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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NORAS SUSITARTI
Nepaisant visų praeities pamokų

Vytautas Meškauskas

Kaip galima buvo tikėtis, 
prezidento Reagano įspėji
mas, kad - jei sovietai sąži
ningiau nesilaikys 1979 m. 
susitarimo dėl atominio apsi
ginklavimo ir iš viso neparo
dys noro susitarti dėl naujo, 
tobulesnio tokio susitarimo - 
nuo šių metų pabaigos JAV 
nebesilaikys SALT II nera
tifikuotos sutarties nuostatų 
- buvo sutiktas su dideliu 
nepasitenkinimu. Jis pasiro
dė ne tik spaudoje, bet ir 
NATO sąjungininkų tarpe, 
kurių užsienio reikalų minis- 
teriai užpereitą savaitgalį
buvo susitikę Kanadoje, Ha- 
lifaxo mieste, bei senate ir 
atstovų rūmuose.

Iš pirmo žvilgsnio atmos
fera yra panaši į buvusią Hel 
sinkio Baigiamojo Akto pasi
rašymo metu, kada sovietai 
pasižadėjo gerbti žmonių tei
ses, už tai gaudami pažadą 
nekeisti sienų jėga. Kadan
gi niekas ne tik nesirengia, 
bet ir nenori pagalvoti apie 
sienų pakeitimą, atrodo, kad 
tas Aktas buvo Vakarų lai
mėjimas; sovietai už nieką 
pasižadėjo laikytis žmonių 
teisės principo. Tiesa, nie
kas nesitikėjo, kad jie prak
tiškai laikysis savo pažado, 
tačiau sykį patys pasirašę, 
ilgainiui - kada nors tolimoje 
ateityje - jie bus priversti su 
savo parašu skaitytis.

Panašiai ir su susitarimu 
dėl atominio ginklavimosi. 
Tiesa, kad sovietai amerikie
čių apskaiciavimu.net 22 kar
tus prasižengė su to susitari
mo nuostatais. Taip pat be
veik visi sutinka, kad tas su
sitarimas, pasirašytas Carte- 
rio ir Brežnevo, bet JAV 
senato ne ratifikuotas, nėra 
pakankamas. Nepaisant to, 
daug kas mano, kad jis gėrės* 
nis už nieką. Girdi, be jo pra
sidės ginklavimosi rungty
nės, per kurias sovietams 
bus lengviau padidinti savo 
raketų skaičių negu ameri
kiečiams .

Taip aiškinantieji užmirš
ta, kad sovietai, nepaisyda
mi savo pasirašytos sutar
ties nuostatų, taip jau 
seniai darytų, jei didesnis 
raketų skaičius jiems garan
tuotų laimėjimą. Iš tikro, 
atominiame amžiuje nulemia 
ne puolančiojo ginklų kiekis, 
bet užpultojo galimybė atsi
keršyti. Už tat prancūzai su 
britais, turi palyginti kuklų 
supervalstybėms atominių 
ginklų skaičių, bet jie gali 
padaryti sovietams (arba ir

amerikiečiams) tokį didelį 
nuostolį, kad juos užpulti 
nėra jokio išskaičiavimo. 
Amerikos ginklavimosi po
litikos kritikai seniai jau 
skelbia, kad JAV turi ‘over- 
kill’. t.y. per daug ginklų, 
nes savo varžovą galima už
mušti tik vieną kartą.

Nebeprisimenama, kad 
prie derybų stalo Ženevoje 
sovietai grįžo tik po to, kai 
prezidentas Reaganas abi
pusį teroro balansą panorėjo 
pabandyti pakeisti savo stra
teginio apsigynimo iniciaty
va, pravardžiuojama ‘žvaigž-
džių karu’, kuris praktiškai 
reiškia apsigynimo nuo atle
kiančių raketų ieškojimą. 
Kritikai sako, kad tai neįma
noma. Bet jei taip, kodėl so
vietai, kurie patys šioje sri
tyje dirba 17 metų, kiekvie
ną būsimą susitarimą nori 
būtinai susieti su atsisaky
mu nuo tos iniciatyvos?

Ir dabar koks buvo atsaky
mas į prezidento pagrąsini- 
mą? N ors oficialiai j is nebu
vo paskelbtas ir net forma
liai dar nėra patiektas, sovie
tų pareigūnai davė suprasti 
amerikiečių pareigūnams, 
jog jie sutiktų tartis dėl ofen- 
zyvinių raketų sumažinimo, 
jei J A V pasižadėtų dar 10 ar 
15 metų laikytis ABM (anti- 
balistic missiles treaty) su
tarties. Tąja 1972 m. sutar
tim tarp Brežnevo ir Nixono 
buvo sutarta, kad -

• kiekviena iš susitarian
čių šalių gali turėti tik po vie 
ną apsigynimo nuo raketų 
sistemą savo sostinei ar puo-

(Nukelta į 2 psl.) Šiais jautriais prel. Jono 
A. Kučingio žodžiais Auk

nauskienė, gen. kons. inž. V. Čekanauskas, Vliko pirm. dr. K. Bobelis ir prel. J. Kučingis. 
K. Pociaus nuotr.

ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas su Sąjungos seime dalyvavusiais garbės svečiais: 
prel. J. Kučingiu, Vliko pirm. dr. K. Bobeliu ir Lietuvos gen. konsulu A. Simučiu.

K. Pociaus nuotr.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Devynioliktasis Seimas
Rūta Klevą Vidžiūnienė

Visagali Amžinasis Die
ve, kuris valdai žemes, sa
las ir vandenynus, kurio 
rankose yra žvaigždžių ta
kai, kalnų viršūnės ir am
žių slėpiniai, kuris esi gy
vybės, šviesos ir meilės šal
tinis, ištiesk savo palaimos 
rankų ant šių žmonių, susi
rinkusių į devynioliktąjį 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Seimą svars
tyti savo organizacijos gy
vybinių reikalų.

Dieve, padėk jų darbuo
se, vadovauk jų nutarimuo
se, duok jiems išminties ir 
broliškos meilės veikime. 
Gerasis Dieve, palaikyk šios 
organizacijos narių dvasią, 

kad jie ir toliau, dirbdami 
savo Tautos ateičiai, niekad 
nenustotų tikėjimo ir vilties 
į jos prisikėlimą laisvam 
ir neprilkausomam gyveni
mui.

Gailestingasis Dieve, su
teik šios organizacijos na
riams, žuvusiems kovoje 
dėl Lietuvos laisvės, krašte 
ir tremtyje įnirusiems, am
žiną atpildą danguje. Tegul 
jųjų gyvybės auka, pralie
ta ant tautos aukuro, užde
ga juos dar didesniems atei
ties darbams. Amen.

Prel. J. A. Kučingis 

sinėje Amerikos Vakarų 
padangėje, Los Angeles 
mieste, buvo atidarytas De
vynioliktasis Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Seimas — gražų ir saulėtą 
gegužės mėnesio 24-tos die
nos rytą.

Sąj ungos Los Angeles 
skyriaus pirmininkė Rūta 
Šakienė pasveikino gausiai 
susirinkusius, pažymėdama, 
kad nuo pirmojo steigiamo
jo ALT S-gos seimo New 
Yorke, įvykusio J947 nn_ 
gegužės 21-22 dienomis, jau 
prabėgo 37 metai ir praėjo 
18 seimų. Linkėdama vi
siems darbingo ir sėkmingo 
19-tojo Seimo, pakvietė dr. 
Leoną Kriaučeliūną oficia
liai atidaryti seimą. Sugie
dojus himnus, į garbės pre
zidiumą šiam iškilmingam 
posėdžiui buvo pakviesti: 
generalinis konsulas Anice
tas _ Simutis, generalinis 
garbės konsulas Vytautas 
Čekanauskas, Vliko pirm, 
dr. Kazys Bobelis, prel. J. 
Kučingis, dr. Danielius De
gėsy s, Dirvos red. Vytautas 
Gedgaudas, Korp! Neo-Li- 
thuania Vaclovas Mažeika 
ir L. A. skyriaus pirm. Rū
ta Šakienė, taip pat ALTS 
pirm. L. Kriaučeliūnas.

Mirusiųjų narių prisimi
nimą pravedė P. Buchas, 
Sąjungos valdybos vicepir
mininkas, perskaitydamas 
iškeliavusių pavardes, o jų 
būta skaudžiai daug: dr. 
Domas Cesevičius, paskuti-

(Nukelta į 9 psl.)
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JAV ir Izraelis: Nepaisant 30 bilijonų dolerių paramos, 
____  daug izraelitų gyventų čia. - OSI siautėjimas. _____

"Izraelio kūrėjams Amerika buvo tolimas milžinas, 
o žydų valstybė turėjo būti pati išsilaikanti, nepriklauso
ma ir taip patraukli, kad žydai iš viso pasaulio, įskaitant 
ir JAV, turėtų ten keltis. Bet dabar, kaip skelbia popu
liari dainelė — 'Kiekvienas sapnuoja apie Ameriką’."

Taip gegužės 25 d. rašė
N.Y. Times magazinas. Tho- 
maš E. Friedman, straipsnio 
autorius, yra to laikraščio 
Jeruzalės biuro šefas. Skai
čiais tai atrodo taip: į Izrae
lį, nuo įsikūrimo 1948 me
tais, atsikėlė 50,000 Ameri
kos žydų; iš Izraelio į JAV 
emigravo 170,000 žydų ofi
cialiai, bet apie 300,000 - ar 
daugiau - neoficialiai. Maž
daug 25°/o Amerikos žydų 
bent vieną kartų paviešėjo 
Izraelyje.

Iš Sovietijos per septintų 
dešimtmetį išvažiavo viso 
265,000 žydų. 165,000 jų ap
sigyveno Izraelyje, 100,000

NORAS SUSITARTI
(Atkelta iš 1 psl.). 

limo raketų paleidimo vietai 
apsaugoti;

• tam tikslui galima turė
ti tik 100 raketų paleidimo 
įtaisų (launchers) ar naikin
tuvų;

• uždraus ta iš vys ty ti, ban • 
dyti ir įtraukti apginklavimo 
sistemas, kurios būtų bazuo- 
tos erdvėje, lėktuvuose ar 
kitaip judančias;

• nuo tos sutarties kiek
viena šalis gali atsisakyti 
per šešis mėnesius, jei ji pa
sirodys nesuderinama su jos 
interesais.

Sovietai dabar norėtų tą 
sutartį tikrai išlaikyti dar 
10-15 metų, kaip tik dėl tų 
paskiausiai paminėtų nuos
tatų, kurie prieštarauja stra 
teginio apsigynimo iniciaty
vai, nors kol kas ji dar nėra 
teoretinių diskusijų fazėje ir 
tai nėra draudžiama.

Sakoma, kad pačioje Rea
gano administracijoje dar 
nėra prieita vienos nuomo
nės ar reikėtų atsisakyti nuo 
tos ABM sutarties. Valsty
bės D-tas ir Pentagonas ne
sutaria, kada tai galima būtų 
padaryti. Pirmoji žinyba 
laikosi pažiūros - ir sakoma, 
jog prezidentas tam prita
ria - kad apsigynimo nuo ra
ketų raketas ar kitokias prie 
mones vertėtų įsigyti tik 
tuo atveju, jei jos pigiau 
kainuotų negu sovietams 
atseitų padidinimas savo 
puolamųjų priemonių, kad 
tas naujas kliūtis nugalėjus. 
Pentagonas teigia, kad apsi
gynimas yra taip svarbus, 
kad jis galėtų būti ir bran
gesnis už sovietu raketų pa
didinimą.

Toks tarpusavio ginčas už 
temdo pagrindinį dalyką - 
geriau turėti pranašumą ir, 
svarbiausia, valią jį panau
doti, negu pasitikėti sovietų 
parašu.

JAV ar Kanadoje. Vienas 
aukštas Izraelio pareigūnas, 
kuris rūpinasi užsienyje gy
venančiais žydais, taip pa
reiškė: ‘Atvirai kalbant, šian 
dien yra dvi žydų tėvynės: 
viena sionistinė tėviškė Izra
elyje, kita - išvaduota žydų 
tėviškė Amerikoje’.

Žiūrint kitų etninių gru
pių akimis, toks reiškinys 
nėra stebėtinas. Kiek anglų 
ar vokiečių kilmės amerikie
čių grįžta namo? Rytų ir 
centro europiečių būklė, ži- 
nama, yra kitokia. Jų kraš
tai yra okupuoti, ar Maskvos 
pastatytos valdžios valdomi, 
kas sulaiko juos nuo grįžįmo. 
Ranką ant širdies padėjus 
reikia tačiau pasakyti, kad ir 
jų laisvės atgavimas vargiai 
ar daugiau trauktų jų tau
tiečius į savo senas tėvynes, 
negu dabar Izraelis traukia 
žydus. Tam yra dvi priežas
tys. Visų pirma, šio krašto 
ūkinė padėtis yra daug 
geresnė, čia daug daugiau 
galimybių; antra - veikia ir 
laisvė gyventi kaip nori ir 
tikėti į ką nori!

Reikia atminti, kad beveik 
visoje Europoje tarp abejų 
karų buvo bandoma išeiti iš 
ūkinių negerovių stirpesnių 
režimų pagalba, kas savaime 
apribojo ir žmonių teises. 
Taip pat ir dabartinis Izrae
lis neatitinka daugelio Ame
rikos žydų valstybiniam ir 
demokratiniam idealui. Kai 
neseniai Izraelyje viešėjusi
D. Britanijos premjerė Tha* 
cher, kurios ministerių kabi
nete yra 5 žydai ir jų tarpe 
ministeris Škotijos reika
lams, pokalbyje su krašto 
apsaugos ministerių V. Ra- 
bin, siūlė leisti arabams išsi
rinkti savo burmistrus, Ra- 
bin atkirto, kad jeigu arabų 
pasaulyje nerasi nei vieno 
rinkto burmistro, kodėl Iz
raelis turi būti išimtis? Jis 
ir toliau skirsiąs jiems bur
mistrus savo nuožiūra! Jei 
taip būtų elgiamasi čia ar ki
tuose kraštuose, žydai pir
mieji pakeltų triukšmą.

Užsienio politikos srityje 
JAV seniau nebuvo toks Iz
raelio draugas kaip dabar. Iš 
pradžių ir Izraelio gyvento
jai šnairiai žiūrėjo į Ameri
kos papročius ir kultūrą, o jų 
politikai galvojo išlaikyti 
kokią nors lygsvarą tarp 
JAV ir Sovietijos. Palinkę į 
socializmą, jie net laikė So- 
vietiją sau artimesne. Tik 
kai Stalinas pasirodė esąs 
antisemitas ir Izraelis pasi
sakė už JAV Korėjos kare, 
viltys ko nors gero susilauk
ti iš Maskvos sumažėjo. Di
džiausią pakeitimą atnešė 
‘šešių dienų’ karo laimėjimas

1967 metais. Žydai pasijuto 
turį kuo didžiuotis ir tas jaus 
mas užkrėtė ir jų tautiečius 
Amerikoje. Tas pats Rabin, 
štabo v-kas laike to karo, 
buvo Amerikos sutiktas 
kaip herojus. Daug Ameri
kos žydų važiavo pasižiūrėti 
į savo protėvių žemę, izrae
litų politiki pradėjo regulia
riai lankytis Amerikoje. Tie 
papročiai staiga pasidarė ar
timi ir pamėgdžiotini. Pini
gas, materializmas, pasidarė 
svarbesnis negu buvo anks
čiau.

Sekantis 1973 m. karas, 
nors buvo laimėtas, parodė, 
kad Izraelio priešai - Egiptas 
ir Sirija - sugebėjo staiga 
pulti ir net pasiekti pirminių 
laimėjimų, o tai reiškė, kad 
Izraelis turi geriau apsigink 
luoti ir tam reikalinga JAV 
pagalba.

JAV pradžioje nenorėjo 
per daug identifikuotis su 
Izraeliu, bet kai sovietai pra
dėjo ginkluoti Egiptą ir Siri
ją, Nixono administracija 
buvo priversta daugiau pa
remti Izraelį. Nuo 1948 m. 
Izraelis visokiomis formomis 
gavo iš JAV 30 bilijonų do
lerių paramos.

Tiesa, JAV palaiko ne tik 
Izraelį. Šiais metais numa
tyta duoti Izraeliui 3.6 bil. do
lerių, Egiptui 2.49 bil., Tur
kijai - 738 milijonai, Pakis- 
tanui - 628 mil., EI Salvado- 
rui - 435 mil., Graikijai - 431 
mil. dolerių. Po jų dar seka 
kiti stambesni paramos ga
vėjai - Ispanija, Filipinai, 
Portugalija ir Hondūras. Vi
so labo išdalinama 12 bilijo
nų 726 milijonai dolerių.

Paprastai parama duoda
ma tam tikriems projektams 
įgyvendinti. Izraeliui tačiau 
duodama tam tikra suma, 
kurią jie išleidžia kaip ir kur 
jam patinka, be jokios JAV 
kontrolės. Tai leidžia Izrae
liui švaistytis su pinigais, 
gerai žinant, kad jei reikės 
daugiau - jis gaus daugiau iš 
JAV. Izraelio gyventojai tu
rėtų daugiau dirbti, kukliau 
gyventi ir daugiau taupti, o 
gyvendami įš amerikiečių 
malonės jie nejučiomis pra
randa savo nepriklausomy
bę. žinoma, JAV žydų ‘lo- 
bby’ Amerikoje yra taip stip 
ri, kad jokia administracija 
nedrįs padiktuoti Izraeliui 
savo valią. Antra vertus, Iz
raelis, norėdamas gauti dau
giau, turi žiūrėti, kad jo el
gesys aiškiai neprieštarautų 
JAV interesams.

Šiuo metu Izraelio seimas 
svarsto įstatymą, kuris nu
statytų kas yra žydas. Pa
gal jį, perėję į judaizmą žmo
nės nebūtų laikomi tikrais 
žydais ir tuo pačiu negalėtų 
automatiškai gauti Izraelio 
pilietybės. Tas įstatymas, 
jei būtų priimtas (pereitais 
metais jis buvo jau"sykį at-

■ Iš kitos pusės
Tūlas P. S. gegužės 22 d. DRAUGO vedamajame 

rašo:
"Krikščionybės įvedimo 600 metų sukakties 

minėjimas... religinis įvykis. Bet kartu yra ir 
tautinis, nes paskutinis didysis krikštas 1387 ar 
1413 metais yra lyg ta viršūnė, kuri pakreipė mū
sų tautą nuo slaviško pasaulio, nuo pravoslavijos 
ir nuo jau daugelio kartų minėto slavų pasaulyje 
paskendimo pavojaus."

Nors čia maišomas patriotizmas su tikyba, sunku 
susilaikyti nepasakius porą žodžių iš kitos pusės. Visų 
pirma lenkai irgi yra slavai. Antra — su tuo krikštu pra
sidėjo baisi lenkinimo epocha. Jei norima kalbėti apie 
tariamą Vakarų pasirinkimą, geriau iškilmingai pami
nėti Mindaugo krikštą 1251 metais, nes tą syk krikščio
nybė Lietuvon tikrai atėjo iš Vakarų — Livonijos. Juk 
jau tada popiežius Inocetas IV įsteigė atskirą Lietuvos 
vyskupiją (Diocesis Lethovinensis). Tuo tarpu Jogailos 
ir Vytauto krikštas Lietuvos Bažnyčią atidavė lenkams. 
Su tuo sutinka ir katalikų istorikas Z. Ivinskis.

Įdomu, kad tik kaimynams galutinai išsidalinus Len
kijos-Lietuvos respubliką, paskutinis popiežiaus nuncijus 
respublikai Litta, carui neprieštaraujant, Rusijos kata
likams 1789 m. įsteigė Mogilevo arkivyskupiją su sos
tine Petrapilyje. Ji buvo didžiausia arkivyskupija pasau
lyje ir jai priklausė žemaičių bei Vilniaus diocezjos.! Tai 
įdomu prisiminti, dabartiniam popiežiui nesutinkant pri
skirti Vilniaus Lietuvos bažnytinei provincijai.

Jei kokį pašalinį veiksnį reikia pagerbti už tautinį 
atgimimą, jis būtų reformacija, nes tik pradėjus pirmas 
lietuviškas knygas spausdinti Mažoje Lietuvoje, ir Vil
niuje pasirodė katalikiškas katekizmo vertimas į lietuvių 
kalbą. Be to, šiandien tur būt kalbėtumėm visi lenkiškai.

Tuo tarpu pagal P. S. visas tas dramatiškas laiko
tarpis atrodo taip:

"žemaičiai buvo pakrikštyti vėliau (1413), 
bet ir jie prisijungė prie visos Lietuvos nusisuki
mo į Vakarus, nors juose liko priešingumas kry
žiuočiams ir vokiečių kilmės riteriams ar bent 
paprastiems germanizuotų Prūsų gyventojams. 
Juk Žemaitijoje iki pat nepriklausomybės laikų 
vokietukas reiškė 'velniuką’, kuris nori lietuvį ap
gauti, bet pats būna žemaičio apgaunamas..

Ar toks yra ir nūdienio žmogaus religijos suprati
mas? (vm)

mestas), būtų labai nepopu
liarus JAV žydų tarpe. Tuo 
tarpu pačiame Izraelyje jis 
nesukelia labai daug ginčių - 
iš dalies todėl, kad daugu
mas Izraelio žydų savo žy
diškumą išreiškia gyvenda
mi Izraelyje, bet... nesimels- 
dami.

Jaunesnioji Izraelio karta 
pradeda galvoti, kad sioniz
mo idealas buvo įkurti savo 
valstybę, kur žydai galėtų 
gyventi nebijodami jokių 
persekiojimų ir būtų laisvi 
daryti ką nori, kaip kad yra 
kitų tautybių valstybėse. 
Bet kam aukoti Izraelio iš
laikymui, jei už horizonto 
yra Amerika, kur žydas gali 
būti taip saugus, ar net sau
gesnis, negu Izraelyje? Ame
rikoje - jis gali verstis viso
mis profesijomis visai dėl 
savo kilmės nevaržomas!

•••
Savaime aišku, kad JAV 

ir Izraelio žvalgybos bendra
darbiauja ir ... viena kitą se
ka. Tai, žinoma, nebūtų bau
džiamas špionažas, jei jis 
nepereitų normalaus pado
rumo ribų. Taip, pavyzdžiui, 
birželio 4 d. JAV laivyno 
žvalgybos analistas, 31 m. 
žydas Jonathan Jay Pollard 
ir jo žmona prisipažino Wa- 
shingtono D.C. teisme, nuo 
1984 m. pavasario dirbę Iz
raelio žvalgybai. Jis prista
tinėjo ištisus lagaminus slap. 
tų dokumentų, kuriuos per- 
fotagrafavę Izraelio parei
gūnai jam grąžindavę. Už 

tai jis iš pradžių buvo apmo
kamas po 1,500 dolerių, o vė
liau po 2,500 dolerių į mėne
sį. Iš viso jis taip surinko 
45,000 dolerių. Be to, jam 
buvo išduotas Izraelio pasas 
Danny Cohan vardu ir atida
ryta sąskaita Šveicarijos 
banke, į kurią Izraelis kas
met įmokėdavo po 30,000 dol. 
Jo tarnyba Izraeliui buvo 
numatyta dešimčiai metų, 
atseit, jis būtų papildomai 
gavęs dar 300,000 dolerių. 
Izraelio vyriausybė pareiškė 
apie tai nieko nežinojusi.

•••

Federalinis teisėjas Tho- 
mas P. Murphy nutarė atim
ti pilietybę 73 metų Vladi
mirui Sokolovui, 17 metų 
profesoriavusiam Yale uni
versitete, už tai, kad emig
ruodamas iš Vokietijos į 
JAV jis nuslėpė savo bendra 
darbiavimą nacių kontroliuo 
tame Orei miesto laikraštyje 
Reč 1942-44 metais. Jame 
Sokolovas pasisakęs už są
jungininkų pralaimėjimą vo
kiečiams ir ragino sovietų 
piliečius dirbti Vokietijoje 
nacių pergalei.

‘Mes esame labai paten
kinti’ - pareiškė OSI virši
ninkas Neal Sher - ‘kad pro
pagandistas, skleidęs prieš- 
sąjunginę (atseit - antisovie- 
tinę) ir antisemitinę propa
gandą neturėjo teisės įva
žiuoti į šį kraštą ar gauti pi
lietybę.’
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ALTS Seimo nutarimai
A merikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos sei
mo, jvykusio 1986 m. 
gegužės mėn. 24-25 die
nomis, Los Angeles, 
Californija — nutari
mai.

1. SEIMAS įpareigoja 
Tautinės Sąjungos valdybą 
ir narius kovoti visomis 
priemonėmis Lietuvos Ne
priklausomybei atgauti, nes 
tai yra mūsų pagrindinis 
tikslas ir pareiga.

2. SEIMAS didžiai verti
na brolių ir sesių pavergto
je Lietuvoje pasiaukojimą 
ir pastangas išlaisvinti Lie-_ 
tuvą. Sveikiname pogrin
džio veikėj us-kovoto jus.

3. SEIMAS sveikina ir 
remia Nepriklausomos Lie
tuvos diplomatinę tarnybą 
ir visus Lietuvos laisvini
mo veiksnius.

4. SEIMAS paveda Są
jungos valdybai dėti pa
stangas, kad švenčiant Lie
tuvos krikšto sukaktį Vil
niuje minėjimo proga po
piežius bent vieną lietuvių 
dvasiškių pakeltų į kardi-. 
nolus Lietuvai ir Vilniaus 
vyskupiją priskirtų prie 
Lietuvos Bažnytinės provin
cijos.

5. SEIMAS įgalioja Tau
tinės Sąjungos valdybą rei
kalauti, kad steigiant Ho- 
locaust Muziejų Washing- 
ton, D. C. būtų įjungtas ir 
Sovietų Sąjungos genoci
das.

ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas tarp talkinusių seimo pravedimui. Iš kairės: inž. 
A. Mažeika, V. Abraitis, dr. L. Kriaučeliūnas, inž. J. Jurkūnas ir dr. P. Švarcas.

K. Pociaus nuotr.

6. SEIMAS skatina pa
dėti visų trijų vadovaujan
čių laisvinimui veiksnių iš
rinktam „Lietuvių Teisėm 
Ginti Komitetui” jo FON
DUI telkti lėšas ir surinkti 
reikiamus duomenis kalti- 
namiem apginti.

7. SEIMAS pritaria Ame
rikos Lietuvių Tarybos pa
reiškimui, kuriuo nepata
riama išeivijos lietuviams 
organizuoti specialiai iš 
okupuotos Lietuvos propo- 
gandos tikslams išleidžiamų 
menininkų viešus pasirody
mus.

8. SEIMAS pageidauja 
siekti geresnės darnos tarp- 
organizaciniam santykiavi
mui.

9. SEIMAS siūlo Tautinės 
Sąjungos valdybai dėti di
desnes pastangas jaunimui 
įsijungti į kultūrinę ir po
litinę veiklą, paremiant juos 
finansiniai studijuojant so
cialinius mokslus.

10. SEIMAS prašo Tau
tinės Sąjungos valdybą iš
leisti Vytauto Alanto ir dr. 
Geručio parengtas knygas 
ir parengti-išleisti Antano 
Smetonos filmo antrąją da
lį.

11. SEIMAS dėkoja Są
jungos pirmininkui dr. Leo
nui Kriaučeliūnui, valdybos 
paskirtiems atstovams Lie
tuvių Tautiniame Sąjūdyje, 
Amerikos Lietuvių Tarybo
je ir kitose institucijose, už

Tarptautinė padėtis ir 
Lietuvos byla

Paskaita skaityta ALT S-gos Seime
|2)

1918 m. lapkričio 14 d. 
Valstybės Tarybos posėdy
je mūsų pirmasis ministe
ris pirmininkas A. Volde-. 
maras aiškino:

„Tautų Sąjunga — štai, 
kur kiekvienos tautos ne
priklausomybės apgynimas. 
Jau žodis kūnijasi, jau. da
lis valstybių susiartino, kad 
sudarius tokią šeimyną.”

Kaip matėme pereitam 
numeryje, ta svajonė neiš
sipildė. Po dvejų metų lor
das Curzonas pasiteiravo 
mūsų kito užsienio reikalų 
ministerio Juozo Purickio: 
„Argi tokia maža tautelė, 
kaip lietuviai, tarp tokių di
delių imperialistinių tautų-, 
kaip rusai ir vokiečiai, gali 
svajoti likti nepriklauso
ma”? Brito nuomone, Lie- 

tinkamą ir sąžiningą parei
gų atlikimą.

12. SEIMAS sveikiną 
DIRVOS ir NAUJOSIOS 
VILTIES redaktorius^ spau
dos bendradarbius, Vilties 
Draugijos valdybą ir Nau
josios Vilties leidėjus už 
darbą ir pasišventimą tau
tinei spaudai. Nuoširdžiai 
dėkoja visiems gausiai pa
rengusiems DIRVOS 70 me
tų Jubiliejinio vajaus dar- 
tuotojams, aukotojams.

13. SEIMAS reiškia pa
dėką visiems jį sveikinu
siems. Vytautui Meškaus
kui ir inž. Jonui Jurkūnui 
už gilos tautinės minties 
paskaitas, Seimo rengimo, 
komitetui — A.L.T. Sąjun-r 
gos Los Angeles skyriui už 
gerai atliktą darbą.

Pastaba: nutarimų pro
jektus seimui paruošė ko
misija — Bronius Dūd&, 
Zuzana Juškevičienė, Vy
tautas Matonis, Antanas 
Mažeika (pirmininkas) ir 
Mečys Valiukėnas.

Bytautas Meškauskas

tuva turėjo dėtis su Lenki
ja, o Latvija su Estija ga
linčios būti nepriklausomos, 
tik iki Rusiją valdo bolševi
kai.

Nedaugiau kaip buvusioji 
Tautų Sąjunga po pirmojo 
karo, žadėjo Jungtinės tau-, 
tos po antrojo pasaulinio 
karo. Ir lygiai kaip po pir
mo karo pasaulio tvarkymo 
našta užgriuvo Angliją su 
Prancūzija, taip ir po pa
skutinio karo toji našta ati
teko Jungtinėm Amerikos 
Valstybėm, kurios, tiesą sa
kant, jos nenorėjo.

Stabilizuoti karo pabai
goje susidariusią padėtį 
padėjo naujas elementas — 
atominiai ginklai. Jie per 
keturiasdešimt metų išlaikė 
taiką, nes jei kariauti ne
apsimoka, reikia karo iš
vengti bet kokia kaina. Su
tinkant, kad atominiai gink
lai išlaikė taiką virš 40 me
tų, reikia taip pat pasa
kyti, kad išsaugota taika 
nebuvo teisinga.

Tokioje situacijoje pasi
keitimai įmanomi, bet labai 
lėti ir sunkiai įžiūrimi. Ne
paisant to šiandien nepri
klausomų valstybių turime 
per 150. Imperijų, kurios 
išnaudoja kitas tautas, liko 
tik trys: Sovietų Sąjunga, 
Pietų Afrika ir Izraelis. 
Kitur dar tautas nuo nepri
klausomybės sulaiko ypa
tingai nelaimingai susida
riusios sąlygos, kaip tauta 
yra padalinta tarp kelių 
valstybių, kaip, pavyzdžiui, 
kurdai, ar religinė neapy
kanta kaip šiaurinėje Airi
joje.

Toji eiga leidžia tikėtis, 
kad ateityje ir Lietuva bus 
laisva, nors gal ūkiniai pri
klausys kokiai nors bend
ruomenei, Vakarų Europos 
Bendrosios rinkos pavyz
džiu. Klausimas tik — ka
da?

Neužmirškim, kad prieš 
pirmą karą nebuvo net Lie
tuvos vardo — ji buvo tik 
šiaurės - Vakarų kraštas, 
šiandien jau yra bent Lie
tuvos Respublikos vardas. 
1923 m. joje gyveno pus
trečio milijono »gyventojų, 
jų tarpe 80% lietuvių. Per
eitais metais joje gyveno 
jau trys su puse milijonai. 
Pagal visus planus šiam 
šimtmečiui baigiantis turė
tų būti visai netoli keturių 
milijonų. Per paskutinius 
penkiolika metų Lietuvos 
gyventojų skaičius padidė
jo 14% arba 439 tūkstan
čiais. Natūralūs prieauglis 
per tas penkiolika metų su
mažėjo iš 8,7 tūkstančiui 
gyventojų iki 5,3 dabar ir 
atrodo toliau mažės. Paly
ginimui tas skaičius Ukrai
noj yra 3,6, Latvijoj — 2,8,

Nauji ALT S-gos 
Garbės Nariai

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos devyniolik
tajame seime, įvykusiame 
š. m. gegužės 24-25 dieno
mis, Los Angeles, Calif., 
nominacijų komisijai pasiū
lius, vienbalsiai buvo išrink
ti Sąjungos Garbės Nariais, 
už nuopelnus Sąjungai ir 
veiklą šie asmenys:

Vytautas Abraitis, buvęs 
ALT S-gos pirmininkas, 
vienas pirmųjų tautinės są
jungos Amerikoje organi
zatorių, aktyvus visuome
nininkas.

Inž. Jonas Jurkūnas, bu
vęs ALT S-gos pirmininkas, 
visuomenininkas, aktyvus 
tautinės srovės veikėjas.

Jonas Švoba, ALT S-gos 
Detroito skyriaus ilgame
tis pirmininkas ir skyriaus 
garbės narys, parašęs kny
gą „Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva”.

Estijoje — 3,4. Visai So- 
vietijai tas skaičius yra di
desnis — 8,8. Smarkiau 
dauginamasi Sovietijos Azi
jos dalyje. Jei per paskuti
nius 5 metus gyventojų 
skaičius padidėjo 439 tūks
tančiais, o natūralūs prie
auglis sukosi apie 5-6 tūks
tančiui, atrodo, kad netoli 
100,000 galėjo privažiuoti iš

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 23 — 4 DIRVA 1986 m. birželio 12 d.

TARPTAUTINE
PADĖTIS IR...

(Atkelta iš 3 psl.) 
kitų sovietinių respublikų. 
Jei Sovietijoje būtų įvestos 
kokios ūkinės reformos, 
duodančios ir reikalaujan
čios daugiau judėjimo lais
vės, geresnės sąlygos.kitur 
daugiau uždirbti gali paska
tinti emigraciją iš Lietu
vos, taip kaip jau buvo pa
skutiniais metais prieš pir
mą karą. Šiuo metu ji dar 
nežymi.

Kaip veikia tarptautinė 
padėtis į pačios Lietuvos 
raidą ? Kadangi sovietinis 
režimas reikalauja daugiau 
aukų iš savo gyventojų, 
negu kapitalistiniai, jis tu
ri sugalvoti tam kokį patek 
sinimą. Lengviausiai — pa
vojų iš užsienių. Bet norint 
nuraminti užsienį, jam rei
kia aiškinti, kad sovietai 
nori tik taikos. Kas gi šiais 
laikais gali pasisakyti prieš 
taiką? Toks abipusis taikos 
linksniavimas tačiau neiš
skiria galimybės, kad jei 
kur susidarytų vadinama 
'revoliucinė situacija’ — 
sovietai nebandytų jos iš
naudoti savo naudai.

Dabartinės administraci
jos atsakymas į tai yra va
dinama Reagano doktrina, 
kuri žada padėti kovojan
tiems prieš komunistus. Ta
čiau kaip atrodys praktiškai 
dar nevisai aišku. Jeane J. 
Kirkpatrick, apleidusi savo 
turėtą ambasadoriaus prie 
Jungtinių Tautų postą, kal
ba atsargiau. ”Mes esame 
lengvai pažeidžiami, galime 
būti sunaikinti per minu
tes. Mūsų resursai yra ri
boti. Mes, kaip ir kitos vals
tybės, esame reikalingi to
kios užsienio politikos, kuri 
pirmenybę duoda mūsų val
stybės saugumui.”

Praktiškai iš to išplaukia 
ir Pabalti jos prijungimo 
prie Sovietijos politika. 
JAV nesirengia mus išva
duoti, jų pagalba nėra už
tikrinta ir sukilimo avėju. 
Tai jau buvo įrodyta Rytų 
Vokietijoje, Vengrijoje bei 
Lenkijoje. Nepripažinimas 
yra daugiau simbolinis įspė
jimas, kad JAV ir ateityje 
nesirengia pripažinti įvy
kusius faktus, kad JAV yra 
už teisėtumą pasaulyje. Iš 
kitos pusės JAV siekia nor
malių santykių su sovietais, 
visose kitose srityse. Santy-

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priŲauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

T A U T O S FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhuven, N. Y. 11421

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga siu 

dienų lietuviškuose vingiuose

(2)
Inž. Jono Jurkūno 

buv. ALT S-gos pirmi
ninko, paskaita, skai
tyta Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 
devynioliktajame sei
me, Los Angeles, Ca., 
1986 m. gegužės 24 d.

šiuo metu daugiausia dis
kusijų, pareiškimų įvairių 
pasisakymų kelia Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
minėjimas.

Ryškėja du frontai —r 
dvasiški j a su Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus 
komitetu ir dalimi visuo
menės, kuri gravituoja dau
giau religiniai į dvasiški ją, 
ir antrasis frontas daugiau 
gravituojąs ir reiškiąsis vi
suomeninėse ir politinėse 
mūsų organizacijose.

Iškilo ne viena bet kelios 
problemos. Pagrindinio mi
nėjimo Lietuvoje vieta, ko
dėl krikšto minėjime pa
grindinis akcentas deda
mas tik Jogailos krikštui, 
kardinolo kepurė, šventasis 
ir Vilniaus vyskupijos įjun
gimas į Lietuvos Bažnytinę 
provinciją.

Šiuo metu viena iš pa- 
grindinij problemų, kad 
Lietuvoje minėjimas vyktų 
Vilniuje, jau atrodo išspręs
ta teigiamai.

Truputį keistokai skam
ba vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM pasisakymai tilpę 
Drauges 1986 m. vasario 4 
d. Kadangi tai yra mūsų 
pagrindinio dvasiškio pasi
sakymas stabtelkime ties 
tais pasisakymais. Tie pa
sisakymai daugiausia liečia 

kiąi reikalingi karui išveng
ti. Gerų santykių siekia visi 
šio krašto politikieriai. Kaip 
taisyklė jie prieš kiekvie
nus rinkimus važiuoja pa
viešėti į Maskvą, kad rinki
kams įrodžius savo priim
tinumą ... Kremliui.

Baigiant turiu pastebėti, 
kad keturiasdešimt metų 
tarptautinės padėties stebė
jimas verčia visados abejo
ti. Netikėtinumų ir tuo pa
čiu vilčių yra pilna ateitis. 

Algimanto Gečio straipsnį 
tilpusį Drauge sausio 22 d.

Duosiu korespondento 
klausimus su gerbiamo vys
kupo atsakymais:

— Ar iš viso galimas šiuo 
metu Vilniaus arkivyskupijos 

statuto pakeitimas?
Kaip minėjau atsakydamas 

Į antrąjį klausimą, Vatikanas 
oficialių pakeitimų nedaro, kol 
pasikeitusių sienų klausimai 
nėra tarptautinėmis sutartimis 
sutvarkyti. Lietuvai priklauso 
visas Vilniaus kraštas, ne tik 
jo dalis. Sovietų Sąjunga Vil
niaus arkivyskupiją suskaldė į 
tris dalis. Lenkijai ir Lietuvai 
priskirtos dalys turi apaštališ
kuosius administratorius, o 
Gudijai Sovietų Sąjunga ne
leidžia skirti jokio apaštališko
jo administratoriaus. Vienas 
aukštas Vatikano pareigūnas 
pakartotinai pareiškė, kad Va
tikanas šiuo metu savo laiky
senos nepakeis, nes priešingu 
atveju reikštų Sovietų vienaša
liškai nubrėžtų sienų ir tuo 
pačiu Lietuvos aneksijos pri
pažinimą. Pagal jį sovietai se
niai to siekia tik dėl savo, o 
ne bažnytinių interesų.

Kažin ar aukšto Vatika
no pareigūno pakartotinam 
pareiškime paminėtas bau
bas yra Sovietų Sąjunga, o 
gal Lenkija?

— Straipsnyje teigiama, kad 
artėjanti Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktis sudaro ypatin
gai tinkamą, nepakartojamą 
progą išspręsti Vilniaus arki
vyskupijos klausimą Lietuvos 
naudai.

— Šv. Tėvas yra mums la
bai palankus ir puikiai su
pranta, kaip jautrus yra mums 
Vilniaus klausimas. Bet, kaip 
minėjau anksčiau, šio klausi
mo išsprendimas yra surištas 
su Lietuvos aneksija ir Sovie
tų Sąjungos savavališko Vil
niaus krašto sienų nustatymo 
nepripažinimu. Turint tai gal
voje, aš manau, kad Šv. Tėvui 
būtų labai sunku surasti ma
gišką formulę, pagal kurią ga
lėtų patenkinti mūsų prašymą, 
nepažeidžiant Lietuvos valsty
binių interesų. O kiekvienas 
nepatenkintas prašymas savai
me sukelia tam tikrą nepasi
tenkinimą, erzelį. Todėl man 
atrodo, kad suplakti religinį 
momentą — tautos krikštą — 
su painiu politiniu klausimu 
būtų neracionalu; galime su
drumsti visą jubiliejaus nuo
taiką, jubiliejaus, kuriam taip 
vieningai ruošiamės.

Panašias mintis gerb. 
vyskupas reiškia ir Akira
čių pasikalbėjime su juo šių 
metų kovo mėn. Nr.

Keista, kad gerbiamas 
vyskupas yra nusistatęs 
net prieš prašymą. ”Tylė- 
kite vaikeliai” tai nėra 
klausimo išsprendimas, bet 
nuo jo pabėgimas.

Ganytojo mintis paremia 
J. Vitėnas. Jo pasisakymas 
tilpo Drauge 1986 m. vasa
rio 27 d. Duodu to straips
nio pabaigą.

Pagaliau A. Gečys nori, kad 
LB iniciatyvą dėl Vilniaus ar-

Inž. Jonas Jurkūnas

kivyskupijos paremtų išeivija. 
Jis taip rašo: Jei popiežius 
"įsitikins, jog Vilniaus arkivys
kupijos priskyrimas Lietuvai 
yra ne kelių asmenų ar siaurų 
grupių pageidavimas, bet visai 
lietuvių tautai svarbus reika
las, galima tikėtis, kad jis jį 
įvykdys’’. Tai visai teisinga. 
Bet A. Gečys nepamini, kaip 
tuo reikalu pasisako mūsų dva
siniai vadovai (nes tai yra baž
nytinis reikalas), mūsų diplo
matinė tarnyba (nes tai taip 
pat valstybinis reikalas) ir kiti 
mūsų veiksniai, kuriems taip 
pat rūpi šis klausimas. Kol 
apie tai nežinoma, ši LB ini
ciatyva iš tikro atrodo vienos 
organizacijos ne pilnai apsvars
tytas sumanymas.

J. Vytėnui sumuodamas 
esamą padėtį atsakė A. Gu- 
reckas gegužės 2 d. Drau
ge. Duodu charakteringą iš
trauką.

Iš tikro galime džiaugtis, 
kad Vilniaus arkivyskupijos 
klausimu mūsų veiksniai pil
nai sutaria. PLB VI seimas 
priėmė nutarimą kreiptis šiuo 
reikalu į popiežių ir paragino 
atskirų kraštų lietuvių ben
druomenes prašyti Šventąjį 
Sostą Vilniaus arkivyskupiją 
priskirti Lietuvos bažnytinei 
administracijai. Stasys Lozo
raitis, Lietuvos atstovas prie 
Šventojo Sosto, 1985 lapkričio 
10 d. viešame Washingtono mo
terų klubo susirinkime ragino 
išeivijos visuomenę kelti Vil
niaus arkivyskupijos priklau
somybės klausimą. Vliko sei
mas 1985 gruodžio 6-8 d. St. 
Petersburge, Floridoj, šiuo rei
kalu priėmė tokią rezoliuciją: 
"Seimas kreipia Vliko valdy
bos ir tarybos dėmesį į 1984 
metais Chicagos seime priimtą 
rezoliuciją, liečiančią Vilniaus 
arkivyskupijos įjungimą į Lie
tuvos bažnytinę provinciją, ir 
ragina ryšium su artėjančiais 
Lietuvos krikšto metais daryti 
sutartinai žygius šiam įjungi
mui įgyvendinti" (Eltos infor
macijos, 1985 (sic) sausis, Nr. 
1). Argi Vliko valdybos narys 
J. Vitėnas šio nutarimo neži
no? O jei žino, tai kodėl Vil
niaus arkivyskupijos klausimo 
kėlimą vadina vienos organi
zacijos ne pilnai apsvarstytu 
sumanymu?

Manau, kad tikrai gali
me džiaugtis, kad yra daug 
liečiamųjų kurios jungia 
A. Gurecko minėtas insti
tucijas. Tikėkime, kad jos 
bus daugelio suprastos.

Lietuvos Šiaulių Sąjun
ga tremtyje ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga 
krikšto minėjimui ruošian
tis paskelbė savo pareiški
mus ir pasiūlymus.

Tikiu, kad ir šis seimas 
atkreips savo dėmesį šiam 
neeiliniam dideliam įvykiui. 
Šio klausimo pabaigai pa
tiekiu Aurelijos Balašaitie- 
nės mintis iš 1986 m. kovo 
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Kai 1984 metų vasarą Cleve- 
lande lankėsi Stasys Lozorai
tis, Jr., Lietuvos įgaliotinis prie 
Šventojo Sosto, jis buvo už

klaustas, nuomonės apie Va
tikano laikyseną Vilniaus ar
kivyskupijos atžvilgiu ir gali
mybes ją atskirti nuo Lenki
jos administracinio aparato. Jis 
atsakė: ’1987 metais, švenčiant 
Lietuvos krikšto jubiliejų, ga
lima tikėtis pasikeitimų ir Vil
niaus arkivyskupijos statuso 
pakeitimo. Lietuvos Bažnyčia 
neturėtų būti Lenkijos provin
cijos dalimi. Jei ji būtų pri
skirta Lietuvai, tai nereikštų 
politinės padėties pripažinimo, 
kaip kai kurių Vatikano 
sluoksnių mėgiama teisinti’.

Toliau savo mintis ponia 
Balašaitienė taip tęsia: 
... tautinės ir religinės vie
nybės vardan, Vilnius privalo 
likti, kad ir okupuotos Lietu
vos dvasinės administracijos 
autonomišku vienetu. Pasikei
tus politinėms sąlygoms ir Pa
baltijo kraštams atgavus lais
vę, sienų kluasimas bus spren
džiamas iš naujo arba ginklu, 
ar diplomatinėmis priemonė
mis. Nebus problemos Vilniaus 
vyskupijai praplėisti savo ri
bas, prijungus likusias Vilniaus 
krašto sritis. O gal lenkai, už- 
tęsdami Vilniaus vyskupijos 
priskyrimą prie Lietuvos Baž
nyčios, sąmoningai delsia, kad 
po eilės metų, pasinaudodami 
įsisenėjimo’ teise, grįstų Vil
niaus perleidimą Lenkijai ne 
vien politiniais, bet ir religi
niais motyvais.

Turėtume būti mažiau nu
sižeminę. Turėtume mažiau 
pataikauti ir dėkoti už jokios 
reikšmės neturinčius manda
gumo mostus, bet ginti savo 
tautinius bei valstybinius in
teresus taip, kaip mums dik
tuoja mūsų lietuviškas krau
jas. Pats Lietuvos krikšto mi- 
minėjimas tik tada bus giliai 
prasmingas, jei jis praeis LIE
TUVIŠKOJE DVASIOJE, pa
brėžiant, kad mes kovojame už 
savo tautos gyvybę, nežiūrė
dami, ką diktuoja politiniai už
kulisiai, nelaukdami įsakymų 
iš kitų, elgdamiesi taip, kaip 
mūsų laisvės kovotojai 1918 
metais!

Taip baigia savo mintis 
Dirvoje p. A. Balašaitienė.

Reikia tikėti, kad tų pa
sisakymų ir pareiškimų bus 
daugiau. Bet tai tik rodys 
kaip daug mums rūpi su 
Lietuvos krikšto minėjimu 
susijusios ir mūsų tautinės 
problemos — o vyriausia iš 
visų problemų ir yra Vil
niaus vyskupijos prijungi
mas prie Lietuvos bažnyti
nės provincijos. Tiesa ši 
problema daugiausia suriš
ta su visu lietuvių-lenkų 
santykių kompleksu, žinant 
didelę lenkų įtaka Vatika
ne, sunku laukti, kad ji bū
tų išspręsta mūsų naudai. 
Greičiausia kada nors bus 
leista pažaisti kardinolo ke
pure, o mums padaryta nuo
skauda su Vilniaus vysku
pija dar tęsis į ateitį. Tik 
gaila, kad mes esame ragi
nami tylėti ir nerzinti aukš
tųjų sluoksnių, taip kaip 
mano ankstyvosios jaunat
vės dienomis sulenkėjęs pa
rapijos klebonas ragino baž
nyčioje melstis lenkiškai, 
kad neužrūstintume ponų.

Bet nemanau, kad bus 
tik tyla. (Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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Šeštoji Premijų šventė 
Bostone

Bostoną, rymoj antį ant 
Atlanto kranto toliau nuo 
didžiųjų lietuvių gyvenvie
čių trikampio Chicaga — 
New Yorkas — Los Ange
les, iš svetur dažniau ap
lanko gal tik politiniai mi- 
ęionieriai ir aukų rinkėjai. 
Taip pat daugiau pastangų 
reikia iš čia pasiekti New 
Yorke rengiamas dailės pa
rodas, Chicagos Lietuvių 
operą ar Los Angeles išsi- 
garsinusius dramos vaidini
mus ir rezidencijų puošnu
mo pavyzdžius. Tad gal ir 
dėl to JAV LB Kultūros ta
ryba, pagal lozungą ”Jei 
kalnas neina prie Mahome
to, tai Mahometas — prie 
kalno”, gegužės 17 d. ir 
Bostonan atskraidino savo 
šeštąją kultūrinių premijų 
šventę, kad ir čionykščiai 
tautiečiui į tas iškilmes įsi
jungtų. Ir tikrai, — tai bu
vo ne eilinis kultūrinis įvy
kis. LB Kultūros tarybos 
laureatai, jaunosios kartos 
dainininkų vienetas "Uždai- 
nuokim”, rečiau matomi 
svečiai iš tolimesnių vieto
vių ir net iš apylinkės krū
mų išlindę vietiniai tautie
čiai pripildė iki sienų Lie
tuvių piliečių draugijos sa
lę, kurios stalus puošė pa
vasario gėlelių puokštės, 
raudonų poncetijų spalvos 
staltiesės, ir buvo galimą 
vaizduotis lyg ir kokią 
jungtinę Kalėdų ir Velykų 
šventę, kurioje dalyvauja 
net pats vyskupas.

Bet reikia jau pradžioje 
pasakyti, kad publiką bene 
labiausiai nustebino ir nu
džiugino šio ”Lucko suva
žiavimo” ceremonijų daly
vių kalbos, kurios buvo 
trumpos, kondensuotos, be 
pasipasakojimų, kada jie 
atvyko į Ameriką, kiek čia 
veikdami prikentėjo ir kaip 
dabar jaučiasi.

Įžangoje JAV LB Bosto
no apygardos pirmininkas 
inž. Česlovas Mickūnas tik 
keliais atrinktais sakiniais 
pažymėjo, kad čia ir apy
gardos, ir apylinkės valdy
bos yra lygūs šeimininkai, 
pasveikino laureatus, LB 
Kultūros tarybą ir pavedė 
programai vadovauti akto
riui Arūnui čiuberkiui, ku
ris taisyklinga lietuvių kal
ba puikiai atliko tas parei
gas iki pat galo.

Po to fotogeniška ir sim
patinga Kultūros tarybos 
pirmininkė Ingrida Bublie
nė savo lyriškai patrioti
niais žodeliais atskleidė šio 
renginio dvasią, be jokių 
sutrikimu maloniais sveiki
nimais perbėgo visus rengi
nio dalyvius nuo dvasinin
kų iki laureatų ir, kaip 
įprastai sakoma, buvo pa- 
lydėda griausmingomis ova
cijomis.

Mokslinės literatūros pre
miją (3000 dol.) JAV LB 
Krašto valdybos vicepirmi
ninkas Vytautas Volertas 
iteikė nusipelniusiam spau
dos darbuotojui Broniui 
Kvikliui už jo serijinio vei
kalo ”Lietuvos bažnyčios” 
V tomo pirmąją dalį ”Vil- 
niaus arkivyskupija”. Vei
kalo autorius, priimdamas 

„ premiją, trumpai papasako
jo, kad šio sunkaus darbo 
ėmęsis ok. Lietuvos tikin
čiųjų prašomas, kaip tekę 
rinkti naujausią medžiagą, 
organizuoti finansinę para
mą, nes nei Vlikas, nei Al
tas nepadėję, o jį rėmę tik 
neturtingi žmonės ir savo 
veikla — JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė Ingrida 
Bublienė. Be to, jam šiame 
darbe lemiamai padėjo jo 
p a g rindinis bendradarbis 
dr. Jurgis Gimbutas, kuris 
visiems penkiems tomams 
parašė išsamias architektū
rines apžvalgas ir suteikė 
vertingų duomenų iš sąvo 
gausaus archyvo, o knygą 
meniškai apdailino dail. 
Petras Aleksa.

Dail. Romas Viesulas, ku
ris dabar darbuojasi Romo
je, į šias iškilmes negalėjo 
atvykti, tad jam premiją 
perteikti buvo paprašytas 
dail. Vytautas Ignas. R. 
Viesulas atsiuntęs tik padė
kos laišką, kuriame džiau
giasi išeivijos gyva kultū
rine veikla ir ragina ją dar 
labiau stiprinti, o ypač ieš
koti naujų talentų ir pre
mijuoti jaunus kūrėjus.

Kompozitorius Bronius 
Budriūnas, dėkodamas už 
jo kūrybos įvertinimą ypač 
LB Kultūros tarybos pir
mininkei Ingridai Bublienei, 
net pasiūlė vietoje dabar 
per mūsų jubiliejus gergž- 
diančiais balsais rykauja
mos svetimos gamybos "Il
giausių metų” giedoti jo 
sukurtą lietuvišką pašlovi
nimą ”Valio, valio, va
lio !..” ir čia pat tą savo 
"pagerbt u vinę” patsai ir 
užtraukė, s u si 1 aukdamas 
entuziastingo visos salės 
pritarimo.

Chicagos Lietuvių operos 
30 metų sukakties premiją 
apie 120 jos narių vardu 
laureatei perteikti priėmė 
daugelio operų libretų ver
tėjas ir čia pastatytos "Da- 
nos” operos libreto autorius 
poetas Stasys Santvaras. 
Savo žodyje jis trumpai at
sigrįžo ir į Lietuvos operos 
senąją istoriją, kuri prasi
deda 1636 m., kai Vilniuje 
karaliaus pilyje buvo pa
statyta italo Virgilio Puc- 
citelli opera "Elenos pagro
bimas”. Anais laikais ba
jorių ir didikų Lietuvoje 
operos buvo dainuojamos 
tik italų, prancūzų ar lenkų

Premijų įteikimo iškilmėse Bostone. Iš kairės: JAV LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė, premijų laimėtojai ir svečiai: Bronius Kviklys, Vytautas Ignas, Bronius Budriūnas, 
Stasys Santvaras, vysk. Paulius Baltakis, Česlovas Mickūnas, Petras Viščinis, Arūnas Čiu- 
berkis, Vytautas Volertas ir Brutenis Veitas K. Daugėlos nuotr.

kalbomis, o lietuviškai pir
mą kartą pragysta tik 1906 
m. Vilniuje Miko Petrauske 
”Birutės” pastatyme.

Komp. B. Budriūnui, dail. 
R. Viesului ir Lietuvių ope
rai premijų mecenatas yra 
Lietuvių fondas, kuriam 
šventėje atstovavo Petras 
Viščinis. Jis savo sveikini
me laureatams ypač pabrė
žė didelę reikšmę kūrybos 
skatinimui vsiuomenės su
siartinimo su kūrėjais ir 
pasidžiaugė laisvės princi
pu atrenkamomis ir teikia- 
momsi premijomis, kurios 
skiriasi nuo ok. Lietuvoje 
praktikuojamų partinių pa
šlovinimų. Lietuvių fondas 
didžiuojąsis, kad išeivijos 
talentai turtina mūsų kul
tūros lobyną ir kad nesame 
savo tautos "nudžiūvusi ša
ka”, kaip tai skelbianti ko
munistinė propaganda.

čia buvo dar perskaityta 
Lietuvių operos vadovo V. 
Radžiaus padėka LB Kultū
ros tarybai ir Lietuvių fon
dui. Premijų šventę dar 
sveikino LB vardu Alfon
sas Dzikas, o vyskupas Pau
lius Baltakis pasigėrėjo pa
stangomis remti lietuvių 
kultūrinį darbą ir ragino 
ugdyti jaunų veikėjų ir kū
rėjų prieauglį.

Paminėta ir keletas gau
tų sveikinimų raštu: konsu
lo V. Kleizos, PLB pirm. V. 
Kamanto, gen. konsulo A. 
Simučio, PLB kultūros rei
kalų pirm. M. Lenkauskie
nės ir Lietuvių rašytojų 
draugijos pirmininko Č. 
Grincevičiaus. Tuo ši "rim
toji” šventės dalis ir bai
gėsi.

Po šių "garbės valandų" 
gal jau ir tiko koncertinę 
šventės dalį atlikusio sam
būrio pavadinimas "Uždai
nuokim”. Jį sudarė vadovas 
ir dirigentas Algirdas Biels- 
kus, dainininkai Marius Ta- 
tariūnas (chormeisteris), 
Algis Zylė, Jonas Muliolis, 
Edmundas Kijauskas, Pau
lius žiedonis, Rytas Urbai- 
tis, Gytis Motiejūnas, Pau
lius Nasvytis ir Vitas Gy
vas. Prie jų dar — New 
Yorko vieneto ”Harmonija” 
solistė Rasa Bobelytė-Brit- 
tain, akomp. Danutė Liau- 
bienė, kanklininkės Mirga 

Bankaitytė ir Elena Mulio- 
lytė. Sambūrio muzikinė 
patarėja yra muz. Rita 
Kliorienė.

Šio dainos vieneto progra
moje buvo B. Budriūno, A. 
Mikulskio, St. Graužinio, J. 
Juzeliūno, J. Strclios, J. Ka
roso, V. K. Banaičio, Alg. 
Bielskaus, J. Dauknio ir ki
tų kompozitorių harmoni
zuotos liaudies dainos ir 
poetų kūriniam parašyta 
muzika. Priedo — dar ke
letas kitataučių lengvesnės 
muzikos dalykėlių ir solis
tės Rasos Bobelytės-Brit- 
tain sudainuota ištrauka iš
C. Zellerio operetės ”Paukš- 
čių pardavėjas”.

Dainininkų jauni ir ne- 
pragerti balsai, bepriegaiš- 
tinga lietuvių kalbos tartis, 
frazavimas, dramblio neuž
mintos ausys, leidžiančios 
gerklei išsuokti švelniau
sius dainos niuansus, ir pa
klusnumas dirigentui — ro
dos, pagrįstai įkaitino prie
kabiu neieškančios gausios 
publikos aplodismentus. O 
solistė Rasa Bobelytė-Bri- 
tain, nors ir neišpūtė salės 
langų, kaip mūsų klausyto
jai iš visų dainininkų lygiai 
reikalautų, savo muzikalu
mu, dar vaidybiniu atlieka
mo dalyko interpretavimu, 
jaunyste ir puikia išvaizda 
verta ir barzdotų mūsų mu
zikos kritikų dėmesio.

Aišku, tiems, kurie išsi
gąsta net Luciano Pava- 
rotti dainuojamos italų liau
dies dainos ar Placido Do
mingo argentiniško tango, 
gal ir sambūrio "Uždainuo- 
kim” repertuaras svilino 
ausį. Bet negi tokioje švie
sios nuotaikos premijų ir 
laurų šventėje būtų geriau 
tikusi Beethoveno "Re
guiem"? Be to, mūsų rim
tosios ir pakiliosios muzi
kos fundamentalistus norė
tume paklausti, ar jau tik
rai mūsų muzikos kultūra 
iki šioj būtų daug aukščiau 
pakilusi, jeigu anais laikais 
iš pat pradžios būtume pa
korę mūsų kareivius links
minusį simpatingą žydelį 
Dolskį, paskui Antaną Ša- 
baniauską, Romaną Mari- 
jošių ir kitus, net neseniai 
dar ir liaudies dainų puose
lėtoją Alfonsą Mikulskį ?

Tad turbūt pateisinama, 
kad plačioji mūsų klausyto
jų masė ir šį kartą mūsų 
žvaliam jaunimui savo pri
tarimu vėl viešai pareiškė: 
”Vox populi, vox dei”.

Aplamai kalbant, nors 
Premijų šventė visus su
būrė vienon salėn, o kai ku
riuos priešus net ir prie vie
no stalo, bet liko ir skirtin
gų nuomonių. Vieni, kaip ir 
seniau, atkreipia dėmesį į 
premijų perteklių, kuris 
mažinąs jomis teikiamos 
garbės svorį. Pavyzdžiui, 
rašytojus iš to paties kap- 
šio pinigais apkrapina ir 
Rašytojų draugija, ir L. 
Bendruomenė, o esą taip ir 
neaišku, kurios institucijos 
laurais papuoštas kūrėjas 
yra šlovingesnis? Kiti siūlo 
tuos dolerius skirti konkre
tiems užsakymams parašy
ti tokį ar kitokį kūrinį, o 
pačiam garbingiausiam duo
ti tik vieną dolerį. Deja, iki 
šiol net ir patys premijavi
mo kritikai nė vienas lai
mėtų premijų neatsisakė, 
gautus pinigus įsikišo į ki
šenę ir vaikščioja užrietę 
nors ir simboliniai vaini
kuotas galvas. Bet lieka 
daug svarbesnis klausimas: 
ar tik ne pavėluotai norime 
net už pinigus prisigimdyti 
talentų, kai po 35 išeivijos 
metų yra jau neatgaivina
mai sumažėjęs net ir opti
mistų vaisingumas?

A. G.

DIRECTOR OF NURSES 
A new nurslng Koma chaln lt 
mpvlng Into Mlchlgan and 
lakina ovar 4 homat In tha 
trl-county arta. Tht compa- 
ny phltoiophy lt:

"THE OIRECTOR OF NURSES 
IS THE BACK BONE OF 
THE NURSINGHOMEI 

Startlng salary commentu- 
rate wlth txptrlence plūs 
♦ull company banaflti and 
graat growfn opportunlty. 
Ali key posltlont are htld by 
former Dlrector of Nuriti.

PLEASE CALL 313-759-5966 
FOR AN 1NTERV1EW

TOOL AND GAGE 
MAKER

GAGE GRINDER HANDS 
ALSO 

SURFACE/OD/AND ID 
GRINDER HANDS

TOP RATES, FULL BENEF1TS. 
OVERTIME, 401 K PROGRAM

CALL 313-544-8181
IE& E INDUSTRIES, INC. 
ROYAL OAK, MI. 48067
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Pasikalbėkim Liudas Dovydėnas ■ laiškai Dirvai
Prieš didelius pasikalbė

jimus ar mažus persimeti
mus žodžiu dėdė Kazimie
ras, vadinamas Kaziu Dū
mu, pirmų pirmiausiai iš
rūkydavo pypkę.

Pats metas dabar užsi
rūkyti pypkę. Du kieti klau
simai užgriuvo visą rūpes
čiais sloguojantį pasaulį, 
tai — teroristai ir černo- 
byl; toks, taip sakant, spro
gimas ilgam atminimui.

Dabar rūkykim pypkę 
terorui. Tai turi būti tiršti 
dūmai, nes mums iš visokių 
pypkių pučia dūmus. Dū
mais ypatingai tirštai pyp- 
kina Izraelis ir Washing- 
tonas. Dvivamzdė pypkė.

Kas pagimdė teroristus? 
Kietas, karštas klausimas! 
Užsitraukę pypkės dūmo 
imkim ir pasakykim: ame
rikonų neatklijuojamas są
jungininkas Izraelis. Drą
sus pasakymas. Bet tikras 
kaip skilvis ar smegenys. 
Trumpai, drūtai: Izraelis 
išmetė į žmonijos turgavie
tę arti trijų milijonų pales
tiniečių ir kitokių Palesti
nos kūnų ir dūšių, „Paža
dėtosios žemfes” atgimdy- 
mui — fantazijai. Ne vė
siau kerštingi už izraelitų 
žiaurumą musulmonai, Ala
cho vardu prisiekė kerštą 
ligi mirties.

Kokių geresnių teroristų 
tikėtis ? Nevertinti ? Tai 
buvo sėkla terorizmui pla
čiose dirvose. Sovietai bū
tų ne sovietai, jeigu jie ne
būtų pastebėję milžiniško 
keršto, teroro rugiapiūtės. 
Sovietai organizuotai prisi
dėjo, o vakariečiai organi
zuotai klydo.

Kaip jau žinom, po ketu
rių dešimtų metų narsūs 
sionistai su JAV Kongreso

Let the little children come to me.
—Mark 10:14 

ST. JOHN OF GOD BROTHERS 
“Serving Gotfs Special Children”

The Healing Power of Christ takes many forms in today’s 
world. One such form is a ministry to mentally handicapped 
children and their families. For over 400 years the Brothers of 
St. John of God have brought God’s love to handicapped 
people and their loved ones.

IMMMMMMMMHClip and Mali ■■■■■■
Father Fintan Whitmore, O. H.
St John of God Brothers
532 Delsea Drive
Westville Grove, New Jersey 08093 
(609) 848-4141
P'.ease tel! me more about becoming a 
Hospital/er Brother.
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ir Senato palaiminimu, fe
be j ieško „karo nusikaltė
lių”. Gal būtų buvę sveika 
ir Dėdei Šamui ir Izraelio 
Icikui sutelkti jėgas, orga
nizacijai ir kovai prieš te
rorą, bet JAV stiprioje Iz
raelio įtakoje, su TV, su 
radijo ir su visomis Times 
metėsi jieškoti „karo nusi
kaltėlių” ir saugoti Izraelį 
nuo palestiniečių, kurie per 
daržo tvorą kartais šauna 
į kibucų farmą, peiliu pa
pjauna izraelitą turguje ar 
prie sinagogos vartų. Tai 
teroras, savaime aišku, bet 
bijom ir pagalvoti: ką da
ryti su milijonais palesti
niečių, kurie pasidarė pa
saulyje be tėvynės, be duo
nos ir šaukšto. Kaip gesyti 
keršto ugnį Alacho ir be
viltiško gyvenimo aistra 
verdančius antisemitus. Bu
vo smerkiama, gaminamos 
dienos sensacijos apie bai
sius žydų priešus arabus, 
p a 1 estiniečius, libijiečius, 
egiptiečius. Sionistai išdi
džiai nešioja kankinių vai
niką, uoliai sudarinėjo są
rašus „karo nusikaltėlių”, 
o gilumoje klausimai ir es
mėje organizavosi teroras- 
kerštas, papirkimai, propa
ganda. Ir buvo gražu spau
dai, kolumnistams nagrinė
ti sensacingus teroro įvy
kius, kur turėjo būti tylus, 

prieš sensacijomis penimus 
pridengtas kovos planas 
teroristus, prieš netikėtai 
iškylančius teroro vadus — 
ašis teroro mechanizmui.

Kaip jums parankiau. Iš
rūkęs pypkę imsiu ir pasa
kysiu: nieko blogesnio są
jungininkui JAV Izraelis 
nebūtų padaręs kaip Liba
no užpuolimas 1982 metuo
se. JAV dabar — Libijoje

Write today 
for more 

information 

užpuolimas. Milžino jėgos 
demonstracija prieš menką 
skruzdelę ir baimė pasirink
ti galingesnius teroro šal
tinius. Laisvojo pasaulio 
vadovas JAV parodė savo 
galią ? Prieš ką ? ..

Kas leičia mūsų nuosavą 
kailį, tai — ”karo nusikal
tėlių” medžioklė. Sunku su
rasti banalesnę net juokin- 
gesnę keršto verdamą sriu
bą kaip baltiečių, ukrainie
čių tremtiniuose jieškoji- 
mas karo nusikaltėlių; kai 
užmirštamas Katynas, de
šimtų tūkstančių kazokų 
išdavimasc po II-jo karo, tų 
pačių tremtinių durtuvais 
varymas į sovietinę kator
gą, trėmimai, lietuvių par
tizanų žudymas. II-jo karo 
laimėjimo-pralaimėjimo.

Tragikomedija, štai Ar- 
tukovičius, ant naščių ne
šamas į Izraelio teismą, be 
sąmonės, be tikrų įrodymų 
— nuteisiamas sušaudyti. 
(Kaip jį šaudys: gulintį sa
nitariniuose naščiuose, ar 
prie sienos prirėmę basliais, 
ar gulintį lovoje?). Kas 
kaltas kai pustrečio šimto 
marinų, pasiųstų saugoti 
Izraelio „taiką”, žuvo karei
vinių griuvėsiuose?

Dar išrūkykim pypkę ir 
paklauskim; ar ne drama, 
kai JAV ir tas pats Izraelis 
užpuolė Libaną 1982 m. 
Tūkstančius motinų, vaikų 
užvertė Beiruto namų griu
vėsiuose. Kam pats Pante- 
gonas ir kai kurie žydai ne
praradę smegenų pasmerkė 
tą užpuolimą. Ar būtų dide
lė kupeta atversti į tiesą: 
koks tai buvo karo nusikal
timas? Kai po keturių de
šimtų metų dar vėtomos se
nos dulkės, gaminami KGB 
mašinomis doku mentai, 
kaip tam čigonui: ”Kokių, 
ponuli, norėsit?” Ponuliai 
apmokami taksų mokėtojų 
pinigais, jau ištaškė kelio
lika milijonų .. . teisiant 
tuos, kurie buvo užpulti na
cių, sovietų be pasirinkimo 
žuvo, kentėjo ir kenčia. 
Kuriuos palieka Solomovi- 
čiai, Sčeranskiai, ir nesu
šilę kojų „Pažadėtoje žemė
je”, atskuba į nepažadėtąją, 
rašyti knygų, kalti milijo
ninius honorarus.

Dar kartą užsirūkykim 
pypkę, nes „karo nusikaltė
lių” j ieškojimas sukasi, 
Kongresas skiria milijonus 
dolerių ir visa žinių, garsų 
tarnyba užimta sensacijo
mis ir pataikavimu ...

Ar aprims teroras? Abe- 
jokim. Du kartu išrūkykim 
pypkę. Tokioje atmosferoje 
ir kovoje prieš terorą nede
ra tikėtis optimizmo. Tero
ras augs, didės, kol prieis 
prie atominių įtaisymų. Ta
da gal nebebus progos ir 
pypkę išrūkyti.

(Bus daugiau) 

HOUSEKEEPER 
Live in housekeeper 5 days, Tues.- 
Sat. — Cleaning, laundry, some cook- 
ing and child care. — Seashore, dur- 
ing summer. Southern New Jersey. 
£xcellent šalary. References neces- 
sary. Call after 6:00 p. m.

(609) 429-5176.
(21-27)

PADĖKA PRELATUI 
JONUI KUČINGIUI

Perskaičiusi prel. Jono 
Kučingio pamokslą ”Dir^ 
vos” birželio 5 dienos laido
je, pasakytą šv. Kazimiero 
bažnyčioje ALT Sąjungos 
seimo Los Angeles proga 
Šv. Mišių metu, negaliu ne
išreikšti savo gilaus džiaug
smo ir pasigėrėjimo pamok
slo mintimis, kuriose taip 
logiškai yra išaiškintas 
KIEKVIENO LIETUVIO 
KATALIKO į s i pareigoji- 
mas Lietuvai. Iš pamokslo 
pagrįsto Kristaus žodžiais 
ir Senojo Įstatymo išminti
mi, siejančia taip vieningą 
žydų tautą per daugelį 
šimtmečių, darosi aišku, 
kad mūsų tautos religinis 
elementas, svarbus ir su ja 
gyvybiškai suaugęs, negali 
egzistuoti be gilios ir be
kompromisiškos meilės Lie
tuvai.

Tie iškilaus dvasiškio žo
džiai apjungia ir išaiškina 
visą mūsų laisvėje gyvenan
čių egzistencijos esmę: iš
eivijos pareigas tautai, san
tykius su ja ir pareigą ko
voti už jos laisvę kaip pa
ties Dievo skirtą uždavinį.

Tas pamokslas gali būti 
pavyzdžiu būsimo Lietuvos 
krikšto jubiliejaus dvasiai 
įprasminti. Tai nuostabus 
idėjinės medžiagos šaltinis.

Jame taip pat yra išryš
kintas tas faktas, kad Įtė
viui katalikui jo tautybė 
yra ne tik laisvo apsispren
dimo klausimas, bet paties 
Dievo uždėta šventa parei
ga. Iš tokių pamokslų gali
me pasisemti stiprybės, ži
nojimo ir gilios išminties. 
Lietuvis be meilės savo 
tautai nėra lietuvis, be mei
lės Dievui — nėra krikščio
nis. Tik tų dviejų įsiparei
gojimų vienybėje esame lie- 
tuviai-katalikai ir krikščio
nys.

Su gilia pagarba
Aurelija Balašaitienė

UŽMIRŠTAMI TAUTOS 
REIKALAI

Prieš keletą mėnesių ste
bėjausi, kai vienos LB dig- 
nitoriųSChicagoje džiaugėsi 
popiežiaus nuopelnais Lie
tuvai, jo supratimu Lietu
vos reikalų, mokantį su- 
regsti lietuviškai Velykinį 
sveikinimą, tarsi nerasda
mas aktualesnių temų va
sario 16-tos proga. Pamiršo 
pasakyti, kad dar vis ne
gaunam kardinolo. Nesiste
bėčiau, jei tas dignitorius 
būtų pasiūlęs krikšto jubi
liejų švęsti Krokuvoj ar 
Varšuvoj, nes Lietuva ne
turinti patalpų. Napoleono 
rūmai ir katedra perma- 
ži.. ., o katedros aikštė 
Gedimino kalno papėdėj ne
tinkama . ..

Laikui bėgant paaiškėjo, 
kad tai esąs LB apgalvotas 
ir apsvarstytas veiklos pla
no vykdymas. Antrasis dig
nitorius su žmona ruošia 

Philadelphijos ir jos apylin
kių lietuviams veiklos pla
ną. Vien detalę iš to pla
no jau paskelbė, šiais me
tais liūdnąją birželio išve
žimą dieną švęsime netoli 
Philadelphijos lenkų šven
tovėje.

Ši žinia, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus sukėlė lie
tuviuose audrą. Vieni aiški
na, kad lendame į unijos su 
Lenkija sterblę, antri — 
išduodame Lietuvos kūrėjų, 
karių, savanorių ir partiza
nų bei rezistentų pastangas 
savasias gyvybes paauka
vus bekovojant už Lietuvos 
laisvę. Kokia LB veiklos 
plano prasmė, kokį atpildą 
už tai gausime? Judas už 
savo mokytojo išdavimą ga
vo 30 sidabrinių grašių, už 
ką išduoda LB savąją tau
tą ? Argi tik už vylionę, kad 
už sava ją veiklą gaus iš 
Romos ordiną . .. Roma jų 
nesigaili, nes tai patrauklu, 
pigu ir pelninga. Gavęs or
diną, parašo popiežiui pa
dėkos laišką, nepamiršda
mas pridėti riebia auką.

Ar tokia LB veikla ne- 
pastums lietuvių prie nesi
baigiančių ginčų, užmirš
tant tautos laisvinimą.

L. Kaulinis

PAREIŠKIMAS
Visi esame pasipiktinę ir 

susijaudinę dėl Vatikano 
laikysenos Lietuvos antro
jo krikšto minėjimo.

Čia nekartosiu visų dis
kusijų, nes visiems yra aiš
ku, kad lietuvių prašymas 
Vatikanui yra teisingas. 
Mes galime suprasti kai ku
rių mūsų dvasiškių, kaip 
prelato Tulabos laikyseną. 
Jie yra Vatikano tarnauto
jai. Tačiau mes turime pa
reigą žiūrėti, kad mūsų 
tautos reikalai nebūtų au
kojami kitos tautos politi
niams tikslams.

Todėl kviečiu visus lietu
vius paremti JAV LB pir
mininko p. Gečio pareiški
mą Vatikanui dėl Vilniaus 
vyskupijos prijungimo prie 
Lietuvos Bažnytinės Pro
vincijos, rašydami laiškus 
ir telegramas Popiežiui.

Mūsų reagavimas jau da
vė rezultatų — minėjimas 
bus Vilniuje, ne Kaune.

Jonas Stelmokas

STAFF NURSING POSITIONS
Coldwater Regionai Center is a new 
300-bed psychiatric facility of Mi- 
chigan Department of Mentai Health. 
Beautiful community, Southern Mi., 
surrounded by lakęs offering unlimit- 
ed recreational opportunities. Com- 
petitive, exeptional benefit package. 
Contact: Ina Whitney, Personnel
Director, Coldvvater Regionai Mentai 
Health Center, 620 Marshall, Cold- 
water, Mich. 49036. 517-279-9551.
EOE (22-28)

CLASS A

MACHINE BUILDERS
Mušt have good background 
as a bulider of specfal ma- 
chlnes. Should have a mini- 
mum of 6 yrs. exp. operatlng 
tool room machines on close 
tolerance work. Transfer 
line and electrical back
ground desirable. Exc 
beneflts. Nop-automotive 
work. DaYs/nlaht;.

Bernai Rotary System Ine.
313-280-2500.
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Mineralai ir mityba
Dr. Danielius Degėsys

Selenis
Mineralas selenis randa

si žemėje ir augaluose. Jis 
yra būtinas žmogaus geros 
sveikatos išlaikymui, bet 
tik vartojant jį labai ma
žais kiekiais. Jis priklauso 
taip vadinamai ”trace mi- 
neral” grupei, tas reiškia, 
kad jis turi būti vartojamas 
tik minimaliniais kiekiais. 
Per paskutinius kelis metus 
mokslinėje spaudoje apie 
selenį buvo rašyta daugiau, 
negu apie kitus tokiai rū
šiai priklausančius minera
lus. Anksčiau buvo mano
ma, kad jis yra nuodingas 
žmogaus organizmui, bet 
vėlesnės studijos parodė, 
kad jį imant mažais kie
kiais, jis ne tik kad nėra 
nuodingas, bet net apsaugo 
organizmą nuo įvairių ligų 
neišskiriant ir vėžio.

Didėjant kūne oksidaci
jos procesui žmogaus orga
nizmas greičiau degeneruo- 
ja ir sensta. Tokiam proce
sui lėtinti organizme yra 
enzymas, kurio funkcijai 
palaikyti būtinai reikia se- 
lenio. Tokiu būdu selenis 
prisideda prie kūno senė
jimo ir jo degeneracijos 
stabdymo.

Šiuo metu mes turime ga
na daug dudmenų rodančių, 
kad vėžio susirgimų skai
čius didėja toje vietovėje, 
kur žemė turi mažai sele- 
nio. Pietų Dakotoje selenio 
randama gana daug, tuo 
tarpu Ohio valstijoje jo yra 
mažai. Ohio valstijoje vė
žio ligom sergančių yra du 
kartus daugiau negu Pietų 
Dakotoje. Venezueloje sele
nio randama irgi didesni 
kiekiai. Venezuelos gyven
tojų tarpe storos žarnos 
vėžiu susirgimų yra tik vie
nas ketvirtadalis to ką ran
dame Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Biocheminių mokslų žur
nale — Bioinorganic che- 
mistry 1978 metais buvo 
paskelbta 20-ties valstybių 
statistinė studija kuri irgi 
parodė, kad juo mažesnis 
selenio kiekis krašto gam
toje, tuo daugiau randama 
tame krašte ne tik virškina
mojo trakto, bet ir kitų or
ganų kaip prostatos, šlapi
mo pūslės ir plaučių vėžio 
ligų. Tikrinant kraują bu
vo rasta, kad vėžio ligomis 
sergantieji kraujuje turėjo 
ryškiai mažiau selenio negu 
sveiki žmonės. Darant eks
perimentus su laboratori

niais gyvuliais užtenka įdė
ti į maistą arba vandenį 
nuo 1 iki 4 milijoninių da
lių selenio, kad tie gyvuliai 
būtų apsaugoti nuo vėžio li
gos. Laboratorijoje išaugin
tos specialios rūšies pelės, 
kurios pagyvenusios tam 
tikrą laiką normaliai gauna 
krūties vėžį buvo padalin
tos į dvi grupes, Vieną gru
pę šėrė maistu su primai
šytu selenių, o kitai grupei 
darė tokį pat maistą, bet be 
selenio priemaišos. Grupėje, 
kuri negavo selenio, po ke- 
letos mėnesių 82% pelių 
susirgo krūties vėžio liga, 
tuo tarpu ta grupė, kuri 
buvo šeriama maistu su se
lenio priemaiša turėjo tik 
10% krūties vėžio susirgi
mų.

Vitaminas E stiprina se
lenio veikimą. Laboratori
jos gyvulius šeriant maistu 
turinčiu padidintą kiekį se
lenio sumaišytu su vitami
nu E, antikūnių kiekis jų 
kraujuje padidėja 30 kar
tų. Antikūniai tai yra bal
tyminės dalelės, pliaukio- 
jančios kraujuje, kurios ko
voja su patekusiom į kūną 
bakterijom bei virusiais. 
Taigi, selenis kartu su vita
minu E ryškiai stiprina or
ganizmo atsparumą ligoms. 
Gamtoje selenis varžosi su 
kitu mineralu, būtent, sie
ra, todėl padidėjus sieros 
dvideginio kritulių kiekiui, 
taip vadinamu ”acid rain” 

atveju, selenio mažiau pa
tenka į javus, augalus ir 
daržoves. Mažėjant selenio 
kiekiui organizme širdies ir 
kraujo indų ligų skaičius 
irgi didėja. Georgijos ir Ca- 
rolinos valstijose yra žemės 
ruožas, vadinamas ”stroke 
beit”. Toje vietovėje yra 
didžiausias Jungtinėse 
Amerikos Valsytbėse pro
centas žmonių turinčių sme
genų kraujo indų su
trikimus — apoplekcijas 
(stroke). Tose vietovėse že
mėje selenio randama ma
žai. Bendrai imant, rytinė
je Šiaurinės Amerikos pu
sėje, selenio žemėje randa
ma mažiau negu vakarinėje. 
Eksperimentinės studijos 
sugestijonuoja, kad selenis 
kartu su vitaminu E maži
na širdies anginos priepuo
lius. Vieno bandymo metu 
22 iš 24 gydytų pacientų, 
kurie ėmė dienoje vieną mi
ligramą (1000 mikrogra- 
mų) seleno ir 200 interna- 
cijonalinių vienetų vitami
no E, nustojo skųstis angi
nos priepuoliais. Kai kurie 
teigia, kad selenis gali ap
saugoti rūkančius nuo plau
čių vėžio arba alkoholikus 
nuo kepenų cirozės išsivys
tymo. Deja, šie teigimai 
nėra patvirtinti.

Selenis yra taip pat nau
dingas ir odos priežiūrai. 
Selenio ir sieros ”šampū- 
nai” yra vartojami galvos 
pleiskanoms bei grybeli- 

niams odos išbėrimams gy
dyti. Yra manoma, kad se
lenis daro odą elastinges
ne, jaunesne ir gražesne. 
Valstybinio Tyrimo Insti
tuto rekomenduojama sele
nio dienos norma suaugu
siems ir vaikams virš 7 me
tų yra 200 mikrogramų 
(0.2 miligramo). Daug kas 
galvoja, kad toks kiekis yra 
per mažas ir pataria var
toti iki 1000 mikrogramų 
dienoje. .

Selenį galima imti orga
ninėje ir neorganinėje for
moje. Jį imant organinėje 
formoje, jo veikimas būna 
efektingesnis. Kadangi vi
taminas E stiprina selenio 
veikimą, todėl imant vita
miną E nuo 100 iki 400 in
ternacionalinių vienetų už
tenka selenio imti tik 200 
mikrogramų. Vitaminas C 
jį paverčia į selenio druską, 
kurios virškinamasis trak
tas nepajėgia absorbuoti, 
todėl juos imti kartu nepa
tartina. Selenis randamas 
grybuose, salerose, agur
kuose, svogūnose, mielėse, 
grūduose ir žuvyse.

TRUCK MECHANIC
Heavy duty expd. truck mechanic 
needed. Mušt have own tools. Salary 
commensurate with exp., please call 
for appt. 201-656-5900. (2134)

RNS & LPNS 
Competitive salary and fringe bene- 
fit program. Part time positions 
available dayshift. Full time positions 
available afternoon shift. Apply in 
person VENOY CONTINUED CARE 
CENTER, 3999 Venoy, Wayne, or 
phone 313-326-6600 Director of Nurs- 
sing. (23-29)

Nuo Skaisgirio iki Smotoaos... (10)

Prestono paskalos
Apie Nepriklausomos Lietuvos asmenybes

42. Skaisgiris, Juozas. Gimęs 1901 m. Ša
kių aps. Mokėsi Kauno ir Marijampolės gimna
zijose ir negavęs brandos atestato 1919 m. 
įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1923 
m. išėjo iš kariuomenės su leitenanto laipsniu, 
studijavo Kauno universitete ir vėliau Dotnu
vos žemės ūkio Akademijoje. 1933 m. paskir
tas inspektorium Miškų Dapertamente, nuo
1937 m. to departamento vicedirektorius. 1937 
m. žemės ūkio ministerijos generalinis sekre
torius ir 1938 m. ėjo ministerio pareigas. Po
1938 m. gruodžio 5 d. kabineto reorganizacijos 
jis buvo paskirtas žemės Ūkio Ministeriu. Tą 
postą išlaikė iki 1939 m. kovo mėn.

Skaisgiris yra aktyvus lietuvių fašistų jau
nimo organizacijos ”Jaunoji Lietuva” narys ir 
laikomas Voldemaro pasekėju. Jis turi visus 
tos triukšmingos grupės neigiamus požymius. 
(He possesses all the objectionable traits of this 
obstreperous band).

43. Skvireckis, Juozas. Lietuvos arkivysku
pas. Gimė 1873 m. Pasiliečių kaime, Panevėžio 
aps. Baigė Telšių seminariją 1896 m. ir Petra
pilio dvasinę akademiją 1900. Nuo 1901 m. Kau
no dvasinės seminarijos profesorius.

1919 m. paskirtas Telšių vyskupo padėjė
ju ir 1926 m. pakeltas į Lietuvos arkivyskupus.

J. Skvireckis laikomas gudriu ir taktišku; 
nedalyvauja politikoje. Dėka gerų santykių su 
Vatikanu, yra labai įtakingas Lietuvos bažny
tiniame gyvenime.

Tai dar vienas pavyzdys kaip nekruopščiai buvo 
paruoštas Jo Didenybės pasiuntinybės raportas. Tu
ri būti ne Skvireckis, bet Skvireckas. Jis niekados 
nebuvo Telšių vyskupu-padėjėju, nes toji diocezija 
atsirado tik 1926. Skvireckas buvo paskirtas Žemai
čių vyskupo, kurio buveinė buvo Kaimas, padėjėju.

Matyt, pasiuntinybė samprotavo, kad jei kalbama 
apie Žemaičių vyskupiją, tai jos vyskupo sostas tu
rėjo būit Telšiuose.

43. A. Sleževičius, Mykolas. Buvęs minis- 
teris pirmininkas, teisingumo min. ir ėjęs užs. 
reik. min. pareigas. Gimė 1882 m. Raseinių 
apskr. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje ir Ode
sos universiteto teisių fakultete. Nuo 1907 m. 
buvo Lietuvos socialistų liaudies partijos (da
bar žinomos valstiečių liaudininkų vardu) vyk
domojo komiteto narys ir vėliau pirmininkas. 
1917 m. buvo išrinktas Lietuvių Tarybos Rusi
joje nariu. Sekančiais metais su kitais tarybos 
nariais buvo bolševikų areštuotas. 1919 m. bu
vo du kartus ministeris pirmininkas. Po to 
buvo liaudininkų frakcijos seime pirmininku iki 
paskyrimo ministeriu pirmininku 1926 m.

Iš profesijos advokatas, energingas ir am
bicingas, apdovanotas geros iškalbos talentu. 
Dabar praktikuoja teisę ir yra kiek atsitolinęs 
nuo partijos politikos.

44. Smetona, Antanas. Gimė 1874 m. Uk
mergės apskr. neturtingų ūkininkų šeimoje. 
Mokėsi Palangos, Mintaujos ir Petrapilio gim
nazijose, baigė Petrapilio universiteto teisių 
fakultetą. Nuo 1905 m. dirbo Vilniaus žemės 
Banke ir bendradarbiavo lietuvių laikraščiuose, 
leidžiamuose Vilniuje. 1907-1912 redagavo VIL
TĮ (Hope).

Prasidėjus karui energingai dalyvavo Lie
tuvos socialinių reikalų tvarkyme, buvo išrink
tas nukentėjusių nuo karo šelpimo komiteto 
vicepirmininku: 1916 m. išrinktas Lietuvos Ta
rybos pirmininku. Buvo pirmas Lietuvos Res
publikos prezidentas nuo 1919 m. balandžio iki 
1920 m. gegužės mėn. Po 1926 m. gruodžio

mėn. perversmo išrinktas Respublikos prezi
dentu.

Kai aš pirmą kartą pamačiau prezidentą 
Smetoną, jis man priminė vieną iš Mme Tus- 
saud’s vaškinių figūrų (manau, kad būrų ge
nerolo d e Wet). Tas vaizdas man visados sto
josi prieš akis, kai pagalvodavau apie prezi
dentą. Jis vidutinio ūgio, barzdotas, smulkaus 
sudėjimo. Jo rūbai blogai guli, visados negerai 
užrištas kaklaraikštis nepadeda atrodyti ele
gantiškai.

Už savo populiarumą — šiandien Smetona 
greičiausiai vis dar yra populiariausias politi
kas Lietuvoje — jis yra skolingas savo gerai 
reputacijai, įsigytai kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės, inteligencijai ir nepalaužiamai 
valiai, o šiek tiek ir savo žmonos taktui, o kar
tais ir intrigom, kuri dažnokai pavadinama Lie
tuvos ’Katarina antroji’.

Pasikalbėjimuose, asmeniškuose ir oficia
liuose susitikimuose prezidentas Smetona visa
dos yra malonus ir mandagus. Keli jo ministe- 
riai su pasisekimu galėtų iš jo pasimokyti ge
rų manierų.

Laisvalaikiu nuo valstybės reikalų, Sme
tona domisi klasikais. Toje srityje, sakoma, jis 
labai daug nusimano.

1931 m. gruodžio 11 d. Smetona buvo per
rinktas Lietuvos prezidentu sekantiems septy
niems metams.

1934 m. birželio mėn. nepasisekęs pučas jį 
labai smarkiai sukrėtė, bet per sekančius paly
ginti palankius Lietuvos gerovei metus, jis at
gavo dalį buvusio savim pasitikėjimo, nors ne
galima sakyti, kad, kaip pusiau totalinės vals
tybės galva, jis atrodytų ar elgtųsi kaip dik
tatorius — už ką jam priklauso didelis kredi
tas. 1939 m. kovo mėn. sudarius Černiaus, taip 
vadinamą ’karinį’ kabinetą, Smetona neteko 
didelės savo politinės įtakos dalies. Tas proce
sas jau prasidėjo su priverstinu jo švogerio 
Tūbelio pasitraukimu iš ministerio pirmininko 
vietos, šiandien jis yra daugiau ar mažiau tik 
formalus prezdentas. (Today he is little more 
than a figurehead). Nei jis, nei jo žmona nela
bai dažnai rodosi viešai. Faktinai net galima 
išgirsti kritikos, kad jie nelabai noriai atlieka 
savo viešas pareigas. H{Bus "daugiau)
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PLB valdybos darbai
ir vargai

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės (PLB) valdyba š. 
m. gegužės 18 d. savo būs
tinėje, Jaunimo centre, Chi- 
cagoje, sukvietė spaudos bei 
radijo žmones ir painforma
vo apie dirbamus darbus bei 
užgulusius rūpesčius. Po
kalbį vedė ir informaciją 
suteikė valdybos pirm. Vy
tautas Kamantas.

Pirmiausiai pastebėjo, 
kad iš PLB valdybos yra 
pasitraukę du nariai: visuo
meninių reikalų komisijos 
pirm. Algimantas Gečys, iš
rinktas JAV LB Krašto 
valdybos pirmininku ir vi- 
cepirm. informacijai Myko
las Drunga, perėjęs dirbti 
į JAV LB socialinių reikalų 
tarybą. Valdyba prašo PLB 
seimo pirm. Algį Raulinai- 
tį (dalyvavo šiame posėdy
je) suorganizuoti neakivaiz
dinį seimo posėdį ir leisti 
papildyti valdybą dviem as
menimis. Kol neturi seimo 
nutarimo, atsisakė paskelb
ti numatomus kandidatus. 
Antras prašymas — pratęs
ti PLB valdybos kadenciją 
1 metams, prisiderinant 
prie rengiamos tautinių šo
kių šventės.

PLB valdyba pilname 
sąstate posėdžiauja porą 
kartų metuose, o tamprų 
ryšį palaiko telefonais ir vi
sas žinias kaupia valdybos 
būstinėje, vedamoje Danu
tės Korzonienės. Šiame po
sėdyje, trukusiame dvi die
nas, peržiūrėjo 1983 metų 
seimo nutarimus ir jų vyk
dymą. Pagrindiniai PLB 
valdybos tikslai nėra pasi
keitę. Dirbama Lietuvos 
laisvės atgavimui bei lietu
vybės išlaikymui. Palaiko
mi tvirti ryšiai su visomis 
LB Kraštų valdybomis, ypa
tingą dėmesį skiriant Pietų 
Amerikos lietuviams ir Va
sario 16 lietuvių gimnazijai.

PLB valdybos lėšos yra 
ribotos, o įpareigojimai ir 
atsakomybė didelė. Bend
ruomenių kraštų valdybos 
nesilaiko seimo nutarimų ir 
PLB valdybai neatiduoda 
nuo gaunamų pajamų nu
statyto 30/4 mokesčio. Fi
nansų stoka varžo PLB val
dybos darbus ir nuo kai ku
rių tenka net atsisakyti ar 
bent siaurinti.

Palaikomas ryšis su Lie
tuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejaus komitetu. 
Diskutuojami PLB-VLIKo 
santykiai ir siūlomas susi
tikimas, kuriame dalyvau
tų po 2 asmenis iš kiekvie
nos pusės ir išsiaiškintų dėl 
bendrų ėjimų politinėje vei
kloje. Planuojama šaukti 
veiksnių konferenciją. PLB 
valdybą Šveicarijoje vyku
sioje konferencijoje atsto
vavo Narcizas Prielaida, o į 
konferenciją jungiasi ir 
Gintė Damušytė, dirbanti 
informacijos centre New 
Yorke.

Parama pinigais ir moki
niais Vasario 16 lit. gimna-

A. JUODVALKIS

zijai ateina iš viso pasaulio. 
Tuo sėkmingai rūpinasi 
vicepirm. B. Jasaitienė ir 
Chicagoje sudarytas gim
nazijai remti centrinis ko
mitetas, vadovaujamas Ka
rolio Milkovaičio. Vasario 
16 gimnazijai labai reika
linga finansinė parama, nes 
statomas berniukams ben
drabutis ir remontuojama 
gaisro apnaikinta pilis.

Kultūros reikalams vice
pirm. M. Lenkauskienė nu
mato PLB seimo ir tautinių 
šokių šventės proga, 1988 
metais, Toronte sušaukti 
kultūros kongresą..

šiais metais numatoma 
visa eilė bendruomeninių 
renginių ir LB Europos 
kraštų valdybų susitikimas, 
studijų savaitės proga.

Lituanistikos katedra
PLB valdyba yra paskel

busi vajų ir dar šiais me
tais nori užbaigti pinigų 
telkimą lituanistikos kated
rai, dabar pavadintai Baltų 
variu. Jau anksčiau PLB 
valdyba šiuo reikalu buvo 
sušaukusi spaudos žmones 
ir aiškino apie esamą padė
tį. Lituanistikos katedros 
finansavimo klausimas ir 
šioje konferencijoje buvo 
plačiau diskutuojamas, nes 
PLB valdyba nori užbaigti 
pinigų telkimą ir daugiau 
laiko skirti artėjančiam PL 
jaunimo kongresui ir sei
mui. Paskelbtas piniginis 
vajus davė gerus vaisius ir 
šiems metams reikalinga 
suma jau yra perviršyta, o 
laiko dar yra. Jei aukotojai 
pasispaustų ir savo duoklę 
atiduotų, tai nėra abejonės, 
kad reikalinga visa suma 
dar šiais metais būtų su
rinkta.

Iki šiol lit. katedrai yra 
gauta 515,000 dol. Iki rei
kiamos sumos dar trūksta 
85,000 dol. Lietuviškos or
ganizacijos bei klubai, tu
rėtų peržiūrėti savo iždus 
ir atitinkamą sumą paskir
ti lit. katedrai. Tada ir jų 
vardai bus įamžinti.

Buvęs nesutarimas tarp 
PLB ir JAV LB Krašto val
dybų, šiuo metu yra išly
gintas ir veikiama sutarti
nai. Visi turime prisidėti 
prie lit. katedros įgyvendi
nimo.

Lit. katedros garbės stei
gėjai: Lietuvių Fondas
60,000 dol., John G. Ma
kauskas 10,003 dol., dr. Vy
tautas ir Antanina Karob
liai 10,000 dol.

Steigėjai: Kanados lietu
vių fondas 8,000 kan. dol. 
(5,836 US dol.), James ir 
Gražina Liautaud 6,000 
dol., Juozas ir Eugenija Pa- 
žemėnai 5,500 dol., Gedimi
nas Balanda 5,000 dol. Kiti 
po mažiau.

Kaip matome, katedra 
turi ir stambių rėmėjų, o 
j jų tarpą galėtų įsijungti 
ir daugiau pasiturinčių lie
tuvių. Daugiausiai aukų

PLB valdybos spaudos konferencijoje, 1986. V. 18 d., Jaunimo centre. Sėdi iš kairės: 
Juozas Šlajus, Antanas Juodvalkis, Juozas Žygas, Milda Lenkauskienė, Vladas Būtėnas. Sto
vi: dr. Tomas Remeikis, Rimas Dirvonis, Raimondas Kudukis, Gintaras Grušas, Algis Raulinai- 
tis, Stasys Jakubauskas, Juozas Kojelis ir Birutė Jasaitienė. J. Tamulaičio nuotr.

gauta iš JAV, toliau seka 
Kanada ir Australija. Taigi, 
katedros pastatas pastaty
tas ir pradėtas dengti sto
gas — paskutinė įmokėtina 
rata. Neleiskime bestogį 
pastatą naikinti užeinan
čioms audroms, o bendro
mis jėgomis užbaikime 
dengti stogą ir iškelti pa
baigtuvių vainiką.

PLB fondo tarybą suda
ro 7 direktoriai: Vytautas 
Kamantas (pirm.), Birutė 
Jasaitienė, Stasys Joku- 
bauskas, Kazys Laukaitis, 
dr. Tomas Remeikis, dr. An
tanas Razma ir dr. Anta
nas Pacevičius (Kanada). 
Teisinis patarėjas Saulius 
Kuprys, reikalų vedėja Ni
jolė Balzarienė, iždininkas 
Juozas Lukas.

Jaunimo rūpesčiai
PLJ S-gos valdybos pir

mininkas įeina į PLB val
dybą pilnateisiu nariu ir da
lyvauja posėdžiuose. PLJS 
pirm, yra Gintaras Grušas, 
gyv. Los Angeles, Kalifor
nijoje. PLJ S-gos šiuo me
tu didžiausias rūpestis yra 
artėjantis jaunimo kongre
sas ,vuris įvyks 1987-88 
sąvartoje, Australijoje.

VI PLJ konfresui ruošti 
komitetas yra sudarytas 
Australijoje iš šių asmenų: 
pirm. Henrikas Antanaitis, 
vicepirm. programai — 
Audronė Stepanienė, vice
pirm. administracijai — 
Birutė Prašmutaitė, iždi
ninkas — Anupras Rakšte
lis, sekretorės — Birutė Ky- 
mantienė ir Gaila Žemai
tytė ir ryšininkė — Aldona 
Butkutė.

Jau sudaryta kongreso 
programa ir darbotvarkė. 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkas J. Mažeika

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos i t m o s — Pasirinkimą* didelie
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Laukiama 300 jaunuolių 
stovykloje ir 180 atstovų 
studijų dienose. Vienam as
meniui išlaidos sieks 600 A. 
dol. arba apie 460 US dol.

Numatomos pajamos ne
padengs kongreso ruošos iš
laidų ir aukomis teks su
rinkti apie 60,000 dol. Aus
tralai šią sumą numato su
telkti patys ir jau turi su
rinkę pusę reikalingos su
mos.

Amerikoje reikės surink
ti 50,0000 dol. padengti sa
vo, Europos ir Pietų Ame
rikos jaunimo keliones.

PLJ S-gos valdybai rū
pestį kelia JAV jaunimo 
neorganizuotumas. Visuose 
kraštuose yra LJ S-gos, tu
ri valdybas ir gražiai vei
kia, tik JAV jaunimas ne
rodo noro susiorganizuoti 
ir įsijungti į PLJ S-gą. šiuo 
reikalu buvo sušaukta ben
druomeninių ir jaunimo 
junginių konoferencija ir, 
po ilgų diskusijų, sulipdy
tas branduolys, bet reikalas 
dar nebaigtas. Šiuo reikalu 
dar šaukiamas kitas pasita
rimas birželio 14 d. 10 vai. 
ryto soc. reikalų Seklyčio
je, 2715 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629.

Antras labai skubus ir 
svarbus reikalas, tai politi
nis seminaras, organizuo
jamas liepos 17-20 d. d. Wa- 
shingtone, D. C. Šioje kon
ferencijoje numatoma visa 
eilė paskaitų, pranešimų ir 
diskusijos.

JAV jaunimo nenoras 
jungtis į Sąjungą aiškina
mas įvairiai, nors čia gra
žiai veikia ideologinės jau
nimo organizacijos. Gal pa
vyks įtikinti jaunimą ir su
darys LJ S-gos valdybą.

Dar buvo painformuota 
apie planuojamą išleisti do
kumentuotą leidinį iš vo
kiečių okupacijos laikotar
pio. Darbas labai pamažu 
stumiasi pirmyn, nes yra 
pavėluota bent 20 metų. 
Gyvųjų liudininkų dalis iš
mirė, kiti paseno, treti ven
gia rašyti, šiuos ir kitus 
darbus trukdo neturėjimas 
dokumentams laikyti vieno 
centro. Vieni dokumentai 
yra Jaunimo centro archy
ve, kiti Alkoje, treti pas 
diplomatus ar privačius as
menis. Reikia vieno centro, 
kur subėgtų archyviniai do
kumentai ir suinteresuoti 
galėtų jais naudotis.

Užsklandai
PLB valdyba, sudariusi 

įvairias komisijas, veikia la
bai plačiai ir apima visas 
išeivijos gyvenimo sritis, 
.šiai veiklai sėkmingai vyk
dyti, atrodo, nestokoja, 
žmonių, bet labai jaučiamas 
lėšų trūkumas. PLB valdy
ba lėšas bando organizuoti 
rinkliavomis, nes solidaru
mo įnašų net adm. išlaidoms 
padengti nepakanka. Esa
me įpratę reikalauti, kad 
PLB valdyba visur daly
vautų, ruoštų konferenci
jas, leistų leidinius, rinktų 
žinias, paruoštų anketas, 
skelbtų duomenis, bet retas 
pagalvojame apie visiems 
tiems darbams reikalingas 
lėšas. Dalį paramos gauna 
iš Lietuvių Fondo, kitą dalį 
iš privačių aukotojų, šiek 
tiek iš solidarumo įnašų, 
bet Kraštų valdybos neat
siskaito iš kitų pajamų, 
kaip yra nutaręs PL sei
mas.
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ALT S-gos Seimas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nis LTS pirmininkas Lietu
voje, Marija černeckytė- 
Sims (šimoliūnienė), dr. 
Juozas Bartkus, Jonas Moc
kus, Jurgis Sirusas, Myko
las Gureckas, Eugenijus 
Noakas, Kazys Matutis, 
Ona Pulkauninkienė, Stefa
nija Smulkaitienė, Jonas 
Vinciūnas, Kazys Žilėnas, 
Alfonsas Petravičius, Bro
nius Tatarūnas, Petras Bal, 
čius, Povilas Lichtinas, Pet
ras Mitalas, Vaclovas Mi

Lietuvos gen. garbės konsulas inž. Vytautas Čekanauskas 
sveikina ALT S-gos seimą. VI. Gilio nuotr.

Lietuvos gen. konsulas Anicetas Simutis sveikina ALT S-gos 
seimą ir jo dalyvius. K. Pociaus nuotr.

Vliko pirm. dr. K. Bobelis sveikina ALT S-gos seimą.
K. Pociaus nuotr.

liūnas, Juozas Bagdans- 
kas, Vladas Dautas, Pranas 
Mainelis, Juozas Miliūnas, 
Kazys Statkus, Jonas Ry- 
dis (John Reedy), Adolfas 
Andrulis, Angelė Kašubie- 
nė, Simonas Kontrimas, 
Bronius Michelevičius, Alo
yzas Jančys, Petras Sakas. 
Visi buvo pagerbti susikau
pimo minute.

Po to sekė sveikinimai. 
Seimą sveikino svečias iš 
New Yorko Lietuvos gene
ralinis konsulas Anicetas
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Seimo dalyvius registruoja Vytautas Šeštokas, Kristina Švarcaitė ir Daina Petronytė. 
Registruojasi inž. Eugenijus Bartkus ir laukia eilės dr. Povilas Švarcas. K. Pociaus nuotr.

Simutis, papasakodamas ir 
keletą savo prisiminimų iš 
buvusių seimų, pasidžiaug
damas Los Angeles sky
rium, kaip labai veikliu vie
netu ir padėkodamas vi
siems už pastangas ir at
liktus darbus. Džiaugėsi iš
leista knyga "Lihtuania 700 
years”, sąjungos pastango
mis patikslinti Lietuvos 
krikšto minėjimo vietovę — 
Vilnių. Minėjo ir šv. Kazi
miero minėjimą, bet drau
ge apgailestavo, kad nuo to 
laiko nebuvo nė vienas iš 
mūsų tautos gausių kanki
nių laikomas vertu skelbti 
šventuoju, ir kad iki šios 
dienos neturime savojo kar
dinolo, nors jokia tauta ne
parodė tokio pasipriešinimo 
prieš religijos užgniaužimą, 
kaip lietuviai.

Trumpą, ir, kaip papras
tai, kondensuotą kalbą pa
sakė generalinis garbės 
konsulas Vytautas Čeka
nauskas, pabrėždamas išei
vijos organizacijų ideologi
nio pagrindo svarbą šiuo 
sunkiu laiku, kaipo žadi
nančią tautiškumą. Skatino 
būti ne tik veidrodžiu pa
tiems sau, bet ir kelrodžiu 
kitiems.

VLIKo pirm. dr. Kazys 
Bobelis savo sveikinime pa
sidžiaugė Tautinės Sąjun
gos organizuotumu ir veik
lumu, po to Korp! Neo-Li- 
thuania vardu kalbėjo Vac
lovas Mažeika, pabrėždamas 
šių abiejų organizacijų 
ideologinį panašumą, santy
kių glaudumą, pasirenkant 
skirtingas veiklos sritis.

Dirvos redaktorius Vy
tautas Gedgaudas trumpa
me sveikinime pabrėžė Dir
vos ir Tautinės Sąjungos 
giminystę. Vladas Pažiūra 
sveikino Balfo vardu su ge
riausiais linkėjimais ir dė
kojo už pagalbą ir rodomą 
meilę tautiečiams vargin
gais laikais. Dr. Danielius 
Degėsys linkėjo sveikatos, 
bet plačiau žadėjo kalbėti 
vėliau, Vilties draugijos su
sirinkime. Toliau buvo su
minėti gausūs sveikinimai 
raštu — P. L. Bendruome
nės — Vyt. Kamantas, 
Amerikos Lietuvių Tary-

Seimo sekretoriatas: J. Žemaitis, E. Gedgaudienė ir Ign.
Andrašiūnas. K. Pociaus nuotr.

Žurnalistai Jurgis Janušaitis ir Rūta Klevą Vidžiūnienė se
ka ALT S-gos seimo eigą. VI. Gilio nuotr.

bos — Teodoras Blinstru- 
bas, Balfo pirm. Marija Ru
dienė, Lietuvių Karių Ve
teranų Ramovės pirm. An
tanas Jonaitis, Ateitininkų 
Federacijos vadas Juozas 
Polikaitis, Korp! Neo-Li- 
thuania pirm. Kazė Braz
džionytė, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pirm. Jo- 
landa Kerelienė, Tautos 
Fondo Kalifornijos pirm. 
Mykolas Naujokaitis, Liet. 
Bendruomenės Vakarų apy
gardos pirm. Angelė Nel- 
sienė, Ramiojo Vandenyno 
Rajono skautų vyr. Marija 
Butkienė, Birutiečių — p. 
Lukienė, (R) L. B. vardu — 
dr. V. Dargis ir kt.

Pagrindinę šio ryto pa
skaitą skaitė inž. Jonas Jur
kūnas. Paskaita buvo ap
žvalginė, trijų šakų, ir ka
dangi spausdinama atskirai, 
paminėsiu tik tą trejetą 
temų: tai Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo pastan
gos, dalyvaujant kultūrinė

je ir politinėje veikloje — 
žygis Baltijos jūroje ir jo 
pasėkoje Baltijos tautų di
džiulis i š p o puliarinimas 
ypač Europos valstybių 
spaudoje, kur laikui bėgant 
ir spaudai patogiai tylint 
mūsų kraštų užgrobimas 
buvo benugrimzdąs j už
marštį. Kita tema — Lie
tuvos krikšto minėjimas ir 
su tuo susiję svarstymai, 
kaip ir Vilniaus vyskupijos 
klausimas, trečioji tema — 
OSI investigacijos metodai, 
populiariai vadinami "ra
ganų medžiokle", ir kelios 
sugestijos aktyviai pasi
priešinti šiai veiklai.

Dr. L. Kriaučeliūnui pa
dėkojus už paskaitą buvo 
•baigta pirmosios Seimo da
lies priešpietinė programa, 
sutraukusi be seimo narių 
ir atstovų didelį skaičių su
sidomėjusių svečių losan- 
gęliečių.

(Bus daugiau)
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AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI

Aukos gautos 1986 m. balandžio 
mėnesj:

5,000 dol. James ir Gražina 
Liautaud. Cary, IL (iš viso 6,000 dol.)..

1,000 dol. a.a. Rimo Jono Gylio at
minimui — dr. Jonas A. Gylys, 
Manlius, NY (iš viso 2,000 dol.); a.a. 
Juozo ir Veronikos Juodakių at
minimui — Violeta Juodakytė, Tuc- 
son, AZ; dr. Adolfas ir dr. Elena Mi
liai, St. Petersburg Beach, FL; a.a. 
Stepono Petravičiaus—Peters at
minimui — Bernice A. Peters, Cave 
Creek, AZ.

700 dol. a.a. M. Krutulienės at
minimui — po 50 dol.: Juozas ir Ire
na Rasiai, Cambridge, MA; dr. 
Vladas ir Ona Vaitkai, Cotuit, MA. 
Po 40 dol.: Česlovas ir Irena 
Mickūnai, Centerville, MA; Slava ir 
Regina Beder, Westwood, MA. Po 30 
dol.: Viktoras ir Bronė Kubiliai, 
Westwood, MA; Stasys ir Elena 
Mineikos, Centerville, MA; Vytautas 
ir Eugenija Rastoniai, Marstons 
Mills, MA; Vytautas Žiaugra, Roslin- 
dale, MA. Po 25 dol.: K. ir Ona 
Adomavičiai, Centerville, MA; Jonas 
ir Alė Čereškos, Centerville, MA; dr. 
Eduardas ir Irena Jansonai, Oster- 
ville, MA; Algis ir Birutė Valiukai- 
čiai, Centerville, MA; Jonas ir Bronė 
Vašiai, Dedham, MA; Brutenis ir 
Irena Veitai, Milton, MA; Romualdas 
Veitas, Milton, MA; Jonas ir. Ona 
Vengriai, Osterville, MA. Po 20 dol.: 
Bronius ir Irena Galiniai, Norvvell, 
MA; Bronius Markeliūnas, Center
ville, MA; A. Šlepavičius, Hyannis, 
MA; Juozas ir Valerija Vaičjurgiai, 
Dorchester, MA; Po 15 dol.: V. ir J. 
Lendraičiai, Centerville, MA; Stasė 
Šlapelienė, Centerville, MA. Po 10 
dol.: P. ir A. Ausiejai, Centerville, 
MA; Vytautas ir Dana Eikinai, Ran- 
dolph, MA; Liudas ir Irena Končiai, 
S. Dennis, MD; Jonas Kontautas, 
Centerville,, MA; Antanas Vieškal- 
nis, Centerville, MA; V. ir E. Vizgir
dai, Centerville, MA. Po 3 dol.: E. 
Strazdienė. Po 2 dol.: Kazė Gudukas.,

600 dol. Juozas ir Barbara Lukai, 
Grand Rapids, MI (iš viso 800 dol.).

500 dol. Juozas ir Rėdą Ardžiai, 
Fairview, PA (iš viso 1,000 dol.); 
Marcella Dargis Lain, Oak Lawn, IL.

200 dol. Kazys ir Aldona Katiliai, 
Tucson, AZ; Angelė Šimaitytė, 
Ithaca, NY.

100 dol. Jurgis ir Dalia Anysai, 
Chicago, IL; Vytautas ir Ona 
Baltučiai, Sunny Hills, FL (iš viso 
250 dol.); Bronius ir Birutė Dirsės, 
Phoenix, AZ; Kostas ir Aldona Ei- 
dukoniai, Tucson, AZ; Alfonsas ir 
Ona Kinduriai, Gulfport, FL (iš viso 
1,130 dol.); Vincas ir Charlotte Ru- 
seckai, Sun City, AZ; Cecilija 
Stasiūnienė, Phoenix, AZ; Harold ir 
Tillie Ziegler, Sun City, AZ.

50 dol. Larry ir Dorsey Dalton, 
Mėsa, AZ; Zenonas Gobis, Kirtland, 
OH (iš viso 100 dol.); Simas 
Kašelionis, St. Petersburg, FL (iš viso 
150 dol.); Knights of Lithuania, 
Council 145, per Nellie Ruggles, 
Holyoke, MA (iš viso 100 dol.); Los 
Angeles Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
per Tadą Dabšį, Los Angeles, Ca; Ona 
Rinkienė, St. Petersburg, FL (iš viso 
220 dol); kun. Antanas Valiuška, 
Phoenix, AZ; Paulius Žygas, Tempe, 
AZ.

30 dol. Saulius ir Daina Čyvai, 
Salėm MA (iš viso 110 dol.).

25 dol. a.a. tėvelio Kazimiero 
Sabalio atminimui — Ričardas ir 
Kristina Krulikai, Melville, NY; Hul- 
da Stults, New Bern, NC; Anthony ir 
Helen Yakaitis, Franklin Sųuare, 
NY (iš viso 185 dol.).

20 dol. Harry Berggruen, Phoenix, 
AZ; Robert ir Mary Kasulaitis, Tuc
son, AZ; Sofija Liubartienė, Sun Ci
ty, AZ; Chester Osipavičius, Sun Ci
ty, AZ; Viktoras ir Ona Samatauskai, 
Miami, FL (iš viso 65 dol.); Donatas 
Zakaras, Sun City, AZ.

10 dol. Andre Watts, Apache Junc- 
tion, AZ.

5 dol. John Demitrius, Sun City,

AZ; John ir Christine Van Deraa, 
Sun City, AZ.

Pagal pasižadėjimus gauta;

3,000 dol. Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Sparta, MI (įmokėta 3,050 
dol.).

1,000 dol. Antanas ir Cecilija Ma
karai, Hot Springs, AR (įmokėta 900 
dol.).

500 dol. Kazys ir Juzelė Laukai
čiai, Hinsdale, IL (įmokėta 300 dol.); 
Birutė Navickienė, Lemont, IL (įmo
kėta 500 dol.); Regina Raubertienė, 
Atco, NJ (įmokėta 600 dol.).

Aukų balandžio mėnesį surinko:

Akademinis Skautų Sąjūdis Aus
tralijoje, Adelaidės Skyrius, per fil. 
Tadą Žurauską 5,394 Austr. dol. ir 
1,000 US dol.; JAV LB Arizonos apy
linkė 3,515 dol. (iš viso 3,665 dol.): 
JAV LB Cape Cod apylinkė 700 dol. 
(iš viso 3,711 dol.).

Australijos lietuviai aukojo:
1,000 dol. a.a. dr. fil. Nemiros Šur- 

naitės-Ratkevičienės atminimui — 
Viktoras Ratkevičius.

500 dol. F. Skabeika.
160 dol. „Vilniaus” Tuntas.
150 dol. J. Ivoška, A. Lapšys.
120 dol. T. ir M. Žurauskai.
100 dol. LB Adelaidės apylinkės 

valdyba, J. Balbata, A. ir V. Dundai, 
P. Duoba, V. Ilgūnas, J. ir P. 
Mockūnai, B. Mockūnienė, LB New- 
castle apylinkės valdyba, G. Patupis,
I. ir M. Pociai, J. Poškus, V. 
Ratkevičius (iš viso 1,100 dol.), J. Va- 
bolienė, A. Vitkūnas, M. Vitkūnas, 
V. Vosylius.

75 dol. J. Purvins.
70 dol. B. ir J. Jonavičiai, I. 

Taunys.
50 dol. V. Alexander, J. Bar- 

dauskas, S. Cibulskis, V. Dumčius, D. 
Dunda. L. Gerulaitis, H. Glaže, N. 
Ilgūnienė, I. Jokubauskienė, P. ir E. 
Matiukai, A. Morkūnas, V. ir A. 
Navakai, V. ir M. Neverauskai. V. S. 
Neverauskienė, V. Opulskis, S. Pace- 
vičienė, G. Pasicznskyj, A. ir V. Pa- 
tupiai, K. Pocius, E. Puodžius, L. Ra- 
dzevičiūtė-Fuller, L.V.K.S. „Ramo
vė”, J. ir A. Šereliai, V. Skrolyp, A. 
Šurna, A. ir H. Vikai.

40 dol. E ir A. Buliai, Č. ir S. Du- 
hinskai. V. A. Vitkūnienė.

30 dol. V. Kiverier.ė, P. Mikužis, J. 
Naujalienė, J. Paškauskas.

25 dol. 1.1. Davis, A. ir Z. Navakai.
20 dol. O. Baužienė, J. ir K. Beino- 

ravičiai, B. ir M. Gavėnai, P. Grėb- 
liūnas, A. Gudelis, J. ir P. Horak, S. 
Jablonskas, T. Kašauskas, J. Maže- 
lienė. V. ir V. Maželiai, J. Meš
kauskas, V. Patašius (iš viso 120 dol.),
J. Rupinskas, B. ir G. Straukai. V. 
Urbonas, D. ir S. Urnevičiai, V. Vens,

A. Zamoiskis.
15 dol. P. Bielskis, V. Morkys.
14 dol. L. Vitkūnienė.
12 dol. B. Masionis.
11 dol. A. Urnevičienė.
10 dol. F. Adamonis, J. Aleksand

ravičius, N. Alvikienė, P. Andrijaitis, 
N. Arminienė, S. ir R. Baltuliai. E. 
Dainienė, K. Garbaliauskienė, J. Do- 
nela, J. Džiaugys, A. Gribonis, J. Gy
lys, T. ir D. Gurskiai, S. Gusčia, E. 
Karvelienė, A. ir R. Kubiliai, E. 
Kurauskas, D. Kutkaitė, J. 
Kutkienė, V. Lazauskas, E. Marcin
kevičiūtė, A. Merūnas, E. ir A. 
Mikeliūnai, S. Mulvinskas. E. Pet
raitis, A. Petrikas, C. Paliulienė, S. 
Palubinskas, S. ir P. Pusdešriai, J. ir 
A. Sasinai, A. Sinickas, J. Siurblys, 
N. Skidzevičius, B. Vabolienė, K. 
Vanagienė, O. R. Varoneckas, J. 
Vitkūnas, O. Vitkūnienė, H., Willen- 
brecht, XX.

5 'dol. A. Blandienė, R. Chrapevs- 
ki, A. Gučiuvienė (iš viso 15 dol.), A. 
ir J. Janilioniai, A. Jucius, S. Kanas, 
P. Kuisys, J. Lenktys, V. 
Paškauskas, M. Petkūnienė, A. 
Pocius, C. Radzevičienė, V. ir J. Ru- 
pinskai, V. Statnickas, R. Vitkūnas, 
V. Vitkūnas.

2 dol. P. Kanas.

Los Angeles vyrų kvartetas su vadovu komp. Aloyzu Jurgučiu. J. Tamulaičio nuotr.

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS RUOŠIASI 
KONCERTUI AUSTRALIJOJE

”Aušros” laikais Lietu
vą kultūriškai ir patriotiš
kai gaivino medicinos dak
tarai, kaip Jonas Basana
vičius, Vincas Kudirka; mū
sų laikais — išeivijoj — ir
gi daktarai visur veikloj 
pirmauja: įsteigė Lietuvių 
Fondą, remia mokslus ir 
menus ... Bet pas mus, Los 
Angeles mieste, išskyrus 
šviesų ir labdaringą, tuo 
pat metu ir labai veiklų, 
dr. Zigmą Brinkį, veikliau
si, atrodo, bus inžinieriai, 
čia ir generalinis garbės 
konsulas yrą inžinierius — 
Vytautas Čekanauskas; čia 
įvairios veiklos kertinius 
stulpus palaiko inžinieriai... 
Čia muzikimo gyvenimo 
"spiritus movens” šiuo me
tu — Vyrų kvartetas. Kvar
teto dainos! Salę pritrau
kia pilną nostalgiškomis 
dainomis; juos kviečia po
litinių ir kultūrinių įvykių 
užbaigai (Baltų Lyga, L.
K. Mokslo Akademija).

Kvartetas įdainavo plokš
telę ”Tu man viena”, los- 
angeliečių sutiktą entuzias
tingai. Koncertuoti juos 
kvietė kitos vietovės: De
troitas, Chicaga, Clevelan- 
das ... šiemet rudeniop 
kviečia jaunimas, kad kon
certo pelnu paremtų šešta
dienių Lituanistinę mokyk
lą... Kvartetas reikalin
gas jaunimui! O šią vasarą 
juos užkvietė Australijos

PLB Fondo vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja visiems Lituanistikos kated
ros rėmėjams. Lėšų telkimo vajus 
sėkmingai vyksta ir kviečiame visus 
prisidėti prie Lituanistikos katedros 
steigimo. Prašom palikti testamenti
nius palikimus arba įamžinti savo 
artimuosius.

1986 m. balandžio 30 d. Lit. kated
ros ižde buvo $509,677.09. Dar reikia 
surinkti $90,322.91. Čekius prašome 
rašyti ir siųsti: Lituanistikos kated
ra arba Lithuanian World Com- 
munity Foundation, 5620 S. Clare- 
mont Avenue, Chicago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nįjolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja 

lietuviai. Kvartetas koncer
tuos ten 1986 m. rugpiūty- 
rugsėj y. trijuose miestuose: 
Melbourne, Adelaidėj ir 
Sydney. Koncertų pelnas — 
šeštojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso pasiruo
šimui.

Į Australiją Vyrų kvar
tetas vyks jau su nauju re
pertuaru ir net išleidę nau
ją įdainuotą plokštelę — 
”Apie Tave svajoju”.

Bet pirmiau nauju reper
tuaru koncertą Kvartetas 
duos saviesiems lietuviams, 
namiškiams: šv. Kazimiero 
parapijos salėj, Los Ange
les mieste, — 1986 m. rug
pjūčio 3 d. Tai bus išvažiuo
jant į Australiją atsisveiki
nimo koncertas ir drauge 
jau sutiktuvės naujos plokš
telės — ”Apie Tave svajo
ju”. Vyrų kvarteto muzi
kinis vadovas iki šiol — 
muz. Aloyzas Jurgutis.

Abiejų Kvarteto plokšte
lių išleidimo mecenatas — 
Antanas Mikalajūnas, san- 
tamonikietis, už viską la
biau pamilęs lietuvišką dai
ną.

UNION TOURS UN1ON TOURS 
UNION TOURS

BALTIC DELIGHTS — MAY-AUGUST 1986 
TOUR TO VILNIUS, RIGA, TALLIN & HEL
SINKI EXCURSIONS TO KAUNAS, TRAKAI & 
DRUSKININKAI 12-18 DAY TOURS GREAT

VALUE RATES FROM

$1251.00 —$1920.00
5 Nights Vilnius’MINI TOURS, 10 Nights 

VILNIUS CULTURE TOURS.

PLEASE SEND 1986 BROCHURE. -

Name ........................................................................................... .

Address ...................................................................................

City........................... ..................... Statė..................................

Phone...................... Home...................... Office......................

FOR INFORMATION ABOUT BARGAIN MAY MINI 
TOUR CALL STEPHANIE HORTON 212-683-9500 COL- 

LECT. PLEASE CORESPOND IN ENGLISH.

Los Angeles Vyrų kvar
teto nariai: Rimtautas Dab- 
šys — bosas, dr. Emanuelis 
Jarašūnas — pirmasis te
noras, Antanas Polikaitis — 
baritonas ir Bronius Seliu- 
kas — antrasis tenoras.

Koncertuodami Kvarteto 
nariai pasirodo ir su vaidy
biniais žodžių įtarpais (šių 
meno vadovas-režis. Petras 
Maželis).

Mūsų tautos varguose, iš
eivijos klystkeliuose kiek
vieno lietuvio pozityvus 
darbas yra brangus. Kvar
teto vyrai — inžinieriai ir 
dainos menininkai — atlie
ka tą darbą keleriopai. Ver
ta juos paremti, gražu pa
sigėrėti. A. R.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

CAKE DECORATOR
Exp'd., Tūli time, benefits. Wedding— 
novelty cakes. Apply in person. The 
Baker's Loaf, 29480 Northvvestern 
Hwy., between Franklin and Inkster 
Roads, Southfield, Mich. (22-28)
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CHICAGOS LIETUVIAI

PRISIMINTAS
A. A. PROF. JUOZAS 

ŽILEVIČIUS
Kompozitorius, muzikolo-. 

gas Juozas Žilevičius, miręs 
praėjusių metų vasarą Bal- 
timorėje, buvo prisimintas 
jo vardo muzikologijos ar
chyvo, esančio Jaunimo cen
tre, Chicagoje.

Mišias atnašavo kun. J. 
Daugintis, S J, tėvų jėzuitų 
koplyčioje š. m. gegužės 31 
d. Mišių metu smuikais 
grojo Povilas ir Vanda Ma- 
tiukai, vargonavo Manigir- 
das Motekaitis. Mišios bu
vo skirtos prisiminti muzi
kologijos archyvo steigėją 
prof. Juozą Žilevičių, gyvus 
ir mirusius archyvo rėmė
jus ir eksponatų davėjus.

Vykdant prof. J. Žilevi
čiaus testamente įrašytą 
valią, po pamaldų visi da
lyviai, kurių buvo daugiau 
pusšimčio, susirinko į Jau
nimo centro kavinę pusry
čiams. Prof. J. Žilevičiaus 
vardo muzikologijos archy
vo administratorium yra 
tylus darbininkas muzikas 
Kazys Skaisgirys, kuris ir 
pasirūpino šiuo prisimini, 
mu.

Jaunimo centre prisiglau
dęs muzikologijos archy
vas yra pats didžiausias iš
eivijoje ir net ok. Lietuvo
je. Greta šio archyvo, į tą 
pačią pastogę, yra perkel
tas ir muziko Juozo Kreivė
no archyvas, globojamas 
Lietuvių studijų ir tyrimų 
centro. Abu archyvai yra 
tinkamai kataloguojami ir 
daugelio naudojami.

Prof. Juozas Žilevičius 
buvo spalvinga asmenybė 
ir per savo ilgą gyvenimą, 
paliko išvarytą labai platų 
muzikinės kultūros barą. 
Aktyvus buvo Lietuvoje kū
rimosi dienomis, o 1929 
m. persikėlęs į Ameriką,jftlajoSioS lietubūž JfonliajS

217 BEDBROOK AVĖ. MONTREAL-WEST. QUE„ 
CANADA H4X1S2

ĮSIJUNKIME Į MAŽOSIOS LIETUVOS FONDĄ ŠIAN
DIEN! TAPDAMI RĖMĖJAIS: 10 dol. Gaudami visus 

aplinkraščius ir nuolatinę informaciją.
NARIAIS 100 dol. metinis arba 1000 dol. vienkartinis 
mokestis. Gaudami viską kaip aukščiau, menišką pažy- 

mėnimą, visas Fondo išleistas knygas su nario pavardės 
paminėjimu.

MECENATAIS 1001 dol. ir daugiau. Gaudami viską kaip 
aukščiau su privilegija pasirinkti knygą finansavimui. 
STEIGĖJAIS 3000 dol. Gaudami kaip aukščiau su nuo

trauka vienoj pasirinktoj knygoj.
□ TAIP noriu įsijungtą
C] Pridedu čekį sumoje:................ . ............
Q Atsiųsiu čekį.

Data:..................................................................

VARDAS IR PAVARDĖ

ADRESAS

ZIP CODE TELEFONAS
(19-23)

Antanas Juodvalkis

įsijungė į -lietuvių chorų 
steigimą ir dainų švenčių 
organizavimą. Jo pastango
mis sukaupti į archyvą lie
tuvių muzikiniai turtai, ne
turi sau lygių.

Prof. Juozo Žilevičiaus 
vardo muzikologijos archy
vas, globojamas tėvų jėzui
tų, administruojamas Ka
zio Skaisgirio, reikalingas 
visos visuomenės paramos, 
nes reikia paskubinti kata
logavimo darbą ir sudaryti 
tinkamas sąlygas juo nau
dotis.

ATSILANKYKIME Į 
VILIAUS TELIO OPERĄ

Lietuvių opera Chicago
je, Lietuvos genocido au
koms paminėti, stato Ros- 
sini operą Vilius Telis, šio
je operoje vaizduojama 
šveicarų išsilaisvinimo ko
va iš austrų okupacijos, la
bai artima ir šių dienų lie
tuviams.

Spektakliai įvyks Morton 
gimnazijos auditorijoj, 2423 
So. Austin Blvd., Cicero, 
III.: šeštadienį birželio 14 

d. 7:30 vaL vak. ir sekma
dienį, birželio 15 d. 3 vai. 
P- P.

Į spektaklius ir autobusus 
bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71st St., Chicago, 
III., telef. 312-471-1424, o 
prieš spektaklius auditori
jos kasoje.

Lietuvių opera 30-tam se
zonui pasirinko labai pras
mingą Viliaus Telio operą, 
kurią visi lietuviai turėtų 
pamatyti ir atnaujinti ryž
tą kovoje už savo tėvynės 
laisvę.

NAUJAS VAIKŲ 
MUZIEJUS

Naujame Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejuje bus 

įrengtas praplatintas ir pa
gerintas vaikų muziejus.

šiame vaikų muziejuje 
bus išstatyti ne tik ekspo
natai iš Lietuvos kultūros 
ir praeities bet taip pat bus 
pravesti ir įvairūs užsiėmi
mai. lėlių teatras, pasakų 
ir legendų pasakojimai, vai
dinimai, rankų darbai ir t.t.

Tarp visai naujų įrengi
mų galima paminėti ”Kelio- 
nė į Lietuvą” kambarį, ku
riame vaikai galės pažvelg
ti į Lietuvos istoriją, geo
grafiją ir kultūrą per įvai
rius eksponatus, reikmenis, 
žemėlapius, paveikslus, čia' 
taip pat bus ir ”Kaimo Lie
tuva”, kur foto montažo 
būdu vaikams bus patiek
ta Lietuvos kaimo vaizdų 
serija; ”Lietuvos rodyklė”, 
kuri stengsis atsakyti į 
įvairius vaikų klausimus- 
apie Lietuvos istoriją, geo
grafiją ir kultūrą. ”Tauto- 
dailė kasdieniniam gyveni
me” vaikus supažindins su 
medžio drožiniais, audiniais, 
keramika ir kitais pavyz
džiais, kuriuos vaikai ga
lės ne tik matyti bet ir ap
čiuopti.

čia vaikai ras ir minia
tiūrinę lietuvišką kaimo so
dybą su baldais, ūkio įran
kiais, šuliniu ir net gyvu
liais. O kitame kambario 
gale galės pasigrožėti at- 
naujint o m i s ”Mindaugo 
Krikšto” ir ^Gedimino Sap
no” dioramomis (trijų di-r 
mensijų paveikslais), kurie 
fantazijos sparnais vaikus 
nuneš į gilios senovės Lie
tuvą.

Vaikų muziejus dar tu
rės ir ”Pilies kambarį”, ku
riame vaikai per ekspona
tus ir užsiėmimus galės pa
tirti ne vien tik Lietuvos 
bet ir Europos viduramžių 
gyvenimo ir kultūros ap
linkybes.

šalia vaikų muziejaus 
dar veiks ir rankdarbių 
skyrius, kuriame ne tik vai
kai bet ir suaugusi jei galės 
pramokti keramikos, tapy
bos, margučių dažymo, Ka
lėdinių papuošalų ir kitų 
rankų darbų.

Vaikų muziejaus ekspo
natų ir programų paruošimo 
darbus atlieka Pat Bakū- 
nienė, vaikų muziejaus di
rektorė.

Vai Rainoms

BOSTON
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 

ĮVYKIAI 
AMERIKIEČIAMS

Nuo 1950 m. Petras Viš
činis paruošia specialias ra
dijo programas anglų kalba 
amerikiečių radijo stotims 
Vasario 16-sios ir Tragiš
kųjų birželio įvykių sukak
ties proga. Tas programas 
stengiamasi įpiršti ameri
kiečių radijo stotims, kad 
jos perduotų jas savo pro
gramų sudėtyje savo klau
sytojams. Šiemet tokią pro
gramą Tragiškųjų birželio 
įvykių pagrindu jau sutiko 
perduoti radijo stotis 
WBET, AM 1460 iš Brock- 

tono birželio 14 d. nuo 8 vai. 
5 minučių ligi 9 vai. vaka
ro, taigi, skirdama tam rei
kalui 55 minutes. Progra
mai parinkta birželio 14 d., 
nes tą dieną prezidentas 
Ronald Reagan skelbia Bal- 
tic Freedom Day. Progra
ma ruošiama taip, kad ji 
būtų įdomi amerikiečiams. 
Joje Tragiškieji birželio 
įvykiai iškeliami 1940 me
tų tarptautinės situacijos 
šviesoje, lyginant juos su 
paskutinės Sovietų Sąjun
gos agresijos pavyzdžiais, 
kaip Afganistanas, Nika
ragva, įvykiai Azijoje ir 
Afrikoje. Visa programa 
atremta į prezidentų, sena
torių, kongresmanų ir kitų 
žymių politikų pasisaky
mus. Ji perpinama lietuviš
ka muzika, pateikiant bū
dingus geros liaudies kūry
bos pavyzdžius ir įvairių 
kūrėjų originalius darbus. 
Daugiausia įpinama drama
tiškos simfoninės muzikos, 
kad pagal tekstą būtų su
daryta klausytojui atitin
kama nuotaika muzika. Dar 
rūpinamasi įtraukti Tra
giškuosius birželio įvykius 
į vadinamus ”Talk show”.

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

• Spalio 19 d. 3 vai. po 
pietų So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje, 368 W. 
Broadway, So. Boston, Ma. 
įvyks Laisvės Varpo rudens 
koncertas. Tai bus jau 54- 
tas tos rūšies Laisvės Var
po renginys.

BRCKTON
ŽUVUSIŲJŲ 

PAGERBIMAS
Š. m. gegužės 25 d. šv. 

Kazimiero lietuvių parapi
jos bažnyčioje už žuvusius 
Lietuvos laisvės gynėjus 
Brocktono Lietuvių Tary

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, AL 60601
Tai. kraatarės (312) 2t3-5t2t; bsr (312) 477441L

bos užprašytose mišiose 
meldėmės.

Martyno Jankaus unifor
muoti šauliai, šaulės veda
mi kuopos pirm, garbės 
šaulio Juozo Stašaičio prieš 
altorių išstatė Amerikos, 
Lietuvos ir kuopos vėliavas, 
kurios išeivijos lietuviui 
teikia paguodą ir stiprybę, 
kad esame laisvi, drąsiai ir 
viešai garbiname Dievą.

Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. P. 
Šakalys. Parapijos choras 
vargonais palydint M. Bla- 
ževičiūtei Crawley gražiu 
giedojimu mišias ir dienos 
minčiai pritaikintas gies
mes giedojo, šventovėje 
esančius jungė su tėvyne ir 
tenai, nepaženklintuose ka
puose, besiilsiančiais Lietu
vos laisvės gynėjais.

Po pamaldų iš bažnyčios 
su vėliavomis eisena nužy
giavo į Amerikos Veteranų 
aikštę prie Tukio vardu žu- 
vusiems paminklo, J. čin- 
čys ir E. Ribokienė padėjo 
vainiką, o garbės šaulys J. 
Stašaitis kvietė iškilmes 
pradėti malda, kaip laisvoje 
Lietuvoje prie Nežinomojo 
Kario paminklo Marija, Ma
rija giesme.

Po maldos sygiedojimo, 
prie paminklo pagarbiai iš
kėlė Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas Lietuvių Tarybos 
pirm. R. Bielkevičius ir J. 
činčys. Tylos minutėje visi 
dalyviai susikaupę pagerbė 
žuvusius Lietuvos ir pasau
lio laisvės gynėjus.

Brocktono Lietuvių Tary
bos ir Martyno Jankaus 
šaulių iniciaytva Kalvarijos 
ir Melrose kapinėse besi
usiančiųjų nusipelniusiųjų 
lietuvių ar veikėjų artimų
jų kapai buvo papuošti Lie
tuvos trispalvėmis vėliavė
lėmis, kurias pasiuvo šaulė 
sesė Sofija Stašaitienė. 
Nedidelę Brocktono lietuvių 
kolonija ir Lietuvai nusi
pelniusiems jau yra supilta 
apie 30 kapų. (er)

1
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DAYTONA BEACH
KALBĖS LINAS 

KOJELIS
Daytona Beach ir apylin

kių Amerikos lietuvių klu
bo valdyba š. m. birželio 
mėn. 15 d., sekmadienį, 
ruošia keturiasdešimt še- 
šerių Lietuvos okupacijos 
ir keturiasdešimt penkerių 
metų baisiojo birželio su
kakčių minėjimą.

Minėjimas pradedamas 
12 vai. Prince of Peace ka
talikų bažnyčioje, Ormond 
Beach. šv. Mišias amerikie
čių ir lietuvių visuomenei 
koncelebruos tos parapijos 

1986 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ
14-18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

14 DIENŲ — LIETUVA IR RUSIJA
Kelionė 716: liepos 16 — liepos 29 — $1,699. Maskvoj 1 

diena, Vilniuj 10, Maskvoj 1. Svvissair iš JFK ir Bostono
15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 
$1,599.

Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26- sausio 9 
—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

18 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

10-17 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE
10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR VENGRIJA

Kelionė 708: liepos 10 - liepos 23 — $1,669.
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Maskvoj

2 dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Svvissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

Kelionė 701: liepos 1 — liepos 15 — $1,849.
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 
iš Varšuvos j Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus! Varšuvą, Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

13-14 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA. ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 —$1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalla iš 
JFK ir Bostono.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, AUSTRIJA, BAVARIJA
Kelionė 722: liepos 22 - rugpjūčio 4 — $1,829. Maskvoj 2 

dienos, Vilniuj 5, Vienoj 2, Miunchene 3, Lufthansa 
iš JFK ir Bostono.
Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 

1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klljentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros Ir daugiau Informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arb4 (617) 969-1190 

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

klebonas (amerikietis) su 
kun. dr. Kazimieru Ruibiu. 
Pamaldų metu pamokslą 
pasakys pats klebonas. Gie
dos Sietynas, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio.

Tuojau po pamaldų para
pijos didžioje salėje bus tę
siamas minėjimas. Pagrin
dinis kalbėtojas, svečias iš 
Washington, D. C., jaunas 
politikas, prezidento spe
cialus asistentas etnikų rei
kalams, Linas Kojelis. Me
ninę trumpą programą at
liks minėtas Sietynas.

Į minėjimą klubo valdy
bos pirmininkas Jonas Dau
gėla specialiais kvietimais 
pakvietė Floridos senato

rius, kongreso narius ir vie
tos politikus. Taip pat iš
siuntinėjo a m e r i k i ečių 
spaudai plačią informaciją 
apie pavergtą, okupantų 
persekiojamą ir vykdytą 
genocidą Lietuvoje ir pra
šė šia informacija pasinau
doti ir parašyti atitinkamus 
straipsnius.

Minėjime taip pat daly
vaus mums broliškų tautų 
— latvių, estų atstovai.

Valdyba ruošia šia proga 
įdomią lietuvių tautodailės 
parodą, bei vaizdinėmis 
priemonėmis bus parodyta 
Lietuva istorijos raidoje, 
bei okupantų vykdomas lie
tuvių tautos naikinimas, ti
kinčiųjų persekiojimas ir 
t.t.

Numatoma Lino Kojelio 
spaudos konferencija su 
amerikiečių bei lietuvių 
spaudos atstovais.

Darbščioji klubo valdyba 
deda visas pastangas, kad 
baisiojo birželio minėjimas 
bei pavergtos Lietuvos pro
blemos atkreiptų dėmesį 
amerikiečių visuomenės bei 
spaudos.

RAŠYTOJUI ANDRIUI 
MIRONUI 75-KERI 

METAI
Š. m. gegužės mėn. 30 d. 

artimųjų būrelyje šioje ko
lonijoje gyvenantis rašyto
jas ANDRIUS MIRONAS- 
NORIMAS atšventė savo 
75-rių metų amžiaus su
kaktį. šia proga gražiame 
Julian’s restorane su su
kaktuvininkų jo artimieji 
papietavo, o po to į Onutės 
ir Andriaus Mironų namus 
suvažiavo tolimesniam pa
bendravimui.

Kazimieras Barūnas il
gesniame žodyje žvilgtelė
jo į sukaktuvininko nueitą 
kelią — atskleidė biografi
nius bruožus.

Rašytojas Andrius Miro
nas yra aktyvus ALT S-gos 
narys, šia proga jį pasvei
kino skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis, dėkingai 
p r i simindamas Andriaus 
įnašą į skyriaus veiklą.

Jurgis Janušaitis sveiki
no spaudos ir Lž Sgos Gar
bės teismo narių vardu. 
Kalbėtojas prisiminė sukak
tuvininko darbštumą, kūry
bos kelią, vertingą įnašą į 
lietuvių literatūrą ir apla
mai vertino mūsų kūrėjų 
nenykstančių paminklų — 
kūrybos išlikimą ilgiems 
laikams. Į šių mūsų darbš
čiųjų kūrėjų gretas, be abe
jo, rikiuojasi ir sukaktuvi
ninkas Andrius Mironas. 
Linkėjo ir ateityje pasi-. 

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

puošti naujais laurų vaini
kais — naujomis premijo
mis.

Klubo vardu linkėjimus 
išreiškė valdybos sekreto
rius Stasys Daržinskas ir 
kaimynų vardu Jonas Kap- 
čius.

Pakelta šampano taurės 
ir sukaktuvininkui sugiedo
ta Ilgiausių metų linkėji
mai.

Trumpu žodžiu visiems 
nuoširdžiai padėkojo pats 
kaltininkas — Andrius Mi
ronas. Pabendravimo metu 
mūsų poetų Aisčio ir kitų 
kūrybos paskaitė Kazimie
ras Barūnas, sukaktuvinin
ko žmona Onutė Mironienė, 
neatsiliko ir Vytautas Ab
raitis.

Kukliai, bet nuoširdžiai 
artimųjų būrelis pagerbė 
jubiliatą rašytoją Andrių 
Mironą.

Jurgis Janušaitis

DETROIT
ATIDARYTA PILĖNŲ 

STOVYKLA

Švyturio jūrų šaulių kuo
jos Pilėnų stovyklos atida
rymas įvyko š. m. gegužės 
25 d.

Moterų vadovė Onutė Se- 
lenienė su savo padėjėjomis 
Stefanija Telyčėniene ir 
Sofija Sirutiene, talkinin
kaujant sesėms šaulėms 
atvykusius vaišino įvairiais 
skaniais maisto gaminiais, 
o Mykolas Abarius gaivino 
trokštančius.

Algis Macionis, Emilija 
Grigutienė ir Salomėja Gri
gaitienė išdalino laimėju
siems dovanas.

Stovykloje buvo iškeltos 
Lietuvos ir Amerikos vė
liavos.

• Birželio trėmimų minė
jimas įvyks birželio 15 d. 

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

12 vai. Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre. 
Bus'paskaita ir meninė da
lis. Rengia Pabaltiečių ko
mitetas, kuriam šiais me
tais vadovauja lietuviai.

• Kartą pavasarį balius, 
20-sis abiturentų balius, 
įvyks birželio 21 d. 7 vai. 
Kultūros centre. Stalai už
sakomi pas Giną Baukienę 
tel. 563-0354. Abiturentus 
registruoja Birutė Baraus
kienė tel. 258-6535. Rengia 
"Gabijos” ir "Baltijos” tun
tų tėvų komitetas.

• LB Detroito apylinkės 
perrinktoji valdyba parei
gomis pasiskirstė: Jonas 
Urbonas — pirmininkas, 
Nijolė Zelwinder ir Vytas 
Petrulis — vicepirmininkai, 
Dalia Stonienė — sekreto
rė, Algimanta Bražėnas — 
iždininkas. Valdybos na
riai : Valentina Černiaus
kienė, Aušra Klimienė, Juo
zas Matekūnas, Genė Pa- 
laikienė, Janina Udrienė, 
Anatolijus Viskantas, Sigi
tas Viskantas. Į valdybą 
dar įeina: Algis Rugienius 
— Detroito sporto klubo 
"Kovas” pirmininkas ir 
Paulius Jankus — Lietuvių 
Jaunimo sąjungos Detroito 
skyriaus pirmininkas.

• "žiburio” lituanistinės 
mokyklos gegužės 18 d. bu
vo užbaigti mokslo metai. 
Aukštesniąją mokyklą bai
gė: Rimas Gilvydis, And
rius Gražulis, Audronė Min- 
gėlaitė, Algis Rudis ir Vitas 
Rugienius. Klasės auklėto
ja buvo Marija Jankauskie
nė, mokyklai vadovavo Da
nutė Doveinienė. Baigusie
ji aukštesniąją mokyklą ir 
geresnieji mokiniai LB De
troito apylinkės pirmininko 
Jono Urbono buvo apdova
noti knygomis.

A. Grinius
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GRANDINĖLES SĄSKRYDIS
Danute Grigaliūniene

Grandinėlės šokėjų ir 
muzikantų sąskrydis jau 
prabėgo kaip akimirka. 
Vienos šokėjos vizija ir ki
tos meilė ir darbas vedė j 
savaitgalio įvykius net de
šimt mėnesių.

Visi kurie pamilo tauti
nį šokį, kurie susidarė am
žinus ryšius ir įvertino sa
vo auka prie Grandinėlės 
siekimo, vienaip ar kitaip 
prisidėjo prie savaitgalio 
talkos, šiam darbui nestigo 
talkos,- nes buvo daug norė
jusių prisimint jaunas die
nas.

Sąskrydis prasidėjo ank
styvą šeštadienio rytą Die
vo Motinos parapijos apa
tinėje salėje. Ten susirinko 
apie dešimt buvusių šokė
jų padėti dekoruoti salę su
sipažinimo vakarui. Čia, 
kartu dirbdamos šokėjos 
dalinosi savo prisiminimais, 
svajonėmis ir atsiekimais.

2 vai. p. p. prasidėjo ofi
ciali sąskrydžio dalyvių re
gistracija parapijos didžior 
joje salėje. Buvo džiugu 
matyti tiek Grandinėlės su-, 
važiavusių veteranų, šoku
sių net 1953 metais! Ne ma
žiau kaip 80 atvažiavusių 
ir Clevelande • gyvenančių 
šokėjų sąžiningai užsiregis
travo ir džiaugsmo ašarom 
akyse sveikinosi su senai 
matytais.

Kartu su registracija vy
ko Liudo Sagio suruošta 
nuotraukų paroda. Sagys 
išdėstė labai daug vaizdų, 
kur kiekvienas šokėjas ga
lėjo pasidžiaugti save su
radęs. Paroda vyko visą sa
vaitgalį ir visuomenė galėjo 
irgi stebėti gražius Gran
dinėlės laimėjimus.

4 vai. p. p. toje pačioje 
salėje vyko L. Sagio lietu
viškų tautinių šokių pamo
ka. Po stiprios mankštos, 
arti 30 įvairių laikotarpių 
šokėjų, prakaitavo repetuo
jant Vėdarą, Gyvatarą, Kal
velį ir Suktinį, vedant gy
vam Rimo Biliūno akordeo
nui.

šokėjai sugrįžo į apatinę 
salę 8 vai. vak. susipažini
mo vakarui, čia, gyvų gėlių 
vainikais papuoštoje salėje 

Grandinėlės šokėjai apdovanoti plaketėmis: A. Puškoriūtė, L. Vyšnionis, D. Madjar, A.
Jasinavičius, R. Motiejūnaitė, E. Bliumentalis, vadovas L. Sagys, A. Gedrytė ir R. Plodžinskas. 

V. Bacevičiaus nuotr.

susirinko maždaug 100 su
važiavusių šokėjų ir stipri
nosi prie turtingo vaišių 
stalo, šokiams grojo Chuck 
Tarantino orkestras. Prie 
labai jaukios nuotaikos gra
žiai pynėsi ir L. Sagio vi
deo skaidrių vaizdai.

Sekmadienį, 10 vai. ryto 
Dievo Motinos šventovėje 
klebonas Gediminas Kijaus- 
kas laikė šv. Mišias Gran
dinėlės intensija. Sąskry
džio nariai nešė aukojimo 
dovanas ir užėmė priekinius 
suolus. Eglė Laniauskienė 
gražiai atliko Šv. Mišių 
skaitymus. Bažnyčia buvo 
pilna sąskrydin suvažiavu
sių narių su savo šeimomis. 
Po Mišių teko susipažinti 
su buvusių šokėjų šeimų 
prieaugliu.

3 vai. p. p. vyko Grandi
nėlės koncertas Cleveland 
Statė University Main 
Classroom auditorijoj. Dau
gelio akyse pasirodė džiaug
smo ašaros stebint kiek 
Grandinėlė atsiekė per 33 
metus. Ne vienas alumnus 
susijaudino prisimindamas 
savo įnašą į tą kraitį, kuri 
skleidė lietuvišką šokių kul
tūrą po visą pasaulį. Liu
das ir Aleksandra Sagiai 
nešė tą darbą ant savo pe
čių be persto j imo per ketu
rias generacijas šokėjų. 
Nežiūrint visų kliūčių, 
Grandinėlė vis augo ir to
bulėjo. Didelė parama Sa-_

Grandinėlės šokėjai V. Gulbinaitė-Scorpello, iš Georgia, ir 
P. Zygas, iš Arizona, neša mišių auką, kurią priima kun. G. 
Kijauskas. V. Bacevičiaus nuotr.

LB Kultūros Tarybos pirm. I. Bublienė sveikina Grandinėlę ir jos vadovą L. Sagį. 
V. Bacevičiaus nuotr.

giams suteikia muz. Rita 
Kliorienė, kuri su savo ta
lentais ir gabumais paruošė 
puikų akompanavimą, or
kestru ir Dievo Motinos pa
rapijos choru, šokio kon
certui. Kaip paprastai per 
Grandinėlės koncertus visi 
bilietai buvo išparduoti.

Suvažiavimas baigėsi iš
kilminga vakariene Čharter 
Housee viešbutyje. Trum
pą vakaro programą prave
dė Algis Rukšėnas, prisi
mindamas Grandinėlės ypa
tingus momentus 33 metų 
bėgyje. Atsistojimu ir ty
los minutė buvo pagerbti 
mirusieji Grandinėlės na
riai — Roma Balytė, Vy
tautas žagarskas ir Nijolė 
Garlaitė-žygienė.

Visa publika salėje susto
jo padėkoti p. Sagiams už

Grandinėlės parodoje šokėjai su būsimais šokėjais... R. 
Razgaitienė, Laniauskai, Mikolojūnienė ir Razgaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.
jų nepaliaujantį pasišven- 
tinimą Grandinėlei 33 metų 
bėgyje. Jiems buvo įteiktas 
Čiurlionio paveikslų albu
mas su visų buvusių ir 
esančių šokėjų parašais.

Pabaigai Liudas Sagys 
priminė, kad čia suvažiavu
sių šventė ir įteikė atžymė- 
jimus dabartiniams šokė
jams už jų ypatingą pasi
reiškimą Grandinėlėje, bū
tent: Audrai Gedrytei, Re
nei Motiejūnaitei, Daivai 
Madjar, Astai Puškoriūtei, 
Alvydui Jasinevičiui, Linui 
Vyšnioniui, Romui Plio- 
džinskui ir Edžiui Bliūmen- 
taliui. Taip pat dovanos bu
vo įteiktos mokytojoms Da
lei Motiejūnienei ir Kristi
nai Freudenberger jaunes
niųjų šokėjų vardu.

Pagrindiniai loterijos lai
mėtojai buvo sekantys: 
Marco Island savaitės atos
togos dovanotos Lito Tnvest. 
bendrovės, laimėjo Alvydas 
Narbutaitis, Gintaro karo
lius laimėjo L. Pliodžinskas, 
Mariaus Narbutaičio meta
linė skulptūrą laimėjo R.
L. Mikulioniai, Reginos Šil- 
galienės išdirba molinę va
zą laimėjo Giedrė Mazo- 
liauskaitė, $250.00 Stan
kus & Stimburys Dental 
Lab dovaną laimėjo R. Pet
rauskas. Buvo ir kiti laimė
jusių po mažesnę dovaną.

Banketo metu grojo 
”Special Blend”, septynių 
žmonių orkestras. Puikus 
orkestras prisitaikė prie 
sąskrydžio temos išmokę 
tautiniams šokiams muziką 
kaip Gyvataras, Klumpako
jis ir t.t. Linksma nuotaika 

užkrėtė ir orkestrą, kad jie 
net pasisiūlė groti dar pus
valandį.

Šiam sąskrydžiui dirbo 
darbštus komitetas sudary
tas iš dabartinių ir buvusių 
šokėjų ,būtent: Gailė Ma- 
riūnaitė, Ingrida Bublienė, 
Rita Matienė, Vitalija But
kuvienė, dr. Roma Degė- 
sienė, Kristina Freudenber
ger, Danutė Grigaliūnienė, 
Eglė Laniauskienė, Daiva 
Madjar, Bob Mayes, Helene 
Eidimtaitė, Nijolė Rukšė- 
nienė, Algis Rukšėnas, Ilo
na Schmid, dr. Viktoras 
Stankus, Gintaras Taoras, 
Valdonė žiedonienė ir Aldo
na Zorskienė.

Komitetui vadovavo Da
lia Motiejūnienė. Be visų 
darbų dar spėjo paruošti 
jauniausius šokėjus, kartu 
su Kristina Freudenberger, 
šiam dideliam savaitgalio 
koncertui. Dalės meilė 
Grandinėlei užkrėtė ir ki
tus komiteto narius, kurie 
aktyviai prisidėjo prie šio 
sąskrydžio pasisekimo.

B
inationwide 
IINSURANCE 
J <*» V**-

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.



Nr. 23 — 14 DIRVA 1986 m. birželio 12 d.

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENEI 
AUKOJUSIŲ 1986, 

METAIS VASARIO 
16-TOSIOS PROGA

SĄRAŠAS
300 dol.: P. Milašius.
Po 100 dol.: R. J. Ar

džiau A. V. Karobliai, M.
J. Mikoniai, M. V. Valiai ir 
X. Y.

60 dol.: O. M. Naumanai.
Po 50 dol.: V. G. Buč

iniai, B. V. čyvai, I. A. Su- 
šinskai ir O. J. žilioniai.

35 dol.: O. V. Rociūnai.
Po 30 dol.: N. P. Bieli- 

niai, T. P. Gaižauskai, O.
K. Raliai, J. Stempužis, T. 
V. Urbaičiai, J. K. Zarons- 
kiai ir O. P. Žilinskai.

Po 25 dol.: V. Akelaitis, 
E. A. Aželiai, J. Barniškis, 
N. D. Balčiūnai, A. Biels- 
kus, I. R. Bubliai, V. A. But- 
kai, G. J. čyvai, Z. K. Go
biai, A. Gražulienė, J. Gu- 
dėnas, I. Janavičius, B. E. 
Juodėnai, B. Karklius, D. 
A. Kisieliai, J. F. Klimai- 
čiai, L. H. Kripavičiai, J. 
Mačiulis, M. V. Mariūnai, 
A. V. Palūnai ,E. Stepona
vičienė ir B. J. Vasariai.

Po 20 dol.: A. Ambrazie- 
nė, L. V. Apaniai, S. Ast
rauskas, L. Augulienė, A. 
V. Bakūnai, A. Bielinis, E. 
R. Bridžiai, D. V. V. Gruz
džiai, J. M. Damušiai, R. D. 
Degėsiai, M. T. Dulebai, J. 
Ilendienė, G. A. Karosai, I. 
J. Kijauskai, D. Mikoliūnie- 
nė, A. A. Mulioliai, S. Pa- 
brinkis, N. V. Palubinskai, 
J. Petkevičienė, J. Pivoriū
nas, J. Račilienė, S. Radze
vičiūtė, J. Raškauskas, D.

J. Staniškiai, J. E. Stepai,
I. J. šilgaliai, K. Vaičeliū- 
nienė, P. Zigmantas ir M. 
Žitkus.

16.66 dol.: I. J. Stankai
čiai.

16 dol.: N. G. Juškėnai.
Po 15 dol.: L. M. Baliai, 

A. Balašaitienė, V. Bartuš- 
ka, S. S. Mačiai, S. J. Mi

lai, J. Naujokaitis, G. V. 
Plečkaičiai, M. Slabokienė, 
S, H. Stasai, E. J. Saikai ir
J. E. šarkauskai.

12 dol.: S. Jurgaitis. .
Pq 10 dol.: V. Abraitis,

A. Andrušaitis, G. M. Aukš
tuoliai, R. Balytė, M. Bajo- 
raitienė, K. Bruožis, J. S. 
Butrimai, J. Citulis, V. L. 
Civinskai, D. S. čipkai, S. J. 
čipkai, V. T. Degučiai, Z. 
Dučmanas, T. Gaškienė, E.
K. Gaižučiai, A. V.. Gied
raičiai, Rev. A. Goldikovs- 
kis, S. H. Idzeliai, M. Iva- 
nauskienė, E. Janutienė, J. 
Jakštas, J. Jankus, F. J. 
Jasinevičiai, E. Jocienė, J. 
I. Juodišiai, J. Kaklauskas, 
P. Kaunas, V. L. Kaunai, 
S. L. Keženiai, A. B. Kli- 
mai, S. V. Knistautai, P. 
Kudukis, S. Laniauskienė,
B. Mainelienė, A. Malėnie- 
nė, N. Maželienė, O. Ma
žeikienė, A. Mikoliūnienė, 
A. V. Miškiniai, L. Nagevi
čius, F. Navickas, K. Pa
lubinskas, D. A. Penkąus- 
kai, A. R. Petrauskiai, A. 
Rukšėnas, S. Rydelienė, M. 
V. Skirpstai, A. Styra, J. 
A. Šiaučiūnai, B. V. Taraš- 
kai, R. H. Tatoriūnai, P. 
Tarulienė, M. K. Tijūnėliai, 
K. Valaitis, A. Vedegys, I. 
Verbyla, U. Verbylaitė ir J.

žygas.
Po 8 dol.: H. Macijaus

kas ir M. V. Matulioniai.
Po 7.50 dol.: E. V. Rack 

ir G. L Pike.
7 dol.: G. Masilionis.
Po 5 dol.: M. V. Bačiuliai,

K. Balaišis, M. Barniškaitė, 
H. Belzinskas, V. Benokrai- 
tis, J. Biliūnas, N. Braziu- 
lienė, A. H. čėsnai, O. Dai
lidienė, H Johansonas, I. 
Jonaitienė, O. E. Kašiubai,
L. A. Kazlauskai, V. O. Ka
valiūnai, A. G. Kijauskai, 
E. Končiūtė, E. M. Laniaus- 
kai, M. A. Liutkai, M. K 
Marcinkevičiai, P. V. Matu
lioniai, J. Mekeša, O. Mi
kulskienė, I. Plechavičienė, 
J. Rastenis, A. Rastauskas, 
R. Širvaitis, K. širvinskas, 
J. P. šlapeliai, J. P. Šukiai, 
J. Velykis, P. Vilkas, A. R. 
Zorskai, J. žagarskas ir O. 
žygienė.

4 dol.: V. Gelgotas.
Po 3 dol.: J. Dumbrys, J. 

Kuprevičius ir R. Vadopa- 
las.

Pastaba: 1986 metų Va
sario 16-tosios proga per 
JAV LB-nės Clevelando 
apylinkę aukavo:

a. 100 dol.: M. E. Len
kauskai — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei.

b. Dievo Motinos parapi
jos klebonas kun. G. Kijaus- 
kas, S. J., dėl Vasario 16- 
tos minėjimo renginio Die
vo Motinos parapijos audi
torijos patalpas naudoti lei
do be atlyginimo — veltui.

c. Vasario 16-tos meninę

programą, Grandinėlė — 
Lithuanian Folk Dancers ir 
Dievo Motinos parapijos 
choras, išpildė atsisakydami 
nuo atlyginimo — veltui.

Vincas čečys 
iždininkas

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

‘Arpber Hplidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVA

— 1731.00
—- 1348.00

Liepos 16
Liepos 21

Rugpiūčio 14 — 1555.00
Gruodžio 26

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros 

1986 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ: 
RŪTA PAUPERAS, Mgr.

KELIONĖ NR. 5
Iš Niujorko

KELIONE NR.
Iš Niujorko

Kelionių maršrutas: 1 diena Maskvoje,
11 dienų Lietuvoje, 2 dienos Helsinkyje

7

1

Rugsėjo 2 —1885.00
Rugsėjo 17 —1421.00
Spalio 1 —1538.00
—1476.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

MCMBEn

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE based on double occupancy and are subject 
TO CHANCES RF.GISTERED TRAVEL AGENT #TAO324

I
■
i
I

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
$1,685.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d. 1987
$1,471.00

(Nakvojant dviese kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, 
operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė nr. 7 
suderinta su grandijoziniu Naujų metų sutikimo baliumi

Tarpininkaujame perkantiems automobilius (Automobilių kainos: Volga GAZ 2410 — 
5,500 rb„ VAZ 2107 - 4,470 rb„ VAZ 2106 - 4,130 rb„ VAZ 21003 - 3,900 rb„ VAZ 21013 
— 3,360 rb.), kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams. 
Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163,
CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA. TELEFONAI: 
(312) 471-1700 arba 471-1702. ££ ZT/A/A/Z7/Z7

Skrendame erdviais „FINNAIR” lėktuvais. i., >..
SlIlIUIIimilIinnilHIHIIIIIHIHHUUIIIHIHIIHIHimilllIHUIIUUMlIlIlIUIIIIllllUIIIIHIHIH*

A. t A.

STEFANIJAI ILGŪNIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui v. s. STASIUI 

ILGŪNUI gyv. Rocheter, N. Y. ir Lietuvoje 

gyvenantiems sūnui PETRUI ir dukrai JAD

VYGAI bei artimiems giminėms reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.

A. šenbergienė L. Sagys
N. Kaminskienė V. Bacevičius
O. Dailidienė

IBM Zuperio!/taring/
Į ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPU INDĖLIUS

i Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
Į $ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

Zuperio! /oving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

MEMBER

Fsnc
Fedsrsl Ssvmgs & Loen Insurance Corp

Your Sevings Insured to 440,000

iiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiitaMimmiHiiui
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THOMAS N. KINDNESS, JAV Kongresmanas iš Ohio 8-os 
Apygardos ir kandidatas Į JAV Senatą, didelis Pabaltijo laisvi
nimo veiklos bei Kongreso rezoliucijų rėmėjas, kalbės Baisiojo 
Birželio minėjime sekmadienį, birželio 15 d. 12 vai. Edgewater 
parke.

' ’i

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE
Tragiškųjų birželio įvy

kių paminėjimas įvyks bir
želio mėn. 14-15 d. d. Edge- 
water parke, Clevelando va
karinėje dalyje. Su tikslu 
atkreipti didesnį amerikie
čių dėmesį, minėjimas bus 
jungiamas su Amerikos 
laisvės statulos šimtmečio 
sukaktimi ir bus išstatyta 
statulos replika.

Kar. Juozapavičiaus kuopa Clevelande gegužės 25 d. padėjo 
vainiką prie Lietuvos prezidento Antano Smetonos kapo Visų 
Sielų mauzoliejuje. Stovi iš kairės kuopos pirm. P. Vencius, 
Alg. Čėsna ir D. Vencienė. J. Velykio nuotr.

Minėjimas vyks sekančia 
tvarka:

šeštadienį, birželio mėn.
14 d., 11 vai. ryte — vėlia
vų pakėlimas, atidarymas ir 
laisvės vigilijos pradžia. Vi
gilija tęsis iki sekmadienio 
popietės.

Sekmadienį, birželio mėn.
15 d., 12 vai. vidudienyje 
— pagrindinis minėjimas. 
Kalbą pasakys JAV Kon
greso narys ir kandidatas į 
JAV Senatą THOMAS N. 
KINDNESS. Po trumpo mi-

DIRVA

nėjimo vyks ekumeninės 
pamaldos už nuo sovietų žu
vusius pabaltiečius. Pamal
das atlaikys estų vyskupas 
KARL RAUDSEPP iš To
ronto, kun. kleb. ALEK
SANDRAS GOLDIKOVS- 
KIS ir kun. kleb. LAIM- 
DOTS GRENDZE. Pamal
dų metu giedos solistas JU
LIUS KAZĖNAS ir Cleve
lando latvių vyrų choras 
TEVŽEME.

Clevelando lietuvių visuo
menė yra prašoma skaitlin
gai dalyvauti ir tinkamai 
paminėti šiuos skaudžius 
įvykius. Prašoma kiek gali
ma daugiau dalyvauti su 
tautiniais rūbais bei orga
nizacijų uniformomis.

Minėjimą rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komite
tas, kurį sudaro ALT Cle
velando skyrius, Clevelan
do Latvių Sąjunga ir Ohio 
Estų Taryba.

• Aleksandra Mikoliūnie- 
nė, gyv. Euclid, Ohio, savo 
vyro a. a. Antano Mikoliū
no aštuonerių nuo jo mir
ties metų atminimui, Dir
vai paremti atsiuntė 50 dol. 
Ačiū.

• Čiurlionio ansamblio 
koncertas įvyks š. m. birže
lio 22 d. 4 vai. p. p. Dievo 
Motinos parapijos salėje. 
Bilietai 5 dol., pensininkams
3 dol.

• Antano Smetonos, pia
nisto, ir Andreas Roehn — 
smuikininko, k o n c e rtas 
įvyks John Carroll univer
sitete, Kulas auditorijoje, 
š. m. birželio 29 d. 4 vai. p. 
p. Rengia Friends of the 
Arts organizacija. Bilietai
4 dol. Pensininkams 2 dol.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

DINO’S
HEATING & COOLING

Patikriname, išvalome, 
taisome šaldymo ir šildymo 
sistemas.

Dainius Kazėnas
531-2578

(20-23)

Kotecki Monuments, Ine. 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.: 585-4694, 
Lilė čaplickienė.

Nr. 23 — 15

Birželio trėmimai... Latvio Reinis Zusters piešinys.

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas
— Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

Parduodame Money Orders, Travelers Cheąues, priimame 
mokesčius už elektros, šildymo, telefono ir vandens 

sąskaitas.
VASAROS DARBO VALANDOS 

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 
10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p. 

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 
877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. —, 12:00 vai.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

JAKUBS AND SON
43-

Laidojimo (staiga
Delta E.r William J. Sr.,
William J. Jakebs Jr. ir

Barbara Jakubs Sekini d t
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Ctevelaml, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje.’ Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS
Asmeniniams reikalams. 
Automobilių pirkimui.

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.



DIRVA
Mirė Mečys Šimkus

• Mečys Šimkus, diplo
muotas teisininkas, 76 m. 
amž., staiga mirė atosto
gaudamas Floridoje š. m. 
birželio 7 d.

Velionis buvo aktyvus 
Korp! Neo-Lithuania filis
teris, Vilties draugijos šim
tininkas ir buvo keliose 
ALT S-gos valdybose nariu.

Laidojamas Chicagoje.

MIRĖ GENEROLAS 
VLADAS MIEŽELIS

Birželio 4 d. Sun City, 
Arizonoje mirė paskutiny
sis Nepriklausomos Lietu
vos generolas Vladas Mie
želis, sulaukęs 92 metų am
žiaus.

Po gedulingų pamaldų, 
kurias atlaikė kun. Roma
nas Klumbys, velionis buvo 
palaidotas šv. Onos ir Ja- 
chimo kapinėse Sun City, 
Arizonoje.

Velionis gimė 1894. m 
lapkričio 26 d. Jakštų km., 
Daugailių valse., Utenos 

Vilties Draugijos šimtininkui
A. A.

GEN. VLADUI MIEŽELIUI
mirus, žmonai ONAI ir sūnums RAIMUN
DUI ir ARUI bei visiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Vilties Draugijos šimtininkui
A. A.

DIPL. TEIS. MEČIUI ŠIMKUI 
netikėtai mirus, žmonai VALERIJAI, sū
nums MINDAUGUI ir ALGIUI, dukrai RA
SAI PAUKŠTIENEI su šeimomis ir visiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

Mielam kolegai

A. A.
i

MEČIUI ŠIMKUI

mirus, žmonai VALERIJAI, sūnums AL-.

GIUI ir MINDAUGUI, dukrai RASAI su 

šeimomis reiškiu nuoširdžią užuojautą.

Edvinas Balceris

apskr. Būdamas diplomuo
tas teisininkas, 1922-1940 
m. tarnavo Lietuvos kariuo
menės teisme. 1938 m. buvo 
pakeltas j brigados genero
lus. Bolševikų 1940 m. pa
leistas iš kariuomenės, dir
bo Lietuvos Raudonojame 
Kryžiuje, 1944 m. pasitrau
kė į Vokietiją ir 1949 m. 
atvyko į JAV. čia aktyviai 
dalyvavo visuomenėje veik
loje ir spaudoje.

Nuliūdime liko žmona 
Ona, sūnūs Raimundas ir 
Aras.

• Eleonora Valiukėnienė, 
ALT S-gos valdybos sekre
torė, sunegalavus, sveika
tai patikrinti paguldyta j 
šv. Kryžiaus ligoninę Chi
cagoje ir yra dr. Vido Ne- 
micko žinioje.

Linkime p. Valiukėnienei 
pasveikti.

• Vanda Bagdonavičienė, 
Richmond Hill, Ont., atnau
jindama Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 15 dol. 
Ačiū.

Dalis svečių atidarant ALT S-gos seimą. VI. Gilio nuotr.

L. Sagys, Lyndhurst .... 8.00• LšST Trakų rinktinė 
Naujoje Anglijoje, per ižd. 
A. Grigolauską, Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Rink
tinės šauliai linki Dirvai 
sėkmės. Ačiū už auką ir 
linkėjimus.

• Leokadija Juškėnienė, 
Chicagoje, prisiminimui sa
vo vyro a. a. Stasio, kuris 
mėgdavo skaityti Dirvą, at
naujindama prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

• Inž. Algirdas Idika iš 
Brazilijos, lankosi JAV ir 
yra pasiekiamas šiuo adre
su: 912 Fairway Dr., Pala
tine, III. 60067. Tel. (312) 
991-3280.

• Aleksas Maurušaitis, 
Cleveland, Ohio, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo laikraščiui paremti 
83 dol. Nuoširdžiai dėkoja
me.

• M. Jasėnas, Tavares, 
Fl., atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• V. Abraitis, Palm 
Coast, Fl., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

• Stepas Ulbinas, Niaga
ra Falls, Ont., siųsdamas 
50 dol., rašo: ”Atėjo eilė ir 
man siųsti Dirvai auką”. 
Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

• Jonas ir Genė Miglinai, 
Chicagoje, a t n aujindami 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

• Los Angeles Veteranų 
Karių Tautinėse kapinėse, 
Westwoode, Memorial Day 
minėjimo programą prave
dė V. P. Vidugiris, buvęs 
Amerikos Legiono 24-to dis- 
trikto komanderis. Šiame 
minėjime dalyvavo Kalifor
nijos gubernatorius George 
Deukmejian, pasakęs pa
grindinę kalbą ir daug kitų 
žymių svečių ir aukšto ran
go kariškių.

Himną, maldą ir ”God 
Bless America” atliko An
tanas Polikaitis kariniam 
orkestrui pritariant.

Pažymėtina, kad V. P. 
Vidugiris, veiklus Ameri
kos Karo Veteranų Legio
ne, užėmė aukštas pareigas, 
kuriose anksčiau yra buvęs 
prezidentas R. Reaganas.

(vrp)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
E. Bagdonaitė-Cesmes,

St. Petersburg ............. 13.00
A. Kašuba, Deltona .... 8.00 
J. Stašaitis, Brockton .... 13.00 
Dr. A. Baltrukėnas,

Dania ............................13.00
J. Mikelaitis, Vokietija 10.00 
Jūrų skautų vietininkija

Klaipėda Clevelande .. 18.60
Vi. Garbenis, Chicago .. 3.00
N. N..................................  3.00
S. Kuzmickas,

Santa Monica ............. 8.00
M. Tūbelytė-Kuhlmann,

St. Petersburg ............. 10.00
Z. Moliejus, Chicago .... 3.00
J. Jurkus, Rochester .... 6.00 
M. Meiliūnas, Weston .. 8.00
I. Jonaitis, Australija .... 9.00 
M. Cicėnas, Chicago .... 8.00
J. Švoba, Madison Hts. .. 8.00 
Br. Užemis, Hot Springs 10.00 
V. Chaves, Marston Mills 10.00 
E. Slavinskas,

St. Petersburg ............. 3.00
A. Korsakas,

Ponte Vedra Beach .... 3.00
I. Budreckienė, Chicago 20.00 
A. Dragunevičius,

Farmington ................ 5.00
A. Vaitaitis, Littleton .... 10.00
O. Krivonienė, Baltimore 10.00
K. Čeputis, Ottawa.........25.00
A. Ambraziūnas,

Santa Monica ............ 23.00
Br. Scepanavičius,

Mississauga ................ 4.75
A. Petrauskis,

Rocky River............... 13.00
Dr. V. Gruzdys, Cleveland 8.00
K. Dabrila, Chicago .... 8.00
V. Petkus, Lakeline ....13.00
B. Bacevičius, Warren ..13.00
T. Bogušas, Boston......... 3.00
K. Narbutaitis,

Mayfield Hts...................8.00
J. Kasakaitis, Chicago .. 1.00 
V. Z. Viskanta,

Rolling Hills................ 8.00
M. Marcinkienė, Chicago 100.00
A. Januška, Milton ....50.00
V. Lenkevičienė, Chicago 50.00
J. A. Gumbelevičiai,

Winston .....................100.00
Z. Case, Sacramento .... 8.00
J. Byla, Waterbury .... 8.00

DOVANŲ PARDUOTUVE 
PATRIA 

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629 

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. ŠI u t ai, 

telef. (312) 778-2100

J. Tallat-Kelpšienė,
Cleveland .................... 3.00

ALT S-gos Clevelando
skyrius ........................ 40.92

LŠST Trakų rinktinė
Naujoje Anglijoje ....25.00

Ign. Kaunelis, Detroit .. 3.00
A. Norus, Detroit ......... 5.00
A. Maurušaitis, Cleveland 83.00
G. Kazlauskas, Calabasas 8.00
K. Šimulis, Chicago......... 8.00
K. Palubinskas, Cleveland 3.00
V. Civinskai, Cleveland 8.00 
J. Paršeliūnas, Brampton 8.00
L. Dailydė, Windsor .... 3.00
P. Alšėnas, Brecksville .. 3.00
VI. Mieželis, Sun City .. 8.00 
Emilija Rastenienė,

Woodhaven ................  8.00
J. A. Jankus,

Richmond Hts..................3.00
M. Jasėnas, Tavares ....13.00
J. Kukanauza, Venezuela 3.00
V. Beleckas, Sunny Hills 8.00 
M. Aukštuolis, Cleveland 5.00
E. Damijonaitienė,

Riviera Beach ............. 10.00
V. Abraitis, Palm Coast . .13.00 
S. Ulbinas, Niagara Falls 50.00 
V. Mackus, Chicago .... 5.00
J. Valūnas, St. Petersburg 8.00
J. Miglinas, Chicago . .. .13.00
L. Masiliūnas, Boston .. 3.00 
V. Bagdonavičius,

Richmond Hill ............. 15.00
V. Vaitužis, Satelite Beach 3.00
M. Valušienė,

St. Petersburg ............. 10.00
L. Juškėnienė, Chicago 33.00 
A. Idika, Palatine ......... 5.00
Br. Staniškis, Detroit .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WANTED
ANTIQUE TOYS AND TRA1NSETS 
AND/OR COLLECT1ONS. — BEST 

PR1CF.S PAID!
PLEASE CALLS 
(215) 629-5984 
(609) 665-0491

(22-24)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
ressed, stamped envelope 
for information / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roselle, N. J. 07203.
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