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Izraelio vaidmuo
Ginklų Iranui skandale

Vytautas Meškauskas

Kaip galima buvo laukti, 
ginklų tiekimo Iranui skan
dalas iškėlė ir Izraelio vaid
mens klausimą. Kaip dažnai 
pasitaiko tokiais atvejais, 
dėmesį į tai atkreipė ne ko
kie priekaištai, bet jiems už 
akių užbėgę gynėjai. Jau mi 
nėjau vieno Izraelio seimo 
atstovo straipsnįN.Y.Times. 
Sausio 15 d. ten pat pasirodė 
kitas Amerikos Žydų komi
teto atstovo Washingtone 
M.J. Rosenberg’o straipsnis, 
kurio paskutiniai sakiniai 
yra tokie:

‘Ar tai mums patinka ar 
ne, tas skandalas yra mūsų 
problema. Rodyti pirštu į 
Izraelį yra neproduktyvu ir 
negarbinga.’

Tikra tiesa - JAV galė
jo nesinaudoti Izraelio pavyz
džiu tiekti ginklus Iranui ir 
formaliai nieko jam negali 
prikišti. Izraelis gali vesti 
savo atvirą ir slaptą užsienio 
politiką kaip jis norįs, tačiau 
ryšiai tarp JAV ir to krašto 
nėra vien oficialūs dviejų 
nepriklausomų valstybių 
santykiai. Žydai JAV-sė yra 
stipriausia tautinė grupė, 
toli pralenkusi anglo-saksus. 
Ji turi didelės įtakos į užsie
nio politiką. Sovietijai, pa
vyzdžiui, pagal įstatymą ne
duodame prekybinių paleng
vinimų, jei ji neleidžia išva
žiuoti savo žydams. Paga
liau prisiminkime tik OSI 
įsteigimą!

Jau vien dėl to - galvojant 
apie galimybę, tiekiant gink
lus Iranui, palenkti jį į savo 
pusę ir privesti prie įkaitų 
paleidimo - to užsimojimo 
planuotojams turėjo ateiti 
mintis, kad visam sumany
mui išėjus į viešumą spauda, 
ir ypač TV, labai smarkiai 
nepuls dėl žydų medijoje 
turimos įtakos. Aplamai 
imant, jų dauguma yra libe
raliai nusiteikusi ir daugiau 
pritaria demokratams. Ta
čiau, šiuo atveju, kaip pulsi 
respublikonų administraci
ją, jei panašiai elgiasi ir Izra
elis, kuriam suprantamai 
jaučiama daug simpatijų ?!

Ir iš tikro, iš Izraelio pu
sės ateita administracijai į 
pagalbą. Jo politikai, kaip 
pvz. jų parlamento užs. reik, 
komisijos pirmininkas Abba 
Eban aiškino per CBS TV 
programą ‘Face the Nation’, 
pabrėžė, kad tas skandalas 
neturi daug reikšmės ir kad 
JAV spauda jį per daug iš
pūtė, kas, žinoma, yra šven

ta teisybė, kuri teisingiau 
skamba iš izraelitų lūpų, 
negu kurios nors kitos vals
tybės ar savo politiko.

Kaip buvo iš tikro? Kol 
neprabilo buv. prezidento 
saugumo patarėjas Poindex- 
ter ir jo bendradarbis North 
bei ats. gen. Secord, prekiau
jąs ginklais ir kuris aktyviai 
dalyvavo tame biznyje, ne 
viskas yra visai aišku, tačiau 
senato žvalgybos komisijos 
štabo paruoštas raportas 
štai ką išveda:

‘Pagal komisijos apklausi
nėtus liudininkus, sumany
mas parduoti ginklus Iranu! 
kilo užsienio ginklų prekybi
ninkų ir spekuliantų tarpe, 
kurie (per Izraelio pareigū
nus ir amerikietį Leddeen) 
pasiūlė JAV pareigūnams
planą santykių su Iranu pa
gerinimui. Ginklų pardavi
mas turėjo pademonstruoti 
JAV ‘gerą valią’.

Tiesa, tą raportą, paruoš
tą dar tuo laiku, kai komisi
jai pirmininkavo respubliko
nas, dabartinė naujo senato 
komisija, kurioje jau domi
nuoja demokratai, atsisakė 
oficialiai paskelbti, tačiau jį 
jau paskelbė N.Y. Times sau 
šio 19 dieną. Galimas daik
tas, kad tas raportas bus ‘iš
taisytas’, ar visai nepaskelb
tas, kai tuo tarpu administra 
cija norėtų jo paskelbimo, 
nes pagal jį prezidentas ga
lėjo ir nežinoti, kas iš tikro 
darosi.

(Nukelta į 2 psl.)

tarybos sekretorė Birutė Tamulynaitė segaPLI lektorių

Diplomų įteikimas
Pedagoginio lituanistikos 

instituto absolventams dip
lomų įteikimas įvyko 1987 
m. sausio 17 d. Jaunimo 
centro didž. salėje, tam tik
slui suruošto pobūvio metu. 
D. Polikaičiui grojant mar
šą, į salę įžygiavo absolven
tai ir lektoriai, užimdami 
jiems skirtas vietas. Pro
gramai vadovavo rektorius 
dr. Jonas Račkauskas ir ta
ręs trumpą žodį, pakvietė 

gėles Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio nariams, kurie kun. V. Bagdanavičių, MIC, 
paaukojo 1,000 dol. PL Institutui. Sambūrio pirmininkas yra sukalbėti invokacija. Po to, 
inž. S. Virpša. R. Burneikio nuotr. lektorių tarybos sekretorei

Pedagoginio Lituanistikos Instituto lektoriai ir abiturientai 1987 m. sausio 17 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Pirmoje eilėje sėdi: lektoriai Bronius Juodelis, dr. Kazys Eringis, kun. V. 
Gutauskas, S. J., PLI direktorė Stasė Petersonienė, rektorius dr. Jonas Račkauskas, rektorė 
Ramutė Plioplytė, Jonas Dainauskas, kun. Vytautas Bagdanavičius ir Petras Jonikas.

— - Romo Burneikio nuotr.

Nauja Lituanistikos Instituto 

absolventų laida

Chicagoje veikiantis Pe
dagoginis lituanistikos in
stitutas išsivystė iš Aukš
tųjų pedagoginių lituanisti
nių kursų, įsteigtų 1985. 
IX. 27 d. prie Chicagos 
aukštesniosios lit. mokyk
los. Padaugėjus studentų 
skaičiui, lektorių taryba 
1960. II. 6 d. šiuos kursus 
perorganizavo į Pedagoginį 
lituanistikos institutą ir 
kreipėsi į tėvus jėzuitus, 
prašydami jų globos. Buvo 
sudarytas globos komitetas 
su lietuvių visuomenės at
rama. Instituto tikslas: 
ruošti lietuvių išeivijai in
teligentijos prieauglį — lit. 
mokykloms mokytojus, or
ganizacijoms vadovus ir t.

Antanas Juodvalkis

Du PL Instituto abiturientai po diplomų teikimo: Sigitas 
Gūdis ir Aleksandra Gražytė. R. Burneikio nuotr.

t. Instituto pilna programa 
išeinama per 3 metus, o su
trumpinta — per 2 metus. 
Baigę trijų metų kursą ir 
parašę diplominius darbus, 
gauna teisę mokytojauti 
aukštesniosiose lit. mokyk
lose.

Birutei Tamulynaitei kvie
čiant ir asistuojant direk
torei Stasei Petersonienei, 
rektorius dr. Jonas Rač
kauskas įteikė diplomus.

Dviejų metų kursą bai
gė ir gavo diplomus šie ab
solventai: Aldis Barškėtis, 
Andrius Dapkus, Lina Didž- 
balytė, Jonas Gražys, Ma
rius Katilius-Boydstun, Al
bertas Kerelis, Asta Kižy- 
tė, Ingrida Naudžiūtė, Vik
toras Puodžiūnas, Vytautas 
Saulis, Andrius Stankus ir 
Vilija Vieraitytė.

Trijų metų kursą baigė 
ir gavo teisę sokytojauti 
pradinėse lit. mokyklose: 
Audrė Budrytė, Nida Pem- 
kutė ir Audrius Polikaitis.

Trijų metų kursą išklau
sė, parašė diplominius dar
bus ir gavo teisę dėstyti 
aukštesniose lit. mokyklose:

(Nukelta į 7 psl.)
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spvnmnĖ politi^^

Atodrėkis Rytuose: kontroliuojamas Maskvoje, 
____________ vėl varžomas Kinijoje. ____________

Komunistiniame pasauly 
je prasidėjo atodrėkis — 
labai griežtos valdymo sis
temos atpalaidavimas. Jei 
jo priežastys abejose milži
niškose komunistinėse val
stybėse — Sovietijoje ir Ki
nijoje — yra tos pačios: 
ūkinė pažanga neįmanomą 
be daugiau laisvės pavaldi
niams, — tai priemonės yra 
kitokios. Kinijoje pradėta 
su daugiau ūkinės laisvės 
suteikimu žemiąusiam gy
ventojų sluoksniui — ūki
ninkams ir po truputį ban
doma eiti į viršų. Sovieti
joje daugiau laisvės duoda
ma pačiam viršutiniam 
sluoksniui: rašytojams, in
teligentams, aukščiausiems 
biurokratams, bandoma su
žadinti jų galvojimą, kurio 
vaisiais galėtų pasinaudoti 
visa valstybė.

Pavyzdžių netrūksta. Štai 
baleto žvaigždė Barišniko- 
vas gavo oficialų pakvieti
mą gastroliuoti Maskvos 
Bolšoi teatre. Reikia atsi
minti, kad Barišnikovas 
yra ne tik šokėjas, bet ir 
filmo 'Baltosios naktys’ kū
rėjas, kuriame -vaizduoja 
mas ... jo pagrobimas lėk
tuvui nuklydus į sovietų 
teritoriją.

Sausio 20 d. kompartijos 
oficialus organas PRAVDA 
paskelbė ekonomisto Gavril 
Popov straipsnj, kuriame 
skundžiasi, kad įmonių di
rektoriai, bandą ieškoti bū
dų pagerinti ir paskatinti 
gamybą, susiduria su dide
lėm biurokatinėm kliūtim. 
Pvz. įmonėms neišduodami 
pinigai išmokėti premijom 
už darbo našumo, padidini
mą, labai sunku kovoti su

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS j LIETUVĄ

NR.8701 Gegužės 8 * gegužės 23 d.
Iš New York’o $1,895.00
Iš Chicago’s $1,995.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Stockholm’e.

NR. 8702

NR. 8705

Liepos 3 - liepos 18 d.
Iš New York’o $1,965.00
Iš Chicago’s $2,065.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

Rugpjūčio 14 • rugpjūčio 30 d.
Iš New York’o $1.995.00
Iš Chicago’s $2,095.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 4 naktys Stockholm’e.

NR. 8706 Rugsėjo 18 - spalio 3 d.
Iš New York’o $1,795.00
Iš Chicago’s $1,895.00
Kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje,
10 naktų LIETUVOJE, 3 naktys Copenhagoje.

NR. 8703

NR. 8704

NR. 8707

KITOS KELIONĖS

Liepos 11 ■ 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

Rugpjūčio 1 - 16 d. MENO IŠVYKA
Iš New York’o $2,165.00
Maršrutas: 5 naktys Maskva, 4 naktys Leningradas, 
1 naktis Stockholm’as, 2 naktys Helsinki’s, 2 naktys 
Silja Line laive.

Lapkričio 6 * lapkričio 22 d. OPEROS IŠVYKA
Iš New York’o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapešt’as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos Ir baloto 
spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) įskaito visas susisiekimo išlaidas, 
viešbučius, maistą Lietuvoje, įvairias ekskursijas Ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime 
brošiūras. •

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. Kainos: 
VOLGA GAZ 24-10 - 5,600 rb.
VAZ 2108
VAZ 2107
VAZ 2106 
VAZ 21003

5,365 rb. 
4,470 rb.

VAZ 21013

4,130 rb.
3,900 rb.
3,360 rb.

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G. T. INTERNATIONAL, INC. P. O. BOX 29163 CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonai: (312) 471*1700 arba (312) 471*1702

įsigalėjusiu 'popierizmu’.
Nesenai tas pats laikraš

tis paskelbė smarkią kriti
ką pareigūnų, kurie delsia 
vizų išdavimą norintiems ir 
turintiems teisę į užsienį 
išvažiuoti asmenims.

Taip pat iš Maskvos pra
nešama, kad ten sudaryta 
speciali komisija suimtų di
sidentų bylom peržiūrėti.

★
Jei Maskvos paskatinta 

’liberalizacija’ gali būti lai
koma priemone užsienio pa
sitikėjimui paskatinti, nėra 
jokios abejonės apie refor
mų komunistinėje Kinijoje 
nuoširdumą. Tos valdovai 
buvo tikrai įsitikinę, kad 
ekonominę laisvę turi sekti 
ir politinė — ko Gorbačio
vas dar nepaskelbė. Kinijo
je tai padarė jos komparti
jos gen. sekretorius Hu 
Yaobang, kuris buvo laiko
mas senstančio vyr. vado 
I)emg Xiaoping 82 m. ofi
cialiu įpėdiniu. Kai studen
tai neseniai išėjo į gatves 
demonstruoti už didesnę 
laisvę, tai pažadino konser
vatyvią opoziciją liberaliz
mui. Hu buvo priverstas 
atsistatydinti. Jo vieton pa
skirtas Zhao Ziyand, 67 m. 
technokratas, kuris dau
giau rūpinosi ūkinėm refor
mom. Kas dabar bus Deng 
įpėdiniu? Ar tai tikrai reiš
kia, kad senojo režimo ša
lininkai ne tik pakėlė gal
vas, bet ir gali sustabdyti 
reformas ?

Paskutinėmis žiniomis 
Deng, kalbėdamas per pri
ėmimą Zimbabvės vadui 
Mugabe, pareiškė, kad Ki
nija ir toliau sieksianti už
sienio bendravimo savo 
ūkiui sustiprinti, ir turinti 
būti atvira užsieniui, bet tą 
pačią dieną oficialus "Liau- 
dies dienraštis” paskelbė, 
kad buvo padarytos klaidos 
ir reikia priešintis tiems, 
kurie perša buržuazinį libe
ralizmą. Taip pat pabrėžia
mas centrinio plano reika
lingumas. Ta proga cituo
jamas vieno iš penkių po- 
litibiuro nuolatinio komite
to narių Chen Yun, 83 m. 
amžiaus, palyginimas, kad 
laisva ekonomija yra kaip 
paukštis išleistas iš narvo. 
Taip: kaip jis. pats negrįš, 
taip ir socializmas neįma
nomas be centrinio planavi
mo.

Kitas ekonomistas Xu 
Dixin pareiškė partijos CK, 
kad pažiūra, jog padidėjęs 
pareikalavimas padidins ir 
pasiūlą, yra šališka. Ir pa
reikalavimas ir pasiūla turi 
būti suplanuoti centre.

Iš kitos pusės Li Peng, 
ministerio pirmininko pa
vaduotojas, pareiškė elek
tronikos darbininkų susi-

■ Iš kitos pusės
Atrodo, kad Arvydas Sabonis su jaudino sovietinės 

drausmės saugotojus. Priežastis buvo pereitų metų pa
baigoje INTERNATIONAL HERALD TRIBŪNE spor
to skyriuje pasirodęs straipsnis — Lithuanian Star Sa
bonis Wants to Play in NBA, — parašytas AP Agentūros 
korespondentės Carol J. Williams, kuri buvo apsilankiusi 
Kaune ir turėjo progos keletą valandų treningo salėje jį 
stebėti ir net su juo pakalbėti. Palietus Amerikos krep
šinio profesionalų uždarbį, Sabonis atvirai pareiškęs: 'Tu
rite galvoje pinigus? Taip aš mėgstu pinigus”. Toliau dar 
blogiau, jis prisipažino, kad jam patinka šiltas klimatas 
ir "Aš noriu žaisti, aš privalau žaisti. Negi svarbu, kur?” 

Sovietų sporto prievaizdos to negalėjo praleisti ne
girdomis. "Sovetski sport” laikraštis tuojau pasiuntė sa
vo korespondentą į Donecką, kur vyko krepšinio čempio- 
riato eilinio.turo varžybos. Sabonis jam paaiškinęs:

"Publikacija ’lnternešni herald tribiun, švel
niai tariant, neobjektyvi — iš Sovetskij sport iš
vertė sausio 3 d. Komjaunimo Tiesa — Stebina 
Asošetied Press korespondentės ... kategorišku
mas. Ji buvo atvažiavusi į Kauną specialiai susi
tikti su manim ir beapeliaciškai samprotauja apie 
mano likimą krepšinyje, mano požiūrį į šį žaidi
mą... Taip aš labai vertinu amerikiečių profe
sionalų, iš kurių galima ir reikia daug pasimokyti, 
meistriškumą. Manau, kad mėgėjų susitikimai su 
profesionalais būtų naudingi. Kai dėl 'neišvengia
mo’ mano perėjimo į profesionalus ir nežabotos 
aistros pinigams, tai tėra tuščias prasimanymas.” 

Gale Sabonis pareiškė, kad jam ne vistiek kur žaisti.
Jis ginsiąs savo klubo 'Žalgirio’ garbę ir

”... jeigu man lemta užkariauti naujas krepšinio 
viršūnes, tai norėčiau padaryti ne vienas, o kartu 
su savo klubo nariais ir TSRS rinktinės nariais.” 

Iš kitos pusės žiūrint toks 'patriotiškas’ Sabonio pa
reiškimas gal gali būti laikomas sovietų propagandistų 
laimėjimu, tačiau jie vargiai įtikino net savo nuo pasau
lio izoliuotus skaitytojus. Sporto žvaigždžių spindėjimo 
laikas labai trumpas ir aišku, kad jos nori pasirodyti ga
limai platesnei ir didesnei auditorijai, o jei tai, kaip 
Amerikoje, susiję ir su nemažom pinigų sumom — dar 
geriau. Gudresni čekai leidžia savo geriausiems teniso 
žaidėjams dalyvauti tarptautiniuose profesionalų turny
ruose. Ir jie praturtėja, ir savo kraštą pagarsina. Sovie
tijos pavaldiniai tačiau turi rūgti namie. Dar gerai, kad 
Saboniui neprireikė bent vieną kartą pagarbiai paminėti 
Gorbačiovo vardą, kaip tai buvo Stalino laikais. ( .

rinkime, kad ne viena pra
dėta ūkinė reforma nebus 
sustabdyta. Visa tai paro
do kaip sunku duoti dau
giau laisvės ir pačiam pa
likti dar valdžioje. Tokio 
kaip "truputis revoliucijos” 
ar "planuota revoliucija” 
dar nepergyvenome.

Izraelio vaidmuo...
(Atkelta iš 1 psl.)

Ta pati komisija konstata
vo,'kad JAV žvalgybos duo
menys apie Iraną buvo labai 
kuklūs ir todėl, norint kaip 
nors pasinaudoti Irano gink
lų trūkumu, negalima buvo 
apsieiti be Izraelio piliečių 
pagalbos. Komisija taip pat 
prikišo prezidentūros Saugu 
mo Tarybai, kad ji nepaisė 
Valstybės Sekretoriaus įspė 
jimo, kad Izraelio interesai 
nevisai sutampa su JAV. Pir 
masis nori galimai ilgesnio 
karo! žodžiu, kaip nesisuk
si, nepaminėjęs Izraelio šia
me reikale - neišeisi.

• Veronika Jaškauskie* 
nė, Dayton, Ohio, siųsdama 
Dirvai paremti auką rašo: 
"Prašau laikraščio nebe- 
siuntinėti, nes akims su
silpnėjus, nebepajėgiu skai
tyti’’. Ačiū už auką.

GATE 
KEEPER/SECURITY 

For New Brunswick manufac- 
turer, previous exp. helpful. 
Excellent for person on fixed 
income. Mušt be able to read 
& write english. Call NAOMI at 
201-246-0900. (3-7)

GAS TURBINE 
MECHANIC INSPECTOR 

Expanding T urbine repair facil
ity looking for experienced or 
ąualified individuals wilting to 
expand their knowledae. Ac- 
cepting applications at 148 Dlvi- 
dend Rd, Rocky Hill Ct. (203) 
529-2479. (49-6)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stamped envelop 
for information/application. 
Associates, Box 95-B, Ro- 
selle, N. J. 07203. (1-10)

ENCLEWOOD DISTRIBUTOR LOOK
ING FOR 1ND1VIDUAL W1TH BASIC 
MECHANICAL EXP. SERVICE ON 
HOT AND COLD BEVERAGE EQUIP. 
AND COFFEE EQU1P. W1LL TRAIN. 
MUŠT HAVE OWN TOOLS. 
NON SMOKER.

Call 201-567-1502
(2-5)

METAL SPINNERS
Experienced spinners for 
aircraft type spinnings. 
Excellent pay, full medi- 
cal, holidays, overtime. 
Call 203-287-9499, will 
consider trainees. (2-4)
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ŽINGSNĮ

Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 
kreipimasis į brolius ir 
seses oukpuotoje Lie
tuvoje.

Neramų ir pakaitoms 
brandų laikotarpį gyvena
me. Nors kai kas lygina šį 
laikotarpį su 1938-1939 me
tais, mes panašumo su juo 
nematome. Esame optimis
tiški, kad galingosios vals
tybės išvengs branduolinių 
ginklų naudojimo.

Praeitis rodo, kad suso- 
vietinta Rusija tęsia caris- 
tinę užsienio politiką ir 
skaitosi tik su jėga. Ji vyk
do tarptautines sutartis tik 
tol kol tai yra jai patogu. 
Sovietų Sąjunga yra sulau
žiusi tūkstančius politinių, 
ekonominių ir humanitari
nių sutarčių ir pasižadėji
mų. Jos ūkis yra neapsa
komai nualintas. Jai trūks
ta maisto ir užsienio valiu
tos būtiniausiam importui.

ši padėtis nepagerės. Ge
neralinis sekretorius Gor- 
biačovas, kaip ir Chruščio
vas, ieško naujų išeičių. Yra 
labai abejotina, kad jam tai 
pavyks neatsisakius sovie
tinės diktatūros, nes vals
tybės našumas artimai ri- 
šasi su piliečių laisve: dik
tatoriškos valstybės niekad 
nepasižymėjo savo pastovu
mu ir piliečių gerbūviu.

Sovietinė sistema yra pa
grįsta klaidinga žmogaus 
būdo pakeitimo ir perauk
lėjimo galimybe. Ji remiasi 
brutalia rusiškos šovinisti
nės diktatūros praktika, ku
ri atmeta sovietinės san
tvarkos pakeitimo galimy
bę. Mes tikime, kad tvirta 

Viešėdami Chicagoje aplankykite pi|
MAISTO n LIKERIŲ KRAUTUVĘ — I Al

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

užsienio valstybių laikyse
na, ekonominės problemos 
Sovietijos viduje ir žmonių 
poreikių spaudimai gali net 
be ginkluoto konflikto pri
vesti Sovietų imperiją prie 
didelių pakaitų. O su jomis 
keisis ir galimybės atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę, 
jeigu Jūs ir mes tam dirb
sime su kitomis pavergto
mis tautomis, ir nepavarg- 
sime.

Jūs, broliai ir sesės, ken
čiate daugeriopą jungą: ru
sišką šovinizmą, neatlyžtan
tį tautinį ir ekonominį ru
sinimą, kolonizaciją, neat- 
sakomingai vystomų bran
duolinės energijos stočių 
radiacijos pasekmes, sovie
tinės diktatūros persekioji
mus, ir beveik visišką izo
liaciją nuo likusio pasaulio. 
Nešdami šį jungą Jūs daro
te viską ką galite, kad mū
sų tauta nemažėtų, bet aug
tų, kad ji liktų tautiškai 
sąmoninga, dvasiškai tauri, 
fiziškai sveika ir ekonomiš
kai naši.

Mes, laisvajame pasauly
je, stebime kiekvieną Jūsų 
žingsnį, su dėmesiu ir su 
giliu supratimu pildome sa
vo pareigą: visomis progo
mis pasaulyje atstovauti ir 
skelbti Lietuvos valstybės 
ir Jūsų, Lietuvos piliečių, 
skriaudas ir skundus tauti
niais, religijos, žmogaus 
teisių, pagrindinių laisvių, 
ir nuosavybės teisių reika
lais. šios pastangos yra sun
kios, bet tik jų dėka Lietu
vos nepriklausomybės klau
simas tebėra aktualus pa
saulyje jau keturiasdešimt 
šešerius metus. Lietuvos

Sekant mūsų visuomenės 
gyvenimą, susidaro įspūdis, 
kad esame labai turtingi ir 
turime plačius užmojus, su
kurdami grandiozinius pro- čiau, 
jektus, įgyvendindami idė
jas mūsų kultūrinei veiklai 
klestėti, jos tęstinumui už
tikrinti ar vien mūsų var
dui įamžinti. Milijoniniai 
fondai, opera, lituanistikos
kataedra, jubiliejai, centrai, žiūrint jo praeities nuopel- 
ir kiti projektai jau yra 
įgyvendinti, p a r e ikalavę 
milžiniškų sumų, kurių da
lis ”nubyra” į svetįmąs ki
šenes, nors ir tai yra kar
tais neišvengiama. Nė vie
nas tų projektų, juos pui
kiai išreklamavus, apeliuo
jant į mūsų vyresnės kar
tos širdis ir kišenes bei am
biciją, nesugriuvo dėl lėšų 
stokos, tik kai kurie pasta
tai, parapijos ir kitas ne- 
judomas turtas, įsigytas, 
lietuvių sunkiai uždirbtais 
pinigais, nejučiomis yra 
prarandamas, keičiantis gy
venamajai aplinkai.

Kiekvienas didesnis lie
tuvių telkinys turi savo na
mus, centrus, klubus, ar
chyvus, o kai kuriuose mies
tuose, nežiūrint institucijų, 
ir centrų pertekliams, vėl 
keliamas naujo ''lietuvių 
centro” projektas, kurio 
pavadinimas verčia spėlio
ti, kad į tą projektą nori
ma įtraukti ir kitų vieto
vių lietuvius. Tai vis ambi
cingi planai, randantys nau
jų entuziastų, norinčių di
deliais darbais įamžinti sa
vo vardą. Tačiau kažkur 
pradedama pasigesti gyve
nimo pirmenybių atrankos.

Būdami dideli kultūros 
garbintojai ir svajotojai, 
retai tepažvelgiame gyve
nimo realybei į akis su sa
vo projektais vėluojamės, 
visiškai ignoruodami vieną 
iš svarbiausių mūsų gyve
nimo problemų: mūsų vy
riausios kartos aprūpinimą 
ir globą. Tai toji karta, ku
ri savo sunkiai uždirbtais 
pinigais išmokslino priau
gančias kartas, pastatė cen
trus, sukūrė fondus, išlaiko

reikalai bus gyvi jei šiais 
reikalais mes rūpinsimės, 
tol, kol vėl mūsų Vytis ir 
geltona, žalia, raudona vė
liava laisvai suplevėsuos et
nografinės Lietuvos ribose 
su sostine Vilniuje.

Vyriausia Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas 

spaudą. Ir dabar mes jaut
riai rūpinamės jaunimu, 
vis dar pasitikėdami vyres
nės kartos dosnumu. Ta- 

priartėjus senatvei, 
kai asmens lėšas ir santau
pas pradeda eikvoti pašliju
si sveikata, kai žmogus da
rosi nepajėgus lankytis klu
buose ir renginiuose, jis lie
ka vienišas ir apleistas, ne-

kalbama apie tuos 
visuomenės narius, 
tragiškai vieniša ir

nų.
čia 

mūsų 
kurių 
skurdi senatvė yra reika
linga skubios ir konkrečios 
pagalbos, iki šiol randamos 
tik svetimtaučių slaugymo 
rašyti daugybę liūdnų is
torijų apie populiarius 
ir žinomus mūsų išeivijos, 
visuomenės narius, kurie 
savo gyvenimo paskutines 
dienas praleido ir dvasinia
me, ir finansiniame skurde, 
šiurpias senelių namų isto
rijas dažnai skaitome pla
čioje spaudoje, o ir savųjų 
tarpe turime tokių, kurie, 
negalėdami susikalbėti ar, 
atminčiai susilpnėjus, mai
šė kalbas, buvo nesąžiningų 
tarnautojų skriaudžiami ir 
žalojami. Neužtenka di
džiuotis gražiais pastatais, 
klubais ar archyvais, jei ne
sirūpiname ta karta, ku
rios darbo ir pinigų vai
siais šiandieną naudojamės.

Clevelando lietuviai prieš 
kelis metus įvykdė didžiulį 
Lietuviškos Sodybos pro
jektą, kurioje pensijos am-, 
žiaus asmenys gali patogiai 
gyventi ir mokėti nuomą, 
proporcingą savo paja
moms, gaunant iš federali
nės valdžios subsidijas. So
dyba finansiškai verčiasi, 
labai gerai ir ilgainiur taps 
visiška lietuvių nuosavybe.

Dr. Antanas Butkus, vie
nas Lietuvių Sodybos pro
jekto iniciatorių ir jo vyk
dytojų, sutelkė naują pati
kėtinių tarybą, kuri yra 
pasiryžusi šalia sodybos 
esančiame sklype pastatyti 
slaugymo (nursing home) 
namus lietuviams. Juose 
nepajėgiems savimi pasi
rūpinti asmenims bus tei
kiamas profesionalus medi
cinos, slaugymo, mitybos 
ir kitų sričių patarnavimas, 
kad jų paskutinės gyveni
mo dienos būtų praleistos 
lietuviškoje, rūpestingoje 
aplinkoje. Tam projektui 
įgyvendinti reikės įdėti žy
miai daugiau darbo ir pa
stangų, negu gyvenamai 
sodybai, nes tokio pobūdžio 
institucijos yra griežtoje 
Ohio valstijos sveikatos de
partamento priežiūroje ir 
kontrolėje. Pradinis leidi
mas, taip vadinamas „rei
kalingumo įrodymas” (Cer- 
tificate of Need) reikalau
ja plataus ir didelio pasi
ruošimo, kuriam reikalinga 
prityrusių žinovų ir pata
rėjų talka. Duomenis pa
ruošti, kaip pvz. gyventojų 
skaičiaus garantiją, biudže

to analizę, kvalifikuoto per
sonalo paruošimą bei staty
bos planus, pareikalaus di
delių išlaidų, kurios nebus 
sugrąžintos. Įvairūs apskai
čiavimai, specialus patarė
jas, architekto planas ir 
mokestis už leidimą sieks 
25 tūkstančių dolerių sumą.

Patikėtinių Tarybą šiuo 
metu sudaro šie asmenys: 
Dr. Antanas Butkus, Dalia 
Puškorienė, Pranas Razgai- 
tis, adv. Algis širvaitis, Ni
jolė Mažalienė, Kęstutis Šu
kys ir dr. Juozas šonta. Tai 
asmenų grupė, kuri yra įsi
tikinusi projekto reikalin
gumu ir iš savo pusės yra 
pasiryžusi atlikti didelį dalį 
"juodo darbo”, kad būtų 
sutaupyta pinigų. Jų ran
kose taip pat bus lietuviš
kai kalbančio personalo pa
ruošimas, kas yra pati svar
biausioji tokių namų pro
jekto dalis. Tai yra ir tau
tiško įsipareigojimo ir 
krikščioniškos meilės įkvėp
ta idėja.

Patikėtinių Tarybos var
du Dr. Antanas Butkus ne
trukus kreipsis į Ohio vals- 
eijos lietuvius su prašymu 
šį projektą finansuoti, kad 
patikėtinių tarybai būtų 
sudarytos galimybės šitą 
kilnią idėją įgyvendinti. 
Leidimą gavus, bus ieško
ma paskola palankiausiomis 
sąlygomis, pagal galimybę, 
lietuviškose finansinėse in
stitucijose. Esantis sklypas 
nebus finansinė našta, o il
gainiui, maždaug per 4-5 
metus, namai taps finansiš
kai nepriklausomi, liks lie
tuvių nuosavybe ir ateityje 
bus pelną nešanti institu
cija. Svarbiausias pradinis 
darbas yra aukščiau minė
to leidimo gavimas ir su juo 
susijusių darbų atlikimas.

Sekant mūsų visuomenės 
finansinio pajėgumo statis
tiką, abejonės nėra, kad to
kia nedidelė suma bus leng
vai suaukota. Moralinis įsi
pareigojimas rūpintis mū
sų vyriausia karta dar nė
ra mumyse įsišaknijęs, ta
čiau jau laikas ja pasirū
pinti konkrečiai, nebepasi- 
tenkinant prisegti gėlytę 
minėjimų metu, jei kas iš 
jų dar yra pajėgus į tokius 
minėjimus atsilankyti.

MILL1NG — & Drilling machine oper
ator & machine shop bench hand. 
Mušt be able to work from blueprints 
& be familiar with hand tools. Look- 
ing for a place to learn & grow. Na
tional packaging machinery manufac- 
tur, all paid benefits. Call 201-857- 
1500. (3-9)

MECHANIC
Exp'd with hydraulic power unit fa- 
brication. Mušt be able to read 
schematics & do high pressure pipe 
fabrication. Pref. full time, will con- 
sider part time am hr. Call Br. Brown 
201-473-3800. .JOHNSON MACHINE
RY CO., 460 Main Avenue, Walling- 
ton, N. J. 07057. ( 1-3)

KITCHEN COUNTER TOPS 
Person needed to make up 
kitehen counter top in mapu- 
facturing plant. Some experl- 
ence necessary. Full benefits. 
Medlcal, Major Medlcal, lite 
Insurance, profit-sharing, 
paid holldays & vacation. Ap
ply at Sanson, Ine., .1340 East 
St, Nevv Britain. Conn.‘
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ŽYMESNIEJI LIETUVOS SPORTININKU LAIMĖJIMAI 
1986 M. EIGOJE Br. Keturakis

Dabartiniai mūsų tautos 
iškiliųjų sportininkų atsie- 
kimai pasaulinėse, tarptau
tinėse ar Sovietų Sąjungos 
įvairių sporto šakų perga
lėse, aiškiai byloja už verž
lų tautinį atsparumą ir pla
čiai sklinda pasaulinėje 
sporto spaudoje. Jokia kita 
tautos kultūrinė ar visuo
meninė veikla tokios didelės 
apimties neturi, nes pasi
reiškimo keliai ir priemo
nės kietai užgniaužtos. Te
gul sportiniai prasilaužimai 
irgi ribojami daugeliu ne- 
dateklių ir kitų sunkinan
čių kelių, vienok lietuvių 
aktyvumas ir tautus garbės 
vardo iškėlimas, stiprina 
visus siekius šiai linkmei 
plėsti ir aukotis.

Kauno Žalgirio didžiosios 
pergalės

Su dideliu triumfu, nors 
itin audringoje rungtynių 
eigoje, žalgiriečiai antru 
kartu iš eilės laimi krepši
nio Sovietų Sąjungos pir
menybes. Taip vadinamas 
superfinalas — viršbaigmi- 
nės rungtynės, kur po nor
malaus metinių žaidimų ra
to I-sios ir II-sios vietos lai
mėtojai dar kartą privalo 
persirungti. Iš trijų susiti
kimų reikia laimėti 2.

1986 m. buvo kiek sun
kesni žalgiriečiams, nes na

1987 M KELIONĖS Į LIETUVĄ
13-20 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

13 dienų — Lietuva
Kelionė 527 — gegužės 27 - birželio 9 — $1,549

Vilniuje 10 dienų

14 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 722 — liepos 22 - rugpj. 4 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 303 — Kaziuko mugė

kovo 3 - 17 — $1,229
Kelionė 1103 — lapkričio 3-17 — $1,129

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Liuksemburge 1

15 dienų — Lietuva ir Suomija
Kelionė 101 — spalio 1-15 — $1,679
Kelionė 128 — Naujų Metų sutikimas

Gruodžio 28 - sausio 10 — $1,499
Vilniuje 10 dienų, Helsinky 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 505 — gegužės 5-20 — $1,699
Kelionė 805 — rugpjūčio 5-20 — $1,799
Kelionė 915'— rugsėjo 15-30 — $1,699

Vilniuje 10 dienų, Varšuvoje 3

19 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija, Švedija
Kelionė 805S — rugpjūčio 5-23 — $2,179

Vilniuje 10 dienų, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinky 1, laive Baltijos jūroje 1, Stockholme 1

20 dienų — Pabaltijo kraštai, Suomija, Rusija Ir “Bal-
tlka” festivalis

Kelionė 706 — liepos 6-25 — jaunimo grupė — $2,049
Vilniuje 10 dienų, Rygoje 2, Taline 2, Helsinky

1, Leningrade 2, Baltijos jūroj laivu nuo Helsinkio 
iki Talino

10-16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE

10 dienų — Lietuva Ir Suomija
Kelionė 921H — rugsėjo 21-30 — $1,549

Vilniuje 7 dienos, Helsinky 1

11 dienų — Lietuva, Rusija, Liuksemburgas
Kelionė 421 — balandžio 21 — gegužės 1 — $1,449 

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 1, Liuksemburge 1

13 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513A — gegužės 12-25 — $1,559 

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva Ir Rusija
Kelionė 818 — rugpjūčio 18-30 — $1,559

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2

13 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija
Kelionė 720 — liepos 20 — rugpj. 1 — $1,749
Kelionė 810 — rugpjūčio 10-21 — $1,749

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Vengrija, Čekoslovakija
Kelionė 511 — gegužės 11 - 25 — $1,879 
Kelionė 921 — rugsėjo 21 - spalio 5 — $1,879

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Budapešte 2, 
Prahoje 2

15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 514 — gegužės 14-28 — $1,699
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $1,779 

Vilniuje 7 dienos, Maskvoje 2, Leningrade 2,
Helsinkyje 2

16 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 513 — gegužės 13-28 — $1,749 

Vilniuje 7 dienos, Varšuvoje 3, Krokuvoje 2,
Čestochovoje 1

10-13 DIENŲ KELIONĖS SU 5 DIENOM LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 510 — gegužės 10-19 — $1,549 

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Milane 1

11 dienų — Lietuva Ir Lenkija
Kelionė 707 — liepos 7 - 17 — $1,579
Kelionė 915W — rugsėjo 15-25 — $1,479 

Vilniuje 5 dienos, Varšuvoje 3

13 dienų — Lietuva, Rusija, Italija
Kelionė 426 — balandžio 26 - gegužės 8 — $1,829 
Kelionė 920 — rugsėjo 20 — spalio 2 — $1,829

Vilniuje 5 dienos, Maskvoje 2, Romoje 4 su 
dienos išvyka j Florenciją

Dėl brošiūros Ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST. 

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

muose laimėjus I-sias rung
tynes 69:62, likusias reikė
jo žaisti Maskvoje. Antro
sios pralaimėtos 64:71, bet 
lemiamose, III. 25 d., 67:59 
mūsiškių pergalė. Apie vi
sos tautos džiaugsmą ir pa
sididžiavimą, mums čia 
esantiems, sunku ką nors 
pasakyti, visa tai reikia 
pergyventi.

Europos kraštų krepšinio 
čampionų titulas atiteko 
Jugoslavijos meisteriui Ci- 
bonai, kuris baigmėje nu
galėjo Žalgirio vyrus 94:82.

čia mūsų A. Sabonis už 
netaktišką elgesį (veiksmu 
į veidą jugoslavų žaidikui) 
buvo pašalintas iš žaidimo. 
Priešininkas, kaip spauda 
pažymi, buvo geresnis. 
Skaudi ir negarbinga pamo
ka, bet nepalaužė koman
dos moralės ir užsibrėžtų 
1986 m. galutinų .užmojų.

Tarpkontinentinė taurė
Žalgirio rankose

Buvusio ilgamečio Tarp
tautinės Krepšinio Federa
cijos pirm. Renato William 
Jonės vardu, yra praveda
mas šis turnyras.

Šįmet dalyvavo 8-ios ko
mandos iš įvairių kontinen
tų, įskaitant ir JAV kraštą, 
rungtyniavo dviejuose po
grupiuose. Po įvairių per
mainingų kovų, pakeliui į 

baigmę, žalgiriečiai su ge
ru lietuvišku kaupu, suplie
kia garsiąją Cibonos ko
mandą 104:77 ir baigmėje 
paklupdo arge ntiniečius 
84:77. Tai milžiniškos isto
rinės vertės kraitis Lietu
vos krepšinio aruode.

Triumfalinė disko metikų 
pergalė

Romas Ubartas Europos 
čempionas ir aukso medalio 
laimėtojas, Vaclovas Kidy
kas bronzos. Tai šaunūs. 
Lietuvos sūnūs, abudu la
bai gražiai nuaugę, šiųme
tinėse (XIV-tose) Europos, 
lengv. atlitikos pirmenybė
se užkopia ant garbės laip
telių, atversdami naują ir 
ligi šio meto dar neturėtą, 
diskininkų laimėjimą kraš
to istorijoje.

R. Ubartas visą sezoną 
gana sėkmingai varžėsi So
vietų Sąjungos pirmenybė
se, geros valios žaidynėse 
ir Sovietų Sąjungos krašto 
rinktinėje prieš Rytų Vo
kietiją, kurių metu nugali 
ir pasaulio rekordininką 
(74,08) Juergen Schult.

R. Ubarto rezultatas Eu
ropos pirmenybėse 67,08 
metrų, V. Kidyko — 66,32. 
Šiais metais geriausia jo 
pasekmė 67,88, o V. Kidyko 
— 67,00 metrų, garantuoja 
5-tą vietą pasauly, V. Ki

dyko — 10-tą. Jeigu pridė
sime ir Joną Šiaudinį, ku
ris baigiantis sezonui pa
siekė 65,18 metrų, mūsų 
diskininkų iškilioji trejukė 
pasauliniame 1986 6m. pa
lyginime užima trečią,o Eu
ropos žemyne antrą vietą.

Didelė pagarba ir nuošir
dumas priklauso Danutei 
Linkevičiūtei, kuri pasaulio 
aklųjų pirmenybėse Goete- 
burge (Švedijoje) laimi tris 
aukso medalius: 800 —
2:20,84; 1500 — 4:47,23; 
3000 metrų — 10:29,23 
min. Paskutinės dvi rung
tys yra nauji pasaulio re
kordai.

S. Eidikytė 5 kilometrų 
ėjime, Sovietų Sąjungos vi
daus patalpų varžybose, žy
mi naują šalies rekordą jau
nesniųjų klasėje, per 23: 
17,5 min., o Valdas Kaz
lauskas (Alytuje) sėkmin
gai atžingsniuoja 20 klm. 
— 1:23,40 vai. ir laimi So
vietų Sąjungos ėjimo taurę.

★
Pasaulinėse dviračių pir

menybėse trake, kurios įvy
ko Colorado Springs (JAV), 
4 klm. persekiojimo rungty, 
Gintautas Umaras pelno si
dabro medalį — 4:33,90 
min.

Lietuvos raiteliai: R. Ud- 
rakis, R. Skėrys, V. Civins- 
kas ir E. Klimovas, išneša 
pergalę IX-j e Sovietų Są
jungos spartakiadoje ir R. 
Udrakis Europos pirmeny
bėse, raiteliams iki 21 me
tų, užima III vietą — bron
zos medalis, žinant kitų 
kraštų ilgametinį tarptau
tinį patyrimą, kaip Angli
jos, V. Vokietijos, Italijos 
ir Ispanijos, mūsiškio lai
mėjimas itin garbingas. Čia 
privalu pabrėžti, kad mūsų 
kraštas neturi tiek finan
sų, kad galėtų pirkti iš ki
tų šalių ristūnus, kurių kai
na svyruoja nuo 100,000 li
gi 1 milijono dolerių. Ne
paprastai sumanus žirginio 
sporto planavimas ir lietu
vio ryšis prie žirgų, padeda 
sukaupti pranašumą sun
kiose varžybose.

Lengvaatlečių indėlį tarp
tautiniu mastu imant, padi
dina Laimutė Baikauskaitė, 
1500 m. prabėgusi per 
4:02,92 min., pasaulinėje 
lentelėje užima 10 vietą.

Praeitais metais pasiekęs 
80 mtr. ribą kūjo metime, 
Benjaminas Viluckis, šįmet 
žymi 82,24 mtr. ir pasauli
nėje rikiuotėje stovi 4 v. 
Pabrėžtina, kad visi trys 
pirmieji yra rusai, taigi B. 
Viluckio rezultatas kalba 
už pranašumą prie milžiniš
kus kraštus, kaip JAV ir 
kitų kontinentų šalis, su 
šimtais šios rungties daly
vių.

Kitos pergalės ir atsiekimai

Gintautas Mincė — So
vietų Sąjungos buriavimo 
čempionas: D. Katilius šau
dyme, ginklu MS-9, išmuša 
600 taškų iš 600 galimų ir 
pakartuoja pasaulio rekor
dą.

Raitelis Zigmas šarka — 
Sov. S-gos komandinių var
žybų meisteris, o kulkinio 
šaudymo — Algimantas 
Pauliukonis. čia iš trijų pa
dėčių: gulom, klupščiom ir 
stovint, reikėjo paleisti po 
40 šūvių kiekvienoje. Jų su
ma 1159 tšk., vienu daugiau 
už II-jų v. D. Bimbaitė pa
siekia naują Lietuvos re
kordą rutulio stūmime — 
20,20 mtr. ir šiuo rezultatu 
yra 10-ji šiųmetinėje pasau
lio lentelėje. Tai antroji 
Lietuvos ritulininke pažen
gusi šią tarptautinio lygio 
ribą.

Tai dalis ryškesniųjų per
galių, nes kitos šakos, o 
ypač irklavimas, dalinai žo
lės riedulys, rankinis 
(handball), kurios yra olim
pinėje programoje, kasmet, 
nors ir pamažu, žengia pir
myn.

šiems lietuvių prasiverži
mams į pasaulinį ir tarp
tautinį forumą reiktų išsa
mios studijos, kurioje būtų 
apžvalgtas tautinis moty
vas, lietuvių tautos verž
lumo bruožai, jungiantieji 
jos narius, ir neišdildomas 
indėlis į pasaulinę sporto 
istoriją.

Atsiųsta paminėti
• „Lietuvių Dienų” žur

nalo gruodžio mėnesio nu
meryje randama: Julija 
ir Emilis Sinkiai. Juozo 
Prunskio — Kalėdos tai 
k r i k š čioniškos kultūros 
gimtadienis. Vytauto Plu
ko — J. ir E. Sinkių kelias 
į gerovę. Stasio Būdavo — 
„Atlanto egzotikoj”.

„Lietuvių Dienų” žurna
las gausiai iliustruotas nuo
traukomis. Viršelyje — Ju
lijos ir Emilio Sinkių nuo
trauka.

žurnalo prenumerata 20 
dol. metams, kanadiškais 
doleriais 30 dol. Prenume
ratas siųsti: „Lietuvių Die
nos”, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, Ca. 90029.

• Naujas „Tėvynės Sar
go” numeris gausus vertin
gais straipsniais ir apžval
gine medžiaga. Vedamuoju 
žurnalas prisimena savo 90 
metų leidimo sukaktį. Apie 
renesanso idėjų poveikį 
Lietuvos visu omeniniam 
gyvenimui XV a. rašo kun. 
dr. Vyt. Bagdanavičius, 
MIC. Prof. dr. Pr. Jučaitis 
pateikia Teilhardo de Char- 
din mokslo ir jo kosmovizi- 
jos analizę. Pats redakto
rius toliau rašo apie politi
nės asmenybės formavimą 
ir pateikia keliolika jam ra
šytų prel. Mykolo Krupavi
čiaus laiškų.

Vincas Staugaitis tęsia 
savo straipsnį apie italų 
krikščioniškąją demokrati
ją, o vysk. V. Brizgys apie 
lietuvius krikščionis demo
kratus.

Numerio kaina $6.00. Ad
ministracijos adresas: 4050 
So. Campbell, Chicago, III. 
60632.
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Keliautojas Algirdas Gustaitis
Kazimieras Baronas

Naujos galimybės smegenų 

ligoms gydyti
Skaitydamas pavarde ar 

ir žinomesniais slapyvar
džiais pasirašytus straips
nius periodikoje ar sekda
mas kitus jo darbus, kas gi 
galėtų pagalvoti, kad Al
girdas Gustaitis, visur, ro
dos, pritenkąs, daug kuo 
rūpinąsis, net ir Lietuvos 
žemėlapį išleisrinęs ir ja-, 
me nurodytoms Lietuvos 
sienoms pagrįsti dar didžiu
lę knygą parašęs, pajėgtų 
būti ir sąmoningas keliau
tojas? Nebūtų, rodos, ir lai
ko ir jėgų dar sėstis į lėk
tuvus ir skristi tūkstančius 
mylių, o paskui dar tranky
tis autobusais ... Pasiro
do, kad vis dėlto jo esamą 
keliautojo. Ar saulė kaiti
na, ar lyja, keliautojas jis, 
kuris nepaiso net galimų 
skaudžių pavojų kai kur dėl 
atitinkamų sąlygų susirgti 
ar kitaip nukentėti.

Kad jis kadaise mėgdavo 
keliauti, rodytų dar Vokie
tijoje išleista jo knyga 
”Nuo Šveicarijos iki Dani
jos” ir kai kurie jo pasisa
kymai knygoje "Tikroji 
Lietuva”. Tačiau kai įsi
kūrė JAV ir laisvalaikiu 
apsivertė visokiausiais lie
tuviškais darbais, galėtum 
įsivaizduoti, kad sėdi jis 
sau toje Kalifornijoje, daž
nai paimdamas prieštuką 
ar plunksną į ranką ir pa- 
važiuodamas tik į vietinius 
lietuviškus renginius.

Taigi, kad ne. Kitaip liu
dija dabar, 1985 m. pabai- 
goję, čikagiškio Lietuviškos 
knygos klubo išleistoji Al
girdo Gustaičio stambi (311 
puslapių) knyga Kelionės 
nežinomuose kraštuose (vir
šelis Ilonos Brazdžionienės, 
kaina 9 dol.). Šičia jis ap
rašo savo turistinius žygius 
i Japoniją, Tailandą, Sin
gapūrą, Malaziją, Indonezi
ją, Hong Kongą, Macau, KL 
niją ir Meksiką.

Kaip ir daugumas savo 
įspūdžius a p r ašinėjančių 
keliautojų, ir Algirdas Gus
taitis savo knygoje patei
kia nemaža žinių, kurios 
apie tas lankomas vietas 
pasisemiamos turbūt iš tu
ristams skirtų kelioninių 
vadovų ar kokių enciklope
dinių knygų. Aišku, kad iš 
tų žinynų yra pasisemti 
duomenys, kiek Japonijos 
imperatorius turi savo ži
nioje policijos arba kokio 
aukštumo Kamakura mies
telyje yra Buda, ką japo
nui reiškia tais ar kitais 
metais gimti, kodėl Tailan
de ar Indonezijoje taip ger
biami ir mylime šunes, net 
ir blusų smarkiai apsėsti... 
Aišku, iš ten imtos žinios ir 
apie meksikietiškus bulių 
kankinimus arenoje ar le

genda apie Guadalupės ste
buklą ir maldos namų sta
tymą toje stebuklo vietoje 
ir dar šis ir tas ir 
anas. Tai vis duomenys, 
greičiausiai skirti nepaslan
kiesiems, kurie domisi, kas 
kur vyksta pasaulyje, bet 
visą gyvenimą praleidžia 
ten, kur kartą nusėdo, arba 
jiems trūksta dolerių.

Knyga rodo, kad Alg. 
Gustaitis yra labai akty
vus turistas. Jis ir girdi, ir 
mato, ir dar pabėgę ja šen 
ar ten į šalį, jeigu nujaučia, 
kad kažką įdomaus galės 
užtikti. Net įspėtas, kad 
pavojinga vienam atitrūk
ti, vis tiek surizikuoja pa
tenkinti savo turistinį smal-. 
sumą. Sakyčiau, tai atidaus 
žurnalisto ypatybė.

Kadangi nemaža kraštų 
yra aplankęs, tai ir patyri
mo kaip reikiant įsigijo, 
štai skrisdamas į Japoniją 
ir viešėdamas joje, nuolat 
tik teigiamybes pajunta. 
Jau japoniškam lėktuve vi
si aptarnautojami kaip tik
ri karaliukai. Skaniai val
gyk ir gerk, klausykis mu
zikos ar žiūrėk filmų, ap- 
rūpintas šliurėmis, net dan
tų krapštukais, ir sek aki
mis besišypsančias japo- 
niukes, o kai pavargsi ar 
viskas nusibos, užsidėk ant 
akių tuos juodus lopus, ku
rie duodami, sako, poilsiui 
ir "greitesniam užmigi
mui”.

Toksai japonų rūpinima
sis turistais matyti ne tik 
lėktuve. Kituose kraštuose 
ne visur taip gerai, ir na
mie sėdinčiam ir niekur ne- 
paj udančiam "turistui”, ku
ris tik iš tokių, kaip Alg. 
Gustaičio, knygų apsipa- 
pažįsta su pasauliu, be abe
jo, įdomu būtų, kiekgi do
lerių reikia pakloti už tą 
malonumą, kur ekskursantą 
supa prabanga, ir ten, kur 
iš anksto įspėjamas saugo
ti rankinukus, pinigines ir 
pasus ir parodoma nemaža 
skurdo ir apsileidimo. To
kio skurdesnio gyvenimo 
knygos autoriui teko prisi
žiūrėti ir toje kelionėje, nes 
tie kraštai, išskyrus Japo
niją, juk priklauso vadina
majam trečiajam pasau
liui, tai ūkiškai atsilikusie
ji kraštai, kuriuose dailiai 
sugyvena kraštutinis skur
das ir retam tepasiekiama 
prabanga.

Po Azijos kraštus Alg. 
Gustaitis važinėjo tik prieš 
keletą metų, taipgi jau tais 
laikais, kai turistai įsilei
džiami ir į Kiniją. Trum
pam ir jų ekskursija buvo 
užsukusi pasidairyti. Neto
li tepavažiuota, dėl to ne 
kažin kiek iš ten ir įspū

džių. Bet jie ypač įdomūs, 
nes tai juk kraštas, apie 
kurio kasdienybę užsieniuo
se maža kas parašoma.

Knygoje ypač daug ilius
tracijų (net 140, kaip met
rikoje nurodoma). Jų čia 
tikras margumynas, nuo 
būdingiausių įdomybių, ku- 

' rias mūsų ekskursantas pa
matė ir suspėjo nufotogra
fuoti, iki indoneziško šuns, 
kuris koja vaiko iš savo kai
lio blusas, ar tailandiškos 
beždžionės. O ir knygos au
torius yra kelis kartus įsi
amžinęs. Bangkoke štai jis 
jodinėja dramliu, Singapū
re pavažiuoja triračiu, Mek
sikoje 1963 m. važiuotas 
pasirodė su dail. J. Pautie
nių).

Alg. Gustaitis, žinoma, 
būtų ne Gustaitis, jei ir to
se kelionėse, ką nors stebė
damas,' neprisimintų ir lie
tuviškų reikalų. Prisižiūrė
jęs Tailande į ant budistų 
šventyklų išdrožinėtas žal
čių galvas ir susipažinęs su 
legenda, kaip tie šliužai 
kadaise ten pasitarnavę, 
papasakoja ir apie žalčių 
vaidmenį lietuviuose. Indo
nezijoje su muzikantais res
torane išsivystė pokalbis 
apie Lietuvą ir jos dainas. 
Daugiausia lietuviška min
tis mūsų keliautojui turi 
progos prasiveržti Meksi
koje. Dar prieš leisdamasis 
į kelionę, knygos autorius 
buvo girdėjęs, kad Meksika 
labai stengiasi įtikti turis
tams, todėl ir jos policinin
kai esą daugiakalbiai. At
sidėjęs jis tikrino, ir paaiš
kėjo, kad tai netiesa: lietu
viškai jie nemoka ... Ne
rado jis ten nei lietuviško; 
restorano, nei lietuviškos 
gatvės. O su filmų akto
rium Wolfu Rubinskiu, ku
ris esąs lietuvis, nepasise
kė susisiekti. Malazijoje, 
tiesa, filosofiškai prisimin
ti Lietuvą padeda ir viščiu
ko susitikimas su savo ma
ma, kuris nusakomas štai 
kaip "Kieme pasiklydęs 
cypsėjo viščiukas. Sparnus 
papūtusi bėginėjo višta, kol 
susirado. Visai taip vištos 
ir lietuviškose sodybose el
giasi”. Tai, žinoma, šventa 
tiesa.

O šiaip tuose tegu ir vien 
trumpai aplankytuose kraš
tuose įspūdžių knygos au
torius nemaža ką matė, tai
gi nemaža ir parašė. Kelio
nių knygas mėgstantiems 
bus ko paskaityti.

Knygos stilius laikrašti
nis, šen ten pamargintas ir 
kalbos keistumais. Kažin, 
ar kalbininkai būtų linkę 
palaiminti jo tokius nauja
darus, kaip štai: važiavikai, 
išgalvonė ar pinigų išleidė-

žmogaus smegenys gali 
santykiauti su visu pasau
liu, tačiau smegenys yra 
keistai izoliuotos nuo savo 
kūno. Daugelis kūne cirku
liuojančių medžiagų visai 
nepakliūna į smegenis. Ir 
atvirkščiai, kai kurie sme
genyse esantieji chemika
lai nepatenka į kūno cirku
liaciją. Toji tarp kūno ir 
smegenų esanti užtvara pri
klauso nuo fizinės-cheminės 
smegenų kapiliarų struktū
ros. Gi kapiliarai, tai smul
kieji kraujo indai, kurie iš
nešioja kraują.

Mokslininkai dabar jau 
žino, kad smegenų kapilia
riniai kraujo indai yra skir
tingi nuo kūno kąpiliarinių 
indų. Smegenų kapiliarus 
dengia endotelio ląstelių 
sluoksnis, kurio paskiros 
ląstelės yra viena su kita 
sujungtos veik nepraleidžia
mais plyšiais. Gi kitus kū
no kapilierinius kraujo in
dus dengiančios endotelio 
ląstelės turi didesnius tarp- 
lątelinius tarpus pro ku
riuos laisvai perkeliauja 
daugelis kraujuje esančių 
medžiagų. Tos medžiagos 
maitina kūno audinius. 
Smegenų kapiliarai tepra- 
leidžia tik tokias medžia
gas, kurios tirpsta riebaluo
se. Medžiagos, kurios tirps
ta vandeningame skystyje, 
pačios į smegenis pakliūti 
negali. Joms pereiti kraujo 

jai. O ko tikrai nepagirtų, 
tai tų be jokio reikalo 
vartojamų veiksmažodinių 
daiktavardžių (pasižiūrėji
mui išstatyta, įsižiūrėjimui 
reikia laiko, pagalvėlės at
sisėdimui, spintos pasidėji- 
mui, išplaukti pasidairy
mui), kai be jų juk nesun
ku išsiversti ir daug papras
čiau ir dailiau.

• Connecticut Berželio 
Tautinių šokių grupė nuo
širdžiai visus kviečia į savo 
15 metų sukaktuvinį kon- 
certą-balių šeštadienį, va
sario 21 d., 6:30 vai. vak., 
šv. Andriejaus parapijos 
salėje, New Britain, Ct. 
Programą atliks Berželio 
šokėjai ir kanklių duetas 
Ona ir Pat Kelly. Po kon
certo ir skanių pietų visi 
galės linksmai pasišokti 
grojant Kezių orkestrui iš 
New Yorko. Bilietus prašo
me įsigyti iš anksto prieš 
vasario 15 pas Liną Simo
naitį, tel.: 523-5619 arba 
pas Liną Balsį, tel.: 729- 
9708. Iki malonaus pasima
tymo Berželio koncerte.

smegenų užtvanką reikia 
specialios pagalbos.

Nikotinas ir alkoholis 
lengvai tirpsta lipiduose, 
užtat jų veikla smegenyse 
yra labai greita. Pav. niko
tinas tuoj pat iš plaučių pa
kliūva į smegenis, perženg
damas smegenų kraujo už
tvarą. Praktiškas skirtumas 
tarp medžiagų tirpstamu- 
mo lipiduose matosi skir
tingoj smegenų reakcijoj į 
narkotikus — morfiną ir 
heroiną. Morfinas mažiau 
tirpsta riebaluose už hero
iną ir dėl to netaip gerai 
pakliūva į smegenis.

Į smegenis pakliuvęs he
roinas cheminiai pasikeičia 
ir dėl to jis sunkiai praeina 
smegenų užtvarą. Tačiau 
pakliuvęs į smegenis heroi
nas ilgiau ten išsilaiko ir 
daug stipriau paveikia sme
genis ir protą už morfiną.

Smegenų užtvara yra la
bai svarbus stabilumo ir ap
saugos veiksnys. Jeigu tos 
užtvaros nebūtų, tai pav. 
po valgio kraujuje atsirastų 
kai kurių chemikalų padi
dėjusi koncentracija, nei
giamai paveikianti smege
nų funkcijas. Tad smegenų 
užtvara apsaugo nuo aplin
kos staigaus svyravimo ir 
didelio pasikeitimo pav. 
temperatūroje. Iš kitos pu
sės dėl to yra ir sunkumų 
ligos atvejuje. Toji smege
nų užtvara apsaugo vėžio 
ląsteles smegenyse nuo jų 
sunaikinimo iš vienos pu
sės ir neprileidžia tų vėžį 
naikinančių vaistų iš kitos 
pusės.

Dėl panašių priežasčių 
mokslininkai i n t ensyviai 
studijuoja smegenų kraujo 
užtvarą, mėgindami įvai
rius būdus kaip vaistai ga
lėtų peržengti tą užtvarą ir 
išliktų cheminiai nepasikei
tę ir veiksmingi prieš labai 
besiplečiančias ligas, k. a. 
Alzheimerio, smegenų skle
rozės, diabeto ir AIDS. Jau 
yra padaryta ir graži pa
žanga, ypatingai su viru
sais ar su specialiu cukrum, 
kurio didelio kiekio įleidi
mas gali trumpam laikui 
atidaryti smegenų kraujo 
užtvarą ir atidaryti iki šiol 
nepraleidžiamų medžiagų 
perkėlimą. Ši metodą nese
nai išbandė Dr. Neuwelt su, 
chemoterapeutiniais vais
tais ir sumažino, ar net vi
sai panaikino vėžį.

Seniau apie kraujo sme
genų užtvarą jokios kalbos, 
nebuvo, nes buvo galvoja
ma, kad tai yra jokiu būdu 
neperžengiamas barjeras ir 
dėl to tyrimai šioje srityje 
turėjo būti visai bergždžias 
dalykas. (antb>
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KANADOS LIETUVIAI

ANAPILIO SODYBA
Toronto lietuvių religinis ir kultūrinis židinys

Toronto ir jo apylinkių 
lietuvių religiniame ir kul
tūriniame gyvenime žy
miausią įnašą paliko a. a. 
kun. Petras Ažubalis, mi
ręs 1980 m. liepos 12 d. Jis 
atvyko 1948 m. iš V. Vokie
tijos į Torontą, kur buvo 
vyskupo paskirtas senųjų 
lietuvių išeivių įkurtos šv. 
Jono Krikštytojo parapijos 
klebonu. Naujas klebonas, 
pasižymėjo s u m a n umu, 
draugiškumu, drąsa ir at
kaklumu. Jis šią mažą baž
nytėlę tuojau perstatė, pa
didino, įrengė salę, pastatė 
kleboniją, kur įsikūrė sa
vaitraštis "Tėviškės žibu
riai".

Kun. P. Ažubalis gyveni
me buvo realistas, kuris 
galvojo kaip a. a. prof. A. 
Ramūnas rašė: "Į žemę ne- 
atsirėmęs dangaus nepa
sieksi". Didėjant lietuvių 
bendruomenei Toronte ir jo 
apylinkėse, kur apsigyve
no apie 10,000 lietuvių, ve
lionis suprato, kad ateityje 
jo pertvarkyta šv. Jono 
Krikštytojo šventovė nepa
tenkins nei gyvųjų nei mi
rusių tautiečių poreikių. 
Mirusių skaičius pamažu 
pradėjo didėti, kurie buvo 
išblaškyti įvairiose kana
diečių kapinėse. Jis pasiry- j 
žo steigti lietuviškas ka
pines.

Nežiūrint vyskupo nepri
tarimo, velionis nupirko 
prie Port Credit miestelio, 
apie 15 mylių nuo Toronto 
į vakarus, didelį žemės skly
pą ir nutarė savo vardu 
steigti kapines, kurios tar
nautų visiems lietuviams; 
katalikams, evangelikams ir 
kitų pažiūrų tautiečiams. 

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURSTEINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

Šiai idėjai pritarė visi lie
tuviai, remdami jų steigėją 
aukomis ir asmeninėmis 
paskolomis. Prel. M. Kru
pavičius 1960 m. pašventi
no šias pirmąsias šv. Jono 
lietuvių kapines, kuriose 
amžiną poilsį rado apie 
1700 lietuvių, čia palaido
tas ir jų steigėjas a. a. kun. 
P. Ažubalis. Tai mirusių lie
tuvių miestas, kurių kapa
vietes puošia didingi pa
minklai. Jų skaičius didėja 
kiekvieną savaitę naujais 
gyventojais, kurie atvyks
ta juoduose limuzinuose ne 
tik iš Toronto, Hamiltono, 
St. Catharines, Londono, 
bet ir iš tolimesniųjų Ka
nados .lietuvių kolonijų.

Nevisa nupirkta žemė 
buvo užplanuota kapinėms, 
kurioms buvo paskirta .10 
akrų. Apie 1970 m. likusia
me 7 akrų sklype buvo pra
dėta statyti centrinis pa
statas, kuriame įrengta per 
1000 žmonių talpinanti ren
ginių salė su virtuve ir sce
na, parodų salė, kambariai 
posėdžiams, patalpos "Tė
viškės žiburiams” redakci
jai, administracijai ir 
spaustuvei, šalia pastato 
buvo paruošta 400 automo
bilių talpinanti autoaikštė. 
Tuo pat metu Ontario pro
vincijos valdžios buvo įkur
tas naujas Mississaugos 
miestas, kurio centre atsi
rado šv. Jono lietuvių ka
pinės ir naujieji pastatai, 
pavadinti Anapilio sodyba. 
Buvo nutarta likviduoti šv. 
Jono Krikštytojo parapiją 
Toronte ir kurti naują pa
rapiją Anapilyje. Tačiau 
juridiniu atžvilgiu parapi
jos pastatai, būtent, šven-
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J. Varčius

tovė, klebonija ir žemės 
sklypas priklauso vyskupi
jai. Apsaugoti lietuvių nuo
savybės teises buvo įsteig
ta Anapilio sodybos korpo
racija, kurį gavo 1973 m. 
čarterį kaip ne pelno sie
kianti organizacija, šv. Jo
no lietuvių kapinės, centri
nis pastatas, autoaikštė 
yra privati Anapilio korpo
racijos nuosavybė, kuri šiuo 
metu neturi jokių skolų. 
Jqs turtąs vertas keletą mi
lijonų dolerių. Korporacija 
yra uždara organizacija, 
kurią sudaro apie 60 kvies
tinių narių. Jų priėmimą 
sprendžia valdyba. Anapilio 
korporącijai dar priklauso 
Gerojo Ganytojo stovykla 
Wasagoje, apie 80 mylių į 
šiaurę nuo Toronto kur yra 
įrengta koplyčia sporto 
aikštė pora gyvenamų pa
statų, kurių patogumais 
naudojasi Toronto lietuvių 
kolonijos vasarotojai ir apy
linkių lietuviai.

1978 m. prie pagrindinio- 
centrinio Anapilio korpora
cijos pastato, pardavus šv. 
Jono Krikštytojo parapijos 
šventovę Toronte, buvo pa
statyta moderni šventovė, 
klebonija ir įsteigta nauja 
parapijos salė su virtuve, 
patalpos knygynui ir Prisi
kėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo skyrius, šios 
patalpos yra sujungtos ko
ridorium su Anapilio pa
grindine sale. Šventovė ir 
klebonija teisiniu nuosavy
bės atžvilgiu priklauso vys
kupijai.

Anapilio sodyba Toronto 
ir jos apylinkių gyvenime 
yra išryškėjus kaip lietuvių 
religinis ir kultūrinis židi
nys. Čia susitinka mirusie
ji ir gyvieji tautiečiai. 
Kiekvieną sekmadienį mi
rusių giminės, draugai lan
ko savo artimųjų kapus, 
puošia juos gėlėmis. Kiek
vieną pavasarį ir rudenį 
vyksta gedulingos pamal
dos, kuriose dalyvauja tūk
stančiai lietuvių, atvykę iš 
Toronto, Hamiltono ir kitų 
tolimų apylinkių pagerbti 
mirusius ir pasimelsti už 
juos bendrose maldose. 
Kiekvieną sekmadienį šven
tovėje vyksta dvejos pa
maldos, kuriose dalyvauja 
apie tūkstantis tikinčiųjų. 
Po pamaldų klebonas J. 
Staškus dažnai skaito salė
je religines paskaitas, šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
Anapilio salėse vyksta kul
tūriniai ir pramoginiai ren
giniai. Didžioje salėje kiek
vienais metais iškilmingai 
švenčiami Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuviniai 
minėjimai, kuriuose daly
vauja per 1600 lietuvių ir 
atvyksta mus pagerbti val
džios, politinių partijų, sa
vivaldybių ir etninių gru

pių atstovai.
Paskutinių kelių metų 

laikotarpyje Kanados Lie
tuvių Bendruomenės suda
ryta komisija studijavo ar
chyvinės medžiagos apsau
gos reikalus, šios medžiagos 
yra sutelkta privačių asme
nų žinioje ir Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Sutelkti 
archyvinę medžiagą į vie- 

. ną vietą reikalingos tinka
mos patalpos, kuriose būtų 
įrengtos ne tik lentynos, 
spintos ir kiti įrengimai, bet 
išlaikoma tinkama tempe
ratūra. Nei Lietuvių namai, 
nei parapijos tokių patalpų 
neturi. Pagaliau šią proble
mą sutiko spręsti Anapilio 
korporacijos valdyba, ku
riai vadovauja energingas 
pirm. J. Andriulis.

Pakviestas architektas 
Jurgis Sederavičius paruo
šė pagal valdybos pageida-. 
vimus atitinkamus naujo, 
priestato prie centrinio pa
stato planus. 1987 m. pava
sarį bus pradėtas statyti 
priestatas prie pietinės sie
nos ir užims per 9000 kv. 
pėdų, kuris turės du aukš
tus. Pirmame aukšte bus 
parodų salė, kapinių rašti
nė, sandėlis-garažas kapi
nių priežiūros reikmenims. 
Antrame aukšte numatytas 
erdvios patalpos Kanados 
lietuvių archyvui ir muzie
jui. šiame aukšte bus: a) 
uždaras kambarys archy
vinei medžiagai saugoti, b) 
muziejaus-archyvo katalo
gas, c) muziejinio stiliaus 
vitrinos su išstatytais Ko
diniais, d) įvairiomis tech
nikinėmis priemonėmis ap
rūpintas kambarys medžia
gai rūšiuoti bei valyti, e) 
paskaitų bei posėdžių kam
barys ir sargui butas.

Minėtas pastatas archy- 
vui-muziejui kainuos apie 
700,000 dol. šiuo metu Ana
pilis skolų neturi ir yra su
taupęs per 200,000 dol. Dar 
reikia pusės milijono dol. 
Anapilio korporacijos vado
vybės ligšiolinės pastangos 
gauti Ontario vyriausybės 
paramą nebuvo sėkmingos. 
Tuo pačiu metu žydų orga
nizacija B’NAI BRITH to
kiam pat tikslui iš minėtos 
valdžios gavo paramą 
$625,254. Tai ryški diskri
minacija, kuri, tur būt, tu
ri ryšio su Deschenes komi
sijos raporto pasiūlymais 
Kanados federacinei vy
riausybei įsteigti Kanados 
OSI įstaigą ir pradėti 'ra
ganų medžioklę". .

Anapilio korporacijos rei
kalų vedėjas yra jos vice
pirm. klebonas kun. J. 
Staškus. Tai jaunosios kar
tos dvasiškis, pilnas neiš
semiamos energijos ir su
manumo. Pastato statybai 
finansuoti pagal klebono 
planą, patvirtintą valdybos, 
jau pradėtas aukų rinklia
vos vajus ir paskolų ieško
jimas iš turtingesnių lietu
vių, už kurias žadama mo
kėti net iki 9%. Jei truks, 
be kliūčių galės gauti pa
skolą iš finansinių įstaigų.

Lietuviai dosniau aukotų, 

jei Anapilio korporacija 
persitvarkytų Toronto Lie
tuvių namų pavyzdžiu ir jos 
nariais taptų aukotojai, o 
ne būrelis kviestinių asme
nų, kurie tvarko kelių mili
jonų turtą, nepateikdami 
lietuvių visuomenei net vie
šos apyskaitos, žvelgiant į 
ateitį, Anapilio sodybos 
nuosavybė būtų saugesnė, 
jei korporacijos reikalų 
sprendimuose dalyvautų vi
suomenė, kuri savo auko
mis, paskolomis padėjo pa
statyti šį reikšmingą reli
ginį ir kultūrinį židinį, čia 
verta priminti JAV senųjų 
išeivių vienos šalpos — 
draudos organizacijos skau
dų likvidavimą po II D. ką- 
ro. Ji sunyko kviestiniams 
nariams išmirus ir likę keli 
senukai trijų milijonų tur
tą išskirstė amerikiečių or
ganizacijoms, o lietuviš
koms organizacijoms pa
skyrė tik tūkstantį dol., 
kurį gavo Lietuvių Fondas.

JUNO BEACH
VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 

MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomy

bės, minėjimas Juno Beach, 
Fl. susidės iš dviejų dalių. 
Sekmadienį, vasario 15, 10 
vai. 45 min., St. Paul of the 
Cross bažnyčioje tos para
pijos klebonas kun. Alexis 
Paul ir kun. Vytautas Pik
turna atnašaus iškilmingas 
mišias Lietuvos intencija. 
Ne tik lietuviai, bet ir šim
tai amerikiečių jungsis mal
doje, prašydami Lietuvai 
laisvės. Lietuviai giedos su
tartinai, o sol. Ona. Jamei- 
kienė pagiedos solo. Pamal
dose dalyvaujantis Palm 
Beach diocezijos vysk. Tho- 
mas V. Daily savo pamoks
le primins dalyviams Lie
tuvos kančias. Visi lietuviai 
prašomi į pamaldas atvykti 
1,5 min. anksčiau ir užimti 
vietas bažnyčios dešinėje 
arčiaus altoriaus, kad gie
dojimas būtų darnesnis. 
Moterys yra prašomos dė
vėti tautinius rūbus. Po mi
šių bus išdalinti informaci
niai lankstinukai, o lietu
vės moterys salėje pavai
šins parapijiečius kavute ir 
savo kepiniais.

Iškilmingas minėjimas 
įvyks 2 vai. Juno Beach me
todistų šventovėje. Prieš 
minėjimą bus renkamos au
kos L. Bendruomenei, ALT 
ir Tautos Fondui atskirai. 
Minėjimui žodį pasakys ži
nomas kalbėtojas Vilius 
Bražėnas, o koncertinę dalį 
atliks sol. Ona Jameikienė 
ir "Dainos" choras, vado
vaujamas Irenos Manomai- 
tienės. Smulki programa 
bus išdalinta prieš minėji
mą.

Pirmadienį, vasario 16, 2 
vai., bus Lietuvos Laisvės 
aukų pagerbimas prie lietu
vių Laisvės paminklo Ro- 
yal Palm Memorial kapinė
se.
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Nauja Lituanistikos Instituto laida
(Atkelta iš 1 psl.) 

Aleksandra Gražytė (Vy
tės Nemunėlio kūryba), Si
gitas Gūdis (Lietuvos pre
zidentai), Aušra Jasaitytė 
(Birutės Pūkelevičiūtės — 
Naujųjų metų istorija), Vi
tas Lukošiūnas (Baranaus
ko — Anykščių šilelis), Re
nata Variakojytė (Henriko 
Nagio poezija) ir Alida Vi- 
laite (Balio Sruogos dra
mos).

Be to, nustatytą progra
mą išėjusioms, pavyzdingai 
dirbančioms jaunimo orga
nizacijose bei mokyklose, 
buvo suteikta teisė ir išduo
ti diplomai šioms absolveįik. 
tems:

Valerijai Sparkytei, mo
kytojauti pradinėse lit. mo
kyklose ir

Gaileį Eidukaitei, moky
tojauti aukštesniosiose lit. 
mokyklose.

Taigi, Pedagoginio lit. 
instituto diplomus gavo iš 
viso 23 absolventai: 12 — 
už dviejų metų kursą, 3 — 
už trijų metų, 6 — už tri
jų metų kursą su dipl. dar
bais ir 2 — už darbą jau
nimo tarpe. Iš jų: 11 ber
niukų ir 12 mergaičių, tai 
beveik lygiai, bet pažiūrė
jus į grupes, gaunasi ki
toks vaizdas. Dviejų metų 
kursą išklausė 8 bern. ir 4 
merg., o trijų metų kursą ir 
dipl. dlarbus parašė 2 bern. 
ir 4 merg. Taigi, kur reikia 
įdėti daugiau darbo ir iš
tvermės, ten pirmauja mer
gaitės — dvi prieš vieną. 
Dviejų metų kursą baigu
siems ir gavusiems diplo
mus, net nesuteikiama mo
kytojų teisė dėstyti lit. mo
kyklose.

Absolventų vardu žodį 

Buvęs neakivaizdinio skyriaus direktorius Ignas Serapinas 
sveikina absolventus. Už jo stovi PLI rektorius dr. J. Rač
kauskas. R. Burneiko nuotr.

tarė Renata Variakojytė, 
padėkojusi lektoriams ir 
tėveliams už jų rūpestį bei 
pastangas geriau išmokti 
lietuvių kalbą ir išlikti lie
tuviais. Instituto studentų 
vardu geros sėkmės palin
kėjo Rimas Lukošiūnas. Vi
si absolventai apdovanoti 
glėbiais knygų, kurias au
kojo a. a. Elena Juciūtė, 
Kostas Ramonas, dr. Al
fonsas šešplaukis, kun. Ka
zimieras Kuzminskas ir ki
ti.

Ši programos dalis baig
ta visiems sugiedojus Lie
tuvos himną ir kun. J. Vaiš- 
niui, S J, sukalbėjus maldą, 
prašant Aukščiausiojo lai
minti valgius ir valgytojus.

Po vakarienės absolven
tus sveikino: JAV LB Kraš
to valdybos pirm. Algiman
tas Gečys, PLB valdybos 
vicepirm. švietimui ir tau
tiniam auklėjimui Birutė 
Jasaitienė, buv. instituto 
rektorius kun. V. Bagdana- 
vičius, MIC, buv. direkto
rius Ignas Serapinas, įtei
kęs ir paramą institutui ir 
etnografinio ansamblio va-’ 
dovui, lektoriui Arvydui Žy- 
gui. Raštu sveikino Balzeko 
lietuvių kultūros muziejus 
ir istorikė dr. Vanda Sruo
gienė. Buvo ir daugiau kal
bėtojų.

Nusipelniusių asmenų 
pagerbimas

Už nuopelnus Ped. lit. in
stitutui garbės diplomus ga
vo: lektorius emeritas kun. 
dr. Juozas Prunskis, lekto
riai — istorikas Jonas Dai
na vskas, rašytojas Česlovas 
Grincevičius. direkto r i u s 
Juozas Masilionis ir kun. 
Juozas Vaišnys, S J. Be to,

Prof. dr. Jonas Račkauskas įteikia garbės diplomą Chicagos 
Aukšt. Lit. Mokyklos direktoriui ir PLI kalbos lektoriui Juozui 
Masilioniui. R. Burneikio nuotr.

garbės diplomai buvo įteik
ti kun. Vaclovui Gutauskui, 
S J, už pasiaukojimą, sta
tant Lietuvių jaunimo cen
trą ir direktoriui Juliui šir- 
kai, už ilgametį (daugiau 
25 metų) darbą lituanisti
nėse mokyklose.

šio vakaro absolventai, 
dirbą Kr. Donelaičio mo
kyklose, direktoriui J. Šir- 
kai įteikė dovaną — kun. 
Stasio Ylos knygą „Lietu
vių šeimos tradicijos”.

Pagerbti ir gausūs mece
natai, kiekvienam jų prise
gant po gėlytę. Išskirtino 
pagerbimo sulaukė Lietu
vių tautinis akademinis 
sambūris, vad ovaujamas 
Stasio Virpšos. Sambūris 
jau 20 metų remia instituto 
veiklą, kiekvienais metais 
įteikidamas po tūkstantinę 
dolerių. Akademinio Sam
būrio vardu Stasys Virpša 
pasveikino naujuosius ab
solventus, o instituto rekto
riui įteikė 1000 dolerių. In
stituto vadovybė vieną 
kambarį pavadino Lietuvių 
tautinio akademinio Sam
būrio vardu.

Suminėjus gausius insti
tuto mecenatus ir šeimas, 

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

kurių visi vaikai baigė in
stitutą ir padėkojus už jų 
teiktą paramą, Pedagoginio 
lituanistikos instituto šven
tė buvo užsklęsta Polikai- 
Čių šeimos atžalyno (Rimos, 
Dariaus, Audriaus ir Ma
riaus) padainuotomis ir Da
riaus harmonizuotomis mū
sų rašytojų dainomis, šo
kiams grojo AIDO orkes
tras, vadovaujamas Da
riaus. Neapsiėjo ir be įpras
to panašiems renginiams 
dovanų paskirstymo, nes nė 
vienas kultūrinis įvykis ne
išvengia išlaidų.

Užsklandai
Pedagoginio lit. instituto 

diplomų įteikimai vyksta 
ne kiekvienais metais, bet 
susidarius didesniam absol
ventų būriui. Pati šventė 
praėjo tvarkingai ir iški
liai, su viltimi ir gerais no
rais lietuvybę pratęsti. Iš
kilmės dalyviai buvo įvai
rūs amžiumi, gal net domi
navo jaunesnioji karta. 
Ypatingą reikšmę skirčiau 
JAV LB Krašto valdybos 
in corpore dalyvavimui šio
je neeilinėje iškilmėje. Pa
sigedome mūsų valstybin- 

gurno atstovų — konsulų, 
nors ant programos ir įteik
tų diplomų buvo atspaustas 
Lietuvos herbas — VYTIS 
(kitais kartais ir diplomus 
ir atestatus įteikdavo mū
sų gen. konsulai, kas atsi
tiko šį kartą?). Pasigedo
me ir kitų, didelių ir mažų 
organizacijų vadovų daly- 
vamimo lit. instituto šven
tėje, o laukiame, kad obsol- 
ventai ateitų pas mus.

Apdovanojimas naujau
siomis knygų laidomis yra 
gražus mostas, bet susida
rė vaizdas, lyg norėta pra
tuštinti lentynas. Knyga 
šiandien jau nebėra grobs- 
tama, bet dedama į lenty
nas, dažnai net ne paskai
čius. Ar mūsų absolventai 
gautąsias knygas pavartys 
ir skaitys, ar parnešę į na
mus, net neatrištą pundelį, 
padės kur nors į kampą. Ti
kėkime, kad mūsų nuogąs
tavimai neišsipildys ir visi 
ar bent dauguma su gauto
mis dovanomis susipažins.

Pasimaišius jaunimo tar
pe, nelabai linksma darosi, 
nes jaunimas savo tarpe 
kalbasi beveik išimtinai 
angliškai. Kokią įtaką daro 
bendroji mokykla, aplinka, 
gatvė ir TV. Ir jeigu lietu
vių vaikų dalis kalba lietu
viškai, tai išskirtinai tėvų, 
o taip pat ir senelių nuopek 
nas. Lit. mokykla tik kon
troliuoja ir nurodo, kaip 
tiksliau ir taisyklingiau 
vartoti lietuvių kalbą, nes 
per 4 savaitines pamokas 
negalima kalbos išmokyti, 
kai patys mokiniai nenori.

Yra gražių ir džiuginan
čių pavyzdžių, bet jų yra 
per mažai, kad galėtumėm 
džiaugtis lietuvybės toli
mesniu išsilaikymu. Mūsų 
įdėtos pastangos nėra be
reikšmės, bet mes esame 
per maži, kad galėtumėm 
atsverti aplinkos veikiamą 
milžinišką krūvį. Pedagogi
nio lituanistikos instituto 
reikšmė lietuvybės išlaiky
me yra milžiniška, nes net 
pats rektorius yra šio in
stituto auklėtinis-absolven- 
tas. Lektorių tarpe randa
me ir daugiau institutą bai
gusių ir grįžusių į jį dirbti.

Pedagoginio lituanistikos 
instituto vadovybė: rekto
rius — prof. dr. Jonas Rač
kauskas, direktorė — Stasė 
Petersonienė, tarybos se
kretorė — Birutė Tamuly- 
naitė, vicedirektorius — 
kun. Jonas Duoba, MIC, iž
dininkė — Alė Steponavi
čienė, vaizd. priemonių 
koord. — Marija Smilgai- 
tė ir bibliotekų vedėjas — 
Robertas Vitas.

Ąlokslo skyrių vedėjai: 
istorijos Jonas Dainauskas, 
religijos — kun. Jonas Duo
ba, MIC, pedagogikos — 
Bronius Juodelis, literatū
ros — Stasė Petersonienė, 
kalbos — kun. Juozas Vaiš
nys, SJ, geografijos — Ri
mantas žemaitaitis, tauto
sakos — Arvydas žygas ir 
dramos Dalia Bylaitienė.
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BOSTONO LIETUVIAI

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIMAS

Š. m. vasario 15 d. (sek
madienį) Bostono ir jo apy
linkių lietuviai minės Lie
tuvos Nepriklausom y b ė s 
paskelbimo 69 sukaktuves 
sekančiai:

10:15 vai. p. p. iškilmin
gos pamaldos šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje.

2 vai. p. p. iškilmingas 
minėjimas Lietuvių Klubo 
salėje So. Bostone. Pagrin
diniu kalbėtoju bus Alfon
sas Petrutis, ilgametis 
Amerikos Balso lietuvių 
skyriaus vadovas. Meninę 
programą atliks sutartinai 
Lituanistinės mokyklos mo
kiniai, Sodauto Etnografi
nis ansamblis ir Bostono 
tautinių šokių ansamblis. 
Jie ruošia vaizdelį iš Nepri
klausomybės kū’rimo laiko
tarpio.

Vasario 17 (antradienį, 
ne vasario 16, nes tai yra 
George Washington šven
tė) bus pakeliama tautinė 
vėliava 11 vai. prie Statė 
House ir 12 vai. prie City 
Hali.

Visi lietuviai yra kvie
čiami gausiai dalyvauti ir 
savo auka paremti Lietu
vos laisvinimo darbą. Or
ganizacijos yra prašomos 
dalyvauti su vėliavomis. 
Taip pat prašome organiza
cijas paskirti auką Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

LIETUVIŠKOS JUOSTOS 
AMERIKIEČIAMS

Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) tar-. 
nąutojos Mildos Bakšytės- 
Richardson iniciatyva ir rū-_ 
pėsčiu, talkinant studentui 
Arui Sužiedėliui, sausio 8 
d. to instituto profesoriams 
ir studentams buvo parody
tas 1985 m. lietuvių tautu, 
nių šokių šventės filmas, 
suruošta lietuviškų juostų 
paroda ir pademonstruotas 
jų audimo būdas, šiuo tiks
lu iš Brocktono buvo iš
kviesta su juostomis ir 
staklėmis juostų audėja 
mokytoja Elžbieta Ribo- 
kienė.

Susidomėjimas lietuviš
komis juostomis buvo di

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................ $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas........  $ 35.00
I—. Anksčiau užsisakiusiems - $33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................ $150.00

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.......................... $ 35.00
(2J Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25
[J Prez. A. SMETONOS raštai “Pasakyta parašyta”.... $ 11.25

J. KAPOČIUS, P.O. BOX 95, SO. BOSTON, MA 02127, USA

(617) 282-2759
------------- Iškirpti. Užsakymus ir mokestį siųsti JAV doleriais

Vardas, Pavardė

Adresas

desnis, negu tikėtasi. Pra
džioje juostų paroda ir jų 
audimo demonstravimas bu
vo numatyta dviem valan
dom, bet dėl didelio susido
mėjimo ji užtruko keturias 
valandas. Parodos lankyto
jams buvo dalinama infor
macija apie lietuviškas 
juostas. Tai iš Encyclopedia 
Lituanica perspausdintas 
dail. Antano Tamošaičio 
straipsnis. Tokios parodos 
sudaro gražią lietuvių liau
dies meno reprezentaciją. 
Kasmet jų suorganizavimu 
pasirūpina Milda Bakšytė- 
Richardson. Tai pavyzdys, 
kaip galima išnaudoti kiek
vieną progą supažindinti 
amerikiečius su lietuviais ir 
jų sena ir įdomia kultūra.

SUSIRŪPINIMAS 
KOMP. JULIAUS 

GAIDELIO KŪRYBA

1983 m. sausio 6 d. mirus 
komp. Juliui Gaideliui, jo 
kūrybą išsivežė jo sūnus 
Garsas Gaidelis į Australi
ją. Praėjus jau ketveriems 
metams, kyla susirūpini
mas, kad vienoje vietoje 
sukaupta toji kūryba neat
sidurtų sunykimo pavojuje. 
Laisvės Varpo vadovybė 
jau seniai kelia reikalą tą 
kūrybą nukopijuoti ir per
kelti į Lietuviškos muzikos 
archyvą, kuris globoja lie
tuvių išeivių kūrinius. Tuo 
reikalu ji susirašinėja su 
Garsu Gaideliu, Lietuvių 
Fondo vadovybe, LB KuL 
tūros Taryba, o paskutiniu 
metu taip pat su Lietuviš
kos muzikos archyvo vado
vybe.

Bostone norėta sudaryti 
specialų komitetą, kuris rū
pintųsi ne tik komp. J. Gai
delio kūrybos apsauga, bet 
taip pat jos išleidimu. Ligi 
šiol nepavyko to padaryti, 
bet rankos nenuleidžiamos, 
šiuo metu iš naujo aiškina
masi tokio komiteto suda
rymas, tikintis, kad šį kar
tą tai gali būti įgyvendin
ta. Komp. J. Gaidelio sūnus 
Garsas Gaidelis iš Austra- 
lyijos praėjusių metų gruo
džio 23 d. laiške Laisvės 
Varpo vedėjui Petrui Viš
činiu! rašo, kad jis . sten- 

giaisi sudaryti plokštelių 
leidimo firmą, kuri pradžio
je leistų populiarios muzi
kos plokšteles, o vėliau gau
tu pelnu mėgintų leisti 
komp. J. Gaidelio muzikos 
kūrinius. Bet tai ilgas ir 
sunkus kelias. Vis dėlto jis 
tikisi, kad šiais metais ga
lutinai paaiškės, ar jam pa
vyks tai įgyvendinti.

LIETUVOS VĖLIAVA 
PRIE VIEŠŲJŲ PASTATŲ

Kasmet Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kakties dieną Vasario 16-ją 
prie Statė House ir City 
Hali Bostone iškeliama Lie
tuvos vėliava, šiemet toji 
diena yra nedarbo diena, 
nes ji sutampa su Jurgio 
Washingtono gimtadienio 
minėjimo švente. Todėl Lie
tuvos trispalvė bus iškelta 
ne vasario 16-tąją, bet va
sario 17-tąją 11 vai. ryto 
prie Statė House, o 12 vai. 
prie City Hali. Tuo rūpi
nasi Amerikos Lietuvių Ta
rybos Bostono skyrius, ku
rio pirmininko pareigas da
bar eina Bronius Paliulis. 
Juo didesnis lietuvių skai
čius tose iškilmėse daly
vauja, tuo daugiau pasitar
naujama lietuviškiems rei
kalams, nes tai padaro di
desnį įspūdį valstijos ir 
miesto administracijai, o 
taip pat amerikiečių visuo
menei, kurių palankumas 
lietuviams yra taip reika
lingas. Todėl visi Bostono 
ir apylinkės lietuviai turė
tų iš anksto taip susitvar
kyti, kad tose Lietuvos vė
liavos pakėlimo iškilmėse 
galėtų dalyvauti.

NASHUA, NEW 
HAMPSHIRE LIETUVIAI 

MENO GALERIJOJ
CURRIER meno galerija 

Manchesterio mieste, New 
Hampshire yra visoje Ame
rikoje žinoma, kaip vienas 
iš puikiausių mažųjų mu
ziejų, sukaupusių Europos 
ir Amerikos meno ekspor
tus. Per visą šių metų sau-, 
šio mėnesį šioje galerijoje 
rodomos fotografijos iš Na- 
shua lietuvių kolonijos gy
venimo. Kataloge ši koloni
ja pavadinta ”Southern 
New Hampshirės little- 
known Lithuanian commu- 
nity”.

Nuotraukų rinkinys pa
ruoštas profesionalo foto
grafo Gary Samson. Rinki
nys sudarytas iš puikiai 
perfotografuotų portretų iš 
lietuvių kolonijos veiklos, 
siekiančių net 1908 metus, 

■su 1985 metų papildymais. 
Ruošiant šį projektą, infor
macija surinkta per New 
Hampshire universiteto ži
nių tarnyba ir Nashua Vie
šąją Biblioteką, o išlaidos 
apmokėtos iš Charles žilio- 
nio palikimo.

šalia nuotraukų pateikta 
informacija rodo, kad pir
mieji lietuviai atvyko į 
Nashua apie 1880 ir 1890 
metus. Nuo 1904 metų bu

vo pradėta rūpintis para
pija, kuri pavadinta šv. Ka
zimiero vardu. Ji įsteigta 
1910 metais. 1920 metais 
Nashue kolonijoj buvo apie 
600 šeimų.

Galerijoj pradėtą projek
tą žilionio fondo adminis
tratoriai žada tęsti. Lietu
viams šitaip renkama isto
rinė medžiaga yra be galo 
vertinga. Nashua lietuvių 
kolonija mažėja, kartu ir ži
nios apie šios etninės gru
pės praeitį nyksta. Tik no
rėtųsi, kad prie to, ameri
kiečio profesionalo darbo 
būtų pakviestas lietuvis, 
kuris patikslintų kartais 
neištariamai sužalotas ar 
sumaišytas pavardes ir, kur 
žinoma, bent skliausteliuo
se, pridėtų tų pavardžių lie
tuviškas versijas.

Rodomam rinkinyje ran
dame tik vieną nuotrauką 
iš Lietuvos, iš to krašto, 
apie kurio žmones ir jų įpė
dinius kalbama. Tai 1918 m. 
kaimo laidotuvės su šiau
dinio stogo pastatu gilumo
je. Rinkinys būtų turtin
gesnis, prie jo pridėjus 
bent mažą skaičių Lietuvos 
gamtovaizdžių. Senieji atei
viai, besikurdami šiame 
krašte sunkiausiose sąlygo
se, niekuomet nepamiršda

Anapilin iškeliavus

ANTANINAI KUTRIENEI,

jos vyrui dipl. teisininkui JONUI KUTRAI 

ir artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą 

reiškia.

Lietuvių Protestantų Sąjunga
Los Angeles

Brangiai Mamytei
A. 2V.

VERONIKAI BRAZIULEVIČIENEI 
mirus, mūsų mielą sesę s. LAIMĄ JARA- 
ŠŪNIENŲ ir jos šeimą, skautiškomis širdi

mis, nuoširdžiai užjaučiame.

Ramiojo Vandenyno Rajono 
Vadi jos nariai ir visa 

Rajono Skautija

A. A.

INŽ. RYTUI BABICKUI 
mirus, jo žmonai AUŠRAI, motinai MAR

TAI, seseriai GINTRAI NARIENEI ir jos 

šeimai, giminėms ir artimiesiems, reiškiame 

kuo širdingiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Povilas Babickas 
ir duktė Zita

vo savo varganos Lietuvė
lės gamtos grožio, šia tema 
nuotraukos, o taipogi lietu
vių veikla kolonijose po 
1949 metų jau randamos 
pas lietuvius fotografus.

K. Da.

BĮ^l NATIONWIDE 
K 1INSURANCE 

| Natonw.de is on you' nde

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.

OWNER/OPERATORS 
NEEDED 

APPLYINPERSON 
STREICHLERTRUCKINGINC. 

lOOCavenPointRd Jersey City, N J.

PRINTING
Business Forms Comp [»ept.

Mušt have stripping & ruling exper- 
ience. Contact Stanley Zalesvvski, 203- 
243-8981, Mayville Business Fornis, 
74 Granby St., Bloomfield, Ct. 06002. 
EOE. (1-3)

SEW1NG MACHINE OPERATORS —
Outerwear jackets, fabric or leath- 
er. Transp. may be arranged. 
Creative Custom Products, 21 I 
Grove St,, Bloomfield, N. J. 07003. 
201-429-2740. (13)

Natonw.de
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Pas Australijos 
lietuvius skautus

Karaliaus Mindaugo valdose pabuvojus
Bronius Žalys

Kažkas sakė, kad Mt. Kei- 
ra, N.S.W., stovyklavietė 
esanti visai netoli Wollon- 
gongo miesto... Tik spūstel
si mašinų - ir jau ten! O kai 
reikėjo važiuoti, teko gerai 
kelią pastudijuoti, žemėlapy
je pasitikrinti ir važiuojant 
vis abejoti - ar jau čia, ar ne?

Tik išsukus iš greitkelio į 
mažą keliuką, pastebėjome 
prie medžio prikaltą lentą su 
užrašu‘Į STOVYKLĄ!’. Da
bar jau garantuoti, kad 
esame ant tikro kelio (atsidu 
so navigatorius, atsiduso šo
feris ...) - apsieis šį kartą be 
klaidžiojimų!..

•••

Neužilgo mes jau esame 
LSS Australijos Rajono 
KARALIAUS MINDAUGO 
vardo stovykloje. Iš tolo ma 
tosi bešviečią plevėsuojan
čios vėliavos ir, pailgos for
mos aikštėje, išsirikiavę bro- 
lių-sesių palapinės.

Mt. Keira, australų skau
tų stovyklavietė, yra ‘lietaus 
miško’ (rain forešt) zonoje. 
Ji apsupta aukštokų, giria 
apaugusių kalnų iš vienos 
pusės, iš kitos - žemai, pajū
ryje - matosi Woolongongas, 
Port Kembla.

Tai labai gražus ir įdomus 
gamtos kampelis ‘Lietaus 
girioje’, pavestas australų 
skautų ilgalaikiam naudoji
mui. Į stovyklavietės paruo
šimą įdėta labai daug darbo 
ir lėšų - pastatyti įvairiems 
reikalams skirti pastatai, lau 
žavietė, atviro oro koplyčia 
(kurioje per metus įvyks- 
tą 15-16 jungtuvių, taip im
pozantiškai ji veikia čia apsi
lankiusius).

Jau 10 vai. ryto. Po me
džiais, uolų šešėliuose, susi
būrę grupės berniukų ir mer 
gaičių, jaunų instruktorių 
vadovaujami, atlieka įvai
rius užsiėmimus. Vienas bū
relis žaidimų aikštėje. Aikš
tė naudojama visą laiką, pa
sikeičiant būreliams. Viena
me pastate, skaidrių pagal
ba, aiškina apie Lietuvos 
krikščionybės jubiliejų. Bū
relis sesių (sudarančių ar ne 
2/3 stovyklaujančių) talkina 
virtuvėje ...

•••
Į šių metų rajoninę stovyk 

lą susibūrė per 100 jaunuolių 
iš įvairių Australijos vieto
vių: iš Adelaidės 10 (1 brolis 
ir 9 sesės), iš Hobarto 2 (1 
brolis ir 1 sesė), Canberros 
24 (12 brolių, 12 sesių), 
Melbourno - 19 (6 broliai ir 
13 sesių), Sydnėjaus - 45 (20 
brolių, 25 sesės), iš Pertho - 
1 brolis (stovyklos dvasios 
vadovas, kun. dr. A. Savic
kas). Savaitgaliais ir kt. die
nomis atvykę ‘padieniai’ sto
vyklautojai skaičių sąrašuo

se pakildino iki 130.
Stovyklai vadovauja pati 

‘Aušros’ tunto tuntininkė, s. 
Marina Cox, talkinama pava 
duotojo ps. Viktoro Gaidžio- 
nio, einančio ir ‘finansų mi-’ 
nisterio’ pareigas, adjutan- 
tės v.sk. Marinos Coxaitės, 
dvasios vadovo - kun. A. Sa
vicko, stovyklos maitintojo,
s.v. Viktoro Šliterio ir daug 
kitų jaunų pareigūnų, įde- 

Mindaugo stovyklos viršininkė Marija Cox sutinka sviečius. Iš kairės: J, Zinkus, M. Cox, 
B. Barkus, S. Gedgaudienė, T. Vingilienė ir B. Žalys.

gBĮĮIf 1

dančių savo širdį, darbą ir 
sugebėjimus, kad stovykla 
eitų sklandžiai (gal apie juos 
kas parašys vėliau tie, kurie 
stovykloje praleido visą 
laiką; pabuvojus vieną dieną 
neįmanoma visų nei prisi
minti ...).

Stovyklautojai suskirstyti 
į mišrias (vietovėmis) skil
tis, padalinti į atskiras pašto 
vykles. Seserijos pastovyk- 
lei vadovauja v.sk. Virginija 
Coxaitė, talkinama sesės

Sydney vyresnioji skautija išleidžiant Vyr. Skautininkę. Sėdi vadovai: B. Žalys, M. Cox, 
K. Cox, K. Virgeningaitė, B. Barkus, viešnia S. Gedgaudienė, E. Erzikov, E. Garrick, P. Pul- 
linen, J. Zinkus, V. Gaidžionis.

Mindaugo stovykloje vėliavos pakėlimas...

Dainos Balnionytės, Brolijos 
-s.v. Linas Seikis, paukšty - 
čių-vilkiukų - ps. fil. Danutė 
Cižauskaitė. Atskirai įsikū
rę buvo ir skautai vyčiai.

•••
Apie 11.30 vai. stovykloje 

sujudimas! Atvyko visų lau- 
kiama-nesulaukiama vieš
nia - LSS Seserijos Vyriau
sia Skautininke, v.s.t.n. Ste
fa Gedgaudienė. Ją prie var 
tų pasitiko Rajono vadas v.s. 
fil. Balys Barkus ir jo vadi- 

jos nariai, australų skautų 
rajono, kuriame stovyklavie 
tė randasi, vadas s. Bill Bris
bane, šios stovyklavietės glo 
bėjas s. Don Stone ir stovyk
los viršininkė s. Marina Cbx. 
Netruko su viešnia susipažin 
ti visi stovyklautojai, o ypač 
stovyklautojos! Australai, 
aprodę Viešniai stovyklavie
tę bei jos įrengimus, atsisvei
kino. O mus, drauge su vieš
nia, stovyklos viršininkė ir 
kulinarinių menų šefas bro

lis Viktoras pakvietė prie 
pietų stalo. Kol į skrandžius 
‘sušluotos’ gėrybės apsivirš- 
kins, jaunieji šiek tiek apri
mo - stovykloje vyko neva 
tai poilsio valanda. Tuo tar
pu Viešnia apsupta:’ vyres
nioji karta bando išsišnekėti 
apie ‘senus, gerus laikus’ ir 
dabartines skautavimo prob • 
lemas, jaunesnieji vadovai 
klausinėjasi apie jiems rūpi
mus dalykus. Bet neilgam. 
Atėjus užsiėmimų metui vėl 
visi į darbą - net Viešnia ir 
Rajono Vadas ‘prigriebiami’, 
pristatomi prie pašnekesių 
pravedimo! ...

•••
Dienos metu stovykloje 

mirgėte mirgėjo įvairausių 
spalvų baltinukai, kelnės, si
jonai. Bet, va, pavakariais 
stovykla pasidarė tikrai 
skautiška stovykla, kažkaip 
pagražėjo - mat vėliavų nu
leidimo iškilmėms visi apsi
rengę uniformas, tvarkingai 
pastovyklėmis išsirikiavę, at
žygiavo į vėliavų aikštę.

Stovyklai išsirikiavus, ra
portą priėmė Seserijos Vyr. 
Skautininke, lydima Rajono 
Vado ir Stovyklos Viršinin
kės. Po oficialaus Viešnios 
pristatymo ir jos trumpo žo
džio, sekė įžodžiai. Jaunes
niojo skauto įžodį davė du 
Canberros ‘Baltijos’ tunto 
kandidatai - Neris Mauragis 
ir Simas Kaminskas, skau
tės - Danutė Ramanauskaitė 
(Melbourno ‘Džiugo’ tuntas) 
ir Vanesa Milen (Adelaidės 
‘Vilniaus’ tuntas).- Jiems 
kaklaraiščius užrišo Vyr. 
Skautininke.

Sekė pasiruošimas laužam 
vakarienė ir L-a-u-ž-a-s !... 
Atrodė, kad laužo mėtų bu
vo prisidainuota, prišūkau
ta, prišposauta iki valiai, bet 
kur tau!... Po ‘Ateina nak
tis’ giesmės ir skubių nakti
piečių, jaunieji skubėjo pa
ruošti valgyklą pasišokimui - 
kas ten šokta, kaip šokta - 
nebežinau, nes mums, seni
mui, prisėjo laikas važiuoti 
namo.

Taip, Karaliaus Mindaugo 
valdose viskas tvarkoje - ten 
skamba linksmas, jaunatviš
kas juokas, triukšmas, kaip 
tik pas jaunus gali būti! ...

(Nukelta į 10 psl.)
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Židinio ir ASS atstovė fil. Tamara Vingilienė, Rajono vadeivė 
s. Pajauta Pullinen ir Vyr. Skautininke Stefa Gedgaudienė Syd- 
ney aerodrome.

LOS ANGELES

ĮDOMI PASKAITA

Tautinių Namų salėje 
gruodžio 20 d. susirinko 
šimtinė losangeliečių lietu
vių išklausyti svečio iš to-

Pas Australijos lietuvius skautus...
(Atkelta iš 9 psl.)

Kai pasižiūri - šioje stovyk. 
loję laikas veltui neleidžia
mas. Dirbama rankoves pa- 
siraičius ...

Netoli vėliavų aikštelės, 
ant didžiulių akmenų įsikū
ręs, s.v. arch. Rimas Kabaila 
su grupe jaunųjų pradeda 
vykdyti vieną stovyklos pro
jektų - ‘Laiko bėgyje’ (Time 
line). Pagal iš ankšto paruoš 
tus projektus, ilgų ilgiausio
je lentoje sesės-broliai pieši
niais ir trumpais įrašais pra
deda kelią į šią ‘Karaliaus 
Mindaugo’ stovyklą: prieš 
30,000 metų, titnaginiais 
ginklais ginkluoti medžioto
jai medžioja to meto gyvu
lius. Čia ir žmonių, ir gyvu
lių, ir ginklų piešiniai daro
mi pagal instruktoriaus-ar 
chitekto nurodymus. Toliau 
- lyg iš audros debesio iškri
tęs parašas apie baltų gimi
nių atsikraustymą į Pabaltijį. 
Juos seks kiti vaizdai, kiti 
įrašai, atvešią stebintį iki 
šios stovyklos ... Dirbs kitos 
jaunųjų grupės - pieš, rai
žys, degins medyje lietuvių 
tautos nueitą kelią.

Netoli valgyklos įsikūręs 
niekad nematytas skautas - 
medžio drožinėtojas p. Ed
vardas Lašaitis - dirba su ki
ta brolių-sesių grupe. Plaus
to, grąžo, degina įvairius me 

Sydney skautuos vadovybės susitikimas su Vyr. Skautininke. Sėdi iš kairės: prel. Petras 
Butkus, Vyr. Skautininke Stefa Gedgaudienė, Bronius Žalys. Stovi: Elenutė Erzikov, Pajauta 
Pullinen, Jonas Zinkus, Balys Barkus, Tamara Vingilienė ir Milda Karpavičienė.

džio darbelius - bus ko sto
vykloje pažiūrėti ir tėveliam 
bei draugams parodyti. Vie
nas, kitas, atrodo, net netiki, 
kad jis pats tai padarė, bet 
čia padėka turėtų priklausy
ti p. Lašaičiui - tai dėka jo 
sumanaus, nuoširdaus supla
navimo, aiškinimo, pagal
bos ...

Dar viena grupė prie vė
liavų aikštės daro Mindaugo 
biustą (v.sk. dail. Audronės 
Jurkšaifės projektas). Ar 
pats Mindaugas būtų iš jo sa 
ve atpažinęs - sunku pasaky
ti, bet pavakare jau buvo 
galima įžiūrėti ūsuoto, ilga
plaukio vyro bruožus for
muojamoje figūroje.

Tų užsiėmimų, grupių 
nemažai - visų neaplankysi.. 
Kiek jų yra, ką kuri daro - 
žino tik stovyklos užsiėmi
mų vadovai ir adjuntantė, 
sesė v.sk. Marina Coxaitė, 
kurios visur pilna, nors ji 
šiandien nelabai garsi - gerk
lę peršalus ...

RAJONO VADUOS
POSĖDIS-SUSITIKIMAS

SU SESERIJOS Vs

Rajono vadijos posėdis - 
susitikimas su LSS Seseri
jos Vyr. Skautininke v.s.t.n. 
Stefa Gedgaudiene, atvyku
sia aplankyti LSS Australi-

Daiva Čekanauskaitė supa
žindina susirinkimo dalyvius 
su dr. Romu Dovydaičiu.

V. Gilio nuotr.

jos Rajono, įvyko sausio 4 d. 
Rajono Vadeivės, s.fil. Pajau 
tos Pullinen namuose, Chel- 
tenham’e. Posėdy je-susiti- 
kime, be rajono vado ir jo 
vadijos narių, dalyvavo Syd- 
nejaus ASS skyriaus atsto
vė ir Skautų Židinio tėvūnas 
bei kanclerė. Posėdžio metu 
rajono vadas padarė trumpą 
pranešimą apie esamą rajo
ne padėtį, po to su viešnia 
pasidalinta mintimis įvairio
mis, rūpimomis problemo
mis.

Ta proga Rajono Vadas 
Viešniai įteikė dovanėlę, jos 
vizito Australijoje prisimini
mui.

Susitikimas užbaigtas, se
sei Paujautai pakvietus prie 
vaišių stalo. Kažkas išdavė 
paslaptį, kad sekančią dieną 
yra Viešnios gimtadienis - 
be ‘Ilgiausių metų’ neapsiė
jo! O ir po to dar ilgesnį lai
ką pasikalbėta, pabendrauta

Dr. Romas Dovydaitis skaito paskaitą Los Angeles Tauti
niuose namuose. V. Gilio nuotr.

limojo Scranton, Pa., dr. 
Romo Dovydaičio paskaitos 
apie radiologiją. Paskaiti
ninką pristatė ir su juo su
pažindino Daiva Čekanaus
kaitė.

Puikiai kalbąs lietuviškai 
ir savo profesiją gerai ži
nantis jaunasis daktaras 
valandą laiko rodė susirin
kusiems skaidres ir vaiz
džiai bei išsamiai aiškino 
įvairių ligų, bet daugiausia 
vėžio rūšių atpažinimą ir 
gydymo būdų nustatymą 
remiantis naujausiais ir 
moderniausiais rentgeno ir 
radiologijos metodais. Po 
paskaitos svečias mielai at
sakinėjo į susirinkusių klau
simus, kurių buvo įvairių ir 
daug, tuo įrodant paskaitos 
svarbą ir susirinkusių dide
lį susidomėjimą.

Sukaktuvininkas Jonas Petronis su sūnumi Dainiu rūpi
nosi, kad svečiai nenuobodžiautų ...

JONO PETRONIO 
GIMTADIENIS

Los Angeles lietuvių vei
kėjas ir plačiai žinomas vi
suomenininkas, Los Ange
les Tautinių Namų ilgame
tis pirmininkas Jonas Pet
ronis pernai prieš pat Ka

Po paskaitos visi svečiai 
buvo pakviesti prie vaišių 
stalo.

Tautinės Sąj ungos Los 
Angeles skyrius, kuris ren
gė šį pobūvį, dėkoja dr. Ro
mui Dovydaičiui padovano
jus savo brangaus atostogų 
laiko dalį losangeliečiams 
lietuviams, skaitant šią įdo
mią paskaitą.

Prelegfento tėvai Onutė ir 
Pranas Dovydaičiai yra la
bai veiklūs Los Angeles lie
tuviškose o r g anizacijose. 
Onutė Dovydaitienė šiuo 
metu yra Birutiečių valdy
boje, o taip pat ir visuomet 
darbščiai pasireiškia tauti
ninkų veikloje. Pranas Do
vydaitis jau kelintą kaden
ciją eina Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyriaus vice
pirmininko pareigas, (rs)

lėdas savo puošniuose na
muose iškilmingai atšventė 
draugų ir artimųjų tarpe 
savo šešiasdešimt penktą 
gimtadienį. Sveikiname so- 
lenizantą ir linkime dar il
gai nepavargti lietuviškoje 
veikloje. z .

Bronius Seliukas, Lietuvos gen. konsulas Vytautas Čeka
nauskas, Rimtautas Dabšys ir Saliomėja Šakienė sveikino Joną 
Petroni, L. A. Tautinių Namų pirmininką pasiekusi "rimtą am
žių”. V. Gilio nuotr.
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Australijos Lietuvių
Sporto Šventė

Antanas Laukaitis

Aš nežinau ar mūsų iš
eivijoje yra kita tokia dide
lę organizacija, kuri be jo
kios pertraukos 37-tąjį kar
tą susirinktų švęsti savąją 
šventę. Ir tai, su dideliu pa
sididžiavimu, padarė Aus
tralijos lietuviai sportinin
kai, kurie net ir esamoms 
Lietuvių Dienoms pradžią 
davė. Ir, kai kitos lietuviš
kosios grupės pamažu ma-
žėja, arba visai dingsta iš 
mūsų gyvenimo, Australi
jos lietuviai sportininkai, 
įtraukdami vis daugiau 
jaunimo, didėja ir praeito
je šventėje net naujas Bris- 
banės ”Baltija” klubas pa
sirodė, atveždąmi į šventę 
šios nedidelės šiaurinės 
Australijos lietuvių koloni
jos jaunuosius sportinin
kus.

Sportininkai, kartu su 
kitomis organizacijomis sa
vąją šventę pradėjo bendro
mis pamaldomis, bažnyčio
je garbės sargyboje stovė
dami su savomis vėliavo
mis ir jų palyda. Oficialus 
šventės atidarymas įvyko 
gruodžio 27 dieną Bank- 
stowno krepšinio stadione. 
Dalyvaujant apie 500 žiū
rovų ir lietuviškiems mu
zikos garsams palydint į 
salę įžygiavo šventės daly
viai, atstovaudami šiuos 
mūsų klubus: Adelaidės 
VYTĮ, Canberos VILKĄ, 
Hobarto PERKŪNĄ, Gee- 
longo VYTĮ, Brisbanės 
BALTIJĄ, Melbourno VAR
PĄ, Sydnėjaus KOVĄ ir 
paskirus tolimojo Perth’o 
sportininkus.

Prieš oficialų atidarymą, 
Sydnėjaus tautinių šokių 
grupė ”Gyvataras”, vado
vaujama M. Cox, pašoko 
keletą šokių. Šią grupę su
daro ir nemaža dalis akty
vių sportininkų, todėl toks 
gražus šokėjų ir sportinin
kų bendradarbiavimas yra 
ypatingai sveikintinas ir 
užgirtinas.

Atidarymo ceremonijų 

Sveikinant abi Kristinas ”žaliašlipses” — Virginija Coxaitė, 
Linda Bieliūnaitė, Kristina Virgeninkaitė, Kristina Coxaitė, V. S. 
Stefa Gedgaudienė ir Marina Coxaitė.

pranešėjui J. Karpavičiui, 
pasveikinus visus dalyvius 
ir svečius, buvo pakviestas 
Sydnėjaus KOVO garbės 
narys prel. P. Butkus skai
tyti šios šventės invokaci- 
ją. Kaip ir visuomet, mūsų 
didysis jaunimo draugas 
prel. P. Butkus, pats anks
čiau buvęs geras sportinin
kas, savo kūrybos jautriu 
žodžiu pasakė šią atidary-

klubų lentelėmis prieš šventės atidarymą.Jaunučiai sportininkai su 

mo invokaciją. šventės šei
mininkas Sydnėjaus KOVO 
pirmininkas E. Lašaitis sa
vo žodyje lietuviškai ir 
angliškai pasveikino visus 
sportininkus ir svečius at
vykusius į šią Sporto šven
tę, ypatingai iškeldamas 
sporto reikšmę jaunimui ir 
pavyzdžiu duodamas naują 
Baltijos sporto klubą. Nuo
širdų sveikinimą visiems 
sportininkams pasakė bu
vęs ALFAS pirmininkas J.
Dambrauskas. Po sveikini
mo kalbų, mūsų iškilusis 
krepšininkas Audrius Sval- 
denis perskaitė sporto šven
čių priesaiką. Oficialiai šią 
Sporto šventę atidaryti bu
vo pakviestas svečias iš 
Amerikos, "Pasaulio Lietu
vio” redaktorius, buvęs ge
ras sportininkas inž. Bro
nius Nainys. Savo kalboje 
jis iškėlė sporto reikšmę

Australijos 37-tosios sporto šventės atidaryme Sydnėjaus ”Kovo” sportininkai. Ban Bieri nuotr.

mūsų gyvenime, pabrėžda
mas kaip Lietuvos krepši
ninkai garsiną Lietuvos 
vardą su "Žalgirio" koman
da ir nors ir ne sava Lietu
vos, bet Sovietų Sąjungos 
rinktine, kur lietuviai yra 
pagrindiniai komandos žai
dėjai. Palikus klubų ir šven
tės vėliavas salėje, sugie
dojus Australijos ir Lietu
vos himnus, sportininkai iš 
salės išžygiavo ir mūsų 37- 
ji sporto šventė prasidėjo.

Krepšinis

Tuoj pat po atidarymo 
iškilmių pirmąsias šventės 
rungtynes sužaidė Sydnė
jaus KOVO vyrai prieš 
Adelaidės VYTĮ. Rungtynės 
buvo gana įdomios, tačiau 
adelaidiškiai negalėjo pa
rodyti didesnio koviečiams 
pasipriešinimo ir rungty
nes pralaimėjo, šių rungty
nių dalis, kaip ir sporto 
šventės atidarymas, gana 
ilgokai buvo filmuojamas 
valstybinės Australijos te
levizijos stoties ir jau tą 
patį vakarą, žinių metu, vi
sa Australija galėjo pama
tyti mūsų Sporto Šventės 
gražų atidarymą, komenta
torės pasikalbėjimą ir ke
lis puikius krepšinio mo
mentus. Sportininkai, kaip 
niekas kitas ir čia išgarsi
no lietuvių ir Lietuvos var
dą australų tarpe.

Nesigilindamas į paski
rų rungtynių rezultatus, aš 
duosiu tik bendras krepši
nio ir kitų sporto šakų iš
vadas, kai vėliau paskiri šių 
šakų žinovai plačiau para
šys apie visą sportinę eigą.

Krepšinio 37-sios Spor-

Dan Bieri nuotr. 

to Šventės nugalėtojais ta
po : Vyrų — Sydnėjaus KO
VAS, 2. Melbourno VAR
PAS, 3. Hobarto PERKŪ
NAS, 4. Sydnėjaus KO
VAS II, 5. Adelaidės VY
TIS, 6. Geelongo VYTIS, 7. 
Canberra VILKAS.

Moterų: 1. Sydnėjaus 
KOVAS, 2. Melbourno 
VARPAS, 4. Adelaidės VY
TIS, 4. Geelongo VYTIS, 5. 
Canberra VILKAS.

Berniukų: 1. Sydnėjaus 
KOVAS, 2. Adelaidės VY
TIS, 3. Melbourno VAR
PAS. Kitos komandos žaidė 
svečio teisėmis.

Mergaičių: 1. Adelaidės 
VYTIS, 2. Sydnėjaus KO
VAS, 3. Hobarto PERKŪ
NAS.

Bendrai imant, krepšinio 
lygis nėra pasikeitęs. Pir
mosios keturios komandos 
galima būtų laikyti maž
daug vienodo lygio, šių me
tų čempionai Sydnėjaus 
KOVO I-ji komanda, savo 
tarpe turėdami iškilųjį 
Audrių Svaldenį, žaidžiantį 
žinomoje Sydnėjaus Super- 
sonic’s profesionalų koman
doje, savo žaidime parodė 
pranašumą ir gana nesun
kiai laimėjo prieš visas ki
tas komandas. Tačiau ir be 
Svaldenio, kiti koviečiai 
aikštėje pasirodė gerai, tik 
aiškiai matėsi geresnio su- 
sižaidimo stoka ir metimų, 
ypatingai baudų, stoka. 
Melbournas žaidžia gerai ir 
greitai ir žiūrovams yra 
malonu juos stebėti, ši ko
manda turi labai gražią 
ateitį, Hobarto perkūnie- 
čiai, praėjusios 36-sios 
šventės čempionai, neturė- 

darni savo komandoje (dėl 
susižeidimo) vieno iš bro
lių Stanwix, buvo gerokai 
susilpninta, tačiau yra ge
ra ir kovinga. Antroji KO
VO veteranų komanda pa
rodė nuostabų kondicinį iš
laikymą, gražų žaidimą ir 
yra pajėgus vienetas. Ade
laidės VYČIO komandoje 
matėsi žaidybinis nepasto
vumas ir išsiblaškymas, 
nors buvusi komandos 
"žvaigždė" P. Urnevičius ir 
dabar parodė labai gražų 
žaidimą ir metimus. Aiškiai 
matosi komandos nesusižai- 
dimas. Kitos komandos yra 
silpnesnės ir joms trūksta 
ne tik lietuvių žaidėjų, bet 
ir geresnio žaidimo.

Jauniai, mūsų krepšinio 
ateitis, daro labai didelę 
pažangą ir tas aiškiai ma
tosi laimėtojų koviečių tar
pe, kurie dažnai jau ir sen
jorus žaidime pakeičia.

Jaunės mergaitės taip pat 
parodė didelę pažangą ir 
laimėtojų Adelaidės VY
ČIO mergaičių tarpe buvo 
matomos tikrai geros mer
ginos žaidėjos. Labai gra
žiai pasirodė ir kovietės 
mergaitės, kurios tik nese
nai pradėjo žaisti. Padary
toji pažanga yra labai di
delė ir graži.

Rinktinės

Po žaidynių visų koman
dų treneriai išrinko Aus
tralijos lietuvių krepšinio 
ir tinklinio rinktines. Jos 
yra:

Vyrų krepšinio: A. Sval- 
denis, M. Wallis, M. šepo- 
kas, E. Kasperaitis, P. Ka
počius — visi Sydnėjaus,
E. Ragauskas, P. Adoma
vičius, D. Sadauskas, P. 
Verbyla ir S. Balnionis — 
Melbournas, P. Urnevičius 
— Adelaidė, W. Stanwix — 
Hobart. Treneris — P. And- 
riejūnas — Svdne.

Moterų krepšinio: R. Kąs- 
peraitytė, I. Petkūnaitė, S. 
Gustafson, B. Migutė, R. 
Andriejūnienė, L. Skirkai- 
tė — Sydnėjus, A. Snars- 
kytė, L. šmitaitė — Ade
laidė, A. Kemežytė — Can
berra, D. Balnionytė, L. 
Muceniekaitė ir N. Glowac- 
ki — Melbournas. Treneris
M. šepokas.

(Nukelta į 12 psl.)
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SPORTO ŠVENTE...
(Atkelta iš 11 psl.)
Jaunių krepšinio: P.

Šumskas, S. Ankus, A. La
paitis, P. Vaičiulis — Syd
nėjus, P. Stankūnas — 
Brisbane, A. Šmitas, L. Ca- 
sey, P. Daugalis — Ade
laide, R. Kesminas, A. 
Roussian, K. Zdanius — 
Melbournas, D. Jurivics —> 
Hobartas. Treneris G. At
kinson — Sydnėjus.

Mergaičių krepšinio: B. 
Mitugė, L. Skirkąitė, R. 
Coxaitė, D. Stąsiūnaitytė — 
Sydnėjus, L. ir D. šmitai- 
tės, A. ir N. Bernaitytės —- 
Adelaidė, A. Paškevičiūtė 
— Hobartas, Martišiūtė, 
Katauskatė, Kemežytė — 
Canberra. Trenerė S. Gus- 
tafson — Sydnėjus.

Tinklinis

Jau kelinti metai kaip 
o Australijos tinklinis men

kėja. Melbournas visai ne
įstengė atvežti savo koman
dų, nors anksčiau ten tink
linis buvo gana populiarus^ 
Adelaidėje, kur yra gana 
gerai žaidžiančių tinklinin- 
kų, bet dar dėl senų nepa
baigtų nesusipratimų, at
vyko žaidėjai, bet ne visa 
pilna komanda, kuri tikrai 
gali ten būti gera. Sydnė
jaus KOVO tinklininkai, 
dvi vyrų ir viena moterų 
komandos, kaip ir buvo ti
kėtasi, išplėšė laimėjimų 
pergales ir, atrodo, kad čia 
tinklinis yra dar stiprus ir 
turi gerą skaičių žaidėjų. 
Jau pats laikas ir kitiems 
klubams pradėti nuo pačių 
metų pradžios organizuoti 
savo tinklinio komandas ir 
šventėse tinkamai pasiro
dyti.

Vyrų tinklinio rinktinė: 
A. ir E. Zduobos, R. Anta
naitis, R. šliteris, P. Kapo
čius, A. Noble, E. Karpavi
čius, A. Braželis, I. Erzi- 
kow, V. Vaičiulis — Syd
nėjus, W. Stanwix ir D. 
Stanwix — Hobartas. Tre
neris J. Belkus — Sydnė
jus.

Moterų tinklinio: R. Kas- 
peraitytė, S. Landrigan, C. 
Noble, A. Finnigan, L. Bel- 
kienė, L. Karpavičienė, S. 
Gustafson — Sydnėjus, S. 
Bernaitienė, A. Snarskytė,
N. ir A. Bernaitytės — 
Adelaidė.

Stalo teniso komandines 
varžybas laimėjo Melbour- 
no VARPAS. Individuali
niai laimėtoju tapo Pr. Mu
levičius baigmėj nugalėjęs 
J. Ablonskį, abu iš Melbour- 
no. Vyrų dvejete Melbour
nas baigmėj nugalėjo Syd- 
nėjų. Varžybose dalyvavo 
10 žaidėjų ir trys koman
dos.

Lauko teniso vyrų indi
vidualinių varžybų laimėto
ju tapo R. Leveris, Sydnė
jus ir moterų J. Burneikis. 
Vyrų dvejeto A. ir V. Le- 
veriai, moterų J. ir A. Bur
neikis ir mišrių dvejetų J. 
ir A. Burneikiai. Jaunių A.

Burneikis. Visi iš Sydnė
jaus.

Plaukimas. Plaukimo var
žybos buvo itin gausios ir 
jose dalyvavo apie 40 plau
kikų. Gaila, kad anksčiau 
taip gausus savo plaukikais 
Melbourno VARPAS, šį 
kartą pasirodė gana silpnai. 
Geriausiai pasirodęs senjo
ras plaukikas buvo D. Mau- 
ragis ir jaunis A. Kovals- 
kis, abu iš Canberros. Ko
mandiniai taškais laimėjo: 
Canberra 68 taškus, Syd
nėjus 60, Brisbane 37, Mel
bournas 28 ir Geelongas 9.

Golfo laimėtoj u tapo: 
Vyrų ”Gross” A. Brenner 
Gelongas, „Net” K. Bagdo
navičius — Sydnėjus, „So
čiai” J. Pocock — Sydnė
jus. Moterų individualias 
laimėjo J. Rakauskienė — 
Brisbane. Komandines var
žybas laimėjo Sydnėjaus. 
KOVAS.

Sųuašas: Vyrų varžybų 
laimėtoju tapo R. Šatkaus
kas iš Canberros.

Bilijardas: šalia golfo bi
lijardas mūsų žaidynėse 
darosi labai populiarus ir 
sutraukiantis daug žaidė
jų. Jeigu anksčiau varžy- 
bose dalyvaudavo tik vy
resnieji sportininkai, tai 
dabar vis daugiau ir dau
giau dalyvauja jaunesnios 
kartos atstovų. Individua
linių varžybų laimėtoju ta
po V. Žilinskas iš Melbour
no, kai dvejeto laimėtojais 
jau kelinti metai kaip tam
pa sydnėjiškiai V. Burokas 
ir D. Atkinson.

Uždarymas
Po sunkių, kone savaitę 

trūkusių individualinių ir 
komandinių kovų sporto 
aikštėse, gruodžio 31 die
ną, vieni linksmi, kiti gal 
ir nuliūdę, lietuviškų mar
šų lydimi, į sporto aikštę 
įžygiuoja šioje šventėje 
dalyvavę sportininkai, šios 
šventės metu, šeimininkai 
KOVAS buvo pravedę sa
vąją loteriją, kurios laimė
tojai yra dabar ištraukia
mi ir paskelbiami. Uždary
mo ceremonijų vedėjas J. 
Karpavičius pakviečia KO
VO pirmininką E. Lašaitį 
tarti žodį. Jis su džiaugs
mu pareiškia, kad šventė 
praėjo labai sėkmingai ir 
sportinio gyvenimo ateitis 
Australijoje yra šviesi. At
siprašydamas už visas bu
vusias klaidas, jis prašė da
lyvių ir svečių prisiminti 
tik tai kas buvo gražu ir 
malonu. Jis pranešė, kad 
sekančioji šventė bus Gee- 
longe ir tuo pačiu koviečiai 
sportininkai perdavė šven
čių vėliavą Geelongo VYČIO 
atstovams. Įvykusiame do
vanų įteikime, jas sporti
ninkams įteikė Lietuvių 
Dienų Komiteto pirminin
kas A. Migus, KOVO pir
mininkas E. Lašaitis ir bu
vęs ALFAS pirm. J. Dam
brauskas. Mūsų buvusio 
žymaus sportininko ir daili
ninko Henriko Šalkausko 
medalius, už geriausius pa-

NEW YORK

SPORTO ŽAIDYNĖS 
NEW YORKE

ŠALFAS centro valdybos 
pavedimu, 37-tos Šiaurės 
Amerikos lietuvių sporto 
žaidynės įvyks š. m. gegu
žės 16-17 New Yorke. Vy
riausiu žaidynių organiza
cijos pirmininku pakviestas 
sporto darbuotojas Pranas 
Gvildys, kurio sportiniai ir 
organizaciniai sugebėjimai 
beveik garantuoja žaidynių 
pasisekimą.

Techniškus varžybų dar
bus atliks New Yorko Lie
tuvių Atletų Klubas, o įvai
riem paruošimo ir vykdy
mo darbam pakviesti šie as
menys: Antanas Gudaitis
— sekretorius, Vytautas 
Kulpa — iždininkas, Algir
das Jankauskas — sporto 
programos koordinatorius, 
Algis Šimkus ir Algis Dauk
ša — krepšinio vadovai, R. 
Vaičaitis — tinklinio vado
vas, Edvardas Staknys — 
šachmatų vadovas.

Į ūkinį bei organizacinį 
komitetą pakviesti: sporti
ninkų bei komandų regis
tracija — Antanas Mičiulis, 
informacija ir žaidynių lei
dinys — Algirdas Šilbajo
ris, nakvynių koordinatorė
— Jūra Nemickienė, šokių 
vakaro organizatorius — 
Romas Kezys, maisto tiekė- 

sirodymus gavo: krepšinin
kai A. Svaldenis ir R. Kas- 
peraitytė (Sydnėjus), tink- 
lipinkai: A. Zduoba ir S. 
Dambrauskaitė - Landrigan 
(Sydnėjus), jauniai: S. An
kus — Sydnėjus ir L. šmi- 
taitė — Adelaidė. Gražiau
siai šventėje pasirodžiusio 
klubo dovaną, kurią išren
ka ALFAS garbės narių ko
misija, gavo Sydnėjaus 
KOVAS.

Oficialiai 37-ją Australi
jos Lietuvių Sportų šventę 
buvo pakviestas uždaryti 
buvęs ALFAS valdybos pir
mininkas. Savo žodyje jis 
padėkojo rengėjams, spor
tininkams ir visiems gau
siems žiūrovams, pakvies
damas visus dalyvauti Gee- 
longe. Jis taip pat trumpai 
papasakojo apie būsimą Pa
saulio Lietuvių Sporto 
šventę 1988 m. Adelaidėje, 
pabrėždamas, kad jai labai 
smarkiai ruošiamasi ir ji 
tikrai bus labai pasisekusi. 
J. Dambrauskas pranešė, 
kad naujuoju ALFAS gar
bės nariu yra išrinktas Pet
ras Andrijaitis iš Adelai
dės, Ji taip pat pranešė 
naujos ALFAS valdybos 
sąstatą, kurį sudaro: J. Jo- 
navičius, A. Skiparis ir P. 
Andrijaitis iš Adelaidės.

Nuskambėjus paskuti- 
niems Lietuvos himno gar
sams ir sportininkams ap
leidus salę, ši, gerai ir gra
žiai pasisekusi 37-toji Aus
tralijos Lietuvių Sporto 
Šventė buvo baigta. 

ja — Vita Matusaitienė, 
sportininkų priėmimo orga
nizatorė — Aldona Marijo- 
šienė, iškilmių ir atžymėji- 
mų kordinatorius — Vacys 
Steponis, finansų telkimo 
pirmininkė — Marija Žu
kauskienė. Reikalui esant, 
bus paskirti ir kitų organi
zacinių bei varžybinių šakų 
vadovai.

Pagrindinės sporto var
žybos vyks New Yorko prie
miesčio — Westbury, Long 
Island, kolegijų sporto sa
lėse, bet kai kurios rungty
nės bus ir Kultūros židiny, 
Brooklyne. Sporto progra
moj numatyta krepšinis, 
tinklinis ir šachmatai, bet 
susidarius tinkamom sąly
gom, tikimasi pravesti 
plaukimo, racket-ball, kėg- 
liavimo ir kitų sporto šakų 
varžybas.

Kadangi šios plataus 
mąsto žaidynės reikalauja 
ne tik darbo, bet ir didelių 
išlaidų, bus kviečiami žai
dynių mecenatai ir renka
mos aukos. Aukas prašoma 
siųsti šiuo adresu: Lithua
nian Athletic Club, 361 
Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y. 11207. Aukotojų pa
vardės bus pažymėtos žai
dynių programos leidinyje.

Alg. š.

DETROIT
PAMINĖTA KLAIPĖDOS 

ATVADAVIMO 
SUKAKTIS

Darniai ir sutartinai mū
sų organizacijoms: Ramo- 
vėnams, Savanoriams-kūrė- 
jams, Birutietėms ir St. 
Butkaus bei švyturio šau
liams dirbant, ir Ramovė- 
nų pirmininkui Vytautui 
Kutkui vadovaujant, su
ruoštas gražus ir įspūdin
gas Klaipėdos atgavimo 64- 
tos sukakties minėjimas š. 
m. sausio mėn. 18 d., šv. 
Antano lietuvių parapijos 
salėje.

Minėjimas pradėtas pa
maldomis šv. Antano para
pijos bažnyčioje, šv. mišias, 
už žuvusius bei mirusius 
Klaipėdos sukilimo daly
vius, atnašavo klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, o 
mišių metu, šalia liturginių 
giesmių, gražiai skambėjo 
patrijotiniai-religinės gies
mės, giedamos parapijos 
choro, kuriam vadovauja 
muzikas Stasys Sližys.

Minėjimo akademija vy
ko parapijos salėje, kurion, 
nors ir blogam orui esant, 
susirinko gera šimtinė de-t 
troitiečių bei jų kaimynų 
windsorięčių.

Minėjimą atidarė ir jam 
vadovavo Vytautas Kutkus, 
savo žodyje pabėręs trupu
tį sentimentalių prisimini
mų ir įspūdžių iš savo pir
mosios kelionės Klaipėdon, 
pristatė šio minėjimo pa
grindinį kalbėtoją, Lietuvių 
Šaulių Sąjungos Tremtyje 
centro valdybos pirminin
ką Karolį Milkovaitį iš Chi- 
cagos. Karolio Milkovaičio 
žodis buvo trumpas, gerai 

paruoštas ir giliai išmąsty
tas. Jo vedamoji mintis — 
vienybė ir gerai koordinuo
ta veikla kovoje su Lietu
vos priešu, nes suskaldyta 
veikla, prelegento žodžiais 
tariant, skamba tuščios sta
tinės aidu, kurio tik ”pai- 
kas zuikis” bijosi, bet ne 
rusiškoji komunistinė „meš
ka”. Todėl, mūsų kovoje už 
laisvą Lietuvą, su Vilniumi 
ir Klaipėda, neužmirštant, 
ir Mažosios Lietuvos, visų 
ginklų vamzdžiai turi būti 
atsukti tik į mūsų tautos 
pavergėją, o ne viens į ki
tą, pabrėžė prelegentas.

Po paskaitos sekė meni
nė programa, kurią atliko 
Detroito moterų okteto 'trio 
(Birutė Januškienė, česla- 
va Pliūrienė ir Aldona Ta- 
mulionienė), vadovaujant 
muzikui Stasiui Sližiui. Me
ninė programa — be prie
kaištų, už tad jai pasibai
gus nepagailėta ’katučių”.

Vėliavų paradui bažny
čioje ir salėje vadovavo jū
ros šaulių švyturio kuopos 
pirmininkas Bronius Valiu
kėnas, o salės sceną, progai 
pritaikintais piešiniais, pa
puošė Lietuvių šaulių Są
jungos vicepirmininkas My
kolas Abarius. Minėjimo 
akademija baigta, sugie- 
dant Tautos himną.

Vėliau sekė kuklios vai
šės, svečiui prelegentui Ka
roliui Milkovaičiui pagerb
ti. Vaišių metu, minėjimą 
ruošiusių organizacijų var
du, Vytautas Kutkus padė
kojo prelegentui Karoliui 
Milkovaičiui už atvykimą ir 
gerai paruoštą paskaitą, o 
šaulėms, birutietėms bei jų 
talkininkėms už šauniai pa
ruoštas vaišes, šaulių „Tri
mito” redaktorė Stefanija 
Kaunelienė plačiau aptarė 
Karolio Milkovaičio asme
nybę, kad jis ne tik gabus 
visuomenininkas, bet ir as
muo, poezija ir proza, besi
reiškiantis lietuviškoje li
teratūroje. Lietuvių šaulių 
S-gos vicepirmininkas, jū
ros šaulių reikalams Myko
las Abarius (detroitietis) 
savo žodyje pasidžiaugė 
Karolio Milkovaičio gražia 
veikla, ne tik šaulių Sąjun
goje, bet ir potyvia veikla 
lietuviškos išeivijos visuo
meniniame bei kultūrinia
me gyvenime, ir prašė ne
užmiršti Detroito lietuvių 
ir dažniau paviešėti jų tar
pe. Paskutinis žodis teko 
pačiam svečiui Karoliui, 
kuris trumpai padėkojo už 
jam pareikštus epitetus ir 
jam parodytą mielą sve
tingumą viešnagės metu, o 
ypač Vincui Tamošiūnui, 
kurio namuose ir globoje 
jautėsi daug maloniau, nei 
Hilton viešbutyje.

Tai neeilinė, gražiai pra
ėjusi visuomeniniai-kultūri- 
iė popietė mūsų lietuviška
me telkinyje, mąstė ne vie
nas detroitietis, apleisda
mas salę.

A. Misiūnas
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Sklandi ALT S-gos Chicagos skyriaus veikla
ALT S-gos Chicago sky

riaus valdyba 1986 m. buvo 
šitokios sudėties: Stasys 
Briedis — pirmininkas, 
Juozas žemaitis — vicepir
mininkas, Matilda Marcin
kienė — kultūrinių darbų 
ir parengimų vadovė, Albi
na Paškienė — iždininkė ir 
Verutė Linkevičienė — są-_ 
kretorė.

Šitokio sąstato valdyba 
darniai ir nuoširdžiai ben
dradarbiavo ir įdėjo nema
žai energijos, puoselėjant 
skyriaus kultūrinę bei so
cialinę veiklą.

Per praeitus 1986 m. val
dyba sėkmingai surengė vi
są elię parengimų: kultūri
nę popietę su dr. J. Adoma
vičiaus paskaita ir I. Kriau- 
čeliūnienės įspūdžius iš ke
lionės apie Tolimuosius Ry
tus. šie įspūdžiai buvo per
teikti drauge su aplanky

Belaukiant Naujųjų metų . .. Eleonora ir Mečys Valiukėnai, vinant skyriaus veiklą. 
Irena ir dr. Leonas Kriaučeliūnai. 1986 m. lapkričio mėn.

IMI! /uperior/avino/ 
į ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS 

į Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
I $ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
Z t r

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /tarinę/
Pagrindinis skyrius

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

į DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 

I šeštadieniais 9:00 iki 2:30.
BiHIHIlUHIlIlHHHmmilIlIHIlHIIHUnilllllllllUUIIUIIIIlHlllllilUllinimiUliaMIINUIHIHMHIHMmmiHHIIUIHHIIIIIIIIIIimUIHMIlMHlil

tų kraštų vaizdais skaidrė
se (ekrane). Valdyba neuž
miršo ir Dirvos laikraščio 
finansinę padėtį pagerinti. 
Tam reikalui surengė kon
certą. Koncerto programą 
šauniai atliko Los Angeles 
vyrų kvartetas. Valdybos 
dėmesio centre visados buvo 
gyvas mūsų diplomatinės 
tarnybos veiklos darbas. 
Šiai aktualiai mūsų politi
nio darbo veiklai sustiprinti 
buvo surengta vakarienė 
Lietuvos gen. garbės kon- 
sulei J. Daužvardienei pa
gerbti. Valdybos nariai yra 
dideli gamtos mylėtojai. To
dėl neužmiršo ir savo narius 
paskatinti gamtos malonu
mais pasidžiaugti. Tam rei
kalui vasarai baigiantis su
rengė skyriaus nariams ir 
jų artimiesiams išvyką, ge
gužinę. Nesvetimas buvo 
valdybos nariams ir dailės 

grožio pasaulis, šioje srity
je valdyba talkino buvu
siam šio skyriaus nariui 
dail. Vladui Vaitekūnui, 
surengdama ir jam padė
dama parodyti mūsų visuo
menei jo kūrinių parodą.

Valdyba ypatingą dėme
sį kreipė į bendrą LT S-gos 
veiklą. 1986 m. vykstant 
sąjungos devynioliktajam 
seimui Los Angeles mieste 
skyrių atstovavo šie susi
rinkimo rinkti atstovai: Ig. 
Andrašiūnas, B. Kasakai- 
tis, V. Linkevičienė, J. Lin
kuvienė, M. Marcinkienė, S. 
Paškonienė, E. Valiukėnie- 
nė ir J. žemaitis. Be to 
šiems atstovams sumaniai 
vadovavo skyriaus pirmi
ninkas St. Briedis. Be čia 
išvardintų atstovų, seime 
dar dalyvavo antra tiek 
skyriaus narių, turėjusių 
seimo nario teises, tai są
jungos valdybos, tarybos ir 
kontrolės komisijos nariai. 
Organizuodama m i n ėtuo- 
sius renginius ir atlikdama 
kitus rutininius darbus, 
valdyba sušaukė metų bė
gyje du narių susirinkimus 
ir aštuonis valdybos posė
džius. Metiniame susirinki
me baigdamas skyriaus pir
mininkas St. Briedis pareiš
kė padėką Sąjungos pirmi
ninkui dr. L. Kriaučeliūnui 
už pastangas ir darbą gy-

MEMBER

FSLIC
Fedornl Snvmgs& Lo«n Insurance Corp

ALT S-gos Chicagos skyriaus pirm. S. Briedis sveikina po
būvio svečius su N. Metais. Kairėje B. Pakšto orkestras pasi
ruošęs groti Lietuvos himną.

23 d. metiniame susirinki
me su dideliu dėmesiu at
silankę nariai išklausė inž. 
Jono Jurkūno pranešimą, 
supažindinusį su VLIKo 
rengtosios išvykos į Vieną, 
Austrijoje ir taip pat su 
VLIKo 1986 m. seimo eiga 
Londone, Anglijoje. Šios 
politinės išvykos ir Londo
ne VLIKo seimo aktyvus 
dalyvis inž. J. Jurkūnas su
darė klausytojams pabaltie
čių demonstracijų Vienoje, 
1986 m. lapkričio 4 d. ir ki
tomis dienomis, platų vaiz
dą ir drauge to įvykio tei
giamą įnašą mūsų siekimui 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai laisvės. Savo ruožtu la
bai teigiamai pranešėjas 
vertino VLIKo šį metinio 
seimo sušaukimą Londone. 
Jis pagrėžė, kad šis VLIKo 
valdybos žygis paskatins 
Europoje gyvenančius lie
tuvius stipriau paremti 
VLIKo Lietuvos laisvinimo 
pastangas.

Po šių apyskaitinių pra
nešimų įvyko trumpos dis
kusijos. Susirinkimo daly
viai padarė nutarimą, — 
pareiškė padėką valdybai už 
atliktą darbą. O nominaci
jos komisijos vardu Petrui 
Vėbrai pasiūlius, visi penki 
valdybos nariai buvo išrink
ti naujai kadencijai ir pa

National Domestics Mfg. Has Immediate Openings 
In The Following Positions

• MULTI-NEEDLE QUILTING MACHINE
OPERATORS

• GARNETTING MACHINE OPERATORS
Exc. Benefits Ine. Full Master Medical 

Apply In Person To: 
Mr. Vinnie Letendre, Plant Mgr.

Mon.-Fri. 7:30 a. m. to 5 p. m.
HOLLANDER HOME FASHIONS

915 DWELLY ST, FALL RIVER, MASS. 02724
<2-4>

FURNITURE REPAIR 
TECHNICIAN

Experienced 3 or more years. Able to service case goods & upholstery. 
Able to service goods in shops or in customer’s home. Vehicle and 
eąuipment will be provided. 40 hour work week. Great benefits &
excellent starting salary. Experience, professionalism & good writing
skills a mušt.

429 Rt. 1 So.
Iselin, N J

E.O.E.-M/F

lf interested apply in person 
or call Tuesday thru 
Friday 10 AM-6 PM

201-750-0450

(2-5)
Furniture Corporation

siliko dirbti tose pačiose pa
reigose. Perrinkta ir revizi
jos komisija šitokios sudė
ties: J. Andrašiūnas, Pet
ras Dirda ir Mečys Valiu
kėnas.

Pirmas naujai kadenci
jai perrinktos valdybos dar
bas buvo atliktas labai sėk
mingai 1987 m. sutikimo 
balius. Jame dalyvavo apie 
150 svečių. Visi svečiai su 
gera nuotaika ir malonio
mis veidų šypsenomis pasi
tiko 1987 m. vieni kitiems 
linkėdami daug laimės, 
džiaugsmo ir sveikatos nau
juose ateities keliuose. Pa
žymėtinas pirmininko St. 
Briedžio pasakytas naujų
jų metų proga žodis. Jis iš 
širdies linkėjo, kad visi po 
pasaulį išsiblaškę lietuviai, 
kuo dėmiausiai bendradar
biautų atliekant savo tauti
nę misiją išeivijoje ir, pa
gal dr. Vincą Kudirką, 
”Vardan tos Lietuvos vie
nybė žydėtų” dirbant Lie
tuvos išlaisvinimo darbą.

Ign. Andrašiūnas

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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D. Sruogaitė-Bylaitienė skaito paskaitą apie Sofiją Čiur
lionienę. Dešinėje sėdi skaitytojos D. Dundūrienė, V. Klimienė, 
D. Mačienė ir D. Vodopalienė. V. Bacevičiaus nuotr.

IŠKILIOS MOTERS PORTRETAS
Cleveland Lietuvių Namų 

didžiosios salės scenos gilu
moje į tolį žvelgia Sofijos 
Kymantaitės-Ciurlionienės 
profilio siluetas, apsuptas 
lietuviškomis rūtomis. Tas 
pats motyvas kartojasi’ ir 
ant kalbėtojo podiumo. Tai 
darbščios skautininkės Vir
ginijos Juodišiūtės sukurta 
dekoracija Skautininkių 
draugovės kultūrinės popie
tės temai išryškinti. Kitoje 

A. Balašaitienė-Zitkuvienė, L. Šarkaitė ir draugovės pirm. 
I. Gedrienė. V. Bacevičiaus nuotr.

G. Matienė, S. Gedgaudienė, kun. G. Kijauskas ir prele
gentė D. Sruogaitė-Bylaitienė. V. Bacevičiaus nuotr.

salės pusėje ant sienų kabo 
S.K. Čiurlionienės įvairaus 
amžiaus nuotraukos, spau
dos atsiliepimai apie jos dar
bus ir asmenį, o ant stalų 
turtinga parodėlė domina 
lankytojus M.K. Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijomis, 
plokštelėmis, gaidų pavyz
džiais, senomis monografijo
mis ir Sofijos raštų leidiniais 
Aktyvių skautininkių ben
dro darbo talka tiek salės 
puošimu, tiek romantiška 
žvakių šviesa ir puikiomis 
vaišėmis sudarė foną Sofijos 
Kymantaitės-Ciurlionienės 
100 metų gimimo sukakties 
minėjimui.

Popietę trumpu sveikini-

mo žodžiu pradėjo Draugo
vės pirmininkė s. Irena Ged- 
rienė ir tolimesnę progra
mos eigą perdavė s. Aureli
jai Balašaitienei-Žitkuvienei 
kuri publiką supažindino su 
dienos prelegente Dalia 
Sruogaite-Bylaitiene, iš Chi
cagos. Trumpai nušvietus 
paskaitininkės asmenį - jos 
darbą su jūrų skautėmis ir 
25 metų Margučio radijo li
teratūrinės programos reda

Pianistė Laima Šarkaitė. V. Bacevičiaus nuotr.

gavimą, bei šakotą veiklą 
įvairiose su teatru susijusio
se srityse, buvo taip pat pri
statytos paskaitos talkinin
kės, dailiojo žodžio meninin
kės: ps. Danutė Dundurienė, 
aktyvi židinietė ir ilgametė 
Čiurlionio ansamblio narė, 
vyr. sk. Dalia Mačienė, Ne
ringos tunte einanti vyr. 
skaučių draugininkės parei
gas, ps. Danguolė Vodopa
lienė, buvusi Neringos tunto 
tuntininkė, ir s. Vilija Nasvy 
tytė-Klimienė, Seserijos Va- 
dijos narė - vyriausia lauža- 
vedė, įvairių renginių prane
šėja ir talkininkė.

Originali, giliai išmąstyta 
prelegentės paskaita klausy
tojams žodžiu nupiešė ryškų 
Sofijos Kymantaitės-Ciūrlio 
nienės protretą. Tai kūry
binga, inteligentiška, talen
tinga ir įdomi asmenybė, 
įžvalgi psichologė, nestoko
janti humoro, savo poezijoje 
romantiška, bet ne sentimen 
tali, savo scenos veikaluose 
ne šabloniška, bet išradinga 
ir puiki žmogiškos prigim
ties analitike. Įtarpiais ketu 
rios talkininkės pakaitomis 
skaitė charakteringas, pui
kiai parinktas S.K. Čiurlio
nienės kūrybos ištraukas. 
Paskaitai pasibaigus, publi
ka stipriais plojimais išreiš
kė savo padėką prelegentei 
ir skaitytojoms.

Programos vedėja sve
čiams pristatė pianistę Lai
mą Šarkaitę iš Omahos, pa
brėždama, kad tai dailiai lie
tuviškai kalbanti Omahos lie 
tuvaitė, Clevelando Valsty
biniame universitete studi
juojanti dainavimą ir siekian 
ti magistro laipsnio pianino 
srityje, mūsų pianisto prof. 
Andriaus Kuprevičiaus stu
dentė. Girdėjome tris M.K. 
Čiurlionio veikalus (Preliu
das Op.3, No. 4, Humoreska 
Op. 3, No.2, Mazurka Op. 3, 
No. 2) ir Šopeno Baladę G- 
minor, Op. 23. Jaunoji pia
nistė žavėjo klausytojus 
savo virtuoziška technika ir, 
kur reikalinga, nepaprasta 
pianino klaviatūros apvaldy
mo jėga. Gal populiariame 
Šopeno kūrinyje buvo jaučia 
mas jos profesoriaus inter
pretavimas ...

Programai pasibaigus, ap
dovanojus programos daly
ves gėlėmis, Irena Gedrienė 
visus pakvietė vaišintis skau 
tininkių pagamintais užkan
džiais ir karšta, aromatinga

Scena iš Kalėdų eglutės vaidinimo — kareiviukai.
V. Bacevičiaus nuotr.

'Dovana karaliui’
šv. Kazimiero lituanisti

nės mokyklos Clevelande 
mokiniai gruodžio 21 d., 
sekmadienį, 11:30 vai. ry
to Dievo Motinos parapijos 
salėje suvaidino, Kalėdų 
šventės proga ”Dovana ka
raliui”.

Prieš vaidinimą Rima 
žiedonytė 11 skyriaus mo
kinė pasveikino visus atsi
lankiusius į Kalėdų eglutę.

Atsidarė scena. Kamba
rys pilnas įvairių gyvų žais
lų.

Pasakotojas Danius šil- 
galis 11 skyriaus mokinys 
skaitė iš didelės knygos, 
kad Kalėdų senelis lankys 
jauną karalių ir ateis iš
rinkti dovaną, žaislai tikė
josi, kad ką nors pasirinks 
iš jų. Todėl vyko rungtynės, 
kas geriau pasirodys. Sce
noje šoko, dainavo gyvuliu
kai iškamšos II ir III sky
riaus mokiniai — kiškučiai, 
meškiukai, šuniukai, trau- 
kiniukas (vaikų darželis), 
kareiviukai (II sk.), lėlės 
(I sk.), juokdariai (IV sk.), 
kubai (V sk.), piemenėliai 
(dvikalbė klasė).

Teisėjais buvo: Rimas 
Biliūnas 11 sk., Rama Bub- 
lytė 12 sk. ir Diana Staniš- 
kytė 12 sk.

Po žaislų pasirodymo ki
lo ginčas tarp žaislų — kas 
geriau atliko ir ką Kalėdų 
senelis parinks dovanai. Tą 
triukšmą išgirdo Kalėdų se
nelis ir atskubėjo į sceną. 
Visus nuramino ir sužino- 

arbata. Svečiai, patekę į pui 
kią atmosferą, pasisotinę ir 
dvasios penu, susėdę aplink 
stalus diskutavo programą 
ir su dideliu susidomėjimu 
apžiūrinėjo parodėlę.

Tai buvo tikrai aukšto kul
tūrinio pasigėrėjimo valan
dos, pagerbiant pirmąją Lie
tuvių Skaučių Seserijos Va
dę - vieną iškiliausių Lietu
vos moterų, pasigėrint jau
nos lietuvaitės talentu, pa
sidžiaugiant iškilios viešnios 
iš Chicagos buvimu.

Skautininkių draugovės 
renginys, bendra talka atlie
kant visus paruošiamuosius 
darbus, kaip ir visada, atne
šė gražių vaisių.

Aurelija Balašaitienė 

jęs iš žaislų ko jie ginčijasi 
pasakė, kad jaunam kara
liui nereikia žaislų. Jam 
brangiausia dovana yra mū
sų parodyta meilė ir drau
gystė vienas kitam ir pa
prašė visų sugiedoti ”Lop- 
šinę Jėzuliui”.

Giedojo visi „žaislai”, 
mergaičių choras palydint 
kanklėm. Giedant „Sveikas 
Jėzau” buvo atneštas į sce
ną pyragas su degančiom 
žvakutėm. Kalėdų senelis 
iš karto negalėjo užpūsti 
tiek daug žvakučių. Tuojau 
atėjo juokdariai ir atnešė 
baltus ir mėlynus pripūstus 
balionus.

Kalėdų senelis visiems 
davė po balioną ir dovanėlę 
— angeliuką, kurį galėjo 
valgyti. Vaidinimą paruošė 
mokytojos: muzikė Rita 
Kliorienė ir Eglė Laniaus- 
kienė. Kanklininkus — kan
klių mokytoja Ona Mikuls- 
kienų. Mergaičių chorą — 
Algis Bielskus.

Tėvų komiteto pirm. Kęs
tutis Civinskas padėkojo 
rengėjoms ir visiems atsi
lankiusiems į Kalėdų eglu
tės parengimą. V. Kliorys 
nufilmavo ir sausio 10 d. 
lituanistinėj mokykloj ma
tėme televizijos ekrane vai
dinimą. Visiems labai pati
ko.

Rama Bublytė

• .PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

HOUSE FOR RENT

Grovewood/Lake Shore 
Area. Downstairs, duplex, 
5 rooms, deck, wood burn- 
ing add-on furnace, garage, 
no pets. $350 plūs* deposit. 
Call 1-256-1564. (4-5)

Lake Shore & East Park 
Dr. 1 bedroom, appliances, 
air, garage, clean & cįuite. 
-195.00. Call: Berry 241- 
0080; after 6:00 p. m. call 
486-3078.
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• J. E. Vyskupas Paulius 
Baltakis, dalyvavęs š. m. 
sausio 25 d. palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matu
laičio 60 metų mirties su
kakties minėjime šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje 
Clevelande, kuri ta proga 
buvo pavesta palaimintojo 
globai, prieš išskrisdamas i 
Brooklyną, lydimas kun. J. 
Bacevičiaus, šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios klebono, 
aplankė Dirvą.

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Minėjimas, kurį rengia 
ALT Clevelando skyrius ir 

KĖGLI AVIMO TURNYRAS
Kur: WICKLIFFE LANES 

30315 EUCLID AVĖ. 
WICKLIFFE, OHIO 44092 

Kada: 1987 VASARIO 7 D.
2:30 PM-6:30 PM

Po turnyro visi kviečiami į Lietuvių 
Namų apatinę salę vaišėm.
Dėl informacijos skambinkit:

A. Nagevičiui — 845-4954 (namų) ar 
884-9710 (darbo)

E. Bliumentaliui — 943-4375 (namų) 
(2-3)

JAV LB Clevelando apylin
kė, įvyks sekmadienį, š. m. 
vasario mėn. 15 d. su pa
maldomis abiejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose ir iš
kilmingu minėjimu 4 vai. p. 
p. Dievo Motinos parapijos 
salėje.

Kalbas pasakys mūsų žy
mus visuomenininkas, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas bei 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vicepirm. dr. Leonas Kriau
čeliūnas iš Chicagos ir John 
Carroll Universiteto Sovie
tų bei Rytų Europos Studi
jų Instituto direktorius 
prof. d r. Michael S. Pap.

Ingrida ir Romas Bubliai, atostogaudami Karibų jūroje, aplankė St. Croix saloje ten pa
stoviam gyvenimui įsikūrusius clevelandiečius Karalius. Nuotraukoje Ingrida Bublienė, Bene
diktas Karalius, Cygnus Corp. viceprezidentas ir Pranas karalius su žmona. R. Bublio nuotr.

• Vladas Blinstrūbas, 
grįžęs iš atostogų, kurias 
praleido Floridoje, atvežė 
pittsburgiečių sveikinimus. 
Atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, paliko Dirvai 
auką 33 dol. Ačiū.

• Čiurlionio Ansamblio 
repeticijos prasidės sausio 
28 d., trečiadienį, 8 vai. va
karo. Visus ansambliečius 
ir visus norinčius stoti į 
Čiurlionio Ansamblį prašo
me dalyvauti.

• Ingrida Nasvytytė stu
dijuojanti Europoje, kaip 
John Carroll Universiteto, 
”exchange student” Kalė
dų atostogas praleido Cle
velande pas savo tėvelius. 
Sausio 20 d. išskrido atgal 
į Londoną, Angliją tęsti 
studijas.

• KOVO 8 D. 11:45 vai. Šv. 
Jurgio parapijos salėje Ameri
kos Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas.

• KOVO 8 D. Koncertas 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Vilija Mozoraitytė, Ramin
ta Lampsatytė, Michel Collars. 
Rengia Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas.

A. A.

RYTUI BABICKUI
mirus, mes broliai ir seserys susijungę dai
nos meile, kartu liūdime ir meldžiame, kad 
sunkiose valandose žmona AUŠRA, motina 
MARTA, sesuo GINTRA ir visi giminės bū

sit paguosti artimųjų meilės giesme.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
Parapijos Choras

• KOVO 29 D. Skautų tra
dicinė Kaziuko mugė.

• BALANDŽIO 11-12 D'. 
Korp! Giedros meno paroda. 
M. Gaižutienės keramika.

• BALANDŽIO 25 D. Ren
ginys Dainavos Globos Komi
teto Clevelande.

• BALANDŽIO 26 D. Pir
moji komunija lietuviškai.

— 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:

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITA 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITA 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI. NAMŲ
PIRKIMUI (morgičiai).

patarnavimus. Parduo-

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• VASARIO 7 D. Kėgliavi- 
mo turnyras, Wickliffe Lanes, 
30315 Euclid Avė.

• VASARIO 15 D., sekma
dienį, 4 vai. p. p. Dievo Moti
nos parapijos salėje Vasario 16 
minėjimas. Rengia ALT ir LB.

• VASARIO 22 D. Lithua
nian Village metinis akcininkų 
susirinkimas 12 vai. Lietuvių 
Namuose.

• VASARIO 28 D., šešta
dienį, Pilėnų tunto skautų tra
dicinis blynų balius.

• KOVO 1 D. Taupos kre
dito kooperatyvo narių metinis 
susirinkimas Dievo Motinos 
parapijos svetainėje.

JAKUBS AND SON

William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Laidojimo Įstaiga
Della E., William J. Sr.,

Atliekame visus bankinius
dame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir van
dens sąskaitas.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:00 vai. p. p.

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

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

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

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. HOWARD TURNER.



DIRVA
NAUJOJI VILTIS

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

• Naujoji Viltis, Nr. 19 
(1986). Politikos ir kultū
ros žurnalas. Leidžia Korp! 
Neo-Lithuania ir ALT Są
junga. Redakcinė kolegija: 
Aleksas Laikūnas (redakto
rius), dr. Bronius Nemic- 
kas ir Mečys Valiukėnas. 
Šis numeris, buvo sureda
guotas a. a. Alekso Laikū
no, kuris staiga mirė 1986. 
XI. 22 baigus rinkti žurna
lo paskutinį puslapį.

žurnale yra daug įdo
mios medžiagos. Aleksand
ras Štromas rašo apie So
vietinės sistemos kaitos 
p e r spekty vas Gorbačiovo 
laikais, Antanas Diržys 
apie jubiliejus viens po kito 
krik ščionybės bangomis, 
Vytautas Alantas apie mū
sų protėvių žygį į Indiją, 
Antano Valiukėno trys pra
nešimai iš vokiečių paverg
tos Lietuvos ir kiti įdomūs 
straipsniai.

PADĖKA
A. A.

EMILIJAI NOAKIENEI 
mylimai motinai, uošvienei ir senelei 1986 m. rugsėjo 
mėn. 22 d. mirus, nuoširdžiai dėkojame Tėvui Antanui 
Prakapui, OFM už atlaikytas atsisveikinimo pamaldas 
koplyčioje ir kapuose, kun. Jonui Pakalniškiui, Apreiš
kimo parapijos klebonui už šv. Mišių atlaikymą ir Jo 
Ekscelencijai Vyskupui Pauliui Baltakiui.

Širdingas ačiū p. Valvinai Klivečkienei už pravesta 
atsisveikinimą, visiems atsisveikinusiems su velione: Dr. 
Jonui Lenktaičiui Korp! Neo-Lithuania vardu, p. Ire
nai Banaitienei Liet. Moterų Klubų Federacijos vardu, 
Dr. Marijai Žukauskienei LMKF New Yorko Klubo 
vardu, p. Alfonsui Samušiui Karininkų Ramovės var
du, ir p. Malvinai Klivečkienei Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštienės Birutės Draugijos vardu, p. Magdelenai 
Ulėnienei Filiae Lituhania vardu, p. Alfai Juodikiui 
giminių vardu ir visiems atvykusiems pasimelsti ir at
sisveikinti su velione koplyčioje, dalyvavusiems šv. Mi
šiose ir palydėjusiems i Amžino poilsio vietą.

Dėkojame Apreiškimo parapijos vargoninkui p. Vik
torui Raliui už muziką ir giesmes šv. Mišių metu.

Nuoširdus ačiū visoms velionės draugėms ir pažįs
tamoms lankiusioms ją ligos metu, o ypač didelis ačiū 
p. Magdutei Ulėnienei suteikus velionei daug paguodos.

Širdingas ačiū visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiem ir visoms organizacijoms už gražias gėles, 
užprašytas mišias, ir aukas lietuviškiems tikslams pa
remti, ir gausias užuojautas per radiją, spaudą ir as
meniškai.

Dėkojame p. Marytei Šalinskienei už paskutinį pa
tarnavimą ir p. Vaciui Steponiui už labai skanius ir 
tvarkingai paruoštus pietus.

Giliame liūdesyje likusios dukros
GIEDRĖ STANKŪNIENĖ 
IR ALDONA PINTSCH 

SU ŠEIMOMIS

žurnalo administratorius 
Vaclovas Kasakaitis, 7150 
So. Spaulding Avė., Chica
go, III. 60629. Tel. (312) 
778-7707.

Tekstą rinko ir paruošė 
Viltis, Cleveland, Oh. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė, 
Chicago, III. 208 psl. Kaina 
5 dol.

KRIAUČELIŪNŲ
PREMIJA — TADUI 

DABŠIUI

Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo premijai skirti ko
misija, kurią sudarė: šei
mos atstovai — Irena 
Kriaučeliūnienė ir Linas 
Kučas, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos at
stovė — vicepirmininkė 
švietimui ir tautiniam auk
lėjimui — Birutė Jasaitie
nė, Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos valdybos at
stovė — Alė Lelienė ir JAV 
lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovė — Violeta Dirvony- 
tė, 1987 m. sausio 17 d. po
sėdžiavo Kriaučeliūnų na
muose 13400 Parker Dr., 
Lackport, III.

Komisija apsvarstė gau
tas rekomendacijas ir vien
balsiai nutarė 1986 metų 
premiją skirti Tadui Dab- 
šiui, gyvenančiam Los An
geles, Californijoje. Ši pre
mija jau yra dešimtoji ir 
ja atžymima Eugenijaus 
Kriaučeliūno mirties de
šimtmetis. Premijos dydis 
1500 dol.

Laureatas Tadas Dabšys 
yra veiklus lietuvių jauni
mo tarpe, rašo lietuvių ir 
amerikiečių spaudoje, gar
sina Lietuvos vardą studen
tų tarpe.

Premijos įteikimas nu
matomas š. m. gegužės 
mėn., Chicagoje. (aj)

LITUANISTIKOS 
SEMINARAS

Lituanistikos vasaros se
minaras šiais metais bus 
liepos 18-31 d. d. Mt. Assisi 
Academy patalpose Le- 
mont, III. Seminaro vieta 
perkelta iš Kento universi
teto patalpų į Lemonto (ne
toli Chicagos) mokyklą. 
Taip pat perorganizuota se
minaro taryba. Naują Litu
anistikos seminaro tarybą 
sudaro: PLB švietimo rei
kalų vicepirm. Birutė Ja
saitienė, JAV LB švietimo 
tarybos pirm. prof. dr. J. 
Račkauskas, Kanados Švie
timo Tarybos pirm. Vytau
tas Bireta, Lituanistikos 
Katedros vedėjas prof. dr. 
Bronius Vaškelis, PLJS at
stovas, JAV LJS atstovė 
Danutė Račiūnaitė, Kana
dos Jaunimo sąjungos at
stovas, seminaro lektorių 
atstovas kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ, ir seminaro valdy
bos pirmininkas Mindaugas 
Pleškys. Tarybos pirminin
kė yra Birutė Jasaitienė, 
sekretorė — Danutė Račiū
naitė.

Studentai lankę lituanis
tikos seminarą galės gauti 3 
Illinois Universiteto ar II- 
linois valst. universiteto 
kreditus. Kviečiame visus 
lietuvius jaunuolius, norin
čius pagerinti lietuvių kal
bos žinojimą, registruotis į 
šį seminarą.

Visais seminaro reikalais 
prašome kreiptis šiuo adre
su : Lituanistikos semina
ras, 5620 So. Claremont Av. 
Chicago, III. 60632, USA.

(bj)

• GT International ke
lionių biuras Chicagoje pra
neša, kad biuras pradeda 
keliones ir į kitus Lietu
vos mieštus: Palangą, Klai
pėdą (su nakvyne), Pane
vėžį, Kauną. Registruotis 
tel. (312) 471-1700. Plačiau 
apie keliones žiū r. į šio biu
ro spausdinamą skelbimą 
Dirvoje.

• A. P. Jasas, Chicagoje, 
III. siųsdamas Dirvai pa
remti auką 100 dol. rašo: 
„Siunčiu 100 dol. čekį, lin
kėdamas, kad ne tik dabar
tis, bet ir ateitis būtų švie
sesnė”. Ačiū.

• Gražina Siliūnienė, 
Flushing, N. Y., atnaujin
dama Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 83 dol. laikraš
čiui paremti. Ačiū.

• Stefanija Rudokienė, 
Chicagoje, III., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 50 dol. su lin
kėjimais naujuose metuo
se. Ačiū už auką ir linkė
jimus.

PADeKa

1986 metų gruodžio mėn. 24 dieną vienuoliktą va
landą vakaro staigiai mirė mūsų mylimas vyras, tėvas 
ir senelis

A. A.
ANTANAS BANKAUSKAS-BANKAITIS.
Toks staigus įvykis sukėlė didelį širdies skausmą man, 
sūnui Henrikui su šeima, broliams Mečislovui ir Čes
lovui Bankauskams su šeimom, seseriai Irenai Bankaus- 
kaitei-Lapšienei Australijoj ir ten esantiems giminėms, 
o čia JAV dar svainiui Leopoldui ir Paulinai Heinin- 
gams.

Mūsų liūdesio valandoje sulaukėm užuojautos iš 
mielų pažįstamų ir draugų. Visiems dalyvavusiems šer
menyse, laidotuvių apeigose, reiškiusiems užuojautą, 
padariusiems aukas užsakiusiems gėles, nešusiems kars
tą esame labai dėkingi.

Ypatinga padėka Gerb. Kun. Klebonui Gediminui 
Kijauskui, S. J. už aplankymą velionies namuose su Šv. 
Sakramentu, ir Kun. Klebonui Krikščiunevičiui už su
teiktą paskutinį patarnavimą Detroite: atkalbėjimą Šv. 
Rožinio šermeninėj, Šv. Mišias ir išskirtinai gražų, pras
mingą atsisveikinimo pamokslą Dievo Apvaizdos Baž
nyčioj, palydėjimą amžinybėn į kapus.

Liūdintys
ŽMONA MARIJA, 

SŪNUS HENRIKAS SU ŠEIMA

• Daytona Beach Lietu
vių klubas per Mary Sa
ra uskas atsiuntė Dirvai pa
remti auką 25 dol. Ačiū.

• Dr. Povilas Švarcas, 
Mascoutah, III., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 20 dol. Ačiū.

• Jonas ir Anelė Gumbe- 
levičiai, Winston, OR., at
naujindami prenumeratą, 
pridėjo auką 66 dol. Dirvai 
paremti. Ačiū.

• Alfonsas ir Inga Tu
mai, Newbury Park, Ca., 
papildė savo Vilties drau
gijos įnašą, atsiųsdami 2.5 
dol. Ačiū.

• Dr. A. Butkus, Cleve
land, Ohio, atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo Dir
vai paremti auką 16 dol. 
Ačiū.

• Vincas Misiūnas, Eliza
beth, N. J., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
Dirvai paremti 18 dol. Ačiū.

• Julija Zugra, Cleveland, 
Ohio prie prenumeratos pri
dėjo Dirvai paremti auką 
15 dol. Ačiū.

• Konstantas ir Sofija 
šeputos, Surfside, Fl., Dir
vai paremti atsiuntė auką 
23 dol. Ačiū.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
W. Burimauskas,

Amsterdam ................ 5.00
A. Rimbą, Sterling Hts. 8.00
K. Šeputa, Surfside ....23.00
J. Drasutis, Pittsburgh .. 8.00
A. Jurkūnas, Ia Grange 13.00
M. Karaitis, St. Pete.........5.00
J. Virpša, Chicago ......... 13.00
W. Janson, Hyannis .... 15.00 
E. Bliudnikas, Centerville 3.00 
I. Šatkas, Kirtland .. K.. .33.00 
Dr. E. Juodėnas, Cleve. 13.00 
V. Miškinis, Toronto .... 3.00 
M. Dauša, Islington .... 3.00 
V. Gustinis, Rochester .. 3.00

L. Baltrukonis. Cleve. .. 8.00 
A. Tumas, Newbury Park 25.00 
J. Jurkus, Rochester .... 5.00 
St. Šmaižys, St. Pete........ 8.00
J. Danta, O.cean Gate .. 5.00
A. Kantautas, Edmonton 3.00
J. Radas, Livonia ..........13.00
O. Daniusevičienė,

Palos Hills................   .10.00
J. Gumbelevičius,

Winston ..................... 66.00
O. Roznikienė, Oak Lawn 10.00 
Z. Obelenis, Cleveland .. 10.00 
J. Zugra, Cleveland ....15.00
N. Matijošaitis,

Los Angeles .................10.00
V. Paliulienė, Gansevoort 3.00 
J. Dunčia, St. Petersburg 5.00 
S. Jonaitis, Granville .... 3.00 
S. Rudokienė, Chicago ..50.00
P. Guobys, Toronto .... 3.00 
Gr. Siliūnienė, Flushing 83.00 
J. Kuncaitienė, Sarasota 13.00
C. Sirutis, Los Angeles . . 8.00 
Daytono Beach

Lietuvių klubas ..........25.00
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah .................... 20.00
J. Bray, Seattle .............. 3.00
S. Skorupskas, Bloomfield 3.00
B. Galinis, Norwell......... 1.00
K. Žilinskas,

Daytona Beach............... 3.00
Br. Balčiūnienė, Bolivar 5.00 
J. Sonda, Dorchester .... 3.00 
J. Sniečkus, Cleveland .. 8.00 
Dr. A. Butkus, Cleveland 16.00 
V. Misiūnas, Elezabeth .. 18.00
F. Juras, Cleveland .... 5.00 
J. Petkevičienė, Cleve. .. 13.00
J. Matiukas, Woodhaven 8.00 
V. Jaškauskienė, Dayton 10.00
J. Daugėla, Ormond Beach 8.00 
S. Rydelis, Cleveland .. 8.00
V. Jokūbaitis, Euclid .... 3.00 
Pr. Puškorius, Windsor .. 8.00
K. Miklas, Plainvievv .... 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WAREHOUSE
Englewood distributor looking for 
part time warehouse help. Picking 
orders, shipping and receiving. Mon. 
to Fri. Non-smoker.

Call 201-567-1502
(2-5)

PRINTER/SILK SCREEN - Person 
with knowledge of manual sėt up & 
press operation. Knowhow in screen 
making/inks helpful. Growth oppty. 
Resume/sal history to: Mirror Dynam- 
ics, 750 South 13th St, Newark, N J07103.

MACHINIST Bullard, VTL Op
erator, Ist & 2nd shift. Mini
mom of 3 yrs exp. with air- 
craft work. Competitive |ob 
shop wages. Benefits include 
Maįor Medical & dental, va- 
cation, holidays, and siek 
days. Apply J.T. Slocomb Co., 
68 Matson Hill Rd., South 
Glastonbury. Ct. 203-633- 
9485. 8 am-.3:30pm.

(1-5)
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