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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Reagano kalba
Nieko naujo, bet klausyti malonu

Vytautas Meškauskas

Šiais metais prezidento 
tradicinės kalbos apie JAV 
stovį buvo laukta nekantriai. 
Kai kurie komentatoriai net 
buvo nuėję taip toli, kad spė
jo, jog Reaganas pasirodys 
visai priblokštas senelis. 
Priešingai tiems lūkesčiams, 
prezidentas pasirodė labai 
gyvas, nepaisant jo 76 metų. 
Įvykį, kuris turėjo jį pri
blokšti, jis paminėjo tik ke
liais sakiniais:

‘Nepaisant to, kad mes pa
darėme daug pažangos (at 
statant JAV prestižą), la
bai apgailestauju vieną 
įvykį. Rizikavau santy
kiuose su Iranu. (Iniciaty
va) nepasisekė ir už ją 
prisiimu pilną atsakomy
bę.’
Nešališkai galvojant, nie

ko kito jis pasakyti ir nega
lėjo. Šiaip ar taip, tai buvo 
mažas Įvykis, kuris neturės 
ilgesnės Įtakos. Tikslas bu
vo geras - aiškino toliau pre
zidentas. Nebuvo klaidinga 
bandyti užmegsti santykius 
su strateginės svarbos kraš
tu ar pabandyti išgelbėti gy
vybes. Nors demokratai ir 
toliau bandys tą atsitikimą 
nagrinėti, ieškodami nesi
skaitymo su veikiančiais įšta 
tymais, bet į tarpą dar bus 
kitų įvykių, kurie privers tą 
užmiršti (žiūr. Apžvalgą), 
kaip santykiai su sovietais. 
Apie juos kalbėdamas Rea
ganas pastebėjo, kad nuo 
1970 m. sovietai investavo 
500 bilijonų daugiau į savo 
karo priemones negu ameri
kiečiai. Net dabar, kai viena 
iš trijų sovietų šeimų neturi 
dar šilto vandens savo bu
tuose, jų vyriausybė patiekė 
ginklus 75 bilijonų vertės Si
rijai, Vietnamui, Kubai, Li
bijai, Angolai, Etijopijai, Af
ganistanui ir Nikaragvai.

‘Su 120,000 karių Afganis
tane ir 15,000 karinių pa
tarėjų Azijoje, Afrikoje ir 
Lotynų Amerikoje, kas 
dar gali abejoti jų noru iš
plėsti savo jėgą?’ - klausė 

Reaganas, pastebėdamas, 
kad Kongresas per pasku
tinius tris metus apkarpė jo 
pasiūlytą krašto apsaugos 
biudžetą 85 milijonais dole
rių.

Po prezidento kalbėję - tie 
sa, ne posėdžių salėje, bet 
per TV - atstovų rūmų pir
mininkas Jim Wright ir se
nato daugumos vadas Bob 
Byrd tuo klausimu beveik 
nepasisakė. Pirmasis kalbė

jo apie krašto ūkinę padėtį, 
kuri esanti labai bloga, o 
antrasis - daugiau apie Iraną 
ir reikalą krašto apsaugai 
numatytas sumas išleisti ga
limai taupiau. Demokratai 
siūlo prailginti kelių tinklą, 
kad taip gautų darbo dau
giau žmonių. To paties jie 
siekia ir upių išvalymo įsta
tymu, kurį abeji rūmai vėl 
priėmė, nepaisant to, kad 
prezidentas jau sykį visai 
panašų projektą vetavo aiš
kindamas, kad tam skiriama 
per daug pinigų, turint gal
voje deficitą.

Aplamai imant, tonas iš 
abejų pusių buvo mandagus, 
žadąs bendradarbiavimą, o 
ne konfrontaciją. Faktinai 
nei prezidentas, nei Kongre
sas kito kelio ir neturi, jei 
galvoje turės viso krašto, o 
ne partijos interesus.

Kalbėdamas apie biudžeto 
deficitą, prezidentas prašė 
kongreso duoti jam teisę, 
kokią jau turi 43 valstijų gu
bernatoriai, vetuoti tik dalį, 
net ir vieną eilutę, išlaidas 
numatančio įstatymo. Mat, 
iki šiol į įstatymus įrašomi 
tokie dalykai ir tokios išlai
dos, kurios normaliai negau
tų daugumos pritarimo, bet

(Nukelta į 2 psl.)

Taip prancūzų karikatūristas ’L’Express žurnale vaizduoj. 
sovietinę laisvės statulą ...

Prezidentas Reagan kalba kongrese. Už jo viceprez. George Bush ir Jim Wright.

Europos Taryba pasmerkia Sovietų 

Sąjungos Pabaltijo valstybių aneksiją

S.m. sausio 28 d. 6 v.v. Eu
ropos Tarybos parlamenta
rinėje sesijoje, Strasburge, 
buvo pradėta svarstyti Pa
baltijo kraštus liečianti re
zoliucija. Jos išvadoje sako
ma, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybės buvo So
vietų Sąjungos neteisėtai 

aneksuotos; kad reikia nuo
latos atkreipti laisvojo pa
saulio dėmesį į šią tebeegzis
tuojančią problemą; ir kad 
Pabaltijo klausimas turi būti 
viena pagrindinių tarptauti- 
tinio dialogo temų, ypač 
tarp dviejų didžiųjų galybių 
- Jungtinių Amerikos Valsti
jų ir Sovietų Sąjungos. Re
zoliucija kviečia Europos Ta
rybos narius kelti Pabaltijo 
klausimą Vienoje vykstan
čioje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konfe
rencijoje, kurios antroji se
sija prasidėjo sausio mėne
sio pabaigoje ir tęsis iki ba
landžio 11 dienos.

Parlamentariniuose deba
tuose kalbėjo penkiolika at
stovų. Iškyrus Ispanijos so
cialistą Miguel Martinez, 
visi pasisakė už rezoliuciją. 
Martinez paklausė, ar verta 
kalbėti už nebeegzistuojan
čias valstybes; jam atrodė, 
kad pokarinė Europos tvar
ka yra realus faktas ir kad 
sienų pakeitimo klausimas - 
o Pabaltijo kraštų suvereni
teto atstatymas būtų susijęs 
su sienų pakeitimu - vestų 
atgal į šaltojo karo laikus. 
Jam atsakė daugelis kitų 
kraštų atstovų, įskaitant so
cialistus ir socialdemokratus 
Jie tvirtino, kad laiko bėgy
je neteisėtumas nepavirsta 
teisėtumu. Taip pat pabrė
žta, kad Helsinkio susitari
mai pasisako už taikingą sie
nų pakeitimą. Be to, tuose 
susitarimuose Sovietų Są

junga pripažino tautų teisę 
laisvai apsispręsti. Tai reiš
kia, kad Pabaltijo kraštų at
žvilgiu Sovietų Sąjungai te
reikia įgyvendinti jos jau 
pasirašytas sutartis ir vie
nas svarbus įtampos Euro
poje židinys būtų pašalintas. 
Primindamas Sovietų Sąjun
gai, kad jai reikia įvykdyti 
jos duotus pažadus, laisvasis 
pasaulis nekursto šaltojo 
karo, bet vykdo savo mora
linius įsipareigojimus. Vak. 
Vokietijos parlamentaras, 
krikščionis demokratas 
Klaus Jaeger savo kalboje 
pabrėžė, kad - artėjant Hitle 
rio-Stalino pakto 50-ties me
tų sukakčiai - jis laukia, kad 
Vak. Vokietijos vyriausybė 
oficialiai atšauktų šitą paktą 
ir pareikštų, jog ši sutartis 
nebegalioja. Švedijos atsto
vė, socialdemokrate ponia 
Huglas pareiškė, kad jau 
Europos padalinimas yra tra
gedija, kurioje Pabaltijo 
valstybių likimas vaidina 
ypatingai šiurpų vaidmenį. 
Ji paragino Pabaltijo klau
simą kelti ir Vienos ESB 
Konferencijoje bei Jungtinė
se Tautose. Britų konserva
torių partijos atstovas Euro
pos Taryboje, Sir Frederic 
Bennett pabrėžė faktą, kad 
redaguojant rezoliuciją ir 
prie jos prijungtą pranešimą 
apie Pabaltijo tautų dabarti
nę padėtį, tarp visų valsty
bių ir komisijoje dalyvaujan
čių partinių atstovų neiškilo

(Nukelta į 4 psl.)
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SOVOITinĖ POLITI^^

Atominių ginklų kontrolė. - Spaudimas susitarti.
- Rinkimai Vokietijoje. - America su 'K’. -

_________ Gorbačiovas leis pasirinkti. ----------------
Kaip jau kelis kartus mi

nėjom ’lrangate’ skandalas 
verčia prezidentą Reaganą 
padaryti ką nors dramatiš
ko, kad atstatytų savo pres^ 
tižą. Beveik visuotina pa
žiūra yra tokia, kad jis ga
lėtų tai pasiekti susitarda
mas su sovietais dėl atomi
nių ginklų sumažinimo ar 
bent didesnės jų kontrolės. 
Tokio ėjimo šalininkai aiš
kina, kad tam esanti nepa
sikartojanti proga. Gorba
čiovui reikalinga taikos per
trauka, o čia tik Reaganas 
galėtų nugalėti dešiniųjų 
opoziciją tokiam susitari
mui. Taip, kąip tik Nixo- 
nas galėjo atidaryti duris j 
komunistinę Kiniją. Kokia 
yra paties Reagano pozici
ja?

Susitikime su Gorbačio
vu Reykiavike jis staiga 
pasiūlė atsisakyti nuo 50% 
atominių ginklų per 5 me
tus, visų — per dešimt me
tų. Vėliau buvo patikslintą, 
kad jis galvojęs tik apie ba
listines raketas. (Balistinė 
raketa skiriasi nuo kitų, 
kad pralekia dalį jai numa
tyto kelio balistine trajek
torija t. y. kaip laisvai krin
tantis kūnas erdvėje be 
oro). Jos tuo skiriasi nuo 
paprastų raketų, kurios pa
silieka žemės atmosferoje, 
vad. cruise missile — skrai
dančios bombos, bet pasku
tiniosios lekia daug lėčiau, 
yra lengviau susekamos ir 
numušamos. Jei tas pasiūly-

Reagano kalba...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kadangi jų atskirai negalima 
vetuoti, o įstatymo priėmi
mas yra skubiai reikalingas, 
praeidavo ir tos ‘priekabos’.

Prezidentas ir toliau yra 
griežtai nusistatęs prieš 
mokesčių pakėlimą, o demo
kratai, kurie mano kad be 
to negalima bus subalansuo
ti valstybės biudžeto, to vie
šai pasakyti nedrįsta. Per 
65°/o visų amerikiečių yra 
griežtai nusistatę prieš mo
kesčių pakėlimą, kas nepalie 
ka kitos išeities, kaip tik ban 
dyti sumažinti išlaidas.

Kokia bus tautos reakcija 
į savo prezidento kalbą? 
Dauguma turbūt pasakys 
nieko naujo negirdėję. Per 
apklausinėjimą dar prieš kai 
bą (sausio 18 ir 21 d.d.) be
veik’38% pasisakė esą dau
giausiai susirūpinę ūkine pa
dėtimi, t.y. beveik trečdaliu 
daugiau kaip prieš mėnesį. 
Tuo tarpu laikančių didžiau
sią tautos problemą Irano 
skandalą nuošimtis, nepai
sant sukelto medijos triukš
mo, sumažėjo iš 7 iki 3%. 

mas būtų priimtas, JAV 
prarastų dvi ’kojas’ savo 
strateginio 'trikojo’, kurį 
sudaro: 1. iš sausumos pa
leidžiamos raketos, 2. po
vandeninių laivų paleidžia
mos raketos ir 3. lėktuvai- 
bombonešiai, kurie gali pa
leisti tas skraidančias bom
bas. Bet pirmosios dvi ’ko- 
jos’ yra laidas, kad sovietai 
nepuls, nes patys galėtų bū
ti sunaikinti. Jos sulaiko 
juos ir nuo noro pasistūmė
ti konvencionaliniais gink
lais. Jei taip, kodėl nuo jų 
atsisakyti ?

Tiesa, mainais už tai so
vietai turėtų atsisakyti nuo 
savo turimų balistinių ra
ketų, kurių jie turi dau
giau už JAV, kurios yra 
didesnės už amerikiečių ir 
kurios netikėtai paleistos 
ateityje gal galėtų sunai
kinti panašias žemės slėp
tuvėse išrikiuotas JAV ra
ketas.

žinoma, tokį susitarimą 
turėtų lydėti labai griežtos 
kontrolės priemonės, kurių 
sovietai iki šiol nenorėjo, 
bet dabar sutinka apie jas 
kalbėti. Sovietams tai pa
tiktų, nes toliau paliktų la
bai juos galingus, atpalai
duotus nuo atominio karo 
baimės. Už tat Reagano pa
siūlymas buvo sutiktas su 
nemaža kritika. Reaganą, 
kaip žinome, išgelbėjo nuo 

jo abejotinos vertės pasiū
lymo pats Gorbačiovas, rei
kalaudamas a t s i sakymo 
nuo strateginio apsigyni
mo iniciatyvos, populiariai 
'žvaigždžių karo’ ruošos. 
Galimas daiktas, kad Rea
ganas to ir laukė, prieš akis 
turėdamas politinį tikslą.

Atsiminkime, kad jo pir
ma kalba apie strateginio 
apsigynimo iniciatyvą 1983 
m. kovo 23 d. jam padėjo 
per sekančių metų rinki
mus. Mat, nuotaikos prieš 
atominį apsiginklavimą šia-, 
me krašte buvo tokios, kad 
jo nutarimas ieškoti apsi
gynimo nuo atlekiančių ra
ketų, bet nepadidinimąs sa
vo raketų skaičiaus, veikė 
labai raminčiai iki pasigir
do balsai, kad tai tik fan
tazija. Lygiai taip pat, pa
siūlydamas Reykiavike at
sisakyti nuo balistinių ra
ketų, Reaganas sudavė ne
mažą smūgį vėl pakėlusiam 
galvą priešatominiam są
jūdžiui JAV ir Vakarų Eu
ropoje. Reaganas tarytum 
sakė: žiūrėkit ir aš prieš; 
atominį apsiginklavimą!

Kai kas tokį Reagano po
litinį žaidimą lygina su jo 
laikysena deficito byloje. 
Viešai jis sielojasi dėl vis 
augančio deficito, bet iš tik
ro jis juo naudojasi, norė

damas sumažinti federali- 
nes išlaidas labdarybės rei
kalams, kas jo nuomone 
priklauso atskirom valsti
jom tvarkyti. Jei jis tik. 
leistų padidinti mokesčius, 
kongresas automatiškai pa
didintų išlaidas.

Pradžioje Reaganui gerai 
sekėsi, tačiau dabar kongre
sas, bijodamas padidinti 
mokesčius, vis šnairiau žiū
ri ir į karo reikalams išlai
das, o jų reikia vis daugiau 
ne tik strateginio apsigyni
mo iniciatyvai, bet ir kon- 
vencionaliniam apsiginkla
vimui, jei iš tikro norima 
atsisakyti nuo visų ar da
lies atominių ginklų, kurie 
40 m. išlaikė taiką Euro
poje.

Paskutinis Reagano ad
ministracijos ėjimas šiame 
žaidime buvo pasiūlymas 
tuojau pat pradėti žings
nius strateginio apsigyni
mo iniciatyvai įgyvendinti, 
nors pradžioje jie vestų tik 
prie dalino apsigynimo nuo 
atskrendančių sovietų ra
ketų. Tai paraginimas so
vietams, ką nors konkre
čiai pasiūlyti, tačiau daug 
kas priklausys ir nuo Kon
greso reakcijos į tai.

★
Kaip buvo laukiama, V. 

Vokietijoje rinkimus vėl 
laimėjo valdanti krikščionių 
demokratų — liberalų koa
licija. Kiek pasikeitė san
tykis tarp abiejų partijų. 
Krikdemai surinko 44,3% 
visų balsų (1983 — 48,8%), 
o Laisvieji demokratai — 
9,1% (1983 m. — 7%). Pa
našus pasikeitimas įvyko ir 
opozicijos partijų tarpe: 
soc.-dem. surinko 37% 
(1983 m. — 38,2%), o ža
lioji partija surinko net 
8,3 G kai 1983 m. ji buvo 
surinkusi tik 5,6%-.

Dabartinės vyriausybės 
laimėjimo buvo laukiama 
todėl, kad Vokietija toliau 
pergyvena gerovės laiko
tarpį, nors bedarbių skai
čius siekia netoli 9%. Prieš 
rinkimus vyriausybė pakė
lė bedarbių pašalpą. Šių 
metų rinkimuose nebuvo 
ginčijamasi ar reikia iš
stoti iš Nato, neleisti lai
kyti atominių ginklų ir iš 
viso apie užsienio politiką. 
Koalicijos laimėjimas yra. 
malonus Reagano adminis
tracijai.

★

Vasario 15-22 d. d. bus 
rodoma naują ABC mini- 
serija AMERIKA. Lietuvių 
laikraščių skaitytojams iš 
karto bus sunku suprasti, 
kas čia nepaprasto. Mes juk. 
seniai rašome Amerika su 
”k” vietoje ”c” I Filmas pri
ėmė mūsų rašybą todėl, kad

■ Iš kitos pusės
Algimanta's Bučys LITERATŪROS IR MENO gruo

džio 27 d. Nr. paskelbė labai ilgą, pustrečio psl. straipsnį 
apie Antaną Škėmą, pavadindamas jį ’be abejonės vienu 
įdomiausiu ir talentingiausiu JAV išeivijos rašytoju’, 
kartu tačiau pastebėdamas, kad jis ’buvo bene labiausiai 
vienišas, mažiausiai toleruojamas kūrėjas emigrantinėje 
lietuvių literatūroje ir ją supančiuose visuomenės sluoks
niuose’.

Tai tikra tiesa. Nenoriu girtis, bet man taip jau se
niai atrodė. Už tat jį, asmeniškai nepažinodamas, gar
sinau kiek galėjau. Lyg ir atsidėkodamas už tai Škėma 
paprašė parašyti įvadą jo dramai PABUDIMAS, kurią 
1956 m. išleido TERRA. Parašyta ji buvo jau 1949-50 m. 
m. tada labai aktualia tema. Ji baigiasi NKVD tardyto- 
jo-kankintojo kalbamu ’Tėve mūsų’. Nepaisant to emi
grantinei mūsų visuomenei ji padarė tiek įspūdžio kiek 
akmuo įmestas į liūną, šiandien ta pabaiga atrodo kaip 
žadąs išsipildyti pranašavimas. Iš Maskvos pranešama, 
kad ten sustabdžius pergalės prieš fašizmą grandiozinio 
paminklo statybą buvo paskelbtas konkursas naujiems pa
siūlymams ir vienas jų buvo bažnytinio bokšto pavidalo! 
žinoma kaip tik dėl to ir nebus juo pasinaudota, bet fak
tas kad toks atsirado ir buvo išstatytas viešoje paro
doje — kalba už save, mūsų atveju už Škėmos dramoje 
pasirinkto sprendimo patikimumą. Pranašu tačiau savo 
namuose nebūsi, ypač išeivijoje, kur žiūrima ne kaip 
parašyta, bet kas parašė.

Aišku — Škėma buvo gimęs keliasdešimt metų prieš 
jo epochai ateinant, šiandien tas jo nepaprastas atviru
mas, kilnių melų apnuoginimas, įsileidimas į detales apie 
kurias vengiama kalbėti — yra charakteringas visai pa
saulinei literatūrai. Išeivijai toliau galioja tradicinės tai
syklės. čia daugumas dar nori būti palaidoti pagal senas 
apeigas. Tą nujausdamas pats Škėma man sykį rašė: ’Tik 
po mirties, tik po mirties’. . . .

Iš tiesų prireikė 35 metų, kad Pabudimas pasirodytų 
amerikiečių teatre. 25 metus po jo mirties išėjo pasku
tinis jo gražiai Santaros-Šviesos išleistų Raštų III tomas.

Iš kitos pusės žiūrint, jei Škėma toks geras rašyto
jas kaip dabar Bučys skelbia sovietų rašytojų organe, 
kodėl jo iki šiol neperspausdino tarybinė Lietuva? Juk 
tai jau padaryta su visa eile rašytojų ir net tokiais kaip 
Santvaras, Gustaitis, Vaičiulaitis, Brazdžionis! Škėma, 
kuris išeivijoje neturėjo didesnio pasisekimo, tam labai 
tiktų. Atrodo, kad likimo ironija norėjo, kad komunistai 
tiek pat juo domėtųsi, kiek ir mūsų katalikų kultūri
ninkai. Dėl tų pačių priežasčių.

Už tat mane maloniai nustebino Bučio straipsnio 
pabaiga:

"Prisipažinsiu, jog ir šias nelinksmas A. Škė
mos kūrybinio likimo pamokas svarsčiau su vil
tim, kad jos padės apnuoginti ne vieną ’kilnų me
lą’, nesvarbu kur jis kerotų — šiapus ar anapus, 
grėsmingai varžydamas intelekto ir kultūros pa
žangą.

— Dar viena iliuzija?
— Galbūt... Nenustebčiau šalia dabar išgir

dęs ironišką Škėmos balsą — ’Kaip paprastai, iš 
istorijos nesimokama’...

— O visdėlto ...” Amen (vm)

bando atvaizduoti kas atsi
tiks su šiuo kraštu, kai ja
me. įsigalės per visokias ap
gaules sovietai. Gyvenimas 
bus pilkas ir sunkus. Kažko
dėl pražus pomidorai ir kitų 
gėrybių nebus daug. Nors 
iki šiol dar niekas iš paša
liečių nėra matęs viso fil
mo, kuris tęsiasi 14,5 vai., 
tačiau triukšmas keliamas 
nemažas. Prieš jį jau pro
testavo SSSR, įvairios kai
riųjų organizacijos, net bu, 
vęs ambasadorius Maskvo
je George Kennan, kuris 
laiške N. Y. TIMES’ui klau
sė kam rodyti tokią neįma
noma nesąmonę nesusivo
kiančiai publikai? Kiti pri
kiša, kad sovietų įsigalėji-r 
mas vaizduojamas be krau
jo tvano. Už kol kas dar ne
pasisakė nė vienas, bet kaip 
pastebėjom, kol kas nė vie
nas pašalietis filmo dar ne
matė ...

★
Tūkstantis latvių, kurie 

sausio 25 d. žvejojo ant už
šalusios Rygos įlankos ledo 
staiga pasijuto nešami to
liau į Baltijos jūrą. Prane
šama, kad visi buvo išgel
bėti.

★
Sausio 27 d. Gorbačiovas, 

šešių valandų kalboje CK 
plenumo posėdyje pasisakė 
už kelių kandidatų išstaty
mą rinkimuose į partijos 
pareigūnus ir savivaldybių 
rinkimuose. Iki šiol būdavo 
išstatomas tik vienas kan
didatas. Rinkimai neturėjo 
jokios prasmės, nes parti
jos kandidatas negalėjo 
pralaimėti. Gorbačiovas aiš
kino, kad tai prieštaraus 
komunizmo p r i n c ipams, 
nors davė suprasti, kad 
kiek laisvesni rinkimai nors

(Nukelta į 4 psl.)
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SUSTIPRINKIM BENDRA KOVĄ DĖL 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvos Nepriklausomy

bės atkūrimo 69 m. išvaka
rėse Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas ir 
Tautos Fondas sveikina lie
tuvius visame pasauly.

Visų pirma mūsų žvilgs
nis krypsta į Sovietų Są
jungos okupuotą Lietuvą ir 
ten gyvenančius mūsų tau
tiečius, nešančius sunkią 
vergiją jau 47-ius metus.

Mūsų visų didžiausia pa
garba ir padėka Tėvynėje 
pagrindinių žmogaus teisių 
gynėjams, kalinamiems to
limo ištrėmimo lageriuose, 
psichiatrinėse ligoninėse ir 
kalėjimuose.

Visi gėrimės ir didžiuo
jamės ok. Lietuvos pogrin
džio leidiniais — L. K. 
Bažnyčios Kronika, Aušra 
ir kt. — liudijančiais nepa
laužiamą Tautos ryžtą iš
saugoti savo kilniąsias dva
sines vertybes.

VLIKas daro viską, kas 
Įmanoma, ok. Lietuvos lais
vės bylai ginti ir Tautos 
valstybinio suverenumo at
statymui priartinti. VLIK 
ir toliau vykdo 1944 m. va
sario 16 atsišaukime VLIKo 
pareikštą visiems geros va
lios lietuviams kvietimą 
"nusiteikti tarpusavio ben
dradarbiavimo ir vienybės 
dvasia nelygstamoje kovoje 
dėl Lietuvos”, šio pareiški
mo siekimą ir toliau vykdy
kime.

VLIKas bendradarbiauja 
ir su pagrindinėmis bendro 
likimo Baltijos tautų — lat
viais ir estais — organiza
cijomis. Šio junginio darbo 
vaisiai buvo 1985 m. SSSR 
teismas Kopenhagoje ir 
Laisvės Ryžto žygis Balti
jos jūra ir Skandinavija ir 
pernai Vienoje (Austrijo
je) demonstracija už Balti
jos tautų laisvę.

Visems suprantama, kad 
VLIKo darbams reikia ne 
tik didelio žmonių ir gru
puočių, ryžto ir pasišven
timo; reikia jiems ir finan
sinio pagrindo.

Lietuvos laisvinimo veik
lai finansuoti pagrindinis 
lėšų teikėjas yra Tautos 
Fondas. Jo nariai ir rėmė

jai savo pinigine auka Įga
lina ELTA biuletenių leidi
mą keliomis kalbomis, pa
remti radijo transliacijas į 
ok. Lietuvą, išlaikyti Infor
macijos Įstaigą Washing- 
tone ir kitus VLIKo atlie
kamus darbus.

Dėkodami Tautos Fondo 
rėmėjams, prašome visus 
lietuvius, ypač vasario 16- 
sios proga atsiminti Tautos 
Fondą savo dosnia parama. 
Kiekviena auka prisideda 
prie Lietuvos laisvės artė
jimo.

Su savo sveikinimais no
rime pakartoti VLIKo 1944.
II. 16 deklaracijos Lietuvo
je pirmąjį teiginį: "Lietu
vių Tautos laisvė ir Lietu
vos valstybės nepriklauso
mybė yra Tautos egzisten
cijos ir jos visokeriopos ge
rovės būtinoji sąlyga”, šio 
pareiškimo siekimą ir to
liau vykdykime vieningai. 
Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi!

Dr. Kazys Bobelis
VLIKo pirmininkas

Juozas Giedraitis
Tautos Fondo

Valdybos pirmininkas

Prel. Jonas Balkūnas, P.A.
A.L.B. ir Tautos Fondo 

garbės pirmininkas

★
Vasario šešioliktosios 

proga Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga sveikina 
visus lietuvius linkėdama 
ryžto ir ištvermės dirbant 
Lietuvai.

Vasario šešioliktosios mi
nėjimai tebūnie lietuvių 
jungtimi ir tolesnių ėjimų 
skatinimu.

ALT S-gos Valdyba

★
Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo šventės pro
ga kviečiame laisvojo pa
saulio lietuvius sustiprinti 
mūsų bendrą kovą už Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, kurią sėkmingai ve
da visų kraštų Bendruome
nės.

Kviečiame tautiečius gau-

Vasario 16-ta ir mes
švęsdami mums brangią 

Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo 69 metų sukaktį, 
pažvelkime pro nevilties 
miglas į anų dienų mūsų 
laisvės kovotojų kelią. Ty
liai praeis pro mūsų akis 
drąsūs 1831-63-čių metų su
kilėliai, mūsų tautos didieji 
vyrai, kėlę tautą laisvam 
gyvenimui. Praeis vyžomis 
apsiavę pilki knygnešiai, 
nešę šviesą iš Prūsų, basi, 
menkai ginkluoti savano
riai, išėję į nelygią kovą 
prieš bolševikus, lenkus ir 
bermontininkus. Pažvelki
me pro netolimos praeities 
ūkanas į tūkstančius 1941- 
mų metų birželio mėnesio 
ir po ketverių metų vėliau 
žuvusių partizanų kapus. Iš 
ten pasisemkime stiprybės 
tęsti jų nebaigtą kovą.

Kas gi vedė mūsų sava
norių pulkus į nelygią ko
vą? Kodėl bevelijo geriau 
žūti, negu vergauti mūsų 
sukilėliai, partizanai ?

Turbūt, nė viena tauta 
pasaulyje nebus išgyvenu
si tokios praeities didybės 
ir pažeminimo bei sunkios 
vergijos dramos, kaip lietu
vių..

Patyręs daug skriaudų ir 
neteisybės, persekiojamas 
ir ujamas svetimųjų atėjū-. 
nu, išdidus lietuvis nepa
būgo nei žandarų negaikos, 
nei Sibiro taigų, nei kar
tuvių ir pagaliau nei mir- 

siai dalyvauti Vasario 16 
dienos minėjimuose ir su 
savo moraline bei materia
line parama tą laisvės kovą 
tęsti ir Bendruomenių atlie
kamus darbus remti.

Vytautas Kamantas
PLB valdybos pirmininkas

Algimantas S. Gečys 
JAV LB Krašto 

valdybos pirmininkas
Algis Pacevičius

Kanados LB Krašto 
valdybos pirmininkas 

LIETUVOS TARYBA 
skelbia 

įlietu vos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: j Rusijos, Vol(ie* 
tijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:*

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautu apsispren* 
dimo teise ir lietuvių Vilniaus l<onferen rijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniai* pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIUJE ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, l\urie buvę su Ritomis 
tautomis.

Drauge Įldetuvos Taryba pareiškia, kad bietllVOS Valstybės pa
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventoją išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d 1918 m Lietuvos Tarybos nariai:
Dr J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiški, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairys, P- Klimas D. Malinauskas. V. Mironas, Si Narutavičius. A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi
čius, J. Staugaitis. J Vailokaitis. J- Vileišis.

Nepriklausomos Lietuvos paskelbimo aktas Vilniuje 1918 m. 
vasario 16 d.

ties kovoje už laisvę.
Laisvė, kaip Biliūno lai

mės žiburys, visais laikais 
viliojo pavergtas tautas. 
Pro durtuvus, pro kulko
svaidžių ugnį ir mirtį ėjo 
knygnešiai, savanoriai, par
tizanai. Tūkstančiai siekė 
jos ir lipo ir krito prie Ber
lyno sienos. Pigiai galingų
jų išduota mažų tautų lais
vė buvo visais laikais la
biau branginama už gyvy
bę.

šiandien ta laisve yra 
rimtai susirūpinę Amerikos 
patriotai. Iš anapus geleži
nės uždangos mūsų paverg
tieji broliai ir sesės žvelgia 
į Ameriką. Amerika yra pa
vergtųjų viltis. Ji yra pati 
šiandien pavojuje. Pavojus 
yra juo didesnis, juo ma
žiau amerikiečių jį mato ir 
dar mažiau yra pasiryžę ko
voti ir aukotis už laisvę. Tų 
pavojų laisvei yra daug ir 
įvairių, kai jaunimas, nete
kęs moralinio pagrindo, 
idealizmo ir patriotizmo, 
demoralizuojamas pakrin
ka. Malda išmesta iš mo
kyklų, narkotikai, gatvėse 
nesaugu. Bet gal pavojin
giausia Amerikos laisvei — 
tai apatija, nusisukimas 
nuo tų idealų ir principų, 
kurių vedami Amerikos tė
vai sukūrė šią laisvės tvir
tovę, į kurią yra kreipia
mos pavergtųjų viltys, ši 
pavojinga apatija smelkiasi 
ir į mūsų tarpą. Nežiūrint 
mūsų idealistų pastangų, 
dauguma stovi nuošaliai. 
Tik retai jie atvyksta į 
mūsų šventes, nelemia mū
sų laisvinimo veiksnių pa
stangų. Reikia pasidžiaugti, 
turime daug gražaus idea
listinių jaunimo, kurie ak
tyviai reiškiasi mūsų veik
loje, tačiau daugelis atitrū
ko nuo mūsų.

Be kovos ir aukos nebu
vo ir nebus laisvos Lietu® 
vos, — rašė Maironis. Nie
kas iš mūsų neturi morali- 
nės teises pasilikti tik ste
bėtoju ir tik kartą į metus

Juozas Jurkus

primesti kelis dolerius. To
kiu dvasiniu nusmukimu 
neatliksime savo misijos 
išeivijoje.

Tikrai yra keista, kad 
šiandien Vakaruose laisvė 
mažai branginama. Ne tik 
Amerikoje ir Kanadoje, bet 
ir Vakarų Europoje laisvė 
jau nebėra vertybė, už ku
rią būtų verta aukotis ir 
mirti. Matome, kaip libera
lai spaudoje, televizijoje ir 
radijo bangomis demorali
zuoja mūsų jaunimą, kaip 
veikia į viešą opiniją, kaip 
atakuojami Amerikos vy
riausybės vyrai, kaip suri
šamos jų rankos pagelbėti 
laisvės kovotojams viduri
nėje Amerikoje, Afrikoje 
ir kitur.

Baimė, kurią nugalėjo 
mūsų laisvės kovotojai ke
lyje į mirtį už laisvę, ap
temdė daugelio Amerikos 
liberalų, kaip ir kitų vals
tybių bolševikų pataikūnų 
protus.

Mūsų pareiga, kas suge
ba, rašyti į amerikiečių 
spaudą, nuolatos kelti mū
sų tautai daromas skriau
das, įtaigoti Amerikos vy
riausybę reikalauti laisvės 
Lietuvai ir kitoms paverg
toms tautoms ir gerbti jų 
teises pagal Helsinkio susi
tarimus.

ROCHESTER
• Vasario 16-tos minėji

mas Rochesteryje įvyks va
sario mėn. 22 d.

9 vai. ryto programą lie
tuvių ir anglų kalbomis per 
WGMC, FM radijo stotį 
praves Nijolė Draugelienė.

11 vai. bus atnašaujamos 
šv. mišios už žuvusius Lie
tuvos laisvės kovotojus, Si
biro tremtinius bei kalinius 
bolševikų kalėjimuose. Šv. 
mišias laikys ir pamokslą 
pasakys klebonas Tėvas 
Justinas Vaškys. Pamaldų 
metu giedos LB choras, 
vad. muz. R. Obalio. Solo 
giedos sol. Birutė čypienė. 
Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su vėliavomis.

Iškilmingas minėjimas 
įvyks 3 vai. p. p. Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Pagrindi
nę kalbą pasakys Vliko vi- 
cepirm. Vytautas Jokūbai
tis. Meninę programą atliks 
sol. Vita Talandienė.

• Dr. Bernardas Platt 
(Platakis) Šv. Jurgio lietu
vių parapijai bei jos religi
nei ir tautinei veiklai pa
remti paukojo 3,000 dol. Jis 
yra nuoširdus parapijos ir 
lietuvybės rėmėjas, kasmet 
paukojąs po 3,000 arba 
4,000 dol.

• Jadvyga Reginienė pa
skirta Rochesterio kultūros 
ir meno direktore. Ji pui
kiai reprezentuoja Roches
terio lietuvius amerikiečių 
tarpe. Rochesterio lietuviai 
linki jai sėkmės.

(jj)
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Europos Taryba
(Atkelta iš 1 psl.) 

nesutarimų - visiems rūpes
tį kėlė nuolatinis žmogaus 
teisių pažeidinėjimas ir atsi
sakymas pabaltiečiams su
teikti tautų apsisprendimo 
teisę. (Sir Bennett taip pat 
yra Europos Tarybos asamb 
Iėjos prezidento pavaduoto
jas bei politinės komisijos 
pirmininkas.) Europos Tary 
bai nepriklausančių Europos 
valstybių komisijos pirminin 
kas, švedas Hugosson, kurio 
komisija buvo atsakinga už 
rezoliuciją, pareiškė, kad 
šios rezoliucijos redagavi
mui buvo skirta pakankamai 
laiko ir ji buvo nuodugniai 
apsvarstyta. Hugosson taip 
pat paminėjo, kad apklausi
nėjimo metu komisija buvo 
pakvietusi ir Pasaulio Pabal
tiečių Santalkos atstovą Eu
ropoje, kuris atsakinėjo į ko
misijos narių klausimus ir

MALONIAI KVIEČIAME JUS 
DALYVAUTI LIETUVOS 600 M. 
KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUJE 

ROMOJE 1987 M. BIRŽELIO 24 D. 
IKI LIEPOS 2 D.

PROGRAMA; Popiežiaus Jono Paulio II audien
cija su lietuviais.
Šv. Tėvo sekmadieninės mišios ir 
arki vysk. Jurgio Matulaičio beati
fikacija.
Mišios šv. Jono Laterno bazilikoj. 
Mišios 12 apaštalų bazilikoje. 
Lietuvių chorų pasirodymas. 
Lietuvių akademija.
Bufetas San’ Angelo pilyje.

KAINA: (iš Chicagos asmeniui) Hilton............. $1530.00
Sheraton/

Boston ..........1375.00
Polo .................1310.00
Michelangelo/

Grand ..........1255.00
Nordland ....$1090.00

Skrendant iš Los Angeles — pridėti $150.00 prie kainos. 
Skrendant iš Bostono. New Yorko ir Toronto — nuimti 

$50.00 nuo kainos.
Šios kainos neįskaito $13.00 aerouosto mokestį. Kainos 

gali keistis pagal dolerio vertę.

Į šią kainą įeina:
Lėktuvo bilietas
7 naktys viešbutyje (nakvojant dviese kambaryje) 
(Continental) pusryčiai kasdieną
"Hospitality Desk”
Lagaminų nešiojimas
Visas susisiekimo išlaidos pagal planą 
Bilietas dėl bufeto San’ Angelo pilyje.

Dėl informacijos skambinkite Reginai Krutulytei 
(312) 436-5566 arba ”toll-free” 1-800-331-3903, arba tie
siai agentui kuris yra Jums arčiausias:

Audronė — Jūratė 
c/o Audra Travel Corp. 

1573 Bloor St. West 
Toronto. Ont. M6P 1A4 
Canada
(416) 532-8772

Romas Kezys 
c/o Vytis International

2129 Knapp St. 
Brooklyn. N. Y. 11229 
(718) 769-3300

Mrs. Kungys 
c/o Fox’s Whitier Travel

Agency
6756 Greenleaf Avė. 
Whittier, Ca. 90601 
LA: (213) 723-7929 
Whit.: (213) 698-0496

Romas Kezys siūlo vienos savaitės ekskursiją per 
Vokietiją ir Šveicariją. Alex Lauraitis siūlo dviejų savai
čių ekskursijas į Vokietiją ir Šveicariją, į Austriją, Bu
dapeštą ir Jugoslaviją, ir vienos savaitės ekskursiją Ita
lijoje.

•••

taip pat pateikė savo pareiš
kimą.

Lygiai 7 vai. 30 min. deba
tams pasibaigus, prasidėjo 
balsavimas. REZOLIUCIJA 
BUVO VIENBALSIAI PRI
IMTA. Sis įvykis yra ypa
tingos politinės reikšmės:

a. Sovietų Sąjunga apkalti
nama neteisėta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos anek
sija;

b. Iš Sovietų Sąjungos rei
kalaujama, kad ji bema
tant įgyvendintų tautų 
apsisprendimo teisę Pa- 
baltyje;

c. Europos Tarybą sudaran
čios valstybės yra įparei
gotos kelti Pabaltijo klau
simą Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konfe
rencijų eigoje, pradedant 
Viena.

Europos Taryba buvo

Alex Lauraitis 
c/o American Travel 

Service
9727 So. Western Avė. 
Chicago, III. 60643
(312) 238-9787

Danguolė Majauskas 
c/o Comtrage, Ine.

9265 Overdale Lane 
Brighton. Mich. 48116
(313) 229-6024

Mrs. Zalatoris 
c/o American Advisors, 

Ine.
1515 No. Harlem Avė.
Suite 110
Oak Park, III 60302 
(312) 524-2244

DIRVA

įsteigta 1949 metais. Jai pri
klauso dvidešimt viena Eu
ropos valstybė: Austrija, 
Belgija, Danija, Didžioji Bri
tanija, Graikija, Islandija, 
Airija, Italija, Kipras, Lich
tenšteinas, Liuksemburgas, 
Malta, Olandija, Norvegija, 
Portugalija, Ispanija, Pran
cūzija, Švedija, Šveicarija, 
Turkija ir Vak. Vokietija. 
Šioje sesijoje dalvyvavo vi
sų šių valstybių atstovai.

Pabaltijo atstovai Stras- 
burge buvo: latvis Gunars 
Meierovics, estė Nora Mor- 
ley-Fletcher ir lietuvis - šio 
pranešimo autorius - Algis 
Klimaitis, kuris atstovavo 
Pasaulio Pabaltiečių Santal
ką ir Vyriausi Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą.

VLIKas supažindino JAV 
delegaciją Vienos konferen
cijoje su Europos Tarybos 
priimtos rezoliucijos tekstu. 

(Elta)

APŽVALGA
(Atkelta iš 2 psl.) 

ir bus pasisukimas nuo Sta
lino ir Brežnevo tvarkos, 
bet neprieštaraus Lenino 
pažiūrai, šioks toks pa
sirinkimas rinkimuose tu
rėtų pažadinti partiją iš 
s t a g nacijos. Gorbačiovas 
taip pat palietė ir tautinį 
klausimą įvykių Kazaksta- 
ne, kur įvyko demonstraci
jos pakeitus rusu anksčiau 
buvusį vietinį gen. sekre
torių. Jis sakė:

„Reikia pripažinti klai
das, kurioms buvo leista 
atsitikti tautinių santy
kių sferoje. Tautiniai 
jausmai verti pagarbos. 
Jų negalima ignoruoti, 
bet jų nereikia ir perver
tinti. Tie, kurie nori žais
ti tautiniais ar šovinisti
niais prietarais, neturėtų 
turėti iliuzijų ar tikėtis 
atpalaidavimo.”

LAISVĖS ŽODIS 
OKUPUOTIEMS 

BROLIAMS

Amerikos Balsas atlieka 
didelį pasitarnavimą mūsų 
tautai, siųsdamas lietuvišką 
programą už geležinės už
dangos, pavedęs tą progra
mą sudaryti ir persiųsti 
mūsų pačių patriotams lie
tuviams.

Buvo pavojaus, kad tau
pant lėšas ir siaurinant biu-. 
džetą bus susiaurintos ir 
tos transliacijos. Apie tai 
patyrusios lietuvių institu
cijos JAV-se darė žygius, 
kad taip neįvyktų. Ypač čia 
daug pastangų padėjo Ame
rikos Lietuvių Taryba. Jau 
1986 m. spalio 17 d. pirm.
T. Blinstrubas ir kun. J. 
Prunskis raštu kreipėsi į 
Amerikos Balso direktorių- 
Richard W. Carlson, išryš
kindami reikalą ne siaurin
ti, o stiprinti į okupuotą 
Lietuvą radijo bangomis 
siunčiamas i n f ormacijas. 
Keliaujantieji į Lietuvą gi
minių aplankyti patiria, 
kaip plačiai ten Amerikos 
Balsas klausomas ir kaip 
jiems tos informacijos svar

JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba išleido litu
anistinėms mokykloms naudoti iliustruotą knygelę 40 psl. ”Eglė 
žalčių karalienė”, kurios tikslas yra suteikti lietuviškai kalban
tiems vaikams lengvą medžiagą įdomia forma ir palengvinti lie
tuvių kalbos mokymąsi lietuviškai nekalbantiems vaikams. Pa
ruošė Ramunė Račkauskienė ir Nijolė Mackevičienė. Iliustravo 
Diana Kizlauskienė. Spaudė Draugo spaustuvė.
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bios. Altas buvo viena iš tų 
institucijų, kurios lemian
čiai prisidėjo prie šių pro
gramų įvedimo.

Už trejeto dienų (spalio 
20 d.) Amerikos Lietuvių 
Taryba pasiuntė raštus šen. 
P. Simonui, šen. A. Dixonui, 
kongr. Fr. Annunzio, kongr. 
W. Lipinski, kongr. O. Ros- 
tenkowski, kongr. M. Russo, 
kongr. H. Hyde, kongr. P. 
Vinclosky, kongr. B. Gil- 
man, prašydama panaudoti 
savo įtaką, kad lietuviškos 
transliacijos per Amerikos 
Balsą nebūtų siaurinamos. 
Buvo išryškinta tokių pro
gramų svarba. Tie kongre
so nariai savo įtaką panau
dojo, kaip tai matyti iš kon
gresmeno Fr. Annunzio ir 
senatoriaus A. Dixon įstai
gos atsiųstų Amerikos Lie
tuvių Tarybai raštu, kur jie 
ne tik praneša apie kongre
so atstovo žygius tuo reika
lu, bet kai kurie net atsiun
tė nuorašus Amerikos Bal
so direktoriaus Richard W. 
Carlson rašto, kur jis, at
siliepdamas į kongreso na
rių užtarimą, pasižada da
ryti visas pastangas, kad 
programos į Lietuvą nebū
tų siaurinamos. Ir pats 
Amerikos Balso direktorius 
Richard W. Carlson lapkri-' 
čio 5 d. savo laiške ALT 
pirm. T. Blinstrubui prane
šė, jog jis dės visas pastan-' 
gas, kad nebūtų siaurina
mos programos, stengiantis 
pasiekti milijonus žmonių 
Rytų Europoje, kurių tei
singas informavimas pri
klauso nuo Amerikos Bal
so. Ir tos visos pastangos 
davė laukiamų gerų rezul
tatu.

Pr.

Atsiųsta paminėti
• Į Laisvę. Rezistencinės 

minties ir politikos žurna
las. Nr. 98 (135) 1986 m. 
grudois. Leidžia Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Red. Juo
zas Baužys, 7225 W. Hig- 
gins Avė., Chicago, III. 
60656. Administratorius Jo
nas Prakapas, 14 Thelma 
Dr., Bakersfield, Ca. 93305. 
Šiame numery rašo: kun. V. 
Dabušis, A. Raulinaitis, A. 
Darnusis, V. Dambrava, V. 
Vardys, V. Rociūnas ir kt.

• Pasaulio Lietuvis, Nr.
1 (207) 1987 m. Leidžia Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė. Redaktorius Br. Nainys. 
Redakcija ir administracija 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636.

• Metmenys. Kūryba ir 
analizė. Nr. 52 (1986). Šia
me numery rašo: R. Šilba
joris, M. Martinaitis, A. 
Gustaitis, R. Vėžys, A. 
Greimas, Pr. Visvydas ir 
kt. Redaguoja V. Kavolis. 
Administracija: M. Petke
vičienė, 3308 W. 62nd PI., 
Chicago, III. 60629. Šio nu
merio kaina 5 dol.

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 NAOM1 at 
201-246-0900. (3-7)

GAS TURBINE 
MECHANIC INSPECTOR 

Expanding Turbine repą i r facil- 
ity looking for experienced or 
qualified individuals willing to 
expand their knovvledge. Ac- 
cepting appllcations at 14$ Dlvi- 
dend Rd, Rocky Hill, Ct. (203) 
529-2479. (4'9-6)
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Analizuojant Pasaulio lie- 
tuvių anketą, ypatingas dė-_ 
mesys krypsta j 10-35 m. 
amžiaus jaunąją kartą. Tai 
už tėvynės ribų gimusioji 
karta. Josios tik 2.4% yrą 
gimę Lietuvoje.

Iš jaunosios generacijos 
gauta 933 užpildytų anke
tų, t. y. beveik trečdalis vi
sų Pasaulio lietuvių anke-. 
tų (viso gauta 3078). Anks
tyvesnės jaunimui skir
tos studijinės anketos, pla
tintos pasaulio lietuvių jau
nimo kongresų proga, nepa
siekdavo nei pusės šios an
ketos jaunimo skaičiaus: 
1972 m. — 435, 1976 m. — 
406, 1983 m. — 289. Anos 
anketos buvo naudingos 
jaunimo padėčiai nušviesti, 
šioji anketa dar vertinges
nė savo skaičiumi, paliestų 
sričių apimtimi bei galimy
be jaunimą palyginti su vi
duriniąja bei vyresniąja 
kartomis.

Nors buvo skelbta anketą 
pildyti nuo 15 m. amžiaus, 
gauta ir iš jaunesnių j ų^ 
ypač JAV-ių ir Kanados. 
Užpildžiusieji anketą pasi
skirsto pagal amžių: 10-14 
m. — 84 (9.4%). 15-17 m.
— 166 (17.6%); 18-20 m.
— 123 (13.2%); 21-25 m.
— 177 (19.0% ) ir 26-35 m.
— v379 (40.6%).

Pagal kraštus (dėl nedi
delio jaunosios kartos skai
čiaus kai kuriuose kraštuo
se, šiame apskaičiavime kai 
kurie kraštai yra sudėti j 
kontinentus): JAV — 460 
(49.4%), Kanada — 181 
(19,4% ), Australija — 100 
(10.7%), Europa (Anglija 
ir V. Vokietija) — 95 
(10.2%) ir Pietų Amerika 
(Argentina, Brazilija ir 
Ur ugva j u s) — 72 (7.7%?).

Pagal lytį: moterų — 
56%, vyrų — 44%.

Daugumas dviejų tautybių
į klausimą, kuo jie save 

laiko, atsiliepė 903.12% pa
sisakė esą gryni lietuviai; 
daugiau kaip trečdalis 
(37% ) — daugiau lietuviai 
negu gyvenamojo krašto 
tautybės; trečdalis (32%)
— lygiai lietuviai, lygiai gy
venamojo krašto tautybės, 
ir tik 2% — grynai gyve
namojo krašto tautybės.

Taigi, didžiulė dauguma 
(86%) šios jaunosios, nebe 
Lietuvoje gimusios kartos 
žmonių laiko save dvitau- 
čiais, bendrai paėmus, dau
giau lietuviais, negu gyve
namojo krašto tautybės (vi
durkiu 4.7% ; etninės sąmo
nės skalėje 7 reiškia gry
nas lietuvis-ė; 6-5 — dau
giau lietuvis negu gyvena
mojo krašto tautybės; 4 — 
lygiai; 3-2 — daugiau gy
venamojo krašto tautybės;
1 — grynai gyvenamojo Vytautas Didysis su žmona ir bajorais priima kryžiuočių pasiuntinius Trakuose. V. Pa-
krasto tautybės). laimos pav.

Jaunosios kartos tautinė sąmonė
Pasaulio lietuvių anketos duomenys

Prof. dr. Kęstutis Trimakas

Jaunesni — lietuviškesnės 
sąmonės

Jaunesnio amžiaus gru
pės viršijo jaunosios kartos 
vidurkį (4.7) lietuviškos 
sąmonės kryptimi: 10-14 m. 
— vidurkiu 5.1; 15-17 m. 
ir 18-20 m. amž. — 4.9. Tuo 
tarpu vyresnės 21-35 m. ir 
26-35 m. amž. grupės ne
bebuvo daug ką lietuviškes
nėj? (4.5) už tuos, kurie bū
tų tautiškai pasidalinę ly
giai per pusę.

Tas pat matosi ir procen
tuose. Jaunesnės grupės di
džiausi procentai (42-47%) 
buvo tų, kurie turėjo dau
giau lietuviškos sąmonės, o 
vyresnėse grupėse (35- 
38%) — tų, kurie buvo et
niškai pusiau pasidalinusios 
sąmonės, šios vyresnėse 
grupėsi taipogi gausiau 
(18-19% ) tų, kurie save 
laiko daugiau gyvenamojo 
krašto tautybės; jaunesnė
se tokių šiek tiek mažiau 
(11-17%).

Visa tai lyg rodo, kad ar
čiau vaikystės esąs jauni
mas save laiko labiau lietu
viais, negu nuo vaikystės 
nutolstąs ir tuo pačiu į 
krašto aplinką labiau įsi
traukiąs bei jos labiau pa
veikiamas vyresnysis jau
nimas, kurio bent dalį lietu
viškos sąmonės, laikui bė
gant perima gyvenamojo 
krašto tautybė.

Kuriuos kraštuos jaunimas 
lietuviškesnis

Anketą užpildžiusi jau
noji karta JAV-se (vidur
kis 4.9), Kanadoj (4.7) ir 
Europoj (4.65) laikė save 
kiek daugiau lietuviais ne
gu gyvenamojo krašto tau
tybės; Australijoj (4.4) 
stiprokai krypo į ”lygiai- 

lygiai” etninę sąmonę; Pie
tų Amerikoj (3.7) nuo ”ly- 
giai-lygiai” etninės sąmo
nės vidurkis ėmė svertis gy
venamojo krašto tautybės 
link. Jaunosios kartos lie
tuviškasis sąmoningu m a s 
kiekviename krašte maž
daug atitiko to krašto ben
drą lietuviškąją padėtį.

Amžiaus atžvilgiu nebu
vo vienodumo. JAV-se trys 
jaunesnio amžiaus grupės 
(10-14, 15-17 ir 18-20 m. 
amž.; vidurkiu 4.9-5.2) yra 
lietuviškesnės sąmonės už 
vyresniąsias grupes (21-25 
ir 26-35 m. amž.. vidurkiu 
4.6-4.8); taipogi Kanadoj 
(jaunesni 5.0-5.4; vyresni 
4.2-4.4); be to ir Pietų 
Amerikoj (jaunesni 3.8-4.3; 
vyresni 3.1-3.5). Australi- 
jojtarp jaunesnio ir vyres
nio jaunimo nėra skirtumo, 
o Europoj yra atvirkščiai: 
jaunesni (4.5) yra šiek tiek 
silpnesnės lietuviškos są
monės už vyresnius (4.7- 
4.8).

Du šimtai 10-20 m. amž. 
jaunuolių JAV-se ir Kana
doj pakelia ne tik savo kraš
tų jaunimo, bet ir visos jau
nosios kartos lietuviško są 
moningum o lygį. Prie to 
stipriai prisideda šimtas 
26-35 m. amž. jaunų mote
rų JAV-se (jų etninis vi
durkis 4.9). JAV-se šios 
jaunos moterys ir 15-17 m. 
amž. mergaitės yra reikš
mingai lietuviškesnės sąmo
nės už berniukus ir jaunus 
vyrus. Kituose kraštuose 
tokio skirtumo tarp vaiki
nų ir mergaičių nėra.

Lietuviškosios sąmonės 
priežastys

Jaunosios kartos atstovai 
pažymėjo sekančias priežas

tis, paveikusias juos, kad 
jie laiko save pilnai ar da
linai lietuviais, šios priežas
tys čia spausdinamos paties 
jaunimo joms teikiamos 
svarbos tvarka.

1. Tėvai, t. y. pats fak
tas, kad jie turėjo tokius, 
t. y. lietuvius tėvus, ap
sprendė tai, kad jie pilnai 
ar dalinai save laiko lietu- 
viu-aite. Net 315 tėvus lai
kė svarbiausia priežastim, 
87 — antra svarbumu, 49.
— trečia svarbumu. Jokia 
kita priežastis nebuvo sumi
nėta tokio didelio jaunuo
lių skaičiaus, nei jokiai ki
tai priežasčiai nebuvo su
teikta tokia pirmaujanti 
reikšmė.

2. Auklėjimas, t. y. už- 
auginimas ir išauklėjimas 
lietuviškai. Jokia kita prie
žastis nebuvo tokio gausaus 
skaičiaus jaunuolių suminė
ta kaip antra svarbumu — 
201. Kaip svarbiausia, ji 
buvo suminėta 75, o trečia 
svarbumu — 102 jaunuolių.

3. Lietuvių kalba — pa
laikyta svarbiausia priežas
tim — 53, antra svarbumu
— 144, trečia — 120.

4. Bendravimas su lietu
viais: svarbiausia — 50, 
antra svarbumu — 80, tre
čia svarbumu — 168.

5. Asmeninis apsispren
dimas: svarbiausia — 57, 
antra svarbumu — 54, tre
čia — 113 (apie šią priežas
tį žr. skyrelį žemiau).

6. Gimimas tautoj ar 
krašte tebuvo suminėtas 
nedaugelio jaunuolių: kaip 
svarbiausia priežastis — 
33, antra svarbumu — 19, 
trečia — 19. Tai supranta
mą : gimę kitame krašte ne
sijaučia gimę lietuvių tau
toj arba nejaučia, kad tau
ta yra jų lietuvybės prie

žastis (verta čia paminėti, 
kad vyresnioji karta, kurių 
didžiulis procentas yra gi
mę Lietuvoj, svarbiausia 
savo lietuviškos sąmonės 
priežastim laiko gimimą 
tautoj ar krašte, o ne savo 
tėvus).

7. Kitos jų pačių nurody
tos priežastys tebuvo sumi
nėtos tik išimtinais atve
jais: 9 — kaip svarbiausia, 
6 — antra svarbumu, 9 — 
trečia svarbumu.

Apsisprendimas 
dažniausias 21-25 m. 

amžiuje

Lietuviškosios sąmonės 
priežasčių svarbos sąraše 
asmeninis apsisprendimas 
yra po keletos kitų — penk
toje vietoje. Tai rodo, kad 
jaunosios kartos didesnė 
dalis juto jų tautinę sąmo
nę esant daugiau aplinky
bių bei sąlygų pasėka, o ne 
asmeninio apsispren d i m o 
rezultatų. Matyti, kad ne
dažnai pasitaiko kudirkiškų 
tautinių ”atsivertimų”, bet 
taipogi gal negausu stip
riau sąmonėn įrėžtų apsi-. 
sprendimo atvejų. Tai ne
reiškia, kad lietuvybės pa
sirinkimas dažnai jaunime 
figūruoja. Jo yra. Tik jo 
reikšmė, matyt, jaunime 
nėra tiek lietuviu būti, 
kiek tokiu išlikti. Apsi
sprendžiančių jų rečiau 10- 
17 m. amžiaus tarpe (14- 
16 % ), o svarbiausia savo 
lietuvybės priežastimi savo 
apsisprendimą laikančių tik 
3%. Tie procentai kyla ir 
pasiekia zenitą 21-25 m. 
amžiaus periode, kur jau 
30.5% sakėsi, jog jų pačių 
apsisprendimas yra viena 
jų lietuvybės priežasčių, o 
11% — svarbiausia. Vy
resnėje, 26-35 m. amžiaus, 
kaip ir 18-20 m. amžiaus 
grupėj lietuvybei apsispren- 
dusiųjų (25-27%) kaip it 
apsisprendimą svarbiausia 
priežastim 1 a i k a n čiųjų 
(6% ) procentai mažėja.

Panašūs, tik kiek mažes
ni procentai 21-25 m. am
žiaus jaunime apsisprendu
sių jų už gyvenamojo kraš
to tautybę patvirtina, kad 
to amžiaus periodas yra 
ryškesnis etninio apsispren
dimo, o kartais gal ir tau
tinės krizės laikotarpis.

Išvados
Peržvelgus Pasaulio lie

tuvių anketos duomenis, 
liečiančius jaunosios kartos 
lietuvišką sąmonę, ryškėja 
šie faktai:

1. šioje už Lietuvos ribų 
gimusioje ir augusio j e ge
neracijoje didžiulė daugu
ma (86% ) save laiko dvi- 
taučiais, t. y. dalinai gyve
namojo krašto, dalinai (pa
prastai kiek daugiau) lie
tuvių tautybės.

(Nukelta į 6 psl.)
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DIRBAME LIETUVOS LAISVEI IR LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI

Pogrindžio spauda ir LKB Kronika atneša pagalbos prašantį Lietuvos šauksmą. Rūpestis 
jos žmonių veiduose liudija persekiojimą, nuolatinę baimę, sunkų kasdieninį gyvenimą.

Remkime juos ir jų pastangas visokeriopai, kiek sugebame ir išgalime. Krikščionybės 
600 metų sukaktis testiprina mus naujomis jėgomis bei pasiryžimu dirbti tėvynės laisvei, 
gerovei, o kartu ir vienos iš seniausių Europos kultūrų išsaugojimui. Kova už Lietuvą ir jos 
žmonių pagrindines teises yra išeivijos moralinė pareiga.

Kviečiame jaunimą sekti tėvų ir senelių pėdomis, būti aktyviais lietuvių parapijų ir 
organizacijų nariais, išmintimi ir darbu jungtis į kilnias pastangas, kaupiančias Lietuvai 
pagalbą.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės
Tegul dirba tavo naudai
Ir įmonių gėrybei

(V. Kudirka)

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

XI-TOJI TARYBA

PREZIDIUMAS
pirm. Algis Rugienius 
Alfonsas Dzikas
Zina Dresiliūtė
dr. Dalia Kavaliūnaitė 
Vaiva Vebraitė-Gust

GARBĖS TEISMAS
pirm. dr. Edmundas Lenkauskas
Romualdas Bublys
Vladas Gyvas
Algis Širvaitis
Kazys Žiedonis

KONTROLĖS KOMISIJA
pirm. dr. Antanas Razma
Kazys Laukaitis
Rasa V. Poskočimienė

dr. Kazys Ambrozaitis 
Adolfas Armalis 
Reda E. Ardyte 
Linas Balsys 
Rimantas Bitėnas 
Algirdas Bražinskas 
dr. Antanas Butkus 
Gintaras Čepas 
Tadas G. Dabšys

kun. Viktoras Dabušis 
Algis Danta 
Danguolė Didžbalienė 
Mykolas Drunga 
Eglė Dudėnienė 
Vytautas Eringis 
Teresė Gečienė
Gene Gedminienė 
Vytautas Izbickas

Kazys Jankūnas 
Birutė Jasaitienė 
Rasa Juškienė 
Gražina Kamantienė 
Edvardas Kaminskas 
Angelė Kamiene 
Jonas Kavaliūnas 
Ramutė Kemėžaitė 
Romas Kezys

dr. Petras Kisielius
Daina Kojelytė 
Mečys Krasauskas 
Raimundas Kudukis 
Vytautas Kutkus 
Antanas Mažeika 
Eduardas Meilus, Jr. 
Česlovas Mickūnas

Bronius Nainys
Jaunutis Nasvytis
Angelė Nelsienė 
Mindaugas Pautienius
Vytautas Petrulis
Ramutis Pliūra
Juozas Polikaitis 
kun. Kazimieras Pugevičius

dr. Jonas Račkauskas 
Algis Raulinaitis 
Albinas Reškevičius 
dr. Tomas Remeikis 
Vladas Sidas
dr. Viktoras Stankus 
Jūratė Stirbienė 
Jonas Urbonas

Kazys Urbšaitis 
Aleksandras Vakselis 
Danguolė Valentinaitė 
Jonas Vaznelis
Julius Veblaitis 
Vytautas Vidugiris 
Birutė Vindašienė 
Robertas Vitas
Virgus Volertas

Algimantas Gečys, 
pirmininkas

XI-TOJI KRAŠTO VALDYBA

Vytautas Volertas, 
vykdomasis vicepirmininkas

Ingrida Bublienė, 
kultūros kom. pirm.

kun. Viktoras Dabušis, 
religinių reik. kom. pirm.

Algimantas Gureckas, 
vicepirm. tarptaut. reikalams

Bronius Juodelis, 
vicepirm. finansiniams reik.

Juozas Kojelis 
vicepirm. informacijai

Bronius Krokys, 
sekretorius

dr. Jonas Račkauskas, 
švietimo kom. pirm.

Liūda Rugienienė, 
ryšininkė su spauda

dr. Viktoras Stankus, 
vicepirm. specialiems reik.

Jonas Urbonas, 
vicepirm. organizaciniams reik.

Danguolė Valentinaitė, 
socialinių reik. kom. pirm.

Algirdas Bielskus, 
vicepirm. sporto reikalams

dr. Aras Žlioba,
Jaunimo sąjungos pirm.

CONNECTICUT APYGARDA VIDURIO VAKARŲ APYGARDA
pirm. Birutė Vindašienė BOSTONO APYGARDA

pirm. Česlovas Mickūnaspirm. Jaunutis Nasvytis

Bridgeporto apylinkė 
pirm. Sigitas Liaukus

Hartfordo apylinkė 
pirmininkas Alfonsas Dzikas

Aurora apylinkė
pirm. Domicėlė Vizgirdienė

New Britain apylinkė 
pirm. Romas Butrimas

New Haveno apylinkė 
pirm. Jonas Šaulys

Bridgeporto apylinkė 
pirm. Antanas Būga

New Londono apylinkė 
pirm. Stasys Miknius

Putnamo apylinkė 
pirm. dr. Jonas Kriaučiūnas

Cicero apylinkė 
pirm. Raimundas Rimkus

Stanfordo apylinkė 
pirm. Gintas Žemaitaitis

Waterbury apylinkė 
pirm. Viktoras Vaitkus

E. St. Louis apylinkė 
pirm. Zigmas Grybinas

FLORIDOS APYGARDA 
pirm. Adolfas Armalis .

Hot Springs apylinkė 
pirm. Irena Sirutienė

Atlantos apylinkė 
pirm. Ivaldas Kazlauskas

Auksinio kranto apylinkė 
pirm. Leonas Bajorūnas

Palm Beach apylinkė 
pirm. dr. Jonas Šalna

Sunny Hills apylinkė 
pirm. Alfonsas Velavičius

Daytona
ryšininkas dr. Vytautas Majauskas

Miami apylinkė
pirm. Petras Griškelis

St. Petersburgo apylinkė 
pirm. Algis Dūda

Bushwick apylinkė
pirm. kun. Pranas Giedgaudas

Manhattan-Bronx apylinkė
pirm. Eglė Žilionytė

New Yorko apylinkė
pirm. Apolonija Radzivaniene

Kenosha-Racine-Milwaukee apyl. 
pirm. Bronius Juška

Marųuette Parko apylinkė
pirm. Bronius Gelažius

\Vaukegano apylinkė 
pirm. Gediminas Damašitft
Beverly Shores apylinkė
pirm. Jonas Vaznelis

Brighton Parko apylinkė
pirm. Salomėja Daulienė

NEW YORKO APYGARDA
pirm. Aleksandras Vakselis

Great Neck apylinkė 
pirtm Henry Miklas

Woodhaveno apylinkė 
pirm. Vladas Sidas

MICHIGANO APYGARDA
pirm. Vytautas Kutkus

Detroito apylinkė
pirm. Nijolė Zeltvinder

Lansingo apylinkė
pirm. dr. Romualdas Kriaučiūnas

Grand Rapids apylinkė 
pirm. Jonas Treška

Akrono apylinkė 
pirm. Viktoras Palūnas

Cincinati apylinkė 
pirm. dr. Vytautas Bieliauskas

Columbus apylinkė 
pirm. dr. Zenonas Prūsas

OHIO APYGARDA
pirm. Kazys Žiedonis

Buffalo Lietuvių klubas 
pirm. Milda Neuman

Rochesterio apylinkė 
pirm. Danguolė Klimienė

NEW JERSEY APYGARDA
pirm. Kazys Jankūnas

Elizabeth apylinkė
pirm. Julius Veblaitis

Kearny-Harrisono apylinkė
pirm. dr. Stasys Skripkus

Patersono apylinkė
pirm. Angelė Stankaitienė

Jersey City apylinkė
pirm. Antanas Gražulis

Netvarko apylinkė
pirm. Danguolė Didžbalienė

Arizonos apylinkė 
pirm. Donatas Zakaras

Las Vegas apylinkė
pirm. Joan Odinenė

Los Angeles apylinkė 
pirm. Edmundas Kulikauskas

VAKARŲ APYGARDA
pirm. Angelė Nelsienė

Portlando apylinkė
pirm. Algimantas Tekorius

Santa Monicos apylinkė
pirm. Vladas Velža

East Chicago apylinkė
pirm. Birutė Vilutienė

Gage Parko apylinkė 
ryšininkas kun. Jonas Borevičius

Indianapolio apylinkė
pirm. Rymantas Gužulaitis

Lemonto apylinkė 
pirm. Vytautas Šoliūnas

Melrose Parko apylinkė 
pirm. Jonas Černius

Bostono apylinkė 
pirm. Brutenis Veitas

Cape Cod apylinkė 
pirm. Vladas Židžiūnas

Providence apylinkė 
pirm. Kazys Navakauskas

Brocktono apylinkė
pirm. Stasys Eiva

Kennebunkportas
ryšininkas kun. Jurgis Gailiušis, OFM

Worcesterio apylinkė
pirm. Stasys Rudys

PIETRYČIŲ APYGARDA
pirm. Vytautas Eringis

Maspeth apylinkė 
pirm. Kazimieras Vainius

Queens apylinkė 
pirm. Jurgis Zabelskis

Baltimorės apylinkė 
pirm. Vytautas Eringis

So. New Jersey apylinkė 
pirm. Jonas Mingaila

Philadelphijos apylinkė 
pirm. Terese Gečiene

Washingtono apylinkė 
pirm. Antanas Dundzila

APYLINKĖS NEPRIKLAUSANČIOS APYGARDOMS

Colorado apylinkė 
pirm. Arvidas Jarašius

Omahos apylinkė 
pirm. Albinas Reškevičius

Clevelando apylinkė Kansas City apylinkė Sioux City apylinkė
pirm. Vladas Čyvas pirm. Kazys Žemaitis ’ ryšininkas kun. Simas Morkūnas

Pittsburgas 
ryšininkas Vytas Yucius J.A.V. JAUNIMO SĄJUNGA
Daytonas
ryšininkas kun. Vaclovas Katarskis pirm. dr. Aras Žlioba Algis Tamošiūnas

• Violeta Dirvonytė Edvardas Tuskenis
Danutė Račiūnaitė Alė Zalatoriūtė
Dovas Šaulys Algimantas Žemaitis

San Francisco apylinkė 
pirm. Romas Tervydis

Seattle apylinkė 
pirm. Ina Bartulytė-Bray

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ DARBĄ, PARAMĄ
IR AUKAS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

1987 Vasario 16-sios proga
Lietuvos Krikščionybės Metai

Pasaulio lietuvių anketos duomenys
(Atkelta iš 5 psl.)

2. 12' i (t. y. vienas iš 
8-9) save laiko grynais lie
tuviais.

3. Tėvai paties jaunimo 
yra pripažinti svarbiausia 
priežastimi, kodėl jie save 
laiko lietuviais.

4. Pagal paties jaunimo 
priduodamą svarbą (tokia 
eilės tvarka), auklėjimas, 
lietuvių kalba ir bendravi
mas su lietuviais taipogi 
yra jų lietuviškos sąmonės 

priežastys.
5. Asmeninis apsispren

dimas yra rečiau minima 
ir mažiau svarbia laikoma 
lietuviškos sąmonės prie- 
tis.

6. Jaunajame jaunime iš 
JAV-ių ir Kanados lituanis
tinių mokyklų pastebimas 
teigiamas lietuviško šilta
daržio efektas: t. y. iš vi
sos jaunosios kartos lietu- 
viškiausi, tik dar neužgrū
dinti ir be svaraus asmeni
nio apsisprendimo.

7. Jaunosios kartos dvi- 
tautėj sąmonėj su vyresniu 
amžiumi palaipsniui mažė
ja lietuviškumo persvara 
gyvenamojo krašto tauty
bės naudai.

8. Apsisprendimo elemen
tas lietuviškam identitetui 
(kuo save laiko) dažnėja ir 
svarbėja su amžiumi ir pa
siekia zenitą 21-25 m. am
žiaus tarpe, vyresniuose vėl 
imdamas retėti ir nustoti 
svarbos, šis 21-25 m. am
žiaus tarpas yra ne išimti
nis, bet gyvesnis tautinio 
apsisprendimo laikotarpis.

Pastaba
šis straipsnis yra pirmą- 

sis kelių straipsnių serijo
je apie Pasaulio lietuvių 
anketos duomenis, aptarian
čius jaunosios kartos padė
ti keturiuose kontinentuo
se. Serijos gale bus pateik
tos išsamesnės išvados.

ENCLEWOOD DISTRIBUTOR LOOK- 
ING FOR 1NDIV1DUAL W1TH BAS1C 
MECHANICAL EXP. SERVICE ON 
HOT AND COLD BEVERAGE EQU1P. 
AND COFFEE EQUIP. WILL TRAIN. 
MUŠT HAVE OWN TOOLS.
NON SMOKER.

Call 201-567-1502
(2-5)

MARKETING ASgISTANT
No experience necessary will train if 
you speak Lithuanian or other foreign 
languages. We are a seven million 
dollar, N.Y. S. E. listed corparation 
with openings in our Cleveland Of- 
fice. Management opportunities also 
available. Please call Alex Rubeo 
216-524-9250. (5-7)

$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)

SAMPLE MAKER
Experienced w/curtains /bedspreads. 
Work with designer. Mušt speak En- 
glish. Mušt know machines. Benefits. 
Good yvarking cond. Roy 212-684-5364 

(5-9)
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Tautiniai herojai ir jų jtaka
lietuvybei Paulius Gediminas Bindokas

Turbūt nėra žmogaus pa
saulyje, kuris kada nors 
gyvenime nebuvo pasirin
kęs sau koki asmenišką he
rojų. Nebūtinai tas asme
niškas herojus atrodytų he
rojiškas ir kitiems, bet žmo
gui, kuris jį pasirenka, yrą 
labai svarbus. Man atrodo, 
kad yra dviejų rūšių hero
jai: asmeniški — svarbūs 
paskiriems žmonėms arba 
nedidelėms žmonių gru
pėms, ir herojai, kuriais ža
visi didelės žmonių minios, 
visą tauta, o kartais net vi
sas pasaulis.

Ypač herojai svarbūs jau
nimui, kuris visuomet ieško 
pavyzdžių savo gyvenimui.

Jaunas žmogus, kurio 
charakteris dar yra nenu
sistovėjęs, ieško modelio, 
pagal kurį norėtų nustatyti 
savo pažiūras į gyvenimą, 
net savo elgesį ir apsirengi
mą. Tokiais jauno žmogaus

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS

Aukos gautos 1986 m. lapkričio 
ir gruodžio mėnesiais:

5,000 dol. XX, Chicago, IL (iš viso 
6,000 dol.)

2,500 dol. Rytas ir Aušra Babickai, 
Richmond Heights, OH.

1,000 dol. Ernest C. Raskauskas, 
Bethany Beach, DE; Feliksas 
Skabeika, Adelaide, Australija.

510 dol. Petras Smolskis, Mor- 
phettville, Australija.

501 dol. Dr. Balraj ir Aldona 
Seghal, Palo Alto, CA.

500 dol. Justas ir Janina Lieponiai, 
Lockport, IL; Lithuanian American 
Club of Arizona, per Jean Pike, Sun 
City, AZ; a.a. tėvo Matthew Zaldoko 
atminimui — Edward Žale, Rancho 
Palos Verdes, CA.

250 dol. Charles ir Julia 
Petrauskai, Costa Mėsa, CA; Eugeni
jus ir Regina Žiuriai, Wethersfield, 
CT.

200 dol. Edmundas ir Rūta 
Kulikauskai, La Paima, CA (iš viso 
2,200 dol.); Adomas ir Lina 
Mickevičiai, Burlingame, CA (iš viso 
1,000 dol.); Juozas Starkevičius, 
Toronto, Kanada (iš viso 600 dol.).

125 dol. Dr. Vytautas Pakalnis, 
Evans, GA (iš viso 250 dol.).

110 dol. Dr. Juozas ir Valerija 
Masilioniai, Dayton, OH.

100 dol. A.a. prof. dr. Juozo Blažio 
atminimui — Juozas ir Edith Blažiai, 
Holliston, MA (iš viso 310 dol.); a.a. 
prof. Kazimiero Būgos atminimui — 
Antanas Mažiulis, So. Boston, MA (iš 
viso 1,025 dol.); Vilius Dundzila, 
Clarendon Hills, IL (iš viso 450 dol.); 
Grasina Kenter, Danbury, CT (iš viso 
350 dol.); Juozas Pivoriūnas, 
Cleveland, OH; Vacius Prižgintas, 
Hollywood, CA (iš viso 825 dol.); 
Algimantas ir Dalia Urbučiai, Palos 
Heights, IL; kun. V.J. Volodka, Nor- 
thcote, Australija.

50 dol. Kazys Čiurlys, North 
Brunswick, NJ; Ona Liutermoza, 
Pompano Beach, FL; Viktoras 
Skrolys, Australija; Ignas ir Marija 
Stankai, Cleveland, OH; Vitalis 
Švažas, Bellevue, WA (iš viso 405 
dol.).

35 dol. Tadas Bukaveckas, 
Chicago, IL. 

herojais gali būti sporto 
žvaigždės, filmų aktoriai, 
populiariosios muzikos dai
nininkai, mokytojai, vyres
nieji broliai ir seserys, net 
draugai ir tėvai. Jaunuolis 
neturi daug patyrimo pasi
rinkdamas sau herojus, to
dėl jo pasirinkti herojai 
kartais būna nevisai hero
jiški.

Juos idealizuodamas ir 
jais sekdamas, jaunas žmo
gus padaro savo gyvenimui 
daug žalos.

Pavyzdžiui, jeigu jaunuo
lio herojus yra koks nors 
garsus dainininkas arba 
muzikantas, kuris keistai 
rengiasi, vartoja narkoti
kus, geria, rūko ir palaidai 
elgiasi, tai jį gerbdamas ir 
jo pavyzdžiu sekdamas, 
jaunuolis taip pat pradeda 
elgtis. Kartais koks labai 
turtingas žmogus spaudoje 
giriasi, kad jis nė pradžios

KATEDRAI
30 dol. Antanas ir Daiva Repečkos, 

Riyad, Saudi Arabija.
25 dol. Antanas Dargis, Tucson, 

AZ; Vida Grayson, Tenafly, NJ (iš 
viso 775 dol.); Lithuanian Craftsmen 
Club, per Stanley Stroka, Chicago, IL 
(iš viso 50 dol.); Carl ir Eve 
Kazakauskai, Philadelphia, PA; 
Viola Prakapas, Boston, MA; An- 
thony ir Helen Yakaitis, Franklin 
Square, NY (iš viso 260 dol.).

20 dol. Andrius Kulikauskas, La 
Jolla, CA; Julia Leščinskienė, Dor- 
chester, MA.

15 dol. Joseph Panavas, Southfield, 
MI.

10 dol. Jonas Stelmokas, 
Lansdowne, PA (iš viso 70 dol.).

5 dol. Anna Sliteris, Chicago, IL.

Pagal pasižadėjimus gauta:
3,000 dol. Dr. Jonas ir Dana Bilėnai, 

Huntington, NY (įmokėta 2,250 dol.).

Aukų gruodžio mėnesį 
surinko:

JAV LB New Haven apylinke 35 dol. 
(iš viso 1,230 dol.); JAV LB San Fran- 
cisco apylinkė 720 dol. (iš viso 4,101 
dol.).

PLB valdyba ir PLB Fondo vadovybė 
labai dėkinga visiems aukotojams už 
PLB LITUANISTIKOS KATEDROS 
įsteigimą. PLB Fondo vadovybė savo 
darbą tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų 
bei testamentinių palikimų PLB LI
TUANISTIKOS KATEDROS ateities 
darbams ir papildomoms studijoms. 
Dabar gaunami pinigai bus laikomi 
specialiame Stasio Barzduko vardo 
fonde ir skiriami Katedros plėtimui, 
kitų lietuvių profesorių atsikvietimui 
specialioms paskaitoms, lituanistikos 
seminarų bei leidinių ruošimui ir 
panašiai.

Visos aukos gali būti nurašomos nuo 
pajamų mokesčių JAV ir Kanadoje, ID 
No. 36-3097269. Prašom čekius rašyti 
ir siųsti: Lithuanian World Com
munity Foundation, 5620 S. Clare- 
mont Avenue, Chicago, IL 60636. 
Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja 

mokyklos nebaigęs, o tai 
jam netrukdė pasidaryti di
deliu turtuoliu. Jaunas žmo
gus, pasiskaitęs tokius pa
sisakymus, nutaria, kad 
mokytis neverta, nes moks
lininkai kartais prastai gy
vena, o be mokslo žmogus 
yra turtingas.

Dabar daug kalbama ir 
rašoma, kad Amerikos jau
nuoliai susigalvojo naują 
blogą įprotį: jie pradėjo 
kramtyti tabaką. Jeigu kas 
nesupranta, kodėl taip yra, 
turėtų pasižiūrėti į sporto 
rungtynes, kurios matomos 
per televiziją. Rungtynių 
metu beisbolo, futbolo ir ki
tokio sporto žaidėjai daž
niausiai turi už žando kram
tomo tabako guzą ir spjau
dosi be sustojimo. Jie taip 
pat vartoja daug keiksma
žodžių, o jų pavyzdžiu seka 
jaunimas, kuriam atrodo, 
kad viskas, ką jų garbina
mi herojai daro, yra gražu 
ir verta jų elgesį kopijuoti.

Amerika herojus mėgsta 
ir juos labai maloniai pri
ma. Kai kurie tie tautiniai 
herojai yra tikrai verti pa
garbos. Pvz., kai į Ameriką 
atvažiuoja popiežius, ar iš 
Indijos Motina Teresė, arba 
astronautai, kurie atlieka 
pavojingas keliones į erd
ves, amerikiečiai jiems su
ruošia paradus ir pagerbi
mus.

Bet dažnai tautiniai hero
jai nieko gero nėra pasiekę, 
jie tik žmonėms patinka, 
kaip, pavyzdžiui, Anglijos 
princas Charles ir jo žmo
ną Diana, į kuriuos pasižiū
rėti susirenka daugybė žmo
nių. Kartais amerikiečiai 
paverčia herojais ir tokius 
žmones, kurie to visai ne
nori. Pavyzdžiui, įvairūs 
įkaitai išlaisvinti iš teroris
tų rankų, padaromi visos 
tautos herojais ir žmonės 
juos garbina.

Kitoms tautoms, kurios 
tebekovoja ar neseniai ko
vojo už savo krašto laisvę 
ir nepriklausomybę, yra 
lengviau susirasti tautinių 
herojų, kurie verti žmonių 
pagarbos ir meilės. Tokie 
herojai duoda kilnaus, drą
saus, gero žmogaus pavyzdį 
ir jaunimui. Amerika labai 
seniai jau gyvena laisvai ir 
yra stipri, todėl tautiniai 
herojai iš senųjų revoliuci
nių laikų atrodo lyg ir pa
senę, netinka moderniam 
gyvenimui. Net švęsdami 
pirmojo prezidento George 
Washington gimt adienį, 
amerikiečiai daugiausia kal
ba apie tai, kad jis tėvo so
do nukirto vyšnią ...

Naujų herojų Amerikoje 
pasitaiko, bet jie nėra vie
nodai artimi visai tautai. 
Pvz., Martin Luther King, 
kovojęs už juodųjų teises, 
yra labiau artimas Ameri
kos negrams, negu baltie-

Senas Vytauto Didžiojo portretas (XVII amž.) Vilniaus ka
tedroje.

siems.
Amerikos lietuviai, o ypač 

lietuvių jaunimas, yra lai
mingesni : herojiško gyve
nimo pavyzdžių ir herojų 
Lietuva turi labai daug ir 
dar vis naujų atsiranda. Jie 
gali duoti kilnaus, doro 
žmogaus ir tėvynės meilės 
pilno gyvenimo pavyzdį 
kiekvienam jaunuoliui.

Tie lietuviški herojai pa
rodo, kad savo tauta, jos 
laisvė, religija ir tėvynės 
meilė yra žmogui labai svar
bu, kai už ją reikia kovoti 
ir net mirtį, jeigu atsiran
da reikalas.

Išeivijos lietuvių jauni
mas turėtų būti labai ge
rai supažindinamas su Lie
tuvos tautiniais herojais. 
Tada jaunuoliai tikrai la
biau susižavėtų jais, negu 
kokiais, narkotikais apsi
svaiginusiais, sportininkais, 
aktoriais ar dainininkais.

Lietuviui jaunuoliui pa
sirinkti lietuvišką herojų 
yra gana lengva. Mes tu
rime kuo žavėtis savo tau
tos istorijoje, nes Lietuva 
daug kentėjo, kovojo ir da
bar kenčia.

Sakykim, kad vienas di
džiausių tautinių herojų bu
vo Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos valdovas Vytau
tas Didysis. Jis buvo hu
maniškas valdovas: ne
skriaudė jokios tautinės 
jnažumos ar religinės ben
druomenės savo valdomose 
žemėse. Jis suteikė lygias 
teises visiems. Jis taip pat 
visą gyvenimą kovojo ir rū
pinosi, stengdamasis atr 
jungti Lietuvą nuo Lenki
jos ir išsaugoti jos lietuviš
kumą. Vytauto Didžiojo 

laikais Lietuvos bajorai be
veik sustojo lenkėti, nes sę- 
kė savo mylimo valdovo pa
vyzdžiu, o jis stengėsi Lie
tuvą saugoti nuo lenkų įta
kos.

Man atrodo, kad Vytau
tas Didysis būtų tinkamas 
herojus pradžios mokyklos 
amžiaus vaikams, kurie ža
visi karžygiais ir jų dar
bais. Vytautas buvo garsus, 
didelės valstybės valdovas, 
kilnus, geras žmogus, kurį 
net priešai gerbė. Jis savo 
tautos buvo mylimas ir my
lėjo savo tautą.

Vėlesnių laikų tautinis 
herojus yra dr. Vincas Ku
dirka, kuris ir ragino lietu
vius, kad:

”Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia . ..”

Tuo laiku, kai gyveno 
Vincas Kudirka, lietuviai 
kovojo dėl savo nepriklau
somybės, nes kraštą valdė 
rusų caro valdžia. Vinco Ku
dirkos leidžiamas laikraš
tis „Varpas”, kaip ir prieš 
tai ėjusi "Aušra”, žadino 
lietuvius į kovą už savo tei
ses ir laisvę.

V. Kudirka savo jaunys
tėje buvo sulenkėjęs. Jis ne
norėjo net ir prisipažinti, 
kad yra lietuvis, šiais lai
kais išeivijoje daug jau
nuolių „suamerikonėja”, ne
nori turėti jokių reikalų su 
lietuviais. Jie nenori net 
lietuviškai kalbėti, kaip 
anuomet Vincas Kudirka.

Todėl dr. Vincas Kudir
ka jiems būtų geras pavyz
dys. Jis parodo, kad supra
tus tikrąją lietuvio paskir
tį, galima dirbti lietuvybei 
ir daug atlikti.

(Nukelta į 8 psl.)
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Tautiniai herojai
(Atkelta iš 7 psl.)

Spaudos draudimo laikais 
(1864-1904 m.) Lietuvoje 
gyveno garbingas žemaičių 
vyskupas Motiejus Valan
čius. Jis rūpinosi žmonių 
gerove ir tautiniais reika
lais. Jis rašė didaktinius 
veikalus, kuriais mokė lie
tuvius — jaunuolius, vai
kus ir suaugusius — kad 
reikia moraliai, tvarkingai 
gyventi. Jis taip pat sorga- 
nizavo knygnešius, kurie 
nešė knygas i Lietuvą iš 
Prūsų, nes Lietuvoje tebu
vo galima spausdinti kny
gas rusiškomis raidėmis.

Garsiausias lietuvis kny
gnešys, Jurgis Bielinis, taip 
pat tą darbą pradėjo, vys
kupui M. Valančiui ragi
nant. Per 40 spaudos drau
dimo metų J. Bielinis ir jo 
bendradarbiai knygnešiai 
slaptai įgabeno Į Lietuvą 
tūkstančius knygų.

Mes perkame knygas ir 
laisvai jas skaitome. Daž
nai vaikai ir jaunimas ne
nori skaityti lietuviškų kny
gų, nes per sunku ar neįdo
mu lietuviškai skaityti. Jei
gu jie tikrai suprastų, kaip 
sunku žmonėms be savo 
spaudos, su kokiais pavo
jais turėjo dirbti lietuvis 
knygnešys, nešdamas kny
gas per sieną, jie tikriausiai 
kitaip pažiūrėtų ir į lietu
viškų knygų skaitymą. 
Ypač pradžios mokyklos 
amžiaus vaikams galėtų bū-

1987 M KELIONĖS | 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

• ••

ti įdomus J. Bielinis ir 
knygnešiai, nes vaikai mėg
sta nuotykius ir pavojingus 
žygius.

Sakykime, kad visi tie 
žmonės gyveno prieš šim
tą ar kelis šimtus metų ir 
jaunimui gali atrodyti pa-, 
senę. Tačiau Lietuva turi 
daug modernių, šių dienų 
herojų, kurie tiek pat drą
sūs, kilnūs- ir garbingi.

žmonės, kurie kovoja už 
savo ir kitų tautiečių reli
gijos laisvę, pvz., Nijolė 
Sadūnaitė, kun. Sigitas 
Tamkevičius, Julius Sas
nauskas ir daugybė kitų, 
yra herojai. Nė kiek nemen- 
kesni, kaip tie, kurie pir
maisiais krikščionybės am
žiais buvo persekiojami ir 
žudomi įvairiuose kraštuo
se.

Disidentai, inteligentai 
lietuviai, kurie pasisako 
prieš žmogaus teisių laužy
mą Lietuvoje, yra baudžia
mi koncentracijos stovyk
lomis, kalėjimo bausmėmis 
arba uždaromi į psichiatri
nes ligonines.

Vienas toks pavyzdys 
yra Vilniaus universiteto 
profesorius Vytautas Skuo
dis, kurio nusikaltimas bu
vo pogrindinio laikraščio 
”Alma Mater” redagavi
mas. Tą laikraštį jis ir ki
ti išleido Vilniaus universi
teto 400 metų sukačiai pa
žymėti.

V. Skuodis būtų tinkamas 
herojus lietuviui jaunuo- 

išeivijoje, nes ir pats yra 
Amerikos pilietis. Gimęs to
li nuo Lietuvos (kaip mes 
čia visi), jis savo jėgas ir 
net alsivę atidavė tautos 
reikalui.

Dar galima sakyti, kad 
Lietuvoje daug lietuvių 
jaunuolių yra tikri herojai. 
Jie lanko bažnyčias, mel
džiasi ir tiki į Dievą, nors 
komunistinis ateizmas vi
somis jėgomis kovoja prieš 
religiją; jie kalba ir dai
nuoja lietuviškai, nors per 
mokyklas ir visur kitur mė
ginami surusinti; jie myli 
savo gimtąjį kraštą, sten
giasi jį pažinti ir išlaikyti 
lietuvybę, nors dėl to gali 
nukentėti.

Suprasdami, kaip svar
būs asmeniški ir tautiniai 
herojai jaunimui, turėtume 
labiau stengits su tinkamais 
ir tikrai lietuviškais hero
jais tą jaunimą supažindin
ti. Tik iš šių kelių pavyz
džių matome, kad Lietuvai 
herojų netrūksta. Turime 
jų tarpe valdovų, mokslinin
kų, kunigų, vyskupų, rašy
tojų ir įvairių kitų profesi
jų žmonių. Turime senovi
nių didvyrių, bet turime pa
kankamai ir naujų. Turime 
tokių, kurie tik vėliau gy
venime tapo verti herojų 
vardo, bet yra tokių, kurie 
visą gyvenimą buvo didvy
riais.

Yra tautinių herojų net 
gimusių svetimuose kraš
tuose kaip Darius ir Girė
nas, kurie atliko didelius 
darbus savo tėvynei.

Aš manau, kad šiandieni-

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, 
Cestochovoje 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

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

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

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

nis išeivijos lietuvių jauni
mas per mažai pažįsta savo 
tautinius herojus. Tie, ku
rie dar lanko lituanistines 
mokyklas, apie juos girdi iš 
mokytojų, o vyresnieji jau
nuoliai neturi progų juos 
pažinti.

Sunku pasakyti, kaip jau
nuoliai turėtų būti supažin
dinami su lietuvių tautos 
herojais. Nedaug jaunuolių 
skaito lietuvišką spaudą, 
tai rašymas apie didvyrius 
mažą skaičių pasiektų. Len
gviau būtų tai padaryti per 
organizacijų žurnalus, sto
vyklas, sueigas ar susirin
kimus ir pan.

Lietuvius jaunuolius su
pažindinti su tikrais hero
jais būtinai reikia, nes jų 
nepažindami, jauni žmonės 
pasirenka netinkamus did
vyrius ir seka jų pavyz
džiais. Norėdami savo gy
venimą tvarkyti pagal lie
tuviško herojaus pavyzdį, 
jaunuoliai tikrai stengtųsi 
būti naudingi tėvynei Lie
tuvai.

RADIJO PROGRAMOS 
VASARIO 16-SIOS 

SUKAKČIAI

JAV LB Krašto valdyba 
deda pastangas, kad su 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės sukaktimi kuo pla
čiau būtų supažindinta ang
liškai kalbanti visuomenė. 
Tuo tikslu jos Visuomeni
nių reikalų ir Kultūros ta
rybų darbuotojai ir šiais 
metais Vasario 16-jai yra 
paruošę specialias magneto
foninėse juostelėse įrašytas 
radijo programas. Visuom. 
reikalų tarybos nario inž. 
Eduardo Meilaus rūpesčiu 
yra paruošta 15 minučių il
gio visuomeninio — politi
nio pobūdžio programa, o 
Kultūros tarybos narių Al
gio Rukšėno ir Juozo Stem- 
pužio pastangomis — 27 

1

minučių ilgio kultūrinio po
būdžio programa. Abi pro
gramos yra paįvairintos lie
tuviška vokaline ir instru- 
mentaline muzika.

Turintieji galimybę pro
gramas klausytojams per
duoti radijo bangomis ir 
norintieji jas išklausyti 
mažesnio pobūdžio minėji
mų metu, dėl programų yra 
kviečiami kreiptis sekan
čiu adresu; Lithuanian — 
American Community, Ine., 
c, o Mr. Bronius Krokysi( 
1124 Hedgerow Lane, Phi
ladelphia, Pa. 19115. Telef.: 
(215) 671-0397.

Kreipiantis minimu adre
su taip pat galima gauti pa
vyzdinę medžiagą kreipi
muisi į Amerikos preziden
tą, Kongreso narius, redak
cijas, o taip pat ir minėji
mo rezoliucijos projektą, ši 
informacija yra paruošta 
Visuom. reikalų tarybos na
rių Astos Banionytės Con- 
nors ir Eduardo Meilaus.

OWNER/OPERATORS 
NEEDED 

APPLYINPERSON 

STREICHLERTRUCKINGINC. 
MOCavenPointRd Jer$eyCily,N.J.

PRINTING
Business Forms Comp Dept.

Mušt have stripping & ruling exper- 
ience. Contact Stanley Zalesvvski, 203- 
243-8981. Mayville Business Forms, 
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, 211 
Grove St., Bloomfield, N. J. 07003. 
201-429-2740. (13)

M1LL1NG — & 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 hy-draulic 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)
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Antanas Laukaitis

Lietuvių Dienų metu Syd- 
nėjuje, turėjome savo tar
pe mielų viešnių, jaunų so
listę Rūtų Pakštaitę, kuri 
paskutiniu momentu pakei
tė, negalėjusius iš New Yor
ko atvykti „HARMONI
JOS” dainininkus. Pirmų 
kartų pamatėme šių daini
ninkę Lietuvių Dienų ati
darymo koncerto metu. Jau
na, graži, savo švelniu bal
su, dainuodama melodingas 
dzūkiškas dainas, ji prisi
statė mūsų Australijos lie
tuviams klausytojams. Vė
liau jų teko išgirsti Užjūrio 
svečių koncerte Bankstow- 
no miesto rotušės salėje, 
kuri per daug gerai nepasi
žymi savo akustika ir Lie
tuvių naujametiniame sve
čių koncerte, kur, kartu su 
n u o s tabiomis sesutėmis 
kanklininkėmis Aukse ir 
Mirga Bankaitytėmis iš 
Clevelando, žavėjo austra- 
liečius. Nebuvo tai stiprus 
operinis jos balsas, tačiau 
geras balso valdymas, švel
nūs ir, profesionaliniai iš

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja

1987 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ

NR.8701 Gegužės 8 - gegužė* 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 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.

NR. 8705 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.

KITOS KELIONĖS

NR. 8703 Liepos 11 - 24 d. — LATVIJA
Iš New York’o $1,695.00
Maršrutas: 2 naktys Helsinki, 10 naktų Riga.

NR. 8704 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.

NR. 8707 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, Budapest'as 3 naktys, 
Copenhaga 3 naktys. Viso 10 operos ir baleto 
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
VĄZ 21003
VAZ 21013

Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

5,365 rb.
4,470 rb.
4,130 rb.
3,900 rb.
3,360 rb.

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

dirbti tonai, bei gražūs dai
nų atlikimai, tiek mane, 
tiek ir daugumų jos koncer- 
tų klausytojų, žavėjo ir bu
vome tikrai patenkinti ne 
tik matydami, bet ir girdė
dami šių puikių jauna so
listę, atvykusių pas mus iš 
Amerikos.

Jau po visų koncertų, po 
visų vargų, globojant pa
čiam Lietuvių Dienų „bo
sui” A. Migui su žmona, ne
tikėtai sugavau Rūtų klube 
su savo artimaisiais bege
riant kavutę. Prisistatęs ir 
su malonumu išklausęs jos 
pasakytų keletos anekdotų 
(nežinojau, kad jaunos ir 
gražios solistės moka taip 
gerai ir gražiai pasakoti pi
kantiškus anekdotus), pa
prašiau jų pasikalbėti ir 
kaip su spaudos atstovu, kų 
ji mielai ir sutiko.

— Gal galite kų nors 
daugiau apie save papasa
koti?

— Daug tai tik nepasa
kosiu, dabar gyvenu Balti-

DIRVA

morėje, tačiau daugiausiai 
dirbu Washingtone. Išva
žiuodama iš Amerikos aš 
labai mažai žinojau apie 
Australiją. Tačiau artimai 
Lietuvoje susipažinusi su 
bendrais lietuvių kalbos 
kursų dalyviais Jonu Maša- 
nausku ir Ginta Viliūnaite, 
kurie yra jūsų iškilieji jau
nimo atstovai, daugiau ir 
apie jus iš jų išgirdau.

— O kaip jums patiko 
pas mus?

— Kiek teko matyti, tai 
esate gerai organizuoti ir 
gražiai susitvarkę. Palygin
ti Lietuvių Dienas su Ame
rika, būtų gana sunku. Kiek 
pastebėjau, tai čia visų tų 
sunkų darbų dirba tie pa
tys žmonės, pasišventę lie
tuvybei ir Lietuvai. Man 
atrodo, kad tiems patiems 
žmonėms dirbant., darbo yra 
pakankamai ir jeigu suras- 
tumėt daugiau žmonių, tai 
būtų kur kas lengviau ir 
geriau visiems. Jūsų jauni
mo pasirodymas, literatūros 
vakaras ir kiti parengimai 
buvo tikrai labai geri.

— Minėjot, kad lietuvių 
kalbų gilinot Lietuvoj. Kaip 
gi ten viskas buvo ir kaip 
sekėsi? \

— Lietuvoje aš radau 
maždaug visa tai ko aš ir 
tikėjausi, žmonės okupaci
joj yra labai pasikeitę ir 
turi prisitaikinti prie aplin
kybių. Aš labai daug laiko 
praleidau su muzikais, ra
šytojais, komp ozitoriais, 
jaunesniais ir vyresniais. 
Daug teko išsikalbėti ir la
bai nuoširdžiai su visais, 
kurie man buvo labai drau
giški ir malonūs. Daug iš
simokslinusio jaunimo, gau
dami mažesnį atlyginimų, 
pasirenka paprastesnį dar
bų, tačiau geriau apmoka
ma ir, mano manymu, gy
vena kaip ir be aukštesnio 
tikslo. Tačiau yra didelė 
jaunųjų dalis, kurie, nežiū
rėdami į pinigų, stengiasi 
išlaikyti savo profesijų, 
ypatingai kultūriniuose dar
buose. Paskutiniu laiku 
jaunimas Lietuvoje labai 
domisi mūsų Lietuvos pra
eitimi ir mūsų garbinga se
novės istorija, mitologija ir 
buvusia senovės lietuvių 
kultūra. Kiek pastebėjau, 
jaunimas stipriai nori ir 
stengiasi išlaikyti Lietuvos 
praeitį ir lietuvybę.

— Kų galėtumėte palin
kėti mums?

— Pirmų pirmiausiai tai 
aš norėčiau palinkėti Aus
tralijos lietuviškam jauni
mui, kad jis galėtų daug ge
riau susipažinti ir pamilti 
lietuvių kalbų, muzikų ir 
mūsų lietuviškųjų kultūrų. 
Visur jaunimas susiburia 
tautinių šokių grupėse. Tas 
yra labai gražu, tačiau rei
kėtų, kad jie daugiau susi
pažintų su lietuviais meni-
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Sol. Rūta Pakštaitė

ninkais, kultūrininkais, tau
todaile ir Lietuvos muzika, 
kų lietuviškasis jaunimas 
dar labai mažai ar visai čia 
nepažįsta. Gera proga tai 
būtų padaryti per būsimų 
Jaunimo Kongresų Austra
lijoj. Aš pamenu, kai bu
vau J. Kongrese Anglijoj, 
tai ten buvo daug įvairių 
kurselių, kaip pvz.: lietu
viško virimo, tautodailės ir 
pan., kas labai daug padėtų 
daugiau pažinti Lietuva ir 
jos kultūrų bei papročius. 
Labai pravartu būtų arti
miau susipažinti ir su pačia 
Lietuva ir ten gyvenančiu 
mūsų jaunimu.

Išvykdama iš Australijos, 
aš išsivežu tikrai labai gra
žius ir malonius įspūdžius 
iš šio jūsų gyvenamo kraš
to. Mano nuoširdi padėka 
yra visiems Australijos lie
tuviams už mano pakvieti
mų apsilankyti pas jus. Di
delis ačiū visiems, kurie 
mane taip vaišingai ir gra
žiai priėmė savuose namuo
se. Su dideliu malonumu jus 
ir vėl kada nors aplankysiu.

■

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ĮSIGYKITE ŠIUOS LEIDINIUS
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 37 tomai ................ $370.00
□ LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 37-tas tomas........ $ 35.00
l—. Anksčiau užsisakiusiems-$33.50
LJ ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai ................ $150.00
*—* VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai.......................... $ 35.00
Į~~| Signataro PETRO KLIMO “Iš mano atsiminimų” ... $ 13.25
n 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

dilimu
LINKĖJIMAI 

SAMOGITIA 
STEIGĖJAMS

Praeitais metais skai
čiau kanadiškiame savait
raštyje žinelę apie mirusį 
Domų Jurkų. Neparašyta, 
kad tai buvusis Samogitia 
steigėjas, bet tokiu apgai
lėjau ir paminėjau rašyda
mas apie prof. K. Alminų 
(Dirva, 1986 m. 48 nr.).

Būta kito Domo Jurkaus, 
nes žemaičių studentų kor
poracijos Samogitia steigė
jas Domas Jurkus atsiliepė 
tebesąs sveikas, kaip ridi
kas (Dirva, 1987 m. 2 nr.).

Atsiprašau už klaidų ir 
džiaugiuosi, kad samogitas 
Jurkus atsiliepė. Kiek da
bar žinamu iš trylikos stei
gėjų tik du tebegyvena lais
vajame pasaulyje: Domas 
Jurkus ir Aleksandras Mer
kelis. Abu pasireiškė nau
dinga visuomenine veikla 
ir reikšmingais lietuvių raš
tijos darbais. Geriausi lin
kėjimai.

Kazys Januta 
Los Angeles
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

CHICAGOS 
NEOLITUANŲ SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania Chi- 
cagos skyriaus valdyba, iš
rinkta 1986 m. lapkričio 2
d. sueigoje, pasiskirstė pa
reigomis taip: pirm. Vitas 
Plioplys (7212 So. Talman 
St., Chicago, III. 60629, tel. 
(312) 776-1938), vicepirm. 
Paulius Deveikis, sekreto
rė Onutė Barakauskaitė, iž
dininkas Juozas Mikužis, 
valdybos narė Rita Stončie- 
nė. Valdyba pakvietė jun- 
jorų tėvūnu Vytautą Liškū- 
ną, junjorų magistrą Lore
tą Deveikytę ir ąrbiter ele- 
gantiarum Viktoriją Mei- 
lytę.

Sueigą atidarė pirm. Vi
tas Plioplys ir pakvietė pir
mininkauti f ii. Pijų Ston- 
čių, o sekretoriauti fil. Vi
dą Momkutę. Praėjusios su
eigos protokolą perskaitė 
sekretoriavusi Loreta De
veikytė. Sueiga pasidžiaugė 
gerai lietuviškai parašytu 
protokolu, o pirmininkau
jantis sueigos vardu padė
kojo. Pranešimus padarė 
pirm. Plioplys ir iždininkas 
J. Mikužis. Pateiktas 1987 
metų veiklos planas, pasi
aiškinus kai kuriuos numa
tytus renginius, priimtas. 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 69 metų sukak
ties minėjimas numatomas 
š. m. vasario 22 d. Tauti
niuose Namuose. Išreikštas 
pageidavimas, kad į tą mi
nėjimą būtų įjungta ir 
Korp! Neo-Lithuania gar
bės nario dr. Jono Basana
vičiaus mirties 60 metų su
kaktis.

Lietuvos patrijarchas ir 
Korp! Neo-Lithuania gar
bės narys dr. Jonas Basa
navičius mirė po 9-rių me
tų atstačius Lietuvos nepri
klausomybę, 1927 m. vasa
rio 16-ją. Taigi, dr. J. Ba
sanavičius mirė Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo dieną ir šie
met sueina 60 metų sukak
tis nuo jo mirties. Visas dr. 
Jono Basanavičiaus gyve
nimas ir veikla tampriai 
surišta su lietuvių tautiniu 
atgimimu ir Lietuvai ne
priklausomybės s i e kimu. 
Jis buvo sumanytojas, fi
nansuotojas ir redaktorius 
pirmojo lietuviško laikraš
čio Aušros, pažadinusios 
lietuvius iš tautinio apsnū
dimo ir prisidėjusios prie 
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo. Minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo 69-tą sukaktį, ne
pamirškime įjungti ir tau
tos patrijarcho, nepriklau
somybės akto signataro dr. 
Jono Basanavičiaus 60 me
tų mirties sukaktį.

Vyr. valdybos pirm. K. 
Brazdžionytė ir arbitas 
Vaclovas Mažeika painfor
mavo apie anketos duome
nis, ruošiamą žiemos iškylą, 
testam entinį palikimą, 
Korp! veiklos leidinio ruo
šimą ir kitus bėgamus rei
kalus. Korp! Neo-Lithuania 
yra inkorporuota Illinois 
valstijoje, gavo registraci
jos numerį ir dabar siekia 
gauti nuo mokesčių atleidi
mą.

Sueigai pasibaigus, eko
nomistas Algis A. Luneckas 
supažindino su mokesčių 
formų užpildymu ir naujojo 
mokesčių įstatymo pagrin
diniais skirtumais. Paskai
ta. buvo naudinga, perduota 
angliškai, nors prelegentas 
į .klausimus puikiai atsaki
nėjo gražia lietuvių kalba.

DR . VIDO NEMICKO 
PASKAITA

socialinių reikalų ta- 
vadovaujama Dan-

LB 
ryba, 
guolės Valentinaitės, rūpi
nasi vyresnio amžiaus lietu
viais ir teikia jiems įvai
rius patarnavimus. Tarp 
kitų patarnavimų ir teikia
mų patarimų, ruošiami 
įvairūs kursai, vyksta pa
skaitos, pasikalbėjimai.

Dr. Vido Nemicko paskai
toje, kuri įvyko š. m. sau
sio 21 d. Seklyčioje, teko 
dalyvauti ir išgirsti nau
dingų patarimų širdies ne
galavimo klausimais. Į šią 
paskaitą prisirinko pilnutė
lė Seklyčios patalpa, pritrū
ko kėdžių ir net stovimų 
vietų. Tokios naudingos pa
skaitos yra reikalingos ir 
žmonės, ypač vyresnieji, la
bai domisi ir gaudo žinias, 
kaip lengviau pratęsti savo 
savo senatvės dienas ir pa
lengvinti skausmus. Dr. Vi
das Nemickas yra jaunosios 
kartos profesionalas — šir
dies ligų specialistas, pui
kiai kalba lietuviškai ir 
lengvai susidorojo su medi
ciniškais terminais. Savo 
paskaitoje daugiausia aiški
no angina pectoris ligos 
simptomus ir priemones nuo 
jos apsisaugoti. Po paskai
tos atsakė į klausimus, su-

sijusius su įvairiomis ligo- St., Chicagoje. Namai pirk
inis. Popietę pravedė pro- ti sutelktomis aukomis, už- 
gramų vedėja Vida Glevec- 
kienė.

Dr. Vidas Nemickas iki 
šiol turėjęs kartu su kitais 
gydytojais ofisą Chicagos 
Marųuette Parko artumo
je, nuo š. m. kovo 1 d. išsi
kelia ir atidaro gydytojo 
kabinetą toje pačioje gat
vėje, tik keletą blokų į pie
tus: 7722 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652, telef.: 
(312) 471-3300.

Su Romualdo ir Elenos 
Nemickų šeima riša sena 
pažintis ir draugystė. At
vykę į šį kraštą įsikūrėme 
tame pačiame East Chica
gos, Indiana, mieste ir iki 
pensijų dirbome toje pačio
je plieno liejykloje — In- 
Iand Steel Co., Nemickų šei
ma vėliau pasistatė namus 
Highlande, kur ir dabar te
begyvena.

Nemickai išaugino tris 
vaikus ir visus išleido į 
aukštuosius mokslus. Vy
resnysis sūnus Rimgaudas, 
kardiologas, aukščiausiais 
pažymiais baigė Loyolos 
medicinos mokyklą, profer 
soriauja ir gelbsti širdinin
kams. Dvinukai — Vidas ir 
Dalia pasekė vyresniojo 
brolio pėdomis ir taip pat 
baigė medicinos mokslus: 
Vidas — kardiologas, o Da
lia (dabar Martinkienė) 
baigė Ksavier medicinos se
serų mokyklą, padarė mas- 
terį ir yra registruota me-. 
dicinos sesuo. Taigi, Nemic
kai susidėję į draugę, galė
tų įsteigti klinikas — a la 
Broliai Mayo.

Visa Nemickų šeima yra 
patrijotiškai nusiteikusi ir 
lietuviškumą laiko pirmoje 
vietoje. Visi vaikai skaito 
lietuvišką spaudą ir remia 
lietuvišką veiklą. Abu sū
nūs yra Korp! Neo-Lithua
nia filisteriai, o Dalia skau
tė.

Malonu dr. Vidui palinkė
ti geros sėkmės naujoje 
vietoje ir toliau palengvin
ti lietuvių negalias.

LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBOS 

VEIKLA

Po paskaitos susitikus 
Seklyčios vedėją D. Valen- 
tinaitę užklausiau apie jos 
sėkmes ir nesėkmes, o pa
pildomų žinių išgirdau iš P. 
Petručio perduoto pasikal
bėjimo per Margučio radiją 
(1987. I. 23 d.). Vyresnio 
amžiaus lietuvių centras 
yra įsikūręs naujame pa
state 2711-2715 West 71st 

traukiant didoką paskolą, 
kurią reikia grąžinti dali
mis su palūkanomis.

Padarius a t i t i nkamus 
pertvarkymus ir pritaiky
mus soc. reikalų paskirčiai, 
namuose įsikūrė šios įstai
gos: apačioje — soc. reika
lų tarnyba, virtuvė ir Sek
lyčia, kurioje yra valgykla, 
o antrame aukšte — vyr. 
žmonių bendrabutis, kuria
me yra 6 gyvenami kamba
riai su trimis voniomis ir 
kitais patogumais, poilsio 
kambarys, valgomasis ir 
virtuvė. Antro aukšto gy
ventojai gauna išlaikymą ir 
pilną patarnavimą ir aptar
navimą. Gyventojai turi bū
ti socialūs ir pajėgūs save 
prižiūrėti.

Soc. reikalų tarnyboje 
dirba nusimanančios tar
nautojos ir padeda sutvar
kyti iškilančias problemas. 
Seklyčioje 6 dienas savai
tėje veikia valgykla (išsky
rus trečiadienius), meninių 
dirbinių krautuvėlė, biblio
teka ir skaitykla. Vyr. am
žiaus valgytojams duoda
ma nuolaida. Seklyčia gali
ma naudotis šeimyniniams 
pobūviams, organizacijų su
sirinkimams, laidotuvių pie
tums ir kitokioms progoms. 
Maistas yra įvairus ir ska-. 
niai pagamintas. Valgyto
jų skaičius nuolat auga, bet 
dėl duodamos nuolaidos nė
ra, pelningas. Iš viso soc. 
reikalų tarnyba nesiekia 
pelno, bet nori išlaikyti na
mus ir teikiamus patarna
vimus. Visoms valdžioms 
(federalinės, valstijos ir 
miesto) apkarpius soc. rei
kalams pašalpas, soc. reika
lų tarnyba negauna para
mos ir tenka patiems išlai
kyti. šiuo metu parama 
ateina tik iš religinių orga

PETKUS
TeVAS 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

nizacijų fondų. Norint iš
laikyti taip reikalingą ir iš
siplėtusi socialinį patarna
vimą, tenka patiems prisi
dėti savo auka, nors už pa
tarnavimą nieko neimama. 
Savanorių talka labai bran
ginama ir vertinama, bet 
jos neužtenka visiems po
reikiams patenkinti. Mais
to iš vėžio j imas nepajėgian
tiems jo pasiimti, reikalin
gas talkininkų su savo su
sisiekimo priemonėmis.

Visais reikalais kreiptis 
i soc. reikalų tarnybą 
476-2655).

Atsiminkime, kad 
lietuvių centras yra 
lietuvių ir visi galime 
dotis teikiamais patarnavi
mais. Lankykimės ir rem
kime ne tik vyresnieji am
žiumi, bet pratinkime ir 
jaunuosius čia lankytis ir 
pagelbėti vyresnio amžiaus 
lietuviams. Soc. tarnybos ir 
vyr. amžiaus lietuvių cent
ras yra sukurtas mūsų pa
togumui ir paslaugoms, tad 
ir stenkimės išlaikyti savo 
talka ir aukomis.

(tel.

vyr. 
visu 
nau-

Atskirai reikia paminėti 
LB socialinių reikalų tary
bos leidžiamą biuletenį 
PENSININKĄ, s u m aniai 
redaguojamą visuomeninin
ko Karolio Milkovaičio. Pen
sininke randama naudingų 
patarimų sveikatos ir mai
tinimosi klausimais. Pensi
ninkas išeina kiekvieną mė
nesį ir metinė prenumerata 
yra 10 dol. Užsisakykime ir 
pasinaudokime teikiamomis 
žiniomis.

• Korp! Neo-Liahuania 
pirmininkė Kazė Brazdžio- 
nytė persikėlė į naują gy
venamą vietą. Jos adre
sas: 511 So. Nolton Avė., 
Willow Spring, III. 60480.

f

Viešėdami Chicagoje aplankykite DAD AM A
MAISTO IB UKEBIŲ KBAUTUVĘ — > llll/llvlą

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

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

Kainos io m o o — Pasirinktame dideliu
apsilankę—įsitikinsite.

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 
equipment will be provided. 40 hour work week. Great benefits & 
excelient starting salary. Experience, professionalism flc good writing 
skills a mušt.

Fumiture Corporation
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Ark. Jurgio Matulaičio mirties 60 m. sukakties minėjimas šv. Jurgio

parapijoje Clevelande

Š.m. sausio 25 d., sekma
dienį, Šv. Jurgio parapija ir 
prijaučiantieji rinkosi neeili
nei šventei. Rinkosi paminė
ti 60-ties metų sukaktį nuo 
palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio mirties.

J.E. vyskupas Paulius Bal 
takis, O.F.M. atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą, 
iškeldamas palaimintojo pa
lyginamai trumpo gyvenimo 
didžius nuopelnus katalikų 
bažnyčiai ir Lietuvai. Prieš 
savo norą skirtas pareigoms 
atmosferoje, persunktoje 
tautinėmis ir politinėmis 
įtampomis persunktoje at
mosferoje, palaimintasis Jur 
gis Matulaitis lygino skir
tumus, iškeldamas kiekvie
no žmogaus, kaip Dievo kū

Minėjime meninę programą atlikusios kanklininkės: Julija, 
Lilija ir Nida Gelažytės. J. Velykio nuotr.

Prie naujai įrengtos ir pašventintos ark. Jurgio Matulaičio 
paminklinės lentos (dovana Aušros ir a. a. Ryto Babickų), vysk. 
P. Baltakis, vysk. A. Pilla ir klebonas kun. Bacevičius.

V. Bacevičiaus nuotr.

Seseles kazimierietės su vysk. Anthony Pilla.
V. Bacevičiaus nuotr. Pietų dalyviai... V. Bacevičiaus nuotr.

rinio, prigimtą vertybę, pa
brėždamas savo lietuvišką 
prigimtį ir norą tautiečiams 
pirmoje eilėje padėti.

Septyniems metams praė
jus nuo palaimintojo Jurgio 
Matulaičio mirties, iš potvy
nio apsemto katedros rūsio 
iškeltame karste, jo kūnas 
buvo rastas gedimo nepa
liestas.

Prie iškilmingai maldin
gos pamaldų nuotaikos pri
sidėjo ir J.E. Clevelando vys 
kupo Anthony Pilla dalyva
vimas. Savoje diocezijoje 
jam priklausančią pagrindi
nio celebranto rolę perleidęs 
vyskupui Pauliui Baltakiui, 
vyskupas Anthony Pilla 
trumpame žodyje vertino 
palaimintojo Jurgio Matulai- Ark Jurgio Matulaičio mirties sukakties minėjime Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje atna

šaujant Šv. Mišias. Iš kairės: klebonas kun. J. Bacevičius, vysk. P. Baltakis, kun. J. Wright ir 
vysk. A. Pilla. V. Bacevičiaus nuotr.

čio didžiadvasiškumą, tau
tinių tradicijų puoselėjimo 
reikšmę ir linkėjo ištvermės 
parapijos darbuose.

Salia vyskupų Mišių auko
je dalyvavo parapijos admi
nistratorius kun. Juozas Ba
cevičius, kun. A. Goldikov- 
skis, kun. K. Žemaitis, kun. 
J. Wright ir dijakonas K. 
Piechowski.

Pamaldų iškilmes pratur
tino parapijos choras gražiu 
giedojimu. Choras - a.a. Ry
to Babicko palikimas para
pijai. Kaip ir praeityje, šven 
tėse kaip ši, prie choro dėjo
si vyrų okteto keli dalyviai. 
Po a.a. Ryto Babicko mirties 
vargonininkė Jūra Blynaitė 
tęsė choro paruošimą šven
tei. Po vienos repeticijos su 
muzike ir dirigente Rita Klio 
riene, per pamaldas choras 
taikliai pakluso šypsniu pa
puoštam Ritos Kliorienės 
dirigavimui. Ji, nesenai pa- 
bėrusi ašaras prie a.a. Ryto 
karsto, šiuo savo dalyvavi
mu gražiai jam padėkojo, 
išbaigdama jo įsipareigoji
mą šventei, kurios jis tikėjo
si sulaukti.

Šiai šventei prisiminti, 
J.E. vyskupui A. Piliai buvo 
įteiktas meniškas lietuviš
kas kryžius

Mišios baigėsi malda ir 
palaiminimu prie pal. Jurgio

Kristina Motiejūnaitė, Kristina Kasulaitytė ir Kęstutis Ci- 
vinskas talkinę minėjimo iškilmėm. J. Velykio nuotr.

Matulaičio paminklo, o var
gonai ir choras atsiliepė 
Beethoveno melodija ir žo
džiai ‘Laimink, Kristau, mū
sų darbą, duoki silpstantiem 
jėgų, veski mus į gimtą 
žemę laisvės rytmečio keliu’.

Į pietus su vysk. P. Balta
kiu susirinko per du šimtu 
parapijiečių ir svečių. Trum 
poje meninėje dalyje Kristi
na Kasulaitytė paskaitė iš
traukas iš arkivyskupo Jur

gio Matulaičio užrašų. Onos 
Mikulskienės mokinės Juli
ja, Lilija ir Nida Gelažytės 
paskambino kanklėmis.

Vyskupas Paulius Balta
kis kalbėjo apie šių metų ju
biliejines iškilmes Romoje, 
minint 600-tų metų sukaktį 
nuo krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje, bei apie arkivys
kupo Jurgio Matulaičio pa-

{Nukelta į 12 psl.)
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Gintaro valgykloje su svečiu vysk. P. Baltakiu. Iš kairės: Šv. Jurgio parapijos tarybos 
pirm. Pr. Razgaitis, Dievo Motinos parapijos klebonas kun. G. Kijauskas, S. J., vysk. P. Bal
takis ir Sv. Jurgio parapijos klebonas kun. J. Bacevičius. , J. Velykio nuotr.

Ark. Jurgio Matulaičio minėjimas..
(Atkelta iš 11 psl.) 

laimintuoju paskelbimo apei 
gas.

Išklausius jo pranešimo 
piršosi išvada, kad iškylan
čios kontraversijos pokal
biuose ir spaudoje sumažė
tų, gal net išnyktų, jei būtų 
atsižvelgta į aplinkybes, ku
riose pasiruošimas vyksta. 
Lietuvos pavergėjų ar jo pa
valdinių šachmatiniai ėjimai, 
tikinčiųjų padėtis pavergto
je Lietuvoje ir laisvųjų aspi
racijos atsiliepia į sprendi
mus. Popiežiaus Pauliaus 
Jono II-jo palankumas lietu
viams daug padeda. Keliais 
atvejais jis jau yra gynęs lie
tuvių reikalus nuo mums 
priešiškų interesų.

Vyskupas Paulius Balta
kis tikisi arti 2000 lietuvių 
keliauninkų Romos iškilmė
se ir prašė ’clevelandiečius 
gausiai dalyvauti.

Vaišėms baigantis, Šv. 
Jurgio parapijos Tarybos 
pirm. Pr. Razgaitis padėko- 
vysk. P. Baltakiui už atsilan
kymą.' Jo pastoracijos dar
bams paremti įteikė Tary
bos vardu tūkstantinę.' Ku
nigui Juozui Bacevičiui, 10- 
ties metų kunigystės sukak
tyje, palinkėjo ištverti ne
lengvose tautinės parapijos 
išsilaikymo sąlygose, padė
kojo už ryžtą skirti jauno 
kunigo dienas lietuviškai pa

rapijai. Sukakčiai prisiminti 
kun. Juozui buvo įteiktas lie
tuviškas kryžius, o jo laive
lio benzinui - vokelis. Čia 
buvo pasveikinti ir kun. Juo
zo artimieji - mamytė Joze- 
fina, brolis dr. Antanas ir 
brolis adv. Jonas.

Lietuvių Bendruomenės, 
ALT-o, L.A.S. Sąjūdžio ir 
Religinės Šalpos Clevelando 
Skyrių atstovų sveikinimai 
buvo perduoti programos 
vedėjos.

Gausiu plojimu dalyviai 
pritarė padėkai kunigams 
svečiams - Kęstučiui Žemai
čiui, Aleksandrui Galdikovs- 
kiui, o ypač kun. Gediminui 
Kijauskui.

Šalia parapijos Tarybos, 
darbu ir talka prisidėjo prie 
šios šventės gražaus pasise
kimo: Rita Kliorienė, Vilija 
Klimienė, Virginija Juodišiū 
tė, Daiva Blynaitė, Jūra Bly- 
naitė, Kristina Kasulaitytė, 
Kristina Motiejūnaitė, Ona 
Mikulskienė, Julija, Lilija ir 
Nida Gelažytės, Leonidą Na- 
gevičienė, Valerija Spirikai- 
tienė, Uršulė Gaižutienė, 
Jadvyga Budrienė, Rita Min 
kūniėnė, Genė Mažonienė, 
Aleksandra Razgaitienė, Sta 
sė Miglinienė, Francis Stochl 
Pranas Neįmanąs, Kazys 
Gaižutis, Alfonsas Karkliūs. 
Ypatingos padėkos verti visi 
šios šventės choristai.

Pietų programą pravedė 
Vilija Klimienė-Nasvytytė. 
Sugiedota sveikiausių metų 
tą dieną į 89-tus metus įžen
giančiam dr. Stasiui Jankaus 
kui.

Šventė baigta vyskupo 
palaiminimu, giesme Marija, 
Marija ir kun. Juozo Bacevi
čiaus padėka atsilankiusiem 
ir šventės organizatoriams.

Pr.R.

DETROIT

ŠVYTURIO ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS

Švyturio jūrų šaulių kuo-, 
pos narių metinis visuoti
nas susirinkimas įvyko sau
sio 25 d. šv. Antano para
pijos mokyklos salėje. Su
sirinkimą pradėjo kuopos 
pirmininkas Bronius Valiu
kėnas. Įnešta kuopos vėlia
va ir atsistojimu ir tylos 
minute pagerbti mirę kuo
pos šauliai.

Susirinkimą pravesti pa
kvietė Albertą Misiūną pir
mininku ir Albiną Grigaitį 
sekretorium.

Klaipėdos Krašto atvadavimo minėjimo sausio 18 d. Detroite rengėjai ir talkininkai. Iš 
kairės: Lietuvių šaulių sąjungos centro valdybos vicepirm. Mykolas Abarius, LKVS "Ramovė” 
Detroito skyriaus pirm. Vytautas Kutkus, šv. Antano parapijos klebonas kun. Alfonsas Babo- 
nas, paskaitą skaitęs Lietuvių šaulių sąjungos centro valdybos pirm. Karolis Milkovaitis, Sta
sio Butkaus šaulių kuopos pirm. Vincas Tamošiūnas, Švyturio jūrų šaulių kuopos pirm. Bro
nius Valiukėnas ir Detroito savanorių vicepirm. Stasys Šimoliūnas. K. Sragausko nuotr.

Albertas Misiūnas per
skaitė darbotvarkę, kuri be 
pakeitimų buvo priimta. Į 
mandatų komisiją — Elena 
Braziūnienė, Stasys Sližys 
ir Antanas šiurkus.

Valdybos narių praneši
mus padarė: vicepjialinin
kas Mykolas Abarius, se
kretorius; Antanas Vaitė- 
nas, iždininkas . Romas Ma- 
cionis, spaudos informaci
jos vadovas. Antanas Su- 
kauskas, parengimų vado
vas Algis Macionis, stovyk
los administratorius Balys 
Telyčėnas, statybos vadovas 
Antanas šiurkus, kultūros 
vadovas Stasys Sližys, mo
terų vadovė Onutė Selenie- 
nė ir kuopos pirmininkas 
Bronius Valiukėnas.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Albertas Misiū
nas, jo pasakymu knygos 
vedamos tvarkingai ir pini
gai atitinka knygos įra-. 
šams. Turto knygos nebuvo 
tikrintos. Pasiūlė už gerai 
atliktus darbus valdybai pa
reikšti padėką ranku ploji
mais tas ir buvo padaryta.

Pranešimai išdiskutuoti 
ir priimti. Kuopos pirmi
ninkas ir valdyba (išskyrus 
Antaną Sukauską ir Anta
ną Vaitėną) sutiko palikti 
dar vienai kadencijai 2 me
tams. Kartu su jais lieka 
ir moterų vadovė Onutė Se- 
lenienė ir kuopos kapelionas 
kun. Kazimieras Simaitis. 
Valdyba pareigomis dar ne- 
pasiskirstė.

Į revizijos komisiją per
rinkti : Albertas Misiūnas 
ir Petras Bitleris ir naujai 
išrinkta Bronė Vasiliaus
kienė.

Susirinkime dalyvavo 34 
kuopos nariai, ir kaip sve
čiai LB Michigano apygar
dos pirmininkas Vytautas 
Kutkus su žmona Elena ir 
dukra Laimute.

Po susirinkimo moterų 
vadovės Onutės Selenienės 
ir jos talkininkių sesių šau
lių visi susirinkimo daly
viai buvo pavaišinti.

• Vytauto Kutkaus pa
gerbimas įvyks kovo 8 d. 1 
val.’p. p. šv. Antano para
pijos salėje. Bus patiekta jo 
nueitų gyvenimo kelių ap
žvalga, meninė dalis ir vai
šės. Norintieji pagerbime 
dalyvauti bilietus įsigyja: 
Dievo Apvaizdos parapijo
je pas Mykolą Abarių ir šv. 
Antano parapijoje — An
taną Grinių.

A. Grinius

• Austės Pečiūraitės me
no darbų paroda sausio 10 
d. buvo atidaryta New Yor
ke, Gallery Ltd., 56 Blee- 
ker St. Ji yra studijavusi 
Philadelphijos ir Chicagos 
meno institutuose ir turi 
magistro laipsnį. Austė taip 
pat rašo eilėraščius lietuvių 
ir anglų kalba ir su savo kū
ryba yra pasirodžiusi kultū
rinėse šventėse.

Jos tėvai Lionginas ir Jū
ratė Pečiūrai gyvena Ann 
Arbor, Mich.

• J. Pilkauskienė, Hamil- 
ton, atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
20 dol. Ačiū.

• Dr. K. Tautvydas, Lake 
Erno, Dirvai paremti atsiun
tė auką 25 dol. Ačiū.

Į » ■ NATIONVV1DE 
K 1INSURANCE 

| Natior>wide iŠ on yOv' SKle

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.

MACHINIST Bullard, VTL Op
erator, Ist & 2nd shift. Mini
mum 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-.3:30prrk

(1-51

Šv. Jurgio parapijos tarybos pirmininkas Pr. Razgaitis įtei
kia vysk. P. Baltakiui tūkstantinę. Prie stalo sėdi kunigai G. 
Kijauskas, J. Bacevičius ir A. Goldikovskis.

V. Bacevičiaus nuotr.
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MŪSU JAUNIEJI PROFESIONALAI
Man buvo malonu susi

pažinti su prieš ketveris 
metus į Clevelandą iš Chi
cagos atsikėlusią Rimo 
Aukštuolio ir Vitos Muso- 
nytės-Aukštuolienės lietu
viška šeima. Rimą Clevelan
do lietuviai pažįsta iš jo vi
suomeninės veiklos, prisi
mena kaip aktyvų jūrų 
skautą. Čiurlionio Ansamb
lio tautinių šokių vadovą ir 
vienos radijo valandėlės po
litinių analizių autorių. Jau
noji Vita, psichologijos 
mokslų daktarė, mane už
imponavo savo puikia lie
tuvių kalba ir tuo faktu, 
kad abu Aukštuolių sūne
liai pakrikštyti lietuviškais 
Algirdo ir Kęstučio vardais.

Vita Musonytė baigusi 
psichologijos mokslus Chi
cagos Illinois universitete, 
1984 metais įsigijo daktaro

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
V. Bossinas, Chesterland 3.00 
Dr. K. Tautvydas,

Lake Erno .................25.00
S. Balys, Grand Rapids 8.00 
Ed. Stepas,

Wolloughby Hill ......... 8.00
J. Raibys, Ągoura ........... 3.00
V. Graužinis, Chicago ..15.00 
Dr. A. Aželis,

University Hts.............. 15.00
A. Reivitis, Jupitre ....13.00 
M. Krasauskas, Pasadena 13.00 
J. Matusevičius, Chicago 10.00
B. Palski, Bowie............ 3.00
Prel. J. Kučingis,

Los Angeles ................33.00
V. Naudžius, Chicago .... 3.00
J. Šiaučiūnas, Cicero .... 3.00
G. Gaška, Cleveland .... 1.00 
M. Ambrozaitiš,

Chasterton....... .  8.00
J. Žvinys, St. Petersburg 13.00 
Br. Akelis, Venezuela .. 6.00 
Dr. D. Degėsys,

Cleveland ................... 50.00
A. Gilvydis,

W. Bloomfield ............ 6.00
A. Stiklakis, Chicago .... 3.00
A. Vaivada, McLean ....10.00
W. Turnewitsch, Vokietija 3.00 
Prof. R. Vaišnys,

New Haven ................ 8.00
ALT Clevelando skyrius 25.00 
M. Jauniškis, Aąuebogue 10.00
K. Ralys, Cleveland .... 8.00 
Omahos Lietuvių

Moterų klubas ............. 25.00
V. Nasvytis, Cleveland .. 3.00
V. Zdanys, Hartford .... 8.00
L. Šimkūnas, Cherry Hill 8.00
S. Jurgelevičius (Gręžė),

Dorchester.................... 8.00
J. Dženkaitis, Glendale 33.00
P. Ambraziejus, Falmouth 8.00
T. Penikas, Woodhaven .. 3.00
VI. Blinstrubas,

Cleveland .................... 33.00
A. Juška, Sterling Hts. .. 8.00 
Ed. Čepas, Lighthouse ..13.00
A. Diškėnas, St. Pete........8.00
V. Mazoliauskas,

Lake Worth ................  1.00
Br. Žemaitis, Worcester .. 3.00 
J. Jurkus, Rochester ....10.00 
Tėv. dr. T. Žiūraitis,

Washington ................ 3.00
V. Janulis, Cicero ......... 8.00
J. Pilkauskienė, Hamilton 20.00 
E. Vengianskas, Lakeside 3.00 
V. Vitkus, Rochester .... 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

laipsnį iš klinikinės ir vys
tymosi psichologijos, apgy
nusi disertaciją, kurioje ji 
nagrinėti lietuvių dvikal- 
biškumą. Vita Musonytė iš
augo lietuviškoje profesio
nalų šeimoje, tiek tautiškai, 
tiek profesiniai padariusio
je į ją stiprią įtaką. "Pasi- 
rinkaus psichologiją, nes 
mano tėvelis yra psichiat- 
ras-gvdytojas, ir nuo anks
tyviausių savo vaikystės 
dienų augau aplinkoje, ku
rioje buvau apsupta tiek 
lietuviška dvasia, tiek su 
žmogaus psichika susieju
siais pokalbiais ir literatū
ra. Be to, aš visada domė
jausi žmonėmis ir savo san
tykiuose su draugais jutau 
jų pasitikėjimą manim. To
dėl manyje yra stiprus no
ras padėti žmonėms, ku
riuos slegia dvasinės pro
blemos, su kuriomis jie ne
pajėgia kovoti ar jas iš
spręsti”, kalbėjo Vita. ”Ne 
kiekvienas asmuo gali sėk
mingai nugalėti dvasinę 
įtampą, kilusią iš finansi
nių problemų, įtampos tar
nyboje, šeimoje su mažais 
vaikais, ir pan.”

Lygiagrečiai su vietinė
mis mokyklomis, daktarė 
Vita lankė ir baigė Donelai
čio lituanistinę mokyklą, 
lankė pedagoginius kursus, 
šoko "žilvičio” tautinių šo
kių grupėje, priklausė skau
tams ir ateitininkams. Dar 
prieš lituanistikos katedros 
įsteigimą, ji dėstė Illinojaus 
universitete lietuvių kalbą 
ir yra Lituanistikos Insti
tuto narė, dalyvavusi su pa
skaita kultūros ir mokslo 
simpoziume. Susipažinusi su 
Rimu Aukštuoliu ir su juo 
sukūrusi šeimą, ji ir toliau 
sugeba gyventi tarp dviejų 
kultūrų ir dviejų įsiparei
gojimų, suderindama šei
mos gyvenimą su savo pasi
rinkta profesiją. Atlikusi 
Ohio valstijos įstatymų nu
statytą stažą, ji įsijungė 
Į profesionalų - psichologų 
bendrovę ir pakaitomis, pa
gal susitarimą, aptarnauja 
klijentus tos bendrovės sky
riuose: Behavior Manage
ment Associątes Rocky Ri- 
ver ir Beachwoodo prie
miesčiuose. Tos bendrovės 
pagrindinis uždavinys yra 
rūpintis asmens psichologi
nėmis problemomis, nusta
tyti diagnozę, jas spręsti ir 
pritaikyti terapiją. Tai se
sija, trunkanti kelias savai
tes ar net keletą mėnesių, 
su labai gerais rezultatais.

Sesijų metu suaugęs žmo
gus ar bet kurio amžiaus 
vaikas yrą analizuojamas, 
surandamos dvasinės pu
siausvyros praradimo prie
žastys, daromas apklausi-. 
nė jimas, tyrimai, padedant 
išspręsti emocinę problemą. 
"Yra klaidingas, mitas, kad 
psichologo paslaugos reika
lingos. tik protą prarandan
tiems”, ..šyptelėjo daktarė 
Vita. "Tėvai kartais turi 
problemų su savo vaikais.

Dr. Vita Musonytė-Aukštuolienė su sūnumis Algirdu ir 
Kęstučiu.

mokykloje, ir niekas neži
no, kame priežastis v.. šei
moje artimo asmens mirtis 
ar užsitęsusi liga palaužia, 
ir paraližuoją ne vieną as
menį. žmonės, išėję į pen
siją, pasijunta esą niekam 
nereikalingi ir nemato savo 
gyvenimo prasmės. Tėvai, 
išleidę vaikus į pasaulį, 
kartais praranda dvasinę 
pusiausvyrą. Dėl pačiam 
asmeniui n e s u p rantamų 
priežasčių, nors išoriniai 
nieko nestinga, staiga atsi
randa stipri dvasinė depre
sija. Kiti, patyrę nemalonu
mus, kaltina aplinką ar ki
tus žmones. Visi jie yra rei
kalingi skubios profesinės 
pagalbos”, aiškina daktarė 
Vita. Sesijų metu yra pro
ga atvirai su pasitikėjimu 
išsikalbėti, susitaikyti su 
savimi ir gyvenimo realybe. 
Yra svarbu įtikinti, kad 
kiekvienas žmogus yra at
sakingas už savo veiksmus 
ir pats daro sprendimus.

Clevelande mes dar netu
rėjome šios srities profesio
nalo, kuris ne tik turi rei
kiamas kvalifikacijas, bet 
laisvai kalba lietuviškai. 
Taip pat teko patirti, kad 
šios rūšies terapijos išlai
das padengia sveikatos 
draudimo bendrovės, kaip 
Blue Cross ir kiti.

Rimas ir Vita Aukštuo
liai savo gyvenimo pavyz
džiu mus turėtų nuteikti 
optimistiškai, kaip jaunos 
lietuvių profesionalų šeimos 
pavyzdys. Rimas šiuo metu 
eina atsakingas pareigas 
Ameritrust Co. tarptauti
niame banko operacijų sky
riuje. Sąryšyje su savo tar
nyba, jis dažnai vyksta į 
užsienį ir tų išvykų metu vi
sada randa laiko susitikti 
su lietuviais. Aukštuoliai 
prenumeruoja ir skaito lie
tuvišką spaudą, priklauso 
lietuviškai parapijai ir na
muose kalba lietuviškai. 
Malonu jų pavardes matyti 
spaudos rėmėjų sąrašuose.

Atvykus į Clevelandą, Vi
ta Aukštuolienė įstojo į 
Korp! Giedra ir yra "Dai
navos” stovyklavietės rė
mėjų komiteto narė.

Aurelija Balašaitienė

PHILADELPHIA

VASARIO 16 SU 
KONSULAIS

Kiekvienais metais Phila- 
delphijoj labai gražiai ir 
prasmingai paminima mūs;ų 
didžioji tautos šventė — 
Vasario 16-toji. šįmet į ren
ginį įjungiama pora naujo
vių. Tuo dar labiau bus pa
didintas šventės orumas.

Minėjimas susidės iš li
turginių apeigų bažnyčiose 
ir akademinės dalies. Iškil
mingos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir 
dabar kovojančius dėl jos 
nepriklausomybės bei pa
grindinių žmogaus teisių 
įvyks Šv. Andriejaus baž
nyčioj, 19 ir Wallace gatvių 
sankryžoj, vasario 22 d., 
10:30 vai. r. Mišias atna
šaus ir pamokslą pasakys 
jaunas kun. Kazimieras 
Stewart. Pamaldų metu gie
dos plačiai žinoma sol. Ona 
Pliuškonienė. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis, o moterys pasi
puošusios tautiniais rūbais.

Tą pačią dieną, 2 vai. p. 
p., Lietuvių namų K. M. 
Čiurlionio salėj, 2715 E. 
Allegheny Avė., įvyks iš
kilmingas minėjimas. Pa
grindinį žodį lietuvių ir ang
lų kalba tars naujasis ge
neralinis konsulas Vaclovas 
Kleiza, svečias iš Chicagos. 
Minėjimą savo atsilankimu 
jau yra sutikęs pagerbti 
Philadelphijos miesto bur
mistras Wilson Goode. Į 
akademiją yra pakviesti vi
si Philadelphijoj reziduoją 
konsulai. Tai pirmas rengė
jų bandymas mūsų paverg

tos tėvynės skausmą at- 
skleisti aukštiem svečiam. 
Be to, į akademiją yra pa
kviesti valdžios pareigūnai 
ir pavergtų tautų atstovai. 
Invokaciją sukalbės Šv. Jur
gio parapijos kleb. kun. 
Juozas Andrelonis. (Jo baž
nyčioj aukščiau minėta in
tencija Mišios bus atnašau
jamos vasario 15 d., 8 v. r.).

Meninę programos dalį 
atliks mūsų šaunios vieti
nės pajėgos: Vyrų dainos 
vienetas, vadovaujamas Vy
to Maciūno, "Aušrinės” 
tautinių šokių grupė, va
dovaujama Eimučio Ra- 
džiaus ir dainininkė Rasa 
Krokytė.

Po minėjimo Kultūros 
centre ir prie jo esančiuose 
kambariuose įvyks paben
dravimas su konsulais ir ki
tais svečiais. Norintieji vai
šėse dalyvauti, bilietus pra
šomi įsigyti iki vasario 15. 
Prie įėjimo jie nebus par
davinėjami. Vienam asme
niui kainuoja 15 dol., o po
rai — 25 dol.

Kaip ir kiekvienais me
tais laisvinimo reikalam 
bus renkamos aukos. Ren
gėjai, nuoširdžiai dėkodami 
mūsų kolonijos gyvento
jams už dosnumą praeity, 
viliasi, kad jų širdys ir pi
niginės lietuvybės reikalam 
bus plačiai atvertos ir šiais 
metais. Aukos bus priima
mos bet kuriam pasirink
tam veiksniui.

Vasario 15 d., 6:30 vai. 
vak., per radijo stotį 
WFLN FM banga 95,7 bus 
perduodama programa, LB 
Kultūros tarybai paruošta 
Algio Rukšėno ir Juozo 
Stempužio. Girdėsime lietu
viškas dainas, muzika ir 
anglų kalba komentarus 
apie Lietuvą. Programa tę
sis 30 minučių. Rengėjai 
pageidauja, kad klausytojai 
radijo stočiai pasiųstų pa
dėkos laiškučius.

Malonu pastebėti, kad tai 
jau bus 20-asis iš eilės Va
sario 16 proga stočiai pa
siųstos medžiagos translia
vimas. Programų nemoka
mu perdavimu visą laiką 
rūpinasi Teresė Gečienė, 
dabartinė LB Philadelphi- 
jos apvlinkės pirmininkė.

(bv)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• 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.

PRINTER ŠILK SCREEN - Person 
with knowledge of manual sėt up & 
press operation. Knowtiow in screen 
making/inks helpful. Growth oppty. 
Resume/sal history to: Mtrror Dynam- 
ics, 750 South 13th St, Newark, N J 07103.
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ONAI PADVOISKIENEI 

mirus, jos pusseserę RŪTĄ ŠAKIENĘ nuo

širdžiai užjaučiame.

Leonas ir Izabelė 
O k s a i

VOSYLIUI SAKAVIČIUI 

IR

ANTANUI JASIUI
mirus, mūsų mielą draugę IRENĄ SAKA- 

VIŪIŪTĘ-JASIENĘ užjaučiame ir kartu liū

dime.

Viktorija, Džiugas ir Darlene 
Jakubauskai

ĮjįMĮ /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

$ 100,000.00
PASKOLOS TEIKIAMOS:

■ namams pirkti,
■ rezidenciniams ir komerciniams 

pastatams statyti,
■ namu remontams,

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

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

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

MEMBER

FSLIC

JAKUBS AND SON
43-

Laidojimo Įstaiga
Della E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (2161 531-7770

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

liams pastatyti.

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.

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

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

• 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.

• GEGUŽĖS 9 D. Motinos 
dienos minėjimas. Rengia Šv. 
Kazimiero lituanistinė mokyk
la.

• GEGUŽĖS 24 D. — At
naujintos Dievo Motinos Nuo
latinės - Pagalbos šventovės- 
šventinimas, dalyvaujant vysk. 
A. M. Pilla, vysk. P. Baltakiui, 
OFM ir vysk. V. Brizgiui.

• BIRŽELIO 7 D. Šv. Kazi
miero lit. mokyklos mokslo 
metų užbaigimas.

• BIRŽELIO 14 D. Birželio 
trėmimų minėjimas. Rengia 
ALTį Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.

• RUGPIŪČIO 16 — Lietu
vių klubo metinė gegužinė.

• RUGSĖJO 26 — Lietuvių 
namų metinis balius ir klubo 
premijos įteikimas.

• SPALIO 17 D. Pabaltiečių 
vakaras Lietuvių namuose. 
Ruošia Amerikos Lietuvių Ta
ryba, Latvių sąjunga ir Estų 
taryba.

• SPALIO 31 D. Neringos 
tunto tradicinis balius.

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

Call 201-567-1502
(2-5)

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

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

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

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

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

JEI JI MS REIKIA l ŽDENGTI S.TOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dm Lūs.

MARTINS ir GUN’ARS K AULINS I.akenood. Ohio

warehou.se


1987 m. vasario 5 d. DIRVA Nr. 5 — 15

aeveiANPe

I;

Y
*

I •'

M

inin t< ,

• Dr. Leonas Kriaučeliū
nas, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas ir Amerikos Lietu
vių Tarybos vicepirminin
kas, bus pagrindiniu kalbė
toju Vasario 16 minėjime 
Clevelande š. m. vasario 15 
d., sekmadienj, 4 vai. p. p. 
Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje. Minėjimą ruo
šia LB Clevelando apylin
kė ir ALT Clevelando sky
rius. Įėjimas veltui.

• Dr. Arūnas Aželis, M.D. 
Kalėdų šventes ir trumpas 
atostogas šventė namuose, 
Clevelande. Įgyjęs vidaus 

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE —
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.
DARBO VALANDOS: 

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

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

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

ligų specialybę, šiuo metu 
Yale Universitete yra klini
kinis instruktorius ir ten 
palieka specializuotis papil
domoj Gastroenterologi j o j e.

• Dr. Danielius Degėsys, 
Cleveland, Dirvai paremti 
įteikė auką 50 dol. Ačiū. Jo 
straipsniai, s p a u sdinami 
Dirvoje medicinos klausi
mai yra įdomūs ir skaityto
jų prašomi, kad dažniau pa
sirodytų.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus narių, metinis su
sirinkimas kviečiama š. m. 
vasario 20 d., penktadienį, 
7 vai. vak., Lietuvių Na
muose, Čiurlionio ansamblio 
patalpose.

Darbotvarkėje: skyriaus 
valdybos ir kontrolės komi
sijos pranešimai, naujos 
skyriaus valdybos ir kon
trolės komisijos rinkimai.

Po susirinkimo įvyks Dir
vos rėmėjams dovanų trau
kimas.

Visi skyriaus nariai ir 
svečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

• Dalia Orantaitė, „pa
bėgusi” nuo šalčių iš Cleve
lando ir besišildanti Flori
dos saulėje pas seserį 
Ft. Lauderdale, siunčia ge-

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

VASARIO SESIOLIKTOSIOS
LIETUVOS NEPRIKAUSOMYBĖS ATSTATYMO 

69 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS CLEVELANDE 
ĮVYKS SEKMADIENĮ, VASARIO 15 D.

9:45 vėliavų pakėlimas prie Laisvės paminklo. Iškilmingos šv. Mišios 
10 vai. Dievo Motinos bažnyčioje. 10:30 vai. šv. Jurgio bažnyčioje.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS
4 VAL. P. P. DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJJOJE.

Kalbės: Dr. L. Kriaučeliūnas ir John Carroll Universiteto prof. 
dr. M. Pap. Meninę programą atliks Čiurlionio ansamblio kanklių 

orkestras, sol. I. Grigaliūnaitė ir Grandinėlė.
Įėjimas veltui.

Visus lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti.

Lietuvių Bendruomenės Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Clevelando

Apylinkės Valdyba Skyriaus Valdyba

riausius linkėjimus. Į Cleve
landą žada grįžti balandžio 
pradžioje.

• Dr. Edmundas ir Milda 
Lenkauskai išskrido į Eu
ropą. Milda, PLB valdybos 
vicepirmin i n k ė Kultūros 
reikalams, vasario 8 d. kal
bės Paryžiuje Lietuvos ne
priklausom y b ė s šventės 
proga ir atidarys Gailiaus 
ir Mončio kūrinių parodą. 
Vasario 14 d. kalbės Vasa
rio 16 gimnazijoje rengia
moje Lietuvos nepriklauso
mybės šventėje.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius, 
per ižd. Br. Nainį, Dirvai 
paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

• TAUPOS Kredito Koo-. 
peratyvas persikėlė į savo 
nuosavas patalpas. Naujas 
adresas: 767 East 185 St. 
(kampas E. 185 ir Arrow- 
heąd) Darbo valandos nuo 
Vasario mėn. 3 dienos: ant
radieniais, trečiadieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais: nuo 10-2 vai. p. p. 
Penktadieniais: nuo 10 iki 
6 vai. p. p,

Dievo Motinos parapijos 
patalpose, 18022 Neff Rd. 
Taupos įstaiga atidaryta 
kiekvieną sekmadienį nuo
11 iki 12 vai. dienos.

Narių metinis susirinki
mas įvyks kovo 1 d. Dievo 
Motinos parapijos svetainė
je. Narių registracija 11:30 
vai. r. susirinkimo pradžia
12 vai. Pagelbinis Taupos 
komitetas ruošia skanius 
priešpiečius.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

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 & <Įuite. 
-195.00. Call: Berry 241- 
0080; after 6:00 p. m. call 
486-3078.

• Sol. Irena Grigaliūnaitė 
atliks dalį meninės progra
mos Vasario 16 minėjime 
Clevelande.

NAUJAS DANTŲ 
GYDYTOJAS

Dr. Antanas V. Valaitis, 
naujas dantų gydytojas 
Clevelande, pradėjo dirbti 
University Hospital Health 
Center, Statė Route 306 and 
1-90, Willoughby, Ohio 
44094. Jis pasiekiamas tele
fonu 946-5846.



DIRVA

Leskaitytė-Aliemand,' išsiuntinėjo

MIRĖ ANTANAS 
MACEINA

Antanas Maceina, filoso
fas ir pedagogas, sausio 27 
d. mirė Vokietijoje, sulau
kęs 79 metų amžiaus.

Visuomeniškai Maceina 
daugiausiai reiškėsi ateiti
ninkuose, ir buvo Lietuvių 
Fronto bičiulių ideologas.

• Carlo Linno apeliacija, 
kad jo ištrėmimo byla būtų 
iš naujo svarstoma, JAV 
Aukščiausias Teismas sau
sio 26 d. antrą kartą at
metė.

žemesniojo teismo spren
dimu Linnas turi būti iš
tremtas Į Sovietų Sąjunga 
72 vai. laikotarpyje.

• Vincė Jonuškaitė Zau- 
nienė-Leskaitienė, gyvenan
ti Santa Barbara, Ca., pra
neša, kad Orangone š. m. 
sausio 19 d. po sunkios li
gos mirė jos podukra Da
nutė
palikusi dvi dukteris Ireną 
su šeima ir Audronę.

Vincei Leskaitienei reiš
kiame užuojautą.

• Teodoras Blinstrubas, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, sausio 18 d. 
posėdyje Amerikos Lietu
vių Tarybos būstinėje bu
vo pagerbtas 80 metų su
kakties proga. Gen. sekr. G. 
Lazauskas jam visų vardu 
įteikė menišką dovaną, ku
rioje buvo išgraviruota: 
"Didžio pasišventimo visuo
menininką, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininką 
Teodorą Blinstrubą, šven
čiantį 80 m. amžiaus su
kaktį, nuoširdžiai sveikina
me, linkėdami dar daugelį 
metų dirbti pavergtos Tė
vynės šviesesniam rytojui”. 
Visi sugiedojo Ilgiausių me
tų.

• "Ačiū už knygą NAK
TIS. Tai pirmas atsitiki
mas, kad tokia knyga gali 
išvysti pasaulio šviesą”. 
"Perskaičiau tą pačią die
ną kai gavau. Net ašara 
nubyrėjo.” Tai tik du iš la
bai daug gerų atsiliepimų 
apie PLB valdybos išleistą 
Lietuvos pogrindyje para
šytą knygą NAKTIS. PLB 
valdyba yra pasiryžusi tęsti 
pogrindžio leidinių per
spausdinimą ir platinimą, 
bet stokoja lėšų ir todėl 
prašo visus-, kurie už knygą 
NAKTIS dar neatsilygino 
tai padaryti kaip galima 
greičiau.

• Omahos Lietuvių Mo
terų klubas, per Jadvygą 
Povilaitienę, Dirvai parem
ti atsiuntė 25 dol. Ačiū. -

• S. Jurgelevičius-Grežė, 
Dorchester, Mass. atnaujin
damas prenumeratą ir pri
dėjęs auką rašo: ”Jau pats 
laikas pakelti prenumeratos 
kaina bent iki 22 dol.”

VASARIO 16 MINĖJIMAI

Mūsų tautinės šventės — 
Vasario 16 — minėjimams 
stropiai ruošiamasi. Chica
goje pagrindinis minėjimas, 
bus vasario 15 d. 2 vai. p. 
p. Marijos Aukšt. mokyk
los salėje. Pagrindinis kal
bėtojas — iš Washingtono 
atvykęs Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas žmo
gaus teisėms Richard Schis- 
ter. Iš lietuvių kalbės at
skridęs iš Kalifornijos prof. 
dr. Feliksas Palubinskas. 
Meninę programą atliks 
Dainavos ansamblis ir šo
kių grupė Spindulys. Minė
jimą ruošia Chicagos Lie
tuvių Taryba, kurios pirmi
ninkas yra Vladas šoliūnas. 
Alto centro valdybos vicep. 
dr. L. Kriaučeliūnas vasa
rio 15 d. vyksta į Clevelan- 
dą, Ohio, kur minėjime pa
sakys kalbą.

Alto centro valdyba lie
tuvių radijo valandėlėms 

Vasario 16 d.
progai įkalbėtas juosteles 
lietuvių ir anglų kalba. Lie
tuvių kalba įkalbėjo Alto 
pirm. T. Blinstrubas ir M. 
Marcinkienė, anglų kalba 
garbės gen. kons. V. Kleiza 
ir inž. A. Rudis. Alto sky
riams išsiuntinėjami lanks
tinukai lietuvių ir anglų 
kalba. Vedamas susirašinė
jimas su JAV Kongreso na
riais dėl Vasario 16 d. mi
nėjimo Kongrese.

• Lithuania-Lietuva lank
stinuko šiek tiek papildytą 
antrą laidą išleido Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Praėjusių metų bė
gyje buvo išplatinta 30,000 
šio lankstinuko pirmosios 
laidos. Tai puikus leidinėlis 
supažindinimui svetimtau
čių su Lietuva. Organizaci
jos ir pavieniai asmenys 
norintys įsigyti lankstinuką 
savikaina (10 c. plius per
siuntimo išlaidos) prašomi 
kreiptis į PLB būstinę, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, 111. 60636.

• Prel. J. Kučingis, Los 
Angeles, a t n a ujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

• J. Dženkaitis, Glendale, 
atnaujindamas Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 33 
dol. Ačiū.

METINIS VISUOTINIS 
ŠALFAS S-GOS 

SUVAŽIAVIMAS
Metinis visuotinis Šiau

rės Amerikos Lietuvių fizi
nio auklėjimo ir Sporto są
jungos suvažiavimas įvyks 
1987 m. kovo 14 d., Toron
to Lietuvių namuose, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont.

Suvažiavimo pradžia — 
11 vai. ryto.

Pagal ŠALFAS S-gos sta
tutą, suvažiavime spren-

Madų parodos dalyvės. Iš kairės: parodos komentatorė dail. R. Zotovienė, D. Valodkienė, 
G. Stankūnaitė-Seabauer, A. Solienė, prieky Petrikonienės anūkė Lar, J. Žilinskienė, L. 
Skripkutė, V. Urbonienė, J. Šalkauskienė, I. Manomaitienė, K. Virškuvienė, B. Oniūnienė, E. 
Damijonaitienė, S. Smalinskienė, A. JPilipavičienė, N. Lutautienė ir Lietuvių Dukterų skyriaus 
pirm. D. Augūnienė. j. Garios nuotr.

džiamuoju balsu dalyvauja 
sporto klubų rinktieji at
stovai ir rinktieji bei skir
tieji ŠALFAS S-gos parei
gūnai. Patariamuoju balsu 
kviečiami dalyvauti sporto 
darbuotojai, fizinio auklėji
mo mokytojai, sporto vete
ranai, lietuviškų organiza
cijų bei spaudos atstovai ir 
visi lietuvių sportiniu gyve- 
nimku besidomį asmenys.

Smulkesnės informacijos 
pranešama sporto klubams 
ir ŠALFAS S-gos adminis
traciniams p a r eigūnams. 
Organizacijos ar asmenys 
norį gauti smulkesnių infor
macijų ar patiekti pasiūly
mų, prašomi kreiptis į 
ŠALFAS S-gos Centro val
dybos pirmininkui Pranui 
Bernecktii, 32 Rivercrest 
Road, Toronto, Ont. M6S 
4H3. Tel. (416) 763-4429.

LOS ANGELES
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16-j i, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri
mo šventė, yra mūsų tautos 
pati didžiausi ir svarbiausi 
šventė. Kalifornijos Vaka
rų lietuviai, šią reikšmingą 
šventę minės vasario 15 d., 
sekmadienį, šia tvarka:

10:15 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas parapijos mokyk

Los Angeles rajono sueigoje 1986 m. gruodžio mėn. ps. dr. 
Dana Giedraitienė kalba su naujai apdovanota ordenu už nuo
pelnus fil. Ina Sekiene.

los kieme. Organizacijos 
dalyvauja su savo vėliavo
mis.

10:30 vai. iškilmingos pa
maldos su pritaikintu pa
mokslu. Mišias gieda para
pijos choras ir solistai, va
dovaujami komp. Br. Bud
ri ūno.

12:30 vai. p. p. akademi- 
ja-minėjimas v i r šutinėje 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Pagrindinę kalbą pa
sakys dr. Jonas Račkaus
kas, Chicagos universiteto 
profesorius, visuomeninin
kas. Meninę dalį atliks Jau
nimo Spindulio choras, va
dovė Ona Razutienė ir muz. 
Ona Barauskienė. Režisie
rius Algimantas žemaitai
tis.

Po minėjimo pietūs apa
tinėje parapijos salėje. Au
ka asmeniui $10.00. Vietas 
užsisakyti iš anksto pas: 
Ramūną Bužėną telefonas 
254-6048, Simą Kvečą tele
fonas 393-3367 ir Antaną 
Skiriu telefonas 664-2919. 
Pageidaujama, kad moterys 
ir mergaitės pasipuoštų 
tautiniais drabužiais.

• Kun. dr. A. Olšauskas, 
Los Angeles šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, buvo 
susirgęs ir po sėkmingos 
operacijos sausio 20 d. grį
žo į namus.

JUNO BEACH
MADŲ PARODA

Sausio 24 d. Lietuvos 
Dukterų Draugijos Juno 
Beach ir apylinkių skyrius 
— pirm. D. Augūnienė tu
rėjo labai sėkmingą ir šioje 
lietuvių kolonijoje pirmą 
kartą madų parodą. Į ją at
silankė rekordinis skaičius 
žiūrovų, jų tarpe lietuviai 
iš Miąmi, Biscayne ir kitur, 
o. p. Dulaičiai net iš Sunny 
Hills, Fla.

Komentatorė dail. R. Zo
tovienė suglaustai ir įdo
miai pristatė parodą, pami
nėdama jau nuo žmonijos 
pradžios moters norą ir su
gebėjimą pasipuošti. Pir
moje dalyje lietuvaitės de
monstravo savo tautinius 
rūbus, Vilniaus krašto, že
maičių, Suvalkiečių ir iš tri
jų skirtingų laikotarpių 
aukštaitiškus. Toliau sekė 
daugumoje pačių pasiga
mintos įvairios aprangos. 
Jų gausumas, įvairumas ir 
kokybė rodė kiek daug pa
stangų ir sugebėjimo pa
skirta šiai parodai. Apie 
kiekvieną parodos dalyvę, 
jos demonstrojamą apran
gą įdomiai ir išsamiai ko
mentavo dail. Zotovienė.

J. G.

NEW YORK
• Lietuvos Nepriklauso

mybės šventė New Yorke 
šiemet bus minima vasarių 
15 d. 3 vai. p. p. Kultūros 
židinyje. Kalbą pasakys dr. 
Antanas Butkus, buvęs 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas. Meninę pro
gramą atliks sol. Aldona 
Stempužienė ir tautinių šo
kių ansamblis Tryptinis. Po 
minėjimo bendros vaišės.

• Vladas Kalytis, 63 m. 
amžiaus, gyv. Great Neck,
N. Y., Korėjos karo vetera
nas, sausio 14 d. staiga mi
rė užėjęs į restoraną. Po
licija ieško jo gijninių, kad 
galėtų sutvarkyti palikimą.
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