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Iš didelio debesio
Vos kelios snaigės Ženevoje

Shultzo-Gronjyko susiti- 
kikimo Ženevoje buvo lau-. 
kiama su tokiu susidomėji
mu, kad visi TV tinklai pa
siuntė ten savo žvaigždes, 
neskaitant 700 žurnalistų, 
palikdami namie tik oro 
pranešėjus. Iš tikro, tie bū-, 
tų galėję pranešti daugiau 
sensacijų — iš Sibiro atė
jusi šalto oro banga Vaka
rų Europai -atnešė rekordi
nį šaltį ir sniego. Tuo tar
pu, kad Gromyko-Shultzo 
susitikimas pasibaigė susi
tarimu toliau kalbėtis, gali
ma buvo tikėtis iš anksto. 
Kremlius apsisprendė, kad 
gąsdinimu daugiau nieko 
nepasieksi ir reikia vėl ban
dyti susitarti, grįžti prie 
atoslūgio, jei neminėti pran
cūziško detentes termino, 
atmosferos, kuri jiems lei
do ne tik pasivyti amerikie
čius atominio apsiginklavi
mo srityje, bet savo sunkio
siom raketom (žiūr. apžval
gą) grasinti tos pačios rū
šies amerikiečių ginklams, 
užšaldytiems savo pozicijo
se jau daugiau kaip dešimt 
metų.

Faktinai, JAV pradėjus 
galvoti apie apsigynimą nuo 
raketų, sovietai kitos gali
mybės ir neturėjo, nes pra
dėti technologijos karą 
jiems tikrai neapsimoka. 
Juo labiau, kad jų ekono
mija yra didelėje bėdoje. 
Ją reformuoti, perleidžiant 
daugiau iniciatyvos kitų 
komunistinių valstybių pa
vyzdžių atskirom įmonėm, 
jiems labai nesinori, todėl 
lengviau ieškoti pagalbos iš 
Vakarų, kam reikalingas 
santykių pagerėjimas.

Amerikiečių pusėje prieš 
13 mėnesių nutrauktos de
rybos dėl atominio apsi
ginklavimo, atrodo, nelabai 
baidė prezidentą Reaganą 
ir Gynybos Departamento 
specialistų, kurie manė, kad 
visai neblogai galima išsi-. 
versti be jokios kontrolės, 
tačiau politiniai adminis
tracijai yra geriau derė
tis. Reagano ankstyvesnės 
prieškomunistinės retorikos 
pakeitimas rinkimams ar
tėjant, davė per juos gerų 
rezultatų.

Visą tai turint galvoje, 
pagrąsini m a s 'žvaigždžių 
karu’ ar oficialiai — strate
ginio apsigynimo iniciaty
va — davė gerų rezultatų 
ir laikytina dabartinės ad
ministracijos laimėjimu.

Vytautas Meškauskas

Negali sakyti, kad tas lai
mėjimas — privertimas Ko
vėtus tartis — nebūtų nie
ko nekainavęs. Prezidentas 
anksčiau aiškino, kad nuo 
minties daugiau rūpintis 
apsisaugojimų nuo raketų, 
jį niekas nesulaikys. Žene
voje tačiau buvo susitarta 
ir tą sovietams labai rūpi
mą klausimą įtraukti į de
rybų dienotvarkę, prilei
džia nt galimybę, kad gali 
būti padaryti mainai: už 
nesirūpinimą gynybą būtų 
sumažintas žemėje dislo
kuotų didžiųjų sovietų ra
ketų skaičius. Tiesa, susi
tarimas nedraudžia toliau 
galvoti ir tyrinėti apsigy
nimo srityje, tačiau jis gali 
netiesiogiai nuteikti kon
gresą skirti tam mažiau lė
šų negu administracija pra
šo.

Vienu žodžiu, sovietų per
trauktos derybos bus tęsia
mos toliau kiek pakeista 
forma. Kaip žinome, iki šiol 
buvo derimasi atskirai dėl 
strateginių ginklų ir vidu
tinės distancijos, kurie dau
giau rūpi Europai. Dabar 
bus tik viena delegacija iš 
kiekvienos pusės, kuri turės

(Nukelta į 2 psl.)

D. Valentinaitė įteikia gub. J. Thompson lietuvišką lėlę.
J. Tamulaičio nuotr.

Illinois gubernatorius J. Thompson tarp soc. reikalų darbuotojų, įteikęs 50,000 dol. čekį 
vyr. amžiaus lietuvių projektui. Iš kairės: dr. F. Kaunas, C. Oksafl, D. Valentinaitė, gub. J. 
Thompson, dr. R. Kulienė ir dr. P. Kisielius. J. Tamulaičio rtuotr.

Pokalbis su Danguole Valentinaitė

50,000 dol. vyresnio amžiaus
lietuviams ANTANAS JUODVALKIS

JAV LB socialinių rei
kalų tarybos pirm. Danguo
lė Valentinaitė rūpinasi vy
resnio amžiaus lietuviais ir 
ieško būdų palengvinti jų 
•senatvės dienas. Chicagoje 
pati viena pradėjusi šešta
dieniais patarnauti vyresnio 
amžiaus žmonėms įvairiose 
jų problemose, ilgainiui iš
vystė į rimtą socialinių rei
kalų įstaigą, su nuolatiniais 

tarnautojais ir medicinos 
gydytojų bei med. seserų 
nemokama pagalba.

Jau esame rašę, apie gau
tą iš Chicagos miesto finan
sinę pagalbą, įgalinusią pro
fesionališkai tvarkyti soc. 
reikalus. Dabar ir Illinois 
valstija atėjo į pagalbą, su
teikdama ,50,000 dol. para
mą vyresnio amžiaus žmo
nių gyvenimo dienas pa
lengvinti. šią paramą išgar
sino, nes pats Illinois guber
natorius J. Thompson su 
palydovais ją įteikė Mar- 
(juette Parko lietuviškoje 
valgykloje "Daina”.

— Gal galėtumėte pasa
kyti. kaip Illinois valstijos 
pareigūnai sužinojo apie 
jūsų rūpestį vyresnio am
žiaus lietuviais?

— Eilę metų patarnau
jant vyresnio amžiaus lie
tuviams ir padedant spręsti 
jų problemas, tenka lanky
tis įvairiose valdžios įstai
gose ir susidurti su parei
gūnais. Mano pasisakymai 
mažųjų etninių grupių pa
dėtimi ir jų išskirtinais rei
kalavimais, ne kartą buvo 
minėti Chicagoje išeinan
čių laikraščių. Perėmus 
JAV LB socialinių reikalų 
tarybos vadovybę, jaučiu 
didelę atsakomybę ir kartu 
stiprų užnugarį, remiantį šį 
darbą. Pradėjau visus pri
einamus šaltinius, įtikinti 
socialinius reikalus tvar
kančius pareigūnus, kad 
mes lietuviai, esame už
miršta etninė žmonių gru
pė, į kurią iki šiol nebuvo 

skirtas valdžios dėmesys. 
Pasisakymai spaudoje ir 
atlikti lietuviams patarna
vimai sočiai, srityje, atkrei
pė valdžios pareigūnų dė
mesį.

— Kuriam tikslui įteik
toji 50.000 dol. parama via. 
skirta ir kaip turėsite iš jos 
atsiskaityti?

— Valstijos duotoji para
ma skiriama išgvildenti 
projektą, kuris vėliau būtų 
pritaikytas ir kitoms etni
nėms grupėms. Projektas 
vadinasi: "Bendra gyven
vietė, tikslu ilgiausiai iš
vengti slaugymo namų". 
Vyr. amžiaus žmogus, atsi
radęs svetimoje aplinkoje, 
nemokėdamas kalbos, ne
gaudamas įprasto maisto, 
jaučiasi pamestas ir nerei
kalingas. Kol sveikata lei
džia ir patys gali susitvar
kyti, norima išlaikyti įpras
toje aplinkoje, savųjų tar
pe. Neturintiems priemonių 
ir negalintiems pasiekti 
reikiamas įstaigas, visi pa
tarnavimai tokiems lietu
viams parūpinami nemoka
mai..

— Ar ši parama yra me
tinė. vienkartinė ar progi
nė?

— Suteiktoji parama yra 
skirta vieniems metams. 
Tolimesnis jos gavimas pri
klausys nuo projekto pasi
sekimo ir nuo lietuviškos 
visuomenės dėmesio ir pa
ramos. Atsiskaitome pagal 
patvirtintą biudžetą, Illinois

(Nukelta į 4 psl.)
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SMIMĖ ■ Iš kitos pusės

U.S. Soviet 
Unlon

Atominis balansas

JAV-sovietų atominių užtaisų lenktynės per paskutinius 15 m.

Apie ką buvo tariamasi Ženevoje 

_______  - Sovietą ir JAV rūpesčiai
Kaip matome iš piešinio, 

pereitais metais, JAV turė
jo *10,848 branduolinius 
sprogstamus užtaisus (vie
na raketa gali jų turėti tarp 
1 ir 10), o sovietai 8,744. 
Tokiu būdu bendras balan
sas būtų JAV naudai, ta
čiau raketa nelygi raketai, 
todėl tiksliau būtų kalbėti 
apie sprogstamus užtaisus. 
Iš žemėje esančių slėptuvių 
sovietai yra pasirengę pa
leisti 6,000 sprogstamų už
taisų, tuo tarpu JAV 2,132. 
Tos rūšies raketos yra lai
komos tiksliausiomis ir jų 
užtaisų kiekis bei bendra 
sprogimo jėga didžiausia. 
Prisibijoma, kad sovietai 
tokią persvarą galėtų pa
naudoti pirmam smūgiui 
sunaikinti JAV raketas. Be 
tų JAV-bėms liktų iš po
vandeninių laivų paleidžia
mos raketos, kurios turi 
5,500 užtaisų, tuo tarpu so
vietai tokių ginklų turi 
1,964, tačiau iš povandeni
nių laivų paleidžiamos ra
ketos yra mažiau tikslios ir 
jų sprogimo užtaisai kiek 
silpnesni. JAV turi didelę 
pervarą ir iš lėktuvų palei
džiamose raketose ir bom
bose: 3,215 prieš 780 so
vietų. Ta ginklų rūšis lai
koma mažiausiai patikima. 
Juos nešančius lėktuvus ga
lima palyginti lengvai nu-

IŠ DIDELIO
DEBESIO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

atskiras grupes: erdvės, 
strateginiams ir vid. dis
tancijos ginklams. Ameri
kiečiai pageidavo senos sis
temos, pradedant visai at
skiras derybas dėl erdvės 
ginklų, kad nesusitarimas 
vienoje kurioje srityje ne
sulaikytų derybų dėl kitų, 
sovietai pageidavo didesnio 
sąryšio.

žinoma, sutarimas dėl 
derybų, dėl -kurių detalių ir 
dienotvarkės dar bus taria
masi, dar nereiškia, kad iš 
tikro bus susitarta. Dery
bos pareikalaus atkaklumo 
ir labai didelės kantrybės — 
dorybių, kuriomis iki šiol 
JAV politika nepasižymė
jo. Buvęs Valstybės sekre
torius gen. A. M. Haig susi
tarimo išvakarėse įspėjo N. 
Y. TIMES’e, kad susitari
mas dėl ginklų kontrolės 
nėra vaistas Rytų-Vakarų 
santykių įtampai, kaip se
niau galvota. Nepaisant kas 
atsitiks Ženevoje, raktas į 
atominį stabilumą yra ne 
susitarimas su sovietais, 
BET JAV PASIRYŽIMAS 
NEPASIDUOTI RUSAMS 
NEI KARINIŲ GALIMY
BIŲ NEI POLITINĖJE 
VALIOJE.

mušti.
Abejose pusėse dabar tu

rimų sprogstamų užtaisų 
skaičius galėtų priešo teri
toriją sunaikinti keliasde
šimt kartų, kas jau prieš 
15 metų vedė prie minties, 
kad būtų galima jų skaičių 
gerokai sumažinti, palie
kant kiekvienai pusei rei
kiamą kiekį išlaikymui va
dinamam teroro balansui: 
jei tu mane užpulsi, aš at
sakysiu tuo pačiu, — kas 
abi puses išlaikė nuo tiesio
ginio tarpusavio karo jau 
per 40 metų.

★
Iki šiol sovietai sutiko su

mažinti savo strateginių t. 
y. tolimos distancijos rake
tų skaičių iki 1,800, bet nie
ko tiksliai nepasakė apie 
užtaisų skaičių ir į bendrą 
raketų skaičių nori įtrauk
ti ir JAV bombonešius, ku-' 
rie, kaip sakėme, nėra taip 
patikimi kaip raketos. So
vietų bombonešius, kurie, 
kaip sakėme, nėra taip pa
tikimi kaip raketos. Sovie
tų siūlomo 1,800 raketų 
skaičiaus teoriškai galėtų 
užtekti pirmam smūgiui. 
Jie taip pat siūlo užšaldyti 
naujų raketų gamybą, ban
dymus ir jų pakeitimą.

Tuo tarpu Reagano admi
nistracija siūlo tų strategi
nių raketų skaičių, neįskai
tant lėktuvus, abiem pu
sėm sumažinti iki 1,250. 
Kadangi kaip sakėme, už
taisų skaičius nėra vieno
das, Reaganas siūlo tą skai
čių sumažinti iki 5,000 kiek
vienai pusei.

Sovietai, žinoma, su tuo 
nenori sutikti, nes tai su
mažintų jų žemės slėptuvė
se dislokuotų raketų skai
čių ir jie negalėtų gąsdinti 
pirmo smūgio galimybe.

★
šalia tų strateginių gink

lų, abi pusės turi vidutines 
distancijos raketas dėl ku
rių buvo deramasi atskirąį. 
Mato jų turi 102: 64 Persh- 
ing 2 raketų, kurios turi tik 
vieną atominį užtaisą ir pa
leistos iš Vokietijos terito
rijos pasiektų pačių sovie
tų teritoriją, bet nenulėktų 
iki Maskvos, ir 48 skraidan
čias bombas (cruise mis-, 
siles). Tuo tarpu sovietai 
turi 387 SS-20 vid. distan
cijos raketų su trim užtai

sais kiekviena ir 120 senes
nių SS-4 su vienu užtaisų. 
Tokiu būdu čia persvara, ir 
tai labai didelė, yra sovietų 
pusėje. Jie tačiau sako, kad 
prie amerikiečių raketų rei
kia dar pridėti britų ir 
prancūzų, ir tuo atveju toji 
persvara nebūtų tokia di
dele. Tos SS-20 raketos dau
giau baido europiečius, ku- 
rie bijo tokio atvejo, kada 
amerikiečiai dėl vienų ar 
kitų sumetimų nenorėtų 
prieš sovietus pavartoti sa
vo strateginius ginklus ir 
tokiu būdu Europą paliktų 
savam likimui.

Kaip žinia, pradėta NA
TO Pershing II ir skraidan
čių bombų dislokacija pa
skatino sovietus derybas 
dėl vid. distancijos raketų 
nutraukti. Prieš nutrauki
mą jie siūlė sumažinti į Eu
ropą nutaikintų SS-20 skai
čių iki 140 t. y. iki britų ir 
prancūzų turimo atom. ra
ketų skaičiaus, bet jie jas 
nesunaikintų, bet dislokuo
tų Azijoje, iš kur jos, aiš
kų, per kelias dienas galėtų 
būti atgabentos atgal. Tuo 
atveju ir amerikiečiams ne
būtų leidžiama dislokuoti 
savas vid. distancijos rake
tas NATO apginklavime.

★
Kaip matome sovietai tu

ri stiprias pozicijas. Juos 
vėl pradėti derėtis privertė 
Reagano a d m inistracijos 
pradėtas sustiprintas apsi
gynimo nuo atliekiančių ra
ketų ieškojimas. Prieš 10 
metų tokiai galimybei nie
kas netikėjo. Girdi, kas iš 
to, kad numuši vieną ar ki
tą raketą, jei jų tik kelios 
gali padaryti labai didelių, 
tiesiog nepakeliamų nuo
stolių. Technologijos pažan
ga šioje srityje tačiau ati
darė naujus horizontus. Jau 
net priešo teritoriją sekan
čių satelitų numušimas, ku-

Mykolas Drunga gruodžio 18 d. DRAUGE, aiškinda
mas — ’Kas visų, tai bendruomenės’ rašo:

"Viena demokratijos taisyklė — teikti didesnį 
svorį daugujnos negu mažumos norams, štai kodėl 
Lietuvių Bendruomenėje daugiau dėmesio, simbo* 
liškai kalbant, susilaukia vysk. Paulius Baltakis, 
negu vysk. Ansas Trakis. Kita demokratijos tai
syklė — neleisti daugumai negerbti mažumos tei
sių. štai kodėl, ir vėl simboliškai tariant, nėra 
ignoruojamas nė vysk. Trakis (ar laisvamanis Vy
tautas Kavolis, kuriam už nuopelnus lietuvių kul
tūrai — Metmenų žurnalas — ir už lietuvių įnašą 
į amerikiečių socialogiją Lietuvių Bendruomenė 
nebijojo suteikti net premijos)’’.

šitoks ’ simboliškas’ paaiškinimas sukėlė daugiau 
klausimų negu davė atsakymų. Jei iki šiol platesnei vi
suomenei mažai žinomas vienuolis paskiriamas vyskupu, 
tai, žinoma, sukelia susidomėjimą. Man tačiau atrodo, kad 
M. Dr. norėjo pasakyti ką kitą. Būtent, kad Bendruome
nėje dauguma yra katalikų, bet jie tokie pakantūs, kad 
net toleruoja protestantų vyskupą Trakį ir laisvamanį 
Vytautą Kavolį, kuriam net nebijojo suteikti premijos.

Iš kitos pusės žiūrint, toks mažumų menkybės pa
brėžimas sukelia abejonių. Visų pirma, jei žiūrėsim iš 
grynai lietuviško taško, be reformacijos šiandien kalbė- 
tumėm ... lenkiškai, o vėliau laisvamanių baimė privertė 
katalikų dvasiškiją daugiau rūpintis ir politiniais klausi
mais. Juk kai VARPAS pradėjo kelti lietuvius iš šimt
mečių miego, tai tada atsirado TĖVYNĖS SARGAS sau
goti, vaizdžiai tariant, kad atsibudę stotų ne ant kairės, 
bet dešinės kojos. O antra — pati Bendruomenė sudaro 
tik išeivijos . . . mažumą. (vm)

ris jau yra galimybių ribo
se, gali sumaišyti visus pla
nus. Pvz. numušimas ame
rikiečių satelitų virš sovie
tų teritorijos neleistų tuč 
tuojau pastebėti paleistas

raketas ir tuojau pat grieb
tis reikalingų kontra-prie- 
monių.pvz. paleisti savo ra
ketas dar prieš jų slėptuvių 
sunaikinimą.

i Puikiausius kailius 
rasite

A

\

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Td. kravtvvM (312) 263-5826; ■«' (312) 6H-8489.

liiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiur

Viešėdami Chicagoje aplankykite D AD AM A 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * All/llllĄ

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

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

Kainos temos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



1985 m. sausio 17 d. DIRVA Nr. 3 — 3

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

POSTMASTER: Send address changes to DIRVA, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 41103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

KURĮ KRIKŠTU MINĖSIME? Sol. Regina Žymantaitė-Peters vieno koncerto metu su akompaniatoriumi R. Samuels.
L. Tamošaičio nuotr.

žiemos vakarai rimtą 
žmogų patraukia daugiau 
ką gero paskaityti. Kaip tik 
VILTIS išleido porą puikių 
knygų. Vyt. Alanto GEL
MIŲ BALSAI — vien žy
maus rašytojo vardas už
tikrina vertę: novelių struk
tūra meistriškai suregzta, 
turinys talpus, stilius ir 
kalba sklandžiai rieda. Tai 
pirmaeilė beletristika, nes 
visos novelės — konkursuo
se premijuotos.

Vladės Butkienės čeko- 
nytės MOLINIS ARKLIU
KAS, taip pat šešetas ap
sakymų, gana smagiai pa
skaitomi. Nors plunksna 
mažiau įgudusi, kompozici
ja ir kalba neįkopia į tobu
lumo viršūnę, tačiau siuže
tai įdomūs, stilius jaukus, 
veikėjai gyvai ryškūs. Ypač 
vertingas Molinis arkliu
kas: vaizdai iš studentų ir 
tarnautojų gyvenimo Vil
niuje pastarojo karo metu. 
Jaudina tikrovinės detalės 
apie pogrindžio veiklą, oku
pantų žiaurumus; o grįž
tant vėl Maskvos siaubui, 
veikėjai išsklinda kas į Va
karus, kas į mišką, kiti pa
tenka į Sibirą, žūsta ar nu
žudomi. šį siužetą verta au
torei išplėsti į romaną.

Atskuba Lietuvos krikš
to sukaktis. Su šv. Kazimie
ru jgijom gero patyrimo. 
Tik dabar šimteriopai su
dėtingesnė tema. Jau ne 
vieną asmenį (vos 26 me
tų) pagerbti ir jo reikšmę 
išaiškinti sau patiem ir pa
sauliui, o šimtmečius nulė
musį faktorių apžvelgti re
liginiu, tautiniu, kultūriniu 
ir k. požiūriais. Kazimierui 
ruošėmės trejetą metų, o 
šičia reikės bent 5 ar 10 me
tų tautos krikštui visapu
siškai nušviesti ir įvertinti.

Deja, ar slunkių būdas — 
jau vėluojame. Juk šie me
tai priklauso tai sukakčiai, 
o miegame, nė komiteto ne
sudarę. Kaip tik 1385 m. 
Krėvos pilyje buvo surašy
tas pažadų Aktas (anks
čiau Krokuvoj viską suta
rus), kad Jogaila, imdamas 
Lenkijos karūną — apkrikš
tys Lietuvą, paleis visus 
lenkus belaisvius, atmokės 
varžovui Vilhelmui 200,000 

florinų, Lietuvą prie Len
kijos prišlies (applicare), 
savo lėšom atgaus Lenkijai 
kaimynų užimtas žemes. 
Tai preliminarus aktas, o 
tikra sutartis galbūt sura
šyta vėliau, tik ji neišliko. 
Betgi prie šio Krėvos akto 
buvo ir antspaudai (Jogai
los, jo brolių, Vytauto), ir 
nors kai kas ginčija to akto 
svarbą,, tačiau tie pažadai 
tuojau buvo vykdomi, taigi, 
tikri ir veiksmingi. Juose 
įdiegta ir anojo Lietuvos 
krikšto sėkla, kuri per šimt
mečius apglėbė mūsų šalį 
ir atnešė didžiulių vaisių. 
Lietuvos-dirikžte-sėkla t ku
ri per^jžimtmečius apglėbė 
mūsų šąli ir atnešė didžiu
lių - vaisių. Taip šie 1985 
metai —• jau sukakties pati 
pradžia, visuomenė laukia 
rimtai paruoštų ir išsamių 
žinių apie Krėvos aktą: jam 
pasiruošimą, sąlygas, prie
žastis ir tikslus, jo dalyvius.

Susidomėkim ir pačia 
Krėvos vietove: kuo ji ypa
tinga, kodėl tas aktas čia 
sudarytas? Kas šiais me
tais vyks Lietuvos lankyti, 
tepabando pamatyti (vietoj 
siūlomo Minsko — ten pa
keliui) ir šį nuošalų mies
telį, nes ten glūdi 1387 m. 
krikšto pirmasis daigas.

Svarbią detalę praeitų 
metų gale iškėlė DRAUGO 
kertinė paraštė: kaip vadin
sime tuos du krikštus? Pir
mas ir antras (I ir II) o 
gal vaizdingiau: Mindaugo 
ir Jogailos, arba jogailinis 
krikštas. Kai kuri spauda 
jau skelbia vien Lietuvos 
krikšto sukaktį, bet tai ne
tikslu, beveik apgaulu, nes 
žmonėm tuoj dingt, kad tai 
1250 metų krikšto sukak
tis. Juk tik anoji data mums 
davė tiek daug: mūsų vals
tybę iškėlė į karalystės ran
gą, valdovas su žmona gavo 
karališkus vainikus, Lietu
vą popiežius pabrėžtinai 
pasiėmė savo ypatingon 
globon, buvo įkurta Lietu
vos bažnytinė provincija, 
visai nepriklausoma nuo 
kaimynų, ir gavo Lietuvai 
pirmąjį vyskupą Kristijo
ną, o krikštą priėmė valdo
vas su šeima bei didikais ir 
"didele daugybe pagonių”.

Pokalbis su soliste Regina 
Žymantaite - Peters

— Kaip jau skaitėme 
spaudoje apie Jūsų būsimą 
koncertą Chicagoje vasario 
21 dieną ir apie Jūsų nuei
tą kelią kitose meno ir net 
politikos srityse, norėtume 
paklausti, kas nulėmė Jūsų 
apsisprendimą likti prie dai
nos ir vaidybos meno?

— Kalbant apie mano dė
mesį ir veiklą įvairiose sri
tyse, turiu pasakyti, jog 
nuo pat mažens mane la
biausiai žavėjo muzika ir 
daina. Todėl 7 metus studi
javau "Royal Conservatory 
of Music” Toronte, Kanado
je piano. Tačiau į šią muzi
kos sritį aš neatsidaviau 
savo viso dėmesio, nes vi
sada girdėjau, kad reikia 
studijuoti praktišką profe
siją, daugiau tinkamą kas
dienybei. Taip ir įsigijau 
magistro laipsnį politikoj, 
bet visuomet svajojau apie 
muzikos ir dainos meną ir 
sulyg galimybe ėmiau dai
navimo pamokas.

Kai sutikau savo vyrą ir 
jis atkreipė dėmesį į mano 
balsą, todėl povestuvinei 
kelionei nutarėm vykti į 
Italiją pas'Mario Dėl Mo- 
nico, garsųjį pasaulio te
norą, kad galutinai patik
rintų mano balsą, ar verta 
rimtai atsiduoti. Tris die
nas su manim dirbo ir pa
tarė dar pas antrą maestro 
Ettore Campo Gailiam. 
Jiems pareiškus labai tei
giamą nuomonę pradėjau 
rimtai balsą lavinti.

Italijoj po eilės pasiseku
sių koncertų dainuojant iš
girdo Bonaldo Giaiotti, gar
sus bosas ir sudarė sąlygas 
toliau tęsti studijas pas 
maestro Diek Marzollo New

Tokio reikšmingo krikšto 
daugiau nebuvo. O neaišku
mam išvengti 1387 m. 
krikštas vadintinas antruo
ju arba jogailiniu, kaip 
Draugo kertinėj minėta.

Skirpstas

Yorke, Metropolitain ope
ros balsų tikrintoją.

— Mums teko išgirsti 
Jūsų pasisekusį koncertą 
prieš metus Clevelande, o 
taip pat skaitėme, jog turė
jote iškilmingai pasiseku
sių. Italijos spaudos pui
kiai kvertintų Italijoje. Kas 
Jums labiausiai prie širdies, 
kokios operos labiausiai mė
giamos?

— Man labiausiai patin
ka realios operos, kaip tai, 
Mascagni, Puccini, Verdi 

INTERNATIONAL
SOL, ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ 

AGENTŪROS

G. T. INTERNATIONAL, INC.
1985 METŲ KELIONĖS 1 LIETUVĄ:
Kelionės Nr. i balandžio 12.D. iki balandžio žt d

11 dieną VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,481.00
Iš Montrealio $1,850.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2.225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 I). IKI SAUSIO 4 D.
11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisie
kimo išlaidas, viešbučius (Presidentti Hotel — Helsin
kyje). maistą, operos, teatro, arba baleto bilietus, įvai
rias ekskursijas ir daug kitų priedų Kelionės Nr. 2 DAI
NŲ ŠVENTĖ, Kelionės Nr. 4 GRANDIJOZINIS NAU
JŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

Tarpininkaujame nuperkant automobilius, koopera
tinius butus, bei sutvarkant dokumentus iškvietimams. 
Tolimesnėm informacijom ir visais kelionių reikalais pra
šom kreiptis į:

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

Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais

Čaikovskio ir kitos, kurios 
parodo tikrąjį gyvenimo 
pulsą.

— Kokiomis kalbomis ge
naus mėgstate dainuoti?

— Kadangi esu augusi ir 
brendusi lietuviškoj dva
sioj, tai aišku, man malo
niausia ir suprantamiausia 
dainuoti lietuviškai, bet 
nors laisvai moku itališkai, 
tačiau žodžio gilesnė pras
mė kartais pareina pro ša
lį, kas nėra toje dvasioje 
subrendęs.
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50,000 DOLERIŲ
(Atkelta iš 1 psl.) 

valstijos revizoriams patik
rinus.

— Kas ja galės pasinau
doti ir kas turės spręsti jos 
skirstymą?

— Pasinaudoti gali lietu
viai, o kitos etninės grupės 
gaus vėliau. Jokių skirsty
mu nebus, nes pinigai skir
ti studijai, o ne pašalpai. 
Mes lietuviai galime di
džiuotis, kad pirmieji buvo
me parinkti šiam projektui 
Įgyvendinti.

— Ar ši parama turi ry
šį su jau veikiančia ir Jūsų 
vadovaujama soc. patarna
vimu įstaiga?

— Ši parama neturi ry
šio su jau veikiančia soc. 
patarnavimų įstaiga, bet ją 
netiesiogiai paliečia.

— Jūs, Danguole, rūpina
tės ir vyr. amžiaus lietuvių 
namu statyba. Kokia padė
tis dabar yra ir ar gautas 
finansinis užtikrinimas, ar 
turite sklypą?

— Vyr. amžiaus lietuvių 
namų statyba yra vienas iš 
svarbiausių soc. reikalų ta
rybos rūpesčių, ne tik Chi- 
cagoje, bet ir visoje Ame
rikoje. Soc. reikalų taryba 
rūpinasi vyr. amžiaus lietu
viams gyvenamų daugiabu
čių statyba, slaugymo na
mais ir kita. Per ilgai del- 
sėme ir nesugebėjome iš
naudoti valstijos teikiamų 
lengvatų. Prieš 10 metų 
valdžios paskoloms gauti 
sąlygos buvo daug lengves
nės, kaip dabar, šiuo metu 
valdžios parama ir paskolos 
yra suvaržytos ir apsunkin
tos įvairiais reikalavimais, 
šiandieną prašančiųjų skai
čius yra labai padidėjęs. 
Kai prieš 10 metų durys 
buvo atviros, bet nedauge
lis susiprato peržengti jų 
slenkstį ir pasinaudoti tei
kiama parama. Lietuviai 
steigė fondus ir rinko au
kas švietimui, kultūrai, po
litikai, o seneliai liko už
miršti. Gal todėl, kad bu
vome jaunesni ir apie se
natvę negalvojome, bet ir 
šiandieną padėtis nėra ge
resnė, nes esamas "Lietuvių 
namų fondas” Chicagoje, 
per paskutinius metus gavo 
tik 1,500 dol., nors aukos 
nurašomos nuo fed. mokes
čių.

Clevelandas vyr. amžiaus 
lietuviams namus jau pa
statė, bet savais žmonėmis 
neužpildė. Chicagoje padė
tis kita. Norinčių tokiuose 
namuose gyventi skaičius 
auga, bet užkliuvo paskolos 
gavimas. Buvo pranešta, 
kad paskola paskirta, bet 
atvykę iš Washingtono val
dininkai naujų namų staty
bai paskolos nedavė, o pa
siūlė surasti senus pasta
tus ir pritaikyti vyr. am
žiaus žmonėms. Reikalas 
studijuojamas ir iki pava
sario teks daryti sprendi
mą.

Taigi, nėra taip lengva 
kokį nors projektą įgyven
dinti, kaip iš šalies stebint 
gali atrodyti, nes iniciato
riams reikia nugalėti daug 
sunkiai įveikiamų kliūčių. 
Darbas būtų lengvesnis, jei 
atsirastų pakankamai pri
tariančių, talkininkų ir au
kotojų, nes be pradinio ka
pitalo nieko negalima įgy
vendinti.

— Kokie ateities planai 
ir ar nepristigsite laiko 
jiems įvykdyti?

— Dėl ateities planų įgy
vendinimo, reikėtų daug po
piečio ir laiko sunaudoti 
juos planuojant ir realizuo
jant. Darome tai, ką aplin
kybės, gyvenimas ir mūsų 
jėgos leidžia. Planuojame 
daug, bet gyvenimas tuos 
planus keičia, tad tenka ten
kintis realybe ir bėgamo 
laiko reikalavimais.

Jei gerasis Dievulis at
siųstų maišą pinigų, skirtų 
mūsų veiklai, tai plačiau pa- 
kalbėtumėm ir apie ateities 
planus, — baigė pasikalbė
jimą Danguolė.

★
LB socialinių reikalų ta

ryba, įsikūrusi Chicagoje ir 
vadovaujama judriosios vi- 
suomenininkės Danguolės 
Valentinaitės, sėkmingai or
ganizuoja pagalbą vyresnio 
amžiaus žmonėms. Jai ne
trūksta sumanumo, nuoso- 
kos ir energijos, tik mes tu
rime skirti daugiau dėme
sio ir jos darbus remti. Net 
ir dabar dar esantieji moks
leiviai, po daugelio metų su
lauks senatvės ir bus reika
lingi pagalbos. Teisingai 
liaudies išmintis sako: Ką 
pasėsi — tą ir pjausi.

P. S. Prieš Kalėdų šven
tes, socialinių reikalų įstai
ga suorganizavo jaunimą, 
kurie įpakavo dovanėles, ap
lankė senelius ir jas įteikė.

(aj)

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania Chi- 
cagos skyriaus narių sueiga , 
įvyko š. m. sausio 6 d. Lie
tuvių tautiniuose namuose. 
Sueigą atidarė ir jai vado
vavo skyriaus pirm. Rasa 
Plioplytė, o sekretoriavo 
Loreta Deveikytė. Praėju
sios sueigos protokolą per
skaitė sekretoriavusi Danu
tė Gauriliūtė. Pateiktoji 
darbotvarkė priimta be pa
keitimų. Išklausyti pirmi
ninkės Rasos Plioplytė ir iž
dininko dr. Alvydo Arbo 
pranešimai. Korp! šventė, 
praėjo geroje nuotaikoje ir 
dėmesingai. Liko ir pelną 
tolimesnei veiklai.

Ilgėliau buvo sustota prie 
pateikto šių metų veiklos 
plano. Plane daugiau dėme
sio skiriama pramogoms, o 
mažiau kultūriniams ir or
ganizaciniams reikalams. 
Po pasiaiškinimų, darbo 
planas buvo priimtas ir pa
linkėta valdybai jį įvykdy-

CAP£ COD UiTUVIAI
MIRĖ POVILAS 

ŠLAPELIS

1984 m. gruodžio 8 d. 
Cape Cod ištiko skaudi ne
laimė — mirė ilgametis LB 
apylinkės sekretorius, Inži
nierių S-gos narys, AARP 
vicepirmininkas ir šiaip 
įvairių organizacijų narys, 
bendruomenininkas ir vei
kėjas.

Savo ramiu būdu ir links
ma nuotaika visur ir visa
da turėjo ir rasdavo drau
gų ir bendradarbių.

Gimęs 1910 birželio 29 
Galsiškių km. Šimonių vals. 
Panevėžio apskr. Gimnazi
ją baigė Rokiškyje ir 1932 
m. baigė Aukštesniąją Kul

ti. Valdyba prašė narių, da
lyvaujančių kitų organizaci
jų veikloje, painformuoti 
vadovybes apie Korp! Neo- 
Lithuania priimtą darbo 
planą, kad nesusikirstų ren
giniai.

Apie Dirvos 70 metų su
kaktį ir jai paminėti suda
rytą komitetą bei numato
mus renginius, painforma
vo Mečys Valiukėnas. Lie
tuviškoji spauda pergyve
na finansinius sunkumus, 
mažėjantį prenumeratorių 
ir bendradarbių skaičių. 
Kvietė jaunuosius korpo- 
rantus jungtis į bendradar
bių ir skaitytojų eiles.

Pirmieji Dirvos sukakčiai 
paminėti ir vajui vykdyti 
renginiai įvyks: operos so
listės Reginos žvmantaitės- 
l’eters koncertas vasario 24 
d. 3 vai. p. p. Jaunimo cent
ro didž. salėje, o Dirvos va
jaus atidarymas — kovo 
mėn. 16 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių tautiniuose namuos. 
Apie kitus renginius bus 
painformuota vėliau. Kvietė 
šiuose renginiuose dalyvau
ti ir juos remti.

Išsėmus darbotvarkę, Ra
mutė Plioplytė parodė ok. 
Lietuvos vaizdus skaidrėse. 
Perkeliavome per akmeninį 
Mosėdį, Kryžių kalną, Drus
kininkų apylinkes ir senąjį 
Vilnių. Ant stalų buvo iš
dėsčiusi padidintus Arūno 
Baltėno Vilniaus vaizdų 
nuotraukas. Vaizdai su pa
aiškinimais, vyresniuosius 
nukėlė į matytas ir dažnam 
žinomas vietas, o jaunes
niuosius supažindino su tė
vų gimtine. Dėkingi Ramu
tei Pliopl.vtei už jos rūpestį 
ir sielojimąsį lituanistika. 
Jos įnašas į šią sueigą buvo 
labai vertingas. Ačiū.

Kaip įprasta, prie kavos 
puoduko buvo pabendrauta, 
pasikalbėta ii- pasidalinta 
lietuvių visuomeninio gy
venimo rūpesčiais. Vis dar 
atsiranda netikinčių "to
mų”, kad Lietuvių Fondas 
tikrai gavo ĮOOJIOO dol. įna
šą iš nenorinčio pasiskelbti 
asmens. Dažniausiai tokius 
nepagrįstus gandus sklei
džia tie, kurie Lietuvių Fon
dui nėra aukoję ir nėra LF 
nariai. 

turtechnikos Mokyklą Kė
dainiuose. Dirbo įvairiose 
apskrityse melioracijos ir 
kt. darbus. Atlikęs nusta
tytą stažą ir išlaikęs atitin
kamus egzaminus gavo 
Kulturtechniko inžinieriaus 
vardą ir teises.

1935 kovo 4 d. apsivedė 
su Stasę Kavaliauskaitę ir 
išaugino sūnų Vytautą ir 
dvi dukras Nijolė ir Aldo
ną.

1950 m. atvyko į Roches
tei', N. Y. USA ir dirbo Tho- 
mas R. Sear civil engineer- 
ing Co. 1956 m. išlaikė N. Y. 
Statė Land Surveyors eg
zaminus ir gavo leidimą 
verstis privačia praktika, 
kaip Licensed Land Surve- 
yor. Išėjęs į pensiją, įsikū
rė gyventi Cape Cod, Cen- 
tervillėje. čia įsijungė į 
Apylinkės valdybą, išbuvo 
ilgą laiką jos sekretorium, 
dirbo įvairiose organizaci
jose ir jis buvo visur ir vi
sada, kur tik kam ko rei
kėjo.

Gruodžio 10 d. Doane- 
Beal-Ames Funeral Home 
įvyko atsisveikinimas, ku
rį pravedė pirmininkas V. 
židžiūnas gražiai apibūdin
damas velionį ir jo atliktus 
darbus ir visuomeninę veik
lą. Apylinkės ir visų čia da
lyvaujančių vardu išreiškė 
gilią užuojautą žmonai Sta
sei, sūnui Vytautui su šei
ma ir dukroms Aldonai ir 
Nijolei su šeimomis, visiems 
giminėms ir prieteliams.

Lietuvių Fondo vardu at
sisveikino Fondo įgaliotinis 
Cape Cod dr. Ed. Jansonas, 
išerikšd amas nuoširdžią 
užuojautą visai šeimai. Pa
dėkojo visiems aukotojams 
už prasmingą auką (vietoj 
gėlių), tuo įgalinant lietu
vių jaunimui siekti mokslą 
ir toliau išlaikyti lietuvybę. 
Lietuvių Fondui ir Litua
nistikos Katedrai buvo su
aukota virš 1,000 dol..

Inžinierių S-gos vardu at
sisveikino inž. J. Vasys.

Giminių vardu jautrų žo
dį lietuvių ir anglų kalbo
mis tarė duktė Nijolė Vai- 
tekūnienė.

Kitą dieną buvo atlaiky
tos pamaldos Our Lady of 
Victory bažnyčioje, kur kle
bonas kun. 1. Peny pasakė 
prasmingą atsisveikinimo 
pamokslą. Mišių metu gie
dojo solistė J. Sriubiškienė 
iš Kanados.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkylėkite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU

B 251 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036 

CLEVELAND. OH1O 41114

Po pamaldų velionis paly
dėtas į amžino poilsio vietą 
St. Navier kapinės.

Užkandžiai buvo paruoš
ti parapijos salėje.

MIRĖ JANĖ BILIŪNIENĖ

1984 m. gruodžio 25 stai
ga Matulaičių prieglaudoje 
Putliame, Conn. mirė Jane 
Dailidžionytė Karpienė-Bi- 
liūnienė, buv. Cape Cod pir
mo Apylinkės pirmininko 
Mykolo Biliūno (irgi jau 
mirusio) žmona,

Jane buvo gimusi 1913 m. 
lapkričio 1 d. Lietuvoje. 
Buvo mokytoja.

Paliko nuliūdime sūnų 
Romą Karpių iš Vernon, Vt. 
su trim anūkais ir mirusio 
sūnaus Vytauto žmoną Glo- 
rią Biliūnas su dviem anū
kais iš VVilmington, Dėl.

Palaidota šalia savo vyro 
a. a. Mykolo. Lietuvių Fon
dui suaukota (vietoj gėlių) 
virš 300 dol.

CAPE COD NAUJA 
VALDYBA

Mirus ilgamečiui LB Apy
linkės sekretoriui, valdyba 
pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas V. židžiū
nas, vicepirm. ir Lietuvių 
Fondo įgaliotinis Cape Cod 
dr. Ed. Jansonas, iždininkė 
Irena Jansonienė, sekreto
rius inž. Br. Markeliūnas, 
nariai D. Pautenienė ir E. 
Strasdienė.

IŠVYKO ATOSTOGŲ I 
FLORIDĄ

Sausio 3 d. V. židžiūnas 
su žmona Marija išvyko 
atostogų į saulėtą Floridą, 
pasiryžęs aplankyti daugelį 
Cape codiškių, kurie jau 
nuolatiniai gyvena Florido
je.

★
Cape Cod Vasario 16 d. 

minėjimas bus vasario 17 
d. 12 vai. pamaldos, po to 
bažnyčios salėje Dr. M. 
Pautienio paskaita ir Onos 
Ivaškienės ir Bostono Tau
tinių šokių grupės pasirody
mas.

Tai pirmą kartą Cape Cod 
bus šokami tautiniai šokiai. 
Rašytojas J. Rūtenis skai
tys savo poeziją ir jauno
sios Janulaitytės dekla
muos. (jcd)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Australijos Lietuvių Dienos
ANTANAS LAUKAITIS

ATIDARYMAS

Šios Austįralijos Lietuvių 
Dienos, neoficialiai, ypatin
gai Sydnėjaus lietuviams, 
prasidėjo su Clevelando ok
teto atvykimu, Kūčių dienų, 
gruodžio 24. Aerodrome pa
sitikus savo senus draugus, 
kurie, ypatingai gerai yra 
pažįstami Australijos lietu
viams sportininkams ir jų 
vadovams, okteto dalyviai 
ir svečiai buvo nuvežti pas 
jų šeimininkus ir vakare 
daugumas susirinko j Lie
tuvių Namus, kur jie daly
vavo bendrose Kūčiose. Tai 
buvo, daugumai iš svečių, 
pirmosios Kūčios vasaros 
metu, nesant sniego ir šal
čio, o priešingai, šiltam mū
sų- vasaros klimatui, pakei
čiant tradicinę žiemą. Dau
gumas iš svečių ir pirmą 
kartą valgė bendrąsias Kū
čias, palaimintas mūsų kle
bono prel. P. Butkaus, pa
lydint kalėdinėms giesmėms 
ir turint bendrą šventišką 
nuotaiką ne šeimos ratelyje, 
bet didesnėje bendruome
nės grupėje. Tuo pačiu me
tu ir sostinėje Canberroje, 
kur ir jau buvo atvykusių 
svečių, Kūčiomis buvo pra
dėta mūsų Lietuvių Dienos.

Oficialioji šventės pro
grama prasidėjo gruodžio 
26 dieną bendromis pamal
domis, kurias atnašavo 
Apostolic Nuntio J. E. ark. 
Luigi Barbarito, jam asis
tuojant prel. P. Butkui iš 
Sydnėjaus, prel. P. Jatuliui, 
svečiui iš Romos, kun. P. 
Vaseriui iš Melbourno, kun. 
J. Petraičiui iš Adelaidės, 
dr. P. Daukniui iš Melbour
no. šios mišios buvo laiko
mos už persekiojamus Lie
tuvos laisvės kovotojus. Pa
maldų metu visos šventėje 
dalyvavę organizacijos su 
savo vėliavomis stovėjo 
garbės sargyboje. Savo pa
moksle šv. Tėvo atstovas 
Australijai ark. L. Barba
rito, labai gražiais žodžiais 
priminė Lietuvos bažnytinę 
padėti, tuo pačiu iškelda
mas ir lietuvių kovą už sa
vąją religinę ir tautinę 
laisvę. Po pamaldų prel. P. 
Butkus svečiui įteikė visų 
lietuvių vardu dovaną.

13-jų Australijos Lietu> 
vių Dienų oficialus atidary
mas įvyko Canberros mies
to teatre. Didžiule Lietuvos 
vėliava papuoštoje scenoje 
pasirodo šventės renginių 
vadovas dr. A. Stepanas, 
pakviesdamas visus atsisto
ti ir pagerbti įnešančias 
Australijos, Lietuvos, šios 
šventės ir apie 20 įvairių 
organizacijų vėliavas. Ati
darymas pradėtas Australi
jos himnu, po kurio savo 
trumpame žodyje dr. A. 
Sepanas pasveikino visus iš 
užsienio atvykusius svečius 
ir gausiai susirinkusius ati
darymo dalyvius. Pager
biant, dabar žinomus politi

nius kalinius Lietuvoje, 48 
jaunuoliai, apsirengę tauti
niais drabužiais, nešė de
gančias žvakutes, paskirai 
kiekvienam jaunuoliui, ber
niukui ar mergaitei, įeinant, 
dr. A. Stepano buvo pasa
kyta to kalinio pavardė. Už- 
temdžius šviesas, įspūdis 
buvo labai įspūdingas ir, vi
siems susirinkus scenoje, 
jis paprašė šias žvakutes 
užgesinti, kelias akimirkas 
paliekant visą salę tamsoje 
ir jam pranešant, jog tokio
je tamsoje yra ir šie kali
niai dabar.

Po invokacijos, kurią per
skaitė Liet. Sielovados va
dovas prel. P. Butkus, bu
vo perskaityti popiežiaus ir 
vysk. V. Brizgio sveikini
mai Australijos lietuviams 
ir visiems šių Lietuvių Die
nų dalyviams. Savo kalbo
je, buvę Australijos L. B. 
pirmininkas V. Bukevičius 
pasveikino visus svečius ir 
padėkojo už atvykimą į šias 
Australijos Lietuvių Die
nas. Jis paprašė PLB pirmi
ninką V. Kamantą oficia
liai atidaryti 13-sias Aus
tralijos Lietuvių Dienas. 
Atidarymo žodyje PLB pir
mininkas pasakė, kad yra 
tikrai smagu būti su aus- 
traliečiais: puikus kraštas 
ir dar puikesni šio krašto 
žmonės. Jam malonu bus 
matyti daug lietuvių, įvai
rių tautinių pasirodymų ir 
tautinių vertybių. Nuo tų 
laikų, kai Mindaugas sujun
gė Lietuvą, mes tęsiame 
lietuvišką kultūrą ir, tik 
netekę laisvės, stengiamės 
ją išlaikyti čia — laisvėje 
ir mūsų visų pagrindinis 
tikslas yra dirbti Lietuvos 
laisvės atgavimui, savo kal
boje lietuviškai ir angliškai 
išsireiškė.V. Kamantus.

Sveikinimo žodžius ir lin
kėjimus pasakė VLIKo vi
cepirmininkas V- Jokūbai
tis, PLB vicepirmininkas 
jaunimo ir sporto reikalams 
R. Dirvoms, ( Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas G. Grušas, 
Tautos Fondo pirm. J. Gied
raitis ir Clevelando okteto 
vadovas R. Babickas. Aus
tralijos valdžios atstovas, 
darinėtis parlamentaras J. 
Langmore MP, savo sveiki
nimo žodyje paminėjo, kad 
jo partijos (darbiečių) pa
daryta klaida, pripažįstant 
Pabaltijo kraštus Sovietų 
Sąjungai, buvo atšaukta ir 
nebus pakartota. Opozicijos 
atstovas parlamentaras G. 
Cornwell labai šiltais žo
džiais atsiliepė apie lietu
vius ir paminėjo, jo partija 
(liberalai) niekuomet ne
pripažins Lietuvos okupa
vimo.

Meninėje programoje, 
kurią pravedė Gr. Kataus- 
kienė, pasirodė Clevelando 
oktetas, padainuodamas 4 
dainas, kurios buvo palydė
tos ilgais plojimais. Garsė

jantis Australijoje dekla
matorius S. Kubilius dekla
mavo . B. Brazdžionio kū
rybą, prieš tai vaizdžiai 
angliškai supa žindamas 
klausytojus su šios poezi
jos turiniu. Canberros tau
tinių šokių grupė "Audėjė
lė” sušoko du tautinius šo
kius ir Melbourno Dainos 
ansamblis pirmą kartą iš
pildė V. Šimkaus parašytą 
muzikinę B. Brazdžionio 
kūrybos "Tremtinio” kan
tatą. šis veikalas, diriguo
jamas chorvedės D. Levic
kienės, pianinu palydint Z. 
Prašmutaitei ir solo parti-. 
jas atliekant V. Bruožytei 
ir V. Dainiui buvo ypatin
gai geras ir gausios publi
kos sutiktas labai šiltai.

Paskutinį atidarymo iš
kilmių žodį tarė šių dienų 
organizacinio komiteto pir
mininkas V. Martišius, nuo
širdžiai padėkodamas vi
siems svečiams, ypatingai 
iš užsienio, už tokį gausų 
ir skaitlingą dalyvavimą 
sostinės rengiamose Lietu
vių Dienose. Puikiai praves
tos atidarymo iškilmės bu
vo baigtos Lietuvos himnu.

šios dienos vakare įvyko 
susipažinimo gegužinė prie 
sostinės ežero gražiame 
parke, tik gaila, vasaros 
vakaras buvo toks šaltas, 
kad vykusiems į karštąją 
Australiją amerikiečiams ir 
pasiėm ilsiems tik vasari
nius drabužius, atrodė, kad 
jie yra ne Australijoje, bet 
kur nors Clevelande, Chica- 
goje ar Baltimorėje.

Clevelando oktetas

Vienas iš daugiausiai 
laukiamų pasirodymų, bu
vo svečių Clevelando okte
to koncertas, kuris įvyko 
gruodžio 27 dieną, po spor
to šventės atidarymo ir pir
mųjų sportinių rungtynių. 
Koncertas įvyko Canberros 
miesto teatro salėje. Per 
atidarymą .girdėtos pirmo
sios okteto dainos, padarė 
labai gerą įspūdį visiems, 
todėl ir j koncertą atsilankė 
apie 800 žmonių. Pirmojoj 
daly, dainininkai apsirengę 
vakariniais juodais kostiu
mais, savo koncertą pradėjo 
"Jūreivių maršu", sudai
nuodami II dainų, iš kurių 
kiekviena buvo palydėta 
gausiais plojimais. Vidury
je pirmosios dalies, vadovas 
R. Babickas keliais žodžiais 
padėkojo australiečiams už 
jų pakvietimą į Australiją 
ir, daugiau humoristinei, 
pristatė pačias dainas ir 
kam jos yra skirtos. Su 
oktetu solo dainavo I. Gri- 
galiūnaitė, M. Motiejūnas 
ir V. žiedonis.

Antroje dalyje oktetas 
sudainavo 10 dainų, solo 
dainuojant I. Grigaliūnaitei 
ir V. žiedoniui. Visas kon

certas praėjo labai jausmin
goje ir gražioje nuotaikoje, 

tiek rimtoms, tiek ir liau
dies, bei pramoginės muzi
kos dainoms žavint visus 
k 1 a u sytojus. Pasibaigus 
koncertui, griausmingų plo
jimų prašomi, dainininkai 
buvo dar tris kartus iš
kviesti i sceną ir dar turėjo 
daugiau padainuoti. Sve
čiams padėkojo ir atminimo 
dovanas įteikė buvęs Kraš
to valdybos kultūros reika
lų vadovas J. Maksvytis.

Dainy šventė
Šioje Dainų šventėje da

lyvavo Sydnėjaus choras 
"Daina”, Melbourno Dainos 
sanbūris ir Adelaidės cho
ras "Lithuania”, iš viso apie 
200 dainininkų. Šventė bu
vo pradėta jungtiniu miš
riu choru sugiedant Aus
tralijos himną ir Maldą už 
Tėvynę. Pirmojoje dalyje 
mišrus, vyrų ir moterų cho
rai sudainavo 17 dainų, di
riguojant Sydnėjaus Dai
nos dirigentams Br. Kive- 
riui ir B. Aleknaitei, Mel
bourno Dainos sambūrio — 
D. Vasaliauskienei. Akom
panavo Z. Prašmutaitė* iš 
Melbourno. Antroje koncer
to dalyje buvo sudainuota 
13 dainų, visą koncertą bai
giant Lietuvos himnu.

Koncerto programa ir at
liktos dainos, šiais metais 
buvo labai geros. Nors pats 
dalyvių ir chorų skaičius iš 
anksčiau buvusių 6-šių cho
rų sumažėjo, tačiau dainų 
išpildymas tiek paskiruose 
choruose, tiek bendruose, 
buvo gal net geresnis negu 
anksčiau. Dalyvių, ypatin
gai moterų apranga, buvo 
itin žavi ir ja stebėjosi dau
gelis mūsų užjūrio svečių. 
Pasibaigus chorų pasirody
mui, dirigentams ir solis
tams buvo įteiktos gėlės ir 
kitos dovanos. Programos 

Supažindinkit savo bičiulius 
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!

---------------------------- IŠKIRPTI-------------- -----------—

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

Pavardė ir vardas ............................. ............................

Adresas ...........................................................................

Pavardė ir vardas........................... ..................................
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dainas pranešinėjo ir ypa
tingai gražiai V. Kazoko 
poeziją skaitė L. Žilinskienė 
ir A. Binkevičius.

Jaunimo vakarai
Jaunimas šį kartą pasi

rodė su dviem savo koncer
tais. Pirmasis parodė mūsų 
pačių mažųjų meninius ta
lentus. šis pasirodymas, 
įvykęs gruodžio 28 dienos 
popietę buvo tikrai įdomus 
ir geras, nes ir jaunieji mū
sų menininkai, turintieji 
meninių gabumų pasirodė 
labai gražiai.

Antrasis Jaunimo vaka
ras, įvykęs gruodžio 30 die
nos vakare jau davė vyres- 
išskirtinai gražiai pasiro
dymą ir jame dalyvavo 
Adelaidės, Canberros, Mel
bourno lietuviškojo jaunimo- 
artistai. Ypatingai ir iš- 
išskiretinai gražiai pasiro
dė savo solo ir dueto daino
se Virginija Bruožytė ir 
Birutė Kymantienė, akom
panuojant Zitai Prašmutai
tei. Visos iš Melbourno. Jos 
savo puikiu dainavimu gali 
prilygti profesionalėms dai
nininkėms, ypatingai turint 

■tokius puikius balsus. Kiek 
girdėjąu, jos gali būt pa
kviestos gastrolėms į Ame
riką ir Kanadą. Jeigu tas 
įvyktų, tai tikrai jos gėdės 
Australijai nepadaryt, bet 
parodytų, jog ir pas mus 
yra puikių ir talentingų 
dainininkių. Išskirtinai gra
žiai taip pat pasirodė Can
berros jaunieji su R. Mau- 
ragienės režisuotu veikalė
liu "Ne, ne laisvės nėra”, D. 
Baltutytės iš Adelaidės de
klamuotas B. Brazdžionio 
Vaidila Valiūnas, gitaros 
solo, išpildytas sydnėjiškio
E. Barilos ir sydnėjiškių 
pastatytas, A. Stašionio re- 

(Nukelta į 6 psl.)
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žisuotas ir žodžius jam pa
čiam pritaikant, muziką pa
ruošiant E. Barilai, deko
racijas ir rūbus sukuriant 
A. Stašionytei, veikalas 
"Eglė žalčiu karalienė”. Šis, 
pabaigoje atliktas veikaliū- 
kas, buvo labai šiltai visos 
publikos sutiktas.

Visas koncertas praėjo 
labai iškilioje nuotaikoje, 
tik rengėjai, tur būt nesi
tikėję, kad bus tiek daug 
žiūrovų, paėmė mažo teatro 
salę, talpinančią tik 300 
žiūrovų, todėl ne visi j šį 
puikų jaunimo vakarą ga
lėjo patekti, šio viso paren
gimo vadovė buvo Rasa 
Mauragienė ir jai padėjo: 
Adelaidės L. Kubilius, Can- 
berros A. Gilmour ir C. Ke- 
mež.vtė, Melbourno B. Praš
mutaitė ir A. Karazija fr 
Sydnėjaus A. Stašionis.

Tautinių šokių šventė

Tautinių šokių šventė 
Įvyko didžiajame sostinės 
sporto stadiono krepšinio 
pavilijcne. Tai puikus, nau
jai pastatytas pastatas, ku
riame įvyko ir sporto šven
tės atidarymas, šioje šven
tėje dalyvavo sekančios 
grupės: Canberros Audėjė
lė, vadovai V. Hovv.e, A. Ste- 
panienė ir M. Mauragis, 
Melbourno Gintaras ir Gin
tarėliai (vaikai), vadovė D. 
Antanaitienė, Melbou r n o 
Malūnėlis, vadovė B. Kara
zijienė, Melbourno šokda- 
va, vadovė D. Antanaitie
nė, Sydnėjaus Sūkurys, va
dovė M. Cox, Sydnėjaus Sa
vaitgalio Mokyklos grupė, 
vadovė -J. Frazei- ir Adelai
dės Žilvinas, vadovas V. 
Straukas. Visos šokių Šven
tės vadovai buvo: G. Genys, 
V. Howe, A. Stepanienė ir 
R. Genienė.

Lietuviškų maršų gar
sams aidint j salę Įžygiuoja 
paskiros šokėjų grupės, ku
rias žiūrovams pristato šios 
šventės vadovas G. Genys. 
Išsirikiavus gražiose greto
se, oficialiai šventę atidaro 
PLB Garbės Teismo pirmi
ninkas dr. P. Kisielius, sa
vo žodyje sveikindamas vi
sus šokėjus ir pasidžiaug
damas tokiu gausiu jauni
mo dalyvavimu ir susido
mėjimu mūsų tautiniais šo
kiais. žodį tarė ir šios šven
tės vadovas G. Genys.

Šokių šventė pradėta vai
kų pasirodymu ir jų sušok
tais 4-riais šokiais. Stebint 
šiuos mažuosius šokėjus, 
kurių jauniausias buvo tik
6-rių metų, buvo ypatingai 
malonu matyti kaip šie ma
žieji šokėjai stengėsi atlik
ti paskiras figūras, viską 
įliejant į bendru šokį. Vai
kų, ypatingai pačių ma- 
mažiausių, šokiai yra visuo
met mielai stebimi, todėl ir 
po jų pasirodymo šioj šven
tėje, jie buvo labai šiltai 
sutikti. Iš viso šioje šven-

NAUJU METU SUTIKIMAS CHICAGOJE
Senuosius metus atsisvei

kinant ir besiruošiant nau
juosius sutikti, žmonįų ju
dėjimas pasidaro panašus į 
skruzdėlyną. Visokios rū
šies verslininkai trina iš 
džiaugsmo rankas, o varg
šai žmoneliai tuština savo 
kišenes. Taip jau per am
žius yra įprasta, ir dėl to 
skundų vyriausybėms nieks 
nerašo. Kiek tenka pastebė
ti, tą laikotarpį moterys 
pergyvena daug jautriau, 
kaip vyrai. Joms tenka pa
sirūpinti-, kad per šventes 
jų virtuvė būtų visa ko pil
na, ir, dar be to, palakstyti 
po daugelį krautuvių, be
ieškant paskutinės mados 
balinių suknelių. Posakis, 
kad geriau be galvos, kaip 
be paskutinės mados, yra 
visiškai logiškas.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Chicagos 
skyrius ir šiais metais, kaip 
ir praeitaisiais, Naujų Me
tų sutikimą nutarė suruoš
ti Lietuvių Tautiniuose Na
muose.

Baigiantis seniesiems me
tams Chicagos oras buvo 
tiesiog girtinas. Deja, pa
čioj Naujų Metų išvakarėj 
tas oras ėmė ir pakvaišo: 
Dievulis užsimanė Chicagos 
gyventojams priminti, kad 

tėję buvo pašokta 17 šokių. 
Visą šventę reikia laikyti 
labai gražiai pasisekusią, 
nes tiek pavienių grupių, 
tiek ir bendri visų pasiro
dymai buvo gražūs ir įspū
dingi, parodant kiek daug 
darbo buvo įdėta parengiant 
visą šią šventę.

ALB Tarybos suvažiavimas

Šis suvažiavimas praėjo 
gražioje ir darbingoje nuo
taikoje. Be atstovų iš pa
skirų Australijos miestų, 
šiame suvažiavime dalyva
vo ir: PLB pirm. V. Ka- 
mantac, VLIKo vicepirmi
ninkas V. Jokūbaitis, PLB 
Seimo oi'ganizacinio komi
teto pirm. dr. P. Kisielius, 
PLJ S-gos pirm. G. Grušas, 
PLB vicepirm. jaunimo ir 
sporto reikalams R. Dirvo
ms, Tautos Fondo pirm. J. 
Giedraitis ir Kanados LB 
atstovas S. J. Dalius.

Suvažiavimas posėdžiavo 
ii- turėjo savo diskusijas 
tris dienas, per kurias buvo 
paliesta aktualieji mūsų 
gyvenimo iy lietuviškos 
veiklos reikalai. Apie šį su
važiavimą buvo parašyta 
atskirai. Suvažiavimo metu 
buvo nutarta, kad sekančios 
Lietuvių Dienos 1986 me
tais Įvyks Sydnėjuje ir 
nauja Australijos Krašto 
valdyba yra Adelaidėje, su 
pirmininku V. Neverausku. 
Visi posėdžiai ir paskiros 
diskusijos praėjo gražioje 
ir taikingoje nuotaikoje, 
ypatingai buvo malonu sa
vųjų tarpe matyti tiek daug 
ir tokių aukštų lietuvių 
veikėjų iš užsienio.

JUOZAS ŽEMAITIS

tai yra žiemos laikotarpis, 
ir ta proga visas gatves 
pradėjo puošti baltuoju 
sniegu, kuriais vėliau pa
laistė ir vandenėliu. Naujų 
Metų sutikimo ruošėjams 
ūpas nukrito beveik ligi 
kulnų.

Vis dėlto chicagiškiai to 
oro neišsigando. Dar kurį 
laiką prieš aštuntą valan
dą atvykusių skaičius buvo 
jau ne mažas, o pora žings
nių po aštuntosios tetrūko 
tik vieno iš pasižadėjusių 
dalyvauti. Chicagos sky
riaus valdybai ūpas, grįžo 
į savo vietą.

Paskutinį tašką prie at
vykusių svečių sąrašo pri
dėjus, ir dar nepaspėjus pi
nigines įplaukas "surokuo- 
ti”, skyriaus pirmininkas 
Karolis Milkovaitis pasvei
kino visus susirinkusius, pa
linkėdamas jaukiai praleis
ti paskutines besibaigiančių 
metų valandas ir linksmai 
sutikti Naujus Metus. Be 
to, padėkojo visiems, kad, 
nežiūrint tokio blogo oro, 
tiek daug dalyvių čia prisi
rinko.

Visiems prie stalų savo 
vietas susiradus ir naujus 
pažintis užmezgus, ant sta
lų atsirado ir Bacho vande
nėlio. Besimaišant vyriš
kiems ir moteriškiems bal
sams, klegesys pažadino ir 
tuos, kurie su bachiškuoju 
skystimėliu jokių reikalų 
niekad neturėjo arba su juo 
santykius jau visiškai bu
vo nutraukę.

Peržvelgus visus keturio
lika stalų, akys tuoj pat už- 
kliuvo už vieno iš jų, prie 
kurio sėdėjo amžinasis abs
tinentas, dabartinis ALTos 
pirmininkas Teodoras Blins- 
trubas. Nežiūrint jo didelio 
jautrumo visuomeniniams 
bei politiniams įvykiams, 
nei arielkėlė, nei vynelis ar 
kad ir alutis jo visai negun
do; prie jų jis gali sėdėti 
visą naktį, nekreipdamas 
jokio dėmesio į tuos, kurie 
lenkia stiklelį po stiklelio. 
Gražiajai lyčiai jis kompli
mentų nestinga, ii- jiems 
atsirasti jam nereikia jokio 
laipsniuoto gėrimėlio.

Iš viso to stalo gal ryš
kiausiai išsiskiria dr. Leo
nas Kriauceliūnas, dabarti
nis ALT S-gos pirmininkas, 
kuriam niekad netrūksta 
nei nuotaikos, nei energijos. 
O šalimai jo visuomet su 
šypsena veide jo amžinoji 
palydovė ponia Irena (tik 
nepagalvokit, kad ji tik 
šiaip sau jo palydovė, žie
delius su Leonu ji jau su
mainius prieš daugel me
tų), kuri visą savo širdį pa
aukojus Chicagos Jaunimo 
Centrui: ji jam pirminin
kauja, ir iš vidaus beveik 
visą jį "perbūdavojus”.

Beveik per sprindį štai ir 
Tautinių Namų boso Bro
niaus Kasakaičio stalas. Jis 
irgi ne vienas. Rimtai nusi

teikusi jo žmonelė dr. Bi
rutė, atrodo, nelabai mėgs
tanti perdaug kalbėti, ret
karčiais tai su vienu, tai su 
kitu stalo bendrininku per
simeta po žodelį. Bronius 
sėdi tarsi lyg ant adatų, vis 
besidairydamas ar kartais 
kokia lempa nebus perde
gus, ai- kartais salėje švie
sos neperdaug, o gal kas 
nors degančią cigaretę bus 
ant kilimo numetęs. Nevel
tui jį žmonės titnagu va
dina, nes už tuos tautinius 
namelius jis visa kam pasi
ruošęs.

Ten pat ir Stasys Virpša. 
Tai golfo azartininkas. Gol
fą jis žaidžia laukuose ir 
žiemos metu, tik tada jis 
turi daug bėdos, kol siegan 
nuskridus) sviedinėlį suran
da. Namo, žinoma, grįžta 
šlapias ligi juosmens.

šokių aikštės pakrašty 
klegėjo gausus moterimis 
stalas. Gal tai tik vienas, 
kurio daugumą sudarė mo
terys. Jį suorganizavo Ma
tilda Marcinkienė, Chicagos 
skyriaus tautininkų vicepir
mininkė. Iš tolėliau atrodė, 
kad jos ten kažką rimtai 
svarstančios. Ką jos ten 
kalbėjo — nenugirdau. Pa
prastai, baliuose arba bent 
kokiuose vakariniuose pa
rengimuose moterys beveik 
visada žvalgosi j viena ki
tos pasipuošimą. O jei vie
na kuri nors pastebi antrą
ją su tokiu pat vakariniu 
aprėdu, kaip ir ji pati, tai 
su ūpu tą vakarą jau baigta. 
Deja, to apie ši stalą pasa
kyti nebūtų galima.

Kiek atokiau pasieniu ri
kiavosi agr. Igno Andrašiū- 
no net du stalai. Ignas ne
blogas plunksnos valdytojas 
ir daugelio lietuviškų orga
nizacijų bendradarbis, at
rodė rimtai mėgino kažkuo 
Įtikinti Verutę Lenkevičie- 
nę, Chicagos skyjiaus tau
tininkų sekretorė, o iš jos 
laikysenos buvo galima su
prasti, kad su viskuo sutin
kanti.

šalimai Andrašiūno, be
veik į sieną atsirėmęs, vis 
šypsojosi Petras Vėbra, 
pjūklo, kaltuko bei skabtu- 
ko talentingas pavartotojas 
visokioms kilnioms idėjoms 
j medžio gabalą įkūnyti. 
Apie tai žino visa Chicaga. 
Nežiūrint, kad jau keli me
tai kaip priklauso folkštur- 
mui, šokiuose kam nors jį 
"subytyti” nemanau, kad 
pasisektų. O apie anekdotų, 
kartais net ir gerokai rie
bių, papasakojimą, jam jau 
jokių konkurentų nėra.

Kitoje salės pusėje, pa
čiame viduryje, prie inž. 
Domo Adomaičio stalo gy
vumo neperdaug matėsi. Jo 
gyvenimo ištikima palydo
vė Sofija, reik manyti, ką 
nors apie teatrus pasakojo, 
nes jos gyvenime ši meno 
sritis jai visai prie širdies. 
Pats Domas atrodė lyg bi
jąs žodį pratarti, nors tų 
žodžių jam niekad netrūks

ta,- kai išeina suskilusios 
čiurlionies Galerijos vienos 
pusės ginti. Kiek vėliau pa
aiškėjo ir visa jo tylumo 
priežastis. Mat Domas bu
vo susigriebęs tą dabar Chi
cagoje moderniškąjį flu, 
kurio bacilų jis vengė ki
tiems išdalinti, tai taip ir 
laikėsi beveik lūpas suspau
dęs. O gal vis apie tuos 
gražiuosius Beverly Short 
rakūnus negalėjo pamiršti?

* * *
Devintai valandai pasi

baigus, ant stalų pradėjo 
garuoti ii- kvepėti skani va
karienė. Jaunos ir grakš
čios valgių patarnautojos 
sukosi kaip vijurkiai. Tau
tinių Namų bosas Bronius 
Kasakaitis šį kartą taip pat 
pasitempė: vakarienė jau 
nebuvo galima pavadinti 
"lietuviškai tautišku val
giu’’ — dešros, viščiukai ir 
cepelinai (kaip buvo įpras
ta Tautinių Namų valgį va
dinti), nes ji jau buvo pa
įvairinta. Salėje triukšmas 
kiek aprimo, negi valgyda
mas kalbėsi ar rankom mo
sikuosi.

Lėkštes bepradedant nuo 
stalų surankioti, pasirodė 
ir "Gintaro” muzikantai. 
Suskambėjus pirmiesiems 
valso garsams, susiūbavo 
visa šokių aikštė. Ji buvo 
visada pilna šokančiųjų, ne
žiūrint kas buvo grojama. 
Muzikantai pilnai orienta
vosi kokie šokiai šio vakaro 
šokėjams geriausiai tinka, 
todėl vis teskambėjo tik tie, 
kurie ir nepriklausomoj Lie
tuvoj buvo grojami. Muzika 
buvo tikrai jauki, nes ausų 
būgnelių sužalojimu nieks 
nesiskundė.

Bešokant ir prie stalų ka
vutę begurkšnojant, pasku
tinės senųjų metų minutės 
šuoliavo tiesiog strimugal- 
viais. Ant kiekvieno stalo 
atsirado po dvi bonkas šam
pano, specialių spalvotų ke
puraičių, birbynių, neišpūs- 
tų balionėlių ir pundeliai 
confetti. žmonių nuotaikos 
ir išvaizda pasikeitė. Tuoj 
pat pasigirdo: "tylos!, ty
los !, tylos!. .”

Tokius garsus išgirdus, 
visoj salėj aptilo triukšmas, 
atkišamų šampano bonkų 
poškėjimas ir kamščių į lu
bas trankymasis. LT S-gos 
Chicagos skyriaus pirminin
kas Karolis Milkovaitis taip 
į visus prabilo:

— Gerbiamieji svečiai ir 
Sąjungos nariai! Tuoj pat 
įžengiame į Naujuosius me
tus. Linkiu, kad jie būtų 
visiems sėkmingi ir laimin
gi. Mes čia gyvename lais
vėj, bet mūsų broliai lietu
viai ten už geležinės uždan
gos kenčia vergovę. Nepa
mirškime jų ir kaupkime 
visas jėgas, kad ir jie ga
lėtų laisve kvėpuoti. Dabar 
sugiedokime Lietuvos him- 

Zną.
Himnui pasibaigus visa 

salė sujudo kaip skruzdėly
nas. Kas po to vyko, ma
nau, puikiai visiems žino
ma, nes vis tas pats metai 
iš metų kartojasi.
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BOSTONO LIETUVIAI
A. A. JONAS 

KASMAUSKAS

Š. m. sausio 22 dieną su
eina vieneri metai, kai atsi
skyrė su šiuo pasauliu Jo
nas Kasmauskas, ALT Są
jungos Bostono skyriaus 
steigėjas, tautininkų namų 
fundatorius, skyriaus gar
bės pirmininkas ir Dirvos 
rėmėjas. Išgyveno 100 me
tų ir 8 mėnesius. Jis buvo 
Kražių skerdynių dalyvis ir 
rusų kazoko bizūno randą 
nešiojo iki mirties.

Jonas Kasmauskas buvo 
gimęs 1888 m. gegužės 15 
d. Šaukėnų dvare, Šiaulių 
apskr. Į Ameriką atvyko 
1906 m. Jau Lietuvoje bu
vo išmokęs kalvio amato, 
todėl atvykęs j Bostoną ir 
padirbėjęs Wollworth fab
rike už 8 centus j valandą 
(60 vai. savaitėje), pradėjo 
galvoti apie kokią nors sa
vo įmonę. 1916 m. įsteigė 
savo įmonę ”Boston Instru- 
ment Mfg. Co. ir gamino 
precizinius švirkštus žmo
nėms ir gyvuliam gydyti. 
Iš jų 7 užpatentavo. Tuose 
švirkštuose buvo įtaisyti 
tam tikri automatai, ku
riais galima nustatyti kokią^ 
dozę vaistų išvirkšti. Kai 
kurie jų yra vartojami ir 
dabar. Prieš pat mirtį tie 7 
švirkštai gulėjo ant jo sta
lo, tai buvo jo pasididžiavi
mas.

Prieš pat mirtį skyriaus 
valdybą prašė neapleisti 
tautinių namų. ALT S-gos 
Bostono skyrius Jono Kas- 
mausko labai pasigenda.

V. Senūta

PAMINĖTA KOMP. J. 
GAIDELIO MIRTIES 

SUKAKTIS
Sausio 6 d. sukako dveji 

metai kai mirė komp. Julius 
Gaidelis, eidamas 74-tuosius 
metus. Toji sukaktis buvo 
plačiai paminėta sausio 6 d. 
Laisvės Varpo radijo pro
gramoje. Apie komp. Ju
liaus Gaidelio kūrybą ir 
veiklą kalbėjo programos 
vedėjas Petras Viščinis ir

* ♦♦♦♦♦*

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521

FSLK

St. Anthony
Savings & Loan Assoc lation
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JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY 

4
4
4
4
4

O|M>n Al o n.. 9-8; Tues.. Thur-.. Fri. 9-5; Sal.. 9-1; Cloted Wed. J
4

muz. Vytautas Rastonis. 
Jiedu apibūdino komp. J. 
Gaidelio kūrybą, davė daug 
jos pavyzdžių iš plokštelių 
ir juostų, iškėlė jo vaidme
nį chorų organizavime ir 
jų vadovavime Lietuvoje, 
tremtyje Vokietijoje ir šia
me krašte, pabrėžė jo darbą, 
mokant jaunimą muzikos 
mokyklose ir privačiai.

Programoje komp. Ju
liaus Gaidelio kūryba buvo 
pavaizduota ištraukomis iš 
įvairių jo veikalų, atliktų 
solistų, chorų, sekstetų ir 
instrumentalistų.

Lyg įvadą į visą minėji
mą' sudarė ištrauka iš J. 
Gaidelio dainos "Naktis prie 
Nemuno”, kurioje išsakytas 
kompozitoriaus sielvartas: 
ilgesys mane.kankina, man 
laimės permaža ... Gi mū
sų tautos tragizmas išreikš
tas ištrauka iš kantatos 
Lietuva: žengia, žengia 
broliai, geležim apkalti... 
Visa programa buvo už
baigta operos "Dana” fina
lu "Tėve mūsų”.

Programa buvo suorga
nizuota Laisvės Varpo ra
dijo programos vedėjo Pet
ro Viščinio susitarimu su 
šv. Kazimiero parapijos 
choru Brocktone, kurio pir
mininku yra Vytautas Ei
ki nas.

KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS

Sausio 26 d. 7:30 vai. va
kare Tautinės Sąjungos na
muose, 484 E. 4-ji gatvė, 
So. Bosthone vyks Kultūri
nis Subatvakaris. Kalbės 
Dr. Jurgis Gimbutas ir ra
šytojas Stasys Santvaras, 
tema: Europa vakar ir 
šiandien. Jie abu nesenai 
keliavo po Europą ir daly
sis tais įspūdžiais. Bus tik
rai įdomus Subatvakaris.

NAUJA ALT S-GOS
BOSTONO SKYRIAUS 

VALDYBA

Bostono skyriaus visuo
tiniame susirinkime išrink
ta nauja valdyba: Juozas
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Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777

St.).

Dennis N. Gi ibauskas
Senor Viee-President/
Willowbrook Manager

Prieš kelis metus Jonas Kasmauskas savųjų bostoniškių tarpe. Pirmoje eilėje: Juozas 
Bakšys, Vaclovas Senūta, Ona Vilėniškienė, Jonas Kasmauskas, Edmundas Cibas, Petras 
Ausiejus ir kiti.

Kapočius — pirmininkas, 
Romas Veitas — sekreto
rius, Gediminas Ivaška — 
iždininkas, Juozas Bakšys 
— namo administratorius.

GIRDĖSIME LILIJĄ 
ŠUKYTĘ

Vasario 10 d. 3 vai. p. p. 
Jordan Hali, Naujosios An
glijos konservatorijos sa
lėje Bostone, girdėsime 
Muencheno operos solistę 
Liliją Šukytę.

Solistei šukytei akompa
nuos dr. Raminta Lampsai- 
tytė.

Koncertą rengia Baltų 
draugija.

TRAUKIASI SENOJI 
KOVOTOJŲ KARTA

Gruodžio 11 d. netikėtai 
mirė Lietuvos kariuomenės, 
savanoris kūrėjas kap. Po
vilas Janavičius eidamas 91 
metus.

Velionis gimė 1894 m. 
rugpiūčio 4 d. Šiaulių aps. 
Linkuvos vals. čilingiškių 
vnk., 5-tas vaikas šeimoje.

Mokslą pradėjo Bauskės 
progimnazijoj. Vėliau bai
gė Joniškėlio ūkio mokyklą 
ir Hidrotechnikos kursus.

Gavęs valdžios stipendiją 
išvyko į Orienbaumą prie 
Uralo tęsti tolimesnių stu
dijų. Ten jį užtiko pirma
sis pasaulinis karas. Tuoj 
buvo mobilizuotas. 1916 m. 
sausio mėn. baigė Orien- 
baumo karo mokyklą ir bu
vo pakeltas į praporščiko 
laipsnį. Tų pačių metų lap
kričio mėn. paaukštintas į 
podporučiko laipsnį, prista
tytas ir apdovanotas Jurgio 
kryžiumi 4-to laipsnio.

Lietuvos kariuomenėn ve
lionis įstojo 1919 m. sausio 
10 d. ir buvo paskirtas Jo
niškėlio komendantūron, bet 
netrukus komendantūra bu
vo perkelta į Pasvalį. Tų 
pačių metų rugsėjo mėn. 
perkeltas į Širvintų komen
dantūrą kuopos vado parei
gom, o lapkričio mėn. 23 
d. paskirtas komendantu. 
Anuo metu Širvintų komen
dantūra gynė nuo lenkų 
platų barą — nuo Aluntos, 
Utenos apskr. iki Veprių, 

Ukmergės apskr. imtinai. 
Už sėkmingą lenkų išstūmi
mą iš Aluntos gavo padėką.

1921 m. vasario mėn. per
keltas į 8 pėst. pulką. Iš 
ten tuoj pasiųstas į Aukš
tuosius karininkų kursus.

Kovose su lenkais 1920 
m. velionis vadovavo bata
lionui Suvalkų bare. Išėjęs 
atsargon tarnavo pasienio 
policijoj 1-os eilės rajono 
viršininku Klaipėdos kraš
te, o vokiečiams atplėšus tą 
kraštą, šakių apskr. Rusam 
okupavus Lietuvą 1940 m. 
rugpiūčio mėn. buvo atleis
tas ir netrukus areštuotas. 
Išsilaisvino tik kilus karui. 
Kalėjime buvo netekęs net 
65 svarų.

Kol sveikata dar tarnavo 
gyveno Bostone ir aktyviai 
dalyvavo ramovėnų ir sa
vanorių gretose. Dvejis me
tus pirmininkavo ramovė- 
nų skyriui. Susilpnėjus 
sveikatai buvo priglaustas 
sesers Elenos Kalvaitienės 
Henniker, New Hampshirės 
valstijoje. Ten nelauktai ir 
mirė. Palaidotas šalia anks
čiau mirusios žmonos Bos
tono priemiestyj W. Roxbu- 
ry šv. Juozapo kapinėse.

Nuliūdę liko jau minėta 
sesuo Elena Kalvaitienė su 
sūnumi Rimu, marčia Zi
naida, 4 vaikaičiais ir viena 
dukraite ir vyresnės sesers 
vaikai ir vaikaičiai New 
Yorke.

Liūdime ir mes Bostono 
savanoriai ir ramovėnai ne
tekę savo nario.

Ramovėnas

PARENGIMAI
• Vasario 10 d. sol. Lili- 

jos Šukytės koncertas Jor
dan Hali, Bostone.

• Vasario 17 d. Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
minėjimas.

• Kovo 3 d. Skautų ren
giama Kaziuko mugė.

• Kovo 24 d. Minkų ra
dijo valandėlės 51 metų su
kakties renginys.

• Balandžio 13 d. šv. Pet
ro lietuvių parapijos suei- 
ga-reunion.

• Balandžio 21 d. Laisvės 
Varpo radijo valandos pa
vasarinis renginys.

A. A. ALGIRDAS LEONAS 
APLANKO MUS SU SAVO 

KNYGA "GIEDRĖ”

Tai yra istorinė apysaka 
iš 13-jo amžiaus gyvenimo 
Lietuvoje, gyvai vaizduo
janti mūsų Tėvynės gilios 
praeities laikus, gyvenimą, 
papročius, karo žygius, gra
žią jaunatvišką meilę ir pri
sirišimą mūsų prosenolių 
prie savo senosios tikybos.

Nors novelė yra autoriaus 
skirta vyresniojo amžiaus 
jaunimui, bet yra įdomi vi
siems perskaityti.

Knyga yra kietais virše
liais, 166 puslapių, kaina 
$6.00, labai gražus M. Mor
kūno spaustuvės darbas.

Įsigyti galima rašant šiais 
antrašais:

1. Galina Leonas, Sunset 
Hill Rd., Bradford, N. H. 
03221.

2. Lithuanian Catholic 
Press Society, Ine., 4545 W. 
63rd Street, Chicago, 111. 
60629.

3. Mr. J. Žilionis, 17809 
East Park Drive, Cleveland, 
Ohio 44119.

G. Leonienė prašo Litua
nistinių mokyklų ir knygy
nų vedėjus pranešti savo 
antrašus, kad galima būtų 
po kelius knygos egzemplio
rius nusiųsti nemokamai.
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FILATELIJA

Nr.1 Antanas Bernotas

JAV lapkričio 10 d. išlei
do 20 centų pašto ženklą, 
kuriame parodytas Vietna
mo veteranų paminklas, 
esąs krašto sostinėje Wa- 
shingtone.

Šis paminklas, statytas 
pagal Yale universiteto ar
chitektūros studentės Mays 
Ying Lin projektą, yra su
darytas iš dviejų pailgo tri
kampio juodo granito blo
kų. Paminkle abėcėlės tvar
ka yra iškaltos pavardės 
57,939 amerikiečių karių, 
žuvusių arba be žinios din
gusių Vietnamo kare, kurie 
ten kariavo nuo 1959 m. iki 
1975 m. pavasario, šis pa-

Vilties leidykla išleido dvi naujas knygas:
Vyt. Alanto. GELMIŲ BALSAI. Dirvos konkurse 

premijuotos noveles. 234 psl. Kietais viršeliais. Aplankas 
dail. Danguolės šeputaitės-Jurgutienės. Kaina 10 dol. 
(Vilties draugijos nariams 7.50 dol.).

Vladės Butkienės-čekonytės. MOLINIS ARKLIU
KAS ir kiti apsakymai. 212 psl. Kietais viršeliais. Aplan
kas ir iliustracijos V. Butkienės-Cekonytės. Kaina 8 dol. 
(Vilties draugijos nariams 6 dol.).

---------------------------ATKIRPTI----------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ............... dol. ir prašau man išsiųsti:

□ V. Alanto Gelmių balsai.
□ V. Butkienės Molinis arkliukas.

Persiuntimo išlaidoms padengti pridedu 1 dol.

Pavardė ir vardas................................... .

Adresas .......................... .......................................

minklas randasi netoli Lin- 
colno memorialinės statu
los.

LENKIJA išleido 25 zlo
tų pašto ženklą dr. Adomui 
Buivydui pagerbti.

Adomas Buivydas (len
kai jį vadina Odo Bujwid) 
gimė Vilniuje 1857 m., mi
rė Krokuvoje 1942 m. Mo
kėsi Vilniaus gimnazijoje ir 
Varšuvos universitete. Už
sieniuose studijavo pas ži
nomus bakteriologus — dr. 
Kochą Berlyne ii’ dr. Pas- 
teurą Paryžiuje. Varšuvo
je 1890 m. įsteigė bakterio
logijos institutą. Nuo 1893 
m. buvo Krokuvos universi
teto higienos profesorius ir

Vladė Butkianė-čskonytė

MOLINIS ARKLIUKAS
IR

KITI APSAKYMAI 

higienos instituto direkto
rius. Parašė įvairiomis kal
bomis kelioliką veikalų iš 
medicinos srities. Dr. P. Vi
leišis 1898 m. išvertė ir iš
leido jo brošiūrą "Pirmuti
nė pagalba ūmai susirgus” 
lietuviškai.

SIRIJA išleido 225 piast
rų pašto ženklą paminėti 
Sabra ir Shatilla stovyklų 
žudynėms.

Kaip žinia, vykstant ka
rui tarp Izraelio ir Libano 
1982 m., kai Izraelio ka
riuomenė užėmė Libano 
sostinę Beirutą, viena iš 
ten kariaujančių pusių — 
krikščionys falangistai, su- 
vesdinėdami senas sąskai
tas, įsiveržė į ten gyvenan
čių Palestinos pabėgėlių 
Sabra ir Shatilla stovyk
las, ir be jokio gailesčio iš
žudė kelis šimtus ten bu
vusių vyrų, moterų ir vai
kų, tuo sukeldami viso pa
saulio pasibiaurėjimą. Siri
ja, kaip viena iš Libane ka
riaujančių šalių, šiuo pašto 
ženklu paminėjo šį įvykį.

TURKIJA išleido 50 lirų 
pašto ženklą su senovės 
graikų šventyklos Aphrodi- 
sias griuvėsiais. 1

Anais prieškristiniais am
žiais, kada graikų kultūra 
buvo paplitusi ne tik pačio
je Graikijoje, bet ir visoje 
rytinėje Viduržemio jūro
je. ji persimetė ir į Mažąją 
Aziją. Ten graikai pristatė 
savo miestų, pilių ir šven
tyklų. Atsiminkime tik gar
siąją Troją. Ir šiame pašto 
ženkle parodyti graikų mei
lės ir grožio deivei Afrodi
tei šventyklos griuvėsiai 
randasi kur nors Mažojoje 
Azijoje, dabartinės Turki
jos teritorijoje. Kaip šiame 
pašto ženkle matyti, nežiū
rint praslinkusių daug am
žių ir ten dažnų žemės dre
bėjimų, šventyklos griuvė
siai yra nepaprastai gerai 
išsilaikę.

REGISTERED Physical Thera- 
pist, private orthapedic prac
tice, 1 year experience 
preferred, starting salary 
S30.000. Excellent fringe 
benefits, paid continuing 
education. relocation expen- 
ses, Reply to: Dr. Ralph 
Touma, 330 21st Street. Ash- 
land. KY. 41101. Phone col- 
lect. 1-606-325-4697.

(2-43

I ORF.MAN/W

MOLD MAKING DEPT.
Estab mfr in Queens, NY area seeks 
shirt-sleeve supervisor with compres- 
sion and injection molding cxperience. 
Top pay. Permanent career poaition 
offering revvurding compensation 
package. Liberal co-paid benefits, in
cluding tuilion reimburaement plan. 
Subniit resume in com plėtė confi- 
dence, including salary history and 
requirements to:

Eurle Electric Mfg. Co.. Ine.
45-31 COURT SŲUARF.
L. I. CITY. N. Y. Illlll 

ATTN.: PF.RSONNEL MGR 
OR CALL: 7I8-7O6-33I4 

(3-j)

V'ANTED AT ONCE JOURNEYMEN 

PLASTIC INJECTION 
MOLD MAKERS

Mušt have minimum 5 years' ex- 
perience challenging position.

Escellent benefits package. lax free 
New Hampsh irę living. Relocation. 
Send resume lo

TECH PROTOTYPE INC.
8 CONTINF.NTIAL BLVD. 

P. O. BOX 476 
MI.RRIMACK. N. H. 03054 

OR CALL 603-424 4404 
13-73-

WANTED

JOURNEYMEN PRESSMEN
Medium »ize, high ųualily «heet fed 
printing company ha. immeainle 
openingn for journeymen pre.smen- 
5-10 yeura experience required pre- 
ferably on a Komori presą.

PROGRESS1VE PRINTING CO. 
4505 LEXINGTON AVĖ. 

JACKSONVILLE. FLA. 32210 
904-388-0746

(45-51»

1NSPECTION
So. Jersey manufacturer seeks ex- 
perienred inspector or manufactured 
frc purchased paris. Familiarity w/all 
shop practices (I. E.) foundry, ma- 
chining, grinding, fimshing, gearing, 
heat trealing & molding a necessily. 
Knovvledge of federal, tech. sociely, & 
mililary specifjcations ik standardu 
helpful. Full time position with bene- 
(ils.

609-456-2511.
<45-50

OFFSET
PRESSMAN W0MAN

1 color, Miehle 29 exp. req'd., clean. 
well organizvd, viny! printing fac. 
Call Stuart Wucher nl 215-699-7041 
collect. Rate commensurate w/exp. 
level.

KEL-ART PLASTICS INC.
20 7 PROGRESS DR.

MONTGOMERYVIt.EE. PA. 18936 
(44-33

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 

OCCU P ATION A L TH ER A I’IST 
Keswick hospital & nursing home, a 
2 18 bed long term care facilily m 
active community selting seeks puri 
time cota. \Vill work wilh a stati oi 
olr's m new feeding and ADL pro- 
grams and in QT clinic. New position 
with opporlunity to participate in 
program development, geriat ric and 
adult disabled populat ions.
Apply call or write to Mr. JAMLS 
SCHAP. PERSONNLL DIRIA TOK.

KESVVK’K HOSPITAL &
N URSING CENTER x 

700 W. 40TH STREET. 
BALTIMORE. MD. 21211 

301-235-8860
F.OE-M1-

(2-0|

R N'S 
SUPERVISOR

3-11

Are you inlerestvd in developing the 
PRIMARY SUPERVISOR ROLE?

Ke*wick is a nursing home which 
pridės itself on delivery of quahty 
nursing care for the elderly & dis- 
abled patiem.
Localed in Northeast Baltimore Cily 
Wl„ Look for some one mterested in 
primary nursing as a delivery mode 
of care, implemrnting creative Sched 
uimg practices and coordinaling- staff 
development activities.
Call Mr. JAM!.S J. SC IIAP. PERSOS- 
NF.L DIRECTOR 301-235-8860 for 
interview and tour of our fncilitie*. 
M-F. I OF

<2 9.

GOVERMENT JOBS. 
$15,00-?50,000 / year poa- 
sible. All occupations. For 
info call 805-687-6000, Ext. 
R-9900. (1-4)

IMMEDIATE OPENINGS FOR 
REGISTERED NURSES 

ICU &. STAFF POSITIONS 
For 3-U and 11-7 Shift 

To work and live in a small conge- 
nial community L a 57 bed hospital. 
Salary commensurate with experience 

ability. Plūs shift differential. 
Apply call or wrile to 
DIRECTOR OF NURSES 

GRIMES MEMORIAL
HOSPITAL

210 S. JUDSON 
NAVASOTA. TEXAS 77868 

409-828-6585
(45-511

MACHINIST
Engine Lathe and/or milling amebine. 
Small lot, close tolerance produclion 
work. Mušt be able to work alūne or 
wilh minimai assiKtance. Mušt have 
own IooIh including I. D., O. D. ini- 
crometers. 5 yearu mmimum experi- 
ence, reterence* will be checked. Štate 
salary requirements and send resume 
to:

BEARING BRONZE CO.
3515 EAST 82 STREET 

CLEVELAND, OHIO 44105
( 45-5!)

OPPORTUNITY FOR
FAMILY PRACTICE PHYS1CIAN 

General practice clinic localed )n a 
rural community in Norlh Mmsis 
sippi desires additional physician. 
Localed near the stale college. Pri
mary service area require» experi- 
ence in Obutetrics, cardiology, and 
internal medicine. Excellent ęcJnipeh* 
sation and comprehenaive benefits.

Call or write to Administrator 
TOM BAILEY HOSPITAL 

P. O. Box 389 
Maben, Miss. 39 750 

601 263 8321
i 4n. 59 ‘

WANTED 

EXPERIENCED PRESSMAN 
Medium sized commercial printing 
company in Denver seeking a quali 
fied pressman for chief 17-2 color 
an Harris 25 single color. Steady 
work & benefits.
For more informatlon call or write; 

303-344-9995
CHAMBERS PRINTING INC.

15270 E. 6TH AVĖ.
AURORA, COLORADO 80011 

(45-50

MACHINIST IST CLASS
Aircrąfl Precision Gear Mfg.: sėt up 
und operated: Gear Hobbing, ’Shap- 
ing & Grinding, (Reishaueri. cybn- 
drical Grinding, internal, external, 
thrertd grinders, F. n gine, Turrel and 
Chucking, lathes. Localed Eastern 
Queens.

Call 7I8-592-7IO6
(44-501

FORGE DIE SINKERS

ž
East, h«s an opcnlng for a 
person ttiat Is experlenced 
In the repalr and maklno of 
foroe die* for small hand 
tools. Top wapes for fop 
auallfled person. Also a 
good beneflt program.

UNITED TOOL & DIE, INC.
P.O. BOX S227 

we*t Columbla. SC 29171 
803-796-8850

Eoual Opportunlfv Emplover
(45-50)

ENGINEERING Manager
For San Frandsco Bav Area 

melai stamping company. ME 
reoulred wilh heavv press, tool 
and die, oualįlv confrol, cosl 
estimaling and iool deslgn exper- 
ience. Good communication skili* 
a mušt Excellent salary and 
beneflt program. Send resume fo 
Gilro Stamping Co.. 2915 Ford 
SI., Oakland, C A. 94601-2883 All: 
Personnel.

MONTGOMERYVIt.EE
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Ar užtenka liaudies
dainų?

Esame senos kultūros pa
veldėtojai, kurie gali di
džiuotis savo tautosakos 
grožiu, senos muzikos, dai
nų, instrumentų, papročių 
senumu ir autentiškumu; 
Bijodami prarasti savo tau- 
iinę tapatybę, mes visoms 
savo gentkartėms perduo
dame dainas, šokius, papro
čius, jau nekalbant apie kal
bą, istoriją ar net literatū
rą, kaip tai daroma litua
nistinėse mokyklose. Gran
diozinės šokių ir dainų 
šventės, kaip šviesaus me
teoro blykstelėjimas sveti
moje padengėję, savitišku 
mistišku saitu sujungia vi
sus lietuvius, iš visų konti
nentų, visų laisvų pasaulio 
kraštų. Ir oji nuotaika lai
kosi ilgai. Didžiųjų rengi
nių metu atsinaujina seniai 
nutrūkę ryšiai, susitinka 
seniai pamiršti mokslo 
draugai ar nematyti krau
jo giminaičiai. Tas tautinio 
elemento puoselėjimas ir 
skatinimas didele dalimi 
prisideda prie mūsų tauti
nės gyvybės palaikymo. Tai 
būtinas dvasinis pagrindas, 
be kurio neliksime gyvi 
kaip lietuviai.

Tačiau iš kitos pusės pa
žvelkime į gyvenimą tarp 
grandiozinių švenčių, minė
jimų ir festivalių. Gyveni
mas eina normalia vaga. 
Jaunimas mokosi, pramo
gauja, persiima gyvenamo 
krašto papročiais ir siūbuo
ja tarp dviejų skirtingų 
kultūrų, ne visada galėda
mas ar norėdamas pasirink
ti. Čia yra šeimyninis gy
venimas, nusagstytas eili
nio žmogaus tradicijomis: 
svečiai, šeimos šventės, va
saros atostogos, iškylos, 
jaunystės romantika ir no
ras laisvalaikiu pramogau
ti. Ką labiausia mėgsta jau
nimas? Ar paskaitas ir atn- 
raeilių solistų koncertus 
mūsų tradiciniuose, nuobo
džiuose baliukuose, kurių 
pagrindinis tikslas yra su
rinkti savo organizacijai lė
šų, ypatingai padarant tur
tingą barą, o po vakarienės 
pasamdant orkestrą? Tai 
taškas, kuriame sustojame. 
Juk yra taip tipinga jauni-

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

TeU 476-2345
* AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Aurelija Balašaitienė
—......... . * - »

mui šokti. Bet... girdime 
Spaudos Baliaus valsą, ir 
kasmet šokėjai darosi la
biau palinkę, greičiau už
dūsta, lėčiau sukasi. Su
skamba šabaniausko šlage
riai, senos vokiškos karo 
meto melodijos, senoviški 
tritakčiai. Jaunimas, jei jo 
per programą ir vakarienę 
kiek buvo, dingsta, ir Žvil
gantį šokių salės parketą 
mina pagyvenusių pensi
ninkų kojos. Bet ... jei per 
klaidą suskamba modernios 
”rock” muzikos triukšmas, 
iš visų kampų susirenka 
jauni, linksmi ir net vyres
ni žmonės, pasiduoda pusiau 
laukiniam, bet moderniam 
ritmui, prakaituoja, juokia
si, keičiasi poromis, bet šyp? 
sosi ir lanksto kojas, judina 
rankas, ploja, apsisuka ... 
Deja, tai ne lietuvių kompo
zitorių ar lyrikų sukurti 
muzikos dalykėliai. Ir netu,. 
rime nė vieno modernaus 
šokio, nė vienos j lietuvių 
kalbą išverstos ar atkurtos 
dainelės, kad ir tai pačiai 
”rock” muzikai. Tiesa, kad 
ji v.vresniai kartai nepatin
ka. Bet tuo pačiu jaunoji 
karta, čia gimusi ir augusi, 
lankanti mokyklas ir uni
versitetus, tą ritmą yra pa
mėgusi ir juo persiėmusi. 
Nebūtų vieta diskutuoti eti
nių ar meninių vertybių, 
bet tik pripažinti gyvenimo 
realybės reikalavimus ir, 
atsižvelgiant į juos, atviro
mis akimis ieškoti būdų su
mažinti tarp gentkarčių 
nuolatos didėjančią prarają 
ar sumažinti skundus tų vi
suomenės vadovų, kurie 
renginiuose pasigenda jau
nimo. Reikalauti šeštadie
nio vakarais dalyvauti vie
name ar kitame lietuviška
me renginy iš pareigos yra 
nerealius reikalavimas. Pa
žvelkime j mus supanti gy
venimą kad ir mūsų Ame
rikoje. Visose srityse ban
doma, kad žmogus būtų kuo 
nors sužavėtas, suinteresuo
tas patrauktas ar tai būtų 
tik pigios prekės reklama, 
ar simfoninio orkestro kon
certas, ar patriotinės parei
gos atlikimas.

DIRVA

VYTAUTAS IGNAS Rūpintojėlis (grafika)

Pažiūrėkime į mus. "Pri
valote dalyvauti” tokiame 
ar kitkoiame minėjime, štai 
meninė dalis. Visada girdė
sime "Oi, greičiau, grei
čiau”, "Karvelėti tu pilka
sis”, ir t.t. Paskui seka vie
na ir kita populiari arija 
ar visiems nuo stovyklos 
dienų pažįstama daina.

Už tėvynės ribų sužydėjo 
mūsų grožinė literatūra, į 
pasaulį išėjusi jau su ne 
vienu "deimančiuku”. Yra 
ko pasiskaityti ne vien to
dėl, kad parašyta lietuviš
kai lietuvių rašytojų, bet ir 
todėl, kad jų veikalų skai
tymas neša poilsį ir džiaug
smą. Gyvenime ne viskas 
ribojasi vien pareigos atli
kimu. Kad galima būtų sa
vo pareigas atlikti sėkmin
gai, reikia visų pirma tu
rėti dvasinių jėgų, kurias 
kaip tik ir palaiko poilsio 
momentai. Jie praturtina 
dvasią be pamokslavimo, 
reikalavimo ir dirbtino idea
lų pristatymo. Gera knyga 
ar dramos veikalas, yra di
delis dvasinės atgaivos šal
tiniai, ir juos priima vie
nodai visos kartos.

Ne taip yra su mūsų m u-, 
zika, kuri taip pat vaidina 
didelį vaidmenį mūsų vi
suomeniniame ir socialinia
me gyvenime. Gerbiu mūsų 
kompozitorių dainas. Gerbiu 
mūsų emigracijoje kompo
zitorių pastangas harmoni
zuoti, populiarinti . ir išlai
kyti mūsų senovinės kultū
ros lobį. Bet tuo pačiu kal
tinu mūsų muzikus ir kom
pozitorius, nededančius jo
kių pastangų ir mūsų dai

noje bei muzikoje ieškoti 
šios dienos. Pažįstu vieną 
jauną muziką, kurio pavar
dės čia nenorėčiau minėti. 
"Kas būtų, jei aš parašy
čiau muziką ir tekstą pagal 
modernios šokių muzikos 
reikalavimą ? Mane sunie
kintų. Ar ne tiesa? Kodėl 
vakaruose mes neturiem 
gražios ”rock” muzikos?"

Neneigiu, kad gražu klau
sytis Budriūno kantatos pa
rašytos pagal B. Brazdžio
nio žodžius "Prabočių že
mė”. Neneigu, kad turime 
kelis rimtus muzikinius vei
kalus, parašytus specialiom 
progom, kartais sukėlusius 
didelę kontroversiją. Bet 
faktas lieka faktu, kad 
lengvos, pramoginės muzi
kos laisvojo pasaulio lietu
viai kompozitoriai nekuria. 
O jei kuris jaunesnis ir mė
gintų, jis būtų pasitiktas 
tik "akmenų kruša".

Jei daug kalbame apie 
mūsų jaunimo prilaikymą 
prie mūsų visuomenės šak
nų per mokyklas ir organi
zacijas, tai neužmirškime, 
kad šalia viešojo gyvenimo 
egzistuoja labai svarbus 
asmeniškas gyvenimas, ku
rio reikalavimų ignoruoti 
neturime teisės. O tuos rei
kalavimus atmetę, prarasi
me. dar vieną svarbią tau-r- 
tinės vienybės išlaikymo 
šaknį. Asmeniško gyvenimo 
pramogai ir džiaugsmui tei
kime peną LIETUVIŠKAI, 
per šokį, dainą; žaidimą, 
muziką.

Lietuviai kompozitoriai, 
apsidairykite aplink, paim
kite savo talentingas plunk

Nr. 3 — 9

snas, prisėskite prie muzi
kos instrumento ir paban
dykite išgirsti šių dienų 
jauno žmogaus širdies pla
kimą, ir jį atkurkit.

DETROIT
BILIETAI Į ŠUKYTĖS 

KONCERTĄ

Bilietai į šukytės koncer
tą Detroite, kuris įvyks 
1985 m. vasario mėn. 24 d. 
3 vai. p. p. Crestwood audi
torijoje, galima gauti sek
madieniais po lietuviškų pa
maldų Dievo Apvaizdos pa
rapijoje pas Alfonsą Jušką, 
o šv. Antano parapijoje — 
pąs Jurgį Ribinską. Apie 
kitus platintojus paskelbsi
me vėliau.

šio koncerto proga De
troite ir jo apylinkėse vyks
ta Lietuvių Fondo vajus. 
Pereitų metų gruodžio mėn. 
nauji Lietuvių Fondo nariai 
įnešė arba dabartiniai padi
dino savo įnašus virš 4,000 
dol.

Visi, kurie šio vajaus 
proga paaukoja Lietuvių 
Fondui 100 dol. gauna vie
ną garbės bilietą nemoka
mai, o įmokėję 200 dol. ar 
daugiau — 2 bilietus. Įna
šus siųsti, čekius rašant 
Lithuanian Foundation var
du, šiuo adresu: Vytautas 
Kutkus, 6940 Hartwcll, 
Dearborn, Mich. 48126, tel. 
846-3280.

Aukas Lietuvių Fondui 
galima įteikti ir aukščiau 
išvardintiems bilietų platin- 
jams.

Vytautas Kutkus

B
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Čėsna, Cleveland .... 3.00
J. Dunčia, St. Petersburg 5.00
V. Petrauskas, Chicago . . 5.00
V. Gilys. Los Angeles .... 8.00
A. Leikus, W. Haven .... 8.00
V. Juodvalkis, Yucaipa .13.00 
O. Daniusevičienės,

Chicago ........................... 10.00
V. Šniolis. St. Petersburg 17.00
S. Tallat-Kelpša. Chicago 8.00
S. Velbasis, St. Petersburg 3.00 
H. Vaitaitis,

Old Saybrock .............. 8.00
X. Y., Chicago ..................13.00
A. Vaškelis. Springfield . . 3.00
Dr. B. Girnius, Detroit .. 3.00
J. Jurkus. Rochester .... 5.00
V. Tamošiūnas. Detroit ..50.00
Br. Thomas, Euclid..........25.00
A. Burokas, Chicago .... 3.00
S. Stulpinas, Lake Worth 8.00

R. Ambraziejienė,
Newark ........................... 33.00

G. Leonienė, Bradford ..40.00 
P. Minkūnas. Woodhaven 3.00 
V. Gaižutis, Detroit .... 8.00 
Dr. J. Kriaučiūnas.

Putnam .......................... 3.00
R. Kavaliauskas.

N. Fairfield .................. 10.00
S. Petrulis, Chicago ..... 53.00 
A. Lingienė. Detroit .... 3,00 
J. Stonkus. Hamilton .... 8.00 
A. Tėvelis, Ancaster .... 8.00 
V. Stropus. Chicago .... 8.00 
F. Lapinskas. Windsor .. 8.00 
A. Lukas, Dearborn .... 8.00 
L. Morkūnas. Chicago . . 3.00 
R. Kubiliūnaitė.

Willoughby .................. 3.00
V. Zdanys, Hartord.......... 8.00
Clevelando Lietuvių

Pensininkų klubas ....25.00 
A. Sušinskas, Cleveland . . 3.00 
J. Macėnas, Chicago .... 8.00 
J. Maurukas, Surfside .. 3.00 
N. Braziulienė, Cleveland 5.00

NOTARY PUBL1C

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigų.

S. Baras. Palos Park .... 25.00 
Č. Satkas, Kirtland ....25.00 
Dr. P. Budininkas, Cicero 25.00 
P. Matas. Cleveland .... 5.00
S. Račiukaitis. Detroit .. 3.00 
P. Kudukis, Cleveland . . 8.00
T. Blinstrubas, Chicago 13.00 
H. Sirusienė, Flemington 13.00
S. Rydelis. Cleveland . . 8.00 
M. Selivoncikas.

Dorchester...................... 3.00
W. Burimauskas,

Amsterdam .................. 5.00
A. Ragelis. Gulfport .... 3.00
A. Dilba. Philadelphia .. 8.00 
P. Paliulis, Canriibridge . . 3.00
B. Narbutas, Vista .......... 8.00
J. Dabrega, Brockton .... 8.00 
J. Yourkus, Etobicoke .. 13.00 
M. Dausa, Toronto .......... 3.00
J. Riauba. Toronto .......... 3.00
J. Zubavičius,

Sunny Hills .................. 10.00
B. Tamulionis. Toronto .. 3.00 
J. Nurka. Hartford.......... 3.00
T. Varanka. Clarendon . . 8.00 
B. Oniūnas, Juno Beach 3.00 
Pr. Puškorius. Windsor .. 8.00 
E. Trečiokas.

Singer Island ...............13.00
J. Švarcas. Wickliffe....... 8.00
M. Kižis. Tecumsch ...'. 3.00 
Dr. A. Gleveckas, Chicago 3.00 
J. Litvinas. Chicago .... 3.00 
A. Sandargienė.

Ormond Beach.............. 8.00
A. Koncė, Woodhaven . . 3.00 
J. Mikalauskas.

Richmond Hill .............. 3.00
H. Andriuška. Woodhavcn 3.00 
M. Bujokas, Euclid .......... 3.00
A. Šilėnus, Hydt Park .. 5.00 
Dr. A. Laucis, Mt. Olive 8.00 
S. Raštikis. Los Angeles 8.00 
A Grigaitis. Manchester 3.00 
V. Labanauskas. Twisp. 5.00 
V. Kizlaitis paaukojo

Dirvai vs V. Šenbergo % 
atminimui .......................20.00

A. Rastauskas,
Richmond Hts. ..i........ 5.00

S. Jonaitis, Granville .... 3.00
J. Vainelis. Chicago..........8.00
J. Graužinis, Chicago .... 5.00
M. Vinclovas. Cleveland 8.00
E. Bliudnikas. Centerville 8.00
V. Drabišius. Cleveland .. 3.00
J. Lekas. Chicago ...........    8.00
E. Mazys. Stanton .......... 3.00
B. Šilas, Elizabeth .......... 8.00
J. Musteikis, Rochester .. 3.00
J. Rimkūnas,

New Buffalo.................. 13.00
P. Balynas, Dearborn .. 3.00
A. Leparskas, Warren .. 3.00
M. Krasauskas.

Pasadena ...................... 13.00

V. Gustinis, Rochester .. 3.00
G. Meilus, Chicago.......... 3.00
M. Jonikienė, Chicago .. 3.00 
J. Vinciūnas, Chicago .. 3.00 
A. Pautienis.

Richmond Hts..................13.00
E. Vilutienė,

Santa Monica .............. 3.00
P. Kuras, Waterbury .... 3.00
A. Stašaitis, Redford .... 3.00 
Dr. J. Juodėnas,

Cleveland ...................... 13.00
V. Kutkus, Detroit..........10.00
P. Rudėnas, Westfield .. 8.00 
A. Drasutis, Chicago ... .50.00 
P. Šernas. Toronto .......... 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

T 11 in 1 vienintelis lietuviųA 11P A KREDITO kooperatyvas I nUI ■■ OHIO VAI^TIJOJE.

18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119

BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir šv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253. 531-8687, 442-90-91.

P A T A R N A

MOKAME UŽ
Reg. indėliai 6'« 
($100 ar daugiau) 
’Super-Share’ 9'< 

($2,500 ar daugiau)

SOS

V I M A I

SKOLINAME
Asmeninės paskolos 

Automobiliams 
Namų pagerinimui 
Nuošimčiai mažesni 
Sąlygos geresnes.

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS 
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National 
Deposit Guarantee Corporation.

TAUPOS DARBO VALANDOS
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose.
Sekmadieniais nuo 11 iki 1 vai. p. p.

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
TAI PYKITE IK SKOIJNK1TES TIKTAI TAUPOJE

/uperior Ztvings
ASSOCIATON

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,v r

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avinę/
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.

MATAS & TURNER 
REALTY

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SA.IOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Deda E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenziįuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.
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ALT CLEVELANDO 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Metinis organizacijų at
stovų susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 20 d., 12 
vai. Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje. Darbotvar
kėje: valdybos, iždo ir kon
trolės komisijos pranešimai, 
naujos valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai, dis
kusijos, ateities veikla.

Visos dalyvaujančios or
ganizacijos prašomos pri
siųsti savo atstovus (iki 3), 
ir pranešti skyriaus iždi
ninkui B. Nainiui, telef. 
481-8472, bei susimokėti 
nario mokestį.

• Vytautas Jokūbaitis, 
Vliko vicepirmininkas, ir 
ponia šiuo metu besilanką 
Australijoje, N. Metų pro
ga Dirvai ir visiems jos 
skaitytojams atsiuntė nuo
širdžiausius linkėjimus.

• A. A. Vyr. sktn. Valde
marui šenbergui mirus, jo 
atminimui v. s. Vincas Kiz- 
laitis paaukojo Dirvai 20 
dol. Ačiū.

LKBK VII TOMAS 
CLEVELANDE

Sekmadienį, sausio 27 
dieną 4 vai. p. p. Dievo Mo
tinos parapijos salėje įvyks 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos VH-jo tomo 
sutiktuvės, šioje knygoje 
telpa Kronikos 50 iki 59 nu
meriai.

Sutiktuvių metu įvyks ir 
paroda apimanti Kronikos 
originalus bei iš įvairių pa
saulio kraštų gautus atsi
liepimus apie LKB Kroni
ką.

Su LKB Kronikų leidimu 
supažindins Lietuvos Kro
nikos Sąjungos pirmininkas 
kun. Kazimieras Kuzmins

kas. Pr. Razgaitis trumpo
je apžvalgoje apibudins 
Kroniką kaip tautinės ir re
liginės gyvybės apraišką.

Balys Gaidžiūnas meni
nėje dalyje padės dalyviams 
įsijausti j tas sąlygas, ku
riose pavergtoje Lietuvoje 
gimsta ir Kronika ir ryžtas 
nepalūžti kovoje už žmo
gaus teises.

Po programos — kavutė 
parapijos svetainėje.

Visa CIevelando visuome
nė kviečiama gausiai daly
vauti.

TAUPOS INFORMACIJA

Paskutinio metų ketvir
čio uždirbtas nuošimtis (di
videndai) jau įrašomi j na
rių taupymo knygeles. Kvie
čiame visus narius ko grei
čiau sustoti TAUPOS įstai
goje ir atsinešti savo tau
pymo knygeles.

Automobilių pirkimui, 
namų pagerinimui ir ki
tiems asmeniniams reika
lams paskolos duodamos 
geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis. Smulkesnių in
formacijų galite gauti 
TAUPOJE darbo valando
mis (žiūrėkite skelbimą).

Pirmasis metinis TAU
POS narių susirinkimas 
įvyks 1985 m. vasario 10 d. 
12 vai., Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje. Narių 
registracija prasidės 11:15 
vai. r. Darbotvarkėje: veik
los apžvalga, finansinis pra
nešimas, kredito ir priežiū
ros (revizijos) komisijų 
pranešimai ir valdybos rin
kimai. Visi nariai raginami 
dalyvauti. (vas)

WANTED EXPERIENCED 
FOLDING CARTON HEHLP 
DIE CUTTING PRESS operators and 
GLUE MACHINE operators. Steady 
vvork. Good working conditions. 
Apply call or write Mr. Lyle Sinions 

FOLDING CARTON HELP 
4801 CHA1NCRAFT RD.

CLEVELAND. OHIO 44125
<3.5 >

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ 
BALIUS

Vasario 9 d., šeštadienį, 
7 vai. vakaro CIevelando 
Lietuvių Namuose rengia
mas tradicinis Užgavėnių 
blynų balius.

Programoje: Linksmas 
skautiškas vaizdelis, šilta 
vakarienė ir svarbiausia — 
blynai. Gera muzika ir su 
šampanu užsigavėsime.

Per skautų ir skaučių ei
les praėjo šimtai CIevelan
do jaunimo. Jūs buvote mū
sų organizacijos nariai — 
jūs ir liekate tokie patys 
mums. Mes kviečiame at
vykti į balių ir praleisti va
karą su mumis. Atsiveski
te savo tėvus ir draugus ir 
tuomi paremsite tolimesnę 
skautišką veiklą. Laukiame 
visų! Dėl informacijos pra
šau skambinti s. Marytei 
Puškorienei tel. 486-8613.

V. Bac.

• Ieškoma kepėja priva
čiai mokyklai Shaker Hts. 
Darbo valandos tarp 8-4 vai. 
p. p. nuo pirmadienio iki 
penktadienio per mokslo 
metus. Uniformos ir mais
tas veltui. Skambinti: 932- 
4214, ext. 34 Pat Cutson.

NATIONW1DE 
INSURANCE

Mūsų mielam v. skautininkui

VALDEMARUI-JONUI ŠENBERGUI 
iškeliavus Amžinybėn, jo mylimą žmoną APO

LONIJĄ, vaikus: JONĄ, MARYTĘ, JULYTĘ, 

dr. ANDRIŲ, JURGĮ, ELIUTĘ ir jų šeimas 

bei kitas gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Valė ir Kazys
B a r m a i

Dalia, Mintautas, 
Angelė ir Raimundas 

Sodeikai
Los Angeles

ii o« your *♦<*•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 442-6810.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimą* 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.

A. A.
ADOLFUI ŠALKAUSKUI 

užbaigus žemišką kelionę, didžiam liūdesy li
kusiai žmonai mielai JULYTEI reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu nuoširdžiai liū
dime:

P. Banienė 
V. Butkienė
I. ir E. Manomaičiai 
L. Petrikonienė 
B. ir B. Oniūnai 
A. ir A. Pilipavičiai 
K. ir M. Sodomai 
Staškūnų šeima 
H. žitkienė 
R. Zotovienė 
A. Pažėrienė

A. A.

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

ADOLFUI ŠALKAUSKUI 
mirus, žmoną, mielą JULIJĄ, seserį PAULĘ 

ir kitus aritmuosius Amerikoj ir Lietuvoj, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Aldona Drasutienė,

Marija Petkienė,

Jolanta, Šarūnas, Linas, ir Darius 
P e c k a ise

AMBER
STUDIOS, in<.

A. A.

VALDEMARUI ŠENBERGUI

mirus, žmonai APOLONIJAI, dukterims ir 

sūnums su šeimomis gilią užuojautą reiškia

me ir kartu liūdime

Didelis pasirinkimas 
įvairių meno darbų.

dovanoms 505 East 185 Street 
CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500
Čiurlionio Ansamblis
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SĄJUNGOS 
VADOVYBĖ

LžS vadovybės 1985-1988 
kadencijai Rinkimų komisi
ja (pirm. J. Toliušis, vice- 
pirm. V. Urbonas ir sekr. 
J. Šlajus), 1984. XII. 28 su
skaičiusi atsiųstus sąjungos 
narių balsavimo lapus, skel
bia rinkimų duomenis. Pa
gal balsų daugumą Cent
ro valdybon, reziduojančiai 
Los Angeles, Gali f., išrink
ta: Vidžiūnienė Rūta-Kleva
— 87 balsais, Kojelis Juo
zas — 82, Bakūnas Vladas
— 69, Medžiukas Ignas — 
68, Šakienė Rūta — 65, Pa
mataitis Petras — 63 ir Gi- 
lys Vladas — 48. Pastarieji 
du — kandidatai. Į Garbės 
teismą, reziduojantį Flori
doje, išrinkta: Janušaitis 
Jurgis — 92, Daugėla Jo
nas — 78, Mironas Andrius
— 75 ir Sližys Stasys — 
66, kandidatas. Revizijos 
kemisijon, reziduojančiai 
Chicagoje, išrinkta: And- 
rašiūnas Ignas — 87, Va- 
saitis Jonas — 84, Vilutis 
Juozas — 71 ir Zuzana Juš
kevičienė — 51 — kandida
tė. Iš viso komisija gavo 
124 laiškus. Teisėtais pri
pažinta tik 113: iš JAV 93, 
Kanados 8 ir kitų užsienio 
kraštų — 12. Koresponden- 
cinis LžS narių balsavimas 
vyko 1981 lapkričio 20 iki 
tų pačių metų gruodžio 
20 d.

MIRĖ JULIJA 
RASTENIENĖ

Tik dabar gauta žinia iš 
Baltimorės, kad ten gruo
džio 12 d. mirė poeto Nado 
Rastenio našlė Julija Bal- 
trukonytė-Rastenienė. Pa
laidota šalia savo a. a. vyro 
Nado Baltimorėje.

Nadas ir Julija Rasteniai 
buvo ilgamečiai Dirvos rė
mėjai ir dar K. Karpiui re

daguojant, pastarajam iš
vykstant tolimesnėn kelio
nėn, ji pavaduodavo redak
ciniame darbe.

NUŽUDYTAS PETRAS 
PUPLESIS

Petras Puplesis, atsikėlęs 
i Denverį iš Clevelando 
prieš maždaug 25 metus, 
buvo policijos rastas nužu
dytas (”stab vvounds”) sa
vo bute 1984. 12. 8. Velio
nis buvo gimęs 1904, Ame
rikoje neturėjo jokių gimi
nių, ir nepaliko jokio testa
mento. Laidotuvės įvyko 
1984. 12. 20 Mount Alivet 
kapinėse, Denverio miesto 
rūpesčiu.

Denverio miestas šiuo 
metu bando surasti turto 
paveldėtojus. Jei kas šiuo 
reikalu galėtų padėti, pra
neškite: R. L. Steenrod, Jr., 
Public Administrator, City 
& County of Denver, Petro- 
leum Bldg., Suite 1410, 110 
Sixteenth Street, Denver, 
Colorado 80202.

• A. A. Adolfui Šalkaus
kui mirus Floridoje, Aldona 
Drasutienė ir Marija Pec- 
kienė, vietoj gėlių ant jo 
kapo,. atsiuntė Dirvai pa
remti po 25 dol., viso 50 
dol. Ačiū.

• A. A. Adolfo Šalkausko 
mirusio Floridoje atmini
mui Joana Račylienė at
siuntė Dirvai paremti 25 
dol. Ačiū.

• Vi. šniolis, buvęs cleve- 
landietis, dabar gyvenąs St. 
Petersburge, sveikindamas 
Dirvą su N. Metais pridėjo 
auką 17 dol. Ačiū.

WANTED EXPF.RIENCLD 
MOLD MAKERS

Dynuniic Tool Ine., a fust growing 
manufaclurer %ol injection mold and 
injection rnolded paris located ir 
Florida is seeking a ęualified 
and experienced mold designer, mold 
inaker, ancf mold polisher. We offer 
great opportunily, relocation ex- 
penses. and insurance benefits. Send 
resume or call DYNAMIC TOOLS. 
1NC., 1665 W. 32nd Place, Hialeah, 
Fla. 33012 or phone 305-822-6440.

(3-7)
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PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE
JAUNIMO

CENTRO

DIDŽIOJOJE

SALEJE

VASARIO 24.

SEKMADIENI,

3 VAL. P. P.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos suvažiavime dalyvavo 
ir viena iš pirmųjų steigėjų Lietuvos operos buvusi primadona 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė iš Kalifornijos. New Yorke ji ap
lankė buvusius draugus ir pažįstamus. Nuotraukoje Lietuvos 
generalinio konsulo A. Simučio ir ponios Janinos Simutienės 
namuose. Iš kairės: Vincė Jonuškaitė-Zaunienė ir Elena Čiur- 
lienė, buvusi jos artima draugė nuo jaunų dienų. Stovi: E. Če- 
kienė ir I. Banaitienė.

Sol. Regina Žymantaitė-Peters

SOL. REGINOS ŽYMANTAITĖS-PETERS

KONCERTAS
Rengiamas Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti. Visi maloniai 

kviečiami į koncertą atsilankyti. Bilietai po 8, 7 ir 5 dol. gaunami 
Gift InternationaI — Varnelių prekyboje — 2501 West 71 Street, Chi- 
cago, III. 60629. Telef. (312) 471-1424.

DIRVOS 70 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI VYR. KOMITETAS
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JONAS BIKINIS 
GAVO EPĄ SIDABRO 

MEDALI
Jonas Algimantas Bikinis, 

aktorių Marijos ir Algimanto 
Bikinių sūnus, buvo įver
tintas savo darbe Aplinkos 
apsaugos įstaigos (EPĄ) ir už 
sąžiningą ir gerą darbą gavo 
sidabro medalį.

Jonas Algimantas Bikinis 
yra gimęs 1951 m. Baigė kata
likišką pradinę mokyklą vie
nintelis iš daugiau kaip 300 
mokinių savo klasėje gavęs 
vidurinės ■ Brother Rice mo
kyklos stipendiją ir tą mokyk
lą baigęs su pagyrimu.

Vėl gavęs stipendiją, studi
javo biologiją Illinois uni
versitete ir studijas baigė eum 
įaudė diplomu. Šalia to jis mo
kėsi Kr. Donelaičio lituanisti
nėje žemesniojoje ir aukštes
niojoje mokyklose ir jas baigė 
gerais pažymiais. Dalyvavo 
skautiškoj veikloj, ilgus metus 
būdamas Lituanicos tunto oro 
skautu.

1974 m. pradėjo dirbti Chi- 
cagos EI’A, bet ir tada nenu
traukė studijų. Studijuodamas 
vakarais, Governor Štate uni
versitete gavo magistro laips
nį iš komunikacijos mokslų 
(media communications).

Darbštumo, gabumų ir savo 
viršininko Valdo Adamkaus 
dėmesio dėka šis jaunas lie
tuvis buvo įvertintas sidabro 
medaliu. Tuo džiaugiasi ne tik 
jo tėvai, ne tik jo viršininkas 
V. Adamkus, bet ir visi jo 
draugai bei visi lietuviai.

Jonas Dikinis apdovanotas sidabro medaliu. Iš kairės: Jo
nas A. Dikinis, EPĄ viršininkas William D. Ruckelshaus ir 
Vidurio Vakarų rajono viršininkas Valdas Adamkus.

JEI .11 MS REIKIA l ŽDESGTl STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠAUNU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
('levcland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, ĮTot roofs. Tvarkomi’ 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dailus.

MAUTINS ir GUNARS KAULINS l.akęnood. Ohio
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