
> »
Te oCsra3 ”Tfnsti š' 
72z- - S o. /; Iba r ■'r L ve., 
Chica-c, III, ^9629

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
6116 ST CLAIR AVENUE ■ PO 80X 03206 ■ CLEVELAND. OHIO 44103
V oi. LXX Sausis - lauuary 24,1985 Nf.4

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Ne ginklai, bet pirštai
Nulemia pasaulio saugumą

Vytautas Meškauskas

Jau pereitam numeryje ra
šėm, kad Ženevoje sutartas 
sujungimas derybų dėl erdvės 
ginklų kartu su derybom dėl 
strateginių ir vid. nuotolių ra
ketų, yra sovietų laimėjimas. 
Kad suprasti, kas iš tikro įvy
ko, reikia atsiminti, kad atski
ras derybas dėl erdvės ginklų 
sovietai buvo patys pasiūlę pe
reitų metų vasarą, jau pasi
traukę iš derybų dėl raketų. 
Jie, tiesa, tada tas derybas su
siejo su visų bandymų toje sri
tyje sustabdymu. Washingto- 
nas pareiškė sutinkąs apie tai 
kalbėti, bet norėtų ir tęsti de
rybas dėl raketų. Dabar Gro- 
myko, neįprastoje Maskvos 
spaudos konferencijoje, ryšį 
tarp derybų objektų dar dau
giau pabrėžė, grąsindamas, 
kad nesusitarimas dėl erdvės 
ginklų gali vesti prie nesusita- 
rimų raketų srityje. Kodėl po
zicijos taip pasikeitė?

Logiška prileisti, kad sovie
tai iš viso sutiko derėtis tik Rea
gano administracijai apsi
sprendus ieškoti apsigynimo 
nuo atlekiančių raketų būdų, 
tam reikalui prašant iš kongre
so įspūdingos 26 bilijonų dole
rių sumos. Likimo ironija no
rėjo, kad to išsigando sovietai, 
kai tuo tarpu šiame krašte vi
sa eilė mokslininkų - ir ne taip 
jau labai mokytų ‘žinovų’ - iš 
kalno pareiškė, kad iš to nieko 
neišeis, tik veltui išmetami pi
nigai. Gal Maskva tai palaikė 
‘dezinformacija’ iš JAV pusės?

Žinoma, pasisekimo padrą
sinta, administracija to suma
nymo nenori atsisakyti. Gy
nybos Sekretorius Wtinberger 
kalbėdamas per CBS ‘Face 

the Nation’, griežtai pasisakė 
prieš atsisakymą nagrinėti erd
vės ginklų galimybes teoriš
kai, kaip dabar, ir praktiškai 
vėliau. Tuo tarpu Valstybės 
Sekretorius Shultz, kalbėda
mas per NBC ‘Meet the Press’, 
buvo daugiau santūrus. Gir
di, reikia ‘palaukti kas atsitiks 
jei mes sutarsime dėl ko nors 
vienoje srityje, bet ne kitoje’. 

Tuo tarpu šiame krašte Že
nevos susitarimas sukėlė eufo
riją, kurią sunku pateisinti. 
Kai kas pvz. mano, kad dabar 
reikia pasinaudoti proga ir pri
versti Washingtoną ir Maskvą 
iš viso atsisakyti nuo atominių 
ir erdvės ginklų, arba juos 
bent gerokai sumažinti. To
kią pažiūrą atstovavo ats. ad
mirolas Noel Gayler, buvęs 
JAV laivyno Ramiajame Van
denyne vyr. vadas, TBS dis
kusijose tuo reikalu. Tuo tar
pu tose diskusijose iš Maskvos 
dalyvavęs sovietų, JAV ir Ka
nados studijų instituto dir. G.
Arbatov siūlė turėti... kantry LSS Šventės dalyviai. M. Žitkaus nuotr.

bės. Jam daugiau patiko 
‘žvaigždžių karo’ priešo astro
nomo Carl Sagan pasiūlymas 
vietoje ginklavimosi žemėje, 
tas lėša panaudoti bendrai 
SSSR-JAV ekspedicijai į Mar
są.

Deja, mes gyvename ne 
Marse, bet Žemėje, kur ato
miniai bei visi kiti ginklai rei
kalingi atskirų valstybių inte
resų apsaugojimui. Iš princi
po, jei savo interesus gali ginti 
kalaviju ar šautuvu, kodėl tai 
negalima atominiais ginklais? 
Jei masinis atominių ginklų 
panaudojimas nepaliks nei nu
galėto nei nugalėtojo, tai tik... 
apsaugo nuo jo panaudojimo! 
Juk po antrojo pasaulinio karo 
Bernard Baruch administraci
jos vardu pasiūlė pavesti visą 
atominės jėgos vystymą tarp
tautinei kontrolei. Stalinas ta
čiau - nors dar neturėjo savo 
atominės bombos - atsisakė, 
nes turėjo vilties greitai ją įsi
gyti ir panaudoti tai savo poli
tiniams .tikslams.

Ir dabar atominiai ginklai 
reikalingi sovietams. Juk su 
jais skaitomasi ir bijoma kaip 
tik dėl jų. Už tat Gromyko ir 
stato nepriimtiną sąlygą visai 
užmiršti apsigynimo galimy
bes, kas beveik lygu bet kokio 
galvojimo uždraudimui. So
vietams pasisekė beveik visą 
pasaulį įtikinti, kad jie buvo 
invazijų į jų kraštą auka ir to
dėl jie taip labai dreba dėl sa
vo saugumo. Iš tiesų visuose 
karuose, išskyrus paskutinį 
pasaulinį, jie buvo agresoriai. 
Ir paskutiniame jie nebuvo vi
sai nekalti. Užtikrindami sau 
gų užnugarį ir karui vesti rei
kalingų žaliavų pristatymą, 
jie pakurstė Hitlerį pradėti tą 
karą.

Kodėl šiandien niekas nebi
jo britų ar prancūzų atominių 
ginklų, nors jie gali pasiekti ir 
Sovietiją ir Ameriką? Todėl, 
kad pasitikima tų kraštų vy
riausybių sveiku protu. Dėl to 
negalima būti visai tikru kal
bant apie sovietus. Pavojingi

LSS šventės prezidiumas. M- Žitkaus nuotr.

Lietuvių skautija žengia pirmyn
Aurelija Balašaitiene

Gruodžio mėnesyje paaiš
kėjus Lietuvių Skautų Sąjun
gos rinkimų rezultatams, pra
dėta ruoštis aukščiausios lais
vojo pasaulio lietuvių skautiš
kos vadovybės pareigų perda
vimo iškilmėms. Rinkimų da
lyviai iš JAV, Kanados, Aus
tralijos, Pietų Amerikos ir 
Europos susidarė įspūdį, kad 
LSS vadovybės rinkimų prezi
diumas, vadovaujamas v.s. 
Liudo Ramanausko, savo 
darbą atliko pavyzdingai. Bal
suotojai ne vien turėjo progą 
demokratiškai rinkti naują va
dovybę, bet penkiais išsamiais 
biuleteniais buvo informuoja
mi apie rinkimų eigą, sąjun
gos finansinį stovį, rinkimų 
rezultatus ir buvo skatinami 
pasisakyti svarbiais organiza
ciniais klausimais. Tiek pa
tiekta informacija, tiek tech
niškas rinkimų pravedimas 
vertas padėkos ir gali būti pa
vyzdžiu kitoms koresponden
tiniu būdu rinkimus prave
dančioms organizacijoms.

ne rusai ir kitos pavergtos tau
tos, bet jų valdovai, jų nepasi
tikėjimas savo pačiu tikėjimu. 
Ne atominė bomba, kaip ir vi
sai mažas pistoletas, yra pavo
jingi, bet pirštas, kuris gali 
paspausti gaiduką. Ta tiesa 
neužmirština kalbant ir apie 
atominius ginklus.

Savaime suprantama, kad 
keičiantis visų skautų organi
zacijos šakų vadovybei, susi
domėjimas buvo nemažas, to
dėl ir Chicagos skautija tikėjo
si gražių iškilmių ir svečių. Seš 
tadienį, sausio 12 d. 2 vai. p.p 
Jaunimo Centro kavinėje su
sirinko didelis škautininkių ir 
skautininkų būrys į visų šakų 
bendrą posėdį, kurį pravedė 
kadenciją baigiantis LSS Ta
rybos pirmininkas v.s. Sigitas 
Miknaitis. Dalyviai išklausė 
eilę išsamių pranešimų apie 
nuveiktus darbus. Buvo pasi
džiaugta geru sąjungos finan

Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvardienė su naująja Vyr. 
skautininke Stefa Gedgaudiene ir šio reportažo autore Aurelija 
Balašaitiene. M. Žitkaus nuotr.

siniu stoviu ir skautiškąja spau
da. Salia tradicinio, seno 
‘Skautų Aido’, Anglijoje yra 
leidžiamas ‘Budėk’, o skautų 
skyriai yra randami mūsų 
bendroje spaudoje. Buvo pa
laikomi glaudūs ryšiai su kito
mis jaunimo ir bendrinėmis 
organizacijomis, bei su kitų 
tautų skautais tarptautinėje 
plotmėje. Tai y bos sekretui iūs 
v.s. Gintaras Plačas išsamiai 
kalbėjo apie skautų atstovavi
mą Romoje per Sv.Kazimiero 
iškilmes, Toronte, vysk. P. Bal
takio šventinimo šventėje ir 
kitur. Vyr. Skautininkas v.s.

Vytautas Vidugiris apgailes
tavo, kąd Sąjunga nedaro sa
vo darbų propagandos ir ne
organizuoja naujų narių vajų. 
Jis skatino plačiai informuoti 
visuomenę apie skautų veiklą, 
palaikyti glaudesnius ryšius su 
žurnalistais ir fotografais įvai
riose vietovėse. Turiu pridur
ti, kad jo pastaba yra labai tei 
singa, nes - kaip ir vėliau pa
stebėjau per savo viešnagę 
Chicagoje - pareigų perdavi
mo iškilmėse nesimatė visuo
menės nei spaudos atstovų. O

(Nukelta į 8 psl.)



Nr. 4 — 2 DIRVA 1985 m. sausio 24 d.

smmiriĖ
Izraelis traukiasi iŠ Libano: jo (ir JAV) ankstyvosios politikos 

pralaimėjimas. - Kiek tai kaštuos? - Įdomus 
sprendimas Laipinieks bylojo. --------------------

Izraelio apsisprendimas pa
sitraukti iš Libano teritorijos, 
be užtikrinimo jog joje nebus 
leidžiama veikti Palestinos lais
vės kovotojams, reiškia skaus
mingą vienos jo - ir JAV - po
litikos epochos galą. Tiesa, 
JAV i konfliktą Libane įsikišo 
tik kaip taikintojos, tačiau to 
uždavinio turėjo atsisakyti pa
tyrusios nemažų karinių nuos
tolių. Tai, žinoma, negalėjo 
nepadaryti įtakos sekantiems 
įvykiams, kurių pasėkoje so
vietų remiama Sirija liko to 
žemės kampo valdove.

Kaip žinia, Izraelis 1982 m. 
nutarė pulti Libaną, kad ap
saugoti savo šiaurinę krašto 
dalį nuo palestiniečių artileri
jos ir ‘katiušų’ apšaudymo. 
Mažiau oficialus tikslas buvo 
kaip nors sudaryti sau palan
kią Libano valstybę, kurioje 
dominuotų krikščionys, kas 
patiktų ir JĄ V. Bet to nebuvo 
galima pasiekti, nes per pas
kutinius dešimtmečius maho- 
metų skaičius Libane augo 
greičiau negu krikščionių, ku
rie neteko savo dominuojan
čios rolės.

To fakto akivaizdoje Izrae
lyje atsirado dvi ‘mokyklos’, 
ką toliau daryti. Pirmoji, va
dinama ‘Palestinas mokyklos’ 
vardu, kuriai vadovauja užsie
nio reikalų ministeris Shamir, 
ir toliau skaito, kad Izraelio 
svarbiausias tikslas yra nepri
leisti prie palestiniečių grįži

mo į Libano pasienio zoną ir 
todėl Izraelis turi toliau laiky
ti okupuotu bent 25 mylių pa
sienio ruožą. Antroji pažiūra 
yra atstovaujama vadinamos 
‘šitų mokyklos’, kuriai vado
vauja dabartinis ministeris pir 
mininkas Perez, kuris už 20 
mėnesių turėtų užleisti savo 
vietą Shamirui (taip buvo su
sitarta sudarant koalicinę vy
riausybę po Izraelio rinkimų, 
nedavusių daugumos nei vie
nai partijai). Pagal tą ‘mo
kyklą’ pietiniame Libane, ku
ris rubežiuojasi su Izraeliu, 
dominuoja šitų sekta, kuri ne
būtinai turi būti mirtinas Iz
raelio priešas, bet gali sutikti 
su kompromisu. Anot Izraelio 
krašto apsaugos ministerio Ra
bino - ‘Sitai ir mes turime iš
mokti gyventi taikoje, nes ka
riauti nei vieni nei kiti neturi 
jokio intereso’.

Kai Izraelis puolė Libaną, 
buvo tikimasi, kad krikščionių 
falangistų milicija ir net Liba
no kariuomenė galės neleisti 
palestiniečiams vėl susimesti 
Izraelio pasienyje. Tai buvo 
klaidinga prielaida. Izraelis 
buvo priverstas laikyti savo 
paties okupacinę kariuomenę, 
kas visai neatitiko Izraelio ar
mijos paskirčiai. Ji turi paly
ginti mažą nuolatinį branduo
lį, kurį gali - reikalui esant - 
labai greitai papildyti tarny
bon pašauktais rezervais. Jos 
doktrina yra Judrus karas, bet

‘Anjber Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ 
LIETUVOJE — $1765.00

Balandžio 17 — $1135.00
Gegužės 8
Gegužės 8
Gegužės 14
Gegužės 27
Birželio 10
Birželio 19 
Liepos 17

—$1135.00
— $1395.00
— $1368.00
— $1389.00
— $1692.00
— $1401.00
— $1514.00

Liepos 22 —$1706.00
Liepos 31 — $1465.00
Rugpiūčio 6 —$1698.00 
Rugsėjo 3 —$1679.00
Rugsėjo 18 — $1212.00 
Rugsėjo 23 — $1173.00 
Spalio 1 —$1279.00
Gruodžio 26 — $1309.00

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

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8761.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

•XU8Cn

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
IO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0)24

ne ilga priešo teritorijos oku
pacija.

‘Užuot sudarius patogius tai
kinius partizanams’ - aiškino 
Rabinas - ‘armija turi būti su
telkta afenzyvinei akcijai’. 
Tai ypač svarbu Bekos slėny
je, kur Izraelio armijos dali
niai akis į akį susiduria su Si
rijos daliniais. Sirija oficialiai 
laikosi paliaubų su Izraeliu 
nuostatų, tačiau remia parti
zanini judėjimą už Izraelio 
pozicijų aiškindamas!, kad 
nieko apie jį nežinanti. Jei Iz
raelio armija pasitrauktų iš 
dabartinių pozicijų, tarp jos ir 
Sirijos kariuomenės pasidarys 
plati ‘niekieno žemės’ juosta. 
Jei į ją kas nors įžengs iš Siri
jos, ji bus laikoma atsakinga ir 
patirs baudžiamąjį smūgį.

• ••
Kiek tai kaštuos JAV mokes

čių mokėtojams? Dabartiniais 
biudžetiniais metais Izraelis 
gavo pašalpos iš JAV 2.6 bili
jonus dolerių. Ateinantiems - 
jis prašo jau 4.05 bil. dolerių, 
plūs dar skubios - ekstra - eko
nominės pagalbos 800 milijo
nų dol. sumoje, nes jo ūkis yra 
labai didelėje bėdoje.

Bet tai dar ne viskas. Kai 
prezidentas Carteris sutaikė 
Izraeli su Egiptu, jis pažadėjo 
panašią pagalbą - kaip Izrae
liui - ir Egiptui. Šiais metais 
Egiptas gavo 2.2 bil. dolerių. 
Ateinantiems metams jis jau 
prašo 3.15 bilijonų.

įdomu, kad abu - Izraelis ir 
Egiptas - neturi jokios forma- 
lės sąjungos sutarties su JAV. 
Egiptas save laiko nei su viena 
didžiųjų valstybių susidėjusiu. 
Savo-prašymą jis motyvuoja 
tuo, kad jo teritorija strategi
niai yra labai svarbi JAV-bėm 
ir jų buvo dažnai panaudota. 
Be to, susitaikymas su Izraeliu 
atėmė jam bet kokią pagalbą 
iš nafta turtingų arabų valsty
bių. Egiptui taip pat labai 
daug kainavę pakeisti sovietų 
ginklus amerikietiškais.

• ••
San Francisco federalinis 

apeliacijų teismas padarė įdo
mų sprendimą latvio Laipi
nieks byloje. Po sovietų antros 
okupacijos Laipinieks apsigy
veno Čilėje, iš kur 1960 m. at
važiavo į JAV. Jo prašymas 
pilietybei gauti buvo 1973 m. 
atmestas. OSI juo susidomėjo, 
nes vokiečių okupacijos metu 
jis tarnavo Rygos kalėjime, 
kur - pagal iš Sovietijos atėju
sius liudijimus - persekiojo ir

■ Iš kitos pusės
Shultzui su Gromyko prireikė ekstra posėdžio, kad 

susitartų dėl komunikato teksto apie paskutinius pasita
rimus Ženevoje, kaip toliau kalbėtis. Tai man priminė 
anksčiau iškilusį klausimų: kiek laiko prireikė mūsų 
veiksniams susitarti kokia eile pasirašyti po bendru atsi
šaukimu dėl OSI veiklos? Kad labai ilgai, sprendžiu iš 
štai ko. Atsišaukime sakoma:

”Mes siekiame Imigracijos-Naturalizacijos 
įstatymų pakeisti ta prasme, kad teismuose būtų 
įvesta prisiekusiųjų (jury) sprendimai, kad ap
kaltintiems būtų parūpinti gynėjai... apklausi
nėti (cro8sexamination) kaltinimo liudininkus.”

Tai perskaitęs, atsiminiau kaž kų panašaus jau se
niai skaitęs. Iš tikro 1982 m. NAUJOJE VILTYJE dr. 
Bronius Nemickas tuo pačiu klausimu daug tiksliau rašė: 

”... Todėl visos pastangos reikėtų nukreipti 
tik į vienų mažytį Imigracijos ir Pilietybės akto 
papildymų, būtent, kad nacinių karo nusikaltėlių 
bylos būtų keliamos, nagrinėjamos ir sprendžiamos 
Konstitucijos ir atitinkamų įstatymų kriminali
nėms byloms nustatyta tvarka. Tada asmenį ben
drininkavus nacių kriminalinėje veikloje, atsako
mybėn patraukti nutartų prisiekusieji posėdini- 
ninkai, jei Specialiųjų Investacijų įstaiga pateiktų 
pakankamai įrodymų .. . Bylosenos metu įrodymus 
vertintų ir kaltės klausimų spręstų kiti prisieku
sieji posėdininkai. Kaltinamojo gynybos vaidmuo 
būtų kur kas svaresnis: Gynyba turėtų daugiau 
teisių įstatyti bylų į teisingų kelių, atsijojant ne
tinkamus įrodymus.”

Kaip matome veiksniams reikėjo virš dvejų metų, 
kad prieiti tokių pat pažiūrų. Kodėl taip ilgai užtruko? 
Arba buvo ginčijamasi dėl protokolo, kaip pasirašyti, ar
ba, kas būtų dar blogiau — veiksniai neseka mūsų spau
dos. (vm)

kankino kalinius. Jo paties liu 
dijimu jis įstojo į latvių polici
ją, norėdamas rasti kaltus už 
jo paties šeimos narių ir kitų 
savo tautiečių kankinimą. 
1979 m. OSI pradėjo Laipi
nieks deportacijos į Čilę bylą. 
Pirmasis teisėjas OSI prašymą 
atmetė, bet vyresnė instanci
ja įsakė jį deportuoti. Dabar 
apeliacijos teismas 2 balsais 
prieš 1 nutarė, kad sovietų pa
tiekti įrodymai, įskaitant ir

nufilmuotus 9 buvusius Rygos 
kalėjimo kalinių liudijimus, 
nėra verti pasitikėjimo, nes - 
kaip teisėjas Thomas Tang 
konstatavo teismo sprendimo 
motyvuose - ‘Sovietų vyriausy
bė siekia diskredituoti pabė
gėlius iš Rytų Europos’.
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Assoclation

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.). 

Willowbrook, III. 60521

FŠLK

Phone*: Chicago: (312) 242-4305 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777

JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
EMECUTIVE SECRETARY

Dennis N. Gribauskas 
Senor Viee-President/ 
Willowbrook Manager

Opeli Motu S-S: Tues.. ThurN.. Fri. 0-3; S»L. »-l • Clored Wed.
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Ci* rasite didžiausių pasirinkimų vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių (Orimų, gi delikatmų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos ž • m o s — Paririnkimas didelis

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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SĖKMĖS NAUJAJAI SKAUTU 
VADOVYBEI

Viena aktyviausių jaunimo 
organizacijų, Lietuvių Skautų 
Sąjunga, š.m. sausio 12-13 die
nomis Chicagoje, savo tarpe 
iškilmingai atžymėjo vadovy
bės pasikeitimą trijų metų ka
dencijos rėmuose. Po ilgesnio 
laiko vyriausioje vadovybėje - 
LSS Tarybos Pirmininko, Se
serijos Vyriausios Skautininkės, 
Brolijos Vyriausio Skautininko 
ir ASS Pirmininko - pareigas 
tuo pačiu metu perėmė nauji, 
visuotino korespondentinio su
važiavimo rinkti asmenys.

Kartu su Lietuvos nepri
klausomybe suklestėjus Skau
tų Sąjūdis augo ir stiprėjo, ne
paisant okupacijos, gimtojo 
krašto netekimo, nepripažini
mo tarptautinėje plotmėje ir 
kasdienės asimiliacijos grės
mės išeivijoje. Vyresniųjų va
dovų išsineštas entuziazmas ir 
tikėjimas idėja rado imlią dir
vą jaunuosiuose ir šiandien 
Skautijos tarpe jau matome tri
jų generacijų vadovus akty
vioje veikloje.

Tiesi ir aiški yra Skautijos 
linija - DIEVUI, TĖVYNEI ir 
ARTIMUI - kuri tęsiasi jau 
kuone 70-tį metų. Nenukryps 
tant nuo jos, bet prisitaikant 
prie gyvenimo diktuojamų są
lygų ir pajėgumo, buvo ir yra 
stengiamasi išlaikyti ypatin
gai stiprų Lietuviškosios Skau- 
tybės supratimą ir ryškinti pa
reigą savo ir savo tėvų kraštui, 
lietuvybės išlaikymui.

Ta pačia kryptimi žvelgia 
ir naujoji Skautijos vadovybė, 
savo pagrindiniu uždaviniu 
laikydama ugdymą sąmonin
go skauto-skautės, kurie nebi
jotų iššūkio ir darbo, galėtų 
pasitikėti savimi, mokėtų dirb
ti su kitais ir sugebėtų atsispir
ti trumpalaikėms dienos vilio
nėms. Savo esmėje - tai yra 
kiekvieno jaunuolio-jaunuolės 
ugdymas vadovu-vadove, ne
pasitenkinant tik jų išlaikymu 
lietuvių tarpe. Naujosios va
dovybės pasisakymu — tai tik 
tęstinumas darbo, perėmus 
pareigas.

Kukliu teigimu, neieškant 
specialaus pripažinimo ar net 
prideramos paramos, Skautų 
organizacija pastoviai dirba 
stiprėjančios lietuvybės išlai
kymui, kur sąmoningas sąvo
kos supratimas yra svarbiau 
negu žodinis pripažinimas. 
Kiekvienas mūsų jaunuolis tu
ri žinoti, kad neužtenka tik 

būti lietuviu: kiekvienas lie
tuvis turi būti auganti, bręs
tanti asmenybė, pajėgi supras
ti savo tautos skriaudą ir pasi
ryžęs kovoti už jos laisvę.

Žiūrint atgal i Skautijos nu
eitą kelią, aiškiai tvirtą tauti
nį charakterį, išugdytus vado
vus bendram lietuviškam dar
bui bei tęstinumo gaires, gali
me tik didžiuotis jų darbo re
zultatais. Ir reikia tikėti, kad 
jų ryžtas, entuziazmas ir 
drausmingas susiklausymas 
bus tikrasis variklis, kuris leng
vins darbą žengiant aiškia 
kryptimi.

Norėtųsi, tačiau, kad Skau
tijos siekiai ir darbas būtų pla
čiau išryškinti visuomenėje, 
nes tai yra verta žymiai dides
nio dėmesio ir paramos. Ver
ta prisiminti, kad sėkminga 
jaunimo organizacijų veikla iš 
tikro yra pagrindas, kuris ga
lės pateisinti ir užtikrinti mū
sų dedamas viltis ateičiai. 
Tad mūsų visų pareiga yra 
stiprinti ‘šaką, ant kurios pa
tys sėdime’!

Naujajai Skautijos Vadovy
bei linkime sėkmės, dar la
biau sugretinti eiles, tvirtėti 
savo ryžte ugdyti sąmoningą 
sesę-brolį ir garbingai tarnau
ti DIEVUI, TĖVYNEI ir AR
TIMUI!.

BUDĖKITE!

Clevelando skautininkės dalyvavusios LSS iškilmėse. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Miški
nienė, A. Balašaitienė, naujoji Vyr. Skautininke S. Gedgaudienė, J. Budrienė. Stovi: M. Puško- 
rienė, L. Švarcaitė-Kormos, M. švarcienė ir J. Taorienė. M. Žitkaus nuotr.

CLEVELANDO oktetas Australijoje
Australijoje kas dveji 

metai yra organizuojamos 
Lietuvių Dienos. Šį kartą 
tryliktosios įvyko praėjusių 
metų pabaigoje, pirmą kar
tą Australijos sostinėje 
Canberroje.

Su gan skaitlinga ekskur
sija iš JAV-bių ir Kanados 
atvyko ir Clevelando voka
linis vyrų oktetas su soliste 
Irena Grigaliūnaite ir va
dovu Rytu Babicku. Tas 
meno ansamblis dalyvavo 
Lietuvių Dienų atidaryme 
ir davė vieną koncertą Can
berroje. Po to išvyko gas
troliuoti j kitas mūsų di
desnes kolonijas. Pirmas 
koncertas įvyko Adelaidėje, 
Lietuvių Namų salėje, sau
sio 6 d.

Pasiklausyti svečių, kad 
ii- erdvi salė, tautiečius — 
meno mylėtojus sunkiai su
talpino. Daugeliui teko ... 
atsiremti sienų!

Juodų eilučių aprangoje 
scenoje užima vietas septy
ni vyrai. Prie fortepiono va
dovas R. Babickas. Jiems 
vos dainuoti pradėjus, įtiki
no, kad turime reikalą su 
25 metų meno amžiaus su
brendusiu muzikiniu viene
tu.

Dainos, kaip pav. ”Mes 
žengiam”, "Kariūnų daina”, 
ugningų maršų tempais 
spontaniškai sukėlė kiaušy 
tojuose žavesio liepsnas ir 
jos neišblėso iki paskutinių
jų scenoje nuskambėjusių 
dainų.

Pirmos dalies repertua
ras — vien lietuvių kompo
zitorių kūryba su dviem 
harmonizuotom liaudies dai
nom. Pirmoji St. Šimkaus 
populiari "Kur bakūžė sa
manota”, originaliai per- 
harmonizuota sopranui ir 
ansambliui. Solo partiją at
liko okteto "papuošalas” — 
Irena Grigaliūnaite. Vėliau 
jinai dar talkininkavo dvie
jose dainose: M. Petrausko 
"Gaudžia trimitai” ir A. 
Raudonikio "Lauksiu tavęs 
ateinant”.

Daili solistės išvaizda, 
gražus, vokalinio metalo ne
stokojantis balsas lengvai 
atlaiko septynių balsingų 
vyrų "konkurenciją". Ypač 
skambios jos lengvos viršū
nės, bet ir žemesnioje ska
lėje balsas nepraranda rei
kiamo rezonavimo.

Vienuolika dainų užbaigė 
pirmąją dalį ūžiant ovaci
jos katutėms po kiekvienos 
dainos. Bisui — "Motociklą 
pirko Rokas” dai- labiau bu
vo palydėta kvatojimais, 
kaip sakoma, "iki ašarų”.

Po pertraukos vyrai iš
ėjo į sceną estradiniam žan
rui tinkamoje, efektingoje 
uniformoje. Pradėjo dai
nuoti "Ilijos dainą" svajin
gais, tango liūliuojančiais 
ritmais, ją baigdami į tolį 
nuplaukiančiais žavingais 
"pianissimo” garsais. F. 
Loewe kompozicijoje "Ten 
vėjas ...” vyrams vėjo ūže
sį imituojant, nubangavo 
solo V. žiedonio bosas. Vė
liau dar kartą jį išgirdome 
solo įdomioje C. A. Bixio 
dainoje "Laivai" — "Aš 
myliu tave, • bekrašte jū
rą ...”

Dviejose dainose R. Ro- 
gers "Muzikos garsai’’ ir S. 
Rombergo "Tik. jam (vie
nam" vėl talkininkavo so
listė, atplasnojusi lyg bal
ta plaštakė saulėtai ' spin
dinčioje suknelėje.

Šioje lengvesnio pobūdžio 
dainų dalyje buvo atlikti 
dešimts kūriniai. Kai kurio
se dainose, kaip pav. ispa
niškoj, muzikiniai tempera
mentingoj — "Granada", — 
septynių vyrų vokalinis sąs- 
VOKALINIAM ORKEST
RUI.

Bisams išreikalauta dar 
trys išėjimai. R. Babicko 
originaliai sukonstruktuota 
sopranui ir oktetui, pagal 
liaudies dainą "Mane mo
tulė barė”, čia malonia can- 
tilena liejosi solistės balsas 
palydint vyrų refrenais 
apie linelius. Linksma, hu
moru persunkta "Skylė ma

no stoge — ką daryti?” ir 
tango "Tu prisimink”. Rei
kia pasakyti kad nūdien 
mūsų auditorijas sudaro 
daugumoje "žilos galvos”, 
kurių laimingos jaunystės 
dienos buvo išgyventos toli
moje praeityje tėvynėje, 
tad jie ir "prisiminė” anų 
laikų populiarų ir mėgiamą 
Stasį šabaniauską . . . su
prantama, tad, kokiais no
stalgijos dygliais jaudino 
klausytojus tas tango, ypa
tingai kai jį atliko . .. net 
septyni šabaniauskai!

Vakaro įspūdžius susu
muojant tenka pažymėti, 
kad programos dalykai bu
vo labai proporcingai su
skirstyti. Kiekviena daina, 
ar tai tautiniai patriotinė, 
švelniai emocinga, ar humo
ristinė buvo įrėmintos j bū
dingai interpretacinius rė
mus. Vyrų balsai išbalan
suoti, puikiai išlaikant ke- 
turbalšio dainavimo lygsva
rą. Vyrų dikcija gera (tik 
mažos pakopos trūksta iki 
tobulumo).

Kalbant apie vadovą — 
akivaizdus faktas, ką gali 
atsiekti vienas asmuo siek
damas savo dvasinio pomė
gio realizavimo. Bet ir ne
nuostabu, nes jo asmenyje 
stipriai susirišo ne mažai 
vertingų meno savybių: 
puikus.akompaniatorius, gi
lus muzikalumas, išradin
gi, kūrybiniai KOMPOZI
CINIAI gabumai ir sugebė
jimas įkvėpti ansambliui 
savo interpretacines suges
tijas.

Solo įtarpiuose girdėjo
me okteto dalyvius: V. žie- 
donį ii- M. Motiejūną.

Užtinku kartais spaudo
je nuomonių, kad būtina iš
kelti kiekvieno menininko 
bei parengimo "neigiamas” 
puses, o ne vien tik reikš
ti "liaupsinimus”. Deja, ne
galėčiau nei mažiausiu pa
peikimu aptemdyti šio me
no kolektyvo PROFESINIŲ 
aukštumų siekiančios veik
los.
A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

HARTFORD
• Berželio Tautinių šo

kių grupė nuoširdžiai visus 
kviečia į metinį koncertą- 
balių, šeštadienį, vasario 9 
d., 7 v. v., šv. Andriejaus 
parapijos salėj, 396 Church 
St., New Britain, Ct. Bilie
tus įsigyti ir stalus rezer
vuoti prašome pas Rūtą 
Virkūtytę, tel.: 521-8010 
arba pas Liną Balsį, telef.: 
729-9708. Auka yra $8.00 
suaugusiems, $4.00 studen
tams ir moksleiviams, į tai 
įsiskaito ir užkandis. Pro
gramą atliks Berželio Šokė
jai o, šokiams gros Kezių 
orkestras iš New Yorko. Iki 
pasimątymo Berželio kon- 
certe-baliuje.

MEDICAL-LIke to movė up?? 
Seeking o reglstered record od- 
ministrotor (RRA) or on occredlt- 
ęd record technicon (ART). 
Someone In a 2nd positlon who 
moy likę to movė to a • 1 posilion. 
Good opportunity. Coli or send 
resume to: Community Memorial 
Hospital. Personnel Oftice, P O. 
Box 671, Sidney, MT 59270. EPE
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PAGERBTAS DR. KAZYS BOBELIS
Prel. L. Tulabos, šv, 

Kazimiero Seminarijos 
Romoje rektoriaus, žo
dis pasakytas š. m. 
sausio 13 d. dr. K. Bo
belio pagerbime St. Pe- 
tęrsburge, Fla.

šios iškilmės yra džiaugs
mo, dėkingumo ir įkvėpimo 
šventė.

1. Džiaugiamės, kad Kris
taus Vietininkas pagerbė ii' 
įvertino Dr. K. Bobelį, su
teikdamas jam šv. Griga
liaus ritierių Ordeno ko
mendanto titulą. Šiuo Jo 
Šventenybė iškėlė mūsų So- 
lenizantą į žymius visuoti
nės Bažnyčios sūnus bei 
krikščioniško pasaulio vy
rus. Tai reta garbė, bet pil
nai užtarnauta. Todėl džiau
giamės ir mūsų džiaugsmas 
yra pilnas.

2. Mes džiaugiamės šian
dien, bet už šį džiaugsmą 
privalome didelį dėkingu
mą —

1) Visų pirma Dievui, 
kad jis davė mums Dr. K. 
Bobelį ir įgalino jį savo as
menybe ir savo veikla tapti 
vertu tos garbės, kurią šv. 
Tėvas jam suteikė.

Dr. K. Bobelis yra ištiki
mas Katalikų Bažnyčios na
rys ir aktyvus katalikiškų 
organizacijų veikėjas. O ir 
kaip visuomenininkas bei 
politikas jis yra mūsų tau
tai tikra Dievo dovana da
bartiniuose mūsų tautos gy
venimo sunkumuose.

2) Turime būti dėkingi 
Šv. Tėvui už įvertinimą Dr.
K. Bobelio, iškeliant jį į žy
miuosius Bažnyčios narius 
ir visuomenės veikėjus lie
tuviškoje ir tarptautinėje 
plotmėje.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
palankumas mūsų tautai 
yra nuostabus. Dievas per 
jį atlygina mums už mūsų 
tautos heroišką ištikimybę 
tikėjimo ir tautos idealams. 
Esame juk didžių kankinių 
tauta. Daug tėviško geru
mo Jo šventenybė įvairiais 
atvejais mums yra parodęs. 
Praktiškai nei į vieną mūsų 
prašymą neatsakė — ne. Ir 
Ordeno suteikimas Dr. K. 
Bobeliui yra didelė Kristaus 
Vietininko dovana mums 
visiems. Tai vienas iš aukš
čiausių Ordenų, kurį Popie
žius tik retais ir tik labai 
pasižymėjusiems asmenims 
suteikia, šiuo metu iš lie
tuvių tokį Ordeną teturi tik 
mūsų Solenizantas. O ir iš 
vis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kiek žinau, ne
daug yra šiuo Ordenu pa
gerbtųjų.

Pagerbdamas šv. Griga
liaus ritierių komendanto 
Ordenu Dr. K. Bobelį Jo 
šventenybė pagerbė mūsų 
kenkiančią ir kovojančią 
prieš priespaudą tautą, o 
taip pat visus visuomeninės 
ii- politinės veiklos veiks
nius, kuriem Daktaras sėk
mingai vadovauja, ir paga
liau mus visus pasaulio 
akyse.

Kaipgi tad galėtume ne
būti dėkingi Vyriausiam 
Bažnyčios Ganytojui?!

3) Privalome būti dėkin
gi vietiniam St. Petersbur- 
vo Vyskupui J. E. Thomas 
Larkin už pritarimą ir re
komendavimą prašyti pa
gerbti lietuvį visuomeninin
ką tokio aukšto lygio baž
nytiniu Ordenu yra bene 
pats pirmasis, kurį suteikė 
vienas iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių Hierarchų.

Taigi mūsų ačiū J. E. 
vysk. Thomas Larkin yra 
nuoširdus ir gilus.

Reikėtų tarti ačiū taipgi 
tiems, kurie rūpinosi pa
gerbti Dr. K. Bobelį, ir ku
rie šiandien jį gausiu atsi
lankymu pagerbia. Tai yra 
mažas jam atlyginimas už 
visa jo gerumą ir pasiauko
jimą profesinėje ir visuo- 
ninėje veikloje.

3. šv. Tėvas, suteikdamas 
Ordeną, siekė ne tik pa
gerbti Dr. K. Bobelį, bet ir 
pastatyti jį sektiniu pavyz
džiu.

Jau pačiam Ordeno su
teikimo dokumente pabrė
žiama, kad Jo šventenybė 
rado Dr. K. Bobelį vertu 
būti paskirtu šv. Grigaliaus 
ritierių komendantu dėl jo 
didelių nuopelnų Bažnyčiai 
ir krikščionybės siekiams 
bei jų puoselėjimui. Visoje 
tačiau pilnumoje Popiežius 
Ordeno suteikimu siekė iš
kelti ir įvertinti visą Dr. K. 
Bobelio ideologinę, socialinę 
ir politinę veiklą, o taipgi 
pabrėžti jo pavyzdingą 
krikščionišką gyvenimą.

1) Dr. K. Bobelis išaugo 
ir subrendo ateitininkijos 
ideologijoje su šūkiu: "Vi
sa atnaujinti Kristuje”. 
Šiai ideologijai jis liko išti
kimas visame savo gyveni
me: privačiame ir viešame.

Pabrėžtina yra, kad jis 
yra . vienas iš organizato
rių ateitininkijos Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, kai 
po antro pasaulinio karo 
nauja lietuviškos imigraci
jos banga atvyko į šiaurinę 
Ameriką.

Kai visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime bei 
veikloje ateitininkai nelai
mingu būdu susiskaldę į va
dinamos nepasaulėžiūrinės 
politikos sekėjus ii- tradici
nius krikščioniškos demo
kratijos atstovus, Dr. K. 
Bobelis pasiliko ištikimas 
tradiciniai ideologijai, kuri 
siekia visa pagrįsti krikš
čioniškais pagrindais; ir to 
siekia, ne kad ką norėtų pa
vergti, bet kad visus pada
rytų laisvus ir kilnius Evan
gelijos tiesa.

2) Dr. K. Bobelis nesiri- 
bojo ir nesiriboja vien pro
fesiniu darbu, kurį atlieka 
su puikiu pasirengimu ir 
krikščionišku kilnumu, pa
siekdamas visuotinio įverti
nimo. Mūsų tautai esant pa
vergtai ir naikinamai, jis 
jautė pareigą su visa savo 
energija aukotis politiniam

Dr. Kazys Bobelis

darbui, siekiant organizuoti 
ir vadovauti lietuviams iš
eivijoje, ir organizuotomis 
jėgomis politiniai padėti 
Lietuvai, kovojant už jos 
išlaisvinimą.

Nuo 19,70 metų iki 1978 
jis sėkmingai vadovavo 
ALTui, atstovaudamas lie
tuvių ir Lietuvos reikalus 
Amerikos vyriausybės įstai
gose. Nuo 1979 iki dabar 
jis pirmininkauja VLIKui, 
gindamas Lietuvos reikalus 
tarptautinėje arenoje. Gin
damas Lietuvos reikalus jis 
keliauja, aukodamas savo 
laiką ir savo pinigus, iš 
kontinento į kontinentą: 
nuo Pietų Amerikos iki 
Australijos, nuo Australi
jos iki Europos; Helsinky
je ir Bielgrade, Madride ir 
Europos Parlamente jis rei
kalauja Lietuvai laisvės.

Kaip asmeniškame gyve
nime, taip ir savo politinė
je veikloje Dr. K. Bobe
lis laikosi ateitininkiško- 
sios ideologijos, remdama
sis krikščioniškais teisingu
mo ir meilės principais; ti
kėdamas ir pasitikėdamas, 
kad ten, kur žmogui atrodo 
nepasiekiama, Dievui yra 
įmanoma. Savo veikloje dėl 
Lietuvos, dabartinėje be
veik beviltiškoje pasaulinės 
politikos raidoje, jis tiki ir 
kartoja su Maironiu: "Kad 
tu, gude, nesulauktum ne
bus, kaip tu nori, bet kaip 
Dievas duos!”

Neabejoju, kad šv. Tė
vas, įvertindamas Dr. K. 
Bobelį aukšto Ordeno su
teikimu, sieks padrąsinti ir 
paskatinti jį ir mus visus 
nenuleisti rankų, o tęsti ko
vą už Lietuvos išlaisvinimą, 
nežiūrint kiek tai kainuotų, 
būnant tikriems, kad Die
vas yra su mumis ir jo ran
ka, kaip sako pranašas,. nė
ra sutrumpėjusi, kad nega
lėtų mums padėti. Jis mus 
laimina ir mes kovą laimė
sime.

3) šv. Tėvas pagerbė Dr.
K. Bobelį ne tik kaip visuo- 
meninką ir valstybininką, 
bet taipgi kaip gražios ir 
skaitlingos šeimos tėvą. 
Tvarkingų, o ypač skaitlin
gų šeimų trūksta ir jos vis 
retėja. O tai yra gyvybinės 
reikšmės veiksnys mūsų 
tautos ir pasaulio ateičiai.

Stebim ir skundžiamės, 
kad mūsų tautinės jėgos 
mažėja, mūsų veikėjų eilės’ 
retėja. Nykstam fiziškai. 
Menkėjam dvasiniai. Pra
randam dalį savųjų per miš
rias šeimas. Bet ir lietuviš
kos jaunos šeimos neduoda 
mums, kiek būtų galima 
laukti ir tikėtis. Emancipa
cijos amžiuje ir gerbūvio 
kraštuose prieauglis mažė

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, HX. 60601

Td. kraatovės (312) 213-5324; (312) 47744M.

ja beveik siekdamas išmi
rimo ribą, šeimose vienas 
ar du vaikai, o daugelyje nė 
vieno. Skaitlingesnes šei
mas galime ant pirštų skai
čiuoti. Karste priešas sąmo
ningai fiziškai silpnina ir 
naikina mūsų tautą. 0 iš. 
eivijoje patys tai vykdome 
dėl egoizmo. Užmirštame, 
kad mūsų tautos kankiniai 
įpareigoja mus būti vertais 
jų aukų, siekiant užpildyti 
savo aukomis kiekvieną ten 
atsiradusią spragą. Jei tu-, 
retume skaitlingesnes šei
mas, turėtume daugiau ir 
geresnio jaunimo, nes skait
lingose šeimose auklėjimas 
yra geresnis ir lengvesnis. 
Kai šeima yra gausi, pa
prastai ji yra kompaktiška; 
o kai vaikas yra vienas, jis 
eina į gatves ieškoti drau
gų, taip nuo mažens atsi
randa plyšys tarp tėvų ir 
vaikų.

šeimų ir vaikų problema 
mums dabartinėse sąlygose 
yra gyvybinės reikšmės, 
siekiant nepaskęsti sveti
mųjų jūroje išeivijoje ir su
laukti naujų jėgų kovoje 
dėl Lietuvos dvasinės ir fi
zinės gyvybės išlaikymo. 
Bobelių šeima yra gražus, 
bet retas pavyzdys. Duok 
Dieve, kad jų pavyzdžiu 
daugelis jaunųjų pasuktų.

Mielas Daktare, Bažnyčia 
Jus įvertino. Ji Jus lai
mina ir skatina eiti tuo 
pačiu keliu, kuriuo ėjote ir 
einate, prisimenant ateiti
ninkų himno žodžius: "švie
čia mums kryžius ant mūs 
vėliavos. — Dirbkim, kovo
kim dėl Lietuvos!"'

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Siaurės Rytų Lietuvos bažnyčios
PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

Balys Gražulis

Praėjusių metų rudenį 
išėjo jau ir ketvirtas tomas 
iš Lietuvos Bažnyčių seri
jos — Panevėžio Vyskupija, 
šį tomą, kaip ir ankstyves
nius, paruošė darbštusis 
kraštotyrininkas, pernai už 
nuopelnus bažnyčiai popie
žiaus ordenu apdovanotas, 
Bronius Kviklys. Išleido, 
puikiais leidiniais pasižy
minti,. Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla. Dido
ko formato — 532 pusi, kie
tais drobės viršeliais įriš
toje knygoje aprašyta 128 
bažnyčios, keliasdešimt kop
lyčių,! daugybė varpinių ir 
kitų religinio pobūdžio pa
statų ir įrengimų. Knygoje 
patalpinta 684 iliustracijos, 
vyskupijos kunigų martiro
logija, su nukankintų ir ka
lintų kunigų fotografijomis. 
Knygos gale įdėta panevė
žiečių kunigų fotografijos, 
bendradarbių įr aukotojų 
sąrašai ir bibliografija. 
Knygos pratarmėje sumi
nėti bendradarbiai talkinę 
knygą leidžiant. Vyskupijos

Kalbos vargai
T. K lyga

Praeitą kartą gražiuoju 
buvo prašyta spaudos rašei
vų nuo N. Metų ątsikratyti 
bent trejeto įkyriausių kal
bos erkių: to pasėkoje ir 
tikrumoje; atsiekti — at- 
siekimai; prisiųsti (vietoj 
atsiųsti). Skaitytojai teįsi- 
žiūri į periodikos puslapius, 
ar mūsų plunksnagraužiai 
išgirdo tą prašymą ir apsi
švarino savo raštus?

šį kartą pridursim dar 
panašią erkę (ją itin pa
mėgę "inteligentiški” ir pi
niguočių liežuviai). Va, daž
nai skaitom-panašių žinu
čių: Atsiuntė auką 100 do
lerių sumoje paskirtas Bal
tui .. . žodis sumoje čia ro
do trejopą ydą. Viena, jo 
visiškai nereikia, be jo min
tis net aiškesnė ir sklan
džiau išreikšta: Atsiuntė 10 
dolerių auką. Visas pelnas 
144 dolerių paskirtas Bal- 
fui. Antra, žiauriai žalojam 
kalbą, įterpdami vietininko 
linksnį, kuris jokios vietos 
nenurodo (argi sakom: Pir
kau kepalą dviejuose sva
ruose? Gavau dešimt obuo
liuose?..). Trečia, didelė 
stiliaus yda, kai galint 
trumpiau pasakyti įbruka
mi nereikalingi žodžiai — 
sakinys pailgėja, mintis su
jaukiama, skaitytojui sun
kiau suprasti, ir jo laikas 
gaišinamas. Meskim laukan 
tą vietininką "sumoje”! 

žemėlapis žymiai padeda 
orentuotis.

Panevėžio Vyskupija yra 
monumentali knyga, kurio
je istoriškai ir visuomeniš
kai aprašyta bene penkta
dalis mūsų krašto parapi
jų, miestelių ir kaimų. Ji
nai praturtins skaitytojo 
žinių lobyną, o vyskupijos 
ribose gyvenusiems sukels 
ir gilią nostalgiją, bei pri
siminimų vizijas.

Tik labai retas iš mūsų 
domėjosi savo tėviškės pra
eitimi ir yra kiek plačiau su 
jos istorija susipažinęs. Ta
da mus viliojo tolimesni 
kraštai. Jie atrodė svarbes
ni ir įdomesni už mums pa
žįstamą aplinką. Kai savo 
krašto netekę pradėjome 
mintyse grįžti į tėviškę, pa
matėme, kad mažai ką apie 
ją žinome, ši knyga padės 
ją skaitantiems savo tėviš
kę geriau pažinti ir su pla
tesnėmis apylinkėmis ar 
lankytomis vietomis plačiau 
susipažinti.

Net ir nepanevėžiečiui 
šią knygą įdomu ir naudin
ga pavartyti. Aš pats šiau
rinio Lietuvos krašto nepa
žįstu. Panevėžyje lankiau
si tik vieną kartą ir ta pro
ga užėjau į Katedrą specia
liai J. Mackevičiaus didingo 
paveikslo "Stebuklas ties 
Polocku” pasižiūrėti, o pra
dėjęs knygą vartyti ir skai
tinėti negalėjau jos į šalį 
padėti.

Panevėžio Vyskupija yra 
viena iš jaunesnių ir ma
žesnių vyskupijų, įsteigta 
1926 m., atskelta iš seno
sios žemaičių Vyskupijos. 
Joje 1940 m. buvo 91 para
pijinė, 27 filijinės bažny
čios, 7 rektoratai ir 82 kop
lyčios. Vyskupiją aptarnavo 
236 kunigai. Per karą vys
kupija gerokai nukentėjo. 8 
bažnyčios buvo sugriautos, 
o apie 40 apgriautos. Po ka
ro tik trys bažnyčios buvo 
atstatytos, bet tikintiesiems 
pavyko atremontuoti visas 
apgriautąsias, šiuo metu 
vyskupijoje veikia 120 baž
nyčių, tačiau 19 iš jų ne
turi nuolatinio kunigo, o vi
sos 82 koplyčios uždarytos.

Knygą bevartant matosi, 
kad Panevėžio Vyskupija 
nei ypatingai puošniomis, 
nei didelėmis bažnyčiomis 
nepasižymi. Tačiau randi 
tokių, kurios verčia atidžiai 
į jas pasižiūrėti. Antai 
Linkuvos bažnyčia — uni
kalus renesanso statybos 
paminklas, Pasvalio bažny
čia su masyvia triaukšte 
varpine ar Rokiškio puiku
sis ansamblis. Vėlgi Sala.- 
ko, Vaškų, Vyžuonų. Aiškų

Panevėžio vyskupas R. Krikščiūnas, kurijos pareigūnai su naujai pašvęstų kunigų grupe 
1981 metais.

ir pati Panevėžio Katedra, 
gražiais lietuvių dailininkų 
darbais išdekoruota. Ilgiau
siai dėmesį pririša medinu
kės, kai kurios tikri muzie
jiniai paminklai, kaip Stel
mužės su varpine — seniau
sia medinė dar tebenaudo
jama bažnyčia. Statyta 
1650 m. vien kirviu ir pjūk
lu, vinių nenaudojant. Ar
ba Dilių filijinė bažnyčia — 
koplyčia, kurioje darbavosi 
kun. Antanas Strazdas- 
Strazdelis. Pagalvoji, gal 
tik Strazdelis ir galėjo ten 
skursti. Net šeimininkės 
neturėjo. Eidavo valgyti j 
dvarą arba jam atnešdavo į 
kleboniją. Sustoji ir prie 
Lamokų km. senosios kop
lyčios. Tai tikrai įdomus 
medžio statybos architektū
rinis paminklas. Na ir prie 
Krekenavo stabteli, gal tik 
dėl dainos garso, į bažnyčią 
ir "karčiamą ružavą” pasi
žiūrėti. Ten pat, kitoje nuo
traukoje, sudomina didžiu
lis akmuo — Maironio pa
minklas ant Linkuvėlės 
upelio kranto.

Įdomu bažnyčias apžiū
rėti, bet dar įdomiau jų ar
chitektūrinius aprašymus 
ir parapijų istorijas paskai
tinėti. Dr. inž. Jurgio Gim
buto architektūriniai teks
tai patrauklūs kondensuo
tu įžvalgumu, o Broniaus 
Kviklio parapijų aprašymai 
žurnalistiniai informatyvūs 
ir literatūriniai vaizdingi. 
Atsiversk bet kurį puslapį, 
štai knygos pradžioje Alun
ta. Pirmiausia akį patrau
kia aukštabokštė bažnyčia, 
baigta statyti 1921 m. Ta
čiau parapijos apraše randi, 
kad pirmoji bažnyčia Alun
toje buvo pastatyta 1504 
m., o pati vietovė žinoma 
nuo XIII amžiaus. Kad čia 
yra buvęs gynybos centras 
liudija išlikęs piliakalnis. 
Gilesnėn atmintin Aluntą 
įspaudžia įrašas, kad šio
je parapijoje, Kudoriškio 
viens, gimė Teofilius Ma

tulionis, kunigas-vyskupas- 
arkivyskupas, kankinys.

Toliau knygą beskaitinė- 
jant nustembi Panevėžio 
Vyskupijoje gimusių vys
kupų skaičiumi. Net astuo
ni! Onuškio parapijoje gi- 
mė mūsų, išeivių vyskupas 
Antanas Deksnys, o Troš
kūnų parapijoje naujasis 
mūsų vysk. Paulius Balta
kis. Saločių parapijoje gi
mė Vilniaus vyskupas Pran
ciškus Audzijonis-Audzevi- 

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ

AGENTŪROS

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
1985 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ: 
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KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
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Tarpininkaujame nuperkant automobilius, koopera
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P. O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 66629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba 471-1702

Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais

čius, Daugailių parapijoje 
— vysk. Mečislovas Reinys, 
Daujėnų parapijoje Arki
vyskupas Juozapas Skvirec
kas, Inkūnų parapijoje — 
vysk. Liudas Povilonis, 
Anykščių parapijoje vysk, 
poetas Antanas Baranaus
kas ir vysk. Antanas Karo
sas.

Panevėžio Vyskupija da
vė Lietuvai ir didelį būrį 
rašytojų, ir valstybės vy-

(Nukelta į 6 psl.)
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rų. Antai Kriaunų parapi
joje gimė jau minėtas kun. 
A. Strazdas, vargdieniu po
etas Strazdelis. Dirbo Dilių 
fili joje ir Kamajuose. Ten 
ir mirė. Ir nenorėdamas tu
ri sustoti ir j jo mintus ta
kus pasižiūrėti. Antai ma
tai Dusetų parapijos poeto 
lyriko kun. Antano Viena
žindžio gimtąjį namelį ir 
Krinčino bažnyčią, kurioje 
jis klebonavo, o Pakruoju- 
je — kun. poetas M. šližys- 
Dagilėlis. Panemunėlyj vei
kė žymusis liaudies švietė
jas kun. Jonas Katelė, Stel
mužėje — rašytojas, kun. 
J. Dovydaitis - šiaulėniškis 
senelis, gi Sudeikiuose — 
kun. A. šnapštys — poetas 
Margalis.

Ramygalos parapijoje gi
mė seselių Kazimieriečių or
dino steigėja ir jų vyres
nioji Marija Kaupaitė. Svė
dasų parapijoje gimė, o Va- 
daklėliuose ir kitose vysku
pijos parapijose vikaravo 
didysis J. Tumas-Vaižgan
tas. Tai istoriniai žmonės, 
istorinės vietovės.

Šalia lietuvių literatūros 
pradininkų, Panevėžio Vys
kupijoje gimė ii’ daug, jau 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
ar išeivijoje iškilusių, žy
mių rašytojų, žurnalistų, 
mokslininkų, politikų. Nors 
knygoje paminėtas tik vie
nas, Pumpėnų parapijoje 
gimęs Bernardas Brazdžio
nis, tačiau žinoma, kad Pa
nevėžio Vyskupijoje gimė 
ir daugiau žymių lietuvių 
poetų. Antai, vyskupijos 
rytuose, Antalieptėje gimė 
Faustas Kirša, o kaimyni
nėje Daugailių parapijoj — 
Antanas Miškinis, jo brolis 
profesorius-vertėjas Motie
jus ir žurnalistas — mece
natas kun. Juozas Pruns- 
kis. Nepertoliausia ir Tau
ragnai, kurių parijoje gimė 
humoristas, lyrinių apysa
kų rašytojas Pulgis Andriu
šis ir jo dėdė poetas, Kun- 
taplio redaktorius, vėliau 
Lietuvos pavergėjų tarnas, 
Teofilis Tilvytis, bei Teofi
lio brolis Jurgis, kunigas 
marijonas, poetas, pasiraši
nėjęs žalvariniu, bažnyčių 
ir marijonų gimnazijos Ma
rijampolėje statytojas.

V'ėlgi Sidabrave gimė žy
musis rašytojas Vytautas 
Alantas, Rozalimo parapijo
je — iškilusis žurnalistas 
Bronys Raila, o Vabalninke
— darbštusis žurnalistas 
Vladas Būtėnas-Ramojus ir 
poetas Leonardas Žitkevi
čius. Taip pat politikas, mi
nistras pirmininkas Ernes
tas Galvanauskas ir jo bro
lis ekonomistas-žurnalistas 
Gediminas Galva. Anykš
čiuose — Antanas Žukaus
kas-Vienuolis. Gi Dusetose
— didysis kalbininkas Ka
zimieras Būga.

Knygos lapus besklaidant 
užtinki Suoste knygnešių

Įvykiai, minėjimai ir sukaktys
Lietuviškų minėjimų akcentai

Balys Auginąs

Kiekviena tauta turi sa
vo elitą — tuos išskirtinus 
žmones, kurių atlikti dar
bai svarbūs tautai, žmoni
jos civilizacijai ir kultūrai. 
Tai tos asmenybės — tie 
mokslininkai, kultūrininkai, 
menininkai — kūrėjai, ap
dovanoti ypatingais gabu
mais, kurių talentu ir dar
bais pelnytai didžiuojasi ne 
tik pati tauta, iš kurios jie 
kilę, bet ir visas kultūrin
gasis pasaulis. Ir kuo dau
giau tauta turi tokių kūry
bingų asmenybių — tuo di
desnė garbė jai, kai tie di
dieji asmenys tampa viso 
kultūringo pasaulio nuosa
vybė ir pasididžiavimas. O 
kartais ir maža tauta virs
ta didele, kai įneša vertingą 
savo kūrybinio darbo įnašą 
į visus žmonijos lobyną.

1985-tieji yra kaip tik di
džiųjų rašto ir muzikos ko
rifėjų sukakčių metai. Iš 
pasaulinio masto rašto gar
senybių šiais metais visas 
pasaulis paminės didįjį italų 
poetą, Dieviškosios Komeri- 
jos autorių Dante Alighieri 
(1265-1321), nuo kurio gi
mimo sukaka lygiai 720 
metų, šimtmetis sukanka 
nuo garsaus romantizmo at
stovo — prancūzų rašytojo 
Victor Hugo mirties. Suo
miai švenčia 150 metų su
kaktį nuo savo tautinio epo 
Kalevalos pasirodymo kny
gos pavidale. Šį suomių liau
dies epą redagavo ir litera
tūriniu rūbu apvilko bei pa
skelbė dr. Elia Lonnroto. (Į 
lietuvių kalbą išvertė kun. 
A. Sabaliauskas — žalia 
Rūta).

1985-tieji reikšmingi sa
vo gausiomis muzikos geni
jų sukaktimis, čia paminė
sime tik svarbesnes. 300 

karaliaus Jurgio Bielinio 
kapą, o Šilų kapinėse pre
zidento Antano Smetonos 
tėvų kapus ir paminklą.

Iš viso, Panevėžio Vys
kupija yra vispusiškai ver
tinga knyga, kuri niekada 
nepasens ir domins ne vien 
mus, bet ir ateinančias lie
tuvių kartas.

Panevėžio Vyskupija. Re
dakcija: Bronius Kviklys, 
Juozas Mažeika, kun. dr. 
Anicetas Tamošaitis, S. J., 
kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC. Architektūriniai teks
tai: dr. inž. Jurgis Gimbu
tas. Korektorius: Juozas 
Masilionis. žemėlapis: Vi
talis Matulaitis. Spaudai pa
ruošė ir išleido Amerikos 
Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla, 3001 W. 59th St., 
Chicago, III. 60629. Dailinin
kas ir technikinis redakto
rius: Petras Aleksa. Tiražas 
1500 egz. Spaudė Morkūno 
spaustuvė. Kaina nepažy
mėta.

DIRVA

metų gimimo sukaktį šven
čia du žymūs pasaulinio 
masto kompozitoriai: Se
bastijonas Bachas (1685. 3. 
21.) ir Jurgis Fridrikas 
Hendelis (1685. 2. 23). 150 
metų sukanka nuo prancū
zų muziko Camille Sent 
Saens gimimo (1835. 10. 
9). Gruodžio aštuntąją suo
miai minės savo didžiojo 
kompozitoriaus Jean Sibe- 
lius 120-tąjį gimtadienį.

O lietuviškos sukaktys?

Prieš kalbėdami apie mū
sų žymiuosius žmones ir 
įvykius, pirmiau paklauski
me savęs: koks gi yra mi
nėjimų tikslas? Kokia pras
mė kalbėti apie įvykius, ku
rie įvyko labai seniai, ar 
prisiminti asmenis, kurie 
gyveno kitokiose gyveni
mo sąlygose ir su mūsų 
"žvaigždynų 1 a i kotarpiu” 
gal net nieko bendro netu
ri? Juk jie buvo skirtingos 
eros žmonės!

Antra, pagalvokime, ar 
užtenka įvykį ir asmenį tik 
paminėti ir prisiminti? Gal 
reikėtų, mūsų himno žo
džiais . tariant, "semtis iš 
praeities stiprybės ?”

Viena turėtų būti labai 
aišku — reikia minėtiną 
įvykį ir anų amžių dvasią 
gretinti su dabartimi, sta
tant jį ant to paties pede- 
stalo. Tada reikia ieškoti lo
giškos išvados: kokia reikš
mę (ar prasmę) tas įvykęs 
faktas turi dabarčiai, Tokiu 
būdu, darant įvykių sąsają, 
dabartį rišant praeities siū
lais, dažnai daug kas išryš
kėja ir šviesėja akyse: — 
tai tų praeities įvykių gel
mėje gulėjo dabarties ge
malas. O iš to ir konkliuzi- 
ja: nereikia daryti ateityje 
klaidų! Taigi teisingi tie di
dieji pasaulio mąstytojai, 
kurie moko ir pataria mums 
mokytis iš istorijos ir pra
eities!

* * ♦

šių metų ilgą mūsų tau
tos sukakčių virtinę tektų 
pradėti vienu žymiausiųjų 
Lietuvos istorijoje įvykiu— 
Žalgirio (Tanenbergo) mū
šiu, nuo kurio šiemet liepos 
15 dieną sukanka impozan
tiški 575 metai!

Tačiau tikrąją minėjimų 
duoklę tenka atiduoti lietu
viškajai raštijai, nes šie 
metai atneša taip pat daug 
jos senųjų kūrėjų, — mūsų 
raštijos pradininkų — gi
mimo sukakčių. Daugelio 
tūlas net nežino, neatsime
na. Daugelio jų net tikslių 
ir pilnų biografinių žinių 
stokojame. O tačiau jų tar
pe reikšmingiausiai švie- 
čia-šviesi ir miela kiekvie
nam raštą mylinčiam lietu
viui — Karaliaučiaus uni
versiteto prof. ir pirmojo 
lietuvių kalbon šv. Rašto ir 

bažnytinių giesmių vertėjo 
Svetkaus Rapalionio didžiu
lė 500 metų gimtadienio su
kaktis.

Reikšminga 475 metų gi
mimo sukaktimi dalinasi 
Abraomas Kulvietis ir Jur
gis Zablockis. Abr. Kulvie
tis, gimęs Kulvoje ties Kau
nu (1510-1563) Kulviečio 
artimiausias bičiulis ir 
vysk. Merkelio Giedraičio 
auklėtojas, žinomas savo 
giesme, išspausdinta 1547 
m. Mažvydo Katekizme. Ra
šęs giesmių ir epitafijų.

465-erių metų gimimo 
sukaktis tenka ir mūsų pir
mosios lietuviškos knygos 
autoriui Martynui Mažvy
dui (1520-1563), išleidu
siam 1547 m. Catechizmusa 
Prasty Szadei. Po jo sekė 
1549 m. išleista Giesmė 
Ambraziejui (Te Deum),
1559 m. Forma Krikstima. mirties (1945. 3. 14). Tai
Po jo mirties Vilentas iš
leido 2-jų dalių giesmyną, 
o J. Bretkūnas atskirai iš
leido jo maldą.

460 metų gimimo sukak
tis sukanka vienam žymiam 
mūsų raštijos žymūnui Bal
tramiejui Vilentui (1525- 
1587), Mažvydo pusbroliui, 
išleidusiam rankraščiuose 
likusius Mažvydo raštus ir 
savo — Euchiridioną ir 
Evangelijas dviem leidi
mais 1575 ir 1579 m..

320 metų gimtadienį 
švenčiame nuo Jokūbo Per
kūno (jaunesniojo) gimi
mo, kuris jau ąpie 1706 m. 
buvo sudaręs pirmąjį rank
raštinį lietuviškųjų patar
lių rinkinį ir rašęs (rank
raštyje dingusį) lietuviš- 
kai-vokišką žodyną.

310 metų laikotarpis ski
ria mus nuo tuolaikinio ge
riausio lietuvių kalbos ži
novo, kalbininko Pilypo Rui
gio gimimo (1675. 3. 31. — 
1749. 4. 6).

Negalime praeiti tylomis 
ir pro kitą žymųjį mūsų 
raštijos populiarintoją, ra
šytoją ir vertėją Liudviką 
Gediminą Rėzą, mirusį prieš 
145 metus (1840. 8. 30). Jis 
ne tik garsus vertėjas, bet 
ir žinomas Donelaičio Metų 
vertėjas ir jo raštų leidė
jas (1818 m.), prieš tai iš
spausdinęs lietuviškos Bib
lijos istoriją, 1824 m. išlei
dęs lietuviškąjį Ezopo pa
sakėčių vertimą, o 1825 m. 
pirmąjį lietuviškąjį dainy
ną, kuriuo pagarsėjo vaka
rų Europoje. Net Goethe 
žavėjosi ir vertė jo lietuviš
kas dainas!

Sausio 1 7d. sukanka 150 
metų nuo Anykščių šilelio 
autoriaus vysk. Antano Ba
ranausko gimimo. Mūsų žy
mioji klasikė žemaitė ir 
aušrininkas Juozas Miliaus
kas-Miglovara kartu šven
čia savo 140 metų gimta
dienį. Kovo 24 d. prisimin
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sim Miglovarą, o gegužės 
31-ąją uždegsime šviesią 
atminimo žvakutę mūsų di
džiajai beletristei žemaitei. 
Nuo mūsų istorinio romano 
pradininko Vinco Pietario 
gimimo sukanka 135 metai 
rugšėjo 21 d. 130 metų su
kaktį minėsime liepos 26 d., 
tada mirė .žymusis Pono 
Tado autorius Adomas Mic
kevičius.

125-erių metų gimimo 
(1860. 12. 30) ir 55-erių 
mirties sukaktis (1930. 2. 
23) sukanka mūsų rašomo
sios kalbos tėvui Jonui Jab
lonskiui. Rugsėjo 22 d. yra 
110 metų gimtadienis di
džiojo mūsų tapytojo ir mu
ziko Mykolo Konstanto 
Čiurlionio. (1875. 9. 22).

Ypatingoji dviguba su
kaktis tenka ilgamečiui V. 
D. Universiteto rektoriui 
Mykolui Roemeriui, konsti
tucijos ir valstybinės teisės 
žinovui, išauklėjusiam daug 
mūsų dabarties intelektua-. 
lų. šiemet sueina 105 me
tai nuo jo gimimo (1880. 5. 
17 gim. Bagdoniškvje, Obe
lių vai.) ir 40 metų nuo jo 

didelis tarptautinio masto 
mokslininkas — teisininkas, 
tarptautinės teisės žinovas, 
parašęs daug mokslinių vei
kalų, kurių žymiausi: Lie
tuvos valstybės konstituci
jos reforma (1926) Re
prezentacija ir mandatas 
(1926), A d m i nistracinis 
teismas (1928), Konstituci
nės teisės principai (1932), 
Valstybė ir jos konstituci
nė teisė (1934), Lietuvos 
konstitucinės teisės paskai
tos (1937) ir kt.

100 metų sukaktimi mi
nėjimo kalendoriuje dalina
si taip: Lietuvos antrojo 
prezidento Aleksandro Stul
ginskio gimtadienis vasario 
27 d. Kovo 18-toji Petro 
Armino, aušrininko poeto 
mirties diena, kovo 25-toji 
kalbininko ir lietuviškųjų 
žodynų redaktoriaus Juozo 
Balčikonio gimta dienis; 
rugpjūčio 18 d. mūsų rašy
tojos Onos Pleirytės-Puidie- 
nės-Vaidilutės gimimo die
na; spalio 1 d. valstybinin
ko kun. Mykolo Krupavi
čiaus ir lapkričio 5-toji — 
mūsų žymaus finansų ir 
ekonomijos prof. Vlado Jur- 
gučio gimtadienis.

Neužmirština ir minėti
na istorinė ir svarbi mūsų 
valstybinio gyvenimo su
kaktis — tai gruodžio 4-6 
dienomis sukankanti 80 me
tų nuo Vilniaus Didžiojo 
Seimo.

šiais metais savo am
žiaus 80-tąjį gimtadienį 
švenčia išeivijoje gyveną 
mūsų rašytojai — Petronė
lė Orintaitė (vasario 18 d.), 
Antanas Rimydis (kovo 2 
d.) ir Vincas Ramonas.

♦ ♦ ♦
Kaip skaitytojo akyli 

likis turbūt pastebėjo, mū
sų senųjų lietuvių raštijos 
pradininkų sukaktis sten
gėmės su ypatingu rūpes
tingumu pabrėžti. Norėjo- 

(Nukelta į 7 pgl.)
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MINĖJIMU 

AKCENTAI...
(Atkelta iš 6 psl.) 

me ne tik atgaivinti penkių 
amžių dulkėmis apneštus 
vardus, bet ir parodyti jų 
atsidavimą lietuviškai kul
tūrai ir raštui. Jų kūrybinę 
liepsną, kuria jie degė, sie- 
lcdamiesi dar ne visai gry
na lietuvių kalba, norėdami 
atkreipti pasaulio akis j lie
tuvišką raštiją — visa tai 
tikrai yra jaudinantis ir ne
eilinis pasiaukojusių žmo
nių pavyzdys. Reikia tik ži
noti ir prisiminti ano meto 
sunkaus gyvenimo sąlygas 
ir valstybinio netikrumo 
būklę.

Rapalionis, Kulvietis, 
Zablockis, Mažvydas, Vi
lentas ir kiti mūsų rašto 
pirmūnai gyveno prieš pen
kis šimtmečius, svetimoje 
kultūros aplinkoje. Jie pa
tys nors ir buvo išsimoks
linę, bet to mokslo sėmėsi 
iš svetimų šaltinių. Tiesa, 
jie žinojo daug kalbų, dirbo 
nelietuviškose sąlygose, ne
lietuviškuose universitetuo
se, dėstydami svetima kal
ba. O tačiau svetimtaučių 
buvo gerbiami už savo d?,-' 
bus lietuviškai kultūrai. A’, 
tąi ne paradoksas, kad jie 
svetur pagarsėjo savo lietu
viškais raštais, atskleisda
mi pasauliui lietuviškos kal
bos grožį, liaudies turtingus 
dainų ir tautosakos lobius? 
Jie buvo sąmoningi lietu
viai. Po 500 metų savęs 
klausiame: ar jie savo šir
dyje jautė skausmą? Kar
tėlį? Gal ir gyvenimiškos 
neteisybės jausmą?!

Ir čia pat peršasi klau
simas: ar nerandame ana
logiško panašumo su mūsų 
lietuviškąja išeivija? Juk 
ir mūsų jaunimas geria iš 
svetimų kultūros ištakų. 
Galvoja ir kalba svetima 
kalba. Dėsto aukštose mo
kyklose ir universitetuose. 
Dirba mokslinį ir technolo
ginį darbą. Kartais visa 
galva praaugdami kitus. 
Tačiau ”visa galva” nerda- 
mi į svetimos kultūros van
denis, negi jie neranda rei
kalo atsigaivinti ir savos 
kultūros ir mūsų tėvų am
žino gyvastingumo vande
niu? Argi jie nedrįsta įdėti 
ir savo pasiektų laimėjimų 
plytas į pasaulio kultūros 
panteoną ne kaip bevardžius 
akmenis, o pažymėję juos 
lietuvybės žymeniu ?

Keista, kai tolimų šimt
mečių analogija tuo pačiu 
praeities šešėliu užguldama 
mūsų dabartinio kelio ta
kus, išryškina nūdienės 
kartos neatsparumą, nesi- 
orientavimą ir nenorą kur
styti lietuvybės laužą atei
ties kartų pasididžiavimui!

Tad ne atsitiktinai dėjo
me stipresnį akcentą lietu
viškojo žodžio garbei, nes 
vėliau ištikusi mūsų rašti
ją nelaimė — spaudos drau
dimas — parodė, kokios 
Svarbos kultūrai turi spaus-

Susitikimas su sol. Lilija Šukyte. Iš kairės: pianistas Antanas Smetona, E. Barienė, V. Ra- 
džiųs, operos solistė Lilija Šukytė, St. Baras ir A. Gaižiūnienė. P. Malėtos nuotr.

CHICAGOS LIETUVIAI
LIETUVIŲ FONDAS 

RENGIA LILIJOS 
ŠUKYTĖS KONCERTĄ

Operos solistės Lili jos šu
kytės koncertai įvyks š. m. 
vasario 3 d. Chicagoje ir 
vasario 24 d. Detroite. Kon
certus ruošia Lietuvių Fon
das, atžymėdamas trijų mi
lijonų dol. pagrindinio ka
pitalo surinkimą. L. šuky
tės koncertą palydės muzi
kė Raminta Lampsatytė ir 
smuikininkas Michaels Kol-, 
lars, visi iš VoKietijos.

Artėjant raudonajam 
frontui, motina su mažyte 
Lilija, 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją, o po 5-rių sto
vyklinio gyvenimo metų, 
persikėlė į Kanadą ir apsi
stojo Hamiltone, čia solistė 
baigė pradinę ir aukštesnią
ją mokyklas, Karališkąją 
konservatoriją, Toronte ir 
gavo magistrus iš muzikos 
ir dainavimo. Po to Toronto 

dintas žodis.
Nuo to gėdingo spaudos 

draudimo įvykio — 1865 m. 
rugsėjo šeštosios — šiais 
metais, kaip sunkus širdgė
los akmuo, kaip didžiulis 
naikinančios vėtros debesis 
užgula mus šiurpusis 120 
metų lietuviško spausdinto 
žodžio mirties pasmerkimo 
gedulas!

Tikriausiai minėsime šią 
sukaktį mes, kurie supran
tame mūsų raštijos erškė
čiuotąjį kelią. Iškelsime ir 
raštijos kovotojų nuopelnus 
ir knygnešių — knygos pla
tintojų — pasiaukojimą.

Tik leiskite paklausti 
svarbų, bet labai nemalonų 
klausimą: ar nesame patys 
be kaltės? Ar skaitome sa
vąją spaudą? Ar remiame 
ją, kaip prieš šimtmetį rė
mė Aušrą mūsų beraščiai 
ir vos bepaskaitą seneliai 
ir proseneliai? Ar galėtume 
nuoširdžiai padėti ranką ant 
širdies ir prisiekti, kad lie
tuviškoji knyga yra mie
liausia viešnia mūsų na
muose? ..

Balys Auginąs

Antanas Juodvalkis

universitete gilino dainavi
mą pas garsiąją Metropoli
tam operos solistę Irene 
Jasner ir baigė su garbės 
pažymėjimu.

Dabar L. šukytei atsivė
rė durys į operų scenas ir 
dalyvavo daugelyje pasta
tymų Kanados ir JAV ope
rose bei kituose rečita
liuose. Įsijungė ir į Chi
cagos lietuvių operą ir 
dainavo pagrindinius vaid
menis Verdi ‘Traviatoj ir 
Karnavičiaus Gražinoj.

1972 m. buvo pakviesta 
Muencheno valstybinės ope
ros, kur ii- šiandien tebedai- 
nuoja. Su operomis ir kon
certais yra aplankiusi visus 
didesnius Europos valstybių 
miestus. Muzikos kritikų 
atsiliepimai buvo ir tebėra 
geri ir palankūs iškiliajai 
solistei Lilijai šukytei.

Gyvendama Kanadoje, o 
dabar ir Vokietijoje, nenu
traukė ryšių su lietuviais ir 
dažnai talkina meninėse 
programose, ruošiant minė
jimus, suvažiavimus ar stu
dijų dienas. Lilija Šukytė, 
kaip dainininkė-sopranas te
bėra savo balso aukštumo
je ir dar nežada trauktis 
nuo scenos. Chicagos ir De
troito apylinkių lietuviai 
turi išskirtiną progą išgirs
ti mieląją solistę Liliją Šu
kytę, dainuojant lietuvių 
dainas ir operų arijas.

Didelis pasirinkimas 
įvairių meno darbų.

dovanoms 505 East 185 Street, 
CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500

Operos solistės Lilijos 
šukytės koncertas įvyks š. 
m. vasario 3 d. 3 vai. p. p. 
Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje, Chicagoje. Bi
lietai gaunami Gifts Inter- 
national — Vaznelių preky
boje, 2501 West 71st St., 
Chicago III. 60629, telef.: 
(312) 471-1424. Bilietų kai
nos: 12, 10, 8 ir 5 dol.

P. S. Lietuvių Fondas 
1984 metais surinko rekor
dinę sumą — 420,000 dol. 
ir pagr. kapitalas pasiekė 
3,102,000 dol. Įstojo 243 
nauji nariai ir dabar yra 
5559 nariai. Vajaus metu 
(1984. XI. 17 — XII. 31) 
lietuviai sudėjo 96,000 dol., 
gauta žemės už 50,000 dol. 
ir įnašas 100,000 dol., iš 
viso 246,000 dol.

ATITAISYMAS

Jei rasite reikalą, gal bū
tų gerai pataisyti keletą 
stambesnių, p a k eičiančių 
sakinio mintį, korektūros 
klaidų mano straipsnyje 
"Rytų Europos unija” (Dir
va Nr. 2, sausio 10 d., 1985, 
psl. 6).

1. Antrosios kolonos ga
le: Atspausdinta "...sky
relyje EXPLANATION, at
skiria nuo romano pagraži
nimui- sukurtų funkcijų.” 
Turėtų būti: fikcijų (auto-? 
riaus sugalvotų fiktyvių is
torijų) .

2. Penktos kolonos gale, 
T. Vondrachuk’o pasisaky

me: Atspausdinta: ”Mums 
nereikia nei jūsų kultūros, 
nei architektūros, nei už
kariavimais plačiųjų ste- 
pių(?).

Čia, atrodo, išleistas iš
tisas sakinys.

Turėtų būti: "Mums ne
reikia nei jūsų kultūros, nei 
architektūros nei filosofi
jos tai patvirtinti. (Trum
pinant, čia galėtų būti ir 
taškas). O r i g inaliniame 
tekste seka dar ištisas sa
kinys:

”Mes tai įrodėme savo 
kardais ir savo žirgais ir 
užkariavimais plačiųjų ste
pių.”

Ačiū už dėmesį.
J. R.

PHYSICAL THERAPIST 
STAFF

Full time position available 
our 194 bed <acill»v. Unlaue op- 
portunltv for the Psvsical 
Therapist who desires a chol- 
lenging position in the growth 
orlented area of gerlatric reho- 
bllatlon. Position reauires an 
enthusiastlc Individual who is 
Interested In innovatlve pro- 
gram development. Joln the 
multl discpllnary team who puls 
aualltv patlent care at the top 
of the health care ladder. 
Appllcants mušt have completed 
an approved oroaram In phvsl- 
cal tnerapv. Stote of Ohio phvs- 
ical therapv llcensure Is re- 
quired. Expedence In ącute 
care settlng and/or rehabllation 
preferred. New graduates con- 
sidered. Send resume to Les 
Goetz, L.P.T.

St. Augustine Manot 
7818 Detroit Avė. 

Cleveland, Ohio 44102 
An eąuol oop. employer

MAINTENANCE 
MECHANIC A

For mo|or automotlve 
OEM suppller wltt> stomp- 
Ing plants on Southeast. 
Troubleshoot and repair 
metai stamplno and form- , 
Ina eaulpment. electrlcals 
hydraullcs, combustlon, 
automatlon, solld stote and 
focllines. 5 years minimum 
experlence In metai fabrl- 
catlng manutocturlng maln- 
tenance requlred. Startlng 
wage up to $13.00/br. Send 
employment and tralnlng 
hlstorv to

Personnel 
P.O. Box 928 ., 

Valdosta, GA 31601

or call 800-241-4976, 8 am-6:30 pm 
Mon.-Fri. or Sat. 8:30 am to Noon.

E. O .E.
(4-7)

REGISTERED Physical Thera
pist, private orthapedic prac
tice, 1 year experience 
preferred, starting salary 
$30,000. 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.

(2-4)
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Lietuvių skautija žengia pirmyn...
(Atkelta iš 1 psl.) 

šventė buvo svarbi ir reikš
minga.

Posėdžiui pasibaigus buvo 
paskelbti atskirų šakų nusipel
niusiu apdovanojimai, o jau
na vadovė Vida Senkuvienė 
davė skautininkės įžodį, kurį 
pravedė LSS dvasios vadas v.s 
kun. J. Vaišnys. Drauge su 
naująja paskautininke, kuriai 
žalią kaklairaištį užrišo Vyr. 
Skautininke v.s. Danutė Eidu- 
kienė, didžiulis skautininkių 
ir skautininkų rankomis susiė
męs ratas kartojo iškilmingus 
įžodžio žodžius. Toliau, atski
rose patalpose, vyko šakų už
dari posėdžiai, o 5 vai. p.p., 
prie baltomis staltiesėmis pa
dengtų , žvakelėmis ir gėlių 
puokštėmis papuoštų stalų da
lyviai ir jų svečiai buvo pavai
šinti skaniais pietumis. Po pie
tų ir vėl vyko trumpi naujų 
vadijų pasitarimai. Turėjau 
malonumą dalyvauti Seserijos 
vadijų posėdyje. Tai buvo re
ta ir maloni proga susipažinti 
su sesėmis‘iš svetur’. Girdėtos 
pavardės suasmenėjo ir priar
tėjo simpatingi ir malonūs vei
dai. Nuotaika buvo jauki ir

Skautininkės vakaronėje: D. Bylaitienė, M. Vasiliauskienė 
ir S. Jelionienė.

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............................... ....

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

Naujasis LSS Tarybos pirm. 
Petras Molis perima pareigas 
iš Sigito Miknaičio.

Visos nuotraukos M. Žitkaus 

šeimyniška. Kiekviena sesė tu
rėjo prisistatyti ir trumpai pa
pasakoti apie save. Buvo pasi
keista įspūdžiais iš praėjusios 
kadencijos veiklos, apsikeista

DIRVA

suvenyrais ir dovanėlėmis.
Vakarop vėl sugūžėjom į 

Jaunimo Centro kavinę viešai 
vakaronei. Dailiojo žodžio 
puoselėtoja v.s. Irena Serelie- 
nė atidarė vakaronę poetišku 
sveikinimu. Tarybos pirm, v.s 
fil. Sigitas Miknaitis gėlėmis 
apdovanojo dešimtąją Vyr. 
Skautininke v.s. fil. Danutę 
Eidukienę ir naujai išrinktą 
Vyr. Skautininkę v.s. t.n. Ste
fą Gedgaudienę. Toliau sekė 
ilga eilė sveikinimų, padėkos 
žodžių ir linkėjimų bei dova
nų. Naujai išrinktas Vyr. 
Skautininko pavaduotojas ps. 
Algis Senkus buvo pagerbtas 
didžiulio torto įteikimu ir ‘Il
giausių metų’ daina jo gimta
dienio proga. Žvakelių 
nesimatė labai daug ...

Vakaronėje kun. A. Kezys 
visus linksmino su akordeonu.

Meninę vakaronės progra
mą atliko trys ‘Dainuojančios 
Žemaitės’ - Bronė Stravinskie
nė, Dana Varaneckienė ir Al
dona Underienė, vadovauja
mos Kazimiero Skaisgirio. Jos 
darniai ir originaliai sudaina
vo penketą nuotaikingų dai
nų, į kai kurias įtraukdamos ir 
vakaronės dalyvius. Poetė-ra- 
šytoja v.s. Nijolė Jankutė-Užu- 
balienė paskaitė tris eilėraš
čius, iš kurių tryško optimiz
mo filosofija, užbaigiant pas
kutine eilute, kad ‘laimės yra 
kiekvienam po trupinėlį’.

Sudarius ratelį, kurio cent
re su akordeonų ‘įsipilietino’ 
populiarus, linksmas ir skautiš
kas s. kun. Algimantas kezys, 
visi vakaronės dalyviai daina
vo linksmas skautiškas ir po
puliarias liaudies dainas. Va
karas pasibaigė linksmai įf 
nuotaikingai.

Sekmadieni jėzuitų koply
čioje dominavo žali kaklaraiš
čiai. Sv. Mišias koncelebravo 
skautų dvasios vadai - skauti
ninkai kun. J. Vaišnys ir kun. 
Pranas Garšva, kuris taip pat 
pasakė giliai išmąstytą ir skau
tuos iškilmėms pritaikytą, nuo 
taiką pakeliantį pamokslą. Mi
šių metu ‘dainuojančios žemai
tės’ nepaprastai gražiai giedo
jo lietuviškas giesmes.

Po trumpos pertraukos šusi-
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Naujoji Vyr. skautininke Stefa Gedgaudienė ir pavaduotoja 
Marytė Vasiliauskienė perimant pareigas.

rinkome į Jaunimo Centro ma
žąją salę pareigų perdavimo 
iškilmėms. Garbės prezidiu
mą sudarė visų Sąjungos šakų 
vyriausieji vadovai ir garbės 
svečiai, jų tarpe gen. konsule 
Juzė Daužvardienė. Sugiedo
jus himną, v.s. Sigitas Miknai
tis pakvietė LSS evangelikų 
dvasios vadą vysk. Ansą Traki 
sukalbėti invokaciją. Gen. 
kons. Juzė Daužvardienės vi
sus pasveikino trumpu ir giliai 
patriotišku žodžiu. LSS Tary
bos Pirmininko pareigas per
duodamas naujai išrinktam 
v.s. fil. Petrui Moliui, v.s. fil. 
Sigitas Miknaitis nesako ‘su
die’, tiktai reiškia padėką už 
sklandų benįrą darbą su viso
mis šakų vadovybėmis. S. A. 
Likanderienė perėmė Seseri
jas vadovybės pareigų perda
vimo vedimą. Vyr. Skautinin 
kė v.s. fil. Danutė Eidukienė 
tarė atsisveikinimo žodį ir pa
dėkojo savo pavaduotojai s. 

Trys dainuojančios žemaitės: Bronė Stravinskienė, Dana 
Varaneckienė ir Aldona Underienė su vadovu Kazimieru Skais- 
giriu. Visos nuotraukos M. Žitkaus

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Daliai Gotceitienei už bendrą 
sklandų darbą. S. Aldona Miš
kinienė padėkos ženklan buvu
siai vadijai įteikė Clevelande 
gyvenančių vadijos narių var
du simbolinę dovaną - Rūpin
tojėlį. S. fil. Julijai Janonienei 
perskaičius paskutinį Vyr. 
Skautininkės įsakymą Nr. 51, 
kuriuo buvusi vadija atleidžia 
ma iš pareigų kadencijai pasi
baigus, pareigos perduodamos 
naujai išrinktai Vyr. Skauti- 
ninkei v.s. t.n. Stefai Gedgau 
dienei. Salia naujos Vyr. 
Skautininkės stovėjo jos pava
duotoja v.s. Marija Vasiliaus
kienė iš Toronto, tuo lyg pa
brėžiant ir Seserijos visuotinu
mą virš valstybių ribų. Buvo 
perduota vėliava ir gairė, o 
v.s. D. Eidukienė pareiškė, 
kad ‘nesakau sudie, nes skau
tės į pensiją neina’.'' Naujoji 
Vyr. Skautininke v.s. Stefa 
Gedgaudienė prabilo į susirin- 

(Nukelta į 9 psl.)
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SKAUTIJA...
(Atkelta iš 8 psl.) 

kusius: ‘Šiandien man yra di
delė šventė. Įsipareigojau drįs
ti tęsti darbą, kuris tęsiamas 
jau beveik 70 metų ... Bai
giant dieną vakaro maldoje, 
prašykime Aukščiausiojo, kad 
duotų mums jėgų su orumu 
priimti tai, kas nepakeičiama, 
ištvermės ir ryžto atlikti tai, 
kas keistina ir privaloma, ir iš
minties žinoti skirtumą’ - savo 
trumpą, bet labai turiningą 
žodj baigė ji. Jos kalba buvo 
palydėta ilgais ir entuziastin
gais plojimais. Padėkos ženk- 
lan, naujosios vadijos sekreto
rė ps. Laimutė Svarcaitė-Kor 

Algiui Senkui gimtadienio proga žmona Vida ir naujasis 
Vyr. skautininkas Kazys Matonis įteikia tortą ...

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-čekonytės. Kaina 8 dol. 
(Vilties draugijos nariams 6 dol.).

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

DIRVA
P. O. Box 03206
CIeveland, 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 ..............................-.......................................

mos v.s. D. Eidukienei ir s. D. 
Gotceitienei įteikė po puokštę 
gėlių.

Skautų Brolijos pareigų per 
davimas buvo pradėtas buvu
sio Vyr. Skautininko v.s. fil. 
Vytauto Vidugirio padėkos žo 
džiu tuntams, bendradar
biams, savo pavaduotojui v.s. 
fil. Kaziui Matoniui - naujai iš 
rinktam Vyriausiam Skauti
ninkui. Jis pasidžiaugė Bro
lijos atliktais darbais ir tuo fak 
tu, kad dviejų kadencijų kape 
lionas s. kun. Paulius Baltakis 
buvo įšventintas į Vyskupus. 
‘Nenuvertėme kalnų, bet są
žiningai atlikome savo parei
gas’, žodį baigė v.s. V. Vidu
giris. Perskaičius Vyr. Skauti
ninko įsakymą, senoji vadija

Buvusios vadijos pavaduotoja D. Gotceitienė, Vyr. skautininke D. Eidukienė, dvasios vadas 
kun. J. Vaišnys ir naujoji Vyr. skautininke S. Gedgaudienė.

oficialiai perdavė pareigų naš- 
tąVyr. Skautininkui v.s. fil. 
Kaziui Matoniui ir jo pavaduo 
tojui ps. Algiui Senkui. Nau
jasis Brolijos vadas santūriai ir 
rimtai pasisakė, kad ‘ir mes 
nenuversime kalnų, bet sąži
ningai atliksime savo parei
gas’.

Toliau kalbėjo dr. Dalė Pet
raitytė ASS vardu, o naujasis 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
pirmininkas s. fil. Kęstutis Je- 
čius su dideliu entuziazmu kai 
bėjo apie akademinio skautų 
jaunimo darbą. ‘Turime baig 
ti universitetą it tuo pačiu me
tu remti skautišką veiklą. At
leidimo nuo pareigų nėra - tik 
perėjimas iš vienos eilės rikiuo 
tėję į kitą. Turime būti pavyz 
džiu kitiems ir dirbti “ad me- 
liorem”.’

Garbės teismo pirmininkas 
v.s. fil. Edmundas Korzonas 
su humoru pasiskundė, kad 
garbės teismas esąs ‘bedarbis’. 
Šiuo metu į garbės teismą 
garbės gynėjų pareigoms yra 
taip pat išrinkti s. fil. Vaidie- 
vutis Mantautas, v.s. Malvina 
Jonikienė ir s. fil. Ritonė Ru- 
daitienė.

Buvo nepamiršta pagerbti 
didžiai nusipelniusius ir ordi
nais apdovanotus sąjungos na
rius, bei atsistojimu ir susikau
pimo minute pagerbti Cleve- 
lande neseniai mirusio Skau
tuos pirmūno v.s. Valdemaro 
Senbergo atminimą.

LSS Tarybos pirmininkas 
v.s. Sigitas Miknaitis, pakvie
tęs naujai išrinktą pirmininką 
v.s. fil. Petrą Molį, pasirašė 
pareigų perdavimo aktą. Nau
jasis pirmininkas, pripažinda
mas savo pareigų atsakomybę 
ir rimtį, pabrėžė, kad ‘darbo 
sąlygos sunkios, bet privalome 
padėti jaunimui lietuviškai 
skautauti’.

Perskaičius gautus sveikini
mus, v.s. Irena Serelienė dai
liu žodžiu iškilmes užbaigė.

Skirstėmės nenoriai, vis dar 
negalėdamos koridoriuose atsi
sveikinti, nutraukti pokalbių, 
ar vis dar ieškodamos pažįsta
mų veidų ir įspūdžių. Laiko 
perspektyvos dar nėra, kad 
galima būtų viską objektyviai 
įvertinti, bet reikia pripažin
ti, kad skautijos gyvenime tai 
buvo svarbus ir reikšmingas 
įvykis. Naujos vadijos, nauji 
veidai žada pasikeitimus, 
energiją ir užtikrina lietuviš

kos skautijos tęstinumą. Tik 
gaila, kad nebuvo progos to
kiam skaitlingam suvažiavi
mui pavieniui pristatyti naujų 
vadijų narius bei jiems pasisa
kyti dėl ateities planų ir idėjų. 
Chicaga savo svečiams buvo 
šilta, maloni ir labai vaišinga. 
Reikia tikėtis, kad ir plačioji 
visuomenė tuo įvykiu susido
mės ir kreips dėmesį į skautų 
gyvenimą. Juk žinome, kad 
skautai išaugino eiles visuome
nininkų, kurie aktyviai daly
vauja bendroje mūsų visuome

ninėje ir kultūrinėje veikloje. 
O naujoms vadijoms reikia lin- 
keti ištvermės ir geros nuotai
kos traukiant nelengvą parei
gų ir atsakomybės vežimą,

VANTED EXPER1ENCED 
MOLD MAKERS

Dynntnic Tool lite., h fast growin« 
tnanufaclurer of injection mold and 
injeclion molded partt» located ir 
Florida is seeking a ęualified 
and experienced mold designer, mold 
maker, and* mold polisher. We offer 
great opportunity, relocation ex- 
penses, and insurnnce benefits. Send 
resumė or call DYNAMIC TOOLS, 
INC., 1665 W. 32nd Place, Hialeah, 
Fla. 33012 or phone 305-822-6440.

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietuvių Enciklopedija. 36 tomai ........................
Encyclopedia Lituanica 6 tomai . .....................
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai ................................
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas ...................

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną («17) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

$13.25

$366.00
$125.00

Dvidešimt tretysis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

• Tentą. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1985 m.
birželio 15 d.

• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, CIeveland, Ohio 44103.

• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo-
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama j ateinančius metus.
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BALTIMORĖS LIETUVIAI
A.A. JULIJA M. RASTENIENĖ

1984 m. kalėdines nuotai
kas Baltimorės lietuviams 
gerokai pritemdė J. Raste
nienės mirtis. Julija Marija 
buvo gimusi 1900 m. spalio 
1 d. Atsiskyrė su šiuo pa
sauliu praeitų metų gruo
džio 12 d. Pastaruoju laiku 
vis negalavo širdimi, tačiau, 
kiek pabuvojusi ligoninėje, 
ar, gydytojams gelbstint, 
namie pasigydžiusi, vėl at
sigaudavo ir sustiprėdavo. 
Ir šį kartą, patekusi šv. Ag
nės ligoninėn, ją lankan
tiems sakėsi greit grįšian
ti namo. Savo butą jau 
iš anksto buvo išgražinu
si kalėdiniais puošmenimis, 
šventes tikėjosi jaukiai pra
leisti.

Iš ligoninės ji netrukus 
sugrįžo, tik, deja, ne namo, 
o netoliese esančion šerme- 
ninėn, iš kurios 1980 m. pa
vasarį buvo išlydėtas ir jos 
vyras a. a. Nadas Rastenis, 
į laidotuves iš Clevelando 
buvo atvykusi velionės se
suo Elena Šneiderienė su 
sūnumi Almaru.

Apeigos šermeninėje pra
sidėjo gruodžio 15 d. vaka
re, vadovaujant lietuvių pa
rapijos klebonui A. Drangi- 
niui, sukalbėtas rožančius 
ir pagiedota "Marija, Ma
rija’’. Rytojaus dienos va
kare tautiečiai rinkosi su 
velione atsisveikinti. A. a. 
Rastenienė priklausė vietos 
lietuvių legijonierių 154-to 
dalinio moterų pagelbinin- 
kių skyriui. Jo narės, susto
jusios prie karsto, atkalbė
jo jų organizacijos nusta
tytas maldas ir velionę pa
puošė raudonų aguonų žie
dais. Uniformuoti legijono 
vyrai su ja atsisveikino ka
rišku saliutu. Trumpą žodį 
tarė jų vadas Kazys Šar- 
palis.

Apeigų vadovės adv. E. 
Armanienės kviečiami, prie 
karsto ateidinėjo atsisvei
kinti kai kurių vietos liet, 
organizacijų atstovai. Balfo 
skyriaus vardu kalbėjo pir
mininkas C. Surdokas. Ras
tenienė yra buvusi pirmu
tinė šio skyriaus pirminin
kė (1944-1950) ir vėliau 
daug metų šalpos srityje 
veikusi.

Tautinės Sąjungos vardu 
kalbėjęs vietinio skyriaus 
pirm. VI. Bačanskas plačiau 
aptarė a. a. Julijos visuo
meninę veikmę. Clevelande 
gimusi, buvo baigusi Notre 
I)ame kolegiją. 1927 m. su
situokusi su adv. N. Raste- 
niu, tais pačiais metais at
sikėlė Baltimorėn, ir čia 
praleistas visas likęs jos 
gyvenimas.

J. Rastenienė penkerius 
metus yra buvusi pirmutine 
dabartinės Tautinės Sąjun
gos pirmatakės — Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos — vieti
nio skyriaus pirmininkė. 
Abu Rasteniai iki pat mir
ties buvo ištvermingi ir rū
pestingi Tautinės Sąjungos 

nariai. Ne kartą yra daly
vavę Tautinės Sąjungos sei
muose. Savo ilgo draugiji
nio darbo patirtimi steng
davosi jaunesniesiems pa
dėti ir patarti.

Prasidėjus pagalbos tei
kimui pabėgėliams Vokieti
joje, pirmutinius ketverius 
metus J. Rastenienė pirmi
ninkavo vietiniam Balfo 
skyriui. Antraisiais jo vei
kimo metais Baltimorėje 
surinkta 9000 dol. Suauko
tus drabužius tvarkydavo 
ir pakuodavo Moterų Pilie
čių klubo narės. Klubas bu
vo išaugęs ligi 150 narių. 
Ji Rastenienė, jam pirmi
ninkaudama, ištesėjo be 
pertraukos net 40 metų.

Amerikos legijono vieti
nio lietuvių dalinio moterų 
pagelbininkių būrelio val
dyboje yra ėjusi įvairias 
pareigas. Iki pat savo, mir
ties dalyvavo Baltimorės 
Liet. Draugijų Taryboje, 
domėjosi vietinio Tautinio 
Knygyno veikime.

23 metus yra išbuvusi 
pirmutinės (senosios) Bal
timorės Liet. Dainos Drau
gijos sekretore. Atletų (se
nojo) klubo ir Dainos Drau- 
kijos kultūriniuose rengi
niuose yra dainavusi cho
re, kartais ir solo, ir vaidi
nusi scenoje.

Kol išėjo pensijon, 20 su 
viršum metų yra dirbusi 
federalinėje tarnyboje, mo
kesčių valdybos įstaigoje, 
būdama Tax Consultant.

Paskatą tautinei veikmei 
ir meilę lietuvybei a. a. Ju
lija bene bus gavusi iš savo 
tėvų namų Clevelande, kur 
Bajltrukonių namai buvę 
tarsi lietuvybės židinys. Pas 
juos apsilankydavę tų laikų 
žinomi Amerikos lietuvių 
veikėjai, taip pat ir iš Lie
tuvos atvykstantieji žymūs 
svečiai, pav. dr. J. Basana
vičius ir kiti.

Atsisveikinimo vakare 
dar kalbėjo G. Auštrienė 
Baltimorės Lietuvių Tauti
nio (visuomeninio) Knygy
no vardu, o vietinį lietuvių 
muziejėlį atstovavo jo ve
dėjas Algim. Grintalis.

Gruodžio 17 d. rytą ve
lionė palydėta šv. Alfonso 
bažnyčion, o iš ten po pa
maldų į Loudon Park kapi
nes. Mišias atnašavo klebo
nas A. Dranginis. Pamoks
le priminė, kad velionė bu
vusi susipratusi lietuvė, žy
mi visuomenės veikėja, taip 
pat stengėsi būti ir gera 
katalikė.

Oras laidotuvių dieną pa
sitaikė neįprastai šiltas, to
dėl kapinėse nebuvo jaučia
ma dažnai pasitaikančio 
skubotumo. Atlydėjusiems 
pritariant, klebonas pagie
dojo "Viešpaties angelas" 
ir tradicinę Marijos giesmę. 
Paskutinį "sudie" čia tarė 
adv. Armanienė, prisimin
dama N. Rastenio kadaise 
parašytą eilėraštį "Eglutę",

DIRVA

A. A. Julija Rastenienė

kurią Kalėdų proga išsiun- 
tinėdavęs savo draugams ir 
pažįstamiems; dabar su Ju
lija amžinai ilsėsis nuolat 
žaliuojančios p 1 a čiašakės 
eglės globojami. Nuskambė
jus Tautos himnui, laidotu
vių dalyviai buvo pakviesti 
j Lietuvių Namus pietums.

Iš seno Rasteniai Balti
morėje buvo populiarūs, tai 
ir šių polaidotuvinių vaišių 
metu kalbėtojų nestigo, čia 
Armanienė prisiminė savo 
nuoširdžią draugystę su 
Rasteniais. Profesijos kole
ga Nadas ją visuomet va
dindavęs "Sesute", daug jai 
padėdavęs ir patardavęs. 
Ypač jautriai apie Raste- 
nius atsiliepė senosios atei
vijos visuomenininke ir nu
sipelniusi labdarė Emilija 
Railienė. Susigraudinusi, 
pasakojo, kaip jai tekę įkal
binėti Juliją, kad silpnos 
sveikatos savo vyrą sutik
tų leisti vykti Lietuvon, nes 
jis dar prieš savo mirtį la
bai norėjęs aplankyti savo 
tėviškę. Su ašaromis akyse 
prašęs tarpininkauti. Paga
liau, pasitarę su gydytoju, 
abudu išvyko. Kelionė ir 
viešnagė Lietuvoje laimin
gai pavyko. Nadas Railie
nei buvęs neapsakomai dė
kingas, o Julija dar labiau 
pamilusi Lietuvą.

Aktorius Palubinskas, 
įsakmiai ir stipriai pabrėž
damas, pareiškė, kad Ras
tenienė savo pavyzdžių yra 
įrodžiusi, jog ir esant šio 
krašto patrijotu, yra gali
ma taip pat nuoširdžiai my
lėti Lietuvą ir jos labui 
dirbti.

Kita senosios ateivijos 
čiagimė, pareiginga buv. 
savišalpinės Mindaugo-Kęs- 
tučio Draugijos darbuotoja 
Ona Klišienė prisipažino 

buvusi kurį laiką nuo lietu
viškų reikalų nutolusi, net 
šnekėti lietuviškai primir
šusi. Bet vėliau, Rastenių 
paveikta, vėl tarsi atlietu- 
vėjusi.

Po keletą žodžių apie ve
lionę tarė keli jos kaimynai 
kitataučiai ir lietuviai, šiaip 
draugai ir pažįstami. Kiek
vienas vis rado ką nors ge
ra ir jai būdinga pasakyti, 
ko kiti lig tol buvo nepaste
bėję.

Niekas tarp Baltimorės 
lietuvių čiagimių nebuvo 
taip gerai susipažinęs su 
liet, literatūrine kūryba, 
muzika, periodine spauda 
ir kultūrininkais, kaip J. 
Rastenienė.

A. a. Julijos atminimui 
atžymėti iš laidotuvių da
lyvių buvo parinkta aukų 
Balfui ir Tautos Fondui.

Neplėvėsuos daugiau prie 
Rastenių namo Hollins gat
vėje lietuviška trispalvė, 
kurią kiekvieną savaitgalį 
iškeldavo Nadas, o jam nu
mirus, Julija. Ji nebeateis 
į čia pat esantį Lietuvių 
Parką pasėdėti ir su kaimy
nėmis pasišnekėti.

Su Rastenių mirtimi už
verčiamas senosios Baltimo- 
rėis lietuvių ateivijos visuo
meninės ir kultūrinės veik
mės lapas.

A. A. EUGENIJA 
KARAšIENĖ

Mirtis negailestingai 
skainioja vieną po kito ne 
vien atskirus tautiečius, 
pokarinės ateivijos lietu
vius, rodos, dar taip nese
niai buvusius vidutinio am
žiaus ir pajėgius, bet išrąų- 
ja iš mūsų tarpo jau ir šei
mas, panaikindama lietuvy
bės židinėlius.

1985 m. sausio 24 d.

š. m. sausio 4 d. Balti
morėje numirė Eugenija 
Savickaitė-Karašienė, augu
si Raseiniuose ir ten bai
gusi gimnaziją, velionio pik. 
Įeit. Motiejaus Karašos naš
lė.

M. Karaša, 1951 m. įsi
kūręs šiame mieste, visą 
laiką priklausė Tautinės Są
jungos vietiniam skyriui, 
būdamas atsidavusiu ir 
drausmingu nariu. Kelis 
metus yra ėjęs skyriaus 
pirmininko pareigas.

Po gražių klebono A. 
Dranginio šermeninėje at
liktų laidotuvinių apeigų ir 
jo raminančio žodžio, pasa
kyto vieninteliam sūnui Al
vydui su žmona ir gimi
nėms, a. a. Eugenija paly
dėta į Loudon Park kapi
nes ir ten šalia savo vyro, 
numirusio 1979 m., palai
dota mauzoliejuje.

B. M,

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

CIVIL ENGINEER, PE 
ExMndln« enolneerlns flrm seeks 
reslstered enslneer wlth experl- 
ence ln water, iewer, roads and 
alte development. Send resume 
and salary resulrements to Gour- 
dle/Fraser 8. Associales, 7220 
Beneva, Rd. Sarasofa, Fl. 33503. 
An eoual employment opportunity 
employen_____ __ _________ _

PRESS OPERATOR
Harris MI 10

Come and enjoy the great 
Northwest Premier commercial 
printer seeks Web press operators 
Muftį have thorough lechniddl 
knowledge of lithographic proceso 
and experlence producing high 
quality vvork. $17 73 per hr Please 
vrrite lo the Personnel Director at:

UNITED GRAPHICS
1401 Broadway 

Seattle, WA 98122 
equal oppty employer m/f

DIE BUILDERS
For mojor outomotlve 
OEM suppller vvith stomp- 
Ing plonis ln Southeast. 
Mušt be certified Joumev- 
mon vvith minimum S years 
experlence ln bulldlng and 
repalrlng dies for stalnless, 
carbon steel and aluminum 
products. Startlng vvoge up 
to $15.35/hr. Send employ
ment and tralnlng hlstory 
to:

Personnel 
PO Box 928 

Valdosta, GA 31601

or call 800-241 ■ 4976, 8 ain-6:3O pm 
Mon.-Fri. or Sat. 8:30 am to Noon.

WANTED F.XPERIENCF.D
FOLDING CARTON HEHLP 
DIE CUTTING PRESS operators and 
GEUE MACHINE operators. Steady 
work. Good working conditiona. 
Appiy call or write Mr. Lyle Simona

FOLDING CARTON HELP 
4801 CHA1NCRAFT RD. 

CLEVELAND. OHIO 44125 
0-5)

FOREMAN/W
MOLD MAKING DEPT.

lis ta b mfr in Queens, NY area seeks 
shirt-sleeve supervisor with compres- 
sion and injection molding experience. 
Top pay. Permanent career position 
offering rewarding compensation 
package. Liberal co-paid benefits, in- 
cluding tuiiion relmbursemenl plan. 
Submit resume in complete confi- 
dence; including salary history and 
requirements lo:

Egle Electric Mfg. Co., Inc.
45-31 COURT SQUARE 
L. 1. CITY. N. Y. I 1 101 

ATTN.: PERSONNEL MGR. 
OR CALL: 718-706-3314

(3-51

VANTED AT ONCF. JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION 

MOLD MAKERS
Mušt have minimum 5 years’ ex- 
perience challenging position.
Fjccellenl benefits package. tax free 
New Hanipshire living. Relocation. 
Send resume to

TECH PROTOTYPE INC. 
8 CONTINENTIAL BLVD.

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

OR CALL 603 -424-4404
(3-71
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PO 40 AMERIKONIŠKOSIOS

TREMTIES METlį

Tremtis, kurią caro lai
kais vadinome "poselenije” 
ar "katorga”, o bolševikme
čio —■ išvežimais, visada su
keldavo gąsdinančius įvaiz
džius : 50 C šaltis, ant ran
kų ir kojų sunkūs geležiniai 
pančiai, alinantis prievarti
nis darbas, badas, utėlės, 
mirtis ir amžinas atilsis Si
biro pusnyne. Tokią tremtį 
daugeliui mūsų brolių liki
mas lėmė ir naujausiais lai
kais. Bet mūsų čionykštės 
išeivijos tremtis, kuri tę
siasi jau 40 metų, vis dėlto 
gerokai skiriasi nuo anos 
senoviškosios.

Tiesa, pradžioje ir ji bu
vo kiek pinasi į tą carinę 
ar bolševikinę, nes mes taip 

RAŠYTOJŲ DĖMESIUI

Nepamirškite, kad po Naujųjų metų netrukus vėl 
prasidės naujas premijų dalinimo sezonas. Tad iš anksto 
atidžiai pavartykite savo senų ar net ir išmestų raštų 
archyvus, nes vienas kitas užmirštas lapų pundelis gal 
yra vertas tūkstančių dolerių.

pat praradome tėvynę ir 
širdį graužė jos ilgesys, bu
vo pakentėta kiek bado ir 
šalčio, o vieną kitą apniko 
ir utėlės, kadangi, per bom
bardavimus bėgiojant į 
slėptuves, nebuvo atlieka
mo laiko išsimaudyti ir pa
sikeisti marškinius. Bet da
bar, po 40 metų kentėjimų, 
jau galima įžiūrėti ir kai 
kurių mūsų vargano būvio 
ir kailio plaukų pakitimų.

Pavyzdžiui, gailiai rau
dojome, iš tėvynės bėgda
mi, o dabar — būkštaudami 
verkiame, jeigu gresia pa
vojus j ją sugrįžti.

Anksčiau dieną’ ir naktį 
rūpinomės, kur gauti bent 
kąsnelį rūkytų lašinių ar 

nors ir kiaulės papilvės bry
zą, o šiandien — kaip grei
čiau nusikratyti nuo kaulų 
užaugusį riebalų perteklių, 
labai apsunkinantį tremties 
kelionę.

Seniau uoliai ieškojome, 
kur nusipirkti ar bent išsi
mainyti į tremties lazdą ba
tus, švarką, barzdai skusti 
peiliuką ir . ”Zwetschken- 
wasser” bonkutę, o dabar 
— kaip pelningiau parduoti 
senus namus ir pigiau nu
sipirkti buvusią milijonie
riaus rezidenciją.

Tremties kelio pradžioje 
prisnūdę, dar ilgai sapnuo
davome paliktas rugių gu
bas, šulinį, svirtį ir berželį 
svyruonėlį, o šiandien — 
Tovotą, Volvo ir net Merce
des Benz vežimėlį.

Be to, ištisi 3,000,000 Vo
kietijos lageriuose mūsų įsi
savintų blusų Amerikoje 
pavirto 3,000,000 dolerių 
fondu, iš 5 išsitrėYnusių pro
fesorių išaugo 50, iš 30 
daktarų— 500, o pusnyne 
mirė tik vienas kitas girtas 
menininkas ir šiaip inteli
gentijos atstovas.

Taigi gaivinkimės vilti
mi, kad vis tiek iškentėsi- 
me iki galo, ypač kad ir 
buv. Vliko pirmininkas dr.
K. Valiūnas Kalėdų sveiki
nime linkėjo: ''Ištvermės ir 
tikėjimo, kad neužilgo būsi
me nepriklausomoj Lietu
voj !” Ir tikrai būsime, nors 
grįždami ir kiek ilgesniu 
aplinkiniu keliu — per Dan
gaus karalystę.

SPAUDOS APŽVALGA

Mūsų laikraščiai paskuti
niuoju metu praneša tokias 
dar negirdėtas naujienas:

"Kada lauke pradeda at
šalti, visi žinome, kad arti
nasi žiema.” ("Draugas”).

"šiandien Lietuva dar te
bėra okupuota sovietinio 
komunizmo.” ("Tėvynė").

"Dr. Algirdas Budreckis 
ne tik pats rašo knygas, bet 
skaito ir kitų parašytas.” 
("Draugas”).

”Du kartus du yra ketu
ri." ("Naujienos").

MODERNIOSIOS 
POEZIJOS ŽODYNUI 

PRATURTINTI

Kadangi modernioji poe 
zija privalo pasižymėti kla
sikų nenuvalkiotomis me
taforomis ir kitais žodžio 
blizgučiais, dengiančiais ne
atspėjamai gilią mintį, tai 
čia esame atrinkę keletą da
bar vartojamų retesnių po
etinės kalbos puošmenų, ku
riomis gali pasinaudoti ir 
kiti poetai, iki šiol jų ne
pastebėję :

Įsimylėjusius vilojanti 
mėnulio bamba.

Dangų žindanti kometa.
Raupsuota širdis.
Praskydusios dangaus 

akys.
šypsnio pelenai.
Pakarta sąžinė.
Išdžiūvęs visatos šulinys. 
Virpulingoji meilės 

šaknis.

A. G.

ALKANOS 
MINTYS 
RIMTIES 
VALANDĖLEI

Supraskim nors ir pavėluotai, 
Kad būti ponais — per mažai. 
Daugiau godonės skirta šluotai, f

Kurią vartojo pranašai:
Kai mes išnyksim po veiklų — 
Ji liks muziejuj po stiklu.

* * *

Kiekviena raštu įamžint nori. 
Koks buvo gimdamas gudrus. 
Kaip valdžioje įgijo svorį, 
Nebojo velnio, nei audros, 
Tik nieks neskelbia patirties, 
Kaip žmonės keiks jį po mirties.

* * *

Varlė išsipučia prieš jautį, 
Prieš šunį stiepiasi katė, 
O mes įpratę nusispjauti, 
Kai priešais didesni kiti, 
Ir jei pataikom ant galvos - 
Kivirčą laimim be kovos.

* * *

Sunku visiems pasiūlyt vaistą 
Nuo mus apnikusių vargų:
Kai nuo garbės maumuo apkvaista 
Ar ”su durnu vis du turgu”, 
Kai aklas, skelbęs šviesų rytą, 
O kurčias, eidamas kurtyn, 
Išrinkę vadą-hipokritą, 
Drauge keliauja ateitin 
Raiti ant Margio uodegos 
Lig ilgo amžiaus pabaigos.

Perksmeliai iŠ litanijos penkiems 
tarybiniams dievams

(Iš lietuvių tarybinės

"Draugo Stalino geniali 
mintis turėtų persmelkti 
kiekvieną į rankas imantį 
plunksną mūsų kūrėją”.

Amžinosios tuštumos 
ekstraktas.

Geležinis ilgesys.
Gegutės kulkosvaidis, 
žvaigždžių kruštienė.
Norintiems galime pa

teikti tokių pavyzdžių ir 
daugiau. Rašykite ir pra
šykite.

NEGALI BŪTI?

Sklinda gandai, kad. kai 
kurie mūsų konkursinių no
velių ir romanų rašytojai, 
siekdami dolerinės premi
jos ir garbės vainiko, savo 
kūrinių nugarkaulį susilip
do iš amerikietiškų veika
lų, kurių mes nesame skai
tę, ar net ir iš filmų ... ži
noma, tai labai pagausina 
mūsų literatūrą ir pagreiti
na kelią į laimėjimą. Geros 
sėkmės!

spaudos)

"Draugas Chruščiovas 
yra šiandien vienintelis au
toritetas, rodantis kultūri
ninkui tiesų leninistinį ke
lią į tikrąjį socializmą”.

"Neužmirš k i m e , kad 
draugo Brežnevo "Plėši
niai” yra literatūrinis pa
vyzdys ir mūsų jau subren
dusiam rašytojui”.

”... Taigi draugas Juri-. 
jus Andropovas privalėtų 
būti kiekvieno tarybinio 
žmogaus moralinis idealas.”

"Prezidiumo pirmininkas
K. Černenka aukštai įverti
no mūsų literatūros pasie
kimus. Didžiuojamės šiuo 
vertinimu. Nuoširdžiai svei
kiname gerbiamą mūsų par
tijos ir valstybės vadovą... 
Užtikriname mūsų lenini
nės partijos Centro Komi
tetą, kad, atlikdami savo 
pilietinę pareigą, literatū
ros kūrėjai bus ištikimi 
partijos pagalbininkai, ug
dant naują žmogų ...”

(Nukelta į 12 psl.)
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KODĖL DAR LABIAU 
NEPARYŠKINAMI 

PAŽANGOS FAKTAI?

Tarybiniai pareigūnai 
kiekviena proga ir net be 
jokios progos vis stengiasi 
išryškinti okup. Lietuvos 
nepaprastos kultūrinės ir 
ekonominės pažangos fak
tus ir jų skaičių, bet visa 
tai lyginama tik su 22 metų 
n e p r įklausomos Lietuvos 
laikotarpiu. Tiesa, tie skai
čiai ir faktai yra impozan
tiški. Bet vis dėlto čia pa
stebimas ir tarybinės pro
pagandos priekaištingas ne
apdairumas. O kodėl gi tos 
pažangos n e p a skaičiuoti 
nuo Mindaugo laikų? Juk 
tada vaizdas būtų dar efek
tingesnis.

Pavyzdžiui, anuo metu 
mūsų liaudis žemę arė tur
būt tik ožkos traukiamu už- 
smailintu kuolu, o tarybinė
je santvarkoje —• vien trak
toriais.

Mindauginiai žemaičiai 
gyveno tik dūminėse lūšno
se, ne vienas buožų nu
skriaustas liaudies sūnus 
nuo lietaus slėpdavosi gal 
tik po varnalėšos lapu, o da
bar — visi geria vodką 
elektra apšviestuose kol
ūkiuose.

Tada nebuvo nė vienas 
lietuviškos knygos, net 1547 
m. pasirodė dar tik viena 
M. Mažvydo "Katekizmo” 
knygelė, ir ta pati religinio 
turinio, o tik per 40 me

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delio 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.

tų komunistinės pažangos, 
kaip oficialiai skelbiama, iš
leista net 60,000 atskirų pa
vadinimų veikalų, pusė mi
lijardo egzempliorių ir 600 
išverstų j svetimas kalbas.

Prie daugelio kitų faktų 
pridėkime dar, kad net pats, 
karalius Mindaugas buvo 
beraštis, žiemą maudėsi tur 
būt tik pelenų šarmo pri
piltoje statinėje, o Petras 
Griškevičius dabar plūdu
riuoja dangaus žydrumo 
koklių vonioje ar vanojusi 
”spec-pirtyje”, gaivindama
sis ant karštų akmenų už
pilto konjako garais, — ir 
pats pasiučiausias vadina
masis "vaduotojas’ ’turės 
užsiičiaupti prieš tokią ta
rybinę pažangą.

MUMS RAŠO

Skaudi realybė

Jautrus gyvulių tęisių gy
nėjas R. J. Kraniauskas iš 
Otavos mums rašo:
"Gerbiamieji Redaktoriai,

Tikiuosi, kad bent Jūs 
leisite visuomenei išgirsti 
mano teisybės žodį, kurio 
nespausdina kiti mūsų lai
kraščiai.

Štai neseniai mirė mano 
tolimas giminaitis, kuris ne
dalyvavo jokioje lietuviško
je veikloje, jokiai organiza
cijai nepaaukojo nė cento, 
niekad neparėmė vargstan
čio savo artimo, ir gulėjo 
tik ant savo susižėbtų dole-

DIRVA

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

VASARIO 16 MINĖJIMAS

DLOC valdyba turėjo pa
sėdį, kurį pravedė valdybos 
pirmininkas dr. Algis Ba
rauskas, sekretoriavo dr. 
Saulius šimoliūnas. Apsvar- 
tytas Vasario 16 minėjimas, 
kuris įvyks tokia tvarka:

Vasario 16 d. 8 vai. ryto 
prie miesto savivaldybės 
rūmų bus pakelta Lietuvos 
vėliava ir kabės iki 5 vai. 
vakaro.

Vasario 17 d. 10:30 vai. 
pamaldos bus atlaikytos vi
sose trijose lietuvių para
pijų bažnyčiose: šv. Anta
no, Dievo Apvaizdos ir šv. 
Petro. Pamaldose organi
zacijos dalyvauja su vėlia
vomis.

Po mišių,' tą pačią dieną 
Kultūros Centre 12:30 vai. 
bus akademija ir meninė 
dalis. Minėjimo programą 
praves Linas Mikulionis. 
Lietuvos laisvinimo reika
lams bus renkamos aukos 
ir persiųstos Amerikos Lie
tuvių Tarybai. Detroito ir 
apylinkių lietuviai kviečia
mi minėjime gausiai daly
vauti.

ŠVYTURIO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

švyturio jūrų šaulių kuo
pos metinis susirinkimas 
įvyks sausio 27 d. 12:30 šv. 
Antano parapijos patalpo
se. Kuopos valdybos nariai 
padarys pranešimus, bus 
išrinkta kuopos valdyba ir 

rių, kuriuos dabar paveldė
jo jo latras brolis. O šis 
paveldėtojas tam velioniui 
ne tik užpirko auksaburni 
prakalbininką, bet po laido
tuvių surengė ir tokias vai
šes, kad, žiūrėdamas į šer
menų stalą, net apsiverkiau. 
Na, Jūs tik pamislykite. Juk 
šito buvusio pūzrapilvio 
garbei dabar gulėjo ant sta
lo drebučiuose pašarvotas 
nė savo jaunystės neišgyve
nęs paršiukas, greta — su 
nukirsta galva karališkosios 
gulbės stuomenėlio mūsų 
apdainuotoji žąsis, dar kū
dikystės džiaugsmui neuž
gesus, masiniai išžudytų 
viščiukų šlaunelės, o kani
balo rankos uždusinta ir 
kažkokiu kemšalu išniekin
ta lydeka išsižiojusi dar lyg 
ir norėjo sušukti iš lėkštės 
šią giljotinos aikštę apsėdu- 
siems laidotuvininkams:

"Suskiai! Jus reikėjo gy
vus paskandinti j vandenį, 
o ne mane šio nabašninko 
šlovei ištraukti į sausu
mą!..”

Ir tikrai, šie gyvūnėliai, 
lietuviškai tariant, net ir 
nenumirė, o tik paniekina
mai nugaišo, nustipo, nu- 
dvėsė, nusikaparnojo, nusi- 
spradė, nukeipo ir užduso 
šio mūsų dvikojo garbei. 
Argi dėl tokios neteisybės 
neverta apsiverkti ?” 

aptarti kuopos ir stovyklos 
"Pilėnai” reikalai. Po susi
rinkimo užkanda nemoka
mai. Kuopos valdyba'kvie
čia visus narius susirinki
me dalyvauti.

• Lietuvių Melodies radi
jo valandėlė programą nuo 
sausio mėn. 15 dienos per
duodama nauju laiku: ant
radieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 4 vai. p. p. Stoties 
banga AM 1460.

• Antanas Svereckas mi
rė sausio 7 d. sulaukęs 48 
metus amžiaus. Po atlaiky
tų šv. Antano parapijos 
bažnyčioje pamaldų, sausio 
10 d. palaidotas šv. Kapo 
kapinėse.

BILIETAI Į ŠUKYTĖS 
KONCERTĄ

Bilietai į šukytės koncer
tą Detroite, kuris įvyks 
1985 m. vasario mėn. 24 d. 
3 vai. p. p. Crestvvood audi
torijoje, galima gauti sek
madieniais po lietuviškų pa
maldų Dievo Apvaizdos pa
rapijoje pas Alfonsą Jušką, 
o šv. Antano parapijoje — 
pas 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

STASIO

SANTVARO

AŠTUNTOJI 

LYRIKOS 

KNYGA

BUVIMO 
PĖDSAKAI

Kietais viršeliais su aplanku dail. V. K. Jonyno ir 
autoriaus portretu, 168 psl. Išleido Vilties leidykla Cleve- 
lande. Kaina 8 dol.

---------------------------- IŠKIRPTI-------------------------------

Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti Stasio Santvaro aš
tuntąją lyrikos knygą BUVIMO PĖDSAKAI. (Vilties 
draugijos nariams kaina 6 dol.).

Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.
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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 Hartwell, 
Dearborn, Mich. 48126, tel. 
846-3280.

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

Vytautas Kutkus

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OPPORTUN1TY FOR 
REGISTERED 

OCCUPATIONAL THERAPIST 
Kesvvick hospital & nursing hotne, a 
2 18 bed long* term care facility in 
active community setting sceks part 
time cota. \Vill work wilh a slaff of 
otr's in Jievv feeding Hnd ADL pro
grama and in OT clinic. New position 
vvith opportunity to participate in 
program development, gerialric and 
ndult disabled populations.
Apply call or wrilv to Mr. JAM ES 
SCHAP, PERSONNEL DIRECTOR,

KESWICK HOSPITAL &
NURSING CENTER

7OO W. 40TH STREET. 
BALTIMORE, MD. 21211 

301-235-8860 
EOE-MF

129)

RN’S 
SUPERV1SOR

3-11

Are you interested in developing the 
PRIMARY SUPERVISOR ROLE?

Keswick i« a nursing hiome which 
pridės itself on delivery of quaiity 
nursing care for the elderly 6t dis
abled palient.
Located in Northeast Baltimore City 
WE, Look for some one interested in 
primary nursing as a delivery mode 
of care, itnolepienting creative Sched- 
uling practlcea and coordinatibg slaff 
development activilies.
Call Mr. JAMES J. SCHAP, PERSON- 
NEL DIRECTOR 301-235-8860 for 
interview and tour of our facilities. 
M F. EOE

(2-9)

gVVtHO
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Australijos Lietuvių Sporto Šventė

Gruodžio 26 dieną dau
gumas sportininkų suvažia
vo į Canberrą, kur su savo 
vėliavomis dalyvavo atida
rymo pamaldose ir vėliau 
oficialiome atidaryme. Spor 
to šventės atidarymas įvy
ko- gruodžio 27 dieną Can
berros didžiajame krepšinio 
stadione, šis visas sportinis 
sostinės kompleksas, kuris 
yra dar nebaigtas statyti ir 
kuriame yra kone visoms 
sporto šakoms salės ir aikš
tės, bei sportinė mokykla, 
gali būti ne tik sostinės, bet 
ir visos Australijos pasidi
džiavimas. Sportinį paradą 
pradėjo įnešamos Australi
jos, Lietuvos ir sporto šven
čių vėliavos, jas sekant 
Adelaidės Vyties, Melbour
no Varpo, Geelongo Vyties, 
Hobarto Perkūno, Sydnė
jaus Kovo ir Canberros Vil
ko sportininkams, nešant 
ir savųjų klubų vėliavas. 
Sportininkai, pasipuošę sa
vo gražiomis sportinėmis 
uniformomis, parado metu 
atrodė labai gražiai, o šei
mininkai, pagerbdami savą
jį klubą Vilką, net ir savo 
'"talismaną” vilkinį gražų 
šunį su savim vedėsi.

Atidarymo iškilmes pra
dėjo sporto šventės rengi
mo pirmininkas P. Gružaus
kas, pasveikindamas visus 
svečius ir pakviesdamas žo
dį tarti Vilko pirmininkę R, 
Gružauskaitę, kuri anglų 
kalba visus pasveikino ir 
palinkėjo daug sportinės 
sėkmės, šventės invokaciją 
skaitė prel. P. Butkus, ku
ris jaunystėje pats būda
mas geras sportininkas ir 
vienintelis iš dvasiškių įsi
gijęs buv.. Lietuvoje Kūno 
Kultūros Rūmų sidabrinį 
sporto ženklą, visuomet la
bai gražiais ir šiltais žo
džiais paremia ir palaiko 
mūsų sportininkus. Po in- 
vokacijos savo sveikinimą 
paskaitė ALFAS pirminin
kas J. Dambrauskas ir po 
jo VLIKo vicepirmininkas, 
svečias iš Clevelando V. Jo
kūbaitis gražiais žodžiais 
pasveikino susi rinkusius 
Australijos lietuviu spor
tininkus. Sportininkų prie
saiką perskaitė Sydnėjaus 
iškilusis krepšininkas A. 
Svaldenis ir po jos PLB-nės 
vicepirm. sporto ir jaunimo 
reikalams P. Dirvonis pa
sveikino visus susirinkusius 
ir perdavė sportinius linkė
jimus iš Amerikos sporti
ninkų ir naujos ŠALFASS 
valdybos bei jos pirmininko 
Pr. Bernecko. Oficialiai 
35-ją Australijos Lietuvių 
Sporto šventę atidarė PL 
B-nės pirmininkas V. Ka- 
mantas, savo gražiame žo
dyje pasveikinęs visus da
lyvius, palinkėdamas jiems 
sportinės sėkmės ir pasaky
damas, jog dabartinė, jo 
vadovaujama PLB valdyba 
labai gerai supranta sporto 
reikšmę jaunimui ir jie vi

suomet rems sportinį dar
bą. Oficialioji dalis buvo 
baigta Lietuvos himnu.

Prieš prasidedant pirmo
sioms rungtynėms, Sydnė
jaus tautinių šokių grupė, 
kurių tarpe yra daugumas 
sportininkų, pašoko du tau
tinius šokius. Išnešus vė
liavas ir pakabinus kiekvie
no dalyvaujančio klubo di
džiulius skydus, prasidėjo 
pirmosios krepšinio rung
tynės.

Sydnėjaus Kovas — 
Hobarto Perkūnas 

Atidarymo šventės pir
mąsias krepšinio rungtynes 
žaidė buvusieji praeitų me
tų Australijos vyrų krepši
nio čempionai su antrosios 
vietos laimėtojais hobartiš- 

. kiais. Abiejose komandose 
žaidžia šiuo metu patys ge
riausi Australijos lietuviai 
krepšininkai: Sydnėjauš ko
mandoje iškilusis A. Sval
denis, kuris vienintelis iš 
N. S.W. valstijos buvo iš
rinktas į Australijos iki 20 
metų jaunių rinktinę ir Ho
barto komandoje broliai 
Stanwix, kurie žaidžia už 
Tasmanijos rinktinę. Rung
tynės prasideda gana šaltai, 
tačiau koviečiai tuoj pat 
perima vadovavimą ir 10-je 
minutėje jau veda 10 taškų 
skirtumu, šią persvarą jie 
išlaiko iki pirmo puslaikio 
pabaigos, jį laimėdami 35: 
23. Antrajame puslaikyje 
perkūniečiai pradeda santy
kį lyginti ir puslaikio pa
baigoje, kai Svaldenis dėl 
baudų turi apleisti aikštę, 
taškų santykis visai susi
lygina, tačiau koviečiai iš
laiko sviedinį ir atsiekia šį 
sunkų laimėjimą 56:54 kas 
vėliau jiems leidžia tapti 
šios šventės krepšinio čem
pionais.

šventės uždarymas

Gruodžio 31 dieną po pa
skutiniųjų krepšinio rung
tynių ir vėl, maršo garsams 
palydint, išsirikiavo su sa
vo vėliavomis šventėje da
lyvavę sporto klubai. Užda
rymas pradėtas Australijos 
himnu. Atsisveikinimo žo
dį tarė šventės rengimo pir
mininkas P. Gružauskas, 
padėkodamas visiems už to
kį gausų šventėje dalyvavi
mą (buvo virš 300 aktyvių 
sportininkų) ir visą gražų 
šventės pravedimą. Visų 
sportininkų vardu jis padė
kojo ir svečiams iš Ameri
kos. Perdavus pereinamąją 
švenčių vėliavą ir J. J. Ba- 
čiūno, buv. PLB pirmininko 
iš Amerikos, pereinamąją 
švenčių rengėjo trofėją Be
šokančiam 36-sios sporto 
šventės rengėjui Sydnėjaus 
Kovui, jis pakvietė svečią 
iš Amerikos PLB vicepirm. 
sporto ir jaunimo reikalams 
R. Dirvonį, ALFAS pirm. 
J. Dambrauską ir Canberros

Antanas Laukaitis

Vilko pirm. R. Gružauskai- 
tę įteikti laimėtojams do
vanas.

Pereinamąsias taures, 
skydus ir trofėjas gavo pa
skiros komandos, kai indi
vidualiai sportininkai gavo 
specialius šventės laimėto
jų medalius. Pirmą kartą 
ALFAS valdyba įteikė vy
rų krepšinio laimėtojams 
buv., prieš metus laiko mi
rusio žinomo mūsų sporto 
veikėjo ir ALFAS pirm. 
Vlado Daudaro vardo perei
namąjį skydą. Jį gavo Syd
nėjaus vyrai. Buv. taip pat 
žinomo sportininko ir me
nininko Henriko Šalkausko 
medalius gavo geriausi ir 
mandagiausi žaidėjai: vyrų 
krepšinio — A. Svaldenis 
Sydn., moterų krepšinio — 
R. Rupinskaitė, Adei., Vyrų 
tinklino — W. Stanwix, 
Hob,. Berniukų krepšinyje 
po lygiai taškų surinko L. 
Raudys, Melb., ir J. Valai
tis Geel. ir mergaičių krep
šinyje po lygiai taškų gavo 
E. Kemežytė Canb., ir L. 
šmitaitė Adei. Gražiausiai 
pasirodęs klubas — Melb. 
Varpas.

Kiekvienais metais visi 
klubai renka vieną ALFAS 
Garbės narį, "šiais metais 
buvo iš paskirų klubų pa
siūlyta 5 kandidatai. Išrink

MM /uperior Zoving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

i rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /ovingr
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.

tas tapo Sydnėjaus Vincas 
Binkis. Jis yra senas sporto 
veteranas, žaidęs krepšinį, 
tinklinį, buvęs Australijos 
lietuvių stalo čempionas ir 
dabar Canberroje tapęs vy
rų golfo nugalėtojas. Be ak
tyvaus sporto, jis buvo Ko
vo steigėjas, ilgametis jo 
pirmininkas, ALFAS val
dybų narys ir pirmininkas 
ir dabartinis Sydnėjaus Lie
tuvių Klubo pirmininkas.

šventės medaliai buvo 
įteikti ir svečiui R. Dirvo- 
niui bei ALFAS pirminin
kui J. Dambrauskui. 35-ją 
Sporto šventę oficialiai už
darė PLB vicepirm. R. Dir
voms padėkodamas už gra
žų jo ir kitų svečių priėmi
mą ir pasakydamas iki pa
simatymo būsimoje III-pe 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
šventėje Adelaidėje 1988 
metais, šventė buvo baigta 
visiems sugiedojus Lietu
vos himną.

Sporto atstovų 
suvažiavimas 

Sporto atstovų suvažiavi
mo buvo du posėdžiai. Pir
masis, daugiau informaci
nis, kurio metu buvo išrink
ta Ginčų Komisija, spren
džianti visus būsimus spor
tinius ginčus, Jai taip pat 
buvo pavesta išrinkti ge
riausiai ir gražiausiai ati
daryme pasirodžiusį klubą, 
kuris gauna pereinamąją 
dovaną. Išrinkti buvo AL- ~ 
FAS Garbės nariai: L. Balt-

runas, D. Atkinson ir A. 
Laukaitis.

Pagrindiniame atstovų 
posėdyje dalyvavo: P. Šiau
čiūnas ir J. Paškevičius — 
Hobarto Perkūnas, R. Jab
lonskis — Adelaidės Vytis,
K. Starinskas ir L. Bungar- 
da — Geelongo Vytis, R. 
Ragauskas ir L. Baltrūnas 
— Melbourno Varpas, L. 
Rubaitė ir V. Alekna — 
Melbourno žiemos klubas 
Neringa, P. Gružauskas — 
Canberra, A. Laukaitis ir 
J. Karpavičius — Sydnė
jaus Kovas, R. Dirvonis — 
PLB vicepirm. Chicago, N. 
Wallis — ALFAS valdyba. 
Susirinkimui pirmininkavo 
ALFAS pirm. J. Dambraus
kas ir sekretoriavo A. Liu- 
tackienė.

Perskaičius pereitų metų 
suvažiavimo Hobarte aktą, 
jis buvo visų priimtas. AL
FAS savo pranešime pareiš. 
kė, kad visa padėtis tarp 
paskirų klubų ir ALFAS 
valdybos yra labai pagerė 
jusi ir jokių ginčų daugiau 
nėra. Santykiai su buv. 
Krašto valdyba buvo labai 
geri ir jie sportininkų at
žvilgiu buvo labai palan
kūs, ALFAS kasoje yra 
virš 3000 dol.

Pristatydamas svečią R. 
Dirvonį, J. Dambrauskas 
paprašė jį tarti žodį. R. Dir
vonis nuoširdžiai padėkojęs 
už jo pakvietimą dalyvauti 

. šiame susirinkime, visus at-
(Nukelta į 14 psl.)
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŠVENTĖ...
(Atkelta iš 13 psl.) 

stovus ir sportininkus pa
sveikino PLB-nės ir ŠAL
FAS valdybos vardu, o taip 
pat Amerikos LB pirm. dr. 
A. Butkaus, PLB vicepirm. 
dr. T. Remeikio ir Kanados 
LB pirm. adv. A. Pacevi- 
čiaus vardu. Jis paminėjo, 
kad Amerikoje sportininkai 
jau išsikovoję sau lygias 
teises Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje ir jis linki, 
kad ir Australijos lietuviai 
tą patj atsiektų. Per pasku
tinį ŠALFAS suvažiavimą 
buvo svarstyta ir IlI-sios 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
šventės vietovė ir buvo ofi
cialiai pasiūlyta 1986 me
tai, tačiau, dėl paskirų kliū
čių ir Jaunimo Kongreso 
1987 metais, galutinai buvo 
pasiūlyta 1988 metai. Jeigu 
Australijai tai būtų paran
ku, tai būtų jau pradėta 
tartis ir šią šventę pilnai 
remtų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė.

Po svečio kalbos mūsų 
veteranas sportininkas ir 
ALFAS Garbės narys L. 
Baltrūnas prašė R. Dirvonį, 
kad jis PLB-je iškeltų klau
simą, jog sportas būtų ly
giagrečiai laikomas su ki
tomis kultūrinėmis, meni
nėmis ir lietuviškomis ša
komis, nes fizinis auklėji
mas ir sportas nėra vien tik 
lakstymas paskui sviedinį. 
Jis taip pat paklausė dėl 
Amerikos sportinio leidinio,

į ką svečias atsakė, kad jis 
turėtų greitai išeiti.

Siūlymuose buvo priimta, 
kad šventė turi būti rengia
ma 1988 m. Adelaidėje, kar
tu su Australijos Lietuvių 
Dienomis. Galutinį atsaky
mą dėl III-jų Pasaulio Lie
tuvių Sporto šventės dienų 
ALFAS valdybai praneš 
Adelaidės Vytis. Jeigu jie 
negalėtų suruošti, tai Mel
bourno Varpo atstovas R. 
Ragauskas pasisiūlė jas su
ruošti Melbourne.

Susirinkimo metu buvo 
priimta rezoliucija sveikini
mas Krašto Atstovų Tary
bai, kas buvo jų sesijos me
tu jiems perduota.

Padarius visiems klubams 
savo veiklos pranešimus, 
paaiškėjo, kad klubai vei
kia gana neblogai, narių tu
ri vidutiniai po 100 ir dau
giau, finansiniai niekas ne
siskundė, taip pat sportinė 
Australijos lietuvių ateitis 
yra šviesi. Neringos žiemos 
sporto klubo klausimas bu
vo galutinai išspręstas, 
jiems paaiškinus savo klu
bo padėtį. Jie yra pilnatei
siai ALFAS nariai, tik ne
turi teisės balsuoti, kada 
yra sprendžiami vasaros 
švenčių sportiniai klausi
mai.

Suvažiavimo metu, su 
mažais pakeitimais, buvo 
priimtas naujas papildytas 
ALFAS ir Sporto švenčių 
statutas, kurio projektą pa-

tČVVnėS lithuanian radio program
4249 Lambert Ri, Cleveland, Ok 44121.
(218) 382 9268

CLEVELANDO 
LIETUVIU 
RADIJO 
PROGRAMA

girdima sekmadieniais 
8 — 9 vai. ryto 

naujoje stotyje

M. Augutis, Rockford .. 8.00 
D. Averka, Dorchester .. 3.00 
Dr. E. Jansonas, Osterville 8.00 
F. Juras, Cleveland .... 3.00 
V. Sirutis. Los Angeles .. 8.00 
A. Kižys, Euclid ............. 8.00
A. Burneika, Hartford .. 3.00 
L. Petrikonis,

Juno Beach .................10.00
A. Maurušaitis, Cleveland 83.00 • 
J. Blažys, Chicago .........  3.00
J. Ališauskas, Cicero .... 5.00 
A. Rūkas, St. Petersburg 3.00 
V. Mažeika, Park Ridge 25.00 
J. Petkevičienė, Cleveland 8.00 
A. Meiliūnienė, Australija 8.00

4 i 903 FM WCPN
W Bk CLEVELAND PUBUC RADIO

Lietuvska muzika, žinios, keliaujančio mikrofono reportažai, 
moters pasaulis, istorinės ir literatūrinis vinjetės.

^KLAUSYKITĖS TĖVYNĖS GARSU KIEKVIENĄ SEKMADIENI

S. Dabkus, Toronto......... 8.00
J. Laurinaitis, Australija 21.37
V. Dzenkauskas.

Pompano Beach ..........13.00
B. Rukša, Toronto ..........10.00
S. Bliudnikienė, Rochester 3.00
O. Elerts, Chicago ......... 3.00
J. Sniečkus, Clevealnd .. 3.00
V. Stasiūnas, St. Pete. . . 5.00
A. Johansonas. Cleveland 2.00
A. Adomavičienė.

Winchester.................... 8.00
Gr. Siliūnienė, Flushing 13.00
L. Garbačiauskas. Sta.vner 9.25

Visięms aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

VACIO
KAVALIŪNO

ROMANAS ‘

DALIA

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
LB Worcesterio
Apyl. Valdyba .................25.00
E. Laniauskas, Euclid ., 3.00
K. Gaižutis. Houston .... 8.00 
N. Matijošaitis.

Los Angeles ................. 33.00
K. Miškinis, Rochester . . 5.00
J. Bagdonas, Woodhaven 8.00
P. Sideravičius, Chicago 8.00
J. Talandis,

Olympia Fields............ 13.00
T. Bartkus, Sarnia ......... 8.00

Kietais viršeliais su aplanku dail. Vlados Stančikai- 
tės-Abraitienės, 236 psl. Kaina 7 dol. Išleido Viltis.
---------------------------- IŠKIRPTI-------------------------------

Siunčiu 7 dol. ir prašau atsiusti Vacio Kavaliūno 
naują romaną DALIA. (Vilties draugijos nariams kaina 
5 dol.).

Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.
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ruošė; J. Dambrauskas, V. 
Binkis ir A. Laukaitis.

šių metų ALFAS Garbės 
nariu buvo išrinktas Vin
cas Binkis iš Sydnėjaus. Į 
naują ALFAS valdybą bu
vo pasiūlyta Sydnėjaus ir 
Adelaidės kandidatai. Bal
sų dauguma buvo išrinkta 
Sydnėjaus kandidatai: J. 
Danąbrauskas pirm., N. 
Walis-Grincevičiūtė sekre
torė ir A. šepokas iždn.

Visas suvažiavimas ir 
posėdžiai praėjo labai gra
žioje ir darbingoje nuotai
koje, neturint jokių dides
nių susikirtimų ir ginčų.

V. Matonis, Philadelphia 8.00
J. Sonda, Dorchester .... 3.00
R. Vaičaitis, W. Nyack .. 3.00
J. Čipkus, Willowick .... 5.00
J. Račylienė, Euclid ....25.00
V. Gerdvilis, Wellington 13.00
M. Jason, Grecnvvich .. 8.00 
Kun. J. Žvirblis,

Grand Rapids ............. 33.00
K. Šeputa, Surfside .... 8,'JO
V. Rugienius, Livonia .. 3.00
V. Abraitis, Cleveland ., 8.00
K. Civinskas, Cleveland 10.00
A. Gverzdys,

St. Catharines ............ 13.00-
J. Radas, Livonia........... .  8.00
K. Bruožis, Cleveland .. 3.00
V. Abramikas, Springfield 3.00
J. Augutis, Rockford .... 8.00
S. Giedrikis, Juno Beach 3.00
A. Lukas, Dearborn .... 8.00
J. Januševičius, London 10.64

• Antanas Mikalajūnas, 
gyv. Santa Monikoje, per 
Albiną Markevičių Dirvai 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

• Balfo Detroito skyrius, 
per ižd. VI. Staškų, Dirvai 
paremti atsiurttė auką 15 
dol., už Balfo veiklos gar
sinimą Dirvoje. Ačiū.

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

K. Žemeckas, Indianapolis 5.00
J. Juodvalkis, Lemont .. 5.00
O. Daškevičienė, Chicago 13.00
B. Čepauskas, Gulfport .. 8.00 
A. Bliudžius. Detroit ....10.00 
J. Grigaitis. Chicago .... 8.00 
F. Masaitis, La Mirada .. 8.00
H. Petkus,

San Juan Capistrano 10.00
I. Muliolis, Mayfield .... 3.00
D. Sulmar. Springfield . . 5.00
E. Litvinas, Chicago ....10.00 
Ed. Balceris,

W. Los Angeles ..........100.00
P. Vėbra, Chicago ..........13.00
J. Širka. Chicago ............. 8.00
E. Milkus, Detroit ......... 3.00
R. Bužėnas, Los Angeles 150.00 
Lietuvių Moterų Klubų
Fed. Bostono klubas ....50.00
J. Pivoriūnas, Cleveland 3.00
A. Rudzitas, Woodbridge 10.00
M. Karečkienė,

Woodhaven .................. 3.00
P. Banys, Jupiter .......... 23.00
S. Palekienė, Chicago .. 3.00
L. Lendraitis, Boston .... 8.00
J. Rimkevičius. Chicago .. 3.00

J. Bubelis.
Wisconsin Delis ......... 8.00

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Valdyba . .. .100.00

MACHINIST IST CLASS Jf 
Aircraft Prccieion Gear Mfg.: sėt up 
and operated'. Gear Hobbing, Shąp- 
ing & Grinding. (Reishauer), cylin* 
drical Grinding, internal, extcrhal, 
thread grinders, Engine, Turret and 
Chucking, lathes. Located Eastern 
Oueens.

Call 718-592 7106

TIKROJI LIETUVA
■

=Didelio formato, kietais virbeliais knyga su 79 žemėlapiais £ ir 172 iliustracijom. Parengė Algirdas Gustaitis. $20.00 ir = $2.00 persiuntimas.
=s

Lietuvos žemėlapis 1:1.000.000 mastelio. $12.00 1595 m. Lietuvos žemėlapis. $6.00 1749 m. Lietuvos žemėlapis. $7.00 14-ka Lietuvos miestų herbų. $3.00Užsakymus siųsti: S. Bernatavičius, 1513 So. 48th = 
Court. Cicero, Illinois 60650, U.S.A.

millllllllllllllllllllllllilllilillilllilllllilllllilllillllllllllllllllllllllliillllillllllllllillllli^

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

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

vftr Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai 
ijfiL 936 East 185th Street , Cleveland, Ohio 44119
F 41 Tel. (216) 531-7770\ ✓ Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinamateikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje. Didelė aikštė automobiliams pastatyti.
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PREMIJOS KANDIDATAI
Spausdinti kūriniai

1. Kovo Ketvirtoji — ro
manas, Jurgis Gliaudą.

2. Molinis Akliukas — apy
sakos, Vladė Butkienė.

3. Piliakalnio šešėlis — ro
manas, Albinas Bara
nauskas.

4. Pirmieji Svetur — roma
nas — Alė Rūta.

5. šventojo Petro šunynas
— romanas, Edv. Cinzas.

Rankraščiai
1. Dienoraščiai — poezija, 

Jonas Mekas.
2. Kur Bėga Šešupė — ro

manas, Jonas Rūtenis.
3. Portretas — vaidinimas, 

Jonas Rūtenis.
4. žiemos Teologija — poe

zija, Nyka Niliūnas. 
Kūrinius skaito Vertini

NOTARY PUBUC

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 įstaigą.

Tllini VIENINTELIS LIETUVIŲI Al IP A KREDITO KOOPERATYVAS I HUI ■■ OHIO VALSTIJOJE.
18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119 

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

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

PATARNAVIMAI
MOKAME UŽ

Reg. indėliai 6% 
($100 ar daugiau) 
’Super-Share’ 9% 

($2,500 ar daugiau) 

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.
TAUPYKITE IR SKOLINKITES TIKTAI TAUPOJE

mo komisija Chicagoje: Da
lia Bylaitienė, dr. Violeta 
Kelertienė, dr. Aušra Liu- 
levičienė, Adolfas Markelis, 
dr. Bronius Vaškelis.

JAV LB Kultūrinė 
Taryba

LKBK VII TOMAS 
CLEVELANDE

Sekmadieni, 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-

SKOLINAME
Asmeninės paskolos 

Automobiliams 
Namų pagerinimui 
Nuošimčiai mažesni 
Sąlygos geresnes.

PILĖNŲ TUNTO SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS 
MALONIAI KVIEČIA VISUS I TRADICINI Užgavėnių blynu balių 

1985 m. vasario men. 9 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 ST. 
Trumpa meninė programa, vakarienė jautienos kepsnys ir kitokie Užga

vėnių valgiai su šampanu.

šokiams gros ROMO STRIMAIČIO orkestras. Pelnas skiriamas skautų va
saros stovyklai. Įėjimas asmeniui $12.50, jaunimui $7.00.

Bilietus platina ir stalus rezervuoja s. M. Puškorienė, tel. 486-8613.

nikos Sąjungos pirmininkas 
kun. Kazimieras Kuzmins
kas. Pr. Razgaitis trumpo
je apžvalgoje apibūdins 
Kroniką kaip tautinės ir re
liginės gyvybės apraišką.

Balys Gaidžiūnas meni
nėje dalyje padės dalyviams 
įsijausti į 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.

• "Žalgirio”- šaulių kuo
pos visuotinas narių susi
rinkimas įvyks vasario 3 
dieną, 3 vai. po pietų Lietu
vių namų žemutinėje salėje.

Kuopos nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti.

• CIevelando Lietuvių Sli
dinėjimo Klubas ruošia sli
dinėjimo savaitgalį kovo 
Į, 2, 3 dienomis Holiday 
Valley Resort, Elicottville,
N. Y. ”Mardi Gras Festi- 
val”. Visi kviečiami daly
vauti. Nakvynės bus aprū
pintos. Pranešti iki vasario 
4 d. Dėl informacijų skam
binti A. Nągevičiui telef.: 
845-4954 arba A. Maineliui 
692-1690. (4-5)

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

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

HELP WANTED
Housekeeper live in or 

full time. Own transporta- 
tion, references, call 781- 
9221.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• SAUSIO 27 D. 4 vai p. p. 

Lietuvos Kronikos VII tomo 
pristatymas Dievo Motinos pa
rapijos salėje.

• VASARIO 3 D. Žalgirio 
šaulių kuopos susirinkimas 
Lietuvių Namuose.

• VASARIO 9 D. Pilėnų 
tunto tradicinis Blynų balius.

• VASARIO 10 D. Taupos 
kooperatyvo narių metinis su
sirinkimas 11:30 vai. ryto Die
vo Motinos parapijos kavinėje.

• VASARIO 17 D., sekma
dienį, 4 vai. p. p. Vasario 16 d. 
minėjimas Dievo Motinos pa
rapijos salėje. Ruošia ALT ir 
LB.

• VASARIO 24 Lietuvių na
mų bendrovės (Lithuanian Vil- 
lage Ine.) 'akcininkų metinis 
susirinkimas.

• KOVO 24 D. Clevelanudo 
skautų KAZIUKO MUGĖ.
Rengia Neringos ir Pilėnų tun
tai.

• KOVO 9-JO D. Čiurlionio 
ansamblio 45 metų sukaktis. 
Akademija-koncertas.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS I.akewood. Ohio

MATAS & TURNER 

REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER1

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

• KOVO 16 D. dainininkų ir 
muzikos instrumentalistų kon
kursas Dievo Motinos parapi
jos salėje.

• BALANDŽIO 14 D. Dievo 
Motinos parapijoje popietė su 
Grandinėle.

• BALANDŽIO 27 D. Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos parengimas.

• GEGUŽĖ? D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
Motinos dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18-19 D. Skau
čių Židinio parengimas.

• BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų baigimas.

B| NATIONWIDE 
IINSURANCE 
J N*tionwide i» on yOv'” »•<*•

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



• Dr. A. Gerutis. Lietu
vos atstovas Berne, Šveica
rijoje, nepajėgdamas kiek
vienam atskirai parašyti, 
šiuo nuoširdžiai dėkoja vi
siems tautiečiams bei tau
tietėms, kurie jam pareiškė 
užuojautą dėl jį ištikusios 
ligos.

Lygiu būdu jis didžiai dė
kingas už gausius linkėji
mus Kalėdų švenčių ir Nau
ji! Metų proga.

• inž. Vytautas Kaman
tus, PLB pirmininkas, su 
žmona Gražina siunčia N. 
Metų sveikinimus Dirvai ir 
jos skaitytojams iš Austra
lijos, kur buvo nuvykę į 
Australijos Lietuvių Die
nas.

MIRĖ ALEKSIS 
RANNITAS

Sausio 5 New Havene, 
Conn., ištiktas širdies ata
kos, mirė meno istorikas ir’ 
meno kritikas, poetas Alek- 

A. A.

VIKTORUI GEDGAUDUI 

mirus, jo žmonai RŪTAI ir broliui dr. EU

GENIJUI GEDGAUDUI reiškiame gilią užuo-, 

jautą

Roma ir Danielius
Degėsiai

Ats. mjr. JOKŪBUI DAGIUI

mirus, sūnui JAUNUČIUI su žmona ANTA

NINA, anūkui LINUI su žmoną reiškiu nuo

širdžią užuojautą

Jūrų kap. Stasys Dagys

sis Rannitas. Buvo gimęs 
1914 spalio 14 Estijoje. Ten 
baigė mokslus — meno is- 
toriją, dar studijavo ir kla
sikines kalbas. 1940 persi
kėlė gyventi į Kauną. Daug 
yra rašęs apie įvairius lie
tuvių dailininkus. Prieš Ka
lėdas išėjo jo stambus vei
kalas apie Čiurlionį. Para
šytas angliškai, išleido 
Amerikos Lietuvių Biblio
tekos leidykla.

• Paulina Banienė, gyv. 
Jupiter, Fl., užsiprenumera
vo Dirvą ir a. a. Adolfo Šal
kausko atminimui atsiuntė 
Dirvai paremti auką 23 dol. 
Ačiū.

• Edvinas Balceris, gyv. 
Los Angeles, Ca., atnaujin
damas Dirvos prenumeratą 
ir pridėdamas 100 dol. au
ką, rašo: ”Kai dr. L. Kriau- 
čeliūnas ar jo šeima imasi 
kokios nors iniciatyvos — 
pasisekimas garantuotas. 
Jam pradėjus organizuoti 
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PIRMA KARTA CHICAGOJE
JAUNIMO

CENTRO

DIDŽIOJOJE

SALĖJE

VASARIO 24,

SEKMADIENĮ,

3 VAL. P. P Sol. Regina Žymantaitė-Peters

SOL REGINOS ŽYMANTAITES-PETERS

KONCERTAS
Rengiamas Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti. Visi maloniai 

kviečiami j koncertą atsilankyti. Bilietai po 8, 7 ir 5 dol. gaunami 
Gift International — Varnelių prekyboje — 2501 West 71 Street, Chi
cago, III. 00629. Telef. (312) 471-1424.

DIRVOS 70 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI VYR. KOMITETAS

paramą Dirvai, skubinuosi 
su savo auka 100 dol. (anks
ti duota pagalba — dvigu
ba pagalba), nes vėliau gali 
pritrūkti vietos Dirvos pus
lapiuose, skelbiant talkinin
kus. O Dirvai linkiu nepa
senti !” Ačiū už. paramą.

• Ramūnas Bužėnas, gyv. 
Los Angeles, Ca., a. a. J. 
Chmieliauskienės atmini
mui suaukotus draugų ir 
pažįstamų 150 dol. atsiuntė 
Dirvai, nes abu p. p. Chmie- 
liauskai iki pat išsiskirimo 
iš gyvųjų tarpo prenume
ravo Dirvą ir ją remdavo. 
Ačiū už auką.

• JAV LB-nės Visuome
ninių reikalų taryba. Vasa
rio 16-tos progai yra paruo
šusi specialias radijo pro
gramas — viena angliškai
— 20 minučių ir antra lie
tuviškai — 28 min. ilgio. 
Juosteles galima gauti pas 
VRT narį inž. Eduardą Mei
lų — skambinant telefonu 
(617) 753-7232 arba (617) 
393-7300 Ext. 654, rašant
— 70 Curtis Rd., Auburn, 
Ma. 01501.

• LB VVorcesterio Apyl. 
valdybos nariai, dėkodami 
už Dirvoje nuolatinį laisvo
jo pasaulio lietuvių kilnių 
idėjų kėlimą ir nenuilstamą 
kovą už Lietuvos išlaisvini
mą, — skiria 25 dol. auką 
ir linki tokiu pat pasiry
žimu tęsti šį gražų spaus

CIevelande netikėtai iš mūsų tarpo pa
sitraukus Amžinybėn vienam pirmųjų Lietu
vių Skautų Sąjungos steigėjų, pirmajam Vyr. 
Skautų štabo viršininkui ir pirmajam Vy
riausiam Skautininkui, Nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės pulkininkui

A. A.
v. s. VALDEMARUI ŠENBERGUI, 

Jo našlei v. s. APOLONIJAI, dukroms — 
MARIJAI, JULIJAI ir ELEONORAI, sū
nums — JONUI, ANDRIUI ir JURGIUI ir 
visų jų šeimoms, giminėms bei artimiesiems 
— giliausią skautišką užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi —

Lietuvių Skautų Brolijos 
Vyriausias Skautininkas, 

Vadija ir visa Brolija

i
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dinto žodžio skleidimo dar
bą.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
už paramą.

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos Bostono klubas, 
per ižd. Ireną Ulpaitę, Bir
iai paremti atsiuntė 50 dol. 
Ačiū.
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