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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

REAGANO KRIZĖ
Ar smerktini geri norai?

Vytautas Meškauskas

Mirė žurnalo 'Naujoji Viltis’ redaktorius 

Aleksas Laikūnas

Nemažas triukšmas, kilęs 
dėl ginklų pristatymo Ira- 
nui, staiga išsiplėtė į Water- 
gate primenančią krizę, pre
zidentui prisipažinus, kad jis 
nieko nežinojęs, kad Izraelis 
dalį pelno iš prekybos gink
lais su Iranu pervedė Nika
ragvos sukilėliams ‘contro’. 
Jei pradžioje atrodė, kad 
prezidento Reagano prisipa
žinimas, jog jis suklydo leis
damas tas operacijas ir dėl 
to prisiima atsakomybę - pa
gal prezidento Kennedy pa
vyzdį po nelaimingos invazi
jos į Kubos Kiaulių įlanką - 
būtų užbaigęs bylą, tai da
bar padėtį sukomplikavo jo 
prezidentavimo būdas: koks 
šeimininkas, jei jis nežino 
kas pas jį darosi namuose?! 
Kokia iš tikro yra jo užsienio 
politika, kai Valstybės Sek
retorius Shultz kalba vieną, 
o iš Baltųjų Rūmų pusrūsio 
vedamos gražiems žodžiams 
prieštaraujančios operaci
jos?

Antra vertus, situacija 
yra daug sudėtingesnė, ne
gu ją galima būtų tik juodais 
-baltais dažais atvaizduoti. 
Sovietų Sąjunga, pavyzdžiui 
prieš visas sutartis ir 
pavergtųjų valią valdo visą 
Centro ir Rytų Europą. Jei 
tačiau paklausi JAV gyven
tojų nuomonės, milžiniška 
dauguma, nepaisant Sovieti- 
jos nusikaltimų, pasisakys 
už gerus santykius su ja, 
susitarimą dėl nusiginklavi
mo ir t.t. Bet jei taip - kodėl 
kitaip elgtis su Iranu ar ku
ria kita valstaybe, kuri yra 
svarbi JAV interesams? Ko
dėl napabandyti su ja page
rinti santykius, užmirštant 
jos valdžios biaurumą, kuris 
laikui bėgant gali pasikeisti?

Iš viso, tarptautinė politi
ka iš esmės nėra visai ‘nekal
tas biznis’, kurio dalyviai te
turi visai gerus norus. Tie
sa, taip kartais bandoma gal
voti. 1929 m. Valstybės Sek
retorius Stimson įsakė užda
ryti savo žinybos skyrių, 
kuris stengėsi iššifruoti kitų 
valstybių telegramas - girdi, 
‘džentelmenai neskaito sve
timo pašto!’ ...

Dabartinės ‘košės’ supra
timui reikia atsiminti Izrae
lio laikyseną. Jis negali nie
ko gero tikėtis iš Irano. Jei 
jis laimėtų karą su Iraku, Ira 
no pasaulėžiūra gali įsivy
rauti visose Islamo valsty
bėse. Iš kitos pusės, tačiau, 
Iranas nėra arabų valstybė 

ir jei arabų valstybės iš jos 
jaučia daugiau pavojaus, jos 
mažiau dėmesio gali skirti 
kovai su Izraeliu. Jei dar pri 
dėsime, kad Irane gyvena 
per 30,000 žydų, kurių liki
mas negali nerūpėti Izrae
liui, rasime jam akstiną įsi
velti į ginklų Iranui pristaty
mo biznį, kuris sukasi virš 
10 bilijonų dolerių kasmet. 
Kodėl iš to biznio turi pelny
tis tik Kinija, Siaurės ir Pie
tų Korėjos, prancūzai, sovie
tų satelitai Europoje ir pati 
Sovietija?

Izraelis tame biznyje da
lyvauja jau nuo 1979 metų. 
Izraelio valdininkai teigia, 
kad tai buvo daroma su JAV 
pareigūnų žinia ir palaimini
mu. Tie tai neigia. Kaip ten 
buvo - iki Teherane buvo lai
komi suimti JAV pasiunti
nybės tarnautojai, Izraelis 
savo siuntas sulaikė. Po jų 
paleidimo, kuris faktinai bu 
vo išpirkimas, Izraelio min. 
pirm. Beginąs pasakė Wa- 
shingtonui, kad nėra reikalo 
tą biznį varžyti. Tiesa, pra
džioje jis pristatinėjo kitų 
valstybių (ne JAV) ginklus, 
bet 1981 m. Izraelio krašto 
apsaugos min. Ariel Sharon 
pasakė tada buvusiam Valst. 
Sekr. Haigui, kad Izraeliui 
yra gyvybinis reikalas palai
kyti ryšį su Iranu. Haigas 
niekados nedavė sutikimo 
pardavinėti JAV ginklus, ta
čiau izraelitai buvo tikri, kad 
jis tam ir nekliudys. Už ke
lių metų, tačiau, Iranas su
šaudė visus Izraelio kontak
tus pas save ir jie atsinauji
no tik 1985 metais. Tai Sau- 
di Arabijos bilionieriaus ir 
ginklų pirklio Adnan M. 
Kashoggi nuopelnas. Jis su
sidraugavo su dviem žydų r 
ginklų pirkliais - stambiau
siu ginklų pramonininku A. 
Schwimmer Ir Yaacov Nim- 
rodi, buv. Izraelio karo ata
che Teherane, dabar gyve
nančiu Londone. Jis juos su
vedė su Irano ginklų pirkliu 
Ghorbanisar, Irano ministe- 
rio pirmininko Muosavi drau 
gu. Schwimmer yra buv. Iz
raelio min. pirm., dabar užs. 
min. Pereso draugas. Tas 
informavo prezidentą Rea- 
ganą, kad yra užmegstas ge
ras kontaktas su ‘nuosai
kiais’ Teherano žmonėmis. 
Peresaš tuo būdu norėjo at
silyginti Reaganui už jo pa
lankumą Izraeliui.

Tuo reikalu Izraelio užs. 
(Nukelta į 4 psl.)

A. A. Aleksas Laikūnas (1912-1986)

Lapkričio 22, šeštadienį, 
apie 3 vai. p. p. nuo stai
gaus širdies smūgio mirė 
Aleksas Laikūnas, žurnalo 
"Naujoji Viltis” redakto
rius, sulaukęs 74 metus. Jis 
gimė Galčių kaime, Žeime
lio valsčiuje, Šiaulių apskri
tyje. 1930 baigė Šiaulių mo
kytojų seminariją. Aštuo
nerius metus mokytojavo 
pradžios mokyklose. Persi
kėlęs į Kauną, nuo 1938 iki 
1940 studijavo VDU ekono
minius mokslus. 1940 vedė 
JSO sportininkę, Lietuvos 

Nešant a. a. Alekso Laikūno karstą į Dievo Motinos bažnyčią: V. Gedgaudas, dr. Br. Ne- 
mickas, A. Jonaitis, J. Žagarskas, M. Valiukėnas ir K. Pocius. V. Bacevičiaus nuotr.

stalo teniso rinktinės žaidėm 
ją Kazimierą Pauliukevičiū- 
tę. 1944 metų vasarą su. 
žmona ir dukrele Jūrate, 
bėgdami nuo bolševikų oku-. 
pacijos, išvyko į Vokietiją 
ir įsikūrė Dillingene. 1949 
metais atvyko į JAV ir ap
sigyveno Clevelande. čia 
dirbo spaustuvininko darbą, 
talkino Dirvai, rašė tauti
nės minties spaudoje.

A. Laikūnas spaudoje 
reiškėsi nuo 1928 m., rašė 
Jaunojoj Kartoj, Lietuvos 
Aide, Dirvoje. 1945-49 bu

vo Mūsų Kelio redakcinės 
kolegijos nariu ir techniš
kuoju redaktorium. 1965 
buvo išrinktas Dirvos lei
dėjų Vilties draugijos pir
mininku (1965-1973). 1970- 
1977 metais Naujosios Vil
ties žurnalo redakcinės ko
legijos narys, o nuo 1981 
šio tautinės minties žurna
lo redaktoriumi. Kiti redak
cinės kolegijos nariai yra 
dr. Bronius Nemickas ir 
Mečys Valiukėnas. Dar die
ną prieš mirtį jis lankėsi 
Dirvoje ir tarėsi dėl žurna
lo "Naujoji Viltis” naujo
jo numerio spausdinimo. 
Apskritai A. Laikūnas yra 
parašęs daug straipsnių, 
obijektyviai ir dalykiškai 
komentavęs visuomeni.n i o 
gyvenimo įvykius, per Tė
vynės Garsų radiją skaitė 
lietuviškųjų įvykių apžval
gas.

Visuomeninėje bei politi
nėje veikloje jau Lietuvoje 
jis stipriai reiškėsi jauna
lietuviuose, neolituanuose, 
mokytojų sąjungoje. Vokie
tijoje buvo tremtinių ben
druomenės tarybos narys, 
JAV — Alto tarybos narys, 
1967-68 PLB vicepirminin
kas informacijai, Amerikos 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
tarybos narys.

Lapkričio 25 Jakubaus
kų laidotuvių koplyčioje 
Clevelande, velionį atsisvei
kinti susirinko šeimos na
riai, Clevelando lietuviai, 
organizacijų vadovai, kiti 
net atvyko iš kitų miestų.

Atsisveikinimo vakare 
maldas kalbėjo kun. Gedi
minas Kijauskas, S. J. šei
mai užuojautą pareiškė ir 

(Nukelta į 3 psl.)
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Istorijos klastojimasPovilaičio '
Kaip žinia, sovietai Lie

tuvos okupaciją teisino ta
riamu karių iš Lietuvoje 
esamų jų įgulų grobimu. 
Tos kalbos prasidėjo jau 
1940 m. gegužės mėn. pa
baigoje. Lietuvos vyriausy
bė į tai pažiūrėjo rimtai, 
bet pravesta kvota tuos kal
tinimus paneigė. Sovietai, 
kaip dabar, taip ir tada, bė
ga pirmai progai pasitai
kius. Nepaisant to, Maskva 
birželio 14 d. pareikalavo 
už tuos 'grobimus’ patrauk
ti teisman Vidaus reikalu 
ministerį K. Skučą ir tos 
pačios ministerijos saugu
mo departamento dir. A. 
Povilaitį. Kartu buvo pra
nešta, kad Lietuvon įveda
mi papildomi sovietų ka
riuomenės daliniai.

šitas pretekstas okupaci
jai jau tada skambėjo visai 
nerimtai, o juo labiau da
bar. Už tat sovietų 'istori
kai’ gavo įsakymą okupaci
ją kitaip pateisinti. Garbi
nant gen. Vitkauską GIM
TAJAM KRAŠTE rašoma:

"Vykdant ministeriu ka
bineto 1940 m., vasario
mėn. nutarimą saugumo de
partamento direktorius A. 
Povilaitis buvo pasiųstas į 
Berlyną. Jis turėjo išsiaiš
kinti, kaip Vokietija rea
guotų į santykių tarp Lie
tuvos ir TSRS paaštrėjimą. 
Ar sutiktų Vokietija tokiu 
atveju paimti Lietuvą į sa
vo globą. A. Povilaičiui bu
vo pavesta pranešti, kad 
Lietuvos prezidentas nuta
ręs perorientuoti Lietuvos 
politiką į Vokietiją ir tiki
si gauti iš jos paramos. Per 
Gestapo atstovą dr. V. Best 
Povilaičiui buvo pranešta, 
kad Vokietija sutiktų pa
imti Lietuvą ir į savo globą, 
tačiau tik apie 1940 m. rug
sėjo mėn. pasibaigus karui 
Vakarų fronte.”

Tokia versija gali atro
dyti patikėtina tik tiems, 
kurie nieko nežino apie Rib- 
bentropo - Molotovo paktą, 
kuriuo pirmiausiai Latvija 
ir Estija, o vėliau ir Lietu
va atiteko sovietų įtakai. 
Kaip galėjo Smetona, kuris 
pagal visus šaltinius prie
šinosi vokiečių pasiūlymui 
ginklu atsiimti Vilnių, ir iš 
viso tikėjo į Vakarų perga
lę, per keletą .mėnesių pa
keisti savo nusistatymą ir 
prašyti vokiečių globos, 
ypač kad jo galia jau buvo 
koalicinės vyriausybės ap
kirpta? Juk vos pora dienų 
prieš sovietų ultimatumą 
birželio 13 d. Vokietijos 
užs. reik. min. politikos 
departamento direktorius 
Woermann pranešė aplin
kraščiu savo pasiuntinybėm 
Baltijos kraštuose, Suomi
joje ir Maskvoje, kad jis 
kalbėjosi su K. Škirpa, ku
ris jam pranešęs, kad Lie

tuvos vyriausybė daugiau 
pasirūpinsianti sovietų įgu
lų saugumu. Į Škirpos užuo
miną, kad sovietai gal kels 
Lietuvos-Vokietijos santy
kių klausimą, jis, Woer- 
mannas atkirtęs, kad Lie
tuvos-Vokietijos santykiuo
se nėra nieko tokio, kuris 
nebuvo ar nėra žinomas So
vietų Sąjungai. Škirpa taip 
pat paklausęs ar Vokietijos 
ambasadoriui Maskvoje nė
ra pavesta tuo reikalu atsi
klausti sovietų. Vokietis į 
tai atsakęs neigiamai ir 
vengęs tuo reikalu daugiau 
kalbėti.

žinoma, galima aiškinti, 
kad tai oficiali kalba — 
slaptai vokiečių saugumie
čiai galėję daugiau prasi
tarti Povilaičiui, ką jis ir 
sako savo parodymuose so
vietų tardytojams. Tačiau 
ar tie savo papročiu neįdėjo 
į Povilaičio burną žodžių, 
kurių jis nesakė? Ir paga
liau pats Povilaitis turėjo 
būti nusivylęs paskutine 
Lietuvos vyriausybe.

Mat, kai sovietų ultima
tumas buvo priimtas K. 
Skučas atsistatydino, o Po
vilaitis buvo iš pareigų at
leistas. Skučas tada papra
šė prezidento leisti jam ir 
Povilaičiui vykti prie Vo
kietijos sienos ir davė gar
bės žodį be vyriausybės ži
nios nepasišalinti. Tame po
kalbyje dalyvavo A. Mer
kys ir Raštikis, kuriam ta
da galvota pavesti sudaryti 
naują vyriausybę, bet so
vietai netrukus pranešė, 
kad Raštikio kandidatūra 
jiems nepriimtina. Anot 
Skučo pasakojimo savo 
žmonai, prezidentas jiems 
pareiškęs, vyrai, žiūrėkite, 
jog šitų žmonių nekaltas 
kraujas nekristų ant mūsų 
ir mūsų vaikų. Raštikis at
sakęs, kad viską padary
siąs ir laiku bus pranešta, 
kada reikės pasišalinti. Bu
vo nuspręsta važiuoti į žy
gaičius už Jurbarko prie 
Vokietijos sienos, kur Povi
laitis turėjo daug giminių 
ir ūkį. Prieš išvažiuojant 
Skučiui dar buvo paskam
binęs Merkys, kuris sakęs: 
"Atiduodu Povilaitį tavo 
atsakomybėn. Dar kartą 
sakau: nepadarykite kvai
lystės ir per anksti nepasi
šalinkite iš Lietuvos, bus 
laiku pranešta, kada reikės 
pasitraukti." (žiūr. Kario 
1959 m. 10 Nr. ir Akiračių 
1981 m. 9 Nr.).

Vietoje pranešimo kada 
bėgti iš Kauno atvažiavo 
policininkai Skučą ir Povi
laitį suimti. Atgal žiūrint 
atrodo, kad buvo labai nai
vu tikėtis iš vyriausybės, 
kuri priėmė sovietų ultima
tumą, jog ji leistų sovietų 
apkaltintiems pareigūnams 
pabėgti. Tokį pranešimą 

į Berlynac...
Vytautas Meškauskas

galėjo duoti tik bėgantieji, 
bet jie turėjo labai skubė
ti. Pagal A. Merkelio 1964 
m. išleista knygą Antanas 
Smetona prezidentas

”... patarė gen. K. Sku
čui su šeima nieko nelau
kiant bėgti.

— Nebėgsiu. Išbėgus 
man, kiti turės atsakyti. Aš 
ir Povilaičiui (sic!) pasa
kiau, kad nebėgtų ...

— Kitų neišgelbėsi... 
Būsi bergždžia auka, paste
bėjo respublikos preziden
tas A. Smetona."

Ta versija, nors ir tiesio
gine kalba perduota; nevi
sai derinasi su kartu bėgu
sios šeimos pasakojimu. Bet 
ir ji verčia manyti, kad jei 
Povilaitis buvo nuvežęs 
Berlynan pasiūlymą susidė
ti su vokiečiais, jis būtų be 
jokio leidimo skubėjęs Vo
kietijon, kaip ir jo tiesio
ginis viršininkas. Vietoje to 
jie pasiėmė kartu į Povi
laičio tėviškę Saugumo de
partamento neoficialų ry
šininką su vokiečių saugu
mu P. Meškauską-German- 
tą, kuris pirmas perėjęs 
sieną, grįžęs atgal pranešė, 
kad vokiečiai priims perėju
sius.

Patys pergyvenę pasku
tines nepriklausomos Lie
tuvos dienas sutiks, kad 
bendros nuotaikos tada bu
vo tokios, jog pasipriešini
mas buvo praktiškai neįma
nomas. Reikėjo nusileisti 
nepalyginamai jėgai. Tokiu 
būdu ir generolų V. Vit
kausko, V. Karvelio ir kitų 
panašių pareiškimai, kad 
jie sulaikė, anot G. Krašto, 
nuo

"beprasmiško karo prieš 
TSRS, kurio neoficialiu ke
liu siekė hitlerininkai’’ 
yra tik vėliau išgalvoti pa- 
sigirimai. Juk logiškai gal
vojant, G. Kraštas prie jų 
turėtų pridėti ir visus tuos, 
kurie važiavo į Eitkūnus 
kalbinti Smetonos grįžti, o 
vėliau patys pabėgo! Juk 
net voldemarininkų, kurie 
buvo laikomi vokiečių bičiu
liais, įkvėpėjas Augustinas 
Voldemaras, sovietams oku
pavus Lietuvą, į ją grįžo, 
nepaisant Škirpos perspėji
mo, kad jis laikomas vokie
čių šalininku. Sovietų isto
rikai geriau panagrinėtų tų 
visų be žinios dingusių by
las.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
A. Vaičienė, Cleveland .. 3.00 
V. Kavaliūnas, Cleveland 20.00 
Z. Jakaitis, Philadelphia 3.00 
G. Vidmantas, Rochester 3.00
B. Dunda, Cicero ..........10.00
E. Švėgždienė, Toronto .. 8.00
A. Ilginis, Flushing .... 3.00
J. Linkuvienė, Oak Lawn 33.00

■ Iš kitos pusės
Baltas paukštis apglėbęs savo sparnais visą pasaulį. 

Virš jo žodžiai: MIR — PEACE — TAIKA — POKOJ — 
FRIEDEN. Toks J. Galkaus plakatas užima lapkričio 6 d. 
GIMTOJO KRAŠTO beveik visą pirmą puslapį, šalia dar 
likusioje skiltyje rašoma:

"Prieš 69 metus bolševikai, tarp jų buvo ne
mažai lietuvių, paėmė valdžią Petrograde... Iš 
apkasų kilo žaizdoti, dujomis apnuodyti vokiečių, 
prancūzų, rusų, anglų ,amerikiečių kareiviai — 
ir vėl tarp jų lietuviai, įsmeigę durtuvus į žemę 
ėjo per lapkričio purvą broliuotis.’’

Tai Gorbačiovo taikos propaganda. Jos priešų tarpe 
esą ’karo pramonės ir finansų magnatai .. . prieš nieką 
neatsakingi seifo gnomai’, šiame sakinyje pasigedau 
aukščiau pakartotinai duodamo įtarpo — ’ir vėl tarp jų 
lietuviai’. Juk išeivijoje turime nemažai prakutusių 'seifo 
gnomas’? J. Karvelis to paties Nr. laiškų skyriuje iš 
Surfside, Fl. rašo:

"Pas mus Michailą Gorbačiovą labai vertina ir 
skaito vadovu, kuris bando pasaulyje įgyvendinti 
taiką.”

Ir kvailiausia propaganda suranda sau aukų! šiuo kar
tu tačiau pakalbėkim apie tautybių įnašą į rusų revoliu
ciją. Iki šiol maniau, kad mūsų įnašas buvo nežymus. Jo, 
pavyzdžiui visai negalima lyginti su žydų įnašu, kurio 
G. K. visai nemini. Likimo ironija daug didesnį vaidmenį 
lėmė ir latviams, kurie revoliucijos metu apsaugojo jos 
vadus. Rusais tie nepasitikėjo.

Bolševikų kapituliacija prieš vokiečius labai sunera
mino britus ir prancūzus, kurie simpatizavo kontrarevo- 
liucionieriams. Tą nujausdamas čekos viršininkas lenkas
F. Deržinskis bandė išprovokuoti užsienio diplomatus. 
Pas britų karo laivyno atache kap. Cromie jis pasiuntė 
du Kremlių saugančio latvių batalijono karius Jan Buikį 
ir Ian Sprogį, kurie įgijo brito pasitikėjimą. Tai buvo 
1918 m. liepos mėn. Po kiek laiko — tiksliai rugpiūčio 14 
d. Buikis pas vyriausią britų diplomatą tuo laiku Rusi
joje Lockhartą atsivedė patį latvių batalijono vadą Ber- 
zin’į, kuris pasisiūlė nuversti bolševikų valdžią. Į sąmoks
lą buvo įtrauktas ir legendarinis britų šnipas Sidney 
Reilly. Sekančiam susitikime — rugpiūčio 22 d. Berzin 
patiekė savo planą nužudyti Leniną ir Trockį. Jei paliksi 
juos gyvus — įspėjo latvis britus — jie tokie geri ora
toriai, kad įkalbės kareivius juos paleisti. Reilly buvo 
kitos nuomonės. Geriausia juos būtų pervaryti Maskvos 
gatvėmis ... be kelnių viso pasaulio juokui. Iš sąmokslo 
nieko neišėjo, tik čeką gavo iš Beržinio 1.200.000 rublių, 
įduotus jam britų. Prasidėjo baisus teroras. Jo auka 
buvo kap. Cromie. Reilly, kurio tikroji pavardė buvo S.
G. Rosenblum, pabėgo, bet už kelių metų čekos buvo 
suviliotas grįžti ir sušaudytas. Kai suskaičiuoji visas 
rusų revoliucijos aukas, ji pareikalavo jų daugiau negu 
visi pasaulio karai kartu suėmus. Dabar ji jau vaizduo
jama kaip baltas balandis! - (vm)

Dr. M. Vygantas,
Winnetka ....................33.00

B. Bielevičius, Somerdale 3.00
P. Lukas, Elizabeth.........25.00
A. Pakalnis, Linden .... 3.00 
St. Baltušis, Dorchester .. 3.00 
Janina Simutienė, savo 

motinos a. a. Elenos 
Ciurlienės prisiminimui 50.00

Br. Bozuras, St. Laurent 10.00 
Pr. Gaižauskas,

Highland Hts...................3.00
Lietuvių Moterų Klubų 

Federacijos Waterburio 
klubo valdyba ............. 20.00

K. Kizevičius, Cleveland 3.00
A. Jasas, Chicago ......... 8.00
J. Rukšėnienė,

Los Angeles ................ 3.00
A. Vaišnys, Los Angeles 8.00 
A. Sukauskas, Dearborn 3.00 
J. Matulionienė, Sturgis 20.00 
A. Dundulis, Chicago .. 10.00
P. Žilinskas, Hemet .... 8.00 
A. Musteikis, Detroib .... 20.00 
A. Vagelis, Worcester .. 8.00 
A. Ožinskas, Willowick .. 5.00 
J. Staškus, Yonkers .... 5.00 
Dr. H. Armanas, Baltimore 3.00
A. Pimpė, Chicago ..........25.00
A. Kazilis, Colgan ......... 8.00
A. Rukšėnas, Cleveland 8.00
S. Mačys, Cleveland .... 8.00
A. Kvietys, Dayton......... 3.00
V. Palubinskas, Cleveland 3.00

S. Jokubauskas, Worth 10.00
G. A. Leksas,

Ft. Lauderdale............. 13.00
Dr. F. Mickevičius, Solon 10.00 
J. Kiaušas, Harrison .... 13.00 
V. Bakūnas, Los Angeles 3.00
H. Siaurys, Toronto .... 13.00
O. Rinkus, St. Petersburg 3.00 
J. Vizbaras, Dorchester .. 3.00 
F. Masaitis, La Mirada .. 8.00 
J. Kiznis, Brooklyn......... 8.00
S. Butrimas, Cleveland .. 8.00 
O. Gailiūnaitė, Toronto 13.00 
E. Maslauskienė,

Richmond Hts..................8.00
Ona Mikulskienė,

Cleveland, a. a. Alekso 
Laikūno atminimui ... .25.00

Vytautas ir Eleonora 
Mozoliauskai, Floridoje, 
a. a. Alekso Laikūno 
atminimui .................... 25.00

Kazys Laikūnas, Chicagoje 
mirusio brolio a. a.
Alekso atminimui......... 50.00

J. Kartanas, Omaha .... 3.00
K. Kiaunė, Santa Ana .. 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Atsisveikinant
Netikėta Alekso Laikū- 

no mirtis sušaukė mus čia 
visus — ištikimąją jo gy
venimo palydovę, šeimos 
narius, bičiulius, bendradar
bius ir gerbėjus — atsisvei
kinti kuklų žmogų, kuris 
gyvendamas įmynė ryškius 
pėdsakus mūsų dvasios kul- 
tūron, — kalbėjo dr. Bro
nius Nemickas, žurnalo 
"Naujoji Viltis” redakcinės 
kolegijos narys, atsisveiki
nant su a. a. Aleksu Laikū- 
nu š. m. lapkričio 25 d. Jo- 
kubauskų laidojimo koply
čioje, Clevelande.

Mirtis yra viso gyvojo 
pasaulio apraiška. Miršta 
visa, kas tik gyva. Tačiau 
žmogaus mirtis nesunaiki
na visas jo esybės. Ji nu
raško tik žmogaus kūną, bet 
palieka gyviesiems jo dva
sinę kūrybą, jo pėdsakus, 
kuriuos jis įmynė gyven
damas, nekalbant jau apie 
metafizinį žmogaus nema
rumą.

Aleksas Laikūnas yra 
vienas tų laimingųjų, kuris 
palieka savo šeimai rūpes
tingo vyro ir tėvo, o tautai 
— kuklaus, kruopštaus ir 
sąžiningo kultūrininko ne
marumą.

Aleksas, teturėdamas vos 
tik 14 metų, apsisprendė 
tapti mokytoju ir 1926 m. 
rudenį įstojo į Šiaulių mo
kytojų seminariją. Ten 
prieš 50 metų užsimezgė ir 
mūsų abiejų pirmoji pažin
tis, kuri virto draugyste, 
tvėrusią ligi pat jo mirties.

Didelių prigimtų gabumų 
ir švelnaus būdo visų mė
giamas 18-metis, 1930 m. 
pavasarį baigęs seminariją, 
tampa mokytoju ir aštuo
nerius metus dirba pradžios 
mokyklose. Draugų mugina- 
mas, 1938 m. atkyla Kau
nan universitetinio mokslo, 
kad būtų pasiruošęs ir di
desniems valstybės ir tau
tos uždaviniams.

Kaip veiveriečiai mokyto
jai, Lietuvos valstybę at
statant, dėjosi visose gyve
nimo srityse į valstybinės 
kūrybos darbą, taip ir mo
kytojas Aleksas Laikūnas 
Lietuvos sutemose jai gel
bėti ėmėsi kito, reikalinges- 
nio periodinės spaudos lei

dybos darbo. Ir Amerikoje 
nuo šio darbo nebeatitruko, 
bet dar giliau jon pasinėrė. 
Į "Naujosias Vilties” leidy
bą įsijungė nuo pat pirmo
jo žurnalo numerio 1970 m., 
o 1981 m. tapo pagrindine 
jo ašimi, redaktoriumi.

"Naujosios Vilties” re
dakcinė kolegija ir redakto
rių šeimos labai apgailėda- 
mos žurnalo širdies, redak
toriaus Alekso Laikūno ne
tikėtą mirtį, giliai užjaučia 
didžios širdgėlos prislėgtą 
jo žmoną Kazimierą, dukrą 
Jūratę, brolį Kazimierą, at
sisveikinti atvykusius pus
brolius Lapinskus, jų šei
mas, kitus velionies gimi
nes ar artimuosius.

Mielas ir brangus Alek
sai ! Liūdesio paniaukotų 
apgobti, mes — Tavo myli
moji šeima, giminės, bičiu
liai, bendradarbiai — pa
skutinį kartą atsisveikinda
mi, lenkiame galvą Tau ir 
Tavo darbams, kurie buvo 
taip didžiai reikalingi sveti
mųjų pavergties slegiamai 
Lietuvos žemei, negalinčiai 
Tavęs priglobti. Taigi tene- 
spaudžia Tavęs pernelyg 
sunkiai svetima žemė!

Vilties Draugijos pirmi
ninkas inž. Kazimieras Po
cius, prisiminė savo ilgą 
ilgą bendradarbiavimą su 
velioniu Vilties draugijos 
valdyboje:

Nuo 1961 metų man te
ko dirbti su velioniu Alek
su Vilties Draugijos valdy
boje. O nuo 1965 iki 1973 
metų, kai velionis Aleksas 
bendradarbiavimą sur velio
niu Vilties draugijos valdy
boje:

Keitėsi Vilties Draugijos 
valdybos pirmininkai, val
dybos nariai, o Aleksas bu
vo Vilties Draugijos valdy
boje iki paskutinės savo gy
venimo dienos. Tai pavyz
dys mum visiem, kaip rei
kia pasišvęsti ir dirbti, kad 
tautinės minties laikraštis 
Dirva išeivijoje egzistuotų.

Dirvos redaktorius Vy
tautas Gedgaudas, atsisvei
kindamas su velioniu pasa
kė:

DIRVOS redakcijos ir 
bendradarbių vardu, reiškiu

A.A. ALEKSAS LAIKŪNAS..
(Atkelta iš 1 psl.) 

prisiminė velionio veiklą bei 
darbus;, Vilties draugijos 
valdybos pirmininkas inž. 
Kazimieras Pocius, kurio 

gilią užuojautą velionio 
žmonai Kazimierai, dukrai 
Jūratei su šeima, broliui 
Kaziui bei kitiems gimi
nėms ir artimiesiems.

Velionio ALEKSO išėji
mu atsiradusi spraga nebus 
lengvai užpildoma, tačiau jo 
palikti pėdsakai liks atrama 
tęsiantiems jo darbą.

Dėkingi liekame Jam už 
širdingą dėmesį, rūpestį ir 
talką Dirvos kelyje, visad 
su šypsena tiesusiam ranką.

Mielas Aleksai — gyvas 
liksi Dirvos puslapiuose, 
jos istorijoje ir mūsų šir
dyse !

Mečys Valiukėnas, Vil
ties draugijos vicepirminin
kas ir žurnalo "Naujoji Vil
tis" redakcinės kolegijos 
narys, atsisveikindamas sa
kė:

Talentingą ilgametį Nau
josios Vilties redaktorių, 
Lietuvių kalbos stilistą, lie
tuviškos minties puoselėto
ją kolegą Aleksą Laikūną, 
atsisveikinu Korp! Neo-Li
thuania vyr. valdybos, 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos ir asmeniniu 
bendradarbio vardu.

Didžiuojuos Aleksą paži
nęs ir su juo dirbęs. 

Visų Sielų kapinėse atsisveikinant su a. a. Aleksu laikūnu. Vilties draugijos pirm. inž. K. 
Pocius ir žurnalo "Naujoji Viltis" redakcinės kolegijos nariai dr. Br. Nemickas ir M. Valiukė
nas. V. Bacevičiaus nuotr.

valdyboje velionis ėjo vice
pirmininko pareigas, žurna
lo "Naujoji Viltis” redakci
nės kolegijos narys dr. Bro
nius Nemickas, Dirvos re
daktorius Vytautas Ged
gaudas, Korp! Neo-Lithua
nia vyr. valdybos ir ALT 
S-gos valdybos įgaliotas 
Mečys Valiukėnas, Korp! 
Neo - Lithuania Clevelando 
padalinio vardu dr. Vikto
ras Stankus, Amerikos Lie-. 
tuvių Tarybos vardu Anas
tazija Mackuvienė, ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
vardu, pirm. Antanas Jo
naitis.

Atsisveikinimą su velio
niu pravedė išsamiai nupa

Vilties draugijos valdybos pirmininkas inž. Kazimieras Po
cius atsisveikina su a. a. Aleksu Laikūnu. Prie karsto garbės 
sargyboje Clevelando neolituanų padalinio pirm. dr. Viktoras 
Stankus. V. Bacevičiaus nuotr.

sakodamas velionies gyve
nimo ryškesnius momentus, 
Juozas Stempužis, Tėvynės 
Garsų radijo programos re
daktorius.

Lapkričio 26 kun. G. Ki
jauskas, S. J. Dievo Motinos 
šventovėje aukojo mišias 
už velionio sielą, o po mišių 
velionio palaikai buvo pa
laidoti Visų Sielų kapinė
se.

Dirva ir tautinės minties 
bičiuliai reiškia gilią užuo
jautą našlei Kazimierai Lai- 
kūnienei, dukteriai Jūratei, 
žentui Vytautui Kokliui, ve
lionio vaikaičiams Audrei 
ir Vainiui Kokliams, broliui 
Kazimierui su šeima, ir pus
broliams Antanui ir Jonui 
Lapinskams.
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REAGANO
KRIZE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
reik. min. generalinis sekre
torius David Kimche suėjo į 
kontaktą su tada buv. pre
zidento Saugumo Patarėju 
McFarlane. Š.m. gegužės 
mėn. McFarlaine, jau nebū
damas valdiškoje tarnyboje, 
nulydėjo vieną lėktuvą su 
ginklais į Teheraną ir ten 
kalbėjosi su aukštais parei
gūnais. Kaip jau minėjome 
pereitam Nr., visas tas ‘biz
nis’, jei būtų davęs gerų re
zultatų, būtų laikomas di
džiuliu prezidento Reagano 
laimėjimu. Dabar, tačiau, 
prezidentui galima prikišti: 

sulaužė savo 
principą, jog 
negalim san-

Pedagogas ir istorikas iki mirties 

Jonas Švoba
Pedagogas ir istorikas Jo

nas Švoba mirė š. m. lap
kričio mėn. 15 d. Beaumont 
ligoninėje. Troy mieste po 
vėžio operacijos. Detroitas 
ir platesnis lietuviškas pa
saulis nustojo svaraus kul
tūrininko, dirbusio iki mir
ties.

Jonas Švoba gimė 1902 
m. vasario mėn. 10 d. Okai- 
nėlių kaime Kėdainių aps
krityje. 1925 m. baigė Pa
nevėžio mokytojų seminari
jos visus keturius kursus ir 
įgyjo teisę būti vidurinės 
mokyklos ir keturiose že
mesnėse gimnazijos klasėse 
mokytoju ir kartu teisę 
įstoti į universitetą studi
juoti. Dirbdamas mokyto
ju Krekenavoje, vidurinės 
mokyklos direktorium Sėto
je ir Pilviškiuose, studijavo 
Lietuvos universitete Kau
ne Lietuvos istoriją ir lite-, 
ratūrą, vainikuodamas stu
dijas diplominiu darbu 
"Lietuvių ir lenkų santykiai 
XVII amžiuje, pasiremiant 
Lietuvos kanclerio A. S. 
Radvilos a t s i m inimais” 
1931 m. 1932 m. rugsėjo 
mėn. 25 d. švietimo minis
terija suteikė Jonui Švobai

A. A. Jonas Švoba

1. Kad jis 
užs. politikos 
su teroristais 
tykiauti;

2. Kad visas biznis ilgą lai
ką buvo slepiamas nuo kon
greso, kuris turėjo būti ‘lai
ku’ painformuotas. Dėl to 
‘laiko’, žinoma, galima gin
čytis;

3. Kad buvo sulaužytas įs
tatymas draudžiantis par
duoti ginklus Iranui, nors 
prezidentas turi teisę pada
ryti nežymias išimtis;

4. Paskyrimas tam tikrą 
dalį iš" Izraelio gauto pelno 
‘contrams’ prasižengia Kon
greso nutarimui neremti 
‘contras’ kariškai, nors šiais a u k š tęsniosios mokyklos 
metais pats Kongresas pa
skyrė ‘contrams’ 100,000,000 
dolerių.

Žinoma, geri advokatai vi
sados gali surasti gražius pa
siteisinimus ir įrodyti, kad 
įstatymo raidė nebuvo pa
žeista. Ar Izraelis negali 
duoti pinigų kam jis tik nori? 
Iš viso, demokratų tarpe, 
kurie turi daugumą abejuo
se Kongreso Rūmuose, dar 
nėra noro eiti prie visiško 
prezidento sukompromitavi- 
mo paskelbiant jį sulaužius 
įstatymus, nes 
sprendimą vėliau padarys 
JAV rinkikai. Tie gali nu
spręsti, kad prezidentas no
rėjo gero, bet aplinkybės su
siklostė nepalankiai. Nema
žą vaidmenį gali suvaidinti 
ir žydų nusistatymas, kurių 
įtakos šiame krašte niekas 
negali nuneigti.

mokytojo vardą ir davė tei
sę mokyti istorijos, visuo
menės mokslo ir istorijos 
metodikos. Buvo paskirtas 
didelės gimnazijos direkto
rium į Ukmergę, kur turė
jo pradėti gimnazijos rūmų 
statybą. 1943 m. Vilniaus 
u n i versitetas, pasiremda
mas išlaikytais egzaminais 
ir parašytu minėtu darbu, 
suteikė Jonui Švobai diplo
muoto istoriko vardą.

Jonui Švobai direktoriau
jant Ukmergėje, buvo pa- 

galutiną statyti puikūs ir moderniš-

•••
Paskutinėmis žiniomis, ra

šant šias eilutes, atsistaty
dino prezidento Saugumo Pa 
tarėjas vice admirolas John

M. Poindexter, kuris grįžta į 
laivyną, o jo asistentas mari
nų pulk. lt. Oliver L. North 
buvo iš pareigų atleistas. 
North, kuriam liko 18 mėn. 
iki pilnos pensijos po 20 me
tų tarnybos, tvarkė visą tą 
operaciją, dėl kurios kilo 
skandalas. Tai akcijos žmo
gus, panašus’į slaptosios tar
nybos veikėjus filmose, ku
riems tėvynės gerovė yra 
aukščiausias įstatymas.

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

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

ki gimnazijos rūmai: 
reikalingų paprastų klasių 
juose buvo didelė salė teat
rui, operai ir šokiams, spor
to salė su dušais, paišybos 
klasė.

Dirbant Ukmergės Val
džios Antano Smetonos 
Vardo gimnazijoje, Respub
likos Prezidento 1939 m. 
vasario mėn. 16 d. aktu nr. 
134 buvo apdovanotas D.L. 
K. Gedimino III laipsnio or
dinu. Bolševikmetyje dirbo 
Kėdainių gimnazijoje mo
kytoju, o vokiečių okupaci
jos metais Veiverių gimna
zijos direktorium. Vokieti
joje Hanau lietuvių stovyk
loje suorganizavo lietuvių 
gimnaziją, buvo jos pirmuo
ju direktorium.

Atvykęs į Detroitą įsi
traukė į darbą lietuvių Šeš
tadieninėje mokykloje, kurį 
laiką buvo jos vedėju. Su
organizavo lietuvių moky
tojų sąjungą, kuri turėjo 
perimti šeštadieninės mo
kyklos palaikymą. Buvo mo
kytojų sąjungos pirminin
ku.

Panevėžio mokytojų se
minarijoje buvo ateitininkų 
ir šaulių pirmininku. Vie
nos vakarienės metu dr. 
Eretas neigiamai atsiliepė 
apie šaulius. Švoba užpro
testavo. Pasidarė tautinin
ku, tačiau daugiau dirbo 
pas šaulius. Detroite pirmi
ninkavo Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos skyriui, 
priklausė sąjungos tarybai, 
o šiais metais išrinktas Są
jungos garbės nariu, LŠST 
St. Butkaus kuopos Detroi
te valdybos narys kultūros 
reikalams ir centro valdy
bos narys, Detroito lietuvių 
kultūros klubo valdybos na
rys.

Sunkiai dirbdamas For
do fabrike, vakarais lankė 
tris kartus per savaitę 
Walsh Institute of Accoun- 
tancy buhalterijos kursus. 
Vėliau tapo buhalteriu fab
rike, bet vėl buvo gražintas 
dirbti paprastu darbininku.

Jau Lietuvoje Jonas Švo
ba reiškėsi publicistika, ta
čiau jis atsisklaidė istori
nėse studijose, tik išėjęs į 
pensiją. Daug rimtų istori
nių straipsnių išspausdino 
Karyje, Tėviškės žiburiuo
se, Dirvoje ir Naujoje Vil
tyje. Parašė skyrių "Ame
rikos lietuvių tautinės sro-

be

vės veiklos bruožai", kuris 
tilpo knygoje "Tautinės 
minties keliu". Praeitais 
metais išleido kapitalinį is
torinį veikalą "Šeiminė ir 
prezidentinė Lietuva", ku
ris įamžina Lietuvos ne
priklausomybės gyvenimą. 
Šiandien šis veikalas yra. 
tapęs intelektualinių disku
sijų centru, kas pabrėžia jo 
svarbą ir reikalingumą.

Detroite atsisveikinimas, 
su Jonu Švoba įvyko lapkri
čio. mėn. 17 d. Jolantos Za- 
parackienės laidotuvių na
muose. Vainikuose skendo 
Jono Švobos žemiški palai
kai, o apie jo taurų dvasinį 
veidą kalbėjo atsisveikinto
jai: Lietuvių tautinės są
jungos ir skyriaus vardu 
Albertas Misiūnas; Detroi
to lietuvių organizacijų 
centro — Saulius šimoliū
nas; LB, Lietuvių Fondo ir 
žurnalistų — Vytautas

Kutkus; šaulių — Stefani
ja Kaunelienė; Dariaus ir 
Girėno klubo ir Lietuvių 
namų draugijos — Edvar
das Milkus; draugų — Sta
sys Šimoliūnas. Sekančią 
dieną mišios įvyko šv. An
tano bažnyčioje, kurias at
našavo klebonas Alfonsas 
Babonas, kūnas nulydėtas 
gausiai mašinų palyda į Šv. 
Kapo kapines.

Nliūdime liko žmona Joa
na, dukra Milda (vyresnė 
tyrimų chemikė Federal 
Drug Administration labo
ratorijose Detroite ir jos 
vyras Steve Walters (tyri
mų direktorius toje pačioje 
įstaigoje), sūnus Rimgau
das (General Motors kom
piuterių specialistas), anū
kė Rasa Baužaitė (archi
tektė, dabar studijuojanti 
Šveicarijoje).

Detroit News ir Detroit 
Free Press paskelbė Jono 
Švobos nekrologus su foto
grafija.

Labanaktis, mielas moky
tojau ...

Saulius šimoliūnas

Mielam jaunystės mokslo draugui

A. A.

JONUI ŠVOBAI

mirus, žmoną JOANĄ, šeimos narius bei gi

mines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime.

Juozas Juška
duktė Vida Matulienė

A. L. T. S-gos Garbės Nariui, dipl. istorikui
A. A.

JONUI ŠVOBAI
mirus, žmoną JOANĄ, dukrą MILDĄ su 
šeima, sūnų RIMGAUDĄ, dukraitę RASĄ 

giliai užjaučiame ir liūdime.

Stasė, Stasys, Saulius, 
Algimantas ir želvyra 

Š i m o 1 i ū n a i

žurnalistui

A. A.

JONUI ŠVOBAI

mirus, žmonai JOANAI, dukrai MILDAI su

šeima, sūnui RIMGAUDUI, vaikaitei RASAI,

bei giminėms reiškiame gilią užuojautą.

L.ž. S-gos Detroito 
skyriaus žurnalistai
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LEGENDŲ LIEPSNOS
A. Rimtenis

Liepsna - būdingas mūsų 
gyvenamojo amžiaus įvaiz
dis. Pasaulis liepsnojo pirma 
jame ir antrajame globalinia 
me kare, tebeliepsnoja ir da
bar kai kuriuose pasaulio 
kraštuose. Karo liepsnose 
savo gyvybę aukojo tėvynės 
nepriklausomybę ir jos lais
vę gindami savanoriai ir 
partizanai, liepsnose žuvo, 
savanoriškai aukodamiesi, 
prieš tautos nelaisvę protes
tuojantieji. Bet liepsna eina 
ir iš to plaukiančiu poetiniu 
įvaizdžiu.

Neseniai Vilties Draugijos 
Leidyklos išleistos Petronė- 
los Orintaitės poemos ‘Le
gendų liepsnos’ apdainuoja 
herojines, kūrybines, karžy- 
gines liepsnas, kuriomis su
liepsnojo keli būdingi lietu
vių tautos gyvenimo įvykiai. 
Čia apdainuojamas Dariaus 
ir Girėno skrydis per Atlan
tą 1933 metais, mūsų didžio
jo menininko Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio lieps
ningos vizijos ir mūsų parti
zanų karžygiškai ryžtingos 
kovos paskutiniojo karo pa
baigoje ir vėliau.

Nors nuo paskutiniojo P. 
Orintaitės beletristininio kū
rinio, jos romano ‘Erelių kuo 
rai’, irgi išleisto Vilties lei
dyklos, praėjo 10 metų, bet 
uolioji ir produktingoji rašy
toja ir tą laiko tarpą užpildė 
įvairiais poetiniais ir bele
tristiniais kūriniais, atsimi
nimų apie žymiuosius žmo
nes pluoštais.

Išleidusi kelis poezijos rin
kinius dar nepriklausomoj 
Lietuvoj ir išeivijoj, rašytus 
išimtinai tradicine, klasiki
ne eilėdara, P. Orintaitė šį 
kartą davė mums ir laisvais 
ritmais parašytos poezijos. 
Taip sukurtos yra pirmosios 
dvi jos poemos - ‘Parneškit 
ilgesio žariją’ (Dariui ir Girė
nui) ir ‘Vizijų sakmėj’ (M.K. 
Čiurlioniui). Trečioji šio jos 
rinkinio poema ‘Žengė bro
liai’ (Miško brolių sesužei) 
parašyta tradiciniais ketur
eiliais^ Si poema yra pati 
trumpiausia (9 ketureiliai), 

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 6 dol. ir prašau atsiųsti man Petronėlės Orin
taitės poemas LEGENDŲ LIEPSNOS.

Vardas ir pavardė

lyginant su pačia ilgiausia 
apie M.K. Čiurlionį (39 pusi., 
t.y. arti pusės knygos).

Dariui ir Girėnui skirtoje 
poemoje apdainuojamas ne 
tik pats tas žygis-skrydis 
per Atlantą anais laikais pio- 
neriškomis sąlygomis, bet ir 
su tuo žygiu susiję kiti prisi
minimai, ypač apie lietuvių

Ta pasaka jaunų daigų atolu
Vis ir vis plastės,
ILGESIO ŽARIJĄ neš namon
Kas kartas
Vis naujų gentkarčių žygūnai:
NAMON, namon —
Jūrų ir miškų, kalnynų keterom parskliausti 
Link svėrėm, ramunėm švytinčių piliakalnių, 
NEVĖŽIO dūburingų klonių ...
Link protėvių gaivos šaltuonių šulinių — 
Niekad neišsenkančios sietuvų sulos__

Panašiai ir M.K. Čiurlio
niui skirtoje poemoje yra ne 
tiek didžiojo menininko kū
rinių aiškinimo, kiek paki
laus žavėjimosi ta amžiais 
nemariąja kūryba, ne tik lie-

Iš gelmių —
Iš ŽALČIO rūmų vingrios vizijos atsrūva, 
Angelų palaima dindina VESPERA vakarais. 
Barzdoti bokštai kyla, debesynus dursto, 
pakirdę vėl prabyla užburti skenduoliai: 
Bedugnių sietuvų dugne
Skalambija žvanga seno žalvario varpai...

Tokias vietas poemoje 
galima pavadinti kūryba kū
ryboje, nes tai nėra tik daili
ninko kūrinio poetinė inter
pretacija, bet ir jos suvoktų 
vaizdų atkūrimas. Atitinka
mai įvertinamas ir pats kū
rėjas, ‘milžinu žengęs į Tita
nų sostus’, Žilvino kerėtojo 
‘smeiglia akim’ aprėpęs 
Paukščių Tako ‘spindulingas 
verdenes’, siekęs ‘dievų ir 
demonų didybę sielon glėb
ti’ (p. 56). Iš to matom, kiek 
poetingų įvaizdžių panaudo
ta keliose eilėraščio eilutėse. 
Kai kur vietoj poetinio įvaiz
džio panaudojama Čiurlionio 

tautos dalią, jos išeivius ir 
tremtinius, apie kūrimąsi 
Naujajame Pasaulyje. Iš Da 
riaus ir Girėno skrydžio pa
sidarė nemirštama legenda, 
primenanti jaunajai Lietu
vos kartai (kuriai ir tas žygis 
buvo skirtas) neužmiršti sa
vo tėvų žemės net ir toli
miausiuose pasaulio kraš
tuose.

(p. 32)

tuvių tautai, bet ir pasauliui 
suliepsnojusia naujom kūry
bos spalvom ir prasmėm. 
Štai kokį įspūdį poetei pada
rė Žalčio legenda, genialaus 
menininko perkelta į drobę:

(p.42)

kūrinio tematika: tai ‘VIL
NIAUS karalienių ilgakasės 
pamergės pasakų procesijoj 
nostalgišku ANDANTE 
brenda’ (p.46). Bet dar dau
giau poetinių įvaizdžių imta 
iš liaudies dainos, iš tauto
sakos, o vietom pasigirsta ir 
Baranausko ar Krėvės gam
tos apdainavimo tonas ar ro
mantinės pasakos moytvas

— Aukurai alkuose niekad negęsta — 
Amžina žarija teberusena Rambyne ...

Šios P. Orintaitės poemos 
skiriasi nuo tradiciškai su
prastų poemų, kokiomis pvz.’ 
yra Maironio poemos. Čia 
turime daugiau reikalo su mi 
matūrinėmis poemomis, ku
rios savo pobūdžiu ir išraiš
ka kiek artėja į baladės for
mą. Ypač paskutinioji poe
ma ir Tūriu, ir forma gerokai 
išsiskiria iš pirmųjų dviejų. 
Ją greičiau pavadintum 
įprastiniu eilėraščiu negu po 
ema, kuri norėtųsi būti žy
miai daugiau praplėsta. Vis 
dėlto P. Orintaitė ir šioje po- 
zijos formoje parodo nema
ža originalumo.

Kaip ir ankstesniuose au
torės kūriniuose, taip ir 
šiose poemose itin gausu

PETRONĖLE ORINTAITĖ

(p.61,71).
" Miško brolių sesužei skir

toji poema ‘Žengė broliai’ 
yra ne tik partizanų dalios, 
bet ir juos apraudojusios se
sulės prisiminimas. Partiza
nų kovos, kaip ir Dariaus ir 
Girėno žygis, tampa legen
da, nešančia didelį tūrį - ji lie • 
tuvaitei ‘verpia dangišką 
kraitį’. Tie karžygiai jai krai- 
tin įraše ‘meilės auką krau
ju’ (p. 89). Tas kraitis - būsi
mos' Lietuvos gyvybės lai
das: kol sesulė lietuvaitė at
mins, už ką žuvo jos broliai 
anomis dienomis, tol tauta 
nemirs ir amžiais išliks gy
va, nepaisant koks likimas ją 
beslėgtų, ir nors partizanų 
auka jau senai bus ant Ram- 
byno kalno sudegusi - čia prf 
simintinos ir legendinės Pi
lėnų liepsnos:

(p.91)

naujų, retų, kūrybingai su
darytų žodžių, įvaizdžių, po
sakių, kaip pvz. nertėja 
NEPTŪNAS rūsčiakaktis, 
verksmo aimanom liumpuo
ja, droskios pečiuitų bernų 
šėlionės, medynai gosima, 
visut nėščiai apgirdo, erelio 
skėtrumu vairuotis, blen- 
džia šviesylų perlais, ir 
daug kitų. Gal ne vieną tų 
žodžiu bus nelengva ir didžia 
jame žodyne susirasti, bet jų 
prasmė bent vyresniajam 
skaitytojui dar gal bus įma
noma, o jaunesnysis lauks 
paaiškinimo. Čia gal ir kal
bininkui bus kiek darbo, kai 
ką atnarpliojant, kai ką pa
aiškinant. Bet apskritai tos 
žodžių, įvaizdžių, posakių 

naujovės yra sudėtinė kūrė
jos darbo dalis ir ją reikės 
bandyti daugiau iš paties 
kūrimo konteksto iššifruoti. 
Gal reikės ir išaiškinti, kiek 
čia yra tarmiškumo, kiek 
vien pačios autorės kūrybin
gos žodyninės išmonės.

P. Orintaitės ‘Legendų 
liepsnos’ - naujas, aktualus, 
itin poetingas kūrybinis 
darbas, vertinga ir miela do
vana poezijos mylėtojui, ku
ris pasigėrės ir knygos sti
lingu meniniu apipavidali
nimu.

Petronėlė Orintaitė. LE
GENDŲ LIEPSNOS. Po
emos. (Cleveland) Viltis, 
1986. Aplankas ir'vinje
tės dail. Birutės Vilkutai- 
tytės-Gedvilienės. Išleido 
Vilties Draugijos leidykla, 
6116 St. Clair Avė., Cleve
land, Ohio 44103. 91 psl. 
Kietais viršeliais. Kaina 
$6.oo .

• Visi laisvojo pasaulio 
liet, tautinių šokių viene
tai, norintys dalyvauti 
šventėje, turi ligi 1987 m. 
sausio 31 d. užsiregistruo
ti pas VIII tautinių šokių 
šventės meninės dalies va
dovus — Ritą ir Juozą Ka- 
rasiejus, 2364 Adeną Court, 
Mississauga, Ont. L5A IRI, 
Canada, tel. (416) 896-7239.

Šita šventė pirmą kartą 
yra rengiama Kanadoje, 
Hamilton, Ont. Ji įvyksta 
1988 m. liepos 3 d. Hamilto
no miesto naujajame Copps 
koliziejuje. Tikimasi ir lau
kiama iš viso laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šo
kių grupių gausingo įsijun
gimo į šią didžiąją šventę.
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VLIK® seimas Londone
Antanas Mažeika

1986 metų lapkričio mėn. 
7-9 d. d. Russell viešbutyje, 
Russell Sąuare, Londone 
įvyko Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto sei
mas.

Seimo išvakarėse, lapkri
čio mėn. 7 d. Lietuvių Na
muose, Londone susirinko 
Seimo atstovai ir svečiai 
susipažinimui ir pasikalbė
jimui. Seimo rengimo ko
miteto pirm. Z. Juras, pa
sveikinęs atstovus ir sve
čius, pakvietė vaišėms. Lon
dono lietuviai visus gražiai 
priėmė, skaniąi pavaišino ir 
davė progos susipažinti su 
jų nuosavų Lietuvių Namų 
patalpomis ir lietuviška vei
kla. Po kelių malonių va
landų VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis padėkojo Didžiosios 
Britanijos lietuviams už to
kį nuoširdumą ir gražią vei
klą. Autobusu buvome su
grąžinti į savo viešbutį.

Sekančią dieną 9 vai. ry
to prasidėjo Seimo atstovų 
ir svečių registracija (užsi
registravo 33 atstovai ir 
100 svečių). Posėdį pradėjo 
Seimui rengti komiteto 
pirm. D. B. L. S-gos Centro 
valdybos narys Z. Juras. 
Pasveikino Seimo dalyvius 
bei svečius ir pasidžiaugė, 
kad tai yra pirmas VLIKo 
Seimas Londone, Europoje 
netoli Lietuvos. Pakvietė 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelį 
atidaryti Seimą. VLIKo 
pirm, d r. K. Bobelis trumpu 
žodžiu pasveikino Seimo at
stovus ir svečius, padėko
jo Seimo rengimo komitetui 
už įdėtą darbą ir taip gražų 
pasiruošimą Seimui. Invo- 
kacijai sukalbėti pakvietė 
kun. dr. J. Sakevičių MIC, 
šv. Kazimiero lietuvių baž
nyčios kleboną.

Sekė sveikinimai žodžiu. 
Sveikino: vysk. Antanas 
Deksnys, D. B. L. S-gos pir
mininkas Jaras Alkis, po 
savo sveikinimo pranešė, 
kad yra paprašytas pasvei
kinti ir P. L. Bendruome
nės pirm. V. Kamanto var
du. Toliau sveikino kun. dr. 
J. Sakevičius MIC, kun. dr. 

Simpoziume ”Kaip geriausiai konsoliduoti lietuvių politinę veiklą bendram Lietuvoh lais
vinimo darbui”, kalba dr. D. Krivickas. Prie stalo sėdi iš kairės: inž. A. Venckus, A. Taškū- 
nas, A. Klimaitis ir moderatorius inž. J. Jurkūnas. L. Tamošaičio nuotr.

S. Matulis MIC, "šaltinio” 
redaktorius ir "židinio” di
rektorius, ALTo valdybos 
vardu M. Pranevičius, R. L. 
Bendruomenės vardu dr. V. 
Dargis, Korp! Neo-Lithua- 
nia vardu Kazė Brazdžiony- 
tė, A. L. Bendruomenės 
vardu Angelė Nelsienė, 
Draugo ir Liet, informaci
jos centro vardu kun. Juo
zas Prunskis, Mažosios Lie
tuvos Sambūrio vardu Vla
das Dargis.

Sekė sveikinimai raštu. 
Parlamento sveikinimus an
glų kalba paskaitė Z. Juras, 

Seimo dalyyiai.

o kitus sveikinimus lietuvių 
kalba paskaitė VLIKo rei
kalų vedėja M. Samatienė.

Po visų sveikinimų VLIK 
pirm. dr. K. Bobelis į Seimo 
prezidiumą pasiūlė ir gavo 
pritarimą pakvietė dr. Kęs
tutį Valiūną pirmininku, 
inž. Antaną Mažeiką, Joną 
Daugėlą ir dr. Domą Banak 
tį vicepirmininkais, sekre
toriatą dr. J. Stiklorių, M. 
Pranevičių, L. Norvaišą ir
K. Tamošiūną, mandatų ko- 
misijon pirmininku inž. E. 
Bartkų ir rezoliucijų komi
sijos pirm. dr. D. Krivicką.

Prezidiumo pirm. dr. Kęs
tutis Valiūnas pristatė Jo
ną Daugėlą ir prašė toliau 
tęsti pirmąjį posėdį. Iš
kviestas VLIKo Tarybos 
pirm. dr. Vladas Šimaitis 
padarė VLIKo Tarybos nu
veiktų darbų apžvalgą.

VLIKo valdybos praneši
mą padarė pirm. dr. K. Bo
belis. V. Jokūbaitis VLIKo 
valdybos vicepirm. tarpor-

Dr. K. Bobelis atidaro Vliko seimą Londone lapkričio 8 d. Prie prezidiumo stalo sėdi iš 
kairės sekretoriatas dr. J. Stiklorius, M. Pranevičius ir K. Tamošiūnas; prezidiumui pirminin
kavę L. Norvaiša-Girinis, D. Banaitis, dr. K. Valiūnas, inž. A. Mažeika ir J. Daugėla.

L. Tamošaičio nuotr.

ganazaciniams r e i kalams 
paskaitė savo pranešimą.

Iškviestas Z. Juras pri
statė prelegentą kun. M. 
Bourdeaux, Keston College 
vyr. direktorių. Jis yra ge
rai susipažinęs su Pabaltie- 
čių problemomis. Aktyviai 
dalyvauja įvairiose Euro
pos komisijose. Dažnai rašo 
Europos spaudoje. Savo kal
boje įdomiai pristatė savo 
veiklą ir ragino dar daugiau 
kelti Pabalti jos kraštų pro
blemas. Po jo kalbos pir
masis Seimo posėdis pasi
baigė.

Sekė pietų pertrauka. Pa
valgius, Seimo rengimo ko
miteto pirm. Z. Juras pri
statė Sir Braine, R. Mar- 
cotic, Europeąn Liaison 
Group pirmininką. Jis savo 
trumpoje kalboje pasveiki
no Seimo dalyvius ir palin
kėjo sėkmės Lietuvos lais
vinimo darbe.

Antrajam Seimo posė
džiui pirmininkavo inž. An-

L. Tamošaičio nuotr. 
tanas Mažeika. Prieš prade
dant pirmojo posėdžio pra
nešimų diskusijas buvo leis
ta Vokietijos krašto atsto
vui K. Baronui paskaityti 
Mažosios Lietuvos proble
mas ir kad jas kelti reika
linga jau dabar. Po jo kal
bos sekė Kraštų atstovų 
pranešimai; juos padarė 
Australijos krašto atstovas 
A. Taškūnas, Prancūzijos 
krašto atstovas R. Bačkis 
(neatvyko), Kanados kraš
to atstovas Norvaiša, Ang
lijos krašto atstovas Zig
mas Juras, Vokietijos kraš
to atstovas K. Baronas, Eu
ropos parlamento A. Vens- 
kus, Venezuelos krašto at
stovas H. Gavorskis, Euro
pos atstovas Algis Klimai
tis, šiaurės Anglijos atsto
vas Domas Banaitis. Po vi
sų pranešimų sekė diskusi
jos. Po kelių pasisakymų 
pasiūlyta pranešimus pri
imti ir patvirtinti taip kaip 
jie buvo pristatyti.

Tautos Fondo pranešimus 
padarė: Tautos Fondo Ta
rybos pirm. Jurgis Valaitis, 
Valdybos pirm. Juozas 
Giedraitis, Didžiosios Bri
tanijos T. F. atstovas Juo
zas Vilčinskas ir Kanados
T. F. atstovas. Adolfas Pa
tamsis, pastarasis po savo 
pranešimo įteikė 60,000.00 
dol. čekį — Kanados lietu
vių auką Tautos Fondui. Se
kė diskusijos. Aleksas Kir- 
šonis kėlė testamentų —- 
palikimų rašymo klausimą. 
Pasiūlė pereiti į naujesnę 
sistemą. Adv. Arm onienė 
VLIKo teisinė patarėja da
vė paaiškinimus. Pasiūlyta 
A. Kiršonui savo pasiūly
mus paskelbti spaudoje. Vi
si Tautos Fondo pranešimai 
Seimo buvo priimti ir pa

tvirtinti.
Simpoziumas "Kaip ge

riausiai konsoliduoti pasau
lio lietuvių politinę veiklą 
bendram Lietuvos laisvini
mo darbui”.

Prelegentai dr. D. Kri
vickas, inž. V. Venckus, A. 
Taškūnas ir A. Klimaitis. 
Moderatorius inž. J. Jurkū
nas, taręs trumpa įžangos 
žodį, kvietė prelegentus, 
juos pristatydamas atski
rai. Pirmuoju pakviestas A. 
Klimaitis. Jis yra VLIKo 
atstovas Šveicarijoje ir 
Austrijoje. Aktyviai reiš
kiasi Šveicarų ir Austrų 
spaudoje. Savo kalboje di
delę reikšmę skyrė LKB 
kronikai. Siūlė Europoje 
steigti Baltų informacijos 
biurą. Antras kalbėjo Algis 
Taškūnas, baigęs Australi
joje tris fakultetus. Dirba 
Tasmanijos u n i versitete. 
Aktyviai reiškiasi spaudo
je. Savo kalboje siūlė: pa
žiūrėkime į save, ieškokime 
to, kas mus jungia, išeiki
me iš savo getų, ieškokime 
draugų kitų tarpe ir juos 
į v e rtinkime, susitarkime 
kas ir koks yra Lietuvos 
laisvės darbas, pasiskirsty- 
kime darbais ir turime duo
ti dažną ir pilną atskaito
mybę. Trečias kalbėjo inž. 
A. Venckus, jis yra chemi
jos labaratorijos direkto
rius, aktyviai reiškiasi mok
slinėj spaudoje, priklauso 
krikščionių demokratų są
jūdžiui. Pabrėžė, kad politi- 
tinėje veikloje neįmanoma 
be partijų, jos yra reika
lingos tikrajai demokrati
jai vystytis. Ateityje iš
laisvinta Lietuva kursis 
Vakarų Europos pavyzdžiu. 
Turime remti VLIKo veik
lą, VLIKe dalyvaujančių 
partijų vienybė. Lietuvių 
Politinių partijų įsitrauki
mas į tarptautinių partijų 
judėjimą. Organizuota in
formacija. VLIKą remti 
tarptautiniuose sąjūdžiuo
se. Ketvirtas kalbėjo prof. 
dr. Domas Krivickas, Lietu
vos universitete dėstęs 
tarptautinę teisę. Lietuvoje 
buvo užsienio reikalų minis
terijos paetarėjas. Priklau
so ūkininkų partijai. Savo

(Nukelta į 7 psl.)
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Vliko seime Londone Tautos Fondo Kanados atstovybės 
pirm. A. Patamsis (vidury) įteikia Vliko pirm. dr. K. Bobeliui 
60,000 kanadiškų dolerių čekį. Dešinėje Tautos Fondo pirm. J. 
Giedraitis. L. Tamošaičio nuotr.

VLIKO SEIMAS...
(Atkelta iš 6 psl.) 

kalboje pažymėjo, kad mū
sų pagrindinis tikslas Lie
tuvoje atstatyti tikrąją de
mokratiją. Lietuvos gyven
tojai patys pasirinks savo 
demokratinę sistemą. Mes 
turime iškelti tikrąją demo
kratinę sąvoką, prieš iš
kreiptą Sovietinę demokra
tinę sąvoką. Sudaryti sąly
gas, kad jaunieji rašytų di
sertacijas parodydami tik
rąją demokratijos sąvoką, 
kaip politinis gyvenimas 
vystosi Europos demokrati
niuose kraštuose. Labai pri

Pedagogui
RIMUI GRAŽULIUI 

netikėtai iškeliavus Amžinybėn, giliausią 
užuojautą reiškiame tėvams, mūsų bran
giems draugams, MARYTEI ir BALIUI 
GRAŽULIAMS, žmonai NIJOLEI, dukre
lėms LIDIJAI ir VILIJAI ir visiems artimie
siems.

Vytautas, Irena ir Ginas Alantai 
Algis, Vera ir Laura Alantai

tarė darbų pasiskirskirsty- 
mui.

Po visų prelegentų pasi
sakymo sekė diskusijos. 
Diskusijose aktyviai daly
vavo Seimo atstovai ir sve
čiai: J. Daugėla, VI. šimo- 
liūnas, H. Lapas, L. Gri
nius, K. Bomelis, A. Nei-, 
sienė, O. Jokūbaitienė ir A. 
Taškūnas. Diskusijos buvo 
įdomios. Gaila, kad dėl lai
ko stokos turėjo būti nu
trauktos. Simpoziumas bu
vo įdomus, inž. Jonas Jur
kūnas jam vadovavo labai 
gerai. Tuomi ir buvo antra
sis posėdis baigtas.

Sekančią dieną, sekma

dienį, autobusais buvome 
nuvežti į šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčią. Gražus su
tapimas — šv. Kazimiero 
parapija šventė 75 metų ju
biliejų. Taigi šią šventę su
jungė su VLIKo Seimu. Iš
kilmingas šv. Mišias atna
šavo vysk. Antanas Deks- 
nys. Mišioms giedojo vieti
nis choras.

Vėl sėdome į autobusus 
ir vykome į Lietuvių Sody
bą apie pusantros valandos 
važiavimo nuo Londono. 
Gražus pastatas, didžiuliai 
medžiai, pievos, ežeras, upe
lis ir net miškas darė labai 
gražų vaizdą. Londono lie
tuviai gražiai ir nuoširdžiai 
mus priėmė. Po trumpų 
sveikinimų parsidėjo pietūs. 
Skanūs pietūs ir gardus vy
nelis pakėlė visų nuotaika, 
išklausėm koncerto, kuri 
atliko solistė Violeta Ra
kauskaitė.

Sekė Seimo uždarymo po
sėdis jį pravedė dr. K. Va
liūnas. Pakviestas rezoliu
cijų komisijos pirm. dr. D. 
Krivickas. Rezoli u c i j a s 
skaitė L. Grinius, J. Valai
tis, dr. D. Krivickas ir dr.
K. Bobelis. Rezoliucijos Sei
mo atstovų balsavimo būdu 
priimtos. Paprašyta VLIKo 
valdyba rezoliucijas grama
tiškai pataisius, surašyti ir 

A. A.

RIMUI GRAŽULIUI
mirus, jo tėvams MARIJAI ir žurnalistui 

BALIUI GRAŽULIAMS, žmonai NIJOLEI, 

dukrelėms VIDIJAI ir LIDIJAI, bei gimi

nėms reiškiame gilią užuojautą.

L. ž. S-gos Detroito 
skyriaus žurnalistai

Mūsų choro "Daina” narei

A. A.

STASEI BALČIŪNIENEI

mirus, jos vyrui STASIUI, sūnui REMIGI

JUI su šeima ir artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą.

Choras "Daina"
Juno, Fla.

paskelbti spaudoje. VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis tarė už
baigiamąjį žodį, padėkojo 
Seimo rengėjams bei Seimo 
dalyviams ir Vienoje de
monstracijų dalyviams.

Seimas baigtas Lietuvos 
himnu.

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

Mirus Hanau lietuvių gimnazijos pirmą- 

jam direktoriui

JONUI ŠVOBAI,

liūdinčiai šeimai ir artimiesiems gilią užuo

jautą reiškia lietuviškosios gimnazijos pir

mūnė įkūrėja

Marija Bytautaitė Kizienė

Laiptai į save Anatolijus Kairys (8)

Dirvos 1986 m. konkurse premijuota novelė
Chruščioviniame periode įdomiausia iška

sena — batas! Rusiškas, prastos kokybės, dvo
kiąs šutu nuo kasdienio vartojimo, matyti, kad 
jo savininkas neturėjo antros poros ... Batas 
bematant išgarsėjo visame pasaulyje — nau
jieną žaibo greičiu išpopuliarino skambus šū
kis: Pavyti ir pralenkti! Magiški žodžiai visus 
pastatė ant galvų: profesoriai lipo sienomis, 
studentai žviegė! Svarbu — pavyti, bet dar 
svarbiau — pralenkti! Jaunystė ir drąsa! Aš 
buvau taip įaudrintas, kad pasileidau bendra
bučio koridoriumi iš vieno galo kitan, ir tik 
pačiame gale mane sulaikė du mėlyni angelai 
— esu jiems nepaprastai dėkingas — būčiau 
užsimušęs! Bato garsas dar sustiprėjo, kai jis 
debiutavo solo New Yorke ir juo taip sukrėtė 
vergų rankomis pastatytą dangoraižį, kad šis 
ėmė rimtai svyruoti... Ir atsitik tu man, kad 
tuo pačiu metu, chruščiovinio bato pačiame žy
dėjime, Amerikoje neužderėjo nei kviečiai, nei 
kukurūzai, derlius buvo toks menkas, kad Ei- 
senhoweris vietoj šimto tūkstančių tonų grūdų 
atsiuntė žvalgybinį lėktuvą penkiolikos kilo
metrų aukštyje! To rezultatas — pasikeista 

meilės laiškais, o batas ir jo savininkas, de
šimtmetį žavėjęs iškilius tarptautinės išmin
ties protus — pavyti ir palenkti — buvo pa- 
leisas į užtarnautą atsargą ...

Aš gerai prisimenu chruščiovinę epochą, 
bet tada į mano pakaušį joks genys dar nesi
beldė. Aš nesukiau galvos, kodėl mes alkani 
einame gulti, kad Amerikoje blogas derlius? 
Kodėl Amerikos kviečių stoka atsiliepia mūsų 
viduriuos? Ką mes turime bendro su ten ba
daujančia darbininkija? Ką mes, pažangiausia 
pasaulyje demokratija, privalome vyti ir lenk
ti? Kodėl sušutęs batas, šokęs baletą kažkur 
už jūrių marių, taip paveikė mūsų ekonominę 
industriją, kad nuo lentynų pranyko marškiniai 
ir kelnės, o prie krautuvių pailgėjo eilės... 
Mano paauglio sąmonėje taip viena kitai prieš
taraujančios, kone fantastinės mintys neturėjo 
nė tyliausio atskambio.

Chruščioviniais laikais, grįžę iš gimnazijos, 
mes turėjome dar vieną ilgą pamoką didžio
joje bendrabučio salėje. Kariška drausmė. Šios 
pamokos mokytojus mes vadinome treneriais, 
nes treneriai jie ir buvo. Mes nieko nematyda- 

vom, sėdėjome veidais į sieną. Pro siaurus ir 
aukštus dar smetoninės statybos langus krito 
saulės spinduliai ir šildė mūsų nugaras, tačiau 
saulės, mes žinojome, nėra, iš mokyklos grįž
davome jau pavakariais ir net visai sutemus — 
saulė dirbtinė! Ne mokslas, o antimokslis, rei
kėjo ne išmokti ką nauja, o užmiršti sena; ne 
įsiminti kas nežinoma, o užmiršti kas jau iš
mokta. Tai nelengvas uždavinys bet kokioje 
sistemoje. Chruščioviniai treneriai, atidengę 
praeities nenormalumus ir atkasę tokias "iš
kasenas”, kad jiems patiems svaigdavo galva 
— įvedė "užmiršimo” pamokas. Tamsa, kuri 
vadinasi šviesa, turėjo būti matoma ir apta
riama, o šviesa, kuri vadinasi tamsa — nema
toma ir čia pat užmirštama. Treneris negalėjo 
žinoti, ar mokinys jau užmiršo tai, ką išmoko, 
ar tik įsivaizdavo, kad užmiršo tai, ko dar 
nežinojo — todėl, žiūrėdami į savo šešėlį sie
noje, mes turėdavome sakyti, kad matome apuo
ką — šimtą kartų! Valgyti mes gaudavome tik 
užmiršę: didesnis užuomarša gaudavo dau
giau, mažesnis — mažiau. Reikėjo kombinuoti 
taip, kad ir treneriai būtų patenkinti, ir mes 
sotūs. Kiekvieną pavasarį mes laikydavome 
egzaminus — turėdavome įrodyti raštu ir žo
džiu, kad viską jau užmiršome, net lietuvišką 
abėcėlę. Pabandykite užmiršti ir užmiršimą pa
kartoti ! šiurpas ima prisiminus ...

(Bus daugiau)
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Reportažas ir komentaraiAntroji LB XI Tarybos sesija
D r. Antanas Butkus 

tarnautojų ir veiklą vesti 
kaip ir JAV K V savomis jė
gomis. Panegyrikos viršū
nėje buvo Gečio teigimas, 
kad dabartinė KV pašalino 
ir JAV LBnės ‘intelektualinį 
išsisėmimą ir pesimistinį

nusiteikimą’ ... Kaž kokius 
atsiekimus jis suminėjo ir 
tarpveiksminiuose santy
kiuose. Mūsų galva užtektų 
ir to, kad pirmininkas Gečys 
bent nesityčiotų iš tų veiks
nių. (Bus daugiau)

Š.m. lapkričio 14,15 ir 16 
dienomis įvyko JAV LB XI 
Tarybos antroji sesija. Šu 
joje atliktais darbais noriu 
supažindinti Dirvos skaity
tojus. Salia to, trumpai ko
mentuosiu ‘nuopelnus’, kur 
jų buvo, bet taip pat kritiš
kai pažvelgsiu ir į tas bėdas, 
kurios nuolatos kartojasi di
desniuose panašaus pobū
džio suvažiavimuose.

Si sesija buvo gausi suva
žiavusiais Tarybos nariais 
(58). Už tai didžiausias nuo
pelnas priklauso Prezidiumo 
pirmininkui Algiui Bugie
niui, kuris prieš sesijos pra
džią korespondenciniu būdu 
pakartotinai priminė Tary
bos nariams apie jų pareigas 
ir konkrečiai ‘užkabino’ dau
gelį narių, uždedamas jiems 
pareigas. Tai tikrai sveikin
tinas reiškinys, nes iki šiol 
dauguma Tarybos narių, 
.įskaitant ir prezidiumus, 
‘miegojo ant laurų’ ir tuo ap
vildavo juos rinkusius Ben-' 
druomenės narius.

Antra Rugieniaus naujo
vė, tai sesijos darbotvarkę 
išdėstyti trim dienom. Dali
nai ir tas pasisekė. Pradinė 
darbotvarkė laiko atžvilgiu 
vyko labai tvarkingai. Deja, 
vėliau kai kurių aistros ir 
noras suskaičiuoti savus nuo 
pelnus užtemdė jų protą ir 
dėl to suardė darbotvarkę. 
Kai kuriuos šios tvarkos 
griovėjus išvardinsiu vėliau, 
kai rašysiu apie jų praneši
mus.

Neabejotinai sunkiausią 
uždavinį šioje sesijoje turėjo 
Tarybų įstatų k-jos pirm. 
Vytautas Kutkus ir jis šias 
pareigas atliko pavyzdingai. 
Sesijos pradžioje jis raštu 
pateikė įstatų ir taisyklių 
pakeitimo procedūrą. Prieš 
sesiją jis peržiūrėjo visų bu
vusių sesijų protokolus ir iš 
ten išrinko užprotokoluotus 
pakeitimus ir juos tvarkin
gai sugrupavo savo pasiūly
me. Salia to, Kutkus aplan
kė visas Tarybos darbo ko
misijas, kurių uždavinys 
buvo peržiūrėti jų sričiai nu
matomus pakeitimus. Visa 
tai labai palengvino svarsty
mo darbą. Čia taip pat malo
nu pabrėžti Tarybos narių 
drausmingumą ir kai kurių 
iš jų aukštą erudiciją numa
tytiems pakeitimams sufor
muluoti. Viso to pasėkoje, 
sesijos pilnatyje per valandą 
buvo priimti visi numatyti 
papildymai bei pakeitimai. 
Sekančioje seijoje, tikėkime, 
visi įstatai ir taisyklės bus 
surašyti vienam dokumente.

Prezidiumas šioje sesijoje 
įvedė dar vieną pakeitimą: 
vietoj įprastinės darbotvar
kės, kur jos pradžioje vyko 
sveikinimai ir KV narių pra
nešimai bei sąmatų tvirtini
mai, tie pranešimai ir svečių 
sveikinimai buvo nukelti į 

šeštadienio popietę. Tai pa
daryta greičiausiai dėl to, 
kad prisibijota nesulaukti 
kvorumo penktadienio posė
džiams. Pasirodė, kad 
baimė buvo l)e reikalo, nes 
kvorumas buvo nuo pat sesi
jos pradžios, oKV narių pra
nešimų nebuvimas pradžioje 
trukdė darbo k-jų posėdžius. 
Jeigu ir ateityje bus šaukia
mos trijų dienų sesijos, gal 
būtų geriau pradėti šeštadie 
niu ir baigti pirmadieniu, ir 
leisti KV nariams apie nu
veiktus darbus pranešti se
sijos pradžioje. Būtų sutau
pyta daug brangaus laiko.

Iškilių asmenų sveikini
mai, kaip paprastai, užsitęsė. 
Kartojosi senai girdėtos ben 
drybės, kurių šiom progom 
sunku išvengti. Tad ar nerei 
ketų rimtai pagalvoti ir 
tokių sveikinimų visai iš
vengti, pasistengiant tuos 
iškilius asmenis pagarbiai 
plojimu sutikti, o pirminin
kaujančiam juos visus pa
sveikinti ir padėkoti už atsi
lankymą. Nereikėtų jiems 
laužyti galvos ką naujo pa
sakyti ir nevarginti klausy
tojų vis pasikartojančiom 
banalybėm.

PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas savo praneši
mus gerai paruošia. Ir šį kar- 
tą, kalbėdamas apie Lietu
vių Bendruomenės ateitį, 
jispakartojo Lietuvių Char- 
tą, kurioje sakoma, kad ‘Pa
saulyje pasklidę lietuviai 
sudaro vieningą, stiprią ir 
gyvą PLB’. To tikslo sie
kiant, pabrėžė pirmininkas, 
reikalinga ‘Bendruomenės 
organizacinio lojalumo, jos 
stiprinimo ir idėjų skleidimo 
reikalingumo, atkreipiant di
desnį dėmesį okupuotai Lie
tuvai, jos geresnį pažinimą 
ir paramą Tautai’. Tai yra 
kilnūs siekimai. Panašias 
mintis V. Kamantas skleidė 
ir tuoj po jo išrinkimo PLB 
pirmininku pirmoj kadenci
joj prieš 6 metus. Deja, nei 
jis pats, nei dalis jo PLB 
valdybos narių tų principų 
neprisitaikė santykiuose su 
buvusia JAV LB Krašto val
dyba, ypatingai dėl Litua
nistinės Katedros steigimo, 
vienašališkai pašalindami 
JAV KV atstovą iš Katedros 
lėšų telkimo pirmininko pa
reigų, nežiūrint to, kad pas
tarasis iš mirties taško išgel
bėjo tą lėšų telkimą ir tokiu 
būdu Katedros steigimas 
jau įvykęs faktas.

Krašto Valdybos narių 
pranešimai, kaip minėjau, 
buvo išskirstyti per kelis po
sėdžius. Pirmasis kalbėjo 
Švietimo tarybos k-jos pirm, 
dr. Jonas Račkauskas. Jo 
pranešimas taip pat buvo 
pateiktas raštu. Jame buvo 
keletas netikslumų, liečian
čių buv. Švietimo tarybą, 
kurių dr. Račkauskas ne tik 

neatitaisė, bet juos dar la
biau paaštrino kalbėdamas 
žodžiu, primesdamas buv. 
Švietimo tarybai finansinio 
atsiskaitymo netvarkingu
mą. Šiuos ir kitus priekaiš
tus pagrįstai atmetė buvęs 
Švietimo tarybos pirm. Jo
nas Kavaliūnas. Dabartinė 
Švietimo taryba savo veiklą 
susumavo į 10 punktų. Lin
kėtina bent didžią dalį jų įgy 
vendinti ir šalia švietimo 
kursų Dainavoje - kuriuos, 
deja, telanko labai mažas 
skaičius mokytojų - ar never 
tetų savaitgalinius kursus 
ruošti didesnėse kolonijose, 
kur yra lituanistinės mokyk
los? Į šiuos, kad ir trumpa
laikius kursus-simpoziųmus 
atvyktų apylinkių mokytojai 
tėvų k-tai ir visuomenės at
stovai. Gi visuotini kursai 
Chicagoje gal ir buvo geri, 
bet apie juos konkrečiai pe
riferijoje labai mažai dar ži
noma.

Galima suprasti KV narių 
norą pasigirti. Juoba, kad 
toks įprotis vyrauja JAV po
litiniuose slūogsniuosė ir 
prie to, atrodo, visai jau pri
prato JAV K V pirmininkas 
A. Gečys, net labiau už dr. 
Račkauską. Raštu pateik
tas Gečio pranešimas buvo 
santūresnis, bet žodiniame 
pranešime Gečys kalbėjo vi
sai ką kitą. Čia jis bandė Ta
rybos narius įtikinti, kad'jo 
vadovaujama K V pristabdė 
‘manifestinio pobūdžio veik- 
.lą’, nutarė tartis su R-LB 
(gi buvusiai KV Gečys ir jo 
bendraminčiai ne tik neleido 
tartis su R-LBne, bet ir į ‘tą 
pusę pažiūrėti’). Nežinau ką 
konkretaus jo vadovauja
mos KV tie pasitarimai at
siekė, bet iš finansinio pra
nešimo matėme, kad jau teis 
mo išlaidoms išleista $5,000 . 
Girdėjome neoficialiai, kad 
kitos teismo ir dar kitokios 
išlaidos prieš sesiją sąmo
ningai nebuvo apmokėtos, 
kad būtų galima sesijoje pa
sigirti, kaip dabartinė KV 
yra taupi ... Toliau Gečys 
pasigyrė, kad atstatė ryšį 
su PLB dėl Katedros. Tai 
turbūt tiesa, tačiau Gečys 
nepaminėjo, kad PLB su buv, 
KV nepalaikė ryšio tik dėl 
to, kad pati sulaužė susitari
mą Katedros reikalu ir iš jos 
finansų k-to pašalino JAV 
KV lėšų telkimo pirmininką
J. Kavaliūną. Aplamai PLB 
glaudus ryšys su buvusia 
JAV K V buvo nutrūkęs dėl 
tų pačių dalykų, kuriuos da
bartinei KV-bai PLB sugrą
žino, žinodama, kad jo prie
kyje atsistojo to paties ‘klu
bo’ narys. Kaip iš Gečio kal
bos paaiškėjo, jis PLB vilčių 
nepatenkino, nes' atsisakė 
atiduoti jai 30% surinktų 
aukų, tvirtindamas, kad 
PLB galėtų, taupydama iš
laidas, atsisakyti samdomų

A. A.

DR. PETRUI VILEIŠIUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sese

rims ALENAI DEVENIENEI-GRIGAITIE- 

NEI, RITAI BAGDONIENEI, jų vyrams ir 

kitiems giminaičiams, kartu liūdime.

Emilis ir Julija 
Sinkiai
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CHICAGOS UETUVIAI

MUZIKO ZDANIAUS 
KŪRINIŲ KONCERTAS

Dainavos ansamblio val
dyba, pirmininkaujama Mė
tos Gabalienės, 1986 m. lap
kričio 16 d. Jaunimo centro 
salėje, Chicagoje, suruošė 
muziko Jono Zdaniaus kūri
nių koncertą, jo 10 metų 
mirties sukaktį prisiminti.

Programą pradėjo Dai
navos choras, diriguoja
mas Emilijos Sakadolskie- 
nės, padainavęs Veni Crea- 
tor de profundis, Laisvųjų 
dainą, Lietus, Mergaitė, o 
solistas Bronius Mačiukevi
čius — Užpūtė laukelyje 
pušelę ir šią naktelę. Prie 
pianino muzikas Manigir- 
das Motekaitis.

Pirmąją koncerto dalį už
sklendė Almis Zdanius, pa
skambinęs specialiai tėve
liui sukurtą kūrinį Trūks
ta ...

Antrąją koncerto dalį 
pradėjo Kristijono Donelai
čio mokyklų choras, vado
vaujamas Dariaus Polikai-

• Prano Čepėno „NAU
JŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS 
ISTORIJA” II tomas gau
namas pas knygų platinto
jus arba leidėją — Dr. K. 
Griniaus fonde, 2523 West 
69 St., Chicago, III. 60629.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 21715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

1 ■ " 111 ■

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURSTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; namy (312) 677-8489.

Antanas Juodvalkis

čio, šviesiai nuteikęs susi
rinkusius svečius. Padaina
vo: Ant marių krantelio, Po 
aukštus kalnus ir Su moks
lu į rytojų (mokyklos him
nas) .

Dainuojančios žemaitės 
— Bronė Stravinskienė, Al
dona Underienė ir Dana Va- 
raneckienė, palydint kank
lėms, padainavo Tu mano 
motinėle ir Linelius. Kon
certą užsklendė Dainavos 
ansamblio choras, įsijun
gus „žemaitėms” ir kankli
ninkėms, padainavo Rekrū
tų dainą ir Kū-kū. Kanklė
mis palydėjo: Vida Brazai- 
tytė ir Alvyde Eitutytė, va
dovaujamos Emilijos Saka- 
dolskienės.

Nors Emiliją Pakštaitę- 
Sakadolskienę p a ž įstame, 
kaip kanklių meistrę ir va
dovę bei jos tėvo Balio 
Pakšto vadovaujamo stygi
nio orkestro narę, bet šiame 
koncerte ji pasirodė, kaip 
nauja dirigentė, patrauk
liais ir santūriais mostais, 
valdžiusi chorą ir visą an
samblį. Jos laikysena sce
noje, diriguojant ansamblį, 
pakvipo šviežumu ir nauju
mu. Linkime sėkmės toli
mesniame vadovavime ir 
dirigavime.

Antra staigmena šiame 
koncerte buvo puikus Kr. 
Donelaičio mokyklų choro 
p a s i rodymas, padvelkęs 
jaunyste ir gražiu dainavi
mu. Tai buvo tikra jaunat
viška atgaiva, iššaukusi 
publikos dėmesį ir susiža
vėjimą. Vadovas Darius Po
likaitis, pats nesenai baigęs

A. A. Jonas Zdanius

šią lit. mokyklą, atiduoda 
savo sugebėjimą ir meilę 
jauniesiems dainininkams. 
Visa Polikaičių šeima — tė
vai ir 4 vaikai — yra bal
singi, muzikalūs ir atsidė
ję jaunimo auklėjimui. Pa
garba jiems.

Koncertas praėjo pakilio
je nuotaikoje, tvarkingai 
pravestas, o visų tautinė 
apranga ir kultūringa lai
kysena kėlė susižavėjimą ir 
pasididžiavimą.

Dainavos ansamblio cho
ras laukia naujų, jaunesnių 
dainininkų. Stiprią paramą 
susilaukė iš Lemonto tauti
nių šokių grupės Spindulio,, 
vadovaujamo Rasos šoliū- 
naitės - Poskočimienės, sta
tant Danutės Bindokienės 
„Lietuviškas vestuves”, ku-. 
rias veža parodyti Cleve
lando ir Toronto lietuviams.

Dainavos ansamblio val
dyba: pirmininkė — Mėta 
Gabalienė, vicepirm. ir se
kretorė — Danguolė Ilgi- 
nvtė, vicepirm. ūkio reika
lams — Alfredas Urba, iž
dininkas — Juozas Vierai- 
tis, korespondentė — Rita 
Likanderytė, nariai — Čes
lovas Geležiūnas ir Jonas 
Paštu kas.

JAUNIMO CENTRO 
VAKARIENĖ

Chicagos Jaunimo centras 
pastatytas tėvų jėzuitų ir 
prieš 6 metus perduotas 
a d m inistruoti pasauliečių 
įsteigtai korporacijai, ku
riai šiuo metu vadovauja 
sudaryta valdyba, pirminin
kaujama Salomėjos Endri- 
jonienės, rūpinasi centro iš
laikymu bei priežiūra ir tel
kia lėšas. Gaunamų paja
mų toli gražu neužtenka jo 
išlaikymo išlaidoms padeng
ti, todėl renkamos aukos, 
telkiami nariai (nario meti
nis mokestis 20 dol.), ruo
šiamos vakaronės bei kiti 
renginiai ir jų pajamomis 
dengiamos kasdieninės iš
laidos. Didžiausias vienkar
tines pajamas sudaro ruo

šiamos metinės vakarienės 
pelnas ir gaunamos aukos.

Ką dovanoti
Kalėdoms?
Užprenumeruokite 
bičiuliui DIRVĄ 
ir jis prisimins 
jus 52 kartus 
metuose

Prenumerata 
metams 17 dol.

----------------------- IŠKIRPTI

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ............... dol. ir prašau siuntinėti DIRVĄ
kaip mano kalėdinę dovaną šiems asmenims:

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

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

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

Adresas .....................................-........................................ ..

Užsakytojas........................................................................ ....

Metinė Jaunimo centro 
vakarienė įvyks š. m. gruo
džio 7 d. (sekmadienį), 4 
vai. p. p. savoje pastogėje 
(5620 So. Claremant Avė.). 
Vakarienės ruoša rūpinasi 
specialus komitetas, vado
vaujamas Sofijos Džiugie- 
nės. Prašome sudaryti sta
lus ir rezervuoti vietas Jau
nimo centro raštinėje. Nuo 
mūsų gausaus dalyvavimo, 
priklausys tolimesnis Jau
nimo centro išlaikymas.

Jaunimo centras yra la
bai reikalingas, nes čia vei
kia lituanistinės mokyklos, 
studijų centras, archyvai, 
tautinių šokių ir chorų re
peticijos bei organizacijų 
susirinkimai. Savaitgaliai 
užimti koncertams, poky
liams, minėjimams bei kul
tūrinėms vakaronėms. Tai
gi, didžioji dalis Chicagos 
lietuvių visuomeninės ir 
kultūrinės veiklos vyksta 
Jaunimo centro patalpose. 
Palengvinkime v a 1 d ybos 
darbą, dalyvaudami vaka
rienėje ir prisidėdami savo 
auka.
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Kanados Lietuvių Dienos
J. Varčius

Kanados lietuvių rudens- 
žiemos visuomeninė-kultū
rinė veikla kiekvienais me
tais pradedama Kanados 
lietuvių dienų renginiais, 
kurie šiais metais įvyko 
Montrealyje spalio 10-12 
dienomis. Tai buvo 31-sios 
Kanados lietuvių dienos, 
kurias sudarė literatūros 
vakaras, imigracijos paro
da, sporto rungtynės, susi
pažinimo vakaras, pamal
dos, didysis koncertas ir at
sisveikinimo vakaras.

Spalio 10 d., penktadienį, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje įvyko literatūros vaka
ras, kurį pradėjo 31-jų KLD 
rengėjų komiteto pirm. A. 
Staškevičius, pas veikinęs 
susirinkusius dalyvius. Va
karo pagrindinis tikslas bu
vo pagerbti rašytojų L. Žit
kevičių už jo humoristinį 
kūrinį "Milžinai ir slibinai", 
už kurį buvo paskirta Krė
vės vardo premija. Rašyto
jui dėl ligos negalint daly
vauti, premijos čekį priėmė 
laureato vardu dr. H. Na- 
gys. A. Staškevičius supa
žindino su L. Žitkevičiaus 
kūryba ir drauge su V. Pie- 
čaičiu nuotaikingai skaitė 
jo eilėraščius.

čia pat buvo surengta 
lietuvių imigracijos paroda, 
kurios rodinius surinko inž. 
J. Danys iš Ottawos. Paro
dos rodinius sudarė nuo
traukos, laikraščiai, biule
teniai, kurie atvaizdavo Ka
nados lietuvių imigrantų 
vargus, rūpesčius ir pergy
venimus.

Spalio 11 d., šeštadienio 
priešpietis buvo skirtas 
krepšinio žaidynėms, kurios 
vyko Verduno katalikų mo
kyklos salėje. Dalyvavo Ha
miltono "Kovas", Montrea- 
lio "Tauras", Toronto "Auš
ra" ir Toronto "Kovas” 
sporto klubai. Buvo sužais
tos 4 rungtynės, kuriose 
pirmą vietą laimėjo Toron
to "Aušra".

šeštadienį, 7 vai. vak., er
dvioje James Lyng gimna
zijos salėje susirinko per 
500 tautiečių, kur įvyko di
dysis balius arba susipaži
nimo vakaras. Dalyvių dau
gumą sudarė jaunoji karta. 
Grojant garsiam orkestrui, 
linksmai šoko, vaišinosi ir 
atnaujino pažintis.

Spalio 12 d., sekmadienis 
buvo skirtas religiniam su
sikaupimui ir koncertui. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje 11 
vai. buvo laikomos katali
kams iškilmingos Mišios, 
kurias koncelebravo 4 lie
tuviai kunigai. Dalyvavo 
400 žmonių. Giedojo jung
tinis choras, diriguojamas 
muz. V. Verikaičio ir muz. 
A. Stankevičiaus. Turinin
gą pamokslą pasakė kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Pa
maldos užbaigtos "Apsau
gok Aukščiausias". Mažes
nės apimties pamaldos vy

ko šv. Jono bažnyčioje, ku
riose dalyvavo 35 asmenys.

Pagrindinis KLD rengi
nys buvo koncertas — mon
tažas "Mano tauta", Andrė 
Laurendeau salėje prasidė
jo 3 vai. p. p. Dalyvavo apie 
600 publikos ir per 200 pro
gramos atlikėjų. Oficialioji 
dalis pradėta rengėjų komi
teto pirm. Staškevičiaus 
įžanginiu žodžiu, Kanados 
himnu ir svečių pristaty
mu. Dalyvavo Kanados fe
deralinės ir Kvebeko pro
vincijos vyriausybių parei
gūnai, Montrealio miesto, 
estų, latvių, vengrų, lenkų 
ir ukrainiečių atstovai. Pro
gramos pranešėja Daiva 
Piečaitytė trimis kalbomis 
suminėjo gautus sveikini
mus raštu: Kanados min. 
pirm. B. Mulronio, daugia- 
kultūrių reikalų min. D. 
Crombie, Montrealio ir Ver
duno miestų burmistrų, Lie
tuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone patarėjo St. Lo
zoraičio, gen. Lietuvos kon
sulo dr. J. žmuidzino, PLB 
pirm. V. Kamanto, vysk. P. 
Baltakio ir kitų.

Po oficialios dalies, vyko 
koncertas - montažas "Ma
no tauta", kuris atvaizdavo 
Lietuvos įvykių istoriją nuo 
"Aušros", "Varpo" laikų iki 
tremtinių atvykimo į šiau
rės Ameriką. Tai buvo la
bai turiningas, įspūdingas 
montažas, kuriame solistai, 
montaže buvo vykusiai at
vaizduota Lietuvos prisikė
limas, n e p r iklausomybė, 
okupacija, tremtinių gyve
nimas Vokietijoje ir atvy
kimas į Kanadą, šį kompli
kuotą montažą atliko: so
listai —- G. čepkauskienė ir 
A. Keblys; chorai — Otta- 
wos "Ramunėlės", Toronto 
"Aras”, Lietuvos kankinių 
parapijos iš Toronto-Missis- 
saugos, Prisikėlimo parapi
jos iš Toronto, Montrealio 
vyrų oktetas, Montrealio 
mergaičių choras "Pavasa
ris", Montrealio — Aušros 
vartų ir šv. Kazimiero pa
rapijų chorai. Dalyvavo ir 
tautinių šokių grupės: To
ronto "Gintaras", Montrea
lio "Gintaras" ir Hamiltonų 
"Gyvataras". Dirigentai: L. 
Marcinkutė, A. Stankevi
čius, I. Tark, V. Verikaitis. 
Akompanavo Montrealio lie
tuvių liaudies instrumentų 
orkestras "Gintaras", mu
zikai — J. Govėdas ir A. 
Stankevičius. Montažo au
torius — Piečaitis, režisorė 
— B. Nagienė. Tai buvo la
bai kruopščiai paruoštas 
montažas, kurį sklandžiai 
atliko Kanados meniniai 
vienetai.

šventė užbaigta vakaro
nėmis. Jaunimo atsisveiki
nimo vakaras buvo sureng
tas šv. Kazimiero parapijos 
salėje, kur sportininkai, 
choristai linksminosi, gro
jant orkestrui. Aušros Var-

tų parapijos salėje buvo su
ruoštos vyno ir sūrio vai
šės, kur dalyvavo KLD ren
gėjai, ansamblių vadovai, 
talkininkai, rėmėjai ir sve
čiai.

KLB TARYBOS 
RINKIMAI

Kanados Lietuvių Ben
druomenė (KLB) savo veik
lą pradėjo 1952 m., išrin
kus pirmąją KLB krašto 
valdybą. Tuo pačiu metu 
lietuvių kolonijose buvo 
organizuotos bendruomenių 
apylinkės ir išrinktos val
dybos pradėjo plačios ap
imties visuomeninę-kultūri- 
nę veiklą.

KLB buvo užregistruota 
1963. IX. 17 Kanados fede
racinės valdžios įstaigoje 
kaip pelno nesiekianti kor
poracija, kuri turi veiklos 
teisę visose Kanados pro
vincijose. Jos nariai — visi 
Kanadoje gyvenantieji lie
tuviai. Bendruomenės pir
moji centrinė būstinė buvo 
Montrealyje ir 1965. XII. 30 
centras perkeltas į Toron
tą.

KLB sudaro 18 lietuvių 
b e n druomenės apylinkių. 
Veikliausios ir didžiausios 
apylinkės yra Toronto, Ha
miltono ir Montrealio mies
tuose. šiose kolonijose yra 
apie 4000 aktyvių Bendruo
menės narių, kuriems vado
vauja veiklūs ir sumanūs 
veikėjai. Vyriausias Ben
druomenės reikalų sprendė
jas yra KLB krašto tary
bos suvažiavimas, kurio na
rius sudaro 57 išrinkti 
trims metams apylinkių at
stovai, krašto valdybos na
riai, garbės teismo nariai, 
apylinkių pirmininkai ir 
penki Kanados Lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovai.

KLB krašto taryba ir jos 
išrinkta valdyba jungia ne 
tik pavienius lietuvius į 
bendruomenės organizaciją, 
bet kartu dirba su kitomis 
lietuvių kultūrinėmis ir vi
suomeninėmis organizacijo
mis, kurios siekia savo spe
cifinių tikslų. Taigi, KLB 
yra vienintelė apjungianti 
organizacija, reprezentuo
janti lietuvius Kanados fe
deracinės ir provincijų val
džios įstaigose, politinių 
partijų veikloje, šioje sri
tyje KLB turi gerą vardą 
ir iš jų susilaukia efekty
vios paramos.

Pasibaigus KLB krašto 
12-tosios tarybos kadenci
jai, 1986 m. spalio 19 d. įvy
ko rinkimai 13-tąjai tarybai 
išrinkti. Balsavimai vyko 
tik Toronte ir Hamiltone. 
Toronto kolonijoje balsavo 
648 asmenys, išrinkę 18 at
stovų ir Hamiltone — 296 
balsuotojai išrinko 8 atsto
vus. Kitose apylinkėse rin
kimų nebuvo. Jų rinkiminės 
komisijos pasiūlė tik tiek

kandidatų, kiek buvo reika
linga • išrinkti. Vyriausia 
rinkimų komisija juos visus 
patvirtino išrinktais akla
macijos tvarka.

Buvusiai KLB krašto val
dybai labai sėkmingai tris

metus vadovavo pirm. adv. 
Algis Pacevičius. Netrukus 
bus’ sušauktas naujos tary
bos suvažiavimas, kuris iš
rinks valdomuosius orga
nus ir nustatys ateities vei
kimo gaires.

Mielam bičiuliui

A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI
mirus, žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪRA

TEI su šeima ir visiems artimiesiems reiš

kiame gilią užuojautą.

Liucija ir Antanas
Mažeikos

Mielam ir nuoširdžiam draugui
A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI 
netikėtai mirus, žmonai KAZIMIERAI, duk

rai JŪRATEI, broliui KAZIUI ir kitiems ar
timiesiems didelę užuojautą reiškia ir kartu 

liūdi.

Teodoras ir Barbara 
Blin s t r ubai
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DAYTONA BEACH

DVI PROGOS SUBAČIŲ 
NAMUOSE

Prieš seseris metus iš 
šiaurės, ieškodami geresnio 
klimato, ramesnio gyveni
mo, į Daytona Beach lietu
vių koloniją atsikėlė Nata
lija ir Albinas Subačiai. čia 
sėkmingai kūrėsi. Pradžio
je įsigyjo namus, o praėju
sį pavasarį pasirinko Or- 
mond Beach dar gražesnę 
vietą, kur inž. archt. Jonas 
Stankus pastatydino jiems 
erdvius, gražius naujus na-

MIAMI
ATVYKSTA LOS 

ANGELES VYYRŲ 
KVARTETAS

Išgarsėjęs Los Angeles 
Vyrų kvartetas, koncerta
vęs visose didesnės lietuvių 
kolonijose, neužmiršta ir 
Floridos lietuvių.

Gruodžio mėn. 7 d., sek
madienį, 12 vai. 30 min. p. 
p., Miami Lietuvių klubo sa
lėje (3655 N. W. 34th St.), 
kvartetas duos pilną pro
gramą, susidedančią iš po
puliariausių ir mėgstamiau
sių dainų. Kvartetas atvyk
sta pilnos sudėties — dr. 
Emanuelis Jarašūnas (va
dovas), Antanas Polikaitis, 
Rimtautas Dabšys, Bronius 
Seliukas ir kompozitorė- 
akompaniatorė Raimonda 
Apeikytė.

Apie puikų ir žavingą 
Kvarteto dainavimą taip 
daug buvo Dirvoje ir ki
tuose laikraščiuose rašytą. 
Tat visiems pietrytinės Flo
ridos pakraščio lietuviams 
bus vienintelė proga gruo
džio 7 d., 12 vai. 30 min. 
p. p., sekmadienį, Miami 
Lietuvių klubo salėje, iš
klausyti ir pasižavėti Vyrų 
kvarteto dainavimu.

Tuojau po koncerto lie
tuvių klubo virėjai duos ge
rus pietus. Dainų mėgėjai 
galės įsigyti Vyrų kvarteto 
įdainuotus ir atsivežtų plok
štelių ir kasečių. (j. g.) 

Naujai išleistas Čiui-lionio ansamblio plokštelių albumas su 
Alfonso Mikulskio kūriniais, Clevelande gaunamas Dievo Mo
tinos parapijos knygyne ir Patrijoje. Norintieji iš kitur įsigyti 
ši abumą kreipiasi į leidėją ir platintoją: LTM Čiurlionio an
samblis, 877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119.

mus, kuriuose be šeiminin
kų Subačių dar drauge gy
vena jų senų laikų bičiuliai 
Pranas Domijonaitis ir Jur
gis Miežaitis.

Naujuose namuose Nata
lija ir Albinas Subačiai 
džiaugiasi ramiu gyvenimu 
ir maloniu poilsiu, po gana 
sunkių ir ilgų gyvenimo me
tų.

To jie pasiekė taupumu, 
ryžtu, tvarkingu gyvenimu 
ir sunkiu darbu.

Natalija ir Albinas Suba
čiai yra veiklūs šios koloni
jos lietuvių klubo nariai. 
Priklauso ALT Sąjungos 
Daytona Beach apylinkių 
skyriui, kuriame reiškiasi 
kaip aktyvūs darbininkai. 
Jų namus lanko beveik vi
sa lietuviškoji perijodinė 
spauda. O įvairių vajų ar 
kitom progom neatsisako 
ištiesti savo dosnią ranką 
ir uoliai paremia lietuviš
kuosius didesnius darbus.

Š. m. lapkričio 15 d. į jų 
svetingus ir naujus namus 
iš plačiųjų apylinkių suva
žiavo Natalijos ir Albino 
Subačių virš penkiasdešimt 
giminių, artimųjų bei bičiu
lių. Suvažiavo pasveikinti 
šeimininkus, švenčiančius 
savo vedybinio gyvenimo 
ketu riasdešimt penkerių 
metų sukakti ir dalyvauti 
naujų namų pašventinime.

Svečių tarpe matėme ir 
iš tolimesnių vietų atvyku
sių Subačių artimųjų: sūnų 
Romą iš Frankfurt, N. J., 
Juliją ir Joną Kaladauskus 
iš Miami, Joną švedą iš St. 
Petersburg, Vacį Kvetkų ir 
Vacį Žostautą iš Invern, 
Fla., kurie vaišių metu tarė 
ir po sveikinimo žodį.

Namo šventinimo apeigas 
atliko kun dr. Kazimieras 
Ruibys. Ta proga tarė žodį, 
pas idžiaugdamas Subačių 
atsiektais laimėjimais, gra
žiu gyvenimu ir paryškino 
namų šventinimo gražias 
tradicijas, šeimininkus pa
sveikino Klubo pirminin
kas Jonas Daugėla, klu

bo vardu, ALT S-gos Dayto
na Beach apylinkių sky
riaus pirmininkas Vytautas 
Abraitis — skyriaus valdy
bos ir narių vardu, Anta
nas Kalvaitis — kaimynų 
vardu ir Jurgis Janušaitis 
visų dalyvių vardu.

Kalbėtojai išreiškė Na
talijai ir Albinui Subačiams 
nuoširdžius linkėjimus, pa
sidžiaugė jų darbštumu, ak
tyvumu lietuviškajame ke
lyje, dosnumu, remiant lie
tuviškuosius užmojus savo 
aukomis ir gražiu įnašu ir į 
šio lietuvių telkinio gyve
nimą. Už šeimininkus pa
keltas šampano tostas ir 
jiems sugiedota Ilgiausių 
metų linkėjimai.

Sūnus ir Natalija Subą- 
čienė visiems svečiams nuo
širdžiai padėkojo už daly
vavimą, linkėjimus, doya- 
nas. Natalija savo žodyje 
prisiminė inž. Joną Stan
kų, pastačiusį šiuos namus, 
dėkojo jam už rūpestingą, 
gerai atliktą darbą. Inž. Jo
nas Stankus trumpu žodžiu 
šių namų gyventojams pa
linkėjo giedrių ir laimingų 
dienų,

Natalija ir Albinas Suba
čiai šeimą sukūrė dar nepri
klausomoje Lietuvoje, 1941 
metais lapkričio 20 d., Ky
bartuose. Išmokslino sūnų 
Romą, kuris sėkmingai ver
čiasi bizniu.

J. Rimtautas
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M /uperior/oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,t r

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /ftving/
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.

Dr. Birutė L. Pumputienė St. Petersburge atidarė ne dantų 
gydymo kabinetą, kaip buvo Dirvoje paskelbta, bet medicinos 
gydymo kabinetą. Nuotraukoje kerpant 'atidarymo juostą: O. 
Michelevičienė, E. Baskauskienė, kun. E. Gerulis atlikęs šven
tinimo apeigas, dr. Birutė L. Pumputienė ir Paims of Pasadena 
ligoninės administratorius E. Abrams. V. Bacevičiaus nuotr.

Mielam kolegai

BALIUI MACKIALAI

iškeliavus amžinybėn, žmoną DALILĄ ir ar

timuosius nuoširdžiai užjaučiame.

LST Korp! Neo-Lithuania
Floridoje

_

MeMeea

FSLTC
Hdo««l Snvmpe & Lo*n Iniufwc4 Corp

Your Sevings Insured to S40 OOO
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NEW YORK

A. A. ELENĄ ČIURLIENĘ 
AMŽINYBĖN PALYDINT

Elena Čiurlienė-Bilminiū- 
tė, pianistė, mirė š. m. lap
kričio 3 d. New Yorke, su
laukusi 94 metų amžiaus, 
Gimė 1892 m. Jurbarke. 
Baigusi Kauno gimnazijos 
6 klases įstojo į Petrapilio 
koncervatoriją, kur 1917 
metais baigė fortepiono kla
sę kartu mokydamasi an
samblio klasėje pas Glazu- 
novą.

Vilniuje 1918 m. buvo 
privati muzikos mokytoja, 
o vėliau ligi 1922 m. buvo 
Naujalio muzikos mokyk
loje, vėliau suvalstybintoje 
fortepiono klasės mokytoja.

Elena čiurlienė negyve
no vien sau, bet jungėsi į 
lietuvių visuomeninę veik
lą. Dirbo Lietuvos Vaiko 
draugijoje ir kelerius me
tus buvo Lietuvių Moetrų 
Globos komiteto pirminin
kė. 1940-1942 m. buvo mo
kytoja Kauno konservatori
joje. Konservatoriją užda
rius su mokiniais dirbo pri
vačiai. Ji buvo aktyvi narė 
Tėvų Komiteto, valdyboje 
Aušros Mergaičių gimnazi
joje tuo metu, kai abi jos 
dukros Elena ir Janina tą 
gimnaziją lankė.

Lietuvą sovietams oku-

A. A. Elena Čiurlienė 

puojant, kaip ir daugelis 
lietuvių, pasitraukė iš savo 
mylimos tėvynės Lietuvos. 
1946-1947 metais pradėjo 
dirbti UNRRA muzikos mo
kykloje Detmolde-Hiddesse- 
ne, Vokietijoje. 1947 m. at
vykusi su šeima į JAV, ap
sigyveno New Yorke. Ne
galėdama asmeniškai daly
vauti ir talkinti lietuvių or
ganizacijose, stebėjo jų vei
klą, rėmė materialiai ir stip
rino moraliai. Sekė spaudą, 
nepraleisdama klausė lietu
vių radijo valandėles, da
linosi įspūdžiais su kitais.

Nežiūrint likimo teikia
mų jai įvairių kitų gyveni
mo rūpesčių ir palikus Tė
vynę ji buvo atsidavusi mu-

zikai, lietuviškoms organi
zacijoms ir nežiūrint jos il
go amžiaus beveik iki pa
skutinių dienų domėjosi 
vispusiška lietuvių veikla. 
Labiausiai mėgusi muziką, 
gaudavo iš muzikų rengia
mų koncertų garbės kvie
timų.

Nuliūdime liko dukros 
Janina Simutienė, Elena 
Barnet, žentas Anicetas Si
mutis Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke ir kiti 
giminės.

Atsisveikinimo maldas 
sukalbėjo Maspetho bažny
čios klebonas kun. Pranas 
Bulovas. Vadovavo ir Lie
tuvių Bendruomenės vardu 
atsisveikinimo žodį tarė 
Aleksandras Vakselis, Lie
tuvių Moterų Federacijos 
vardu Irena Banaitienė. 
Lietuvos generalinis konsu
las Anicetas Simutis padė
kojo atsilankiusiems ati
duoti paskutinį užuojautos 
žodį.

Velionė buvo pagerbta 
daugybe gėlių ir aukomis 
spaudai M. šalinskienės lai
dotuvių namuose. (eč)

Mylimai Motinai
A. A.

ELENAI CIURLIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškia dukterims 

JANINAI SIMUTIENEI ir ELENAI BAR
NET bei jų šeimoms.

Edmundas ir Aldona 
Drukteiniai 

ir šeimos

DRIVERS

Tractor 
Trailer 
Drivers

Make X-tra 
Cash Off The 
Xmas Rush! 
Immediate Temp 
Openings

UPS is looking for drivers wilh 3 years’ ex- 
perience for holiday night shifts in vvhich you’ll 
start and finish at the šame location. Mušt have 
good driving record and be able to pass D.O.T. 
physical and road tests. Call (215) 441-7934, 
Monday-Friday, 8:30AM-5PM for an intervievv.

Umted Parcel Service
Willow Grove, PA
An Equal Opportunity Employer M/F

Maloniai kviečiame visus ir iš visur 
dalyvauti Juno Beach, Fla.

NAUJU METU SUTIKIME
GRUODŽIO MĖN. 31 D. 8 V. VAK.
St. Paul of the Cross auditorijoje,

10970 STATĖ ROAD 703
NO. PALM BEACH, FLA. 33408, 

Telef.: (305) 626-1873.

Puiki vakarienė, šampanas, geras orkestras, 
laikas neribotas, gera nuotaika ir viskas tik 
už 20 dolerių. Moksleiviams 1O dol. Skubė
kite rezervuoti stalus 1O asmenims.

Skambinti: A. Augūnui (305) 744-6788, A. Jucė- 
nui (305) 622-4332, I. Manomaitienei (305)
626-6071, A. Solienei (305) 694-2110.

Rengimo KOMITETO pirm.
L. STAšKCNAS

(305) 626-2443

PREMIJA 
JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriau
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUCELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos yra 

tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 

1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lie
tuvių, anglų, ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veik
lumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių gru
pei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezen
tavusiam lietuviams ir Lie
tuvai per vienerius metus.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asme
nys iki kiekvienerių metų 
gruodžio 31 d. (pašto antspau
das);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury komi
sija, kurion po vieną atstovą 
skiria Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo reikalams 
vadovas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdyba ir 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
ga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premi
jos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ąr vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami:

EUGENIJAUS 
KRIAUCELIŪNO 
PREMIJOS KOMISIJAI

13400 Parker Road 
Lockport, IL 60441

A. A.

DR. PETRUI VILEIŠIUI

mirus, seseriai ALENAI GRIGAITIENEI ir 

kitiems artimiesiems reiškiu užuojautą.

Emilija čekienė

A. A.

JONUI ŠVOBAI

mirus, jo žmonai JOANAI, dukrai MILDAI, 

sūnui RIMGAUDUI ir visiems artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vytautas ir Julija
S t u o g i a i

A. A.

JONUI ŠVOBAI
mirus, žmoną JOANĄ, dukrą MILDĄ su šei
ma, sūnų RIMGAUDĄ ir gimines bei arti

muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime.

Paulius ir Elena Leonai 
Juozas ir Janina Maurukai 
Kostas ir Sofija šeputos 
Jonas ir Ona Vaičekoniai

A. A.

VERONIKAI BELECKIENEI
mirus, giliame skausme likusius, jos dukterį, 

mūsų mielą Klubo Valdybos narę, GENO

VAITĘ ir jos vyrą VYTĄ PLUKUS, nete

kus brangios motinos ir uošvės, taip pat 

kitus šeimos narius, nuoširdžiai užjaučiame.

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubas
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. BOSTONO LIETUVIAI

LITERATŪROS 
VAKARAS

Lapkričio 22 d. So. Bos-. 
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos antro aukšto salėje 
surengtas Laisvės Varpo li
teratūros vakaras nesusi
laukė visuomenės tokio dė
mesio, kokio tikėtasi.

Vakaro programoje Lais
vės Varpo vedėjas Petras 
Viščinis plačiau aptarė Bro
nio Railos naujai išleistos 
knygos ”Tave mylėti tega
lima iš tolo” reikšmę, ypač 
pabrėždamas, kad iš jos pla
čioji lietuvių visuomenė ga
li susidaryti bent bendrą 
vaizdą, kaip palaikomas ry
šys su pavergta Lietuva ra
dijo bangomis. Jis taip pat 
ryškino spaudos žurnalisto 
darbo skirtingumus nuo ra
dijo žurnalisto. Knygos au
torius Bronys Raila, atvy
kęs iš Kalifornijos, palietė 
visą eilę aktualių klausimų, 
susijusių su radijo tarnyba 
ir tos tarnybos uždaviniais, 
ypač santykyje su pavergta 
tauta. Antroje programos 
dalyje rašytojai Stasys 
Santvaras ir Antanas Gus
taitis skaitė savo kūrybą.

Vakarą atidarė ir prave
dė Gitą Kupčinskienė, Bos
tono aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mokyto
ja ir Bostono lietuvių etn- 
grafinio ansamblio Sodau- 
to vedėja. Ji nurodė, kad 
visi keturi vakaro progra
mos atlikėjai yra laureatai, 
gavę ar laimėję premijas: 
Petras Viščinis — Ameri
kos Lietuvių Tarybos už ka
lėdinę radijo programa ir 
JAV LB Kultūros Tarybos 
už Vilniaus universiteto su
kakties programą, Bronys 

A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI

mirus, žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪRA

TEI ir jos šeimai, broliui KAZIMIERUI su

žmona reiškiame mūsų gilią užuojautą.

Jane ir Juozas 
Daunorai

Naujosios Vilties žurnalo redaktoriui, 
ALT S-gos Tarybos nariui

A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI 
mirus, jo žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪ

RATEI KOKLIENEI ir šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

ALT S-gos Los Angeles 
Skyrius

Raila — JAV LB Kultūros 
Tarybos — už žurnalizmą, 
o rašytojai Stasys Santva
ras ir Antanas Gustaitis — 
Rašytojų Draugijos — ra
šytojas Stasys Santvaras už 
”Rubajatus”, o Antanas 
Gustaitis už leidinį ”Ir at
skrido juodas varnas”.

Kaip visuose Laisvės Var
po renginiuose, taip lygiai 
šiame Antanas Šeduikis iš 
Brocktono buvo suorgani
zavęs lietuviškos spaudos ir 
lietuviškų plokštelių stalą. 
Naujai išleistos Bronio Rai
los knygos ”Tave mylėti te
galima iš tolo” parduota 17 
egzemplorių.

ŠAULIŲ RINKTINĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Broniaus Bajerčiaus va
dovaujamos šaulių Trakų 
rinktinės Naujoje Anglijo
je suvažiavimas įvyks gruo
džio 6 d. 2 vai. po pietų lie
tuvių klubo patalpose, Wor- 
cesteryje. Pasibaigus rink
tinės suvažiavimui, 7 vai. 
vakare tose pačiose patal
pose vyks Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos Worces- 
teryje 15 metų nuo įsikūri
mo sukakties minėjimas. 
Rinktinės vadovybė kviečia 
visus vietos ir apylinkės 
šaulius dalyvauti rinktinės 
suvažiavime ir Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos su
kakties minėjime.

STAMBUS ĮNAŠAS , 
BALFUI

Balfo 72-to skyriaus 
Brocktone lapkričio 8 d. su
rengtame pobūvyje gauta 
1000 dol. pelno. Šalia to dar 
aukų surinkta 901 dol. Prie 
šių sumų pridėjus 99 dol. 

iš skyriaus kasos, viso Bal
fo centrui šalpos reikalams 
pasiųsta 2,000 dol. Tai žy
miai daugiau, ngu anksty
vesniais metais buvo suda
roma. Tokių gražių rezulta
tų pasiekiama skyriaus val
dybos kruopščiu darbu, na
rių pareigingumu ir visuo
menės dosnumu.

SKAUČIŲ ŽIDINIO 
SUKAKTIS

šiemet sukaka 25 metai, 
kai veikia Bostono vyr. 
skaučių židinys. Toji sukak
tis bus paminėta gruodžio 
6 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos trečio 
aukšto salėje. Programoje: 
akt. Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko, vakarienė ir 
šokiai, grojant orkestrui.

IŠDAVIKŲ GIMINĖ

Lapkričio 16 d. laidoje 
Laisvės Varpas perdavė 
Bronio Railos kalbą, nese
niai pasakytą per Laisvo
sios Europos radiją į pa
vergtą Lietuvą. Kalbos te
ma — išdavikų giminė. Tai 
naujas Lietuvos okupanto 
terminas, taikomas lietuvių 
išeivijai, kuri ne tik nepri
taria savo tėvynės pavergi
mui, bet dargi deda pastan
gas, kad ji būtų išlaisvinta, 
šia prasme ypač puolami 
dr. Štromas, dr. Venclova, 
dr. Ėringis ir pats Bronys 
Raila. Kalboje nurodyta, 
kad išdavikai Sovietų Są
jungoje šaudomi, o pirmieji 
trys nurodyti asmenys yra 
išvykę iš Lietuvos legaliai 
su Sovietų Sąjungos išduo
tomis vizomis. Užsienyje 
jie neišdavė lietuvių tautos, 
bet dirba jos labui. Prie
šingai yra su tais, kurie 
parsidavė Maskvai. Jie yra 
tikrieji lietuvių tautos iš
davikai, nes dirba prieš lie
tuvių tautos laisvę ir ge
rovę.

PRISIMINTAS PROF.
SIMAS SUŽIEDĖLIS

Lapkričio 15 d. Sandaros 
salėje Brocktone surengta
me Martyno Jankaus šau
lių kuopos antrame subat- 
vakaryje prisimintas prof. 
Simas Sužiedėlis, miręs 
1985 m. rugsėjo 22 d. Apie 
jį iš juostos buvo perduoti 
rašytojo Pauliaus Jurkaus 
prisiminimai,

CHICAGO
BR. RAILOS KNYGOS 

SUTIKTUVĖS
LMKF Chicagos klubas 

š. m. lapkričio 16 d. Chica
gos Tautiniuose Namuose 
suruošė Br. Railos knygos 
”Tave mylėti tegalima iš 
tolo” sutiktuves, kuriose da
lyvavo pats autorius.

Vakarą atidarė ir trum
pą kvadinį žodį tarė klubo 
pirm. J. Kerelienė. Br. Nai
nys ir N. Užubalienė aptarė 
knygos turinį.

Vakaro programą prave
dė M. Macevičienė.

Mūsų mielam bičiuliui
A. A.

BALIUI MACKIALAI 
netikėtai žemiškąją kelionę užbaigus ir į 
amžiną tėvynę išėjus, giliame liūdesyje li
kusią jo mylimą žmoną DALILĄ ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdėdami dalinamės šios 
skaudžios nelaimės išgyvenimais.

Konstancija ir Kazimieras Bakšiai 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Teodora ir Alfonsas Ilekiai 
Amalija ir Mykolas Jaugučiai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Irena ir Jonas Kapčiai 
Vladė ir Gediminas Lapenai 
Vanda ir Vytautas Majauskai 
Jadvyga ir Juozas Paliuliai 
Janina ir Mečys Rumbaičiai 
Aldona Sandargienė 
Irena ir Antanas Sprindžiai 
Marija ir Stasys šarauskai

Florida

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų nariui

A. A.

BALIUI MACKIALAI 
mirus, žmonai DALILAI ir kitiems giminėms 

bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš

kia.

Los Angeles 
Lietuvių Tautinių Namų 

Valdyba

A. A.

VERONIKAI BELECKIENEI

mirus, reiškiome nuoširdžią užuojautą jos 

dukteriai GENOVAITEI PLUKIENEI, žen

tui VYTAUTUI ir kitiems giminaičiams, 

kartu liūdime.

Emilis ir Julija
Sinkiai

Brangiam draugui

A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI
mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo žmo

nai KAZIMIERAI, dukrai JŪRATEI, broliui 

ir jų šeimoms.

Antanina ir Vincas Vaičaičiai
Eglė ir Mike VVhitacre
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CLEVELANDO RAMOVĖNŲ ŠVENTĖ
Lietuvos kariuomenės įkū - 

rimo sukakties proga, Cle
velando ramovėnai š.m. lap
kričio 15 d. vakare Lietuvių 
Namuose surengė minėjimą- 
balių, į kurį susirinko dide
lis svečių būrys. Vakaro 
programą pradedant, Ramo
vės pirmininkas Vytautas 
Januškis pasveikino susirin
kusius, trumpu žodžiu nusa
kė šventės reikšmę, pakvies 
damas žuvusius Lietuvos ka
rius ir mirusius ramovėnus 
pagerbti atsistojimu.

Vakaro prelegentas Balys 
Gaidžiūnas kalbėjo tema 
‘Lietuvos karys laisvės kovų 
kelyje’. Tai įdomi ir giliai iš
mąstyta paskaita, kurioje 
prelegentas iškėlė kelias 
originalias ir iki šiol neišpo
puliarintas mintis: mūsų di
džiųjų minėjimų datų klausi
mą. ‘Švenčiame Vasario 16- 
ją kaip mūsų valastybės pra
džią, bet nešvenčiame mūsų 
valstybės tikrojo jubiliejaus, 
kai turėjome savo pirmą ir

Balys Gaidžiūnas kalba. V. Bacevičiaus nuotr.

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

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 
VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ:

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITA 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITA 
(DIRECT DEPOSIT) 

vienintelį karalių Mindaugą 
su gerais karo vadais ir gera 
kariuomene’. Jis taip pat lo
giškai pagrindė savo teigi
mą, kad ir Lietuvos kariuo
menės tikroji įkūrimo data 
yra 1236 metai, kai puikiai 
ginkluota ir vieninga Lietu
vos kariuomenė Saulės mū
šyje sumušė Livonijos ordi
ną. Pasinaudodamas auten
tiška ir įdomia medžiaga, 
prelegentas apbūdino savo
tišką lietuvių kariavimo bū
dą, apsiginklavimą, raitelių 
išvaizdą ir mūšių strategiją. 
Jo kalba buvo sutikta su 
karštais plojimais.

Meninę dalį atliko Algirdo 
Bielskaus vadovaujamas ir 
paskutiniuoju metu labai iš
populiarėjęs ‘Uždainuokim’ 
dainos vienetas, kurio sąsta
tą papildo muzikė Dana Liau 
bienė ir vieneto pranešėja- 
kanklininkė Mirga Bankai- 
tytė. Devyni jauni vyrai, 
puikios sceniškos išvaizdos, 
sudainavę kariškas ir liau-

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI- * 

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

DIRVA 1986 m. gruodžio 4 d.

Uždainuokim vieneto dainininkai su M. Bankai tyte. V. Bacevičiaus nuotr.

Birutietės kariuomenės šventės minėjime Clevelande. Iš 
kairės: Stasienė, Mikoliūnienė, Maciejauskienė, Tallat-Kelpšie- 
nė, Ūsienė ir Nagevičienė. V. Bacevičiaus nuotr.

dies dainas, į publiką ateina 
kaip disciplinuotas, muzika
lus, subrendęs ir darnus vie
netas. A. Mikulskio ‘Parti
zanų daina’ buvo atlikta su 
Mirgos Bankaitytės kanklių 
palyda. Akompaniatorė Da
na Liaubienė clevelandiš- 
kiams buvo maloni staigme
na, savo puikia palyda dar
niai įsiliedama į dainos visu
mą, jos nedominuodama, bet 
išlikdama kaip savitas ir 
efektingas programos ele
mentas. Jaunųjų dainininkų 
tarsena buvo aiški ir be prie
kaištų, kiekvienas dainos žo
dis buvo suprantamas ir 
išbaigtas. Baigus programą, 
publika karstais plojimais iš
prašė dar vienos dainos. Gir 
dėjome originaliai paties A. 
Bielskaus aranžuotą ‘Augo 
kieme klevelis’. Tai buvo 
tikrai puikus koncertas.

Tenka pastebėti, kad ra- 
movėnų balius pasižymėjo 
gera, ne per ilga ir turininga 
programa.

A. Balašaitienė

• Dr. Jolanda Mickevičiū- 
tė-Ruokienė, kuri yra bai
gusi Ohio Statė universite
tą, dabar baigė vidaus ligų 
rezidentūrą University of 
California Irvine, Long 

Beach. Ji pasiliko speciali
zuotis tame pat universite
te endokrinologijos srityje. 
Jos vyras inž. Viktoras Ruo
kis atidarė savo kompani
ją Prime Design Finishes ir 
yra konsultantu vienos di
delės naftos bendrovės. Jis 
tęsia studijas siekdamas 
magistro laipsnio biznio sri
tyje.

• LBKF Waterburio klu
bas, per ižd. Albiną Paliu- 
lienę, Dirvai paremti at
siuntė auką 20 dol. Ačiū.

JAKUBS AND SON
, Laidojimo Įstaiga 

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

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

4J-

• Valerija Šimkuvienė, 
Chicagoje, .savo brangaus 
vyro a. a. Mečio Šimkaus 
prisiminimui, Dirvai pa
remti atsiuntė 100 dol. Ačiū.

Velionis Mečys buvo di
delis Dirvos rėmėjas, Vil
ties šimtininkas.

• Julija Matulionienė, 
Sturgis, III., mirus vyrui, 
kuris buvo didžiausias Dir
vos skaitytojas, atsiuntė 
auką 20 dol. Ačiū.

Nepamirškite atnaujinti 
DIRVOS 
prenumeratą

NATIONWIDE
K 1INSURANCE

Nationw.de on yocr »>de

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

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

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

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

877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

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

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

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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

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

Nationw.de
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CLEVELANDO LIETUVIU DIENOS
EUCLID SENIOR HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE

711 EAST 222 STREET, EUCLID, OHIO

u
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• A. A. Stasė Kersnaus- 
kienė, po sunkios ligos mirė 
lapkričio 28 d. Clevelande. 
Nuliūdime liko vyras arch- 
tektas Eduardas Kersnaus- 
kas ir duktė Nijolė.

Atsisveikinimas su velio
ne įvyko Jokubauskų laido
tuvių namuose. Pravedė 
kun. Gediminas Kijauskas, 
S. J. Giminių ir artimų
jų vardu kalbėjo šeimos bi
čiulis Balys Gaidžiūnas.

Po gedulingų pamaldų 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje gruodžio 1 d. ve
lionė buvo ilgos virtinės 
automobilių palydėta į Vi
sų Sielų kapines.

• Tim McCormack, Cu- 
yahoga County Auditor, dė
koja lietuviams už jų para
mą perrenkant jį Cuyaho- 
ga County Auditor parei
gose. Jis sako, kad ir toliau 
pasilieka lietuvių bičiuliu.

• Kazys Laikūnas iš Chi
cagos atvykęs į brolio a. a. 
Alekso Laikūno alidotuves, 
Dirvai įteikė auką 50 dol. 
brolio atminimui pagerbti. 
Ačiū.

VISI Į LIETUVIŲ 
DIENAS!

Artėja tradicinės Lietu
vių dienos, visada nuotai
kingai, linksmai ir turinin- 
kai atšvenčiamos Clevelan- 
do ir apylinkių lietuvių. Pa
prastai Lietuvių Dienoms 
yra yra skiriamas ištisas 
savaitgalis, kad kiekvieno 
amžiaus ir kiekvieno skonio 
lietuviui būtų kas įdomu ir 
artima širdžiai. Abejonės 
nėra, kad "Dainavos” spek
taklis ' "Lietuviškos vestu
vės" yra visuotino dėmesio 
vertas renginys, kuris pra
sidės gruodžio 6 dienos va
kare punktualiai 6 valandą 
Euclid High School audito
rijoje. Po spektaklio, maž
daug 8 vai. 30 min., Dievo 
Motinos parapijos kavinėje 
bus skani vakarienė ir ta 
proga susipažinimas su sve
čiais ir viešniomis iš Chi
cagos : "Dainavos” ir "Spin
dulio" šokėjais, dainininkais 
ir vadovais. YPATINGAI 
SVARBU VAKARIENEI - 
PIETUMS BILIETUS ĮSI
GYTI Iš ANKSTO ir už 
juos susimokėti pas bet ku
rį LB apyg. valdybos narį, 
nes rengėjai privalo pra
nešti šeimininkėms tikslų 
svečių skaičių. Po vakarie
nės gros šokių orkestras 
net iki 12 valandos.

Sekmadienį po pamaldų 
Dievo Motinos parapijos 
viršutinėje salėje bus įvai
ri, turtinga ir įdomi paroda, 
kurioje Chicagos meninin
kai parodys keramikos, ta
pybos, grafikos, medžio dir
binių ir tautodailės darbus. 
Tuo pačiu metu parapijos 
kavinėje vyks lietuviški 
pietūs, kurių pelnas skiria
mas Šv. Kazimiero lituanis
tinei mokyklai paremti. 
Tiek šeštadienio vakare,

ŠEŠTADIENI, GRUODŽIO 6 D., 6 VAL. VAK.

LIETUVIŠKOS VESTUVES 
Atlieka Chicagos DAINAVOS Ansamblis 
ir SPINDULIO Tautinių šokių ansamblis.

Bilietai į spektaklį ir vakarienę su svečiais platinami sekmadieniais abe
jų parapijų svetainėse, arba tek: 481-9928; 486-3228; 486-8517. (Kainos: 15, 
12, 8 ir 4 dol.). Lituanistinės mokyklos mokiniams — veltui.

Visos vietos numeruotos.

CHICAGOS GALERIJOS DAILININKŲ

PARODA
SEKMADIENI, GRUODŽIO 7 D. NUO 11 VAL. RYTO

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE.
ĮĖJIMAS — AUKA.

PARAPIJOS SVETAINĖJ PIETŪS LITUANISTINEI MOKYKLAI PAREMTI.

Visi Clevelando ir apylinkes lietuviai kviečiami Lietuvių Die-
nose dalyvauti.

LB CLEVELANDO APYLINKĖS
VALDYBA

PLJS — CLEVELANDO JAUNIMO S-GA 

kviečia visus atsilankyti pasiklausyti 

Australijos

SVAJONES
1986 m. gruodžio men. 13 d. 

7:30 vai. vak.
LIEUVIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE 

SALĖJE.
Vietas rezervuoti galima pas 

Redą Ardytę tel. 486-8593

Bilietų kaina: Suaugusiems — $8.00. 
Studentams — $8.00.

Koncerto pelnas skiriamas paremti 1987 m.
PLJS kongresą Australijoje.

tiek pietų metu veiks baras.
Rengėjai prašo pranešti, 

kad į "Lietuviškų Vestuvių" 
spektaklį lituanistinės mo
kyklos mokiniai gaus bilie
tus veltui tik per mokyklą. 
Kitur nemokami bilietai 
mokiniams nebus dalinami.

Taigi, "Lietuviškos ves
tuvės”, vakarienė, šokiai, 
paroda ir sekmadienio pie
tūs yra iš tikro didelio 
masto ir įdomus renginys, 
kuris, be abejo, sutrauks 
lietuvius iš arti ir iš toli. 
Rengėjai tikisi, kad Lietu
vių dienos, kaip ir kiekvie
nais metais, susilauks šilto 
visuomenės dėmesio.

• Ona Mikulskienė ir Vy
tautas ir Eleonora Mozo- 
liauskai, vietoj gėlių a. a. 
Alekso Laikūno atminimui, 
įteikė Vilties draugijai pa
remti 50 dol. Ačiū.

• .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.

Wanted a reliable couple 
or a middle age woman to 
live in and keep house for 
a disabled lady. Will have 
private rooms, also a sala
ry. References reųuired.

Call: 831-1522. (45-46)

PADĖKA

A. A.
STEFANIJA GARLAUSKIENĖ.

Mūsų mylima žmona, motina ir močiutė mirė 1986 
m. lapkričio 7 d., palaidota lapkričio 10 d. Visų Sielų 
kapinėse.

Dėkojame kun. G. Kijauskui, S. J. už maldas kop
lyčioje, šventovėje ir kapinėse, už jautrius ii- paguo
džiančius žodžius.

Širdinga padėka p. Juozui Stempužiui gražiai pri
siminus velionę ir už pareikštą mums užuojautą radijo 
bangomis.

Nuoširdus ačiū p. Jadvygai Budrienei trumpai ir 
jausmingai pravedusiai paskutinį atsisveikinimą.

Dėkojame mieloms birutietėms ir p. Donatui Nas- 
vyčiui už suruoštus polaidotuvinius pusryčius, Lietuvių 
Namų Direkcijai už leidimą naudotis sale ir visiems 
dalyvavusiems mūsų mylimo asmens laidotuvėse.

Nuoširdus ačiū Jakubs & Son Laidotuvių Namų 
direktoriui už patarimus ir jautrius patarnavimus.

Nuliūdę
VYRAS IR SŪNŪS 

SU ŠEIMOMIS

Mylimai žmonai ir motinai

A. A.

STEFANIJAI GARLAUSKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui 

BENEDIKTUI, sūnums ALGIUI ir VYTE

NIUI ir visiems artimiesiems.

Eduardas, Stasė ir Nijolė 
Kersnauskai



DIRVA
• Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad ten jau žinoma, jog 
JAV-se ruošiama knyga 
apie komunistų nužudytus 
lietuvius. Atėjo skatinimas 
šią knygą išleisti. Kaip ži
nome, knygą redaguoti pa
kviesti kun. dr. J. Prunskis, 
M. Valiukėnas ir L. Kerulis. 
Prašome žinias apie nužu
dytus ar Sibire mirusius 
tautininkus, jaunalietuvius, 
neolituanus siųsti knygos

redakcijos sekretoriui L. 
Keruliui, 5828 So. Camp- 
bell, Chicago, III. 60629. 
Taipgi prašome siųsti nu
žudytųjų nuotraukas, jų 
laiškus ir kitą galima me
džiagą.

• Vladas Vijeikis atliks 
nuotaikingą meninę progra
mą š. m. gruodžio 14 d., 
sekmadienį, 5 vai. vak. Chi
cagoje, Lietuvių Tautiniuo-

Tauriam lietuviui visuomenininkui, ALT 

S-gos Tarybos nariui, Vilties draugijos vice
pirmininkui, ilgamečiui žurnalo „Naujoji 

Viltis” redaktoriui
A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI
mirus, žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪRA
TEI, žentui VYTAUTUI, vaikaičiams AUD
REI ir VAINIUI KOKLIAMS, broliui KA
ZIMIERUI ir kitus artimuosius užjaučiame 
ir netekimo skausmu dalinamės.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS VALDYBA

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Petras Buchas
Vida Jonušienė 
Ona Daškevičienė 
Eleonora Valiukėnienė

Vilties draugijos vicepirmininkui
A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI
mirus, žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪRA
TEI KOKLIENEI su šeima, broliui KAZI

MIERUI ir visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Vilties Draugijos Valdyba, 
Inž. Kazimieras Pocius 

Inž. Jonas Jurkūnas 
Mečys Valiukėnas 
Antanas Juodvalkis 

ir
Dirvos redaktorius 

Vytautas Gedgaudas

se Namuose, Teodoro Blins- 
trubo 80 metų amžiaus su
kakties pagerbimo vakarie
nėje.

• Chicagos skautininkių 
draugovė, kuriai pirminin
kauja s. A. Palukaitienė, 
lapkričio mėn. turėjo suei
gą pas s. A. Likanderienę. 
Aptarus draugovės reika
lus, buvo išklausyti A. Li- 
kanderienės įspūdžiai iš jos 
kelionės Tolimuose Rytuo
se, kurie buvo vaizdžiai per
duoti susirinkusioms skau- 
tininkėms.

• Janina Simutienė, savo 
mylimos mamos a. a. Ele
nos čiurlienės, mirusios š. 
m. lapkričio 3 d., prisimini
mui, siųsdama Dirvai auką 
50 dol. rašo: „Nors pasta
raisiais metais susilpnėjus 
regėjimui mama nebegalė
davo Dirvos skaityti, bet 
ją mėgo ir laiks nuo laiko 
prašydavo šį bei tą iš jos 
paskaityti”. Ačiū už auką.

• LB Philadelphijos apy
linkės metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 7 d., sekma
dienį, tuoj po lietuviškų mi
šių šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Bus svarstomi 
Vasario 16 minėjimo, krikš
čionybės sukakties ir Ben
druomenės Balso reikalai 
bei naujos valdybos rinki
mai. Visi kviečiami atsilan
kyti ir po susirinkimo bus 
pavaišinti kava ir pyragais'.

• Vytautas Augustinas, 
fotografas, 74 m. amžiaus, 
staiga susirgus, paguldytas 
St. Petersburge, Fla., į li
goninę.

Parama Dirvai
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa

A. A.

STASEI KERSNAUSKIENEI

mirus, jos vyrui EDUARDUI ir dukrai NI

JOLEI reiškiame užuojautą ir kartu liūdime.

Vyr. Skaučių Draugovė
židinys

A. A.

STASEI KERSNAUSKIENEI

gyvenimo knygos paskutinįjį lapą užvertus, 

jos vyrui architektui EDUARDUI ir dukrai 

v. s. NIJOLEI reiškiame gilią užuojautą ir 

tyliai dalinamės skausmu.

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

Brangiai žmonai ir mamytei

A. A.

STASEI KERSNAUSKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jos vy

rui architektui EDUARDUI KERSNAUS-

KUI ir dukrai NIJOLEI.

Stasė ir Jonas
Kazlauskai

A. A.

ALEKSUI LAIKŪNUI

mirus, jo žmonai KAZIMIERAI, dukrai JŪ

RATEI su šeima ir visiems artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

rėmė šie skaitytojai:
Br. Macijauskienė ..........50.00
L. Reivydas, Los Angeles 25.00 
G. Misiūnas, Chicago .... 15.00
G. Venckūnas,

Santa Monica .............20.00
A. Kairaitis,

Grand Rapids .............15.00
St. Briedis, Burr Ridge 20.00 
J. Taruška, Clearwater . . 10.00 
R. Babickas,

Richmond Hts................ 15.00
J. Strazdas. TĮoronto ....10.00 
Ed. Cibas, Milton ..........13.00
V. Senuta, Brockton .... 10.00 
J. Palukaitis, Harbert .. 10.00 
P. Skirmantas, Glendale 30.00 
J. Kreivėnas, Chicago .. 5.00 
V. Bačėnas, Toronto ....20.00 
J. Žostautas,

Redington Beach.........15.00
H. Idzelis, Cleveland .... 5.00
J. Andrašūnas, Chicago 20.00 
Pr. Mačernis, Chicago . .30.00 
Dr. A. Kisielius, Sidney 30.00
A.■ Vaitaitis, New York 50.00
A. Dragašius, Toronto ... .20.00 
K. Giedraitis, Livonia . . 10.00 
J. Stelmokas,

Landsdowne .................25.00
J. Naujokaitis, Cleveland 10.00 
S. Mudrauskas, Sunrise 15.00'
M. Juodaitienė, Norwalk 8.00
VI. Mackus, Chicago ....10.00
V. Šimkuvienė, Chicago 100.00
Dr. E. Keršulienė, EI Paso 20.00
N. Chernetzky, Cleveland 25.00
R. E. Vaišniai, N. Haven 10.00
J. Kalnietis, Chicago .... 10.00
V. Matonis, Philadelphia 20.00
J. Mačiulaitis, Redford .. 15.00
A. Čepulis, Philadelphia 10.00

A. A.

STASEI KERSNAUSKIENEI
iškeliavus į amžinybę, jos vyrui EDUARDUI 

ir dukrai NIJOLEI giliausią užuojautą reiš

kiame ir drauge liūdime.

Aurelija ir Marcelinas žitkai
Mylita ir Vytas Nasvyčiai

su šeimomis

K. Trečiokas, Union ....40.00 
J. Činkus,

Downers Grove .........15.00
Pr. Dovydaitis,

Los Angeles ................ 25.00
V. Vaškys, Crownsville .. 5.00
J. Balbatas, Cleveland 20.00 
Dr. A. Butkus,

University Hts.............. 25.00
A. Raulinaitienė, Euclid 10.00 
A. Azukas, Hoboken ....10.00 
P. Griganavičius,

Downers Grove ..........20.00
F. Šliteris, Waukegan .. 8.00 
J. Žebrauskas,

Miami Beach.................30.00
T. Stankūnaitė, Boston 13.00 
Pr. Račkauskas,

Dorchester.................... 10.00
J. Asminas, Livonia .... 30.00

V. Kalendrienė, Weston 20.00 
Pr. Kašiuba, Las Cruces 10.00 
P. Blynas, Dearborn .... 25.00 
J. Bajorinas, Waterbury 10.00 
St. Jakubonienė, Chicago 10.00 
St. Baras, Palos Park ..25.00 
T. Bukaveckas, Chicago 30.00 
J. Saladžius, Rochester 15.00 
J. Citulis, Cleveland .... 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ATITAISYMAS
Praeitame Dirvos nr. pir

mojo psl. antraštė turėjo 
būti ne ”Konfliktai su Ira-. 
nu”, bet Kontaktai su Ira
nu.
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