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KAS PO 90 DIENŲ 
ATLYGINIMO IR KAINU UŽŠALDYMUI PASIBAIGUS

Iš pirmo žvilgsnio ga
li pasirodyti, kad gal ir 
per daug skiriame vietos 
ūkinėm problemom, įdo
miau būtų pasvarstyti So
vietijos prezidento Pod
gorny vizitą į Hanojų ar 
Vietnamo rinkimų re
zultatus. Ilgainiui tačiau 
ūkinė būklė turi dides
nės" reikšmės į tarptauti
nių įvykių raidą negu 
valstybininkų vizitai ir 
pareiškimai. Niekas tur 
būt tiek daug neprisidė
jo prie antrojo pasauli
nio karo kaip trisde
šimtųjų metų pasaulinė 
ekonominė krizė, prive
dusi prie ūkinių karų tarp 
atskirų valstybių, pas
kiau išsivysčiusių į gink
luotus konfliktus. Kai 
kas prisibijo, kadprezi-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

dento Nixono 10% muito 
užtvara bei dolerio nu
vertinimas ilgainiui gali 
privesti prie trisdešim
tųjų metų įvykių.

Imkime, pavyzdžiui, 
Japoniją. Japonai buvo 
priversti vokiečių pavyz
džiu pakelti savo valiu
tos vertę, nors dar ne 
tokiu mastu kaip ameri
kiečiai pageidautų. Prak
tiškai tai reiškia, kad 
daugelis mažesnių japo
nų įmonių savo gami
niais negalės konkuruoti 
tarptautinėse rinkose. 
Japonijos vyriausybė 
bus priversta išstumtą 
iš užsienio rinkų darbo 
pajėgą sunaudoti kur

RUMUNIJA ATLAIKYS
MASKVOS SPAUDIMĄ?

Stepas Vykintas
Rumunija strateginiu 

požiūriu yra- labai svar
bi Sovietų Rusijai. Ji 
skiria Rusiją nuo Bulga
rijos žemyno keliu. Ji 
gali sukliudyti Rusi
jai veržtis per Vengri- pakankamai 
ją į Jugoslaviją ir Alba-' 
niją. Ji pati yra pavo
jinga Rusijai savo dy
džiu ir tautos antirusi- 
niu nusistatymu. Prisi
minkime, kad Rumuni
ja turi per 20 milijonų 
gyventojų. Tie gyvento
jai nėra slavų giminės, 
kaip bulgarai ar čekai. 
Jie yra romėnų kultūros 
žmonės. Jų kalba maža 
ką bendra teturi su sla
vų kalbom. Ji yra roma
nų kalbų šaka. Rumunai 
yra Vakarų kultūros vai
sius. Ir jie tuo didžiuo
jasi.

Žinoma, Rusijai yra 
pretekstas laikyti Rumu
niją savo politiniu sate
litu, nes ją dabar valdo 
komunistinis režimas. 
Šis režimas negimė Ru
munijoje nei revoliuci
jos keliu, nei tautos va
lios demokratine poraiš- 
ka. Jis atsirado Raudo
nosios armijos okupaci
niu būdu. Jau 1945 m. ko
vo 5 d. Rumunijoje įsi
galėjo komunistinė val
džia, Rusijos bolševikų 
kariuomenei ją remiant. 
1947 m. buvo paskelbta 
Rumunijos "liaudies" 
respublika, o 1952 m. pri
imta bolševikinio tipo 
konstitucija. Kraštą val
do vienintelė komunistų 
partija, kuri rinkimus į 
"parlamentą" praveda 
maskviniu būdu: 99,97% 
rinkikų balsuoja už 
komunistų partijos ap
robuotus "socialistinio 
vienybės fronto" kandi
datus. Todėl keista gir
dėti naivių politikų ir žur
nalistų nuomonę, kad Ru
munijoje yra daugiau 
laisvės, negu kituose bol
ševikiniuose kraštuose.

Tačiau Rumunijos ko
munistai nemėgsta Mask
vos ir nenori jos klausy
ti. Jie nori, panašiai kaip

Jugoslavijos komunistai 
būti savarankūs. Jų bo
sas Nicolae Ceausescu 
(53 m.) yra dar jaunas, 
energingas ir savaran
kus politikas, kuris turi 

drąsos 
skelbti, kad Rumunija 
yra savaranki valstybė. 
Jis nenori Maskvos įsa
kymų, kaip koks puskari
ninkis, klausyti. Jis tu
ri daug ambicijos pats 
Rumunijos politikai va
dovauti. Jis žino, kad Ru
munijos komunistai nepa 
kenčia rusiškojo impe
rialistinio komunizmo. 
Jis pats yra išėjęs ko
munistinio revoliuciOnie - 
riaus mokyklą. Nuo 1933 
m. yra komunistų parti
jos narys. Kelis kartus 
už komunizmą yra sėdė
jęs kalėjime. Jis yra 
Gheorghiu - Dej moki
nys, o po jo mirties už
ėmė ir jo vietą: iškilo 
į KP bosus. Jis visą gy
venimą rizikavo gyvybe 
ir dabar nebijo rizikuo
ti.

Ceausescu Maskvai 
jau seniai atgręžė nuga- 

(Nukelta į 2 psl.) 

nors kitur. Tikimasi kad 
ji tai padarys taikin
giems tikslams, pvz.ke
lių statybai, tačiau poli
tinės situacijos privers
ta ji gali nukrypti ir į 
ginklavaimąsi. Kaž kas 
panašaus gali įvykti ir 
Vokietijoje — trečdalis 
visos "volkswagenų" ga
mybos iki šiol rasdavo 
rinką JAV!

Už tat bet kokios re
voliucinės priemonės 
didelės valstybės ūkyje 
visada gali turėti toli 
siekiančių tarptautinių 
pasėkų. Dėl to labai įdo
mu pasvarstyti, kas bus 
po 90 dienų ’užšaldymo’ 
periodo JAV ūkyje.

Nėra jokios abejonės, 
kad ir po to periodo JAV 
ūkis liks daugiau val
džios kontroliuojamas 
negu prieš tai, nors dau
guma sutinka, kad per il
gesnį laiką kontrolė pa
daro daugiau žalos negu 
naudos. Užtat Prekybos 
Sekretorius Stan, kalbė
damas per televiziją sek
madienį vylėsi, kad kon
trolės bus reikalingos 
tik vieneriems metams 
ar gal net trumpesniam 
laikui.

Kokia kontrolė tai bū
tų? Darbininkų unijų va
dai pageidauja, kad gin
čams dėl atlyginimo nu
statymo būtų sudaryta 
tam tikra institucija iš 
darbininkų, darbdavių ir 
valdžios atstovų. Jei 
darbdavis - nesutinka su 
atlyginimo pakėlimo rei
kalavimu jis turi patiek
ti visus duomenis, kurie 
įrodytų, kad tas reikala
vimas būtinai turi pakel
ti kainas, o unija iš savo 
pusės pristatytų apskai
čiavimus kodėl įmonė tu
rėtų pakelti padidėjusį 
atlyginimą nepadidinda
ma kainų. Tos institu
cijos sprendimas netu
rėtų teisinės galios, bet 
sudarytų tik moralinį 
spaudimą su kuriuo turė
tų skaitytis ir darbinin
kai ir darbdaviai.

Problema nėra tačiau 
taip paprasta kaip iš 
karto atrodytų. Imkime 
pavyzdžiui, automobilių 
pramonę. Didžiosios 
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Jūratės ir Kastyčio operos klavyros išleidimo fondo valdyba: iš kairės — inž. Kazys Oželis, solistė 
Prudencija Bičkienė, fondo pirmininkė Marija Rudienė, muzikė A liceStephens, dr. Vytautas Tauras, so
listas Stasys Baras, žurn. Vladas Būtėnas, Chicagos lietuviu operos pirmininkas Vytautas Radžius. 
Trūksta: inž. Jono Jurkūno, muzikų Alekso Kučiūno ir Jono Zdaniaus. V. Noreikos nuotrauka

OPERA JŪRATĖ IR KASTYTIS
KOMPOZITORIAUS K.V. BANAIČIO OPEROS PIRMIEJI

ŽINGSNIAI į LIETUVIU VISUOMENĘ
Lauke vakaro prie

blanda. Gatvėje nedide
lis judėjimas. Praeiviai 
žvilgteri į namo didelį 
langą, kur pro stiklus ma
to gražiose ir ryškiose 
spalvose apšviestą stik
lo vitražą. Ten Baltijos 
jūros bangose žaidžia 
Jūratė ir Kastytis, gro
žio, meilės, ištikimybės 
legendos didvyriai. Sie
noje susimąstęs kabo Mo
zė, priešais apšviestas 
stovi gėrio ir blogio pa 
veikslas. Šio didžiulio 
namo kambariuose skam
ba solisto Stasio Baro 
garsai, operų arijos, iš 
jo įdainuotos plokštelės.

Staiga sutrinka gatvės 
ramybė. Pasigirsta lie
tuviški balsai. Prie na
mo durų svečius pasitin
ka šeimininkai: Marija 
ir inž. Antanas Rudžiai.

Žurnalistas Vladas Bū
tėnas, kaip ir dera spau
dos atstovui, pirmas per
žengia slenkstį, kaip vi
sados atnešdamas gerą 
nuotaiką ir šypsnį, įkan-. 
din inž. Kazys Oželis, 
aktorius, režisierius, Vi 
suomenininkas, štai ir 
solistas Stasys Baras,

VYTAUTAS KĄSNIS

mūsų dainos pažiba, vi
sų labai mėgiamas sve
čias, paskui jo eina Lie
tuvių operos pirminin
kas Vytautas Kadžius, 
džiaugsmu spindinčiu 
veidu. Po to atskuba Ali- 
ce Stephens, mūsų žy
mioji lietuviškos dainos 
puoselėtoja, vėl duris 
daro solistė Bičkienė, 
Prudencija, savo vardą 
įrašiusi aukso raidėmis 
dainos mylėtojų tarpe ir 
po kurio laiko pasirodo 
dr. Vytautas Tauras, ak
tyvus kultūrinio ir visuo 
meninio darbo dirvonuo
se. Inž. Jonas Jurkūnas 
neatsakė į telefoninius 
skambinimus, tur būt, 
kaip paprastai užimtas 
visuomeniniais darbais. 
Gaila nėra ir kitų dvie
jų žymiųjų muzikų: Alek
sandras Kučiūnas atosto
gauja, o Jonas Zdanius 
gyvena toli, toli, nuo Chi
cagos.

— Posėdį laikau ati
darytą, — skamba skar 
dus ir mielas Marijos Ru
dienės balsas, taip visų 
mėgiamas klausytis Lie' 
tuvių forumo radijo ban
gomis, taip dažnai gir
dimas įvairiose kultū
rinėse ir visuomeninė
se organizacijose.

Taip prasidėjo vienuo
liktasis ir baigiamasis 
posėdis "Jūratės ir Kas
tyčio" operos fondo, ku
ris susiorganizavęs 1959 
m. Chicagos lietuvių 
vyrų choro pirmininko 
Vytauto Radžiaus inicia
tyva, nutarė išleisti kom- 
pozitoriaus Kazimiero 
Viktoro Banaičio operos 
klavyrą.

Netrukus pasirodė ir 
mūsų žymusis visuome
nininkas inž. Antanas Ru
dis, kuris atnešė ir ope
ros klavyros knygas.

Tai nepaprastai gra
žus leidinys, didelio for
mato (9 x 12) 1968 pusla
pių. Menišką viršelį pa 
ruošė dail. Jurgis Daug- 
vila, spaudos darbą rū-

atliko Mykolo 
spaustuvė. Jū- 
Kastyčio trijų 
operos libretą

pestingai 
Morkūno 
ratės ir 
veiksmų 
parašė poetė Bronė Bui- 
vydaitė, vertimą į anglų 
kalbą atliko adv. Nadas 
Rastenis, gaidas įgravi- 
ravo muzikas Jonas Zda
nius.

Išleidžiant šį operos 
klavyrą ir anglų kalboje 
yra suteikta galimybė 
juo pasinaudoti ir plačia
jam pasauliui.

Marija Rudienė, dr. 
Vytautas Tauras ir inž. 
Jonas Jurkūnas buvo pir
mieji aukotojai, davę'di
desnes sumas.

Po to, tiek paskiri as
menys, tiek organizuoti 
vienetai prisidėjo prie 
šio leidinio išleidimo, 
kartu paremdami ir patį 
kompozitorių. Bet gi, di
džiausią sumą, 1,000 do
leriu paaukojo Illinois 
Lietuvių Gydytojų Drau
gija.

Įžanginiame žodyje Jū
ratės ir Kastyčio operos 
fondas rašo: "Išleisdami 
šį mūsų garbingojo kom
pozitoriaus Kazimiero 
Viktoro Banaičio kūrinį 
— Jūratės ir Kastyčio 
operą, minint Lietuvos 
valstybinės operos 50 m. 
jubiliejų ir Chicagos Lie
tuvių Operos 15 metų su
kaktį, tikime, kad ja ar 
jos ištraukomis galės 
naudotis mūsų chorai, 
dainininkai ir visi besi
domintieji lietuvių mu
zika. Tuo ir norėjome pa
tarnauti mūsų tautiniam 
kultūros reikalui".

Taip pasibaigė vienuo. 
liktasis Jūratės ir Kas
tyčio operos fondo posė
dis, kuris savo darbą 
baigė išleisdamas šią 
klavyrą.

Bet po trumpos per
traukėlės, kiek pailsė
jus, prasidėjo tos pačios 
sudėties idealistų žmo
nių pirmasis posėdis,ku
ris nutarė išleisti šios 
operos klavyros orkest-
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Istorija Montrealio parodoje &
Skyrelyje iš statys 

ta gintaro dirbinių, juos
tų, takelių, medžio dro
žinių, stovi didelė lietu
vaitė -- manekenas, ka
bo šiaudinukai, Lietuvos 
vėliava, Vytis ir kitkas. 
Tik nesuprantamas p aro., 
dos administracijos nu
sistatymas suplakti įvie 
ną vinigretą tautybes,ku 
rios savo pavilionų nega
li turėti (kaip lietuviai, 
latviai, estai, ukrainie
čiai irv armėnai), su to
kiomis tautybėmis, ku
rios gali turėti savo at
skirus pavilionus, bet jų 
nenori (kaip ispanai, fi
lipiniečiai, žydai, veng
rai).

Bulgarijos pavilione 
su dideliu pasisekimu tu 
rėjusi savo pasirodymus 
bulgarų folkloro grupė iš 
Sofijos, savo pasirody
mus baigė ir rugpiūčio 
pradžioje išvyko namo. 
BeU netoli esančiame 
buv. Afrikos kaimelyje, 
dabar vadinamoje "Pla- 
ce du Soleil", savo pasi
rodymus atskiros tauty
bės turi ir dabar. Saky
sime, rugpiūčio antrą sa
vaitę su dideliu pasiseki 
mu kelis kartus per die
ną koncertavo Montrea
lio ukrainiečių tautinių 
šokių ansamblis Ma- 
runczak, vedamas Peter 
Marunczako. Sekančią 
savaitę vietą užėmė is
panai su pernai dideliu 
pasisekimu ispanų pavi
lione šokusia Garcia de 
Sagramonte grupe — is

panų tautiniai šokiai ir 
muzika. Meksikos pavi
lione (jie šiemt paėmė 
buvusį Tunisijos pavi- 
lioną), be išstatytos la
bai įdomios parodos, is 
torinių ir archeologinių 
pavyzdžių, savo pasiro
dymus kasdien turi jų 
muzikantai ’ Mariachi. 
Jei oras gražus, jie gro 
ja ir dainuoja ant pavi
liono laiptų, jei ne — vi
duje, arba jų restorane. 
Įėjimas nemokamas. Vo
kiečiai savo keturiuose 
pavilionuose turi geras 
kapelas, labai mielai pub
likos išklausomas. Tarp 
tautiniame teatre vyksta 
gerų kanadiečių ir kito
kių dainininkų ir muzi
kantų pasirodymai. Pav. 
praeitą savaitę čia turė
jo savo pasirodymus ži
nomoji dainininkė Ginet- 
te Reno (ji yra įdaina
vusi plokštelių prancū
zų ir anglų kalbomis). 
Tik visa bėda, kad įėji
mas į tuos koncertus 
kainuoja po 2 dol. Taip 
pat koncertai vyksta Tau
tų Aikštėje. Aną kartą 
ten turėjo savo muzikos 
festivalį jazzo muzikan
tai, sutraukę net 15,000 
minią, daugiausia hipių. 
Kaip policija vėliau pra
nešė, neapseita be mari- 
juanos rūkymo ir kito
kių narkotikų vartojimo, 
kaip tai jų tarpe įpras-

ta. Kanados paviliono te
atre vyksta teatro vaidi
nimai. Žodžiu, muzikos 
mėgėjai parodoje turi ne
ribotą pasirinkimą, ką 
jie nori išgirsti ar pa-r 
matyti. Kas parodoje da
roma, skelbiama tos die 
nos laikraščiuose. Be to, 
prie įėjimo kabo didžiu
lės lentos su progra
mų nurodymais, keliose 
vietose elektroniniai įra
šai nuolat skelbia, kas 
vyksta. Dabar jau par
duodami parodos planai 
ir vadovai.

Be to, dar aplanky- 
tini Quebec’o pavilio- 
nas, kur rodoma visa, ką 
ši provincija turi geriau
sia: pramonė, gamtos 
turtai, žmonės ir jų gy
venimas. Išstatyta kolek 
cija metalų ir mineralų, 
randamų Quebec’o pro
vincijos kasyklose. Buv. 
Prancūzijos pavilione di
džiulė meno paroda. 
Buv. Italijos pavilione 
šiemet įruoštas operos 
pasaulis. Buv. Anglijos 
pavilione — senų ir nau
jų automobilių paroda ir 
1970 m. automobilių cup 
lenktynių filmas. Ginklų 
pavilione ištatyta šimtai 
įvairiausių ginklų, prade 
dant lankais ir strėlė
mis, baigiant II Pas. ka
ro kaikuriais ginklais. 
Pavilionas policijos stro
piai saugomas. Prie 
paviliono įrengtoje kal
vėje vokietis Jakob Lis- 
cher demonstruoja kaip 
padaryti kardus. Jo spe
cialybė — senų laikų 
rinktiniai kardai. Sis sa
ko, kad gerą kardą pada
ryti jam užima 16 valan
dų. Tokio kardo kaina 
apie 200 dolerių.

SPECTRAFONIA pa
vilione parodyta, kaip 
techniškais įrengimais 
galima muzikos garsus 
paversti spalvomis. Pa
viliono viduje kabo šim
tai įvairių spalvų kubų 
ir vielų, kurios, veikiant 
muzikai, elektroniniu bū 
du garsą paverčia į ata
tinkamos spalvos švie

ANT. BERNOTAS są. Bandymas labai įdo
mus, tik gadina akis.

Teko girdėti lankytojų 
nusiskundimų, kam šie
met už įėjimus įpavilio 
nūs reikia mokėti (nuo 25 
c. iki 1 dolerio). Jei lan
kytojas atvyksta su šei
ma ir nori aplankyti ke
letą pavilionų, turi išleis 
ti daug daugiau, negu kad 
kitais metais buvo ima
ma už įėjimą įparodą. 
Tačiau dalis pavilionų 
yra nemokami.

Paroda užsidaro rug
sėjo 6 d., bet kaikurie 
pavilionai bus atdari ir 
vėliau.

Už 90 dienu...
(Atkelta iš 1 psl.) 

įmonės iki šiol nenorė
jo gaminti mažų automo
bilių, pajėgių kokuruo- 
ti su importais dėl tos 
paprastos priežasties, 
kad jos buvo investavu
sios milžiniškus kapita
lus į užsienio automo
bilių fabrikus, o tai reiš
kia, kad General Motors, 
Ford ir Chrysler uždir
ba ir iš ... importo į 
JAV. Tai žinodami unijų 
vadai nori išsiderėti sa
vo ‘ nariams ne tik teisin
gą atlyginimą už savo 
darbą, bet ir šį tą gau
ti iš pelno už investuo
tą užsieniuose kapitalą, 
kuris prisideda prie kon
kurencijos jų pačių ga
miniams Amerikoje. Jei 
tas kapitalas nebūtų ten 
investuotas, vietinės au
tomobilių įmonės gal bū
tų skyrusios daugiau dė
mesio ir pastangų mažų 
ir pigių automobių gamy
bai čia, pakeldamos dar
bo jėgos reikalavimą.

Be to, ilgainiui negali 
varžyti tik atlyginimą, 
reikia mokesčiais su
mažinti pelną tų, kurie 
dėl to turi naudos. Pvz. 
kuri nors įmonė turi da
bar daugiau pelno dėlto, 
kad jie neturi pakelti dar
bininkams atlyginimą 
per tas 90 dienų, nors 
tas jau buvo užplanuota 
ir įtraukta prieš rugpiū-

Rumunija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

rą. Jis labiausiai nepati
ko Maskvai, kai 1968 m. 
rugpiūčio mėn. nepalai
kė Maskvos invazijos į 
Čekoslovakiją. Jis tada 
užėmė palankią liniją 
Dubčekui. Nemaloniai 
Maskva pažiūrėjo į R. 
Nixono viešnagę Buka
rešte pas Ceausescu. 
Bet, matyt, labiausiai 
Maskvos širdį įgėlė Ce
ausescu apsilankymas 
Pekinge. Maskva pajuto, 
kad Ceausescu veda So
vietų Rusijos apsupimo 
politiką. Raudonosios Ki
nijos suaktyvinta politi
ka Balkanuose Maskvai 
kelia didelę baimę.

Maskva, pamačiusi 
Balkanų slydimą iš jos 
rankų, griebėsi pagązdi- 
nimo priemonių. Ji šios 
vasaros karinius ma
nevrus pravedė Vengri
joje, Bulgarijoje ir Vi
duržemio jūroje. Šiais 
manevrais Maskva sie
kė įspėti ne tik Rumuni
ją, bet ir Jugoslaviją, Al- 
baniją, kad jos atsisaky 
tų nuo prokiniškos poli
tikos. Diplomatiniais ir 
politiniais sumetimais 
pats Brežnevas greit ruo
šiasi važiuoti pas Tito. 
Ką jis ten kalbės, mums 
yra visiškai aišku: jis 
bandys Tito atkalbėti nuo 
Mao linijos ir palenkti 
jį Maskvos pusėn. Ar tai 
pasiseks, kitas reikalas. 
Jei nepasiseks, tada

čio 15 d. nustatytas kai
nas. Elementarinis tei
singumas reikalautų už
kirsti kelią tokiam pasi- 
pelnyjimui.

Aplamai imant, ūkio 
atkutinimui Nixonas pir
miausia lengvatas pasiū 
lė pramonei. Iš tikro, 
norint daugiau gauti pie
no, reikia visų pirma 
geriau šerti karvę, kurią 
paskui galima melžti. Ne
laimė tačiau, kad di
džiosios įmonės ilgai pla
nuoja, turi praeiti mėne
siai ir metai iki jos ką 
nors pradės, todėl kon
grese pasigirs nemažai 
reikalavimų tuojau pat 
sumažinti naštą eiliniam 
mokesčių mokėtojui, vi
liantis, kad taip sutaupy
tus pinigus jis tuojau pat 
paleis į rinką, bet ir tai 
reikalauja ilgesnio lai
ko. Už tat geriausia, kas 
galėtų atsitikti būtų tai, 
kad vartotojai, bijodami 
tolimesnio, nors lėtes
nio, kainų kilimo, pasi
skubintų su jiems reika' 
lingu nekasdien perkamų 
gėrybių, kaip automobi
liai, pirkimu. Kalbos 
apie tolimesnę kontrolę 
tačiau tą užsidegimą ma
žina.

Kaip ten būtų, sykį 
įvesti ūkiniai suvaržy
mai atidaro kelią įvai
riausiom galimybėm ir 
nebūtinai gerom.

Brežnevas pasirinks Bal 
kanų atžvilgiu kitą takti
ką. Galimas dalykas, kad 
tada Rumunija bus pirmo 
ji Maskvos auka.

Kodėl iki šiol Mask
va bijo Rumunijos sutvar - 
kyti taip, kaip sutvarkė 
Čekoslovakiją. Pir
miausia, dėl to, kad Ru
munija geopolitiškai yra 
visai kitoje būklėje. Če 
koslovakija buvo Rusijai 
strateginiu požiūriu 
svarbesnė, nes ji susisie
kia su V. Vokietija. Če
koslovakijos iškritimas 
iš Rusijos orbitos grė
sė dideliu pavojumi, kad 
V. Vokietija sustiprins 
savo 'politinę galią. Ru
munija yra bolševikinių 
kraštų apsupta. Ji taip 
greit ir lengvai pabėgti 
iš komunistinės orbitos 
negali. Ji tik darosi pa
vojinga Rusijai dabar, ka - 
da labiau susiriša su R. 
Kinija. Antra, Rumuni
jos komunizmas yra vi e- 
ningesnis viduje ir susi
laukia visos tautos para
mą, kada reikalas eina 
prieš Rusiją. Taigi, Ce
ausescu taip lengvai su< 
tvarkyti, kaip Dubčeką 
neįmanoma. Ceausescu 
greičiau bus Maskvos en
kavedistų iš pasalų sulik 
viduotas, negu Rumuni
joje kito kokio Kvislingo 
pagalba nuverstas. Bet 
galmas daiktas, kad 
Maskva bandys ir iš vi
daus Ceausescu sprog
dinti.

Maskva yra priversta 
pakęsti Ceausescu, kol 
ateis lemiantis Balkanų 
sutvarkymo momentas. 
Tada ji prisimins Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
sutvarkymo eigą: naktį 
ultimatumas, kitą die
ną Raudonosios armijos 
žygiavimas į Rumuniją. 
Galimas dalykas, kad ji 
ir kitaip tvarkys Rumuni - 
jos, Jugoslavijos ir Alba
nijos užsispyrimą ne
klausyti Maskvos. Ji dar 
turi du ištikimu satelitu: 
Bulgariją ir Vengriją ku
rie paklausys Maskvos 
įsakymo ir bandys su
tvarkyti savo kaimynus, 
bet vis tiek su Maskvos 
didžiausia karine pagal
ba.

JŪRATĖ IR

KASTYTIS ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

raciją. Išleidimo suma 
— 8,000 dolerių.

Ir vėl vyks posėdžiai 
ir pasitarimai ir vėl mū
sų visuomenė bus pra
šoma prisidėti aukomis, 
kad įgalinus šią operą 
baigti muzikiniai, sceni
niam operos pastatymui.

"Ei, jūruže, mylimo
ji! Ko tu ūži, ko vaitoji? 
Ar nelauki tu svečių?" 
taip dainuoja žvejai, pa
kilus pirmo veiksmo už
dangai. Sidabrinius tink
lus ištiesę, jie pasigaus 
žalių jūrų dukružėlę — 

undinę, gi sesulėms iš
trauks gintaro perlų ir 
parveš daug auksinių žu
vų.

Mes linkėtume, kad 
mūsų visuomenės tarpe 
atsirastų 80 drąsių lietu 
vių žvejų, kurie būdami 
šimtininkais, paaukavę 
po 100 dolerių įgalintų 
šios operos orkestraciją 
išleisti.

Jūratės ir Kastyčio 
operos klavyras knygos 
savikaina 15 dolerių. Ji 
kaip muzikos biblija, 
kaip pirmoji Mažvydo 
knyga, turėtų puošti kiek
vieno lietuvio biblioteką.

• Lietuvių Agronomų Są
jungos Chicagoje gegužinė 
įvyks rugsėjo 5 dieną, sek
madienį, dr. agr. Juozo ir 
Kazės Briedžių sodyboje, 
113th St. ir Bell Rd. (Ar- 
cher Avė. ir Bell Rd. kryž
kelė), Lemont, III.

Dail. Magdalena Stankū
nienė, įvertindama Agrono
mų S-gos pastangas — iš
leisti literatūros kūrinį Lie
tuvos n e p r i klausomybės 
laikmečio ūkininko ir iški
lusiojo laisvo ūkio buičiai 
pavaizduoti, paaukojo savo 
kūrybos grafikos paveikslą. 
Paaukotasis meno kūrinys 
atiteks vienam laimingiau- 
siajam gegužinės dalyviui.

Visi S-gos nariai su šei
momis ir svečiais kviečiami 
gegužinėje dalyvauti. Pra
džia 1 vai. p. p.

• Aidučių ansamblio kon
certas "Svajonės" įvyks 
rugsėjo 18 d., 8 v. v. Chica
goje, Jaunimo Centre. An
sambliui vadovauja muz. 
Alice Stephens. Visi lietu
viai maloniai kviečiami at
silankyti. Po koncerto bus 
vaišės.

• Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas naujuosius 
mokslo metus pradeda rug
sėjo 11 d. Visi studentai — 
senieji ir naujai įstojusieji 
bei norintieji dabar įstoti 
— renkasi 10 vai. ryto Jau
nimo Centro 203 kambary. 
Tą pačią dieną, 1 vai. p. p., 
čia bus ir Instituto diplo
mantų sueiga pagrindi
niams diplomų įteikimo ak
to reikalams aptarti bei su
tvarkyti. Į sueigą prašomi 
atvykti visi diplomantai ir 
kartu atsinešti po vieną sa
vo asmens nuotrauką (at
viruko dydžio). Diplomų 
įteikimo aktas, kaip jau 
anksčiau numatyta, bus 
gruodžio 11 d. Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj.

• Kun. Antanas Šeškevi
čius, S. J., pernai Lietuvoje 
buvo nuteistas vienerius 
metus kalėjimo todėl, kad 
jis drįso tikrinti Dubingių 
bažnyčioje vaikų katekizmo 
žinias prieš pirmąją Komu
niją. Jo gynimosi kalba nu
stebino laisvojo pasaulio 
žmones, šiuo metu išėjo 
nauja tos kalbos laida ang
liškai CONDEMNED FOR 
TEACHING RELIGION IN 
CHURCH.

Kurie gali paskleisti šią 
gynimosi kalbą amerikiečių 
ar bendrai kitataučių tarpe, 
kreipkitės: 2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos še m o s — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Aleksas Laikūnas

NOVELĖS KONKURSAS
Dirvos novelės kon

kursui kūrinių atsiunti
mo laikas pasibaigė. Gau 
ta 25 novelės. Kiekvie
nas atsiųstas kūrinys in
triguoja savo vardu. Daž 
nai ir įmantrus slapyvar
dis žėri greta novelės 
pavadinimo. Visa konkur
sui pasiūlytoji medžiaga 
atstovauja nemažą kūry
binį darbą. Gal būt, tarp 
atsiųstųjų kūrinių, sle
piasi naujo talento atra
dimas. Gal būt tai paty
rusioje rašytojo dovana 
novelės konkursui?

Tačiau šie klausimai 
neprivalo dominti jury 
komisijos. Eilė metų pa
rodė, kaip parodys ir šis 
konkursas, kad Dirvos 
novelės konkursuose va
dovaujamasi vien kūri
nio pranašumu. Kuris kū 
rinys, jury komisijos 
nuomone yra pranašes
nis, tas yra konkurso 
laimėtojas.

Pereitų metų praktika 
parodė, kad jury komisi
ja yra labai savistovi ir ja -yi-c — 
reikli. Atsiųstoje me
džiagoje neatradus kūri
nio, tinkančio savo po
tekstėje gauti premijuo
tos novelės titulo, ne
buvo duota premija.

Tai, aišku, yra stip
rus akcentas varžo-

vams, kad konkursui rei
kia pasiruošti, į varžy
bas siųsti savo stiprų
jį kūrinį.

Šiais metais novelės 
konkursas įgavo ypatin
gai reikšmingą vaizdą. 
Penki šimtai dolerių tai 
jau tikrai ne eilinė pre- 
jima už novelę! Tai jau 
novelės atlyginimas pir
maeilio amerikinio žur
nalo mastu. Penkių jury 
komisijos narių sąstatas 
taip pat liudija premijos 
organizatorių reiklumą, 
turint prieš akis premi
jos dydį.

Nuolatinis premijos 
mecenatas Simas Kaše- 
lionis, šiais metais pa
skyrė didesnę premiją, 
tarytum norėdamas kom
pensuoti pereitų metų 
konkurso nederlių. Jis, 
žūt būt, stengiasi pripil
dyti mūsų literatūros 
aruodus geromis premi
juotomis novelėmis. Su
kviestoji jury komisija, 
savo sąstatan įjungė Lie
tuvių Rašytojų draugi
jos pirmininką poetą Le
onardą Andriekų, rašy
tojus Paulių Jurkų, Pra
ną Naujokaitį ir dr. Pra
ną Bagdą, Dirvos redak
cijos atstovė yra gabio
ji žurnalistė Emilija Ce- 
kienė. Neseniai jos pasi-

Viena jauniausių in
vestavimo bendrovių, ku 
rias sukūrė ir išugdė lie 
tuviai, be abejo, yra Rū
ta, Ine. Ji veikia išim
tinai Santa Monica, Cal. 
To'ji vietovė administra
ciniu atžvilgiu yra visiš
kai savarankiškas mies
tas, nors mūsiškiu požiū
riu yra tai Los Angeles 
didmiesčio priemiestis 
Pacifiko pakrantėje.

Prieš trejis metus,ka
da teko lankytis tame pat 
Santa Monica mieste, 
apie Rūtos bendrovę ne
žinojo niekas, išskyrus 
gal keletą asmenų, kurie 
kantriai ir tyliai dirbo, 
planuodami netrukus iš 
eiti į visuomenę ir kvies
ti ją savo santaupomis 
prisidėti prie naujagi
mės Rūtos bendrovės už-

simojimo — imtis nekil
nojamojo turto prekybos 
plačiąja to žodžio pras-

nius. Bet jeigu čia būtų 
įvykęs bet koks persi- 
skaičiavimas ar žodžio

Naujai pastatytą Rūtos bendrovės 23 butų pastatą Santa Monicoj, 
Californijoje, aplankius. Iš kairės: clevelandiečiai Al. Laikflnas, R. 
Nasvytienė, K. Laikūnienė ir losangeliečiai inž. Em. Jarašūnas ir 
L, Jarašūnienė.

rodžiusioji knyga, "Kad 
ji būtų gyva” yra krašta 
naujiena knygų rinkoje.

Dirva turi teisę savo 
atkarpoje spausdinti pre - 
mijuotąją novelę, O at
skirai susitarusi su au
toriais ir kitus, jury ko
misijos pasiūlytus kūri
nius. Todėl Dirvos at
karpoje skaitytojai ma
tys šio konkurso laimė
toją ir geresniuosius jo 
varžovus. Tai skaityto
jams užtikrina ir puikią 
laikraščio atkarpos me
džiagą.

Atsiųstos novelės šian
dien perduotos jury ko
misijai. Dabar komisi
jos uždavinys atrasti kon
kurso laimėtoją. (d)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS | LIETUVĄ IR

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS
naudokitės patarnavimu PLAČIAI žinomos 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
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MŪSŲ SKYRIAI:
MŪSŲ SKYRIAI:

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street______
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street________
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
• BUFFALO, N. Y. — 701
• CHICAGO, ILL. — 1241
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• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue____
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres ________
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue _
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue____
• JERSEY CITY, N. J. — 219 Montgomery Street____
• LOS ANGELĘS, CALIF. — 107 So. Vermont Avenue
• NEWARK, N. J. — 378 Market Street_____________
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue __________
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue____
• RAHWAY, N. J. — 47 E. Milton Avė._____________
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. -Broadway_________
• SOUTH RIVER, N. J. — 46 Whitehead Avenue______
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street __
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue__________
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street _____________

Fillmore Avenue______
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1028 Kenilworth Avenue
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„342-4240 
„467-6465 
„895-0700 
_,486-2818 
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„249-6216 
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„642-2452 
„674-1540 
„769-4507 
„381-8997 
„268-1120 
„257-6320 
„475-9746 

392-0306 
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me: investuoti kapitalą 
į žemės skylpus, statyti 
juose pagal smulkmeniš
kai išstudijuotus rinkos 
reikalavimus įvairaus 
dydžio pastatus, pagal jų 
teikiamą pelningumą 
nuomoti arba parduoti ir 
tuo būdu vis tvirčiau įs
pausti lietuvišką pėdą 
šiame puošniame ir gy
venti ramiai maloniame 
Kalifornijos mieste.

Treji metai, kada pas
kutinė šio krašto lietu
vių ateivių karta spėjo 
čia išgyventi šešetą,sep
tynetą kartų ilgiau, ne
kalbant jau apie anksčiau 
įsikūrusius, tėra trumpo
kas laikotarpis. Jame 
tačiau ėmėme vis daž
niau girdėti apie vis di
desnius Rūtos projektus, 
kurie vienas po kito buvo 
išbaigti taip, kaip vado
vybės buvo kiekvieną kar
tą numatyta arba taupu
mo sumetimais net dar 
greičiau, o iš vis daugė
jančių investuotojų tete
ko patirti tik gerus atsi
liepimus.

Žinoma, šie atsiliepi
mai dar ne viskas. Ne vi
si žmonės linkę kitam 
visą tiesą išsakyti iki 
smulkmenų, ypač kada 
užsimezga kalba apie as
meninius piniginius daly
kus. Vienas savo nusi
pirktą namą tyčia per
vertina, norėdamas lyg 
pasigirti ir savo svorį 
pakelti. Kitas priešingai 
siekdamas kitiems pa
rodyti savo sugebėjimą 
esant didesnį negu iš tik 
rųjų yra, savąjį pirki
nį sąmoningai nuverti
na, tarsi norėdamas pa
sakyti, nusipirk ir tu 
taip, jeigu su manim ly- 
giniesi.

Tas pats gali kartais 
būti ir su investavimu: 
gerai pasisekė — tyli ir 
savo tęsia, kitiems nė 
neprasitardamas; apsi
skaičiavo ir nepavyko, 
kaip ne vienam su akci
jų biržos transakcijo
mis— tyli ir kenčia, kaip 
niekur nieko nebuvus.

Manau, nebus atskleis - 
ta jokia paslaptis pasa
kius, kad su nemažais 
rezervais daugelis pa
šalinių stebėtojų sutiko 
gana šykščias informa
cijas apie pirmuosius 
naujagimės Rūtos žings-

susitikęs ir 
su Rūtos 
prezidentu

netesėjimas, būtų paskli
dęs tuoj piktas gandas, 
kaip ne apie vieną pana
šų užsimojimą praeity
je, kada iniciatoriai na
mų statybos bendroves 
kūrė nuo kapitalo sutel
kimo, miško plotų įsigi
jimo, lentpiūvių įsįtaisy
mo, savųtranpsorto prie
monių užpirkimo ir taip 
iki statybos nenuėjo, ka
dangi administracijos 
išlaidos sutirpdė sutelk
tą kapitalą.

Ne kartą 
išsišnekęs 
bendrovės
inž. Em. Jarašūnu apie 
šią visai skirtingais pa
grindais organizuojamą 
ir plečiamą lietuvių in
vestavimo įmonę, o dar 
dažniau susirašinėda
mas ir iš kitų šaltinių 
su jos praktišku pasi
reiškimu susipažinda
mas, laukiau progos s a- 
vo paties akimis pama
tyti ką gi Rūta per tuos 
trejis metus nuveikė. 
Prasitariau tai prieš ge
rą mėnesį savo tiesiogi
nės tarnybos reikalais 
CIevelande būvojančiam 
inž. Em. Jarašūnui. Jis, 
sužinojęs, jog atostogų 
metu ketinu pasiekti Pa- 
cifiko pakrantę, mielai 
sutiko Rūtos darbus vie 
toje parodyti ir apie juos 
išsikalbėti.

Savaitė kita, ir aš jau 
Los Angeles mieste. Su
tartu laiku atsirandame 
inž. Emanuelio Jarašūno 
namuose. Šio jauno žmo
gaus judrumu tenka iš tik
rųjų stebėtis. Vos per
žengęs pusketvirtų savo

amžiaus dešimtmetį, sa
vo tiesioginėje amerikie - 
čių darbovietėje sugebė
jo iškilti iki viceprezi
dento posto. Stumia
miems ir traukiamiems, 
bet neturintiems gimi
nystės ar kitų asmeninių 
ryšių amerikiečiai tokių 
postų nedalija. Tai visi 
gerai žinome. Žinome 
taip pat, kad inž. Em. Ja- 
rašūnas, prieš keletą me
tų pakeitęs darbovietę, 
tokių ryšių neturėjo ir 
dabar neturi, išskyrus 
tai, ką pasiekė savo 
darbštumu, profesiniu 
pasiruošimu ir veržlia 
asmenybe. Šiandien jis 
jau gali ir savo tautie
čiams padėti.

Nedaug kas gali jam 
prilygti turimo laisva
laikio sunaudojimu. Po 
tiesioginio darbo valan
dų, jo visur pilna, tar
tum jo para būtų ilges
nė negu visų kitų. Be va- 
dovaimo Rūtos bendro
vei, jį sutiksime dažna
me lietuvių parengime, 
protarpiais net ir baž
nytiniame chore; aktyvų 
politinių demonstracijų 
dalyvį; priiminėjantįsve 
čius ir draugus savo na
muose, randantį laiko ap
silankyti ir pas kitus. 
Jam kažkaip atsiranda 
laiko ir žymesniuose 
aukšto meninio lygio 
amerikiečių koncertuo
se lankytis, neiškryps- 
tant iš savo labai tiksliai 
apskaičiuotos asmeni
nės darbotvarkės ir nepa
mirštant savo šeimos 
bei namų.

Vieną iš jam dažnų at
vejų teko ir iš šio susi
tikimo patirti. Mūsų su
sitikimo išvakarėse jis 
suorganizavo didėles
nės grupės išvyką įHoly 
wood Bowl, kuris savo 
įrengimu ir pobūdžiu pri
mena Clevelando Blos- 
som Center. Skiriasi 
daug didesne apimtimi, 
talpina penketą kartų dau - 
giau žiūrovų nakties me
tu po atviru dangumi. 
Praėjo kelios malonios 
valandos, klausantis kon
certine forma atliekant 
ištisą Traviatą su sim
foniniu orkestru ir iški
liais solistais. Dėl dau
gybės automobilių užsi
kimšo gatvės, bet dar di
desnė gaištis, po progra
mos bandant prasimušti 
į greitkelį. Tad Jarašū- 
nų namus užmiestyje pa 
siekėme jau gerokai po 
vidurnakčio. O sekma
dienį, atsiradę pas jį po 
dviliktos vidurdienį tuo
jau pat vykome į Santa 
Monica, kur jis pažadė
jo aprodyti Rūtos bend
rovės pastatus, tebelai
komus ir eksploatuoja
mus, pastatytus ir jau 
parduotus.

— Dabar galėsime ne
skubėdami šiam Rūtos 
pažinimui praleisti visą

(Nukelta į 4 psl.)

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės -į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525
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Su Rūtos 
žmonėmis..

ČIURLIONIO ANSAMBLIO VIEŠNAGĖ VENEZUELOJE (6)

JURGIO BIELIŪNO TESTAMENTAS

J. GRAUDA

Gimtosios velėnos temomis
(Atkelta iš 3 psl.) 

popietę, —pastebėjo jis, 
sėsdamas vėl prie auto
mobilio vairo ir sukda
mas tuo pačiu keliu, ku
riuo po vidurnakčio grį
žome. — Belaukdamas 
jūsų atvažiuojant, suspė
jau pasiruošti pirmadie
nio vakaro paskaitoms ir 
daliniems besibaigian
čio semestro egzami
nams.

Išsišnekus paaiškėjo, 
kad vakarinis dėstymas 
California Statė Long 
Beach College, kur asis
tuojančio profesoriaus ti
tulu jis skaito medžiagų 
atsparumo kursą, jam yrą 
ne tiek apsisunkinimas, 
kiek atsigaivinimas. Ak
tyvus dalyvavimas aka
deminiame gyvenime jį 
visada žavėjęs. Jeigu ne 
paskutiniuoju metu ap
rėžtos aukštųjų mokyklų 
sąmatos, jau šiais me
tais, būtų buvęs etatinis 
pilno kurso dėstytojas 
dienos metu.***

Iki Santa Monicos ga
baliukas kelio. Kryžke
lės, sankryžos, greitke
lis, į pabaigą automobi
lių susikimšimas jame, 
bet po nepilnos valandos 
sustojame prie dailaus, 
šviesaus' pastato, 3002 
Santa Monica Blvd. Jame 
įsikūrusi Rūtos bendro
vės įstaiga, bet iš tikrų
jų tas pastatas jau nuo 
daug seniau yra Roąue 
& Mark Co. buveinė. Tai 
antrojo, jeigu taip būtų 
leista pasakyti, Rūtos šu. 
lo, nekilnojamojo turto 
brokerio Albino Marke
vičiaus įstaiga.

Santa Monica bulvaras 
— judriausia to miesto 
gatvė. Čia greta viena ki
tos įsikūrusios adminis
tracinės įstaigos bei pre
kybinės ' įmonės. Švaru, 
gražu, nuo Pacifiko dvel
kia gaivinantis vėjelis. 
Nesijaučia to karščio ir 
Los Angeles visame pa
saulyje išgarsinusio 
smogo, nors tolumoje 
matosi pilkšva padangė, 
o termometras pakilęs 
arti šimto laipsnių. Čia 
pat netoliese tartum ki
tas pasaulis.

Sekmadienis, bet įstai
ga atdara. Ne dėl to, kad 
lauktų manęs atsilan
kant. Kalifornijoje gyve
nimas ir biznis daug kur 
vyksta dieną ir naktį, sep
tynias dienas savaitėje, 
prieš išvykstant į gau
sius Pacifiko pakrantės 
paplūdimius ar tolumo
je stūksančius kalnus, 
bet ir grįžus iš jų. Nie
kas nepasigenda mėly
nųjų įstatymų, neva 
drumsčiančių sekmadie
nio rimtį. Tikra ameri
kinė laisvė.

Nors niekuo neprisidė 
jęs, tačiau savo akimis 
matydamas lietuvių įmo
nę, drąsiai besilaikančią 
gyviausioje miesto daly
je, ne kur nors užkampy
je, žmogus pasijunti 
kažkaip gaivinančiai nu
teiktas jau vien tokios lie
tuviškos įmonės buvimu. 
Staiga perskrieja min
tis, šioje neribotų gali
mybių šalyje veržliems 
ir pajėgiems visos du
rys atviros ir pro jas ga
li žengti ne vien sveti
mieji, bet ir mūsiškiai. 
Kaip gražu, kad pro jas 
žengdami atsargiai ir su 
dideliu atsakingumu ve
da ir kitus, patys pradė
ję, galima sakyti, iš nie-

Spek-
9 val.-

manęs 
gyve

JŪRATĖ DE ROSALES 
Dirvos spec. korespondentė 

Venezueloje

jone buvę apie 10.000 
žmonių. Koncertui pasi
baigus žmonės rėkė, šau
kė, reikalavo kartoti pas
kutinę dainą.

Išryškėja ir kitos,pro- 
zaiškesnės detalės. Pa
sirodo, porą valandų 
prieš čiurlioniečių at
važiavimą į Valencijos 
stadijoną, lietuvių tarpe 
kilo susirūpinimas, kad 
čiurlioniečiai, gyven
dami kareivinėse gal ne 
bus tinkamai - pavalgę, 
gal atvažiuos išalkę. "Ži
nai", — tęsė Balutavi- 
čienė — "susiskambino
me apie 2 vai., krautu
ves atidaro 3 vai., tai 
kol apsipirkome, kol pa
ruošėme šį tą užkąsti 
šimtui žmonių, kol nu
vežėme, vos spėjome su 
muštinius laiku pristaty
ti į stadijoną. Ale suval
gė jie viską” — išdidžiai 
prideda.

Atsiveria teatro už
danga, mudviejų kalba 
nutrūksta. Teatro spe
cialaus apšvietimo cent
re, raibaliuoja choro tau
tinių rūbų vaivorykštės. 
Greta sėdintis vyras pus
balsiu ispaniškai prata
ria” ”kokios spalvos!” 
Dar kiek, ir mudvi su 
Balutavičienė paskęsta
me garsų pasaulyje. 
Dingsta sumuštiniai, sta- 
dijonas, Venezuela, — 
Mikulskis mus grąžino 
į Lietuvą.
IŠIMTINOS DŽIAUGSMO 
VALANDOS

Straipsnių pradžioje 
žadėjau rašyti "asmenis 
kus įspūdžius". Norėda
ma žodį išlaikyti, turė
čiau atpasakoti visus iš
gyvenimus , kuriuos šis 
spektaklis mumyse šukė - 
lė. Gal tiksliausiai mūsų 
visų jausmus bus apibū
dinęs tas žiūrovas, ku
ris Medeline, Kolumbi
joje, užklaustas ar pati
ko spektaklis, pasakė:

Penktadienis. Tris va
landas važiavę greitke
liu, pasiekėme su vyru 
Valencijos miesto "Te
atro Municipal". 
taklis prasideda 
vakaro.

Teatre, greta 
sėdi Valencijoje
nanti ponia Balutavičie- 
nė. Tai nejauna, dar gra> 
ži moteris, ir jos spor
tiška ižvaizda bei kazo
kiškas būdas išrodo keis
tai supančioti ilgoje, bliz 
gančioje išsiuvinėtoje 
suknioje. Pasijuokiu iš 
jos. Balutavičienė link
teli: "Jo, sunku vairuot. 
Reikia sijoną pasirai
tę".

Prieš spektaklį, judri 
Balutavičienė pasakoja 
kokį pasisekimą čiurlio- 
niečiai turėję prieš po
rą dienų Valencijos sta- 
dijone. Publikos stadi-

ko, jeigu juo galime lai
kyti tą porą apšepusių ry
šulių, su kuriais sėdo- 
mės į sunkvežimius, ve
žančius į emigracines 
stovyklas prieš daugelį 
metų Vokietijoje ar kito
je karo nusiaubtoje Eu
ropos vietoje...

— Štai tikrasis Rūtos 
kūrėjas. Nebūtų jo — nė 
turėtume Rūtos, — inž. 
Em. Jarašūnas pristato 
mums savo artimiausią 
Rūtos štabo narį Albiną 
Markevičių.

— Nėr čia ko vieną 
žmogų neužtarnautai įpa- 
dangę kelti, — ramiai, 
šaltai pastebi pristaty
tasis: — Rūta —tai mū
sų visų padarinys. Kiek 
vienas atliekame savo 
įsipareigojimą, ir tik 
taip galėjome pasiekti, 
ką šiandien turime.

Man, pirmą kartą pa
mačius abudu greta, tuo
jau susidarė įspūdis, kad 
Rūtoje susitiko dvi prie
šingos asmenybės, ku
rios, bendro intereso 
siekdamos, viena kitą ne 
tik pažino, bet nuostabiu 
darnumu susigyveno ir, 
kaip vėliau išsišnekus 
mano pirmasis įspūdis 
pasitvirtino, viena kitą 
papildė. Jeigu pvz. inž. 
Jarašūnas judrios pri
gimties vedinas, naujus 
planus ir užsimojimus 
dieną naktį savo vaiz
duotėje kuria ir pina, tai 
Markevičius, šimtapro- . 
centinis praktikas, 
smulkmeniškai išstudi
javęs teisines galimybes 
ir vietines sąlygas, rei
kalą svarsto grynai prak
tiškai. Jeigu prisiminsi
me, kad Rūtos vadovybę, 
be jų, sudaro dar trys sa
vo sričių specialistai — 
finansininkas, architek- 
tas-stilistas ir ekono
mistas - prekybininkas, 
turėsime sutikti, jog tai 
tinkamai pasiruošusių 
asmenų kolektyvas, ku
rie, būdami kiekvienas 
savo srities specialis
tas, darniai dirbdami ir 
sumaniai Rūtos bendro
vės reikalus vesdami,pa
lyginti, per trumpą laiką 
galėjo įsigyti tiek savo 
tautiečių, tiek svetimųjų 
įstaigų ir asmenų pasi
tikėjimo. Jau vien pats 
faktas, kad paskutiniuoju 
metu apie pusę investuo
tojų sudaro amerikie
čiai, pakankamai atestuo
ja Rūtos įsitvirtinimą Ka
lifornijos ekonominiame 
gyvenime.

(Bus daugiau)

"Nežinau, nes visą kon
certą praverkėme". Pas 
mus, Venezueloje, be
rods panašiai publika 
reagavo į vėliau giedo
tas mišias Maracay 
mieste. Teatro spektak
lio metu mes neverkė
me, o jei ir verkėme, tai 
nepajutome. Mes godžiai 
siurbėme tą grožį, kurį 
mums Mikulskis pilno
mis rieškutėmis liejo 
nuo scenos.

Trumpo, darbais per
krauto čiurlioniečių bu
vimo metu, deja, nebuvo 
laiko kiekvieną ansamb
lio dalyvį pažinti ir su 
kiekvienu pabendrauti. 
Nebuvo tat progos pasa
kyti, kaip giliai mes esa
me dėkingi kiekvienam 
iš jų už tas išimtinas 
džiaugsmo valandas ku
rias mums suteikė jų 
spektakliai. Ačiū jiems. 
Ačiū Mikulskiams.

Jurgis Bieliūnas, ne
paisydamas gydytojopa- 
tarimOj sėdėjo teatre. 
Kiekvieną dainą jis tur
būt pergyveno dar giliau 
negu mes.

Yra būtina pabrėžti 
maestro Mikulskio įgu
dimą. Šio teatrinio spek
taklio metu puKlika bu
vo veik išimtinai suda
ryta iš lietuvių. Dainų 
ir šokių tempas buvo lė 
tesnis, šviesų žaismas 
sutapo su atskirų dainų 
dvasia, dirigavimas ryš
kino sutbyliausius mūsų 
liaudies meno niuansus.

Miesto aikštėse, dai
nos, instrumentai ir šo
kiai kaitaliojosi greitai, 
įvairiai, tuomi išgaunant 
tose sąlygose būtinus 
stambesnius efektus. 
Čia gi, uždaroje teatro 
salėje, kiekviena daina 
buvo traktuojama 
tūriai, kamerinės 
kos tikslumu.

Giliausią įspūdį 
sudarė dainos su solis
tais. Jos buvo išpildytos 
kaipo atskiros vidinių is 
gyvenimų dramos, kurių 
intensyvumą iškėlė tiek 
choro, tiek pačių solistų

san- 
muzi

man

Koks greitesnis būdas kelionei ?
TOLIMAS PASIKALBĖJIMAS.

Jeigu jūs turite toli gimines ar draugus, kodėl juos- 
neaplankyti. Jūs galite būti su jais per kelias 
minutes.
Kaip? Skambinant long distance. Tai kodėl gi 
nenustebinti toli esančios šeimos ar draugų šiandien 
vizitu ... skambinant long distance.

Ne aitvarai neša naudą į svirnus. Tai tiktai po
etė Vaičiūnaitė klaidina dirbančią liaudį aitvarų pa
sakomis. Pakeltos velėnos neša naudą į svirnus! 
Taip tvirtina Kapsuko rajono "Želsvelės" kolūkio 
žmedirbiai. Reikia tik suimti faktus galvon: ketu
riolika kolūkiečių (kolūkio pirmininkas ir kt.) turi 
automobilius. Beveik kiekvienoje gryčioje — šaldy
tuvas, televizorius, skalbimo mašina. Ir supranta
ma, iš kur toks gerbūvis. Žemdirbys per darbo die
ną įvaro po šešis rublius.

Prie tokio uždarbio nieko nėra yptingo nusi
pirkti "Moskvičių" su skalbiama mašina už du tūks
tančius rubliu!

"Želsvelės” kolūkis žino, kaip elgtis su tarybi
ne velėna. Velėną reikia nuolat ir nuolat purenti ir 
judinti.

Bet išeivių nacijos tipai, kaip ir reikia laukti 
iš jų, nesuvokia judinamos velėnos reikšmės. Nos
talgijos genami per kapitalistinio pragaro gelmes, 
jie nori palįsti po tarybine velėna, ir nė krust!

Šitaip prabilo jau antrą kartą ant tarybinės ve
lėnos atsistojęs, lietuviškų vaizdų priešėjas, tary
binių vaizdų ieškotojas, dailininkas XY.

— Gali jausti paguodą*, jeigu žinai, kad gulėsi 
po gimtojo krašto velėna, ir jinai bus tavo amžinas 
bičiulis. Bet nerimas ima, kai likimas tave bloškia 
kaž kur į labai tolimą kraštą sunykimui svetimo ir 
šalto grumsto glėbyje.

Kiekvienas doras nostalgininkas su ašaromis 
širdy pritars dailininko XY prisipažinimui. Bet ta
rybinio gyvenimo sąlygose velėnos pridengimo ma
lonei įgyti neužtenka lakštingališko komplimentinio 
pačiulbėjimo. Kas nedirba, tas nevalgomas veltėdys. 
Norint patogiai, kaip elektrine kaldra užsikloti tary
bine velėna, reikia ją papurenti su prakaitu ant kak
tos. Šitą mažytę tiesą pasakys ir mažiausias kolū
kio žmogus.

Ir iš tikrųjų už ką kovojom ir kur gi teisingu
mas? Per porą dekadų kolūkis puoselėja ir purena 
velėnas. Drenuoja ir laisto, tręšia ir sausina, aplie
ja prakaito čiurkšlėmis, išvaro iš velėnos po šešis 
rublius į dieną...

... O čia atsibasto svieto perėjūnas, ir lenda po 
velėna, kaip į savo lovą!

Nostalgijos genami išeiviai mėgsta krėsti pokš
tus, bet budri kolūkinė nacija skeptiškai stebi pokš
tininkus.

Kas nedirba tas veltėdys. Kas nori gulėti po jo 
prakaitu neįtręšta velėna tas veltgulys.

Tokią gyvenimišką filosofiją skelbia "Želsve
lės" kolūkio gerbūvio faktai.

nę tiktai dainavimas,bet 
ir vaidyba.

Panelei Grigaliūnaitei 
neužtektų nei kelių pus
lapių komplimentų. Cho
ro solisto vaidmuo yra 
sunkesnis, negu indivi
dualaus rečitalio artis
to. Choro solistas turi 
turėti pakankamai stip
rią asmenybę tam, kad 
išryškinti save kaipo so-

@OhioBell

mums tektų pa

su garsiaisis

listą, ir drauge sugebė
ti taip įsijungti į bendrą 
vienetą, kad jo solo ne
pažeistu ansamblio dar 
numo. Šią dvigubą, sau 
prieštaraujančią užduo - 
tį, Grigaliūnaitė atlieka 
taip natūraliai, taip tobu
lai, kad mūsų akyse ji 
tampa neatskiriama 
Čiurlionio Ansamblio da - 
limi.

Jeigu mums tektų pa
lyginti Čiurlionio An
samblį 
rusų chorais, :reiktų pa
daryti pastabą, kad dau
guma rusų chorų (pav. 
Raud. Armijos choras) 
suklumpa, kai jie priei
na prie dainų su solis
tais: jų solistai būna ar
ba per daug panašūs į 
choristus, arba per 
daug palinkę į goduno- 
viškas arijas.

Čiurlionio ansamblis 
šių pavojų išvengia. Ire
na Grigaliūnaitė geros 
solistės davinius įlieja į 
bendrą vienetą, tuo įro
dydama nemažą meninį 
subrendimą.

PAULINA NEIMANAITE 
-MAŠIOTIENE

Ji buvo Ansamblio pra^ 
nešėja. Augusi Caraca- 
se, ji kalbėjo ispaniškai 
su venezueliečių tarse
nai būdingomis priegai- 
dėmis, su tuo nepamėg
džiojamu akcentu kurį 
naudoja tiktai čia gimęs, 
čia augęs, žmogus.Bū
na stovi ji chore tokia 
jau mėlynakė, tokia jau 
šviesiaplaukė, tokia jau 
lietuviška, išeina įprie 
kį ir kreipiasi įpubli- 
ką... specifine Venezue
los tarme.

(Bus daugiau)
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DAINUOJA SAVIESIEMS
IR SVETIMIESIEMS

Buv. Lietuvos operos solistė Juzė Augaitytė

Keliaudami gyvenimo 
keliu sutinkame įvairių 
žmonių. Vieni be pėdsa
ko pro mus praeina, kiti 
patraukia dėmesį ir il
gesniam laikui išlieka at
mintyje. O sukai kuriais 
iš jų pravartu supažindin

Juzė Augaitytė Piky Damos rolėje 1935 metais Kaune, Lietuvos 
Valstybinėje Operoje.

ti ir mūsų jaunąją kartą. 
Bepigu laisviems de

mokratiniams kraš-

mesį. Joje iškabinti por
tretai visų iškiliųjų ten 
vaidinusių artistų, jų'ge

BALYS AUGINĄS

SUTEMOS

MIRTIES ratilais ribuliuodamas rūkas 
Drumsčia panuovalių žydintį liną — 
Pamėlusios prieblandų drumzlės velkasi 
Valkų vyzdžiuose giedravalkio dūmu------ —

Būriuodamos laumės kuštasi: —
— Žemynėlės veidas anglėja —
Ir pilna šermenų nėrinį,
Ir tylinčią uždengia nuometu----------

LINKSMI BERŽAI

DAINUOJA vėjuje beržai, 
Ir jų giesmė šakom nuošia, 
Svaiginančio pavasario lašai 
Putoja ir nugirdo tošį, 
Ir man atrodo iš toli — 
Krypuoja lalauninkai pakely------
Ak, ne — tai tik beržai 
Į tėviškės laukus išklydę — 
— Kalbėk, kalbėk, — manęs prašai — 
Tegu jie atminimuose mus lydi----------

VILTIS

Į MĖLYNAS dangaus marias 
Lėtai lašnodami ištyška 
Ir žemėn varva du lašai — 
Balandžio virpantys sparnai, 
Kaip vinklūs irklai jie pliuškena 
Vaiskiam voratinklyje vėjo, 
Boluodami vilties baltojom burėm----------

(Iš naujo poezijos rinkinio)

EMILIJA CEKIENE

tams. Jų tautos istori
ja išlieka kartų kar
toms. Neseniai užėjau į 
vieną teatrą, kuriame 
svečių salė patraukia 
kiekvieno lankytojo dė-

riausiai atliktų rolių dra
bužiuose su parašais,ku 
riame laikotarpyje jie 
čia vaidino. Juk ir Lietu
vos teatras ir opera turi 
jau savo 50 metų istori
ją, kurią, deja, okupan
tas nuolat klastoja. Visa 
eilė mūsų iškiliųjų sce
nos darbuotojų savo me
ninės karjeros pačioje 
pradžioje turėjo apleisti 
tėvynę, nesuspėję savo 
talentų atiduoti ten, kur 
jie priklausė, kur jų ta
lentai gimė ir brendo — 
nepriklausomoje Lietu
voje.

Šį kartą prisiminkime 
valstybinės Kauno ir Vil
niaus operų solistę Ju
zę Augaitytę, kuri vaidy 
bos ir dainos meno moky
tis pradėjo 1925 m. kon
kurso keliu įstojusi į 
Klaipėdos muzikos kon
servatoriją, kur ne tik 
Lietuvoje, bet ir visuose 
kraštuose nelengva pa
tekti dėl norinčių įstoti 
atrankos. Išrenkami pa
tys geriausi talentai. Ju
zė Augaitytė pateko į tų 
keturių laimingųjų iš po - 
ros šimtų skaičiaus.

Baigusi konservatori
ją išvyko su valstybine 
stipendija studijų gilinti 
į Italiją, kurias baigusi 
ten pat buvo kviečiama 
koncertuoti Romoje, Mi
lane ir kitur. Jos pirmie
ji pasirodymai jau buvo 
gerai įvertinti italų spau 
dos, pav., "Juzės Augai- 
tytės balsas pasiekė 
aukštą artistiškumo ly
gį. Ši žvaigždė daug ža
danti parnaso pasau
liui..."

Grįžusi į Lietuvą 1932 
m. pradeda savo pirmuo
sius • dainavimo žings
nius Valstybinėj Operoj. 
Būdama lyrinis sopra
nas, nepaprastai švel
naus tembro, dainavo 
"Carmen" operoje Mica- 
elos rolę, "Fauste" Mar 
garitos, "Madame But- 
terfly", "Eglė Žalčių ka*. 
ralienė", "Radvila Per
kūnas" Sofijos, "La Bo
hemoj" Mimi ir t.t. Ne
lengva suskaičiuoti vi
sas operas, kuriose ji 
dainavo pagrindinius 
vaidmenis Kauno ir Vii - 
niaus operose, vėliau 
Berlyne, Vienoj, Taline, 
Rygoj ir kituose Europos 
miestuose, o dar vėliau 
iki šiol JAV ir Kanados 
miestuose visada muzi
kos kritikų gražiai įver
tinta. Jos mėgiamiau
sias vaidmuo buvo La 
Bohemoj Mimi.

Žinodama, kaip sunku 
net ir su talentu patekti 
į operos žvaigždžių ei

les kiekviename krašte, 
paklausiau Juzę Augai
tytę, kaip jai pasisekė iš 
tolimo Lietuvos kampe
lio, Kuisių kaimo, Tau
ragės apskrities įkopti į 
Valstybinės Operos sce
ną, Ji atsakė:

— Tauragėje pradė
jau savo pirmąsias 
mokslo dienas. 1924 m. 
ten buvo dainų šventė ir 
aš, būdama* mažo ūgio, 
nes dar labai jauna, sto
vėjau choristų priekyje.

Po vieno koncerto Philadelphijoje sol. J. Augaitytėapdovanojama gėlėmis. Kairėje pianistė J. Ra jaus- 
kaitč. E. Jakaičio nuotrauka

Publkos pirmose eilėse 
paprastai sėdi garbės 
svečiai. Čia tada sėdė
jo ir prof. kompozitorius 
S. Šimkus, kuris atkrei
pė į mane dėmesį ir pa
klausė: "Iš kur tu maži- 
ke taip šauki?" Ir nuo to 
laiko jis tos "mažikės" 
nepamiršo. Patarė man 
balsą lavinti pats tam 
sudarydamas s ąlygas. 
Tavo gimtajame kaime 
dainininkių užteks ir be 
tavęs, sakė jis, o tu sa
vo talento neužmigdyk.

Tai toks buvo mano ke - 
lias į sceną, atvirai kal
bant, nelengvas, vėliau 
baigusiai visus muzikos 
mokslus. Buvo ir dyglių, 
kol patekau į Lietuvos 
valstybinės operos pir
maujančių solistų sąs
tatą, sakė ji.

Juzei Augaitytei iški
lus į lyrinio soprano pri
madonas, deja, neilgai 
teko savo talentu tėvynė
je džiuginti operos žiū
rovus, kurie greit pamė
go ją» gerbė ir įvairio
mis progomis negailėjo 
aplodismentų. 1933 m. bu

Juzė Augaitytė su Kipru Petrausku Romeo ir Julijos rolėje.

vo priimta įoperą, o 1940 
m. Lietuvą jau okupavo 
Sovietų sąjungos raudo
noji armija, pradėjusi 
vykdyti terorą. Tos oku
pacijos metu pasikeitė 
operos vadovai, bet me
no jėgos dar buvo nelie
čiamos. Todėl Juzė dai
navo ir toliau. Jos atmin 
tyje liko nepamirštamas 
momentas, kai 1941 m.ko 
vo 7 d. Vilniuje ji buvo 
pakviesta dainuoti Čiur
lionio vyrų choro koncer
te ir jau įspėta, kokį re 
pertuarą pasirinkti. Bet 
ji pabaigai užtraukė gi
liai pati pergyvendama 
S. Šimkaus "Oi greičiau 
greičiau", kurios galin
gu patrioti'zmu uždegan
čius žodžius ir muziką 
mes gerai prisimenam. 
Publika šį momentą ir 
jos gestą suprato ir neap. 
sakomai plojo, šaukė su 
ašaromis akyse. Nepati
ko tačiau naujajam kraš
to "šeimininkui".

1944 m. raudonajam 
okupantui vėl artėjant 
į Lietuvą, Juzė Augaity
tė kartu su kitais pasi

traukia į Vakarus ir čia 
toliau Vokietijoje garsi
na Lietuvos vardą, kon
certuodama daugelyje 
miestų ir vis publikos 
bei muzikos kritikų 
šiltai sutinkama. Daina - 
vo lietuviams ir sveti
miesiems.

Tremtyje nepamirš
tamą įspūdį jai paliko 
1945 m. koncertuojant 
Doerferdene, Vokietijoj 
anglų kariams ir italų 
kariams belaisviams,ku
rie sutiko ją nepaprastu 
entuziazmu išgirdę ita
lišką dainelę Marcagni 
"Myli, nemyli". Keli šim
tai karių sustojo šauk
dami bravo, bis ploji
mams palydint. Tada ji 
išdainavo dar daug dainų 
ir su pagarba buvo išly
dėta iki automobilio, ku
riuo ji turėjo išvykti.

Panašūs momentai 
kiekvienam dainininkui 
palieka neišdildomus pri
siminimus, nes pajunti, 
kad tavo talentą, tavo 
pastangas ir atsidavimą 
dainos menui klausytojai 
įvertina, malonu pajusti 
kad sugebėjai suteikti 
kitiems žmonėms nors 
trumpą džiaugsmo valan
dėlę. Solistui tai yra di
džiausias atpildas, sako 
J. Augaitytė.

Keletą metų koncerta
vusi Vokietijoje, ji sa
vo pašaukimo neatsisakė 
ir atvykusi į JAV apsigy 
venusi Philadelphijoje. 
Čia ji įsteigia savo mo
kinių muzikos studiją, o 
taip pat ir pati neužleis - 
dama toliau lavinti savo 
balso ir lygiagrečiai kon
certuodama įvairiuose 
JAV miestuose lietu
viams ir svetimiesiems.

Nebuvo lengvos trem
ties gyvenimo sąlygos 
Juzei Vokietijoje, ne
lengvas įsikūrimas ir 
šioje žemėje. Bet ji, už 
grūdinta nepriklauso
mos Lietuvos laukų duk
tė, pilna energijos, iš
gyvendama tėvynės ilge
sį kartais pro ašaras,ta
čiau su šypsena nešė 
lietuviams giedrią nuo
taiką nors trumpam iš- 
sklaidydama bedalio 
tremtinio liūdnas ir il
gas valandas užsimirši
mu klausant jos dainų. 
Tur būt, nėra JAV mies
to, kur ji nebūtų koncer- 
tavusi, lietuvišką dainą 
reprezentavusi.

(Nukelta į 6 psl.)
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Juzė Augaitytė Madame But
terfly rojėje.

Dainuoja...
(Atkelta iš 5 psl.)

Kaip minėjau, ji turi 
įsteigusi savo dainavi
mo mokinių studiją ir 
kartu dėsto Marco Far- 
nese studijoj, kurią lan
ko įvairių tautybių mo
kiniai, kasmet jos paruo
šiami koncertams, ku
riuos amerikiečių spau
da teigiamai įvertina.

J. Augaitytė visur šil
tai sutinkama ir palydi
ma scenoje. Bet ji ski
riasi iš kitų, talentingų 
žmonių kasdieniniam gy
venime, ką labai teisin
gai pastebėjo ir aprašė 
jau 1951 m. Drauge V. 
Seirijis:

Yra menininkų ku
riuos gerbiame tik už jų 
kūrybą ir nuostabius 
dvasinius turtus, bet ne
mėgstame jų gyvenime, 
nenorime savo kaimynys
tėje, neieškome bičiu
lystės. Didelis talentas 
dažną asmenį gadina. 
Kitas pernelyg daug iš
sipučia, visus ima laiky
ti tik "neišmanančia mi 
nia", nemėgsta eilinio pi 
liečio. Juzės Augaitytės 
veide kiekvienas tuojau 
pastebi malonius ir pa
traukiančius bruožus.So
listė moka atverti ki
tiems savo širdį ir su
prasti kitų aimanas, ne
vengia eilinio žmogaus. 
Nevengia pabuvoti bend
ruomeniniuose sambū
riuose, kai ji nėra sce
noje, o tik kaip eilinis 
asmuo maišosi kitų tar
pe.

Tenka pažymėti, kad 
ji neturi didybės nei pa 
vydo jausmo kitiems dai
nininkams, kas meninin
kų tarpe labai populia
ru. Ji nuoširdžiu 
džiaugsmu sutinka jau
nas bekylančias solis
tes.

Juzė tačiau neužsida
rė vien savo muzikos 
studijoj, bet įsijungė ir į 
visuomeninę veiklą. 
Įsteigė LMKF Philadel
phijos klubą ir jau 15me
tų jam vadovauja. Būna 
kad įsteigta org-ja lieka 
tik popieriuje, bet Phila
delphijos moterų klubas 
yra gyvas, veiklus, lėšo
mis remia kitų atlieka-

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS 'PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

Senosios LŽS centro valdybos 
veikla vertinant

C

Tremtyje atsikūrė dau 
gelis nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusių orga
nizacijų. Jų tarpe ir Lie
tuvių Žurnalistų Sąjun
ga, kuri Lietuvoje buvo 
įsteigta 1922 m. sausio 13 
d., tremtyje atkurta Ha- 
nau, Vokietijoje. 1946 m. 
gegužės 11-12 d.d. Vėliau 
ji persikėlė į JAV ir iš 
naujo susiorganizavo 
1953 m. Ji išgyveno viso
kių laikotarpių, bet sun
kiausias ir blogiausias 
laikotarpis yrabolševiki 
nis, kada daugumažurna 
listų buvo priversti pa
sitraukti iš Lietuvos, 
nes ten įsiviešpatavo bru
tali spaudos nelaisvė ir 
nežmoniškas žurnalistų 
moralinis prievartavi
mas.

Kiekvienos organiza
cijos veikla priklauso 
nuo vadovaujančių as
menų energijos, sumanu
mo, pareigingumo, 
darbštumo ir pasiaukoji 
mo. Senąją LŽS CV, ku
ri veikė nuo 1967 iki 1971 
m., kaip tik ir sudarė 
darnus tokių vyrų kolek 
tyvas: pirmininkas Vy
tautas Alantas, vykdoma - 
sis vicepirm. V. Mingė- 
la,’ sekretorius A. Na
kas, iždininkas V. Sele
nis ir valdybos nariai J. 
Gaižutis, Pr. Turūta. 
Anot pirmininko V. Alan
to "Visi CV nariai dir
bo daug, noriai ir atsi
dėjusiai aukodami savo 
laiką ir darbą mūsų Są
jungos labui. Nebuvo 
mūsų tarpe jokių nesusi
pratimų ir nesklandumų. 
Tai nuoširdaus demokra
tinio vadovaujančio ko
lektyvo nuopelnas. Tebū
nie man atleista, kad ne 
sustosiu ties kiekvieno 
CV nario atliktais dar
bais, bet visiems jiems 
nuoširdi pagarba ir pa
dėka.

Iš pirm. Vyt. Alanto 
pranešimo, kuris iš
spausdintas "Pranešė
jo" 6 num. sužinome, 
kad senoji CV perėmė iš 
buvusios 7 dol. 20 cen
tų, pasenėjusį narių są
rašą, jokių protokolų, 
jokio archyvo. Po metų 
laiko ji jau turėjo ižde 
300 dol., o 1969 m. 400 
dol. Ji išleido savo biu 
letenio "Pranešėjo" 6 
numerius, kurio vieno 
numerio išle’idimas kai
navo apie 300 dol. Biu
letenio nuostolius den
gė patys C V nariai. O 
kiek šimtų valandų paau
kojo biuletenio red. V.

mus kultūrinius darbus: 
knygų leidimą, įvairius 
mūsų fondus, Vasario 16 
gimnaziją, BALFą, litu
anistines mokyklas ir k.

Linkime jai dar ilgai 
nepavargti muzikos me
no ir visuomeninės veik
los darbo baruose.

Alantas jį beredaguoda
mas ir V. Selenis jį be- 
ekspedijuodamas. Daug 
valandų paaukojo ir kiti 
CV nariai bei biuletenio 
bendradarbiai.

LŽS per tą laikotarpį 
žymiai pagausėjo. Iš bu
vusios CV buvo gautas 
tik 80 narių sąrašas. Da
bar sąjungoje yra 252na
riai., CV ypatingai rūpino - 
si skyrių steigimu. Jų 
įsisteigė V. Vokietijoje, 
Australijoje, Clevelande 
ir kt. Svarbiausia, kad 
labai išaugo centrinis 
LŽS skyrius. Jame anks 
čiau tebuvo tik 9 nariai, 
o dabar jų yra 82. Tai
gi, centrinis skyrius yra 
2 nariais gausesnis, ne
gu anksčiau buvo visa są
jungą. 1 šį skyrių yra su
telkta daug žymių intelek
tualu ir spaudos darbuo
tojų. Šitie faktai rodo se
nosios LŽS CV ne tik or
ganizacinius gabumus, 
bet ir didelį pasiaukoji
mą. Kiek reikėjo raštų, 
paraginimų prirašyti, 
kol suspietė tokią dide
lę žurnalistų armiją.

Be šios įtampios or
ganizacinės LŽS CV veik - 
los dar reikia paminėti 
šie pozityvūs darbai: są
jungos įstatų per redaga
vimas ir sutvarkymas, 
šūkių konkurso pravedi- 
mas, Vaižganto metų pa 
skelbimas, Savišalpos 
Fondo įsteigimas, žurna
listų uždarbio anketos 
paruošimas, žurnalistų 
konferencijos sušauki
mas. Visi šitie darbai 
taip pat pareikalavo iš 
C V daug laiko, energi-7 
jos ir pasiaukojimo.

Iš užsimotų CV darbų 
liko neatlikta: neišleis
tas "Žurnalistų metraš
tis" ir LŽS istorija. Ma. 
tyt, tai buvo perdideliuž
simojimai, kurie nėra 
įmanomi tremtyje įvyk
dyti vienos CV kadenci
jos laikotarpyje. Juk met
raščio išleidimas būtų 
kainavęs per 2.000 dole
rių, neskaitant honoraro 
redaktoriui ir pašto iš
laidų. Kaip galėjo su
rinkti CV tokią sumą pi
nigą* jei 80% narių neat
siskaitė už "Pranešėjo" 
siuntinėjimą. Taip pat ir 
narių mokesčių daugu
mas narių nesusimokė
jo. Todėl ir LŽS istori
jos paruošimo darbas su- 
sitrukdė. Taigi, norint 
kad LŽS būtų gyva, rei
kia ir kiekvienam nariui 
atlikti savo eilines parei
gas, bent finansiškai at
siskaityti, o kas gali ir 
didesnėm sumom sąjun
gą paremti.

Ši CV nebesuspėjo, bet 
būsimai tenka pagalvoti 
ir apie lietuvių žurna
listų veiklą tarptautinė
je plotmėje. Nepriklauso 
mos Lietuvos ŽS buvo 
priimta į Tarptautinę 
ŽS., tačiau dėl bolševi-
kinės okupacijos šis rei
kalas susikomplikavo. 
Jei dabar negali laisvie
ji Lietuvos žurnalstai 
tremtyje priklausyti 
Tarptautinei ŽS, tai rei
kėtų bent pagalvoti apie 
bolševikų pavergtųjų 
tautų "Laisvąją Tarp
tautinę Žurnalistų Są
jungą". Tai sustiprin
tų mūsų žurnalistų bal
są tarptautinėje spaudo 
je.

Iš "ekonohiinės” anke
tos paaiškėjo, kad mūsų 
tremties žurnalistai ra-

Turnyro organiztorius J. Nasvytis (dešinėje) tariasi turnyro rei
kalais su V. Urbaičiu. Pr. Razgaičio nuotrauka

SĖKMINGAS GOLFO TURNYRAS
Pereitą savaitgalį, rugp. 

28-29 d.d. Clevelande įvyko 
Amerikos ir Kanados Lie
tuvių Galfo žaidėjų Turny
ras. žaidynėse dalyvavo 
Toronto, Chicagos (I ir II 
komandos) ir Clevelando 
LGK. Detroito LGK pilnos 
komandos neatsiuntė, De
troitą atstovavo tik atskiri 
žaidėjai. Tuo būdu tarpklu- 
binės varžybos vyko tarp 
keturių klubų: Toronto, 
Chicagos I-ji, Chicagos II- 
ji komanda ir Clevelando 
LGK. žaidynėse dalyvavo 
virš 70 žaidėjų, pradedant 
jaunamečiais (12-16 m.) ir 
baigiant jau beveik pensi
ninkais.

Golfas yra viena iš spor
to ar pramogų šakų, kurio
je visai natūraliai gali tilp
ti generacijos. Pav. ir šia
me golfo turnyre kai ku
rias šeimas atstovavo ir sū
nus ir tėvas, štai kelios pa
vardės: A. ir J. Bariai, O. 
ir E. Nakai (Chicaga), V. 
ir A. Siminkevičiai (Toron
tas), J. ir A. Garkai ir K. 
ir Pr. Razgaičiai (Cleve- 
landas).

Apskritai kalbant, ge
riausių rezultatų pasiekė 
mūsų jaunimas. Pažymėti
nas V. Kisielius 15 m. ber
niukas (dr. Kisieliaus iš 
Sidney, O. sūnus), kuris 
Clevelando komandoj už
ėmė 3-čia vieta su 87. Pa
našių pavyzdžių yra ir 
daugiau, kas žada lietuvių 
golfui tikrai gražią ateitį.

Pagyrus užtarnautą jau
nimo pasirodymą, nereikė
tų nutylėti ir apie senimą, 
kuris golfo aikštėje buvo 
tituluotas "folkšturmo" var 
du. "Folkšturmas" pasiro
dė irgi gerai.

INDIVIDUALINIŲ 
VARŽYBŲ 

REZULTATAI
I n d ividualinės varžybos 

pravestos šeštadienį 5-se 
klasėse: A, B, C, Jaunių ir 
Seniorų. A. klasėje laimė
tojai šie: I vieta — A. Ser- 
gautis su 78 (Torontas), II 
vieta — G. Kueltzo su 80 
(Chicaga) ir III vieta — 
M. Petrošius su 80 (Chica
ga). Klasė B laimėtojai: I 
vieta — B. Smaižys — 82

šo keliolikai laikraščių, 
negaudami jokio honora
ro. Tai rodo mūsų žur
nalistų idealizmą. Ir su
prantama: juk gyvename 
Basanavičiaus ir Kudir
kos laikus, kada vietoje 
carų Lietuvą yra paver
gę Kremliaus bosai. Tai 
gi, esame kovos būklėje. 
O kada vyksta kova, tai 
jai tenka aukoti ir darbą 
ir pinigus.

Vyt. Alanto vadovau
jama C V suprato gyve
namojo laikotarpio porei
kius ir su pasiaukojimu 
juos vykdė. O būsimai 
CV "silent majority"bal
sas: dar su didesne ener 
gija, pasiaukojimu ir dar 
bų pozityvumu vesti są
jungą ateitin.

M. Sargenis

(Chicaga), II vieta — P. 
Stauskas — 84 (Torontas),
III vieta — F. čekauskas — 
86 (Detroitas). Klasė C lai
mėtojai: I vieta — V. Ur- 
baitis 93 (Clevelandas), II 
vieta — R. Pauliukonis — 
95, III vieta — J. Nasvytis 
-— 101 (Clevelandas). Se
niorų klasės laimėtojai: I 
vieta — W. Rudnickas — 
94 (Clevelandas), II vieta
— M. Jagutis — 100 (To
rontas), III vieta — A. 
Kuolas ir V. Balsys po 103 
(abu Torontas). Jaunių 
klasės laimėtojai: I vieta — 
A. Siminkevičius — 81 (To
rontas), II vieta — R. Ba
rauskas — 83 (Torontas) 
ir III vieta — A. Baris su 
86 (Chicaga).

S e k m a d ienį pravestos 
Tarpklubinės Varžybos: da
lyvavo Torontas, Chicagos 
I-ji komanda,-Chicagos II-ji 
komanda ir Clevelando 
LGK. I vieta laimėjo To
rontas su 668, II vieta lai
mėjo Chicagos I-ji koman
da su 698, III vieta laimėjo 
Clevelando LGK su 709 ir
IV vieta teko Chicagos II- 
jai komandai su 805. Ko
mandinės varžybos praves
tos skaitant geriausius 8-jų 
komandos žaidėjų rezulta
tus.

KOMANDŲ REZULTATAI
Torontas: A. Sergautis

— 75, St. Podsadeckis — 
76, W. Ubeika — 80, V. Si
minkevičius — 82, A. Si
minkevičius — 88, A. Sima
navičius — 89, R. Baraus
kas — 89, A. Supronas —
89.

Chicagos I-ji komanda: 
M. Petrošius — 76, R. Pa- 
naras — 83, G. Kueltzo — 
87, G. Juškus — 89, J. Kre- 
dys — 90, A. Smolinskas —
90, A. Baris — 91 ir J. Ba
ris — 92.

Clevelando LGK: S. Ža
kas — 81, M. Whitacre — 
85, V. Kisielius — 87, B. 
Rudnickas — 88, J. Garka
— 91, J. šlapelis — 91, J. 
Račila — 93 ir Pr. Razgai
tis — 93.

Chicagos II-ji komanda: 
B. Smaižys — 87, A. Dagys
— 90, P. Dargis — 93, P. 
Korzonas — 93, J. Talandis
— 101, M. Jagutis — 103, 
E. Nakas - -115 k A Veng
ris — 123.

Clevelandas (LGK) pasi
rodė geriau, negu buvo ti
kėtasi: Chicagos I-ji ko
manda sumušė Clevelandą 
tik 11 taškų skirtumu. Rei
kia nepamiršti, kad Cleve
lando golfininkai susiorga
nizavo į klubą tik šiais me

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & William J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

 t  

tais. Tad Clevelando LGK, 
kaip vieneto, šis turnyras, 
reikia skaityti, buvo pir
masis.

Be paminėtų pavardžių 
Clevelandas turi daug dau
giau jaunų pajėgių žaidėjų, 
kurie, reikia tikėtis, akty
viau įsijungs į LGK ir pri
sidės prie mūsų golfo lygio 
pakėlimo. Toronto laimėji
mas yra visiškai užtarnau
tas. Jie savo eilėse tikrai 
turi puikių jaunų ir viduti
nio amžiaus žaidėjų, ku
riuos nugalėti nebus leng
va. Pagarba ir sveikinimas 
čempijonams.

NUOTAIKINGA 
TURNYRO PABAIGA
Oras turnyrui pasitaikė 

geras, beveik idealus. Or
ganizacija, bendrai imant, 
gera. Gal daugiausiai dar
bo, rengiant turnyrą, bus 
įdėję Jaunutis Nasvytis ir 
Jonas Garka.

šeštadienį jaukaus pobū- 
vię-vakarienės metu, kuria
me dalyvavo apie 80 asme
nų, buvo įteiktos individua
linių varžybų laimėtojams 
dovanos^ Sekmadienį, žaidi
mui pasibaigus, Org. Komi
teto pirm. J. Nasvytis pade 
kojo klubams ir paskiriems 
turnyro dalyviams už daly
vavimą, pasveikino laimė
tojus ir įteikė nugalėtojams 
taures. Turnyras baigtas 
Centro padėka Org. Komi
tetui ir Clevelando LGK už 
šių žaidynių pravedimą.

OVACIJOS ELIZABETAI 
KEKŠTIENEI

Su paskutiniu ketvertu
ku ant 18 skylės pasiro
džius vienintelei turnyro 
dalyvei moteriai E. Kekš- 
tienei iš Chicagos, publika 
pradėjo šaukti, bisuoti. žai
dėja pateko į "bėdas" (gren 
per maža). Publika dar dau
giau šaukia valio. Pagaliau, 
po kelių dramatinių mo
mentų sviedinukas krenta 
skylėn ir publikos šauks- 
mingais valio Kekštienei 
tikrai nuotaikingai užbai
giamas Lietuvių Golfo Tur
nyras gražiuose SLEEPY 
HOLLOW laukuose Cleve
lande.

A. Garka

GERIAUSIAS VEIKA
LAS APIE LIETUVĄ AN
GLŲ KALBA, redaguotas 
dr. Alberto Geručio, 460 
psl. Kaina 12 dol. Užsisa
kant per LNF — 10 dol. 
čekius rašyti: Lithuanian 
Independence Fund, Ine., 
87-80 96 St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Gediminas J. Butkus 
baigė studijas matematikos 
fakultete Case-Western Re- 
serve Universitete Cleve
lande ir gavo magistro 
laipsnį statistikoje.

Jis gimnaziją baigė N. 
Zelandijoje ir su tėvais per
sikėlęs į JAV studijas pra
dėjo Fenn College elektros 
inžinerijos fakultete. Elek
tros inžinieriaus diplomą 
gavo Cleveland Statė uni
versitete. Studijas tęsė 
Case-Western Reserve drau 
ge dirbdamas elektrinių 
motorų įmonėje. Šiuo metu
G. Butkus yra pakeltas vy
resniuoju inžinierium ir pa
skirtas elektrinių motorų 
kontrolės projektavimo sky
riaus vedėju. Gediminas 
specializuojasi X-Ray elek
trinių motorų greičio regu
liavime.

Laisvalaikiu domisi as
tronomija ir fotografija. 
Priklauso Korp! Neo-Lithu- 
anijai ir Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungai.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas rugsėjo 6, dėl 
Darbo Dienos šventės, ne
įvyks. Susirinkimas nuke
liamas į spalio 4, pirmadie
nį, 6 v. v. Susirinkimas 
įvyks Lithuanian Village 
name, 877 E. 185 St. Nariai, 
kurie norėtų užsimokėti ap- 
draudų mokesčius anksčiau, 
prašomi kreiptis į kuopos 
iždo sekretorių Povilą Šukį, 
1669 Crest Road, Cleveland 
44121, tel. 382-4941.

ATIDARYTAS 
APŽIŪRĖJIMUI

Šį šeštadienį nuo 1 iki 4
v. p. p. mūrinis namas, 6 
kambarių, Naujosios para
pijos rajone, 18204 Hiller 
Avė. Gerame stovyje.

GEORGE KNAUS 
Rea] Estate

819 E. 185 St.
Tel. 481-9300

PARDUODAMI NAMAI 
IR ŪKIAI

• East 185 gatvės rajone, 
didelis ir gražiai įregtas 6 
kambarių namas. Naujai 
apdengtas aluminium, dvie
jų automobilių garažas. 
Įkainuotas greitam parda
vimui.

• 23 akrai žemės, geras 
investavimas, prašoma kai
na $10,500.

• Perry, O. 15 į<> akrų, 
penkių kambarių namas ir 
kiti pastatai. Daug vaisme
džių. Nepaprastai graži 
apylinkė, netoli Clevelando.

Turime didelį pasirinki
mą visokio stiliaus namų ir 
ūkių. Taip pat turime pirkė
jų visose miesto dalyse. Jei 
norit namą parduoti ar 
pirkti, visuomet kreipkitės 
pas:

CIPKUS REALTY 
943-0910 

31601 Vine Street, 
Willowick, Ohio 44994

SMARKUS 
ĮKARŠTIS 

LIETUVIŲ 
RŪMAMS

Pagrindiniai Lithua- 
nia Village projektai gi
mė kiek anksčiau. Bet 
dabar, Lietuvių salei Su
perior gatvėje sudegus, 
vadovybės energija dar 
labiau stiprėja ir veikla 
plečiama bei skubinama.

Visuotinis akcininkų 
susirinkimas rugp. 22 d. 
karštai pasisakė už dar
bų pagreitinimą. Tad lė
šoms pakankamai padi
dinti direktoriai ryžosi 
stengtis artimiausioje 
ateityje surinkti 100.000 
dol. Pirmieji nuoširdūs 
skatintojai parodė tikrą 
savo prielankumą, skir
dami po 1.000 dol. :dr. 
A, Butkus, kun. B, Iva
nauskas, D. ir W. Ja
kubs, K. Karpius ir dr. 
A. Martus. Šias kilnias 
gretas tuojaus papildė to
kiais pat indėliais ir di
rektoriai: Z. Dučmanas, 
J. Malskis, L. Staškū- 
nas, J. Švarcas irinž. 
V. Vinclovas. Be to, jau
pradėtas numatomų akci
ninkų lankymas, ragi
nant 
nors 
mas (viena akcija — 27 
dol.). Tuo tarpu pasek
mės džiauginančios. Net 
turime vilties, kad spa
lio mėn. jau pavyks nau
jiems lietuvių namams 
žemę prakasti.

Kviečiami visi Cleve
lando ir apylinkių lietu
viai talkinti šitame svar~ 
biame vajuje. Informaci
jos mielai teikiamos kas - 
dien nuo 5 v. p.p. rašti
nėje — 877 E. 185 St., tel. 
531-2131. Tiek pat noriai 
patarnaus bendrovės pir
mininkas J. Stempužis, 
tel. 382-9268, vykdoma
sis vicepirmininkas Z. 
Dučmanas, raštinėje va
karais, finansų komiteto 
pirmininkas J. Malskis, 
tel. 486-9165 ir visi di
rektoriai.

Susidaro įspūdis, kad 
girtini idėjiniai tų veikė
jų darbai klestėte klesti. 
Parodykime skubaus pri
tarimo ir palengvinkime 
kelius mūsų kultūrai 
siekti. Laukime galingo 
lietuvybei žadinti auku
ro.

skirti akcijoms, 
ir mažesnes su-

Vladas Braziulis

• Apdraudos reikalais ge- 
riailsius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

Sekmdienį, rugpiūčio 22 d. Neff Road prieplaukoje, Clevelande, įvyko metinė Lietuviu Budžių plaukio
jimo diena, kur su budžių laivais buvo pavėžinti tėvai, bendradarbiai ir svečiai. Nuotraukoje grupė daly
vių su Palanga II. J- Garlos nuotrauka

Solistė Vanda Stankienė

Naujieji mokslo metai artėte artėja. Dar viena 
kita savaitė — ir milijonai jaunimo pajudės iš namų.

Pajudės ir mūsų jaunimas — (amerikines, o 
šeštadieniais į lituanistines mokyklas, kur jis ne tik 
geriau išmoks gimtosios kalbos, bet kur jam gyviau 
atsiskleis ir mūsų krašto grožis, ir mūsų tautos is
torinis kelias, ir josios kultūra bei dvasia.

Tai ypač pabrėžia Clevelando Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos abiturientė Vilija Nasvytytė 
atsisveikinamajame savo žody, kuris čia spausdina
mas ir kuris nurodo kelio gaires, sektinas mokslo 
metam artėjant.

NAUJIEMS MOKSLO METAMS ARTĖJANT

ABITURIENTŲ ŽODIS
Didžiai gerbiami Šv. 

Kazimiero lituanistinės 
Mokyklos Vedėjau, kla
sės Auklėtojau, mokyto
jai ir mokytojos, egzami
nų komisijos nariai, 
PLB atstovai, malonios 
viešnios ir svečiai ir 
draugės ir draugai.

Su dideliu nuoširdumu 
abiturientų vardu dėko
ju eilės metų mokyto
jams, su meile ir pasi
šventimu dirbusiems su 
mumis iki šios mums 
taip svarbios ir bran
gios dienos.

Šeštadieninė mokykla 
— vargo mokykla moky
tojams, tėvams ir vai
kams. Tėvynės meilę 
skiepyti, gimtojo kraš
to grožį pažinti, jo isto 
rija didžiuotis, kalbos ir 
rąžyto žodžio išmokyti 
tokius, kaip mes — šlan

dien* man atrodo, yra ne 
paparastos aukos ir did
vyriškumo ženklas. Su
prantu, kodėl mūsų tauta 
didelė savo dvasia, ko
dėl ji išugdė tiek milži
nų, kodėl sunkiais lai
kais atsispyrė ji prie
šui. Ji nuolatos turėjo 
didžios dvasios ir pa
siaukojimo nebijančių 
asmenybių, kaip Jūs — 
mūsų mokytojai!

Mes džiaugiamės baig
dami mokyklą! Tačiau, 
Jūsų pastangų ir tauti
nio įsąmoninimo dėka, 
mes jaučiame, kad nei 
vienas mūsų negalime 
sustoti su atestatu ran
kose ir pasakyti: gana! 
Mūsų laukia aukštesnie
ji lituanistikos kursai, 
Fordhamo universitetas 
ir tokia plati dirva šia
me krašte reprezentuoti 
SAVO KRAŠTĄ, išdi-

DIRVOS 
RUDENS 
BALIUS

1971 m. rugsėjo 25 d.
ŠV. JURGIO PARAP. SALĖJE

Pradžia 7:30 vai. vak.

Automobilių aikštė bus policijos saugoma.

Programoje:
Solistė VANDA STANKIENE ir 

NEO-LITHUANIA orkestras.
BILIETAS ASMENIUI 9 DOLERIAI. BUS 

DUODAMA KARŠTA VAKARIENĖ, KAVA, PY
RAGAIČIAI IR GĖRIMAI. VIETAS PRIE STALŲ 
PRAŠOME Iš ANKSTO REZERVUOTIS PAS K. 
KARALĮ, TEL. 462-2419, ARBA DIRVOJE, TEL. 
431-6344.

džiai nešiojant savąjį lie
tuvaitės ar lietuvio var
dą!

Jeigu šiandien mes ži
nome dar labai nedaug, 
tai su bėgančiais me
tais, žinodami kelius, 
mes nesustosime gilinti 
ir didinti savo lietuviš
kąjį žinyną.

Jūsų pavyzdys ir troš
kimas įdiegti mūsų są
monėje tai, kokiais mes 
turėtume būti, bus mū
sų kelrodis. O atėjus lai
kui, mes visa tai per
duosime jaunesniems už 
save.

Ačiū! Ačiū labai!
Vilija Nasvytytė

FOTOGRAFIJOS KURSAI
The Cleveland Photogra- 

phic Society jau penkiasde
šimtus metus rengia foto
grafijos kursus. 1971 m. 
rudens semestras prasidės: 
balta-juoda kursui rugsėjo 
27 d., o spalvotosios foto
grafijos — rugsėjo 30 d. 
Dėl registracijos ir infor
macijų skambinti telefonu 
Mrs. Christine Rogers — 
243-1122.

Ši foto mėgėjų draugija 
Clevelande veikia nuo 1887 
metų.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

• šv. Kazimiero lit. mo
kykla mokslo metus pradės 
šeštadienį, rugsėjo 11 d. Pa
mokos vyks Naujosios pa
rapijos mokyklos patalpose 
nuo 9 v. ryto iki 12 vai.

• Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinėje mokykloje šiais 
mokslo metais dirbs veik 
visi praeitų metų mokyto
jai. Dalia Orantaitė ir Juzė 
Orantienė po dviejų metų 
pertraukos įsijungia į mo
kytojų eiles. Mokykloje 
veiks vaikų darželis, kuriam 
labai sėkmingai vadovauja 
J. Budrienė. Taip pat veiks 
speciali parengiamoji klasė 
tiems vaikams, kurių lietu
vių kalbos vartojimas yra 
silpnas arba visai nemoka. 
Mokslas praedamas rugsėjo 
11 dieną, 9:15 vai. ryto šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
patalpose.

Visais gyvybės, sveikatas 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funcU) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS vakarinėje Cleve
lando dalyje. Dėl sąlygų 
prašom skambinti telefonu 
941-7758.



TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATIDARĖ KELIONIŲ BIURĄ

Naujo kelionių biuro vedėjas Romas Kezys

• Romas Kezys — Lais
vės žiburio vedėjas, politi
kas ir visuomenininkas, 
daugelio sąjūdžių New 
Yorke organizatorius, iki 
šiol dirbęs kitose bendro
vėse tarnautoju, šiuo metu 
įgyja savo įmonę — kelio
nių biurą. Viešasis šios pa
tarnavimų įmonės vardas 
yra ”The Traveler Village”, 
2129 Knapp Street, Brook- 
lyn, N., Y. 11229. Telef.: 
(212) 769-3300.

šis Romo Kezio bandy
mas ekonomiškai apdrausti 
savo šeimos būvį stojant 
ant savų nepriklausomų ko
jų yra sveikintinas ir lydė- 
tinas gerais linkėjimais 
šiame biznyje įsitvirtint 
sėkmingai ilgam. Ir lydėti- 
nas ne vien linkėjimai^. Te
žino kiekvienas lietuvis šią 
"Traveler Village’’ kelionių 
įstaigą ir tuoj tesikreipia į 
ją, kai tik planuoja bet ko
kią kelionę.

šioj kelionių įstaigoj Ro
mas Kezys pats ar jo bend
radarbiai patarnauja ne už 
atlyginimą iš keliautojo, o 
iš bendrovės, kurios laivais 
ar lėktuvais bus keliauja
ma. Tad kiekvienam keliau
ninkui Romo Kezio įstaigo
je nekainuos brangiau, o

tuo tarpu kelionės bilietas 
ir bet kokia su kelione su
rišta naudinga informacija 
bus užinteresuotam keliau
ninkui pristatyta į namus.

Jei kas kartais norėtų 
kreiptis kelionių reikalais 
vėliau — vakare, gali kreip
tis ir telefonu (212) 894- 
1288. (ad)

VEIKSNIAI TARĖSI SU 
BRAŽINSKŲ ADVOKATU

Rugpiūčio 30 d. VLIKo 
pirm. dr. K. J. Valiūno 
įstaigoje, New Yorke, įvy
ko mūsų Veiksnių pasitari
mas šu iš Turkijos specia
liai atskridusiu Bražinskų 
advokatu Celai Yardimci, 
buvusiu Turkijos teisingu
mo ministeriu.

Posėdyje dalyvavo VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
ALTo pirm. dr. K. Bobelis, 
Generalinis konsulas A. Si
mutis, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. V. Sidzikaus
kas ir kiti atstovai. Buvo 
kviestas ir PLB pirm. S. 
Barzdukas.

• Dirva ateinančią savai
tę, dėl Darbo Dienos šven
tės, išeis tik vieną kartą, 
būtent, rugsėjo 10 d.

PADĖKA
Mūsų brangiems Tėvams

A. A.
SALOMĖJAI ir DR. MOTIEJUI 

NAS VYČIAMS
š. m. birželio mėn. 13 ir 22 dienomis mirus, mūsų 
giminės, draugai ir pažįstami parodė labai daug 
širdies ir suteikė paguodos gilaus skausmo metu.

Esame didžiai dėkingos visoms organizaci
joms ir asmenims, kurie pareiškė užuojautą žo
džiu, asmeniškais laiškais ir spaudoje; atsiuntė 
gėles, aukojo šv. Mišioms ir lietuviškiems reika
lams; atvyko ilgą kelią į šermenis, dalyvavo lai
dotuvėse ir tar,ė atsisveikinimo žodžius.

Nuoširdi padėka kun. V. Zakarui, suteikusiam 
mirusiems paskutinį dvasinį patarnavimą; prel. 
V. Balčiūnui, prel. P. Jurui ir prof. S. Ylai už au
kotas šv. Mišias.

Didi padėka Putnamo Nekalto Prasidėjimo 
Seserims už globą ir gerumą visai mūsų šeimai per 
paskutinius mūsų A. A. Tėvų gyvenimo metus, 
praleistus Matulaičio Namuose ir už seselių dide
lę pagalbą laidotuvių metu.

Nepajėgdamos asmeniškai padėkoti visiems, 
kurie palengvino mums atsiskyrimo skausmą, 
reiškiame gilų dėkingumą šiuo būdu.

Dukterys su šeimomis

A t A
FELIKSUI KAUNELIUI

Australijoje mirus, velionies broliui IGNUI KAU- 
NELIUI ir jo šeimai reiškiame giliausią užuojautą 
ir kartu liūdime

Julė ir Jonas Kučinskai 
Valė ir Matas Tylai

Adv. Vytautą Abraitį 
JAV prekybos administra
cija Washingtone paskyrė 
vienu iš New Jersey vals
tybės. distriktų biznio pata
rėju.

• LVS ”Ramovė” New 
Yorko skyriaus valdyba 
ruošia dr. Kosto R. Jurgė- 
los knygos "Lietuvos suki
limas 1862-1864 metais" 
pristatymą, rugsėjo 19 die
ną (sekmadienį), 4 vai. po
piet, Kultūros židinyje, 391 
Highland Park, Brooklyn, 
N. Y.

Ten pat rengiama seno
vės Lietuvos žemėlapių ir 
litografijų paroda. Į šį re
to pobūdžio parengimą kvie
čiama atsilankyti visa lie
tuviška visuomenė.

• Antano Seniko mirties 
metinių paminėjimui už jo 
vėlę bus atlaikytos gedulin
gos šv. Mišios Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, 259 
N. 5 St., Brooklyne, rugsė
jo 11 dieną, 10 vai. ryto.

Po mišių bus šventina
mas paminklas Holly Rood 
kapinėse, Westbury, L.
Šv. Mišias atnašaus ir pa
minklą šventins BALFo 
reikalų vedėjas kun. P. 
Geisčiūnas.

Draugai ir pažįstami ma
loniai kviečiami pamaldosė 
dalyvauti;

• Dąil. Alfonso Dargio 
kūrinių paroda atidaroma 
Memorial Art Gallery of

I.
the University of Roches
ter, N. Y. š. m. rugsėjo 7 d. 
Išstatyta 30 aliejaus darbų, 
kuriuos galerija nupirko iš 
dailininko A. Dargio, iš
vykstant į Europą. Paroda 
bus atidaryta iki spalio 4 d. 
Rochesterio ir apylinkių lie
tuviai turės malonia progą 
pasigrožėti paskutiniais A. 
Dargio darbais.

Dail. A. Dargis su ponia 
šiuo metu važinėja po Eu-

Illinois ltn. gubernatorius Paul Simon, kuris yra numatęs kandi
datuoti į gubernatorius, jau kelintą kartą dalyvauja Lietuvių Forumo 
Radijo programoje. Po praėjusią savaitę įvykusios programos, jis 
kalbasi su programos direktoriumi, mūsų žymiuoju visuomenininku 
inž. Antanu Rudžiu. Lietuvių Forumo Radijo programoje dalyvauja 
daug žinomų politikų, mokslininkų, laikraštininkų, menininkų, tiek 
amerikiečių, tiek lietuvių. V. Noreikos nuotrauka

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMO 

1971 M. RUGSĖJO 4 IR 5 DIENOMIS 
DAINAVOJE, MANCHESTER, MICHIGAN

DARBOTVARKĖ

RUGSĖJO 4 D. (ŠEŠTADIENĮ)
3-5 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija.

5 vai. Suvažiavimo atidarymas — himnas, pirmi
ninko žodis; paskaita; sveikinimai.

6 vai. Vakarienė.
7 vai. Pirmas darbo posėdis.

Darbo prezidiumo sudarymas.
Komisijų sudarymas: mandatų, nominacijų, 
rezoliucijų, ir spaudos.
Pranešimai: pirmininko, vicepirmininko, se
kretoriaus, iždininko, arbitro ir nario kul
tūros ir spaudos reikalams, garbės teismo, 
stipendijų ir šalpos fondo ir revizijos komi
sijos.
Diskusijos dėl pranešimų.

RUGSĖJO 5 D. (SEKMADIENĮ)
10 vai. Pamaldos.
11 vai. Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas. 

12:30 vai. Pietūs.
2 vai. Antras darbo posėdis.

Korp! padalinių pranešimai.
Diskusijos dėl bendros Korp! veiklos.

6 vai. Vakarienė.
7 vai. Trečias darbo posėdis.

Mandatų ir nominacijų komisijų pranešimai. 
Rinkimai: Vyr. Valdybos, Kontrolės Komisi
jos, Stipendiji] ir šalpos Fondo, Garbės Teis
mo ir Tarybos.
Rezoliucijų ir spaudos komisijų pranešimai. 
Klausimai ir sumanymai.
Suvažiavimo uždarymas.

Pabaltiečių festivalis, ruoštas Batuno, Priedainėje, N.J. rugpiūčio 21 d. praėjo dideliu pasisekimu, 
sutraukęs daug žmonių. Programą išpildė lietuviai, latviai ir estai dainininkai ir tautinių šokių šokėjai. 
Nuotraukoje lietuvių ir latvių šokėjai su vadovais (stovikairėje) Birutė Radzivanienė ir Martinš Erma- 
nis. V. Maželio nuotrauka

ropos valstybes, lanko mu
ziejus, galerijas ir kuria 
naujus darbus.

• Dirvos novelės konkur
sui paskutinę dieną gautos 
dar šios novelės: Ežerėlis
— "Miško brolių motina", 
Ant. Uosis — "Siena", 
Kanklininkas — "Lietuvos 
dievaitė", A. Gegutaitis — 
"Ką aš matau?", Kadugys
— "Ketvirtoji lenta", Maž- 
vardis — "Išgelbėjo”, Pa
versmis — "Karaliūnui rei
kia kraujo”.

• "Aušros” lituanistinė 
mokykla Detroite 1971-72 
mokslo metus pradeda š. m. 
rugsėjo 11 d. šv. Antano 
parapijos mokykloje. Tą 
dieną 10 vai. ryto įvyks mo
kinių registracija, o 10:30 
vai. trumpos pamaldos kop
lyčioje. Pamaldose dalyvau
ti kviečiami tėvai ir visuo
menė.

"Aušros" mokyklos tėvų 
komitetas ir mokytojai ra
gina visus lietuvius tėvus, 
gyvenančius šv. Antano ir 
šv. Petro lietuviškų para
pijų ribose leisti savo vai
kus lietuviškon šeštadieni- 
nėn mokyklon, čia, jie, mo
kytojų Stefanijos Kaunelie- 
nės ir Genės Zubrickienės 
vadovaujami semsis lietu
viškos dvasios.

• Hot Springs, Arkansas 
sparčiai auganti nauja lie
tuvių kolonija, labai sveiko
je ir gražioje vietoje. Da
bar yra proga ten įsigyti 
sklypus. Tai geriausias pi
nigų investavimas. Po 
trumpo laiko tie sklypai žy
miai pabrangs. Rašykite: 
Vytas Kasniūnas, jr., Hot 
Springs Village, 600 Hun- 
ter Dr., Oakbrook, III. 60521 
arba skambinkite 312-986- 
1500.

Kaina 3 doleriai. Gau
nama Dirvoje ir pas pla
tintojus.

SIŪLOME ĮSIGYTI ŠIUOS 

VILTIES LEIDINIUS
J. Gliaudą. SIMAS. Simo Kudirkos tragedija.

160 psl.........................................................$3.00
E. čekienė. KAD JI BUTŲ GYVA. 420 psl.............$5.00
S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į, LAISVŲ. Sibiro tremtinės atsi

minimai. Kietais viršeliais. 526 psl........... $6.00
J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos 

žlugimo. 408 psl.........................................$5.00
R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 

okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00 
Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 

domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl. :.......................    $3.00

...............egz. DRAUGAS DON CAMILLO $.................

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio’ 44103

Siunčiu ..............  dol. ir prašau atsiųsti man:
egz. SIMAS $.................
egz. KAD JI BŪTŲ GYVA $.................
egz. GRĮŽIMAS Į LAISVŲ $.................
eg;z. AGONIJA $.................
egz. REZISTENCIJA ................

Mano adresas: .................................................................
(pavardė ir vardas)

adresas: .................................................................
(namo numeris ir gatvė)

adresas: ........................................................ ........
(miestas ir valstybė, zip Nr.)
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