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KAM NAUDA iŠ KARO?
Maskvai, Washingtonui ar Prez. Carteriui

Vytautas Meškauskas

Šias eilutes rašant Irano 
Irako karas jau tęsėsi antrą sa
vaitę ir nebuvo aišku kuo jis 
baigsis. Teoriškai galima bu
vo laukti, kad kariniai prana
šesnis Irakas galėtų nuo naftos 
tiekimo atkirsti likusi Iraną ir 
ten anksčiau ar vėliau turėtų 
kilti suirutė, vedanti prie visos 
valstybės subyrėjimo. Tuo at
veju, sovietai galėtų įžengti i 
šiaurinę krašto dalį, kam jie 
oficialiai turi teisę nuo 1921 
metų. Pagal tokį scenarijų - 
Irako prezidentas Saddam 
Hussein negalėjo laukti geres
nės progos. Irano armija po 
revoliucijos buvo labai bloga
me stovyje. Jos aviacijai trūko 
patyrusių pilotų ir atsarginių 
dalių, o lėktuvai neturėjo rei
kiamos priežiūros. Irano ar
mijos nugarkaulis - 900 britų 
Chieftaino tankų - per pasku
tinius porą metų nesulaukę 
reikalingos labai kruopščias 
priežiūros, pasidarė nepanau
dojami. Tai turėtų duoti per
svarą mažiau pranašesniems, 
senesniems Irako tankams, so
vietų patiektiems prieš 1975 
metus ... (Irakas dar turi pa
lyginti nedideli kieki moder-.. 
niškesnių sovietų T-72 ir pran 
cūzų tankų). Tokia būklė pre 
zidentą Saddam Huseiną vi
liojo pasidaryti visos Persijos 
įlankos ‘globėju’, o sovietams 
jo planas turėtų patikti.

Iš tikro padėtis yra daugx 
komplikuotesnė. Visų pirma 
Irakas nėra sovietų satelitas. 
Turėdamas 30 bilijonų dole
rių pajamų per metus už eks
portuojamą naftą, Irakas nėra 
priklausomas nuo sovietų gink
lų tiekimo. Jis jų gali gauti ki
tur. Antra, Irakas šaudo vie
tinius komunistus ir pasmerkė 
invaziją i Afganistaną. Tre
čia, neatrodo, kad Husseinas 
būtų painformavęs sovietus 
apie savo puolimą iš anksto. 
Žinia, Kremlius turėjo skaity
tis su tokia galimybe, bet kol 
kas neatrodo, kad jis būtų pa
siruošęs ją išnaudoti.

Tuo tarpu Irano armija kau
tynėse pasirodė geriau negu 
buvo galima tikėtis. Jos avia
cija, nors ir neskaitlinga, su
stabdė paties Irako naftos eks
portą. Be to, psichologiniai, 
Irako užpuolimas privertė per 
sus burtis apie egzistuojančią 
vyriausybę.

{dorinu, kad Teheranas ban
do kaltę už Irako užpuolimą 
suversti amerikiečiams. Gir
di, Irakas yra jų sukurstytas, 
nors faktinai diplomatinių san
tykių tarp Bagdado ir Washin- 
gtono nėra nuo 1967 m. Ira
kas turi amerikiečiams nepa
tinkamą kraštutinį režimą, re
mianti įvairiausio plauko tero
ristus, tuo tarpu apie sovietus, 
kurie, atrodo, turėjo daugiau 
sumetimų pakurstyti Iraką, 
neužsiminta nė žodžio! Tai 
lengva suprasti. Jeigu sakysi, 
kad kalti sovietai, reikėtų tuo

jau paleisti įkaitus ir prašyti 
amerikiečių pagalbos. Bet 
toks visos politikos pakeitimas 
180 laipsniu iškeltų ir viso re
žimo patikėtinumo klausimą. 
Todėl buvo apsispręsta ir 
toliau viskuo kaltinti amerikie 
čius, tikintis, kad tie vadovau
sis ne žodžiais bet savo intere
sais, kuriems yra reikalingas 
nepriklausomas ir stipresnis 
Iranas.

Tiesa, dar galima prileisti, 
kad Washingtonas Bagdadą 
pakurstė per Saudi Arabiją, 
kurios valdovai bijo iš Tehera
no skleidžiamo Islamo ‘funda- 
talizmo’ ir už tai viešai stojo 
už Iraką. Saudi Arabija pasi
prašė ir amerikiečių žvalgybos 
lėktuvų AWACS (Airborne 
Waming and Commmand 
Systvms) talkos ir ją gavo. Tie 
lėktuvai gali stebėti karinius 
pasiruošimus 250 mylių radi-

Pabaltiečių laisvės žygis 
New Yorke rugsėjo 27 die
ną praėjo labai įspūdingai 
ir sėkmingai dalyvaujant 
netoli tūkstančio žmonių, 
daugiausia jaunimo. De

(Nukelta į 2 psl.)

Iš pabaltiečių demonstracijų New Yorkė. Nuotraukoje: antras iš kairės Lietuvos gene
ralinis konsulas A. Simutis, V. Šakalys, S. Kudirka, kun. K. Pugevičius, prez. J. Carter atstovė 
V. Mongiardo ir dr. L Spilners. T. Tamošaičio nuotr.

Demonstruotojai su plakatais reikalaują Lietuvai, Latvijai ir Estijai laisvės. L. Tamošaičio nuotr.

Demonstruotojai su plakatais reikalaują Lietuvai, Latvijai ir Estijai laisvės. L. Tamošaičio nuotr.

PABAintČ/Ų LAISVĖS ŽYGIS
monstracija prasidėjo 12 
vai. Dag Hammarskjold 
Plaza aikštėje prie Jungti
nių Tautų, čia rinkosi lietu
viai, latviai ir estai su vė
liavomis ir dideliais plaka

tais su užrašais: ”Dont Sėli 
Out Human Rights in Sov- 
iet Occupied Lithuania”, 
”Worcester, Mass. Lithua
nians For Baltic Human 
Rights”, "Soviets Reliese 
Political Prisoners”, ”Li- 
thuania Mušt Be Free” ir 
t.t.

Demonstracija pradėta 
invokacija vadovaujant lat
viui dr. Ilgvars Spilners 
tikslu priminti laisvajam 
pasauliui 40 metų smurtu 
okupuotus Pabaltijo kraš
tus. Buvo sugiedoti JAV ir 
kiti himnai. Iš lietuvių kal
bėjo Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis, 
prel. Jonas Balkūnas, Simas 
Kudirka ir Vladas šakalys, 
dar visai nesenai pasiekęs 
laisvę. Taip pat kalbėjo 
prez. Carterio atstovė Vic- 
toria Mongiardo ir respub
likonų kandidatas į senato
rius Al D’Amato.

Simas Kudirka ir Vladas 
šakalys daugiausia dėmesio 
skyrė pasisakydami prieš 
Molotovo-Ribentropo paktą, 
nešusį tragiškas pasekmes 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. šakalys ypag pabrėžė, 
jog Vokietija kalta tuo, kad 
kartu su Rusijos imperia
lizmu pasidalino Europos 
tautas ir pradėjo patį di
džiausią pasaulyje karą. 
Dabar tie patys nusikaltė
liai rusai grąsina- trečiu pa
sauliniu karu. Kremlius 
ruošiasi karui su Amerika 
todėl, kad jis galvoja, kad 
karą galima laimėt, tada 
atsiranda prasmė pabndyt, 
o įvykių eiga verčia skubėt 
pradėt 3-čiajį pasaulinį ka
rą, kaip Hitlerį vertė sku
bėti pradėt II-jį pasaulinį 
karą.

Mes, kovodami už nepri
klausomybę, už laisvę Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai tuo 
pačiu stabdome agresiją ir 

(Nukelta į 3 psl.)
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somiTinĖ Poimga^^
K. Maržos pasirodė teisus: skriaudžiamieji anksčiau ar vėliau 
t sukyla prieš skriaudėjus. — Lenkijos ir Kinijos pavyzdžiai.

Mafxas buvo teisus. Dir
bantieji galų gale sukyla 
prieš bent kokią socialinę 
sistemą, kuri remiasi tautos 
išnaudojimu vienos klasės 
naudai: aristokratų feoda
lizmą, kapitalistų monopo- 
lizmą ir dabar aparačikų so
cializmą. Revoliucijos prad
menis prieš tuos biurokra
tus galima įžiūrėti visur — 
aiškina londoniškis THE 
ECONOMIST — ir nauji 
vadai Lenkijoje bei Kinijo
je parodys ar Marxo pra
našavimas vystysis toliau: 
pirmiausiai pravedamos li
beralinės reformos, .kurių 
nepakaks ir kurios padėtį 
tik pablogins; vėliau išsi
gandusi valdanti klasė 
griebsis žiaurios represijos, 
po ko seks tų valdovų kriti
mas kaip 1789 Prancūzijo
je ir 1917 metais Rusijoje. 
Susirūpinimo šį kartą ke
lia faktas, kad atominiai ap
siginklavę aparačikai gali 
sunaikinti pusę mūsų plane
tos.

Kiekvienų biurokratų 
svarbiausias rūpestis yra 
apsaugoti savo privilegijas, 
Rusijoje ir jos satelitų tar
pe jos yra plačios t jiems 
prieinamos specialios krau
tuvės, jie gali pasipelnyti 
’iš šalies’, jie gali vadovau
ti kitiems žmonėms, ir bent 
šiuo tarpu nebijoti būti pa
kartiems ant pirmo pasitai- 
kusio stulpo. Viskas, kas 
tam graso, sukelia šiurpią 
iki pat Kremliaus, kaip len
kų streikas. Todėl nauju 
Lenkijos valdovu jis parin
ko taktinį biurokratą, ku
rio ekonominės priemonės 
negali padėti. Giereko ban
dymas centralizuotai supra
moninti kraštą skolintais iš 
kapitalistų pinigais privedė 
prie chroniškų trūkumų ne
pasitenkinimo ir streikų. 
Kanios pažadėtos aukštes-

KAM NAUDA 
IŠ KARO?

(Atkelta iš 1 psl.) 
usu ir apie juos įspėti suintere
suotus. JAV ir Saudi Arabija 
turi bendrą interesą apsaugoti 
naftas trafiką Persijos įlankoje 

Tokiu būdu JAV faktinai 
buvo pirmos, nors ir netiesio
giniai, įveltos į tą konfliktą. 
Tuo tarpu Kremlius turėjo pa
sitenkinti tik tolimesnio stebė
tojo role. Jei karas pasibaigtu 
greitai Islamo valstybių tarpi
ninkavimu, Kremlius bus pra 
žiopsojęs progą pakreipti įvy
kių vagą savo norima krypti
mi. Tai labai optimistiškas 
prognozas. Turbūt per geras, 
kad galėtum juo patikėti. Bet 
kas žino? Tuo atveju iš to karo 
pasipelnytų ir prezidentas 
Carteris, kurio perrinkimo 
Šansai vėl buvo sumažėję Rea
gano naudai. 

nės algos ir daugiau kont
roliuojamos kainos atneš tik 
dar blogesnius trūkumus, 
didesnį nepasitenkinimą ir 
pagaliau aštresnius strei
kus, po ko reikia laukti ka
rinės intervencijos, Rusijos 
biurokratijos, kuri bijo to
kio pat likimo.

Užtat reikia laukti, kad 
visoje sovietų imperijoje 
bus griežtesnis režimas. Lo
kaliniai bosai turės laukti 
teroristų pasirodymo, tero
ristų, kurie, rasit, gali tu
rėti priėjimą ir prie atomi
nių ginklų ar medžiagos jų 
pasigaminimui.

Taikingesnis būdas išsi
krapštyti iš komunistinės 
suirutės atrodo esąs Kini
joje, kuri turi vieną bilijoną 
gyventojų. Iš dalies todėl, 
kad Mao 'kultūrinė revoliu
cija’ biurokratus nužemino 
ir jie dar neparagavo tiek 
valdžios kiek Rusijoje. Jei 
sovietų planuotojas gauna 
prašymą kurios nors įmo
nės leisti jai nusipirkti kokį 
įrankį, didžiausias jo parei
gų atnešamas pasitenkini
mas yra pasakyti: ”Ne”. 
Kiniečių planuotojas tokiu 
atveju prašymą persiunčia 
kam nors kitam, žinoma dar 
nėra tikra, kad švelnesnis 
režimas, galėtų pravesti rei
kalingas reformas, atiduo
ti smulkesniems vienetams 
sprendimo teisę, leisti jiems 
nustatyti kainas pagal rin
kos veiksnius. Mao sistema 
rėmėsi atskirų komunų va
dų neribota valdžia, įkin
kiusią į darbą visus gyven
tojus, kurie buvo pririšti 
prie savo komunos žemių. 
Jaunimas negalėjo net pa
flirtuoti su kitos komunos 
nariais. Dabar stengiamasi 
tai sušvelninti, bet kai mi
lijonai geresnio gyvenimo 
siekiančio jaunimo pasileis 
po Kiniją, gali susilaukti 
reakcijos.

Kaip ten būtų pergyvena
ma svarbų ir jaudinantį is
torijos momentą. 9/10 to 
beveik pusantro bilijono 
žmonių, gyvenančių po ko
munizmo priespauda, bando 
išmokti kvėpuoti laisviau 
nors oficialiai dar po komu
nizmo vardu. Vakarai ga
lėtų suvaidinti tam tikrą 
rolę, nors nė vienas dabar 
čia valdančių nežino ką da
ryti. Jei mesi dideles pa
skolas biurokratijoš prives
tiems prie bedugnės kraš
tams, kaip sąjunginei Tur
kijai ar Giereko Lenkijai, 
tai tik finansuos pareikala
vimo padidėjimą, kuris veda 
prie politinės krizės. Bet jei 
Vakarai būtų pasirengę 
pirkti pigų importą iš tų 
kraštų, kurie laikosi gud
resnės ekonominės politikos 
—- kurios dabar norėtų lai

kytis Kinija ir gal Vengrija 
— tuo atveju laisvesnė pre
kyba atneštų gerėlesnį ir ra
mesnį gyvenimą net tuo at
veju, jei Rusijos koloniali- 
nė imperija formaliai dar 
liktų. Bet laisva prekyba 
yra nepopuliari pasaulyje, 
kuri vargina recesija, tokiu 
būdu Vakarams atrodo ge
riau duoti kreditus, kurie 
kenkia jų pačių valiutų pa
stovumui.

★
Grįžtant prie sovietų sa

telitų ekonominio stovio, ga
lima pastebėti, kad trys jų: 
Vengrija, Rytų Vokietija ir 
Bulgarija — atrodo geriau 
už likusią trijulę: Rumuni
ją, Čekoslovakiją ir pasku
tinėje vietoje — Lenkiją. 
Vengrijoje 1956 metais bu- 
Vo žiauriai numalšinta re
voliucija, tačiau nauji vadai 
pradėjo ieškoti 'naujo eko
nominio mechanizmo’, kur 
atskiriems vienetams buvo 
duota daugiau savivaldos ir 
teisės nustatyti kainas. 
1972 m. prasidėjo reakcija, 
užsitęsusi 5 metus, po ko, 
vėl grįžta prie liberalizaci- 
jos. Ten dabar 3/4 visų šei
mų turi kokių nors pajamų 
iš privačios prekybinės ini
ciatyvos ar pašalinio užsi
ėmimo. Duodant privačiam 
sekretoriui daugiau laisvės, 
galima lakti ūkinio pagyvė
jimo, nors tai ir ves prie 
maisto kainų paklimo ir val
dinio atlyginimo vertės su
mažėjimo. Vengrijos eks
portas į kietos valiutos 
kraštus siekia 3,4 bilijono 
dolerių t. y. tik 500 mil. 
dol. mažiau už importą, bet 
ją spaudžią prasiskolinimas 
Vakarams, siekiąs 7.3 bili
jonų dolerių, kurio grąžini
mui ir nuošimčiams jai rei
kia apie 800 milijonų dol. 
per metus.

Rytų Vokietijos pragyve
nimo lygis yra aukščiausias 
komunistiniame pasaulyje, 
bet tai dėl jų prekių laisvo 
įsileidimo į Vakarų Vokie
tiją ir pigių kreditų iš ten. 
Jei vengrai toleruoja lais
vas prekybines operacijas 
šalia valdiškų, tai rytų vo
kiečiai savo ūkines įmones 
yra subūrę į 'kombinatus’ 
— 20 iki 40 atskirų įmonių 
su penkiais iki 70.000 dar
bininkų, kurie turi didoka 
autonomiją.

Bulgarija yra vienintelis 
satelitas, kuris daugiau pel
no užsienio valiutos negu 
jos išleidžia. Tai dėl pasi-, 
turinčių Vakarų atplūdžio į 
jos kol kas dar neperpildy
tus kurortus. Kokia yra 
būklė šalia to, sunku pasa
kyti, nes oficialiems davi
niams negali pasitikėti.

Rumunija taip pat pelno
si iš turistų, tačiau jos ūkis

■ Iš kitos pusės
PALIAUBOS! Taip, bet ne tarp Irako ir Irano, bet 

kitų kovojančių: ALTos ir JAV LB. Prieš akis guli ran
ka surašytas, kaip Vytauto laikais dignitorių pasirašytas 
sutarimo projektas, kuris įsigalios pilnai abiem valdybom 
patvirtinus. Sutarta bent kartą metuose sušaukti pasi
tarimą 'darbų suderinimui’ ir konstatuota:

”Mūsų visuomenės diferencijacija ir nusista
tymų įvairumas yra natūralūs ir teigiamas reiš
kinys. Dėl to tolerancijos puoselėjimas mūsų orga
nizacijų, spaudos ir pavienių asmenų tarpe yra 
būtinas. ALTas ir JAV LB-nė savo santykius grįš 
abipusiu respektu ir tolerantišku vienas kito dar
bų įvertinimu.”

Tai taip aišku, kad prašosi klausimas ar tam išsiaiš
kinti reikėjo suvažiuoti į Detroitą? žinoma gerai, kad 
nebuvo dar pasirinkta kokia kita, visai neutrali vieta, 
pvz. šiaurės Ašigalis, nors iš kitos pusės žiūrint tokį prin
cipinį susitarimą galima buvo pasiekti telefonu ar atsitik
tinai susitikus kokioje lietuviškoje krautuvėje ar paren
gime.

Negalint labai džiaugtis sutartais, bet dar nepatvir
tintais dalykais, sustokime prie nesutarimų:

”... buvo svarstytas aukų rinkimų klausimas 
Vasario 16 d. minėjimuose. Susitarimo neprieita, 
tačiau ateityje bus ieškoma būdų Šiam reikalui pa
tobulinti.”

Negalint suvaryti visų į vieną organizaciją — tai 
nepasisekė nė vienos tautos emigrantams — reikėtų pa
sitenkinti talkos forma. Jei kuriai organizacijai pasisek
tų sugalvoti ką nors patrauklaus, jai visados padės ir 
už organizacijos ribų likę tautiečiai.

Gyvenant Amerikoje negalima užmiršti ir asmens 
vertės. Galima sudaryit įvairiausių visuomeninių ir ma
žiau visuomeninių reikalų tarybas, bet jei pirmininko 
pavardė nieko nereiškia, nepadės ir titulas. Tiesa, Leni
nas laimėjo šūkiu ’visa valdžia tarybom', bet dabar jau 
ne tie metai ir ne tas kraštas. vm

nedaug tobulesnis už Len
kijos.

Čekoslovakija nori sekti 
vokiečių kombinatų sistema 
pavyzdžiu. Jos gyventojų 
pragyvenimo lygis yra kiek 
žemesnis už rytų vokiečių, 
bet aukštesnis už rusų. Jos 
kietos valiutos deficitas sie
kia bilijoną dolerių į metus. 
Nepasitenkinimas rusų pri
mesta valdžia ten didelis, 
bet konkrečiai dar nepasi
reiškia.

Lenkija nuo 1975 iki 1979 
metų sugebėjo sukaupti
11.5 bilijonų dolerių kitos 
valiutos deficitą. Viso ji 
skolinga vakarams 19.6 
bil. dolerių. Savo ūkinę pa
dėtį Lenkija galėtų pasi
lengvinti sekdama Vengri
jos pavyzdžiu, bet tai turėtų 

■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA 

DAYTONA BEACH, FLORIDA!

Port Orange City, Daytona Beach, Fla.

Rjverw
S Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. Idali visais 
J atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. Iki Atlanto 
® vandenyno tik 5 mylios. Planuojamas ”Lithųanian 

Village”. Įvairaus išplanavimo namai. Aukšta na- 
į mų kokybė, kainos prieinamos. Užtikrintas inves- 
■ tavimas. Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio
4 supamoje, aplinkoje. Sprendimą darykite dabar! 
J Informacijas teikia: Adolfas Andrulis,
5 7 Talo Cirde City, Port Orange, Fla. 32018
| Telef. 904-761-3625.
HBMnMMMMMMMaMaMMMMMMNMBaM

reikšti mažesnes algas ir di
desnes kainas. Tik atvirkš
čiai ką žada naujas režimas. 

Iš viso ligšiolinis Vaka
rų-Rytų bendravimas susi
laukė nepasisekimo, nes Va
karai skolino pinigus, už ku
riuos satelitai statėsi pramo
nės įmones, kurių gaminius 
jie negali parduoti. Vaka
ruose ar dėl menkos koky- 
bės ar prekybinių varžtų. .

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
Houiton, Texas 

Progressive job shop. Exce)lent bene
fits and opportunities in a fricndly 
atmosphere. Openings for machinisls 
and machine operatore on first and 
second shifts. Second shift works 4 
day we.:k ‘(48 hours equal 50 hour 
pay plūs night premiuml.
Apply or write to JOHN McDONALO 

or WILBLRT W1LLIAMS 
THOMAS INSTRUMENT AND 

MACHINE COMPANY 
5615 Mitchelldale 

Houston, Texas 77092 
(37-43)

■
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prieš Ameriką. Bet mes 
daugiau nebeprašysime nie
ko, mes reikalausime, kovo
sime visas pasaulis, kiek
viena valstybė” ir t.t.

Be to, kalbėjo dar estų ir 
latvių atstovai, nurodyda
mi tas pačias jų valstybių 
problemas. Buvo pasirašyta 
peticija kreipiantis į Vokie
tiją, kad ji oficialiai atsi
ribotų pasauliniu mastu, at
sisakytų Molotovo - Riben
tropo sutarties, kad ji de
maskuotų II-jo pasaulinio 
karo tikruosius nusikaltė
lius.

Vladas Sidas, V. Rodgers ir 
P. Wytenus.

Clevelande iškilmingai paminėjome Dirvos 65-kių 
metų sukaktį. Šia proga Dirvą daug kas sveikino ir lin
kėjo, kad ji dar ilgus metus skleistų lietuvišką žodį.

Gražūs linkėjimai ir ,žinoma, mes esame už juos dė
kingi. Deja, lietuviškos spaudos gyvenime mes turime 
būti realistai. Pamažu tirpstančioje mūsų išeivijoje, lie
tuviškai spaudai darosi vis sunkiau ir sunkiau išsilaikyti. 
Dauguma lietuviškų laikraščių iš metų į metus kėlė pre
numeratos kainą, tuo tarpu Dirva jos nekėlė. Tolimesnis 
Dirvos leidimas, nekeliant prenumeratos kainos, būtų per 
daug nuostolingas, nes Dirvos ištekliai yra labai riboti. 
Vilties draugijos valdybos nutarimu 1981 metais Dirvos 
prenumerata bus pakelta iki 17-kos dolerių metams, šis 
nedidelis prenumeratos pakėlimas neišspręs visų laikraš
čio leidimo problemų, bet jis nors dalinai prisidės prie 
išlaidų sumažinimo. Laikraščio leidimas brangsta dieno
mis, tuo tarpu pajamos nekyla, esame priversti stiprinti 
Dirvos ekonominį užnugarį. —

Dirvos ekonominio užnugario stiprinimui mes pra
šome Dirvos skaitytojus, bei Vilties draugijos ir Tauti
nės Sąjungos narius jungtis į mūsų rėmėjų eiles. Dirvos 
skaitytojų tarpe mes turime ekonominiai pajėgių asme
nų. Būtų gera, kad jie stambesniais įnašais reguliariai 
prisidėtų prie Dirvos rėmimo. Taip pat būtų gera, kad 
ruošdami savo testamentus skaitytojai, jausdami savo 
lietuvišką pareigą, neužmirštų ir savos spaudos, šios siū
lomos priemonės, skaitytojams pritariant, tikrai padėtų 
Dirvos ekonominei būklei.

Be Dirvos ekonominio,stovio, mums nemažiau rūpi 
ir Dirvos tęstinumas. Tačiau be stipraus ekonominio už
nugario mes negalime kurti planų ateičiai.

Už poros savaičių atskiru laišku kreipsimės į savo 
rėmėjus su konkrečiu paramos prašymu šiais sukaktu
viniais metais.

šiuo metu mes dar turime pajėgių spaudos bendra
darbių ir gražų būrį skaitytojų. Tačiau jų skaičius ne
didėja. Dirvai kaip ir kitiems lietuviškiems laikraščiams 
reikia jaunimo prieauglio. Mums reikia jaunimo talkos. 
Jaunimo tarpe mes turime darbščių, gabių ir susipratu
sių lietuvių, bet kaip juos įtraukti į lietuviškos spaudos 
bendradarbių eiles aš nežinau. Kyla klausimas, ar never
tėtų mums steigti stipendijas žurnalistiką studijuojan
tiems lietuviams, juos įpareigojant bendradarbiauti mū
sų spaudoje? Tokios stipendijos kur kas būtų naudin
gesnės, negu daugeliu atvejų vienkartinės premijos.

Lietuviškos spaudos tęstinumas turėtų rūpėti mums 
visiems. Dirva prašo ir laukia jūsų visų paramos.

Dr. Danielius Degėsys
Vilties Draugijos valdybos 

pirmininkas

Po atliktų ceremonijų 
aikštėje .visi su vėliavom ir 
iškeltais plakatais, kurių 
buvo gana daug, žygiavo 
prie sovietų ambasados ga
na toloką kelią sutartinai 
šaukdami plakatuose išra
šytus žodžius ir pakeliui 
jaunimas dalino praeiviams 
ir ant stovinčių automobilių 
dėjo informacinius lapelius. 
Eisenai priartėjus prie am
basados gatvės kampo, iš 
tolo pamatėme daugybę sto
vinčių arklių ir policininkų 
sėdinčių šalygatvyje, kurie 
pamatę mus staiga visi šo
ko ant arklių ir su šalmais 
išsirikiavę stojo skersai 
gatvės veidu į artėjančią 
minią. Toliau jų išsirikiavo 
pėstieji policininkai. Kai 
prižygiavom prie jų — su
stabdė. Demonstrantai ra
miai sustojo ir vėl pradėjo 
sutartinai šaukti priminda
mi tos eisenos tikslą, tai vėl 
ramiai stovėjo ir ilsėjo. Tik 
staiga policija sujudo, su
kruto ir pradėjo artėti, sku
biai pasuko į vieną gat
vės kampą, o demonstran
tai pradėjo džiaugsmingai 
šaukti ir ploti, praeiviai iš 
tolo sustoję žiūrėjo. Tai pa
matė plevėsuojant Lietuvos, 
Latvijos, Estijos vėliavas, 
aukštai iškeltas ant naujai 
statomo nebaigto namo bal
kono. Policijai artėjant su
plevėsavo ir Amerikos vė
liava. Raiteliai priartėjo 
prie demonstrantų šypsenas 
pakeitę į piktus veidus. Toj 
pusėj apsiraminus, kai prie 
vėliavų užlipo ir sustojo 
saugoti keli policijos parei
gūnai, staiga antroj gatvės 
pusėj suplevėsavo raudona

vėliava ir suliepsnojo tirš
tiems dūmams kylant. Po to 
dar viena ir dar, viso trys. 
Policijos veidai pasidarė la
bai pikti, bet nei vieno ne>- 
areštavo. Sugiedojus JAV 
himną neužilgo minia išsi
skirstė.

Tą patį vakarą per di
džiausią New Yorko televi
zijos NBC kanalą parodė 
visą demonstrantų didelės 
dalies grupę, didelius plaka
tus su aiškiais užrašais ir 
pasakė, kas jie ir ko siekia. 
Lietuvių buvo daug dau
giau iš kitur atvykusių, ne
gu iš New Yorko: New Jer- 
sey, Pennsylvanijos, Wor- 
cester, Mass., Conn. ir kitur 
su savo atsivežtais plaka
tais. Dalyvavo ir visi jau
nuoliai buvę Washingtono 
demonstracijoj areštuoti ir 
laukiantieji teismo. Dau
giausia dominavo visų tri
jų tautų jaunimas.

Rengėjai buvo Pabaltie- 
čių Laisvės žygiui rengti 
komitetas, kuriame lietu
vius atstovavo kun. K. Pu- 
gevičius, Gintė Damušytė,

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
ATSTOVŲ PASITARIMAS

1980 m. rugsėjo 30 d. įvy
ko Estijos gen. konsulate 
New Yorke Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atstovų pa
sitarimas. Jame dalyvavo 
Lietuvos atstovas d r. S. A. 
Bačkis ir Lietuvos gen. kon
sulas New Yorke A. Simu
tis, Latvijos atstovas dr. A. 
Dinbergs, Estijos atstovas 
E. Jaakson ir Estijos konsu
las A. Linkhorst. Pasitari
mo metu buvo pasikeista in
formacijomis ir nuomonė
mis apie dabartinę pasauli
nę padėtį, Maskvos akciją 
prieš Baltijos valstybių pa
siuntinybes, Madrido kon
ferenciją, kuri prasidės š. 
m. lapkričio 11 d. Pasitarta 
taip pat kokie yra atliktini 
žygiai bei apsvarstyta re
zistencijos reiškiniai Balti
jos valstybių teritorijose 
Sovitų Sąjungos okupacijo
je.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

■ Ui tM
SKIRPSTAS

Atvykę į šį kraštą, radome lietuviškus dienraščius, savaitinius 
laikraščius, mėnesinius žurnalus. Tai mūsų senųjų ateivių nuopelnas, 
šiandien mūsų šventa pareiga išlaikyti išeivijoje spausdintą lietu- 
tuvišką žodį, žinant, kad nė vienas laikraštis iš gautos prenumeratos 
išsiversti negali.

šiemet sukanka 65-ri metai tautinės minties laikraščiui Dirvai. 
Kiekvienas iš mūsų savo gyvenimo sukaktį atžymime maželesne ar 
didėlesne puota. Panašiai bendromis pastangomis atŠvęskime ir Dir
vos amžiaus sukaktį, ne tik jai linkėdami dar daug metų lankyti savo 
skaitytojus, bet ir įteikdami didesnę ar mažesnę savo auką, tuo pa
čiu pasijausdami jos sukaktuvinės puotos viešniomis ar svečiais.,

Per 65-rius metus Dirva daug prisidėjo prie lietuvybės stiprinimo 
bei išlaikymo išeivijoje. Tebūnie ji dar daug dešimtmečių lietuvybės 
švyturiu priaugančioms kartoms.

KAZIMIERAS POCIUS
4

Dėl mūsų jaunimo, patenkančio į bolševikinės propagandos 
įtakas, kai jie vyksta į tuos tariamus lietuvių k. kursus arba 
šiaip naudojas Tėviškės-Rodinos kvietimu pabuvoti anapus ge
ležinės uždangos — L. Moterų klubų Federacija šįmet skelbė 
atsišaukimą; ypatingas rūpestis pareikštas dėl Vasario 16 gim
nazijos mokinių, kurie švenčių metu organizuotai vyksta ten, 
grupės kelionę apmokant okupanto įstaigoms. Be abejo, jau
nuoliai dar nėra atsparūs bolševikų rafinuotos politikos įtakoms, 
o iš dėkingumo už tą išvyką ir globą savaime pajunta prie
lankumą vilkams, čiulbantiems lakštingalos balsu. Todėl jau 
seniai panašaus atsišaukimo laukta, tik — laukta iš bendresnių 
veiksnių vadovybių, argi tik moterim tai turi rūpėti? Ar tik 
jos supranta skaudų pavojų nesubrendusiam jaunimui? Atmin- 
kim, jau 18-tame amžiuje mūsų didikų dalį Maskva įvairiom 
malonėm ir pažadais, prisigerinimu patraukė savo pusėn — 
įvyko mūsų (ir lenkų) valstybės žlugimas, tapom šimtmečiui 
su viršum vergais.

• Todėl dabar nebebūkim naivūs, kad mus sužlugdytų — 
tikriausiai pralaimėsim vėl. Po L. M.K. Fed-jos viešo žodžio 
būtina žengti žingsnį ir tolyn. Ir gal jau ne tik moterim ta 
pareiga rūpės? Juk nėra gana tik bendrais žodžiais nurodyti 
pavojų arba vien piktintis netinkama linkme slystančiu jaunimu, 
bet reikia konkrečiau ir smulkiau atskleisti dalykus. Antra ver
tus, pavergtos tėvynės lankyti vyksta iš įvairių kraštų gana 
daug mūsų žmonių, senų ir jaunų — jų tenai laukia pasiilgę 
giminės ir draugai, nuvežama dovanų, o ypač suteikiama pa
guodos priespaudą kenčiantiem sesėm broliam. Tad verta vi
siem atviriau aptarti tas keliones. —

• Šie metai buvo ypatingi: Maskva šventė Lietuvos paver
gimo sukaktį ir vertė ten visus tuo džiaugtis. Be to, vyko 
Olimpiada, kurią daug pasaulio šalių boikotavo, o U.S.A. net 
patarė ten nesilankyti, kai tuo pat metu Afganistane rusai vyk
do smurtą ir žudynes, tad ir mūsų sąžinė vertė palaikyti laisvės 
principą. Bet kitais metais vėl gausiau lankysis laisvų šalių 
lietuviai savo tėvynėj, kad paguostų brolius seses, maskolų 
vergijoj kalinamus. Todėl pravartu iš mūsų vadovybių sulaukt 
informacijų žodžio: kaip geriau išvengt okupantų spąstų, t. y. 
nepapult į jų propagandos rikiuotę, kaip laikytis su oficialiom 
įstaigom ir valdžios pareigūnais, kaip atsakinėti į spaudos klau
simus, kaip elgtis iš viso, kad neįžeistume tenykščių laisvės 
kovotojų. •.

• Štai, kai ką panašaus randam Tėv. Žiburių nr. 36 straips
ny: Ko Griškevičius nepasakė? Nors čia nėra visos sritys ap
rėptos, bet gana svarbi sekcija paliesta, būtent, kaip faktais 
atremtinos bolševikų apgaulingos pagyros savai sistemai? Bet 
pagal panašų pavyzdį galima suformuluoti ir kitom sritim fak
tiškus atsakymus. Gana kalbėti vien bendrybėm. Tik faktai te
gali jaunimą įtikinti ir — atitraukti nuo pataikavimo pavergė
jui. Taip tad ateinančių metų pradžiai reikia iš anksto paruošti 
ką nors panašaus ir pateikti viešumai. Tiktai ar rasis toks centri
nis vienetas, kuris suprastų šią pareigą?

O to Tėv. Žib. straipsnio santrauka L. M.K. Fed-ja tepa- 
ruošia, gal dar kuo papildant, ir tedalina visiem kitais metais 
vykstantiem okupuotos Lietuvos lankyti. Kad bent keletą es
minių dalykų žinotų kiekvienas turistas, įžengdamas į bolševi
kinio melo ir labai suktų politinių apgavysčių pinkles...
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Australijos lietuviai
ANTANAS LAUKAITIS

SOSTINĖS "LIETUVIŲ valandėlės komitetą sudaro
dr. Kazys Kemežys, Vaclo- 
Iovas Šimkus ir dr. Antanas 
Stepanas.

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

Rugpiūčio pabaigoje Mel- 
bourne lietuvišką šeimą su
kūrė Antanas Lynikas ir 
Audrė Bielskytė. Po vestu
vių, lietuviškoje šv. Jono 
bažnyčioje, vestuvinė puo
ta vyko pačių jaunųjų įsi
gytuose namuose, visas ce
remonijas gražiai prave
dant A. Karazijai.

Jaunasis A. Lynikas yra 
gimnazijos mokytojas. Bai
gęs lietuviškąją savaitgalio 
mokyklą, jis aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje 
ir dabar žaidžia tinklinį 
"Varpo” komandoje. Jauno
ji yra adelaidiškė, dirbanti 
įstaigoje ir taip pat daly

BALSO’’ SUKAKTIS
Visuose didžiuosiuose 

Australijos miestuose jau 
eilę metų sėkmingai veikia 
lietuviškos radijo valandė
lės. Jeigu Amerikoje ir Ka
nadoje šios valandėlės yra 
išlaikomos pačių lietuvių 
surinktais pinigais, tai Aus
tralijoje yra priešingai. Vi
suose miestuose yra po vie
ną valstybinę radijo stotį, 
skirtą vien tik etninėms 
grupėms. Ir vietoj to, kad 
už . šias valandėles reikėtų 
primokėti, valstybė pati dar 
moka tam tikrą sumą pini
gų už kiekvienos valandėlės 
paruošimą.

Ir jeigu didieji miestai, 
kur gyvena ir lietuvių di
džiosios kolonijos, kiekvie
ną savaitę radijo bangomis 
aplanko savuosius tautie
čius, tai tikrai yra sveikinti
na, kad ir Perth’e, ir sosti
nėje Canberroje šios valan
dėlės veikia taip pat regu
liariai ir sėkmingai. Sosti
nės "Lietuvių Balso” valan
dėlė veikia jau ketverti me
tai ir programa, turbūt vie
nintelė visoje Australijoje 
yra atliekama dviejom kal
bom. šioje valandėlėje 1978 
metais, švenčiant Vasario 
16-ją, kalbėjo pats Ministe- 
ris Pirmininkas Mr. F. Fra- 
ser. Nuo pat pradžios šiai 
valandėlei sėkmingai vado
vauja Jūra Kovalskis, kai 
angliškoje dalyje jai pade
da žydrė Pember. Pagelbinį 

vaujant lietuviškame gyve
nime. Geriausios sėkmės 
jauniesiems.

MIRĖ ANTANAS 
MIKAILA

Vis daugiau ir daugiau 
vyresnio amžiaus mūsų ži
nomųjų lietuvių atsiskiria 
su šiuo pasauliu, palikdami 
didelę spragą mūsų gyveni
me. Nesenai su šiuo pasau
liu atsiskyrė Melboume gy
venęs Antanas Mikaila. 
Atostogaudamas gražiaja
me Gold Coast, netoli Bris- 
banės, kurorte, jis gavo šir
dies priepuolį ir jo neišlaikė 
jo jau seniau sirgusi širdis.

Gimęs 1902 m. Alytaus 
apskrityje, jis mokėsi Vo
roneže, vėliau Vilniuje ir 
1922 m. baigė Kauno Auš
ros gimnaziją ir 1937 m. 
Kauno universitete teisę. 
Dirbo teisingumo ministeri
joje teismų- prokuroru. So
vietų okupacijos metu jis 
buvo suimtas ir sėdėjo Kau
no kalėjime, iki kol buvo 
1941 m. išvaduotas. 1944. m. 
pasitraukė į Vokietiją ir 

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO n UKEBių KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Santakai: J. JANUBAITIS ir 3. MA1BIKA

Čia rasite didžiausiu pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių fftrimų, fi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos i • m o ■ —Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

1949 m. atvyko su savo duk
ra dailininke Vida, vėliau 
ištekėjusia už prof. dr. A. 
Kabailos, į Australiją, čia 
jis buvo labai aktyvus lietu
viškame gyvenime, daly
vaudamas Austr. Kultūros 
Fonde, Austr. Liet. Fonde, 
Krašto Taryboje, Melbour- 
no Lietuvių Klube ir daug 
kur kitur. Už savo lietuviš
ką darbą buvo apdovanotas 
karaliaus Mindaugo meda
liu. Nuolatiniai savo aktua
liais straipsniais bendradar
biavo mūsų spaudoje. Buvo 
prieš penkerius metus nu
vykęs į Ameriką, kur ap
lankė ten gyvenantį savo 
brolį ir kitus gimines.

Be visų savo visuomeni
nių darbų, velionis mėgo ir 
jaunimą, dažnai klausda
mas, ir sielodamasis bent 
kuriais jaunimo nepasise
kimais, bet džiaugdamasis 
jų laimėjimais. Australijos 
lietuviai neteko tikrai gero 
ir nuoširdaus lietuvio, ku
rio reikšmingi patarimai ir 
svarus žodis, bei parodytas 
vadovaujamas darbas mūsų 

gyvenime, buvo taip mums 
reikalingas ir liks ilgai at
mintinas.

Velionies laidotuvės įvy
ko Brisbanėje. Po gedulin
gų pamaldų, kurias atlaikė 
kun. dr. P. Bačinskas ir 
kun. P. Vaseris, jo palaikai 
buvo krematoriume sude
ginti ir vėliau palaidoti ša
lia jo žmonos Sydnėjuje.

WANTED IST CLASS 
ALL AROUND MAINTENANCE 

MECHANIC 
Exp>;rience in electrical, hydraulic & 
welding. Good wag«, atet.dy employ- 
meni, good fringe benefiti, top wage 
for ųuahfied perron.

Apply in person 
BERENFIELD STEEL DRUM CO.

31 Railroad St. 
Clarendon, Pa. 16313

(39-41)

ENGINEERS

CHIEF DIE CAST 
ENGINEER

EXPERJENCED IN ALL PHASES OF
DIE CASTING. CONTACT R. K. G18BS

GIBBS DIE CASTING 
ALUMINUM CORP. 

502-827-1801 
Henderson, KY. 42420

Equal Opportunity Employer M/F 
(36-40)

DR. DOVAS ZAUNIUS (32)

Žvilgsnis į netolimą praeitį
Kokia is

torijos ironija; visokių "grynakraujų germa
nų”, kaip Kakies, Bertuleit, Naujoks, Kurschat 
ir t.t. vaikaičiai šiandien vaikščioja su pusmet
riniais plaukais.

Anais laikais lietuvių visuomenėje ir spau
doje galima buvo aptikti balsų, kad ženeviškis 
susitarimas tarp Dr. Zauniaus ir Curtiaus pri
sidėjęs prie lietuvių nesėkmės per seimelio rin
kimus. Galima lengvai įsivaizduoti, kad tokie 
priekaištai skaudžiai lietė Dj-. Zaunių, kurs pats 
buvo Mažosios Lietuvos sūnus ir geriau už dau
gelį kitų nusimanė, kad nebuvo galima per ke
lis metus nuvalyti iš lietuvininkų sąmonės nuo
sėdų, sugulusių dėka nepalankaus istorinio 
vyksmo per metų metus. Jis buvo atsakingas 
už valstybės užsienio politiką ir, kaip savo pir
mame susitikime su spaudos atstovais išsireiš
kė, svarbiausiu savo uždaviniu laikė siekti sos
tinės atgavimo. Pagaliau, o pats Vilniaus lai
kinis netekimas ar nebuvo žymia dalimi pasėka 
to paties mūsų tautos nutautinimo ir nutau
tėjimo proceso, kuris vyko ir Mažojoje Lietu
voje?

Iš istorinės perspektyvos galima pripažinti, 
kad tiek ankstyvesnis prof. Voldemaro san
dėris su Stresemannu, tiek Dr. Zauniaus susi
tarimas su Curtium buvo ne tik "Schoenheits- 
fehler”, bet ir klaida.

Vadovauti Lietuvos užsienių reikalų poli
tikai buvo nepaprastai sunkus dalykas.

Kai po Zauniaus-Curtiaus tiesioginio susi

Dr. Albertas Gerutis

tarimo pasiuntinys Sidzikauskas grįžo į Ber
lyną, kur ėjau "Eltos” korespondento parei
gas, informavausi pas jį apie Ženevos posėdžių 
rezultatus. Atsimenu, kad pasiuntinys pripaži
no, jog Ženevoje buvęs padarytas "Schoenheits- 
fehler", — pažodžiui "grožio klaida” arba pa
gal prasmę "kosmetinė klaida", taigi savaime 
ne taip jau reikšminga klaida, gal labiau krin
tanti į akis tik iš paviršiaus.

Lietuvos delegatų elgesiui suprasti reikia 
mesti žvilgsnį į netolimą praeitį.

Kai buvo paleistas Klaipėdos krašto seime
lis ir vokiečių spauda, — be abejojimo, ne be 
vokiečių valdžios įstaigų žinios, — pradėjo kam
paniją prieš gubernatorių Merkį ir iš viso Lie
tuvos vyriausybę, Dr. Zaunius rugsėjo 5 d. su
teikė pasikalbėjimą Kąuno spaudos atstovams. 
Užsienių reikalų ministras paminėjo, kad "lig- 
šiol” jokio skundo "niekas Ženevoje nėra įtei
kęs”. Jeigu ministras apsiribojo akcentavimu 
"ligšiol", tai, matomai, su skundo galimumu 
vis dėlto skaitytasi. Kartu betgi Zaunius ištarė 
tokį reikšmingą sakinį: "Klaipėdos kraštas ne
gali būti nesusipratimų priežastimi tarp Lie
tuvos ir Vokietijos" (Citata pagal "Trimitą" 
1930. IX. 11).

Kai ministras rugsėjo 10 d. išvažiavo į 
Ženevą, Tautų Sąjungos tarybos darbų tvar
koje figūravo Lietuvos-Lenkijos byla dėl susi
siekimo. Nepasisekus tiesioginėms deryboms 
tarp abiejų valstybių, byla vėl grąžinta žene- 
von. To meto opozicinė spauda prikaišiojo, kad 

prof. Voldemaro laikais Vilniaus byla iš politi
nės plotmės paversta tarytum tik techniniu 
reikalu. Iš kai kurių užuominų matyti, kad ir 
Dr. Zauniui, paskirtam užsienių reikalų mi
nistru, Vilniaus bylos naujoji kryptis kėlė su
sirūpinimo. O čia dar atsirado sunkumų su 
Vokietija dėl Klaipėdos krašto klausimais, ku
rie siejosi su autonominio režimo vykdymu.

Susidarė savaime kebli padėtis. Po 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmo Didžiojoje Lietu
voje išsižadėta parlamentarizmo, o Klaipėdos 
krašte tas režimas užfiksuotas konvencijoje, 
taigi jo noroms nenoroms reikėjo laikytis. Ber
lynas stropiai dabojo, kad nebūtų nusidėta par
lamentariniam mechanizmui, — net ir tada, 
kada pačioje Vokietijoje įsigalėjo nacionalso- 
cializmas, be jokios atodairos žiauriai pamynęs 
bet kokią laisvę, demokratiją, parlamentariz
mą ir t.t.

Dar reikia priminti, kad jau 1927 m. Ber
lynas iškėlė Ženevoje bylą, nes tuo metu guber
natoriaus pareigas laikinai ėjęs Dr. Jurgis šau
lys 1927 m. kovo pabaigoje atidėjo seimelio 
rinkimus neribotam laikui.

Prof. Voldemaras, ieškojęs paramos, pas vo
kiečius prieš Varšuvą, nusistatė tiesiogiai tar
tis su Stresemannu, vokiečių užsienių reikalų 
ministru. Jis pasižadėjo, kad seimelio rinki
mai įvyksią vėliausiai rugsėjo mėnesį. Po tokio 
pažado Stresemannas sutiko, kad Klaipėdos by
la būtų išbraukta iš tuo metu vykusio Tautų 
Sąjungos tarybos darbų tvarkos. Stresemannas 
Reichstage (parlamente) galėjo pareikšti: "Lie
tuvos vyriausybės paaiškinimas dėl klaipėdie
čių skundo davė Tautų Sąjungos tarybos pir
mininkui pagrindo pareikšti, kad T. S. tarybai 
greičiausia daugiau nebeteks susidurti su šio 
klausimo regulavimu" ("Rytas, 1927. VI. 25).

(Bus daugiau)
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BOSTON
IŠRADĖJAS INŽ. JULIUS 

TUMAVIČIUS

Old Saybrook laikraštyje 
Michele Jacklin rašo apie 
inžinierių Julių TumaviČių. 
Tumevičius esąs 66 metų, 
baigęs M.I.T. ir 45 metus 
dirbęs aerospace pramonėj. 
Jis buvęs lėktuvų bandymų 
pilotas, inžinierius ir pro
jektuotojas ir užpatentavęs 
17 įvairių išradymų. Pasku
tiniu laiku jis dirbąs prie 
naujo išradymo, kurį manąs 
užpatentuoti. Tas jo naujas 
išrodymas vadinamas ”Per- 
eepter”. Tai esąs trijų di
mensijų instrumentas, ku
ris būsiąs naudojamas net 
algebroj, biologiniams tyri-, 
mams, tyrimams po vande
niu ir t.t. Tą aparatą jis 
tobulinąs, bet jau esąs per
davęs U. S. laivynui, Pratt 
& Whitney lėktuvų kompa
nijai, Washingtono univer
sitetui, Laivyno povandeny- 
nės sistemos centrui New 
Londone, Connecticut uni
versitetui, kuriame dabar 
jis yra mechaninės inžinie- 
rijos lektorius. Tačiau tuos 
visus savo išradymus jis 
darąs savo namo rūsyje, ku
rį jis pavertęs laboratorija.

Julius Tumavičius yra ki
lęs iŠ Bostono. Jo tėvas Bal
tramiejus Tumavičius jau 
yra miręs senai, o motina 
Jadvyga Tumavičienė, ku
rią tremtiniai pavadino 
"Tremtinių motina”, mirė 
tik praeitą rudenį. O sesuo 
Irena Mickūnienė ir dabar 
dar gyvena Bostono prie
miesty Jamaica Plain..

Turbūt mažai kas iš lie
tuvių žinojom, kad turime 
tokį išradėją lietuvį, kuris 
niekur nesigarsino, o dirbo 
savo srityje. ,

LANKĖSI PROF. IR 
DAILININKĖ KABAILOS

Rugsėjo 22-28 dienomis 
lankėsi pas savo gimines 
Baltučius prof. dr. Algiman
tas Kabaila ir dailininkė Vi
da Mikailaitė - Kabailienė. 
Stasys Baltušis yra Vidos 
pusbrolis.

Prof. dr. A. Kabaila pro
fesoriauja The University 
of New South Wales School 
of Civic Engineering De
partment of Structural En
gineering, Australijoj. Vi
da Kabailienė dėsto meną

MACHINISTS
Growing company in North West Dalias needs 
experienced machinist, 3-5 years experience 
is reąuired. Job will involve sėt up and opera- 
tion of turret lathe and billing machines as well 
as other machine shop eąuipment. We offer 
competitive salary and benefits. To apply call

OKCIB1L PKOPUCTS, IHC.

SIUfMbM 
taftas, Taus 71247

Eoual oooortunitv amoiover

Dabar yra laikas atstatyti 
Amerikos kertini akmenį: 
Mūsų šeimas
ir mūsų apylinkes.
Laikas yra dabar Reaganui.

Amerika buvo sukurta 
stiprios šeimos ir kaimyno 
pagalba kaimynui tradicijos 
pagrindu. Ir galutinas 
pritaikymas vyriausybės 
nuostatų miestams gyvenvie
tėms ir įstatymo įgyvendini
mas yra kvalitetas mūsų 
apylinkių

Gubernatorius Reagan 
yra pasisakęs už šias 
tradicijas. Jis tiki, kad 
atgyvinime Amerikos miestų 
atsispindės gyvastingumas 
mūsų apylinkių. Jis dirbs 
atstatymui mūsų miestų, 
sustiprinant Amerikos ekono
miją programomis, kurios 
sumažins infliaciją ir duos 
naujų darbų. Jis dirbs, kad 
federalinė vyriausybė būtų 
daugiau jautri savo piliečiams 
ir drąsins individualiai 
reikštis lokalinėje vadovybėje 
sudarant geresnį gyvenimą 
savo šeimoms.

Išsilavinimo srityje, 
gubernatorius Reagan, 
priešingai Carterio 
administracijai, remia 
mokesčio už mokslą taksų 
kreditus šeimoms, leidžian
čioms vaikus į privačias ar 
parapijines mokyklas. Jis 
remia siuntimą vaikų į 
mokyklas jų pačių apylinkėje, 
nes priverstinis vežiojimas 
nieko neduoda išsilavinimo 
kvalitetui ir jis remia 
lavinimosi sistemą pagrįsta 
pirmumu tėvų teise ir 
atsakomybe.

Gubernatorius Reagan 
tiki, kad nusikaltimai sumažės 
labiau vieningose ir stabiliose 
apylinkėse. Su didesne fede- 
raline ir technine pagalba, 
lokalinės ir valstijos agentūros 
galės geriau sekti ir suma
žinti nusikaltimus savo pačių 
apylinkėse.

Socialinio jiataraavimo 
srityje, gubernatorius 
Reagan tiki, kad pagelbinės 
programos, kuriomis 
naudojasi reikalingi turi būti 
administruojamos kur tik 
gali, vietinių apylinkių 
lygyje.

Amerikos šeimos ir 
apylinkės yra kertinis akmuo 
mūsų visuomenės apjungtos 
kartu bendrumoje tų pačių 
vertybių.

Ir tai yra tai, kas yra 
Amerika.

Laikas yra dabar.

Reagan į prezidentus.
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mokyklose. Kiekvienais me
tais jie keliauja per pasau
lį. šiais metais vasarą prof. 
Kabaila yra atvykės į Texas 
universitetą 6 mėnesiam. 
Būdami Amerikoje jie lan
ko savo gimines ir pažįsta
mus. Lankėsi Kalifornijoj, 
Chicagoj, o dabar Bostone. 
Iš Bostono vyksta į Putnam, 
Conn., kur Vidos pusserė 
Mikailaitė yra seselė vie

nuolė Iš ten prof. Kabaila 
vyksta į Washingtoną, o 
dail. Kabailienė į New Yor- 
ką. Prieš kelis metus jie yra 
buvę, kaip pasikeitimo prof. 
Tokio universitete Japoni
joj taip pat 6 mėnesius, o 
dar kiek anksčiau Belgijoj 
ir kitur.

LIETUVIŲ DIENA

LB Bostono apygardos 
rengiama 9-ji Lietuvių die
na įvyks spalio 26 d. (sek
madienį), 3 vai. p. p. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių. 
Draugijos auditorijoj. Pro
gramoje bus suvaidintas 
Antano Gustaičio šviesios 
nuotaikos lietuviško kaimo 
drama "Sekminių Vaini
kas”. Vaidins Bostono lietu
vių dramos sambūrio ir Lie
tuvių etnografinio sambū
rio nariai: Birutė Banaitie
nė, Bronius Banaitis, Arvy
das Budreckis, Vytautas 
Dilba, Marija Gineitienė, 
Erdvilis Janulaitis, Jurgis 
Jašinskas, Vytautas Jūrgė- 

la, Rita Kapočiutė, Lilija 
Kulbienė, Perkūnas Kruko- 
nis, Gitą Kupčinskienė, Ai
das Kupčinskas, Aldona 
Lingertaitienė, Norbertas 
Lingertaitis, Rimas Mano- 
maitis, Birutė VaiČjurgytė- 
šležienė, Daiva Veitaitė, 
Reda Veitaitė ir kt. Reži
suoja: Aleksandra Gustai- 
tienė, dekoracijų eskizai: 
Povilo Martinkaus, scenos 
apšvietimas: Romo Šležo.

Po vaidinimo bus vakarie
nė ir loterijos laimėjimų 
traukimas.
SUSITUOKĖ MOCKIENĖ 

IR KRUOPIS

Rugsėjo 27 d. So. Bosto
no šv. Petro Lietuvių para
pijos bažnyčioje kleb. ku
nigas Albertas Kontautas 
sutuokė Mariją Mockienę ir 
inž. Bronių Kruopį.

Linkime jiems gražaus 
gyvenimo.

MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

L. M. Federacijos Bosto

no klubo narių susirinkimas 
įvyks spalio 11 d. 2:30 vai. 
p. p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių klubo direktorių 
kambaryje.

Klubo pirm. Elena Vasy- 
liūnienė tik grįžusi iš ke
lionės po Europą, kviečia vi
sas narės atvykti į šį susi
rinkimą.

METALURGIST
TWE ENTRY LEVEL PROCESS 

Metalurgist lor superclloy iountlrv 
project. Located in Detroit suburbs. 
Escellent benefit package. Good op
portunity vrith rupidly eapanding 
company Send retume to:

HOWMET TURSINE /
COPONENTS CORP.

METAL PRODUCTS DIVISION
BOX 600

PLVMOUTH. MICH.
Eoual Opportunity Emplover 

(40-49)

DROP HAMMER OPERATOR
We have immediale'openinge for ex- 
perienced Journeymen Hamrner Oper
atore on ali shift*. Succersful ap- 
plicent mušt be able to sėt their own 
dies, trake mino r running adįustmenl* 
to their equipment and work at an 
incentive pace. Eaperience wilh 1500 
to 4000 pound bcard. air. and Ceco 
hammera would be helpful. We offer 
top vilti and frmgei in an estab- 
lished old-line forse shop. Please ap
ply in person or by mail to: Ashta- 
bula Fctge Personnel Department. 
4212 Ann Avenue, Ashlabula. Ohio 
44004,Phone (210) 992-5175.

An etjual opportunity emplojer^
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■ Kanados lietuviai
J. Varanavičius

TORONTO LIETUVIŲ 
NAMŲ PIRMO PUSMEČIO 

APYSKAITOS

Toronto Lietuvių Namai 
yra kultūrinė - visuomeninė 
organizacija, kuri rūpinasi 
lietuvybės ir lietuviškų pa
pročių išlaikymu, šiems tik
slams siekti narių sutelkto
mis lėšomis buvo įsigyta 
nuosavybė, didelis pastatas 
su keturiomis salėmis ir ki
tais įrengimais, kuri duoda 
pajamas. LN yra ne vien 
tik visuomeninė, bet ir eko
nominė organizacija, kurios 
tikslas yra siekti pelno ir 
jį panaudoti lietuviškos vei
klos rėmimui. Kiekvienais 
metais LN finansinė padė
tis gerėja, skolos baigiamos 
mokėti, o organizacijos re
miamos pašalpomis, nemo
kamomis salėmis ir kitomis 
patalpomis.

Pasibaigus šių metų pir
mam pusmečiui, LN finan
sinių apyskaitų 1980 m. bir
želio mėn. 30 d. daviniai 
rodo gerėjantį finansinį sto
vį.

PAJAMŲ per šešis mėne
sius (sausio-birželio mėn.) 
buvo gauta viso $265,331, 
kurių svarbiausios buvo: 
bingo — $140,620, nuoma 
— $61,645, svetainė "Lo
kys” — $43,080, gautos pa

lūkanos — $9,040, bingo bu
fetas — $4,704 ir kitos 
smulkesnės.

IŠLAIDŲ viso buvo — 
$179,668, iš kurių stambes
nės: atlyginimai — $65,982, 
švaros priežiūra — $21,900, 
elektra, vanduo — $14,113, 
mokesčiai — $9,618, patai
symai — $11,329, aukos — 
$4,173. Pirmo pusmečio pel
nas — $85,663.

Pagal balanso 1980 m. 
birželio mėn. 30 d. davinius 
turto įsigijimo vertė: pasta
to ir žemės — $770,172, au- 
toaikštės — $163,955, kil
nojamojo turto — $156,444. 
Iš viso turto nupirkta už 
$1,090,571 ir nurašius amor
tizacijos $322,265, LB val
domo turto atskaitomybės 

į knygos vertė yra $768,306.

Mokėtinų skolų dar yra 
likę: mortgičių paskola už 
pastatą ir autoaikštę $187,- 
876, ir už paskolos lakštus 
$39,362. šias paskolas LN 
valdyba galės netrukus ap
mokėti, nes pinigų banke 
turi $175,000.

Pagal atskaitomybės kny
gas nariams turto pri
klauso už $719,867, ku
rį sudaro: narių įnašai 

. $142,212, n e p a skirstytas 
pelnas $4777655 ir rezervų 
fondas $100,000.

Atskaitomybės knygose 
turto vertė yra įvertinta 
pirkimo kaina, kuri šiandien 
neatitinka rinkos kainai, šio 
turto rinkos vertė yra apie 
du milijonai dolerių. Narių 
turime apie 1500. Taigi 
kiekvienam nariui priklauso 
turto už apie $1300, kuriuos 
kiekvienas narys gautų; jei 
pavyzdžiui, šis turtas būtų 
parduotas ir pinigai būtų 
išdalinti nariams, žinoma, 
apie pardavimą niekas ne
galvoja, paminėta kaip pa
vyzdys, kad išryškinti na
rių įnašų vertę ir jų reikš
mę mūsų lietuviškoje veik
loje.

SEKMADIENIŲ 
POPIETĖS

Nežiūrint vasaros atosto
gų ir išvykusių poilsiui prie 
ežerų į savo vasarnamius, 
sekmadienių popietėse bir
želio, liepos ir rugpiūčio mė
nesiais dalyvaudavo apie 
150-200 svečių. Jų daug at
vykdavo iš užsienio, ypač 
iš Amerikos, kurie čia ne 
tik pasinaudodavo valgyk
los patarnavimais, bet ir su- 
sipažindindavo su mūsų na
mais. Geras maistas, žemos 
kainos, lietuvaičių studen
čių patarnavimas ir gaivi
nantieji gėrimai iš "Lo
kio” svetainės pritraukdavo 
kiekvieną sekmadienį vis 
naujų svečių.

Vasaros metu buvo pada
ryta daug pagerinimo dar

bų valgykloje: virtuvė buvo 
pagrindinai išvalyta, su
tvarkytos indų plovimo ma
šinos, nuplautos lubos ir sie
nos. Buvo pertvarkytas ir 
tinkamai suderintas val
gyklos salės ir svetainės 
"Lokio” vėsinimų įrengimų 
veikimas. Statybos komite
tas šiuo metu vykdo valgyk
los salės pagražinimo dar
bus : užtaisyti iš vidaus lan
gai, bus dekoruojamos sie
nos ir pertvarkytas apšvie
timas. Nežiūrint, kad val

*
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AM MULTKRAPHKS
IS EXPANDING 
ITS OPERATION 

IN EUCLID, OHIO AND 
HAS FACTORY OPENlNGS 

FOR IST AND 
2ND SHIFTS:

Mušt have previous set-up and 
operating experience:

• BROWN A SHARPE AUTOM*DC SCREW 
MACHINES

• ACME GRIOIEY AUTOMATE SCREW 
MACHINES

• HAND SCREW MACHINES
• TURRET LATHES
• MACHINE REPAIRMAN

Excellent wages and company 
paid benefits.

A. F. UCKERT 
Employee Relations Suparvlaor 

731-8000, Ext 329

1200 Babbitt Rd., 
Cleveland, Ohio 44132

Equal opportunity employer M/F/H

gyklos operacijos yra nuo
stolingas, LN valdyba ir ad
ministracija stengiasi pa
ruošti patalpas ir pagerinti 
valgyklos patarnavimą, kad 
visi popiečių dalyviai pajus
tų lietuvišką aplinką, ku
rioje praleistų keletą valan
dų pasivaišindami su savo 
sutiktais draugais ir susi- 
pažindindami su kitais ben
druomenės nariais.

Pasibaigus vasarai, po
piečių dalyvių skaičius rug
sėjo mėn. padidėjo.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄIUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

SUK BELT OPPORTUNITY
For skHled people who ore willo^ to relocato. Immecfi^e 
needs for moster mechonics, mostor mochintsfs, welders 
and efectric motor winders for rernanufochjnrvę foolity 
spectalizing in dwsel clectric, off-highway, heavy Irft 
ecfutpment. Ako openonęs for field service tocknicians. 
Saiory commensurate experience and ability. 
ExceHent frinęn bonsfiti. Stabto company. Addms your 
resume or Mrtter of applicabon to:

Personnel

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGEYCV, lie.
(Licensed by Vnešposyltorg) VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.; 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

Miami Beach. Fla. 33139-1201 17 St...............................    305 673-8220
Allentown. Pa. — 126 Tilghman Street ...».................................................................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ..... ......... ....._»»..»..»»........... ».........  ....... 342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .......„.......................................................»»» 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ..........»....»..... .'.............. -.....   895-0700
Chicago 22. III. — 1241 No. Ashland Avenue ............. ............... f............................. ...... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .............. :................................................   925-2787
Chicago, III. 60609 —*1855 VVest 47 Street ................... ,........................................................... 376-6755
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd...............   (216) 845-6078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .........».....»................-.................... »•».»... 365-6780
Herkimer.N Y. McKennan Rd.............„.................,.....................................................»..»........... 115-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue .................  365-6740
Chester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St..................... _................................................. *-------- 215-497-2382
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ......................      .385-6550
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Potamsės svetainės langai buvo praviri. 

Vakaro prieblandoje retkarčiais nubUrgzdavę 
lėktuvas, ir vėl viskas nurimdavo. Architektas 
Augis Vasiūnas sėdėjo fotelyje ištiesęs kojas 
ir užsimerkęs pusiausnūda klausėsi TV ekrane 
simfoninio orkestro, kuris grojo kažkokį ro
mantinį, Ilgesingą dalyką, švelni muzika sro
viai ir giliai skverbėsi į Vasiūno dvasią, palies
dama jo intymiausias svajones ir troškimus. 
Jam vaidenosi ošianti giria, skarotas ąžuolas 
ant ežero kranto ir besimaudanti, jam mojanti 
undinė... Muziką jis mėgo ir po darbo ji bū
davo jam didelė atgaiva.

J svetainę beveik nemačiom, tiktum pa
mėklė iš tamsaus kampo, įslinko baltu palai
diniu vilkinti žmona, nė žodžio netarusi, užge
sino TV ir atsisėdo ant sofos prieš vyrą. Jis 
nujautė ją turint pasakyti kažką nemalonaus 
ir, tarsi slėpdamasis nuo to nieko gero neža
dančio pokalbio, dar giliau nuskendo fotelyje.

Ingrida rūkė tylėdama ir, matyt, laukė kol 
apsiramins, nes šiuose namuose, pagal jos nu
statytą tvarką, visi turėjo elgtis padoriai ir 
mandagiai, kaip dera gerai išauklėtiems žmo
nėms.

— Noriu su tavim pasikalbėti rimtai, — 
ji pagaliau prabilo po ilgo tylėjimo dar ne vi
sai apvaldytu balsu. — Nebeatsimenu nuo ka
da tu ėmei manęs vengti ir net iš mūsų mie
gamojo išsikraustei.

Vasiūnas tylėjo. Jis dirbo didelėje statybos 
įmonėje, kaip vyresnysis architektas, turėjo 
darbo per akis ir taip pavargdavo, kad svajo
davo tik apie poilsį, nors iš tikrųjų ir žmona 
jam buvo nustojusi patrauklumo.

— Tu tyli, nedrįsti prisipažinti, kad mei- 
lužiauji su savo sekretore. Aš tau nebepatin- 
ku, pasidariau džiūsna, o ana — krūtinga pa
gal tavo skonį, — Ingrida vienu atokvėpiu iš
dėjo kas jai gulėjo ant širdies: matyt, tokiam 
pokalbiui buvo iš anksto pasiruošusi.

Vasiūno akyse Švystelėjo jo sekretorės Dia
nos povyza. Dėl krūtingumo ji buvo krūtinga, 
bet Šiaipjau visa jos figūra panašėjo į per
smaugtą aštuoniukę, kuri, pažiūrėjus, jam vi
sada iššaukdavo tik pašaipią šypsenėlę.

— Tu, Inga, dediesi gerai išauklėta mo
terim, o tauški niekus. Viršininko ir sekretorės 
romano tema per daug nuvalkiota, kad reikėtų 
apie tai rimtai kalbėti. O be to, pati žinai, 
Diana ištekėjusi ir turi dvynukus.

— Tema sena, bet ir visada nauja. Argi 
vyrai prisipažins, kur ir su kuo pušį gaudo? 
— Ingrida atsakė sausai ir užsidegė kitą ci
garetę.

Degtuko šviesoje švystelėjo žmonos liesas, 
raukšlių išvagotas veidas, o itin krito akysna 
du tamsūs bruožai abipus tiesios gražios nosies, 
šviesiai nudažyti plaukai ir nepaprastai nu
pudruoti skruostai ją lyg jaunino, tačiau In
grida atrodė kur kas senesnė, negu buvo iš 
tikrųjų.

— Kadaise buvo gana graži moteris, — 
jam dingtelėjo, — tik gaila, kad motina gamta 
jai pasigailėjo protelio.

Ingrida per visą savo gyvenimą sirgo tobu
lybės manija. Išaugusi tokioje šeimoje, kur ge
ros manieros ir daili elgsena buvo lyg tam 

7 tikras kultas, tą filosofiją ji išsinešė iš namų 
ir norėjo ištekėjusi, pagal ją gyventi, bet, ka
dangi jie neturėjo vaikų, o vyras nė iš tolo 
nesileido sodinamas į josios mokyklą, tai visą 
dėmesį ji sutelkė į save. Didžiausias jos rūpes
tis pasidarė ji pati. Vyrui kartkartėmis užsi
menant apie vaikus, Ingrida atsikalbinėjo dar 
būsią laiko, nesą ko skubėti, o be to, ji nenorin
ti gadinti savo išvaizdos.

Pastebėjusi kylantį svorį, Ingrida puolė 
kone į paniką ir griebėsi visokių dietų "figūrai 
atstatyti į liniją”, kaip ji paskum-gyrėsi vyrui. 
Iškart pavyko, bet neilgam. Kai vėl ėmė grėsti 
pavojus sustorėti, nebeįmanydama ko stvertis, 
šalia dietos, ji dar ėmė badauti. Į vyro persergė
jimus beatodairiškai nežaisti su motinos gam
tos nustatyta tvarka, galinčia pakenkti svei
katai, žmona atsakydavo, kad dėl grožio esą 
apsimoka ir pakentėti...

Pagaliau besivaikydama dietų ir bebadau
dama, moteris taip Sumenko, kad pradėjo ne
sveikuoti. Tada prasidėjo daktarų lankymas. Jų 

' patariama, atkakli kovotoja dėl grožio nusilei-
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do ir grįžo prie sočiai apdėto stalo, bet, matyt, 
organizme jau buvo kažkas sužalota, kad svoris 
nebegrįžo. Tada vėl prasidėjo medžioklė tab
lečių apetitui pagerinti, tačiau kai ir tai nebe- 
gelbėjo — vienintelė priemonė grožiui palai
kyti beliko kosmetika. Žodžiu, atkaklus noras 
užkonservuoti jaunystės grožį Ingridai pasibai
gė tragiškai. Kita jos vietoje būtų numojusi 
ranką į tą rungtyniavimą su gamta ir grįžusi 
į normalų gyvenimą, bet ne tokia buvo Ingrida 
Vasiūnienė: ji pasidarė irzli, priekaištinga, įta
ri, ir viskas baigėsi tuo, kad jų šeimyninis gy
venimas galutinai pairo. O svarbiausia, vaikų, 
kurių vyras taip norėjo, ji turėti nebegalėjo, 
nors dabar ir pati būtų kažką davusi, kad tik 
lopšys grąžintų vyrą prie šeimos židinio.

Svetainėje įtampa tolydžio tirštėjo. Giliai 
užsitraukdama dūmą ir vis labiau įsiaudrinda
ma, bet valdydamas!, Ingrida kalbėjo slopinamu 
balsu:

— Aš daug galvojau apie mūsų šeimą. Ga
lima sakyti, jos nebėra. Teisingai pasakė kaž
koks rašytojas: išdegė visa alyva iš vedusiųjų 
židinio. Tu turi savo architektūrą, darbą, o ką 
aš turiu?

— Ko norėjai ,tą ir turi: gražią figūrą, 
kosmetiką ir tuščią lopšį. Manau, tau jau bus 
pribrendęs laikas kibti į labdaros darbą, — pa
sakė jis nebe su pašaipėle.

— Štai ką th man siūlai: sėsti tarp lab
darių bobučių! — Ingrida šūktelėjo niršdama. 
Bet sukandusi lūpas ir palūkėjusi, tęsė toliau 
ramesniu balsu: — Tu padarei karjerą, mes 
gyvename turtingai, bet prabanga man jokia 
išskirtinė laimė, tik kasdienė būtenybė, nes 
mano tėvai buvo turtingi, ir aš nuo pat ma
žens gyvenau pertekliuje. Tu tik per mane pa
darei karjerą ir vedei, kad buvau turtinga: juk 
buvai visiškai plikas ir dirbai mano tėvo įstai
goje, kaip eilinis architektas ... Bet kam mums 
pyktis, Augi? — ji staiga pakeitė toną. — Juk 
artinasi senatvė: reikia arčiau laikytis vienas 
kito.

— Senatvė! — jis ėmė juoktis. — Mes 
dar toli gražu nesam seneliai: tau tik 35, o 
man dar nėra nė 42. Mums dar toli iki senat
vės.

—r Juo labiau turime džiaugtis jaunystės 

likučiais. — Ingrida nuspaudė cigaretę pele
ninėje ir priėjus sėtelėjo vyrui ant kelių. — Aš 
tave myliu, Augi, tikrai myliu, — ji šnabždė
jo glausdamasi.

Vyras nepajudino rankų jos apkabinti, sė
dėjo kaip sėdėjęs šaltas ir nuo jos atsijęs. Jis 
pajuto, lyg prie jo glaustųsi aštriais kaulais 
skeletas, aptemptas plona oda. Vasiūnas pakėlė 
žmoną ant rankų, — kokia ji lengvutė! — jam 
dingtelėjo, — ir vėl pasodino ant sofos.

— Matai, Inga, tavo aritmetika bus kažkur 
sušlubavusi, — jis kalbėjo dalykiškai, stovė
damas pfieš ją. — Aš neturėjau ir neturiu jo
kių meilužių, buvau tau ištikimas visą laiką, 
bet tu darei viską, kad mane atstumtum. Tavo 
tėvas man padėjo padaryti karjerą, sutinku, 
bet jei būčiau buvęs koks nevykėlis, jis be jo
kių ceremonijų būtų išmetęs pro duris. Jei jo 
įstaigoje dirbau kelėtą metų ir paskum jis net 
ir savo dukterį, man atidavė, tai, matyt, buvau 
šio to vertas. Ir neprasimanyk nesąmonių: ve
džiau tave iš meilės, bet tu niekad netikėjai 
mano žodžiais ir užsispyrus tvirtinai mane ve
dus iš apskaičiavimo, atseit, dėl pinigų. Aš 
visada norėjau vaikų, nes man šeima be prie
auglio, šeima be ateities, bet tau buvo svarbiau 
apsaugoti savo dievišką figūrą ...

— Tu manęs nebemyli, tau manęs neberei
kia! — Ingrida pertraukė jį pašokdama, ir jos 
tūžmas prasiveržė nebesuvaldomai. — Tu pa
metei mane kaip seną daiktą! Apleista, iš susi
graužimo aš sublogau, praradau savo grožį ir 
sveikatą: tokios tau nebereikia! — ji šaukė 
pykčio iškreiptu veidu.

— Tu pasakei: džiūsnos ir isterikės man 
tikrai nereikia. Savo grožį ir sveikatą praradai 
ne iŠ susigraužimo, kad nuo tavęs nutolau, bet 
dėl manijos išlikti amžina gražuole. Ne aš nuo 
tavęs, bet tu nuo manęs nusigręžei. Teisingai 
pasakė tas tavo rašytojas: išdegė visa alyva iš 
šeimos lempos, — ir jis išėjo iš saliono.

Vasiūnas susinervinęs vaikščiojo po savo 
kabinetą, užmetęs rankas už nugaros. Būdavo 
susipykimų su žmona ir anksčiau, bet iki to
kios isterikos dar nebuvo prieita. Beprotiškai 
gal jos ir nemylėjo, bet jo meilė buvo rami, 
pastovi, šeiminyška. Su Ingrida sukūrė šeimą 
dėl to, kad taip susiklostė aplinkybės. Darbda
vio patraukli duktė įsimylėjo gražų, gabų su 
ateitimi architektą, ėmė kviesti į namus ir 
taip savaime, nuosekliai, viskas baigėsi prie al
toriaus. Ji jam patiko, jis nesipriešino, bet ini
ciatyva išėjo iš jos pusės.

Dabar tie atsiminimai architektui buvo ne
malonūs: jis turėjo būti įžvalgesnis ir geriau 
savo būsimą žmoną pažinti. Bet kas galėjo per
žvelgti pro jos spindintį paviršių?

— Ne, ne, savęs nekaltinsiu: mano inten
cijos buvo geros, — susigrėbė jis, stabtelėda
mas ties rašomuoju stalu, kur gulėjo atplėštas 
laiškas. — Aš norėjau ramaus, tikro šeimos 
gyvenimo, ir ne mano kaltė, jei ta papaikėlė 
jį suardė...

Jis paėmė laišką ir dar kartą perskaitė:
Ko ten sėdi, gerbiamasai, tame smal

kių padūmavusiame mieste, ko nevažiuoji 
į gamtą ? Laumės Slėnis, gražiosios akaci
jos ir "baublys” jau laukia Jūsų. Slėnis šį 
pavasarį sužaliavo kaip niekad. O ir Jūsų 
"baublys” taip iŠsiskėtrojo, kad, rodos, 
pridengs visą mišką. Regina per žiemą 
prigamino tokių dešrų ir priraugė gry
bų, kokių jūsų mieste ir su žiburiu ne
rasi. O ir mano šermukšninė pakanka
mai išsifermentavo ir nekantraudama 
laukia svečio paragaunama. Kai atva
žiuosi, vargu ar benorėsi grįžti į savo 
"babiloną”.

Architektas šyptelėjo^ jo draugas visus di
delius miestus vadino "babilonais”. Vasiūnui 
švystelėjo akyse Laumės Slėnis ir pakriaušėje 
išsiskėtrojęs jo "baubliu” pramintas ąžuolas, 
kuris jam priminė Dionizos Poškos Baublį Be
jotuose, jo lankytus jaunystėje. Jis pakėlė akis 
ir pažvelgė į didelę Baublio nuotrauką, kaban
čią ties rašomuoju stalu.

— Ten Laumės Slėnis šlama, ramybė, gam
tos grožis, malonūs, seni dr ugai. — Vasiūnas 
svajojo parimęs ant stalo. — O kodėl ne? — jis 
žvilgterėjo į laikrodį: buvo vakaro dešimta 
valanda. — Jei dabar išvažiuosiu, ryt rytą bū
siu ten.

(Bus daugiau) 1
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DIRVOS 65 M.

Dalis banketo svečių.

Inž. J. Jurkūnas pokalby su Ed. Stepu ir I. Bubliene.

Buvęs Dirvos red. Jonas Čiuberkis su V. Gedgaudu, K. 
Pocium ir J. Jurkūnu.

Dirvos parengimai visados 
pasižymėjo savo naujumu ir 
puikiu suorganizavimu.

Sis parengimas-balius, įvy
kęs 1980 m. rugsėjo 27 d. Lie
tuvių Namų salėje, skirtas 
paminėti Dirvos 65-rių metų 
sukakti, buvo ypatingai gra
žus.

Salėje susirinko ne tik virš 
poros šimtų clevelandiečių, 
bet buvo ir atvykusių iš toli
mesnių vietovių.

Į sukaktuvini balių specia
liai atskrido iš Los Angeles 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkas inž. An
tanas Mažeika, iš Detroito at
vyko JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos pirmi
ninkas inž. Vytautas Kutkus, 
iš Chicagos - Vilties Draugijos 
vicepirmininkai - inž. Kazi
mieras Pocius ir inž. Jonas Jur
kūnas, su bičiuliais - Dirvos 
bendradarbiais dail. Vladu 
Vijeikiu ir Mečiu Valiukėnu, 
Korp! Neo-Lithuania vyr. val
dybos pirm. Cezaris Modesta- 
vičius ir kt. Lauktas buvęs 
ALT S-gos pirm. Vytautas 
Abraitis, dėl už poros savaičių 
įvykstančio ALT suvažiavimo 
Chicagoje, negalėjo atvykti. 
Neatvyko ir Balfo pirm. Mari
ja Rudienė, kadangi tą patį 
vakarą Chicagos visuomenei ji 
turėjo pristatyti neseniai Va- 
karuš~pasiekusį Lietuvos lais
vės kovotoją Vladą Šakalį.

Vilties Draugijos valdybos pirm. dr. Danielius Degėsys.

Balių atidarė ir gražiai pra- §v- Jurgio parapijos klebo- 
vedė inž. Pijus J. Nasvytis, nas kun. Balys Ivanauskas, 
kuris pirmaisiais metais, po kuris 1975 metais Dirvos pa
karo atvykęs Amerikon, įsijun talpoms sudegus atėjo į talką 
gė į K. Karpiaus leidžiamą ir su 1000 dolerių auka, sukai - 
redaguojamą Dirvą. bėjo trumpą patriotinio turi-

Išeivijos lietuvių gyvenime sukakčių ir minėjimų tikrai netrūks
ta. Vienos jų reikšmingos, kitos taip sau, betgi Dirvos 65-rių metų 
amžiaus prisiminimas yra vienas iš didingiausių.

Mums šia proga ypač malonu pastebėti, kad Dirvos antrajame 
pusamžyje su kiekvienu mus pasiekiančiu numeriu ateina ir Korp! 
Neo-Lithuania narių įnašas. Per daugelį metų Dirva' padėjo Neo-Li
thuania korporacijai siekti jos užsibrėžtų tikslų, lygiai kaip korpo- 
rantai tame pat laikotarpyje sėkmingai reiškėsi Dirvos leidime, rė
mime ir gausiame bendradarbiavime, tuo pačiu padėdami jai sulaukti 
garbingo amžiaus.

žvelgiant į ateitį, norėtųsi palinkėti, kad tasai nuoširdus bendra
darbiavimas ir toliau tęstųsi, iki mūsų tautai, numetus okupantų 
priespaudos grandines, grįžtų valstybinė nepriklausomybė, o Dirva 
laisvai galėtų pasiekti tūkstančius skaitytojų mūsų gimtoje Lietuvoje.

Kelias tolimas, laikas ilgas, bet nuolatos kintančiame amžiuje 
nėra nieko negalima. Tik ryžto ir ištvermės sukaktuvininkės puose
lėtojams !

CEZARIS MODESTAVIČIUS,
LTS Korp! Neo-Lithuania pirmininkas

Nuoširdžiai sveikinu DIRVĄ, jos leidėjus, redaktorius ir bendra
darbius, minint DIRVOS 65-rių metų sukaktį.

Lietuvių spauda yra mūsų tautos ir mūsų išeivijos lietuviško 
gyvenimo veidrodis įvairiose srityse.

Mūsų tautai nešant okupacijos jungą yra svarbu, kad to veidro
džio atošvaistės ugdytų valstybinį ir tautinį sąmoningumą, keltų jau
nimo kovingumo dvasią, siekiant sutemų pragiedrėjimo Lietuvos 
padangėje.

Linkiu, kad DIRVAI sektųsi išlaikyti išeivijoje tautinės idėjos 
tapatybę ir sulaukti LIETUVOS laisvės bylos baruose kuo geriausių 
rezultatų.

Ilgiausių metų DIRVAI ir jos vadovams!

DR. S. A. BAčKIS, 
Lietuvos atstovas

Jau 65-ri metai Dirva purena lietuviškus dirvonus ir dažniau ar 
rečiau lanko savo skaitytojus, puoselėdama juose lietuvybę, tėvynės 
meilę ir ryžtą vėl tapti laisvais ir nepriklausomais. Tai yra Jūsų 
didelių bendro darbo ir pastangų rezultatas.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vardu linkiu Jums 
ir toliau šiame sunkiame darbe nepavargti, švęsti 100 metų sukaktį 
ir stiprinti bei žadinti lietuvių ryžtą valstybiniam Lietuvos prisi
kėlimui.

Ta pačia proga JAV Lietuvių Bendruomenės vardu dėkoju Jums 
už talką Lietuvių Bendruomenei.

VYTAUTAS KUTKUS, 
JAV LB Krašto Valdybos 

pirmininkas J. Stempužis, net ir prie stalo sėdėdamas, nepraleidžia progos į savo Taurtų dėžutę” užre- 
korduoti Vandos Stankienės puikų dainavimą.
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Nuotraukos Jono Garlos

Inž. Pijus J. Nasvytis atidaro sukaktuvini balių.

Po sėkmingai praėjusio Dirvos sukaktuvinio baliaus, rugsėjo 28 d. buvo susirinkę dr. D. 
ir R. Degėsių rezidencijoje Clevelande ir Chicagoje reziduoją Vilties draugijos valdybos nariai 
ir tautinės sąjungos veikėjai, pasitarti Dirvos reikalais. Iš kairės: inž. Jonas Jurkūnas, Kazi
mieras Karalis, daiL Vladas Vijeikis, ALT S-gos pirm. inž. Antanas Mažeika, Vilties draugijos
pirm. dr. Danielius Degėsys, 
red. Vytautas Gedgaudas.

Buvęs Dirvos red. Balys Gaidžiūnas kalbasi su LB Kultū- 
ros Tarybos pirm. I. Bubliene.

Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. B. Ivanauskas kalba 
invokaciją prieš prasidedant. vakarienei. .,, „ _.

nio invokaciją ir pakvietė sve
čius vaišintis.

O vaišės buvo tikrai puikios, 
paruoštos Lietuvių Namų vir
tuvės personalo.

Laike vakarienės P.J. Nas
vytis trumpu žodeliu pristatė 
žymesnius svečius veikėjus, jų 
tarpe ir komisionierių Virgil 
Brown ir ponią, ki»n. Kidyką - 
atstovavusi Dievo Motinos Ne
paliaujamos Pagalbos parapi
ją, komp. Alfonsą ir Oną Mi- 
kulskius, kurie tą vakarą įstojo 
šimtininku į Vilties Draugiją, 
Ramovės centro valdybos pir
mininką Antaną Jonaiti, dr. 
Vladą Bložę - daugiausiai Dir
vai talkinusi, LB Clevelando 
apylinkės pirm. Jurgi Malski, 
LB Kultūros Tarybos pirm. 
Ingridą Bublienę, i minėjimą 
atsilankiusius buvusius Dirvos 
redaktorius - Bali Gaidžiūną 
ir Joną Ciuberkj, apgailestau
jant, kad Vincas Rastenis dėl 
sunkios ligos negalėjo atvykti, 
ir visus jau anksčiau išvardin
tus, iš tolimesnių vietų atvy
kusius svečius.

Po vakarienės dainininkė 
Vanda Stankienė, akompa
nuojant akordeonu Ąžuolui 
S t ei m oku i, padainavo kelias 
žavias dainas, o publikai en
tuziastingai plojant ir prašant 
- dar porą dainų.

(Bus daugiau)

inž. Kazimieras Pocius, Aleksas Laikūnas, Mečys Valiukėnas ir

Sol. Vanda Stankienė ir akompaniatorius Ąžuolas Stelmokas.

Dalis banketo svečių.
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PAMINĖTA K. DONELAI
ČIO DVIEJŲ ŠIMTŲ METŲ 

NUO JO MIRTIES 
SUKAKTIS

Rugsėjo 28 d. Dievo Ap
vaizdos parapijos patalpose, 
Southfield, Michigan, Lž 
S-gos Detroito skyriaus ini
ciatyva buvo suruoštas K. 
Donelaičio dviejų šimtų me
tų nuo jo mirties paminėji
mas. Prieš pradedant minė
jimą Stasė Smalinskienė gė
lėmis papuošė: sol. Danutę 
Petronienę, Balį Gražulį, 
aktorių Karolį Balį ir pia
nistą Vidą Neverauską.

Minėjimą atidarė LŽ 
S-gos Detroito skyriaus pir
mininkas Balys'- Gražulis. 
Savo atidaromame žodyje 
pažymėjo, kad skyriaus vai-, 
dyba šį paminėjimą rengėsi 
suruošti jau senai, bet dėl 
įvykstančių renginių to pa
daryti negalėjo. Net ketu- 
rius kartus turėjo keisti da
tą. Viena ir stambiausių ne
sėkmių įvyko ir šiuo mo
mentu. Mūsų paskaitinin
kas rašytojas Vytautas 
Alantas grįžęs iš ligoninės 
daktaro patariamas nuo pa
skaitos skaitymo susilaikė. 
Reikia džiaugtis, kad jis sa
vo paruoštą paskaitą pri
siuntė, prašydamas ją pa
skaityti. Yra ir linksma 
naujiena. Mūsų paskaitinin
kas V. Alantas yra laurea

Hormoną BuršteM®

t Puikiausius kailius

tas — laimėjo šiais metais 
Dirvos novelių konkurse 
premiją. Trumpai supažin
dinęs su K. Donelaičiu ir jo 
kūryba pakvietė aktorių 
Karolį Balį, kuris paskaitė 
iš "Metų” ištrauką "Pava
sario linksmybės”. Po tų 
linksmybių, kurias akt. Ka
rolis Balys skaitė tikrai nuo 
širdies, Balys Gražulis pa
skaitė rašytojo Vytauto 
Alantos paruoštą paskaitą 
pavadinimu: "Kaip Tolmin
kiemio klebonas juokauja”. 
Paskaita su įsijungimu į ją
K. Baliui ir padeklamavus 
apie Plunkį, trūko virš 20 
minučių. Paskaita bus at
spausdinta Dirvoje.

Po paskaitos K. Balys de
klamavo iš "Metų” Rudens 
gerybės”. Donelaičio ten pa-‘ 
vartotus nesuprantamus žo
džius atskirai paaiškinda
mas. Jo deklamavimas ir tų 
savotiškų žodžių pavartoji
mas ne vienam šypsnį su
kėlė. Karolis Balys dekla
mavime yra čempijonas.

Solistė Danutė Petronienė 
akompanuojant Vidui Ne- 
verauskui padainavo 4 dai
nas. Dainininkė iš susirin
kusių sulaukė gausių aplo
dismentų.

Balys Gražulis padėkojo: 
V. Alantui už paruoštą pa
skaitą, akt. Karoliui Baliui, 
solistei Danutei Petronienei 
ir akompana toriui Vidui

Čiurlionio ansamblis koncertuos Detroite spalio 25 d. 7 v. v. Mercy kolegijos McAuley auditorijoj.

Neverauskui ir visiems at
silankiusiems. Baigiant ten
ka pasakyti, kas visuomenė 
tuo minėjimu mažai domė
josi ir tas matės; iš nelabai 
gausaus į paminėjimą atsi- 
lankusių. šiaip, pats pami
nėjimas buvo gerai suorga
nizuotas ir gerai pravestas.

DIRVA IR V. ALANTAS 
NESENSTA

ALT S-gos Detroito sky
riaus valdyba š. m. lapkri
čio 2 d., sekmadienį, 12:30 
vai. Lietuvių Namuose ren
gia laikraščio Dirvos 65 me
tų sukakties paminėjimą. 
Paskaitai, Dirvos 65 metų 
sukakties proga kalbės Vil
ties draugijos vicepirminin
kai Aleksas Laikūnas ir dr. 
Viktoras Stankus. Meninę 
dalį atliks: Tautinių šokių 
grupė "Audinys” vadovau
jama Rusnės Baltrušaity
tės, solistė Danutė Petro
nienė ir aktorius Karolis 
Balys. Paminėjime bus 
įteikta Dirvos novelių šių 
metų konkurso laimėtojui 
Vytautui Alantui premija. 
Kaip iš visko matome Dir
va ir V. Alantas nesensta. 
Dirva kaip ėjo taip ir eina, 
o Vytautas Alantas kaip ra
šė taip ir rašo.

KARTOJAMAS 
SEKMINIŲ VAINIKAS
Pernai surengta Dievo 

Apvaizdos parapijos Kultū
ros Centre Sekminių Vaini
kas ,esant labai slidžiam ke
liui, daug kas negalėjo nu
važiuoti ir tuo pastatymu 
pasigrožėti, šis Sekminių 
vainikas š. m. lapkričio 15 
d. bus pakartotas su ma
žais pakeitimais Dievo Ap
vaizdos parapijos Kultūros 
Centre.

Tautinių šokių grupė 
"Audinys”, v a d ovaujama 
Rusnės Baltrušaitytės, suti
ko paruošti šokius ir daly
vauti "Sekminių vainiko” 
pastatyme.

Rita Neverauskaitė "Sek
minių vainike” atliks Kas
tutės (mokytojos) vaidme
nį. Ankstyvesniuose pasta

-

tymuose tą vaidmenį atliko 
Aida Smalinskaitė, kuri da
bar yra sukūrusi šeimą ir 
persikėlusi į Kaliforniją.

Karolis Balys sutiko bū
ti režisoriaus pavaduotojas, 
nes Justinas Pusdešris, dėl 
ligos, "Sekminių vainike” 
negali režisuoti. Ir šį kartą 
bus laikomasi Justino Pus- 
dešrio režisūros, o pakeiti
mai bus tik naujai įvestuo
se šokiuose ir dainose.

Į jaunimo chorą įstojo šie 
nauji choristai: Mykolas 
Abarius, Liana Baužaitė ir 
Violeta Doveinytė.

,PARDAVĖ DUONOS 
KEPYKLĄ

E. ir V. Malinauskai savo 
duonos kepyklą, 8612 Cham- 
berlain St., pardavė vokie
čių kilmės asmeniui ir iš
ėjo į pensiją. Naujasis pir
kėjas žada ir toliau kepti 
lietuvišką ir latvišką duoną.

SĖKMINGI PIETUS

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro surengti rug
sėjo 28 d. šv. Antano para
pijai paremti pietūs buvo 
sėkmingi ir davė gražaus 
pelno. Dalyvavo 130 asme
nų. Būtų dalyvavę ir dau
giau, bet, nebuvo vietų.

0
HALTERMANN

NEW PETROCHEMICAL PLANT 
CHANNELVIEW

Now Interviewing 
PRODUCTION MANAGEMENT 

SHIFT SUPERVISORS
To apply chll:

BONNIE ACQUARD 
913-877-8242 9:00-4:30 pm 

or send resume to: 
HALTERMANN INC.

5050 Westheimer #409 
Houston, Texas 77056

Egual Opportunity Employer

.f į

MIRĖ PETRAS 
PADOLSKIS

š. m. rugsėjo 16 d. mirė 
buvęs Alytaus baro savinin
kas Petras Padolskis, sulau
kęs 75 metus amžiaus.

Petras Padolskis būda
mas baro savininkas turėjo 
sudaręs baro vardu orkest
rą ir bowling komanda. Rė
mė Vyčius ir jo bare buvo 
pradėti telkti pinigai Da
riaus-Girėno klubui įsteigti 
it to klubo namams pirktų • 
Rugsėjo 18 d. Jolandos Za- 
parackienės vadovaujamo
je koplyčioje sukalbėtas ro
žinis ir atsisveikinimo žodį 
tarė: Jolanda Zaparackienė 
ir Dariaus-Girėno klubo pir-. 
mininkas Edvardas Mil- 
kauskas,

Po atlaikytų pamaldų pa
laidotas rugsėjo 19 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HOUSEKEEPER
L1VE IN OWN ROOM & BATH. TAKE 
FULL CHARGE OF HOUSEHOLD 
AND COOK1NG. 2 CHILDREN. GOOD

Call 216-831-2559
SALARY. J DAY WEEK.

REFERENCE & EXPERIENCE. *
09 41)
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KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

SPECIALUS SIUNTINYS 1 — 1980.
Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali bū

ti vyriškam arba moteriškam kostiumui; vakari
nei suknelei medžiaga arba lygi vilnonė medžiaga 
suknelei; vyriškas arba moteriškas megztinis; 
komplektas moteriškų nailoninių apatinių arba vy
riški geresni marškiniai; ”Wrangler” arba ”Levi” 
jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto; crimplene- 
medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pus
bačiai.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 
$300.00. 

Taip pat dar galima j šį siuntini pridėti 9 svarus 
prekių: medžiagos galima dėti 4 m. ir dirbtinio 
minko kailio paltui 2.75 m.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros 

odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas,
sveria 5 sv........................................ $260.00.

Dirbtinio minko kailis moteriškam
paltui, sveria 6 sv................................... 100.00.

Jeans, ”Wrangler” arba ”Levi” (siuntinyje
gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas 48.00. 

Jeans ”Wrangler” rumbuoto velveto
(siuntinyje gali būti dvi) sveria 1Į2 sv.
Kaina už vienas ..................................... ~48.00.

Vyriškas arba moteriškas megztinis,
sveria 1 sv............................................... 43.00.

Moteriškos arba vyriškos nailonines kojinės 3.50. 
Vilnonės arba šilkinės skarelės.................. 14.00.
Telescopic lietsargis, sveria y2 sv............ 13.00.
Geresni marškiniai..................................... 21.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai,

sveria 1% sv........................................  52.00.
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv........ 33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms,

sveria 3 sv............................................... 67.00.
76.00. 

110.00.
Kalkuliatorius TI — 33 Texas.................. 67.00.
Stetoskopai, sveria y2 sv............................ 64.00.

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 
y2 sv. arbatos — $4.50. y2 sv. nescafes — $7.00; 
1 sv. kavos — $8.50; 1 sv. šokol. saldainių — $8.50.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant pensijas, 
persiunčiame palikimus j Lietuvą prekėmis arba 
pinigais. 21

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND. Tel. 01 460 2592.

METINIS VISUOTINIS 
ŠALFAS S-GOS 

SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis ŠAL
FAS S-gos suvažiavimas 
|vyks š. m. lapkričio 8-9 d., 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. West, To
ronto, Ont.

Suvažiavimo pradžia — 
šeštadienj, lapkričio 8 d., 
11:00 vai. ryto. Sekmadie
ni, lapkričio 9 d. suvažiavi
mas bus tęsiamas tuo atve
ju, jei darbotvarke nebus 
užbaigta šeštadienj.

Pagal ŠALFAS S-gos sta
tutą, suvažiavime spren
džiamuoju balsu dalyvauja: 
sporto klubų rinktieji at
stovai, rinktieji ŠALFAS 
S-gos pareigūnai bei skir
tieji administraciniai parei
gūnai. Patariamuoju balsu 
kviečiami dalyvauti sporto 
darbuotojai, fizinio lavini
mo mokytojai, sporto vete
ranai, lietuviškų organizaci
jų bei spaudos atstovai ir 
visi lietuvių sportiniu ju
dėjimu besidomj asmenys.

Suvažiavimo darbotvar
kėje, šalia rutininių prane
šimų bei apyskaitų priėmi
mų, bus svarstoma sporti
ninkų išvyka j Australiją, 
aptariami 1983 m. Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių 
planai, Išeivijos Sporto Is
torijos leidinio reikalai, 
Laisvės Olimpijada ir ry
šium su ja iškilę tarptauty- 
binio sportinio bendradar
biavimo reikalai. Taipogi 
bus svarstomas ŠALFAS 
S-gos Garbės Teismo Statu
tas. Stambokas punktas bus 
varžybinio kalendoriaus nu
statymas 1981 metams ir, 
be abejo, Lietuvių Sporto 
Fondo reikalai. Taigi užsi
mojimai platūs ir darbo iki 
kaklo.

Smulkios informacijos ir 
šuva žiavimo darbotvarkė 
yra išsiuntinėta visiems

sporto klubams bei ŠAL
FAS S-gos administraci
niams pareigūnams. Orga
nizacijos ar asmenys, nor| 
gauti smulkių informacijų 
ar patiekti pasiūlymų, pra
šomi kreiptis j ŠALFAS 
S-gos Centro Valdybos pir
mininką Praną Bemecką, 32

Rivercrest Road, Toronto, 
Ont. M6S 4H3, telef. (416) 
763-4429 arba vicepirminin
ką Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio, 
telef. (216) 481-7161.

ŠALFAS S-gos Centro 
Valdyba

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000. minimum. 
7i/2% — 4 metų su $1,000, minimum. - 
6% % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
61/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaita. Gausite vieną amerikietišką ir antrą parai 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos eąskaitoir idė
jos atitinkama sumą.

SAV1NGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.I/'.

galu tA\ptiiony 
Saviiigs

1447 So. 49th Court * Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Man., 9-8; Taea^ Thurs., FrL, 9-5; SaL, 9-1; CUaad W«A.4
Justas Gribauskaa, vedėjas

Mažeika » Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737- 8600 737 - 8601

9837 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, ILL. 60642 
TeL 422-2000

R. SPAUS ‘ Novelė

VIENO GYVENIMO IŠKARPA w
- Laimė, sargas pačiupo už plaukų. Kitą 

kartą ir namo nėjo. Taip fr prasnaudė visą 
parą ant kėdutės. Rytą mokiniai rado jį toje 
pačioje pozoje, kurioje paliko. Aš tuo tarpu 
kibau j prekybą. Maisto dešreles pardavinėjau 
Laisvės alėjoje. Tik bolševikams įsiveržus, mū
sų likimas vėl sutapo: visi trys atsidūrėme ka
lėjime. Jonas Tetervinas, pramiegojęs visus bal
savimus, buvo apkaltintas už aktyvų pasiprie
šinimą Tarybų valdžiai. Tuo tarpu mane Lais
vės alėja pražudė. Kažkoks kvaiša, radęs an
ketoje, antrašu skyriuje mano dešrelių parda
vinėjimo vietą, nusprendė, kad esu smetoninis 
finansistas, priklausau buržujų klasei. Tuo tar
pu menininkas Matas Teliuška vėl nukentėjo 
dėl savo talento. O pradžioje jis net karjerą 
padarė. Kažkoks aktyvistas riktelėjo apie jį, 
girdi, supūdytoje tautoje menininkas Matas 
Teliuška, smetoninio režimo sunaikintas geni
jus, priverstas tapyti karčiamas ir nuogas bo
bas, kepančias ugnyje, dabar, išsilaisvinęs iš 
praeities šlykštybių, pradėjęs liaudžiai kurti. 
Laikraščiai net jo fotografiją įdėjo, į liaudies 
avangardą įstatė. Neatsimenu, ar jis daug su

kūrė darbo liaudžitai, po parodas negalėjau 
lakstyti kalėjime sėdėdamas, bet kažkokia pro
ga jam buvo įsakyta nutapyti žmonijos tėvą ir 
motiną Staliną. Nutapė ir po to ne tik jis, ne 
tik jį išgarsinęs aktyvistas išnyko iš liaudies 
akių, bet ir visi spėję žvilgiterti į drobę, į me
no kūrin|. . . . .

— Karo išlaisvinti, išėję iš celių, darbo 
liaudžiai vėl artėjant, išlakstėm j užjūrius. Jau > 
čia gyvendamas, sužinojęs apie menininką Ma
tą Teliušką, nuvykau j| aplankyti, bet, deja, 
pirmoje eilėje susidūriau su Baika numeris 
antras. Toji nusprendusi iš mano apsirengimo, 
kad vargu ar turiu antrą porą kelnių ir prie jų 
jokio titulo negaliu prikergti, išjojo mane, ne
leidusi žvilgterti ir į bičiulį. Tete, arba Jonas 
Tetervinas, mylėjęs vaikus ir svajojęs jų tu
rėti, girdėjau, vedęs našlę su keletą vaikų ir 
kiek pinigų banke. Gyvena iš bedarbio pašalpos 
dėl reumatizmo nugaroje.

* * *
Baigęs savo gyvenimo iškarpą Stasys Bal 

taduonis vis šypsojosi įsižiūrėjęs į praeitį, šyp

sojausi ir aš ir vis labiau knietėjo daugiau su
žinoti apie šį žmogų. Nutariau prispirti jį prie 
sienos, nutariau paklausti, kaip jam dabar se
kasi, kas nutiko, kai iš kažkurio kampo pasi
girdo spiegiantis moteriškas balsas:

— Syyy!...
— Kad ją velniai! — pašoko mano bičiulis, 

laisvės mėgėjas, dingdamas priešingoje šau
kiančios numeris trečias "Baikos” pusėje, ne
spėjęs man rankos paspausti, sudiev pasakyti.

žiūrėjau į ant stalo stovinčius tris kuklius 
alaus buteliukus ir supratau, ką jis galvpjo mi
nėdamas Raudono Kryžiaus loteriją, smulkius 
laimėjimus — galūnes. Supratau jo pajuoką 
skirta man ir pasidarė gėda. Pasijutau toks 
kaltas, toks -piažas, kad ir pinigingas, tituluo
tas prieš šį keistą apskurusį tautietį;-

Jo ieškodamas, išbėgau j lauką, bet veltui 
dairiausi. Tuščia, nyku. Dešinėje nuo bėgių ap- 
džiuvę krūmokšniai, kairėje apšepę namukai. 
Prie dviejų vartelių stovinėjo karingai nusitei
kusios moterys. Viena negrė, kita baltoji. Kuri 
šaukė, kuri iš jų ”Baika” numeris trečias?
" Jau lėkdamas traukiniu, veltui laikiau laik

raštį prieš akis. Vis mačiau tą žmogelį su šil
tom pajuokiančiom akim. Artėjau prie savo 
puikių namų, prie savo daugiau ar mažiau ti
tuluotų draugų, ir šį kartą nejaučiau džiaugs
mo. Jis liko ten toli, kažkur praeityje, kai dar 
buvo kiaura kišenė, kai vėjai švilpė galvoje, kai 
gyvenimas buvo amžinas ir jėgos neišsenka- 
mos • • • (Pabaiga)
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje .... 1,000.00 
Inž. E. Bartkus,

Beverly Shores ........ 100.00
Inž. J. Jurkūnas,

Beverly Shores ........ 100.00
K. Ramonas, Chicago ..100.00 
Dr. D. Degėsys,

Cleveland....................100.00
JAV LB Krašto Valdyba 100.00 
JAV LB Kultūros

Taryba ....................... 100.00
Dr. F. Tallat-Kelpša,

Evergreen Park .'........25.00
Dr. J. Senikas, St. Jean 7.00

N. von Kiparski,
Huntsburg..................... 5.00

J. Miežaitis,
Ormond Beach............  4.00

A. Pavilčiūtė, Chicago .. 7.00
Dr. E. Stanat, Chicago .. 7.00
R. Švarcas, Seven Hills .. 5.00 
H. Sukauskas, Toronto .. 4.00 
A. Andriušis, Dorchester 12.00 
Dr. A. Plateris, Bethesda 12.00 
A. Benas, Cleveland .... 12.00 
V. Čepukaitis, Cleveland 2.00 
D. Ratkelis,

So. Lagūna Beach .... 12.00 
A. Ruigys, Los Angeles .. 7.00
S. Čepas, Weston .. .......... 1.00
Inž. K. Pocius,

Beverly Shores ......... 100.00
ALT S-gos East

Chicagos skyrius........65.00

FLORIDA Real Estate 
namų pirkimo reikaluose 

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR,'
SEMINOLE apylinkėse

(netoli St. Petersburg piliečių klubo)

PRAŠAU KREIPTIS:
LIUCIJA VAIČAITIENE 

REALTOR—ASSOCIATE 
RODGERS & CUMMINGS INC.

diena (813-581-9411) vakare (813-585-2738)

PLB KULTŪRINĖS TALKOS KOMISIJOS (KURI 
VEIKĖ NUO 1979 M. GEGUŽĖS 3 D. IKI 

1980 M. BALANDŽIO 10 D.)

FINANSINĖ APYSKAITA
Pajamos

1. Pradžiai darbo paskola iš
privataus asmens ......................................... 1,000

2. Banketas "Ąžuolynui” ir
"Žibutėms” paremti ...................................... 22,620

3. PLB valdybos parama ..................................  10,000
4. Lietuvių Fondo parama ...'......................... 2,000
5. PLJS parama .................................................... 4,000
6. JAV LB Krašto valdybos parama .............. 2,000
7. Aukos (pavienių asmenų,

organizacijų ir LB apylinkių) .................... 2,290
8. "Ąžuolyno” ir "žibučių”

koncertai ir parengimai ..................... ...„- 18,730.82
9. Odinio-Lampsatytės koncertai...........?........ 1,358

10. Dividentai.... ;.................................................... 162.50

J. Stempužis, Cleveland 30.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park ................ 150.00
V. Žiedonis, Cleveland .. 7.00 
G. Misevičius, Baltimore 7.00 
A. J. Švedai, Cleveland 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

KNYGA APIE 
BOLŠEVIKŲ 

NUŽUDYTUS ŠAULIUS

Lietuvos šaulių Sąjunga 
Tremtyje nutarė išleisti 
knygą, kur būtų aprašyti 
bolševikų nukankinti lietu
viai — šauliai. Reikalinga 
visuomenės, giminių ir pa
žįstamų talka. Prašoma nu
žudytų gimines, pažįetamus 
ir visus lietuvius surašyti 
ką žino apie nukankintus ar 
nužudytus šaulius, jei turi 
kas, pridėti nuotraukas ir 
žinias pasiųsti ,kun. J. 
Prunskiui, kuris imasi tą 
knygą paruošti. Siųsti šiuo 
adresu: kun. J. Prunskis, 
2606 West 63rd St., Chica
go, III. 60629.

RIMAS VAIČAITIS — 
ORDINARINIS 
PROFESORIUS

Dr. Rimas Vaičaitis, Co- 
lumbia universiteto New 
Yorke associate profesorius, 
šiomis dienomis Universite
to Tarybos buvo pakeltas į 
ordinarinį profesorių.

Univeritete turi visą eilę 
kitų pareigų: Guggenheim 
lėktuvų statybos instituto- 
to direktorius, technikinis 
konsultantas NASA, U. S. 
Army, U. S. Air Force, U. 
S. Navy, Jet Propulsion

Laboratory (Calif.), North 
American Rockwell Corp., 
General Dynamics Corp. ir 
taip pat vienos bendrovės 
Japonijoje.

1977 m. jis buvo iš
rinktas Ilinois Universite
to kaip labiausiai pasižymė
jęs alumnus aeronautikos 
srityje. Yra parašęs virš 
penkiasdešimt straipsnių iš 
aeronautikos ir statybos in
žinerijos sričių. Dažnai vyk
sta skaityti paskaitų į NA
SA, Va. ir kitas Amerikos 
vietoves.

Rimas, su žmona Aukse 
ir dukrom Rima ir Krista, 
gyvena West Nyack, New 
York. Visa šeima dalyvauja 
Maironio lituanistinės mo
kyklos veikloje.

Dr. Rimo Vaičaičio pa
siektais laimėjimais di
džiuojasi lietuvių visuome
nė, jo tėvai — Valė ir Kos
tas Vaičaičiai bei uošvė Bro
nė ir Vytas Mikliai, gyveną 
St. Petersburg, Florida.

Jaunam mokslininkui ir 
jo šeimai linkime sėkmės 
ateityje. (bp)

• Prof. Antanas Klimas, 
kalbininkas, atvyksta į New 
Yorką spalio 12 ir čia skai
tys paskaitą apie prof. Ka
zimierą Būgą ryšium su jo 
100 metų gimimo sukakti
mi. Minėjimas bus Kultūros 
židinyje. Rengia Liet. Kat. 
Mokslo Akademijos New 
Yorko židinys.

IMMEDIATE
MACHINIST Expd.. l»t & 2nd cl«»», 

lalhe & milling machine. Some exp. 
on N. C. Bridgeports helpful. Ex- 
cellent starting pay A all company 
paid benefits, induding major medi- 
cal & co. paid pension plan. Call 
JACK W1NSLOW at MULT1TURN 
MFG. INC.. 516/586-2244.

(39-45)

TOOL MAKERS AND MACHINISTS 
FOR BORING MILLS. LARGE 
LATHE AND LARGE JIGS AND 
F1XTURES. EXCELLENT RATE AND 
BENEFITS FOR THE R1GHT MAN 
APPLY IN PERSON.

SALT OF AMERICA
1350 TAYLORS LANE

C1NNAM1NSON. KEW JERSEY 
609-786-1525

(39-45)

HOUSE FOR SALE
s ■ “ ‘

3 bedroom bungalow, di- 
vided basement, attached 
garage, appliances, near 
East 185 St. by owner. Call: 
486-3308. (39-41)

DUE TO LARGE GROWTH IN THE MANUFACTURE OF OLUMN1- 
MUM MOLDS FOR FOOTWARE INDUSTRY. WE ARE SEEK1NG 1N- 
DIVIDUAL WITH SUPERVISORY FJCPERIENCE IN

MOLD MAKING OF UNIT SOLES
AND

DIRECT INJECTION MOLDS
EXCELLENF COMPANY PAID BENEFITS.

WHEELER BOYCE CO.
1460 Commerce Dr.
Stowe, Ohio 44224

Phone: 216-686-1292
(40-41)

V

Viso pajamų.............. 64,161.50

Išlaidos

1. Bendros komisijos darbo išlaidos................ 581.62
2. Grąžinta paskola ..................... ........................ 1,000
3. Banketo išlaidos............................................. 6,057.87
4. Sol. p. čapskauskienės kelionė

į Australiją...................................................... 500
5. "Ąžuolyno” ir "žibučių" kelionės

lėktuvu ir autobusu ..................................... 45,347.70
6. "Ąžuolyno” ir "žibučių” koncertai

ir parengimai .................................................. 4,836.54
7. Odinio-Lampsatytės kelionė

ir koncertai..........................................   2,197.30

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICAL THERAPIST 

We have a challenping career oppor* 
tunity for a licenred Physical Thera- 
pist to work wiih multi handicapped 
mentally retarded studentą in a 
school setting in the grealer Cleve
land area 9 H months per year as 
part of an interdisciplinary team. Ex- 
cellent salary and fringe benefits are 
available. Ali replies are kept confi* 
denlial. Please contact CUYAHOGA 
COUNTY BOARD OF MENTAL RE- 
TARDATION. 1050 Terminai Tower, 
Cleveland. Ohio MII3. 216-241-8230. 
Attn: Personnel, Equal Opportunity 
Employer. m/f/h. (32-39)

NC MACHINISTS and NC 
OPERATORS

Viso išlaidų ............ 60,521.07
Likutis .................... 3,640.25

Pastaba:
1. Pajamų ir išlaidų pateisinamieji dokumentai ir pi

nigų likutis (3,640.25) perduoti PLB valdybai. Šios 
apyskaitos sudarymas ir jos bei minėto likučio per
davimas užtruko dėl to, kad tik liepos viduryje gavo
me paskutines sąskaitas iš Čilės oro lėktuvų linijos 
ir liepos pabaigoje paskutinius atsiskaitymus su Ka
nados bankais.

2. Kanados LB buvo paskyrusi 3,000 kanadiškų dolerių, 
bet šiuos pinigus atsiskaitė kaip avansą iš koncertų 
pelno.

3. Atskirose vietovėse rengiamų koncertų likučiai 
įtraukti į aukščiau nurodytas "Ąžuolyno” ir "žibu

čių" koncertui ir parengimai — pajamas.

A. Jarūnas Dr. L. Kriaučeliūnas
Iždininkas Pirmininkas

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS

Mušt have a BSMT (ASCP 
or equivalent). 3 years ex- 
perience in clinical laborato- 
ries, primarily microbiolo- 
gy. Full time, day shift.

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS

Mušt have a BSMT (ASCP 
or eąuivalent). Experienced 
in Chemistry, Blood Bank, 
and Hemotology. Full time, 
day shift. Excellent salary 
and full benefit package. 
Apply in person at the Per
sonnel Department of:

MICHIGAN 
OSTEOPATHIC 

MEDICAL 
CENTER

(Formerly Osteopathic Hospitals 
of Detroit, Ine.)

5705 Woodward 
Detroit, Michigan 48202

<39-43)

NL Rig Eąuipment, a major manufacturer of capitol equip- 
ment in the Petroleum Industry, has the following excel- 

lent opportunities in its Beaumont, Texas plant

NC MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on numerically controlled 

VTL’s, tuming centers and milling centers. 
Rate to $9.85 — 2nd shift.

NC OPERATORS ’
A minimum of 3 years experience on numerically controlled 

VTL’s, tuming centers and milling centers.
Rate to $9.34 2nd shift.

NL Rig Equipment is an employee oriented company with 
excellent benefits and excellent work environment in this 
new airconditioned machine shop. We are located in Beau
mont, Texas in the East Texas "golden Triangle” and 
convenient to beaches, lakęs and forest areas. In addition 
to excellent wages and company benefits, relocation benefits 

are provided plūs extensive scheduled overtime.

Our repretentative, M r. H. Morton will be interviewing 
Mon., September 291 h from 9 a. m. — 12 noon and 1 p. m. 
to 6 p. m. Tues., September 30th from 10:00a. ra. to 3 p. m.

(713) 833-3351

v RAMADA INN NORTH, DAYTON 
(513) 890-9504

(IF OUT OF THE DAYTON AREA. PLEASE CALL THIS NUMBER 
C O L L E C T). IF YOU ARE UNABLE TO 1NTERVIEW AT THIS 
TIME. WRITE OR CALL:
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Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

VLADAS ŠAKALYS' 
CHICAGOJE

Nesenai iš okupuotos Lie
tuvos nepaprastai sunkio
mis ir pavojingomis aplin
kybėmis pasitraukęs žmo
gaus teisių kovotojas Vla
das šakalys, š. m. rugsėjo 
27 d. Jaunimo Centro didž. 
salėje, padarė pranešimą 
Chicagos ir apylinkių lietu
viams.

Vladą šakalį pristatė 
Balfo Centro valdybos pirm. 
Marija Rudienė, kurios pa
stangomis ir kvietimu sve
čias galėjo pasiekti Chica- 
gą. Vladas šakalys papasa
kojo savo kelionės odisėją, 
kuri plačiai aprašyta š. m. 
rugsėjo 11 d. DIRVOJE, to
dėl jos čia ir nekartosiu.

Vladas šakalys gimė ka
ro metais, vokiečių okupuo
toje Lietuvoje, buvo tris 
kartus baustas *ir išvežtas 
į Sibire esančias sunkaus 
darbo stovyklas. Taigi, gi
mė, augo ir kentėjo okupan
tų uždėtas neteisėtas baus
mes ir tik 1980 m. liepos 19 
d. pasijuto laisvas, kai atsi
dūrė Švedijos žemėje.

Savo kalboje VI. šakalys 
iškėlė rezistencinės veiklos 
reikšmę ir lietuvių atsparu
mą rusifikacijai bei didelį 
troškimą atgauti laisvę. 
Laisvės dovanai niekas ne
duoda, ją reikia išsikovoti 
ir ne vienam gyvybės auką 
atiduoti. Kalantos susidegi
nimas ir LKB Kronikos pa
sirodymas, lietuviais buvo 
pers iorijentavimo laikas. 
Kaip spaudos draudimo me
tu pasirodžiusi "Aušra”, 
taip dabar KRONIKA atlie
ka tą patį vaidmenį. Prie 
Kronikos leidimo prisideda 
daug lietuvių siekiančių vie
no tikslo — laisvės Lietuvai.

Priminė, kad II pasauli
nį karą pradėjo Vokietija, 
susitarusi su Sovietų Rusi
ja.-Abi lygiai yra kaltos, 
nes pasirašiusios slaptas su
tartis, pasidalino Lenkiją ir 
užkūrė pasaulinį karą. Vie
na jų — Vokietija buvo nu
bausta, prisiėmė kaltę ir at
lygino nukentėjusioms tau
toms bei žmonėms, o antro
ji — Sovietų Rusija, tebėra 
ne tik nenubausta, bet už
grobusi svetimus kraštus, 

Iš Uosio Juodvalkio foto darbų parodos, vykstančios Gale
rija patalpose 744 N. Wells,- Chicagoje.

juos išnaudoja, o žmones 
prievartauja.

1979 m. 45 pabaltiečiai 
paskelbė pareiškimą (jų 
tarpe buvo ir Vladas šaka
lys) , reikalaudami panai
kinti Molotovo-Ribentropo 
slaptą susitarimą ir leisti 
laisvai apsispręsti Pabaltijo 
valstybėms, šį pareiškimą 
pasirašiusius pradėta tar
dyti ir bausti. Pasirašiusieji 
sutarė, kad reikia eiti į po
grindį arba bandyti surasti 
saugias vietas, nes nubaus
ti sunkiomis bausmėmis ir 
uždaryti į lagerius, negalės 
toliau tęstr tautinio darbo. 
Po kelių tardymų, VI. ša-= 
kalys pajuto, kad laikas iš
nykti iš akių ir stengtis pa
siekti laisvas šalis. Tik ste
buklingų aplinkybių dėka, 
jam pavyko pasiekti vakarų 
valstybes ir atsirastf Ame
rikoje.

Labai teigiamai vertino 
pogrindžio spaudą, ypač 
LKB Kroniką, kuri gina ti
kėjimą ir lietuvybę. Lietu
vos žmonių nuotaikos geros 
ir yra grįžęs pasitikėjimas 
bei ryžtas išlaikyti tautinę 
kultūrą ir kalbą. Su oku
pantais stengiamasi nesi- 
broliauti, nors atsiranda, 
kaip ir kitur, išdavikų.
. Jo pranešimas užtruko 
visą valandą, o paklausimai 
dar tiek pat. Buvo daug 
klausėjų ir įvairių klausi
mų, į kuriuos svečias išsa
miai ir nuoširdžiai atsaki
nėjo. Pokalbio vadovė M. 
Rudienė padėkojo VI. šaka
liui už pranešimą ir lietuvių 
visuomenei už tinkamą dė
mesį.

Po oficialaus uždarymo 
daug žmonių asmeniškai 
kalbėjosi su atvykusiu sve
čiu ir teiravosi apie gyveni
mo sąlygas okupuotoje Lie
tuvoje. Savo pranešime jis 
pastebėjo, kad čia žmonės 
gyvena viskuo pertekę, tad 
nelengva yra atsisakyti nuo 
patogumų ir.viską ar dalį 
atiduoti kovojančiai tautai.

Pastaba. Pranešimas bu
vo geras, bet blogai girdi
mas, ypač salės gilumoje. 
Išeinant žmonės skundėsi, 
kad arba mikrofonai blogi 
ir reikia juos tvarkyti, ar 
kalbėtojas nepratęs prie 

mikrofono netinkamai nau
doja atstumą. Rengėjai, ar 
nusimanantieji apie mikro
foną turėtų būti arti ir, rei
kalui esant, paasistuoti.

BALFO RUDENS 
PINIGINIS VAJUS

BALFo Chicagos apskr. 
valdyba kiekvienais metais 
spalio mėn. skiria varge 
esančių tautiečių paramai. 
Šimtai savanorių rinkėjų, 
pasiskirstę rajonais ar gat
vėmis, eina nuo durų prie 
durų ir paima šalpai skirtą 
auką. Rinkėjų darbas nėra 
malonus, nes pasitaiko ne
susipratimų ir nemalonu
mų. Ne visi atjaučia skur
de esantį tautietį ir ne visi 
supranta šalpos reikšmę. 
Kas daugiau turi, iš to dau
giau ir reikalaujama, bet ne 
visada ši taisyklė gyveni
me pritaikoma. Dažniausiai 
duoda vidutiniokai, nes jų 
yra daugiausiai, tai ir duo
dami ne po daug, sumeta 
nemažą sumą. Praėjusiais 
(1979) metais Chicagos 
apskritis įteikė BALFo 
centro valdybai 40.861 dol. 
Tai beveik pusė visos su- 
aukojamos sumos.

Piniginio vajaus atidary
mas įvyko š. m. rugsėjo 28 
d. šaulių namuose. Susirin
ko virš šimto BALFo dar
buotojų ir vadovų. Susirin
kimą atidarė apskr. pirmi
ninkas Jonas Jasaitis (ilga
metis pirm. Valerijonas 
Šimkus, dėl ligos pasitrau
kė ir net šiame posėdyje ne
dalyvavo). Į garbės prezi
diumą pakvietė centro val
dybos pirm. Mariją Rudienę 
ir inž. Antaną Rudį, žmo
gaus teisių kovotoją svečią 
Vladą šakalį, Chicagos lie
tuvių Tarybos pirm. E. Mi- 
kužiūtę ir kun. K. Kuzmins
ką. Susirinkimui pirminin
kavo dr. Pranas Budininkas, 
o sekretoriavo Gražvyda 
Giedraitytė.

Invokaciją sukalbėjo ir 
apie LKB Kronikų leidimą 
papasakojo kun. K. Kuz
minskas. Sveikinimo žo
džius pasakė prezidiume 
esantieji garbės svečiai, o 
taip pat ir keli esantieji sa
lėje. Ilgesnį pranešimą pa
darė svečias Vladas šaka
lys. Jis neminėjo pabėgimo 
aplinkybių ir vargo, bet 
priminė okupuotos Lietuvos 
pogrindžio veiklą ir leidžia
mą spaudą, kovą už žmo
gaus teises, pagal Helsinkio 
aktą, lietuvių ryžtą ir kovą 
už tikėjimą bei tautinę ne
priklausomybę. VI. šakalys 
dėkojo BALFui ir pirm. M. 
Rudienei savo ir pasiliku
siųjų vardu, nes iš čia atei
na pagalba kovotojams.

Dalyvavusieji skyriai pa
darė labai trumpus praneši
mus, pasiruošę šiais metais 
dar intensyviau dirbti ir su
rinkti didesnę sumą pinigų.

Pranešimus taip pat pa
darė centro valdybos ižd. 
Čepaitis ir apskr. valdybos 
ižd. Pr. Andriukaitis. BALF 
centro valdyba 1979 m. nau
jų daiktų pasiuntė 270 siun
tinių, Punsko lietuviams

Margučio koncerto Chicagoje programos atlikėjai: muz. Da
rius Lapinskas, sol. Nerija Linkevičiūtė ir sol. Vytautas Pau
lionis. L. Meilaus nuotr.

naudotų drabužių 750 siun
tinių ir parėmė Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. Iš vi
so BALFo centro valdyba 
išdalino 83.214 dol.

Susirinkimą baigė apyg. 
pirm. Jonas Jasaitis pa
kviesdamas rinkėjus, nors 
ir į nelabai malonų, bet gar
bingą ir kilniaširdį darbą. 
Visų talka ir auka bus nu
šluostyta ne vienam lietu
viui vargo ašara.

Taip pat padėkojo MID- 
LAND taupymo ir skolini
mo bendrovės prezidentui 
Frank žiogui, už suruoštas 
talkininkams vaišes ir 
stambią auką, o šauliams 
už nemokamai duodamas 
patalpas.

MIDLAND Savings & 
Loan Assn. jau kelinti me
tai finansuoja vajų atida
rymą ir užbaigtuves.

MARGUČIO KONCERTAS

Seniausia lietuvių radijo 
valandėlė MARGUTIS, ve
dama Petro Petručio, laiks 
nuo laiko surengia įdomius 
koncertus ir kitokius ren
ginius. Iškasa dar nežino
mus ar mažai žinomus lie
tuvių talentus.

š. m. rugsėjo 28 d. Jau
nimo Centro salėje įvyko 
koncertas, kurį atliko sop
ranas Nerija Linkevičiūtė ir 
bosas - baritonas Vytautas 
Paulionis, akompanuojant 
kompobitoriui Dariui La
pinskui.

Programoje buvo operų 
arijos ir lietuvių dainos. 
Koncertą pradėjo solistas 
Vytautas Paulionis, padai
navęs 3 arijas itališkai, o> 
solistė Nerija Linkevičiūtė 
5 lietuvių kompozitorių dai
nas. Pirmąją programos da
lį užbaigė V. Paulionis, pa
dainavęs porą lietuviškų 
dainų.

Antroje dalyje ir vėl pa

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
> TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

sirodė V. Paulionis, padai
navęs ariją ir serenadą, o 
solistė Nerija Linkevičiūtė 
padainavo 2 arijas. Antru 
išėjimu V. Paulionis padai
navo porą lietuviškų dainų. 
Koncertas baigtas duetu iš 
operos "Don Giovanni” W. 
A., Mozarto. Visos arijos 
buvo dainuotos originalia 
kalba. Bisui kiekvienas at
skirai padainavo po vieną 
lietuvišką dainą. Nors pub
lika nenorėjo solistų paleis
ti nuo scenos, bet daugiau 
nieko neišprašė.

Koncertas praėjo labai 
gražiai ir publika, kurios 
buvo pilna salė ir balkonas, 
nuoširdžiai solistus sutiko ir 
priėmė. Nesigailėjo plojimų 
ir valiavimų. Mūsų žinomą
ją solistę Neriją Linkevi
čiūtę mes esame įpratę ma
tyti atliekant programą su 
neatskiriamu partneriu Ber
nardu Prapuoleniu, bet šį 
vakarą ir su nauju solistu 
pasirodė ypatingai gerai. 
Gaila, kad per mažai buvo 
duetų.

Skaitytojas bus pastebė
jęs, jog parašiau, kad ope
rų arijos buvo išpildytos 
originalia kalba, o ne lietu
viškai. Paprastai solistai di
džiuojasi, kad gali progra
mą išpildyti net keliomis 
kalbomis. Man kyla klausi
mas, kodėl žinomų kompo
zitorių operos, statomos lie
tuvių kolektyvo, yra ver
čiamos į lietuvių kalbą ir 
d a i n uojamos lietuviškai. 
Juk būtų daug paprasčiau 
ir lertgviau (nereiktų rūpin
tis libreto vertimu), dainuo
ti itališkai, vokiškai ar 
prancūziškai, o turinį pa
aiškinti programoje. Didžio
ji koncerto dalyvių daugu
ma svetimomis kalbomis 
dainuojamų arijų nesupra
to, o paaiškinimo taip pat 
nebuvo.
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BALFO VAJUS

BALFo Clevelando sky
rius skelbia metinį aukų 
rinkimo vajų nuo š. m. spa
lio 1 dienos. Aukos bus ren
kamos kiekvieną sekmadie
nį po pamaldų šv. Jurgio pa
rapijos apatinėje salėje ir 
DMNP kavinėje. Taip pat 
bus išsiuntinėti laiškai pra
šant aukas persiųsti valdy
bos iždininkui Vytautui Jo
kūbaičiui šiuo adresu: 3000 
Hadden Avė., Euclid, Ohio 
44117.

Į nelaimę ir vargą patekę 
tautiečiai Sibire, Lietuvoje 
ar kitoje pasaulio dalyje yra 
reikalingi pagalbos ir BALF 
Clevelando skyriaus valdy
ba kreipiasi į visus, prašy
dama ištiesti dosnią ranką 
ir palengvinti kenčiančiųjų 
sunkią dalį.

BALFui aukos yra atlei
džiamos nuo federalinių mo
kesčių.

KULTŪROS 
DARBUOTOJŲ 

KONFERENCIJA

JAV LB Kultūros Taryba 
ruošia apygardų-apylinkių 
kultūros darbuotojų pirmą
ją konferenciją, 1980 m. 
lapkričio 22-23 dienomis 
Clevelande, Lietuvių Na
muose, 877 East 185th St.,

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PASALINTI VARVĖJIM U, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING 
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 
Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, 

dedame po stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo.
MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood. Ohio

Cleveland, Ohio 44119.
Konferencijos tikslas: pa

sidalinti patirtimi iš kultū
rinės veiklos apygardose bei 
apylinkėse. Išklausyti su
gestijų tai veiklai organi
zuoti, paįvairinti bei pagy
vinti, sutinkamoms kliūtims 
šalinti.

Konferencijos programa 
bus vėliau skelbiama. Infor
macijų dėl konferencijos 
kreiptis į Kultūros Tarybos 
pirmininkę I. Bublienę tel. 
216-481-8854 arba vicepir
mininką V. Mariūną telef. 
216-481-4534.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

•- §PALIO 12 D, Kultūrinė
je popietėje solistai Stasys Ba
ras, Danutė Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis. Rengia Dievo Motinos 
parapija.

•'SPALIO 18-19 D. Pr. Gai
liaus meno kūrinių paroda 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Rengia skautai akademikai.

• SPALIO 25-26 D. Cleve
lando Skautijos 30 metų su
kakties minėjimas.

• SPALIO 26 D. 12 vai. 
ALTo skyriaus organizacijų 
metinis visuotinis susirinkimas 
Šv. Jurgio parapijos salėj.

• LAPKRIČIO 1-2D. kon
certas, meno paroda ir sociali
niais klausimais simpoziumas. 
Rengia LB.

• LAPKRIČIO 9 D. Dievo 
Motinos parapijos, kultūrinė 
popietė.

• LAPKRIČIO 15 D. 7 vaL 
vakare, L. K. V. S. "Ramovė” 

■Clevelando skyrius rengia ka
riuomenės šventės minėjimą, 
Lietuvių namuose, viršutinėje 
salėją,

• LAPKRIČIO 16 D. 11:30 
vai. ryto D.M.N.P. parapijos 
viršutinėje salėje Ped. lituanis
tikos kursai rengia Donelaičio 
minėjimą.

• LAPKKRIČIO 22-23 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

• Gruodžio 7 d. Dievo Mo
tinos. parapijos kultūrinė po
pietė.

• GRUODŽIO 21 D. — Šv.
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

• VASARIO 28 D. — Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komiteto 
rengiamas Užgavėnių Blynų 
balius Lietuvių namuose.

• KOVO 7 D. Kent Statė 
Universiteto liet, programai 
paremti vakaras. Rengia LB 
apyl. ir apyg. valdybos.

• KOVO 15 D. Kaziuko mu
gė.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
NatKMMmO* •• on yo»x axto

PHYSICAL THERAPIST
Position for new or experienced therapist Mušt be re
gistered or eligible for Michigan Licensure. Modern 244- 
bed acute general hospital located on the near southwest 
side of Detroit Well eųuipped department Excellent 
benefits. Salary commensurate with experience.

Contact: Personnel Department

SOUTHWEST DETROIT 
HOSPITAL

, 2401 20th Street
Detroit, Michigan 48216

Phone: 313-961-7777
07-49)

PAGE GULFSTREAM INC.
HAS OPENINGS FOR 

EXPERIENCED QUALIFIED 
CUSTOM CABINET MAKERS 

INTERIOR INSTALLERS 
UPHOLSTERS 

AIR CRAFT SHEET METAL MECHANICS 
Aircrafl ezperiencs preferred. Company offer* ezcellent wage*. fringe 

benefits and working conditions.

. 512-828-8151
An Equa> Opportunity Employer

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-221'1.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East l65th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Deda E. Jakube ir sūnus WiUiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinia 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

TURNER REALTY
* EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530
501 E AST 185 ST.

RITA MATAS
ĮSTAIGOS , 

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISE NEKILNOJAMOJO TIRTO
IVERT1NTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN 
DALIA KASULAITIS
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A SAJOVBC 

VYTAS MATAS — 
patarėjas

Esame registruoti pilnateisiais nariais trijose skirtingose Multiple List- 
ing įstaigose:

CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland A Suburbs) 
LCMLS — Lake County 
RMLS — Vnited Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodam* nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia amų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė j Ritą Ma
tiem ilnatėisę namų įvertintoji-

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119'

PHONE: 186-2530

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
įnešus $100
30 mėnesių

įnešus $100
72 mėnesiams

C1/0/ įnešus $100
0/2/O 12 mėnesių

Indėlius galima išimti bet kuriuo laiku. Tačiau už taupymo pažymėjimus, 
kurie išduoti 1979 m. liepos 1 d. vieniems metams ar ilgiau, nuošimtis nebus 
mokamas už 6 mėnesius, jei juos išimsime anksčiau nustatyto laiko. Jei 
indėliai deponuoti tik metams ar trumpesniam laikui, tada nuošimčiai ne
bus mokami už 3 mėnesius, išėmus juos anksčiau nustatyto laiko. Šiuo 
atveju už išimtą sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai.

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
. REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame _ -

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais. \

SANTAUPŲ SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $40,000.
PASKOLAS NAMŲ PIRKIMUI, 

/uperior Avinas 
■AND LCAN ASSOCIATION

ATIDARYTA SEATADIENIA1S. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185tk SJreet

481-3008’ 
32800 Center Ridge Road 13515 Euclid Avė. 

779-5915 681-8100

renc

14406 Cedar Avė.
381-4280
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

CLEVELANDO 
SKAUTIJA MINĖS 30 

METŲ SUKAKTĮ

Š. m. spalio 25 d., šešta
dienį, Lietuvių Namų salė
je įvyks sukaktuvinis po
būvis. Bus smagi muzika, 
gardi vakarienė ir nuotai
kinga programa.

Spalio 26 d., sekmadienį, 
skautai organizuotai daly
vauja 10 vai. šv. Mišiose 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje ir po pamaldų 
11:30 iškilminga skautijos 
sueiga DM parapijos salėje. 

Bilietai į pobūvį $14.00 
asmeniui gaunami pas M. 
Puškorienę, tel. 486-8613.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti pobūvyje ir iškil
mingoje sueigoje.

• Susitikimas su šen.
John Glenn ir ta proga ruo
šiama vakarienė įvyks š. m. 
spalio 19 d., sekmadienį, 
nuo 5 vai. vak. iki 8 vai. vak. 
Hofbrau Haus, 1400 E. 55th 
St., Clevelande, Ohio. Auka 
$12.50. Bus meninė progra
ma. Kaip žinoma, senatorius

A. t A.
Dailininkas Vytautas Petras LEPEŠKA 32 metų 

amžiaus žuvo lėktuvo avarijoj š. m. rugsėjo mėn. 12 d. 
skrendant iš West Palm Beach, Fla. į Bahamos salą. 
Lėktuvas nukrito į vandenyną ir visi žmonės žuvo. Jo 
kūnas nebuvo surastas.

Paskutinius 18 mėn. Vytautas sėkmingai dirbo GEE 
& JENSON, architeks, Engineers, Planers firmoj kaip 
section supervisor.

Velionis baigęs vidurinius mokslus Vokietijoj, per
sikėlė į Kent Statė University, kur studijavo Architek
tūrą ir Commercial Art baigdamas universitetą su B A 
diplomu.

Requiem už jo sielą bus laikomos Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos šventovėj š. m. spalio 4 d., 11 vai. ryte, 
18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119.

Praneša nuliūdė tėvai

Šį šeštadienį, spalio 11 d. 6 v. v. Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje atidaroma dail. Kęstučio Kizevičiaus grafikos pa
roda. Apie dailininką ir jo kūrybą kalbės Juozas Stempužis. 
Paroda bus atidaryta ir sekmadienį nuo 11 iki 3 v. p. p. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti. Įėjimas auka ir kavutė svetainėje.

Glenn kandidatuoja naujam 
terminui ir per šiuo rinki
mus prašome už ji balsuoti. 

Norintieji dalyvauti va
karienėje kvietimus gali 
gauti pas lietuvių demokra
tų klubo pirm. Joną Nasvy- 
tį tel. 486-0877 ar 481-1604.

• Balfo Clevelando sky
rius, per pirm. .V. Stepona
vičių ir sekr. A. Puškoriū- 
tę, linkėdami Dirvai ištver
mės sunkiame spaudos dar
be, pridėjo auką 20 doL 
Ačiū.

i VJIKi
DIRVA

ĮTEIKS PREMIJĄ

Lietuvių klubo ketvirto
sios metinės visuomeninės 
ir kultūrinės premijos įtei
kimo banketas įvyks lap
kričio z9, sekmadienį, 4 vai. 
p. p. Lietuvių namų salėje.

Premijos komisija, kurią 
sudaro Aurelija Balašaitie- 
nė, dr. Edm. Lenkauskas ir 
Kęstutis P. Šukys, dabar 
peržiūri premijos kandida
tų sąrašą.

• Jurgis Ramonas paskir
tas Reagan-Bush Nationa- 
lities Advisory Board nariu, 
atstovaująs lietuvius res
publikonus. Kiti devyni na
riai yra kitų tautybių.

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos metinis susi
rinkimas įvyks Clevelande 
Lietuvių Namuose lapkričio 
2 d., sekmadienį, 12 vai. 
darbo posėdis, po to pietūs 
ir programa. Kalbės prof. 
Vytautas Bieliauskas.

• Dvasinė kelionė, pirmo
ji šio rudens, bendra tema 
”0 kuo jūs mane laikote?” 
įvyks Dievo Motinos parapi
jos svetainėje trečiadienį, 
spalio 8 d. 7:30 v. v.

HELP WANTED
Centerless grinder trai- 

nees, first, second and third 
shift opening. Equal oppor
tunity employer. Apply in 
person, Cleveland Wire Die, 
Ine., 19850 St. Clair Avė., 
Cleveland, Ohio 44117.

5 PATRIA prekybos na
ta uosę, 794 E. 185 St., Cle- 
vėlande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnnrtuo- 
tų maisto produktų. Įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo
dos duonos, o dovanų sky
riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720.

• PERKANT IR PAR
DUODANT UJAMUS prašo
me kreiptis' f ČTPKUS 
REALTY, 31715 Vine 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

MALONIAI KVIEČIAME JUS 
DALYVAUTI LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBO IV VISUOMENINĖS 

IR KULTŪRINĖS

PREMIJOS BANKETE,
lapkričio 9, sekmadienį, 4 vai. p. p.

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ 
SALĖJE.

KOKTEILIAI, PIETUS, PREMIJOS ĮTEIKIMAS, 
ŠOKIAI.

Bilietai $15.00 asmeniui.
Rezervacijos klube tel. 531-2131.

Visi dalyvaukime iškilmingame premijos 
bankete!

LIETUVIŲ KLUBO PATIKĖTINIŲ TARYBA

'ČIČINSKAS' CLEVELANDE LAPKRIČIO 22 D
LB Clevelando apylinkės 

valdyba tradicinių Lietuvių 
Dienų proga atsikviečia 
Dainavos ansamblį iš Chi
cagos su nauju kompozito
riaus Aloyzo Jurgučio kūri
niu-opera "ČIČINSKAS” 
(libretas Anatolijaus Kai
rio). Operoje dalyvaus an
samblio virš 60 asmenų cho
ras, 11 solistų, baletas ir 
Clevelando simfoninis or
kestras. Spektaklis įvyks 
lapkričio 22 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Euclid High 
^chool auditorijoje (711 E. 
222 St., Euclid, Ohio).

Apylinkės valdyba, prisi
mindama, kad clevelandie- 
čiai niekad neatsisakydavo 
dosnia auka paremti LB 
Clevelando apylinkės kultū
rinius - meninius užsimoji
mus, vėl drįsta kreiptis į 
visuomenę, pritarti suma
nymui atsikviesti Dainavos 
ansamblį su muzikiniu vei
kalu "Čičinskas”, ateinant 
į talką su finansine parama.

Kviečia tapti šio renginio 
mecenatu, garbės rėmėju 
ar rėmėju. Aukotojų pavar
dės bus atspausdintos Lie
tuvių Dienų programoje to
kia tvarka: mecenatai au
koje 100 dol. ir daugiau, 
garbės rėmėjai — 50 iki 
100 dol., rėmėjai — iki 50 
dol. Mecenatams rezervuo
jami 2 pirmųjų vietų bilie
tai ir 2 asmenims vakarie
nė kartu su ansambliu, gar
bės rėmėjams — 2 pirmųjų

”OKTETAS 2 1”
BALIUS-KONCERTAS

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE 
š. m. lapkričio 1 d., šeštadienį.

KOKTEILIAI — 7:30. VAKARIENĖ — 8:00. 
PIRMA PROGRAMA 9:00 

šokiams gros R. STRIMAIČIO orkestras.
Kaina 15 dol. asmeniui.

Rengia: CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS. Globo
ja: ALB OHIO APYGARDOS SOCIALINIS SKYR. 
Mašinoms bus policinė apsauga. Vietas rezertuoti 
pas Vitaliją Butkuvienę teL 732-8250, Valdą žie- 

donį — 481-8023 ir pas kitus okteto narius.
O*-4J)
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vietų bilietai.
Bilietai po 12.00, 10.00, 

8.00 ir 6.00 dol. jau parda
vinėjami. Vietas galima re
zervuoti kreipiantis į J. 
Malskį, tel. 486-9165, ar R. 
Tatarūnienę, tel. 531-5924.

"ČIČINSKAS” — trijų 
veiksmų muzikinis veikalas. 
Libretas — Anatolijaus 
Kairio, muzika — Aloyzo 
Jurgučio. Dirigentas Aloy
zas Jurgutis. Režisierius — 
Petras Maželis, dekoracijos 
Jurgio Daugvilos, apšvieti
mas Česlovo Rukuižos. 
Akompaniatorė — Živilė 
Modestienė, chormeisterė— 
Rasa šoliūnaitė, režisie
riaus asistentė — dail. Van
da Aleknienė. Kostiumų 
projektai ir išpildymas — 
Monikos Kripkauskienės, 
jos asistentė — Mėta Gaba- 
lienė, baleto choreografija 
— Jaunutis Puodžiūnas.

Solistai: (veikėjai) Ri
mas Strimaitis, Margarita 
Momkienė, Valentinas Lio- 
rentas, Roma Mastięnė, Au
dronė Simonaitytė-Gaižiū- 
nienė, Vytautas Paulionis, 
Nelia - Paulauskaitė, Vytas 
Radys, Julita šermukšny- 
tė-Burgess, Julius Savri- 
mas, Bronius Jančys.

Lapkričio 22 d. nepraleis
kite progos pamatyti šį 
spektaklį.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ



DIRVA
Aukos Dirvai

• Lietuvių Tautiniai Na
mai Chicagoje, skirstydami 
pereitų metų pelną, Dirvai 
65 metų sukakties proga 
paskyrė 1000 dol., kuriuos, 
pirm. inž. Jonas Jurkūnas 
įteikė Dirvos sukaktuvinia
me baliuje Clevelande, rug
sėjo 27 d.

• Inž. Jonas Jurkūnas, 
buvęs ALT S-gos pirminin
kas, ir Ponia Dirvai paremti 
sukakties proga įteikė 100 
dol. Ačiū.

• Dr. Danielius Degėsys, 
Vilties draugijos pirminin
kas, ir Ponia, Dirvos sukak
ties atžymėjimui, įteikė 
Dirvai auką 100 dol. Ačiū.

• Juozas Stempužis, Tė
vynės Garsų radijo progra
mos redaktorius, sveikinda
mas Dirvą, pridėjo auką 30 
dol. Ačiū.

A. A.

ANTANUI NASVYČIUI

mirus, jo sūnums MINDAUGUI ir DONATUI 

su šeima bei kitiems artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Kar. Juozapavičiaus šaulių
Kuopa

• Kostas Ramonas, nuo
širdus Dirvos rėmėjas Chi
cagoje, per vykstančius į 
Dirvos minėjimą chicagiš- 
kius, atsiuntė auką 100 dol. 
Ačiū.

• Los Angeles Tautiniai 
Namai, per pirm. Joną Pet- 
ronį, sveikindami Dirvą, at
siuntė auką 100 dol. Ačiū.

• Eugenijus Bartkus, bu
vęs ALT S-gos pirmininkas 
ir dabartinis Tautinio Sąjū
džio pirmininkas, ir Ponia, 
sveikindami Dirvą atsiuntė 
100 dol. Ačiū.

• Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai. sveikindami 
Dirva sukakties proga, lin
ki nepavargti puoselėjant 
lietuvišką spausdintą žodį 
sunkiose išeivijos sąlygose. 
Dirvai paremti pridėjo au
ką 150 dol. Ačiū.

• JAV LB visuomeninių 
reikalų taryba, pirm. A. Ge-

KARIO žurnalo 60 metų sukaktis buvo paminėta š. m. rugsėjo 20 dieną, Kultūros Židi
nyje, Brooklyne. Pagrindiniu kalbėtoju buvo A. Budreckis. Ilgesnį žodį tarė Kario redaktorius 
Zigmas Raulinaitis. Sveikino žodžiu Lietuvos generalinis konsulas Anicetas Simutis ir įvairių 
organizacijų atstovai

Nuotraukoje rengėjai ir svečiai. Iš kairės į dešinę sėdi: Klevečkienė, Raulinaitienė, Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simutis, Simutienė, Rūtenienė ir Rūtenis. Stovi: Noakas, Sližienė, Sližys, 
Noakienė, Balčiūnas, kun. Račkauskas, Sutkus, redaktorius Z. Raulinaitis, Sutkienė, Tėv. Gied- 
gaudas ir Bileriai. I* Tamošaičio nuotr.

čys ir finansų tvarkytojas
F. Andriūnas, Dirvai šven
čiant 65 metų sukaktį, at
siuntė sveikinimus su ge
riausiais linkėjimais nepa
vargti svarbiame lietuvy
bės išlaikymo darbe ir pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū.

• Jonas ir Nelė Mockai, 
buvę clevelandiečiai, dabar 
gyveną Kalifornijoje, svei
kindami Dirvą užvertus še
šiasdešimt penkias vagas ir 
linkėdami dar daug tokių 
tiesių, lygių vagų ateityje, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• Dr. Kazys Bobelis, Vli
ko pirmininkas, apgailes
taudamas, kad negalės da
lyvauti Dirvos sukakties 
minėjime, nes išvyksta į 
Europą, pridėjo savo asme
nišką auką 65 dol. Ačiū.

• LB Floridos Auksinio 
kranto apylinkė, pirm. P. 
Urbutis, sveikindami Dirvą, 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

• JAV LB Kultūros Tary
ba, per pirm. Ingridą Bub
lienę, Dirvai minint 65 m. 
sukaktį, įteikė auką 100 dol. 
Ačiū.

• Ona ir Kostas Mitinai, 
gyv. Fremont Center, N. Y., 
mums rašo, kad Dirva jų 
namuose yra laukiamas sve
čias, nes kiekviename nu
mery yra kas paskaityti. 
Labiai įdomiai parašo V. 
Meškauskas, J. Statkutė ir 
kiti.

Linki Dirvai ilgo amžiaus, 
o bendradarbiams stiprios 
sveikatos. Dirvai paremti 
pridėjo auką 7 dol. Ačiū.

• LB Palm Beach apylin
kė per P. Mikšį Dirvai pa
remti atsiuntė auką 30 dol. 
Ačiū.

• Bronius Tiškus, iš Col- 
linsville, III., sveikindamas 
Dirva 65 metų, pridėjo auką 
65 dol. Ačiū.

• JAV LB Krašto valdy
ba, per pirm. inž. V. Kutkų, 
Dirvos sukakties proga įtei
kė auką 100 dol. Ačiū.

• ALT S-gos East Chica
gos skyrius, per pirm. Ka
zimierą Pocių, Dirvos su
kakties proga atsiuntė 65 
dol. Ačiū.

• Inž. Kazimieras Pocius, 
buvęs Vilties pirmininkas, 
ir Ponia, sukakties proga 
Dirvai paremti įteikė auką 
100 dol. Ačiū.

• Dr. F. Tallat-Kelpša, 
gyv. Evergreen Park, prie 
linkėjimų Dirvai 65 metų 
proga, pridėjo auką 25 dol. 
Ačiū.

• Rašytojas Bronys Rai
la, daugelio knygų autorius, 
publicistas, neseniai išleidęs 
naują knygą "Vaivos juos
ta", atvyksta į New Yorką..

Spalio 10 d., penktadienio 
vakare, 7:30 vai. Kultūros 
židinio mažojoje salėje bus 
šios jo naujos knygos suti
kimas, susipažinimas su ja 
ir su autoriumi. Apie knygą 

ALT S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS 
š. m. lapkričio 8 d. 7:30 vai. vak.

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
TAUTINIUOSE NAMUOSE, 

3356 GLENDALE BLVD.

RENGIA

DIRVOS 65 M. JUBILIEJAUS 
MINĖJIMĄ IR BALIŲ

Visą programą atliks vietos jaunimas. Bus 
trumpa akademija, po kuriuos meninę programą 
atliks VILIJA VARIAKOJYTĖ ir VITENIS DŪ
DA, akompanuojant ONAI METRIKIENEI. šo
kiams gros jaunimo orkestras. Įėjimo kaina, su 
karšta vakariene ir gėrimais, 15 dol. asmeniui.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

ALT S-GOS LOS ANGELES 
SKYRIAUS VALDYBA

ir autorių kalbės rašytojas- 
poetas Stasys Santvaras iš 
Bostono.

ši knyga yra sudaryta iš 
kalbų, kurios buvo pasaky
tos Lietuvai per Laisvės 
Radiją — Radio Liberty. 
šiam darbui Bronys Raila 
buvo užangažuotas 1974 me
tais. Kad klausytojam būtų 
aišku, kokios tos kalbos, 
kaip jos skamba originale, 
bus pademonstruotos dvi 
trumpos kalbos iš garsa- 
juostės.

Pats svečias Bronys Rai
la, pasižymėjęs kalbėtojas, 
savo paskaitoje palies mū
sų gyvenimo svarbius mo
mentus. *

Svečio ir knygos sutiki
mą rengia Vaižganto Kultū
ros Klubas ir tikisi, kad 
gausūs Br. Railos bičiuliai 
tikrai atsilankys į šią kultū
rinę vakaronę.

• Dail. Aleksandra Mer- 
ker-Vitkauskaitė dalyvauja 
Modern Art Guild kolekty
vinėje parodoje, kuri vyks
ta nuo rugsėjo 21 iki spalio 
15 Paramus Community 
School, 356 Spring Valley 
Rd., Paramus, N. J.
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