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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Sovietai Via. Rytuose
Galimi jų siekiai

Atrodę, kad smarkiai įsi
liepsnojęs Irako-Irano karas 
buvo tokia pat staigmena Mas
kvai kaip ir Washingtonui. 
Tiesa, su tokia galimybe reikė
jo skaičiuotis. Buvo galima 
laukti, kad Irakas bandys ‘pa
taisyti’ savo sienas, padiktuo
tas 1975 m. daug stipresnio ša
cho, bet kad Irakas taip pasi
skubins - buvo staigmena.

Karas sovietus ištiko nela
bai patogioje pozicijoje. Jei 
Irakui būtų pasisekę Iraną 
greitai nugalėti - būtų kitaip, 
bet karui užsitęsus Maskva 
pradėjo galvoti, kad jai geriau 
būtų, jei abu karo nuvarginti 
kraštai prašytų jos tarpininka
vimo, kuris be abejo leistų jai 
tvirčiau pastatyti savo koją 
Vid. Rytuose.^ Reikia neuž
miršti, kad ajatolos Khomeini 
Iranas, ypač po sovietų inva
zijos Afganistane, turi bloges
nius santykius su sovietais ne
gu šacho laikais. Dabar susi
dariusioje padėtyje Maskva iš 
vienos pusės pasiūlė savo talką 
Iranui, kuris nuo jos atsisakė, 
o kartu sudarė draugiškumo 
sutarti su Sirija, kurios santy
kiai su Iraku yra labai blogi, 
kad ji turi pildyti seniau pa
darytus jsipareigojimus. Siri
ja ir Libija, kurios abi nuo se
niau turi gerus santykius su 
sovietais - iš kurių perkasi 
ginklus, atsistojo Irano pusėje, 
kas be abejo daro tam tikrą 
spaudimą j Iraką. Jei Irakas 
dabar savo kariuomenę sustab
dytų, sovietai galėtų girtis, 
kad jie savo diplomatija išgel
bėjo taiką, kas tarp kitko su
tinka su Brežnevo laiško Car- 
teriui dvasia (JAV prezidentas 
su Kremliaus valdovu pasikei
tė laiškais, žadėdami į karą 
nesikišti).

Žinoma, kas vyko Kremliu
je, mes galime tik spėlioti. Kas 
vyko tuo tarpu Washingtone, 
mes žinome iš spalio 12 d. N.Y 
Times. Pagal tą pranešimą, 
kuris nebuvo paneigtas, Saudi 
Arabija, kuri stojo Irako pu
sėn ir davė savo aerodromuose 
vietos Irako lėktuvams, kad 
tuo būdu padėjus jiems išveng
ti galimų Irano aviacijos puo
limų pačiame Irake, buvo iš
sigandusi, kad už tai ją pačią 
gali pulti iniršę iraniečiai - o 
be to iš viso karas gali sudaryti 
ir kitų nenumatytų pavojų, 
rugsėjo 26 d. vakare paparašė 
JAV paramos. Ne oficialiai, 
bet per ČIA stoties ten virši
ninką. Tokiu būdu pirmas tą 
pranešimą gavo ne Valstybės 
Departamentas, bet prez. sau
gumo patarėja Brzezinskis.

Atsiminkime, kad sausio 
mėn. prezidentas Carteris pa
skelbė savo doktriną, skelbian
čią JAV pasiryžimą ginti Per
sijos įlankos šaltinius ir priėji
mą prie jų, jei reikėtų, ir kari
nėmis priemonėmis. Saudi 
prašymą davė progos sustiprin

ir JAV atsakymas
Vytautas Meškauskas

ti ten savo pozicijas ir negrą- 
sant naftos tiekimui iš neka
riaujančių Persijos įlankos 
kraštų. Saudi per ČIA prašė 
ne tik pagalbos, bet kartu 
pranešė savo pasiryžimą grieb
tis veiksmų prieš Iraną, jei to 
reikalautų padėtis. Brzezins
kis, gavęs tą pranešimą, šešta
dienio rytą susisiekė su Gyni
mo Sekretorium Brownu ir 
Valstybės Sekretoriaus pad. 
Warren M. Christopher, nes 
Muskie buvo Maine valstijoje.

Saudi prašymas buvo nefor
malus ir neturėjo jokių konkre
čių pasiūlymų, todėl JAV ga
lėjo laisvai apsvarstyti visas ga 
limybes. Apsispręsta, kaip ži
nome, buvo pasiųsti keturius 
žvalgybinius lėktuvus, kurie 
iž anksto galėtų įspėti apie be
siartinančius Irano lėktuvus. 
Tai laikytina ‘apsigynimo’ 
priemone ir tuo būdu neprieš
tarautų neutralitetui, kurio 
laikytis Washingtonas anks
čiau pažadėjo, ir nesukelti jo
kių sovietų įtarimų. Kariniai 
slluoksniai ragino pasinaudoti 
proga ir tvirčiau susirišti su 
Saudi Arabija, kuri iki šiol sa
vo teritorijoje nenorėjo matyti 
JAV karių.

Kai sekmadienį į Washing- 
toną grįžo Muskie, jis jaubuvo 
įkalbėtas Valstybės Departa
mento pareigūnų laikytis 
labai atsargiai. Muskie pats 
bijojo, kad aktyvi pagalba 
Saudi Arabijai prieštaraus jo 
prieš porą dienų duotam pa
žadui Gromyko New Yorke, 
kad JAV laikysis griežto neut
ralumo. Už tat jis labai prie
šinosi Browno ir Brzezinskio 
pasiūlymams užimti stipres
nes pozicijas. Atrodo, kad 
Muskie pažiūra, kad JAV ne
turėtų siųsti jokių ofenzyvinių 
ginklų į Vid. Rytus šiuo metu, 
laimėjo. Brzezinskis apie su
tarimą pranešė prezidentui 
Carteriui, kuris sušaukė savo 
saugumo tarybos posėdį 8 vai. 
pirmadienio ryte. Per tą patį 
laiką buvo patirta, kad Irakas 
atšaukė savo lėktuvus iš Oma- 
no ir tokiu būdu Iranas netu
rėjo jokio preteksto pulti tą 
strateginiai labai svarbią vals
tybėlę, saugančią Hormuzo są
siaurio pietinį krantą. Atsi
tiktinai Saudi Arabijoje viešė
jęs gen. štabo viršininkas gen. 
Jonės ir JAV ambasadorius 
West buvo instruktuoti gauti 
formalų prašymą žvalgybos 
lėktuvams, ką Saudi tuojau ir 
padarė.

Žvalgybos lėktuvų nusiunti
mas nereikalauja kongreso su
tikimo, kuris pagal 1974 m. 
War Powers Act turėtų būti 
gautas prieš siunčiant JAV 
karines jėgas ten, kur laukia
ma karo veiksmų. Kol kas pa
čioje Saudi Arabijoje tokių 
veiksmų nelaukiama. Antra 
vertus, tųlėktuvų pasiuntimas 
parodė JAV ryžtą, jei reikėtų,

Sukaktuvininkas Mečys Valiukėnas su žmona Eleonora, savo dukters, sūnų ir marčių 
tarpe minint sukaktį Lietuvių Tautiniuose Namuose Chicagoje, š. m. spalio 11 d.

V. A. Račkausko nuotr.

Mečiui Valiukėnui 70 metų amžiaus
Antanas Juodvalkis

Visuomeninkas, žurnalis
tas, tautinės dirvos puren- 
tojas Mečys Valiukėnas, su
laukė 70 metų amžiaus ir 
jo draugų iniciatyva, š. m. 
spalio 11 d. Lietuvių Tauti
nių Namų salėje, Chicagoje, 
įvyko pagerbimas.

Susirinkusių šimtinės 
draugų vardu pobūvį atida

Mečys ir Eleonora Valiukėnai su adresu, ir dalyvių para
šais, įteiktu Mečiui Valiukėnui jo 70 metų amžiaus sukakties 
proga š. m. spalio 11 d. LT namuose, Chicagoje.

daugiau įsikišti. Galimas 
daiktas, kad tai privertė Jor
dano karalių Husseiną, kuris 
stqo Irako pusėn, atidėti savo 
numatytą kelionę Maskvon to
limesniam laikui..

Tokiu būdu vėl galima bū
tų įžiūrėti Dievo pirštą, kuris 
kaip žinia neapleidžia kūdi
kių, girtuoklių ir JAV ... Ži
noma, ir iš to piršto būtų men
ka nauda, jei dėl to sustiprėtų 
Carterio perrinkimo šansai, o 
to laukiama - ypač jei pridėsi
me faktą, kad kautynių lau
kuose Irako turimi sovietų tan
kai ir doktrina (neduodanti 
iniciatyvos mažesnių dalinių 
vadams) pasirodė mažiau ver
tingi negu Irano turimi britų 
tankai ir amerikiečių doktri
na, pagal kuria buvo apmoky
ta Irano kariuomenė. 

rė ir jam vadovavo inž. Vac
lovas Mažeika. Kreipdama
sis į sukaktuvininką MeČj, 
jo žmoną Eleonorą, dukrą 
Rimvydą ir keturis sūnus: 
Šarūną, Dainių, Arvydą ir 
Gintarą prabilo šiais žo
džiais :

„Šiandieną susirinkome 
būrys Tavo draugų, kolegų, 

(Nukelta į 4 psl.)

Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė ir akompaniatorius Arū
nas Kaminskas atliko meninę programos dalį Mečio Valiukėno 
pagerbime.

vienminčių bei pažįstamų 
pabuvoti kartu su Tavimi ir 
Tavo šeima, ne vien tiktai, 
kad Tau suėjo 70 metų am
žiaus (tai buvo tik proga) 
bet, kad Tu, Mečy, esi pasi
reiškęs visuomeninėje veik
loje: neolituanuose, Laisvės 
kovotojuose, VLIKe, tauti
ninkuose ir žurnalistikoje. 
Mane ir daugelį čia esančių
jų su Tavimi riša neužmirš
tami pergyvenimai dar iš 
studentavimo laikų Korp! 
Neo-Lithuania ir rizikinga 
pogrindžio veikla Laisvės 
Kovotojuose. Mus visus ri
ša bendra tautinė idėja, ku
rią Tu visą laiką taip nuo
širdžiai puoselėjai, bendra 
lietuviška veikla, kurioje 
Tu, Mečy, buvai, esi ir būsi 
įsijungęs, kol jėgos leis.

Tu, Mečy, būdamas švel
naus ir nuolankaus būdo, 
beveik niekad nemokėjai
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snvniTinĖ PouTiys^į^
Ginčai dėl Madrido konferencijos dienotvarkės. — JAV už

Pol Pot režimą. — Europiečių traukimasis iš 
- - - - - - - - - - - - - - - - - NATO įsipareigojimų. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spalio 8 d, prasidėjo pa
ruošiamieji darbai Madrido 
konferencijai, kuri turėtų 
prasidėti lapkričio 11 d. Jos 
paskirtis, kaip žinia, yra 
apžvelgti Helsinkio BAI
GIAMOJO AKTO vykdymą. 
Tikėtis, kad sovietai jo 
principų laikysis, būtų tas 
pats kaip laukti, kad jie pa
sidarys sau ’harakiri’. Ant
ra vertus, reikia sveikinti 
progą iškelti jų nesilaiky
mą Helsinkio principų ir ją 
išnaudoti.

JAV delegacijai paruošia
mose derybose vadovauja 
tūlas Mr. Kapelman, kuris, 
konferencijai oficialiai pra
sidėjus, užleis savo vietą 
buv. JAV Generaliniam 
Prokurorui Griffin B. Bell, 
prez. Carterio asmeniškam 
draugui.

Buvo laukiama, kad so
vietai norės konferenciją 
matyti kaip galima trum
pesne. Kad ji jau būtų pa
sibaigusi tuo metu, jei jie 
ką pradėtų Lenkijoje — to
kiu būdu nebūtų viešo fo
rumo, kur tai galima būtų 
tuojau iškelti. Ar tai tie
sa, iš ligšiolinės sovietų de
legacijos laikysenos sunku 
spręsti. Principiniai JAV ir 
vakariečiai bendrai norėtų 
laikytis Belgrade buvusios 
panašios konferencijos tvar 
kos, pagal kurią konferen
cijoje galima buvo iškelti 
ką nori. Sovietai siūlo ap
riboti tam skiriamą laiką 
keturiom savaitėm, įskai
tant ir naujus pasiūlymus 
b e n d ravimui sustiprinti. 
Kalėdom, gruodžio 19 d., tu
rėtų būti padaryta pertrau
ka — su tuo sutinka Vaka
rai ir Rytai, — kuri truktų 
iki sausio 27 d. t. y. savai
tei po naujo (ar seno) JAV 
prezidento inaugurac i j o s 
praslinkus. Amerikiečiai ir 
europiečiai norėtų ir tada 
turėti progos iškelti Helsin
kio principų laikymosi ar 
nesilaikymo klausimą, bet 
sovietai tada jau norėtų 
kalbėti tik apie baigiamąją 
rezoliuciją, tuo tarpu vaka
riečiai siūlo konferenciją 
dar tęsti iki kovo mėn. Pa
gal ligšiolinį derybų su so
vietais patylimą dėl dieno
tvarkės bus susitarta tik 
pačią paskutinę — lapkri
čio 10 — dieną.

★

Užsiminus žmonių teises 
ir politiką ... Kartais ir 
VVashingtones p r i m erkia 
akį prieš nesiskaitymą su 
elementarinėmis žmonių tei
sėmis, jei to reikalauja kiti 
interesai. Tai išryškėjo pir
madienį, spalio 13 d. Jung
tinėm Tautom svarstant 
kas turėtų toje institucijoje

atstovauti Kambodiją. So
vietai, Vietnamas ir kiti so
vietų pakalikai norėtų ma
tyti Kambodiją atstovau
jant naują vietnamiečių pa
statytą Heng Samrin rėži
mą. Visa eilė pietryčių azi- 
jos valstybių iš principo ne
nori naujos valdžios pripa
žinti, nes ji yra svetimųjų 
pastatyta. Taip tai taip, 
bet... buv. Pol Pot rėži
mas buvo toks žiaurus, iš
žudė milijonus žmonių, kad 
paprasčiausias žmonišku
mas reikalauja tik džiaug
tis jo pašalinimu. Akcijai 
už naujo rėžimo nepripaži
nimą Singaporo atstovas 
Tommy T. B. Koh pripaži
no, kad Pol Pot rėžimas 
skaudžiai ir labai plačiu 
mąstu pažeidė žmonių, savo 
pačių tautiečių, teises, bet 
Jungtinės Tautos negali se
lektyviai pašalinti iš savo 
tarpo despotų ir tironų rė
žimus. šiuo metu pašalinti 
tą režimą nuo atstovavimo 
savo kraštą būtų tik nu
bausti svetimos agresijos 
auką, kad iš tikro reikėtų 
pasmerkti agresorių. Ką iš 
tikro reikėtų padaryti, tai 
tame nelaimingame krašte 
pravesti laisvus rinkimus 
JT priežiūroje, bet iki tai 
bus įmanoma padaryti, jo
kiu būdu negalima pritarti 
agresijai. Vietnamo delega
tas Lau aiškino, kad 'žmog
žudžiai negali atstovauti sa
vo aukų’. įdomu, kad JAV 
delegatas D. F. Henry ne
kalbėjo prieš balsavimą, o 
sovietų vardu pareiškimą 
padarė tik eilinis delegaci
jos vardu tūlas Vladimiras 
Petrovski. Neįsileisdamas į 
teisines plonybes, jis tik 
įspėjo, jog "mes turime pa
grindo konstatuoti, kad 
Kambodijoje įvykę pasikei
timai yra jau nebepakeičia
mi.” Per balsavimą 71 vals
tybės, įskaitan ir JAV, pa
sisakė už Pol Pot režimo 
atstovo pripažinimą teisėtų 
Kambodijos delegatu. Prieš 
balsavo 35, 34 susilaikė. 
Panašiai proporcija buvo 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtatakai: J. JANUSAITIS ir J. MAtKIKA

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

pasisakyta ir pereitais me
tais.

★

Kaip ir prieš kiekvienus 
rinkimus nuo 1948 metų, 
daug ginčijamasi ir dabar 
dėl JAV karinio pasiruoši
mo ar nepasiruošimo. Tokių 
diskusijų padėkoje papras
tai būna sustiprintas stra
teginis (atominis) apsi
ginklavimas, nes pasiga
minti daugiau atominių 
bombų lengviau negu__
karinėn tarnybon pašaukti 
jaunuolius. Gynybos Sekre
torius Harold Brown, gin
damas dabartinį JAV pa- 
ruošties stovį, nurodė, kad 
Europoje esantieji JAV da
liniai yra kautynėm gerai 
pasirengę. Tiesa, jų mažiau 
negu sovietų, tačiau JAV 
visai nesirengia kovoti Eu
ropoje vienos, be savo są
jungininkų paramos. Tokiu 
būdu, Europos gynimas 
prieš pradedant totalinį 
atominį karą atiduodamas 
į europiečių rankas ir tai 
kelia klausimą, kas bus, jei 
dėl vienų ar kitų priežas
čių bus atsisakyta nuo ato
minių ginklų panaudojimo. 
Iš Europos tuo reikalu atei
na blogos žinios. Čia, kol kas 
tik mažesniuose NATO 
partneriuose, plečiasi liga, 
kurią The Economist vadi
na ’Denmarkisation’, kuri 
yra panaši į 'Finlandizaci- 
ją’, kuria apsikrėtusios val
stybės, kaip Suomija, atsi
davė sovietų malonei, pa
sitikėdama, jog pačių so
vietų interesas reikalauja 
jos gerbūvio. Danija, kuri 
yra NATO narys, nutarė 
savo apsiginklavimą užšal
dyti keturiems metams, 
nors ta pati Danija anks
čiau, kaip ir visi kiti NATO 
kraštai, buvo nutarę padi
dinti savo biudžetus 3'< per 
metus sovietų spartaus 
g i n klavimosi akivaizdoje. 
Panašios nuotaikos vyrauja 
ir Olandijoje su Belgija, jos 
kelia galvą ir Norvegijoje, 
kuri yra ypatingai svarbi

■ Iš kitos pusės
Prieš kiek laiko šioje vietoje pastebėjus, kad bendruo

menės charta turi kiek fašistinio kvapo, S. Barzdukas 
aiškino DRAUGE, kad to negali būti, nes charta VLIKo 
surašyta po karo, kurį fašistai pralaimėjo. Bet štai PA
SAULIO LIETUVIO 5/6 Nr. yra paskelbtas to paties 
Barzduko laiškas, kūriame sakoma:

”Jei Vlikas atstovauja Lietuvai ir joje vei- 
kusiom grupėm, tai neturėtų kalbėti lietuvių išei
vių ir jų organizacijų vardu. Jei Lietuvių Chartos 
žodžiais, 'pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vie
ningą pasaulio Lietuvių Bendruomenę’, tai ji, PLB, 
turi teisę ir pareigą kalbėti jų vardu ... Bendruo
menė yra daugiau nei organizacija, ji apima visas 
gyvenimo sritis: švietimo, kultūros, ekonominę, po
litinę, šalpos, jaunimo, sporto ir t.t.”

Iš tikro būsiu apsirikęs, čia jau ne fašistinis kvapas, 
bet komunistiniai užsimojimai. Pagal juos iš ’reorgų’ ga
lima būtų atimti rezidencijas. Dabartinis JAV LB pir
mininkas V. Kutkus, pagal tą patį šaltinį, teigė:

"Lietuvių Bendruomenę sudaro visame pasau
lyje pasklidę lietuviai. (Taigi ji) apima ir Lietu
vą... kas nenori sujungtos Lietuvių Bendruome
nės, tas nori palaidos masės... tiek Vlikas, tiek 
Altas, tiek Balfas yra LB organizuoti junginiai... 
nori nenori LB padaliniai” (38 psl.).

Jei taip, Lietuvą lengviausia būtų išvaduoti paskel
biant jos tarybinę vyriausybę krašto valdyba, o patį 
kraštą nedalinti kaip Nepriklausomybės laikais į valsčius 
ir apskritis, bet apylinkes ir apygardas. Bet... ar ne iš 
ten pabėgom 'palaida mase’, nes jei būtumėm 'organizuo
ti', ten ir pasiliktumėm. Už tat arčiau žemės pasilikęs 
A. Gureckas ten pat klausia:

”Ar Lietuvos valdžia galėtų įsakinėti JAV LB 
arba Kanados LB? Niekada. Mūsų valdžia yra Ame
rikos valdžia ... Lietuvos valdžia turėtų tik mo
ralinį autoritetą...”

Su tuo sutinkant skubiausiai reikėtų pradėti ieškoti, 
kur savo galvą galėtų priglausit PASAULIO valdyba. Gal 
dar galima būtų rasti kokią negyvenamą salą, kurioje ji 
ramiai toliau galėtų spręsti savo dangiško mandato mįslę.

vm

NATO gynimosi koncepci
jai. Norvegijoje turi būti 
laikomi sunkieji ginklai, rei
kalingi ten greitai lėktuvais 
per mestiems amerikiečių 
marinams ir kitiems dali
niams, kurie čia bus skubiai 
reikalingi, turint galvoje 
nepaprastai smarkų sovietų 
pajėgų telkimą Kolos pusia
salyje. Maži NATO sąjun
gininkai ne tik nenori patys 
ginkluoti, bet ir nepagei

DUE TO LARGE CROVTH IN THE MANUFACTURE OF ALUMI-. 
NUM MOLDS FOR FOOTVVARF. INDUSTRY. WE ARE SFEK1NG IN- 
DIVIDUAL VVITH SUPERVISORY EXPERIENCE IN

MOLD MAKING OF UNIT SOLES
AND

DIRECT INJECTION MOLDS
EXCELLENT COMPANY PAID BENEFITS.

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

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

dauja amerikiečių atominių 
ginklų savo teritorijose, 
jiems grasinančių sovietų 
vidutinės distancijos SS-20 
raketų atrėmimui. Vienpu
siško nusiginklavimo pagei
dauja ir britų Darbo parti
ja, apie tai kalbama ir vo
kiečių socialdemokratų tar
pe.____________________

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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Kreipimasis
I HELSINKIO BAIGIAMĄJĮ AKTĄ PASIRAŠIUSIAS 
VYRIAUSYBES IR Į VISUS GEROS VALIOS ŽMONES

TTG Katalikų Komiteto nariai — kunigai:
Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, Vincas Vėlavičius 
ir Juozas Zdebskis

Nijolė Sadūnaitė laisvėje...

1974 m. Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas nu
teisė Petrą PLUMPĄ-PLUIRĄ 8-riems metams pataisos 
darbų, atliekant bausmę griežto rėžimo lageryje. Jo kaltė 
ta, kad pasinaudodamas Visuotine žmogaus teisių dekla
racija, daugino leidinį — "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką", — kuriame buvo fiksuojamf tikinčiųjų diskri
minacijos faktai.

Petras PLUMPA-PLUIRAS nėra nusikaltėlis, bet 
aukštos moralinės kultūros lietuvis, pavyzdingas katali
kas ir trijų vaikų'šeimos tėvas. Tokiais žmonėmis gali
ma tiktai didžiuotis, o jų teisminis persekiojimas — nie
kuo nepateisinamas nusikaltimas prieš pagrindines žmo
gaus teises.

šiuo metu Petras PLUMPA-PLUIRAS bausmę atlie
ka Permės srities griežto rėžimo lageryje VS 389/35, kur 
gyvena nežmoniškai sunkiose sąlygose. Jo žmona, Aldona 
PLUIRIENĖ, ramdamasi vyro draugų pasakojimais, 
mums pranešė, kad Petras PLUMPA-PLUIRAS dėl blo
gos sveikatos "nepajėgia įvykdyti išdirbio normų, o ad
ministracija jį ne gydo, bet dažnai žiauriai baudžia” — 
laiko karceryje. Nuo 1979 m. kovo mėnesio Aldona PLUI
RIENĖ negavo iš vyro nė vieno laiško, nebuvo leista pa
simatyti ir perduoti kaliniam priklausomą maisto siuntą.

Šie faktai liudija, kad Petras PLUMPA-PLUIRAS 
yra kalinamas nepakeliamose sąlygose, todėl peršasi min
tis, jog norima, baigiantis bausmės laikui, jo sveikatą vi
siškai sugriauti.

Todėl mes kreipiamės į Helsinkio Baigiamąjį Aktą 
pasirašiusias vyriausybes ir viso pasaulio geros valios 
žmones ir prašome — užstokite šį kilnų lietuvį!

Ta pačia proga painformuojame, kad už panašų "nusi
kaltimą", t. y. už informacijos apie tikinčiųjų diskrimi
naciją platinimą, teismo laukia keturi niekuo nekalti lie
tuviai: Povilas BUZAS, Anastazas JANULIS, Genovaitė 
NAVICKAITĖ ir Ona VITKAUSKAITĖ. Jų teisminio 
persekiojimo faktą būtina iškelti Helsinkio nutarimų įgy
vendinimo patikrinimui ruošiamoje Madrido konferenci
joje.

1980 m. liepos 8 d., bai
gusi ištrėmimo bausmę Si
bire — Bogučanuose, Nijolė 
Sadūnaitė gavo pasą ir per 
Rygą išskrido į Vilnių. Lie
pos 9 d., vos spėjus lėktuvui 
nusileisti Rygos aerouoste, 
stiuardesė įsakė visiems ke
leiviams paruošti pasus ir 
bilietus, kuriuos, išlipant iš 
lėktuvo, tikrino trys unifor
muoti milicininkai. Patikri
nę N. Sadūnaitės ir jos pa
lydovo pasus, pareigūnai 
paaiškino, jog jiems esą 
kažkokių neaiškumų ir pa
kvietė sėstis į šalia lėktuvo 
stovinčią automašiną, kurio
je laukė trys čekistai iš Vil
niaus. Po penkių valandų 
kelionės "Volga” pasiekė 
Vilnių. Atvežę prie pat na

mų Architektų gatvėj, sau
gumiečiai palinkėjo Nijolei, 
"kad daugiau nereikėtų su
sitikti” ir paleido.

Šiais metais Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis Pet
ras Anilionis į Kauno m. 
Vykdomąjį komitetą su
kviestiems dekanams pasa
kojo: "Kalbėjausi su vysku
pu, ir jis sakė, kad popie
žius raginąs Lietuvos kuni
gus laikytis vienybės". P. 
Anilionis ir į jį panašūs no
ri įtikinti, kad didžiausi
Bažnyčios vienybės griovė- 

_įai esą kunigai "ekstremis
tai”, o sovietinė valdžia, 
kaip ir popiežius, trokštanti 
kunigų ir Bažnyčios vieny
bės.

Krikščioniškos doktrinos 
klausimuose vienybės Lie
tuvos kunigams galėtų pa
vydėti daugelio katalikiškų 
kraštų kunigai. Savo vieny
bę jie pademonstravo 1979 
m., vieningai protestuoda
mi prieš Religinių susivie
nijimų nuostatus — protes
tą pasirašė 522 kunigai ir 2 
vyskupai. Tik nedidelė ku
nigų dalis nepasirašė: vieni 
dėl baimės, kiti dėl kolabo
ravimo su KGB ar kitų 
priežasčių. Tačiau kai kur 
vienybės pasigendama.

KGB nuolat kuria planus, 
kaip efektyviau griauti Lie
tuvos kunigų vienybę. Klie
rikai ir kunigai verbuojami 
būti KGB agentais, užver
buotus kunigus stengiasi 
pravesti į didžiausias para
pijas, išleidžia į užsienį ir 
pan. Norėdami pakirsti ku
nigų pasitikėjimą ir sumai
šyti protus, kad nebūtų iš
ryškinti kunigai-kolaboran- 
tai, Valstybinio saugumo 
organai kartais leidžia vys
kupui paskirti ir uolų kuni
gą į didelę parapiją arba 
vienam kitam geram kuni
gui išvykti į užsienį. Siek
dama sukelti kuo daugiau 
tamsos ir sąmyšio, KGB

Kokiam tikslui buvo rei
kalinga šita čekistų "paly
da"? Ogi, kad tie, kurie su 
gėlėmis buvo nuvykę į Ry
gos ir Vilniaus aerouostus 
negalėtų jos pasveikinti ir 
įteikti gėlių, kad vėliau sau
gumiečiai galėtų sakyti, jog 
Nijolės Lietuvoje niekas ne
laukė ir nepasitiko.

Žinią apie Nijolės Sadū
naitės sugrįžimą greitai 
pranešė įvairios radijo sto
tys. žmonės klausinėjo vie
ni kitus: "Kaip pamatyti 
Nijolę?" O tie, kurie ją su
tikdavo, sakė: "Ačiū tau, 
Nijole, už tavo meilę ir au
ką. Tir šešerius metus švie- 
tei Tautai ir pasauliui, ža
dinai visus nenusilenkti me
lui bei prievartai, būti išti
kimiems Dievui ir Tėvynei”. 
O N. Sadūnaitė skubindavo
si pasakyti: "Ačiū, ačiū vi
siems už maldas ir visoke
riopą paramą. Tik jūsų mal
dų dėka pajėgiau viską pa
kelti ..."

(LKB Kronika Nr. 44) 

per savo kolaborantus laiš
kais ir kitomis priemonė
mis Apaštalų Sostui teikia 
klaidingą informaciją. To
dėl, kalbant apie kunigų 
griovėjus, pirmiausia reikia 
prisiminti Valstybinio sau
gumo komitetą (KGB), o 
tik paskui ieškoti antraeilių 
priežasčių.

Vykdydama šį skaldymo 
darbą, KGB per savo kola
borantus (pareigūnus, dva
siškius ir kitus asmenis) 
nuolat kalba apie "vieny
bės" reikalą. Ji siekia ku
nigų vienybės su komparti
ja, su Leninu, su KGB. Val
stybinės bedievybės parei
gūnų lūpose žodis "vieny
bė”, kaip ir žodis "taika”, 
turi specifinę prasmę, — 
sovietinei valdžiai reikalin
ga tik tokia "vienybė” ir 
tokia "taika”, kuri padėtų 
viską užgrobti ir, kas jai 
netinka, sunaikinti.

Kunigai, visiškai ar iš 
dalies kapituliavę prieš 
KGB, kartais galbūt ir pa
tys to nesuvokdami, prade
da naudoti sovietinę termi
nologiją, pvz., jie kalba: 
"Kronika ardo kunigų vie
nybę" arba "TTG Katalikų 
komitetas nori išgarsėti" ir 
t.t.

Kaip suprasti tikrą Lie
tuvos kunigų vienybę? Tai 
besąlyginė ištikimybė Kris
tui, Bažnyčiai ir Popiežiui. 
Vienybė reikalauja, kad Or
dinarai bažnytiniais reika
lais tartųsi ir su kunigais, 
ne tik su sovietiniais pa
reigūnais, kad kunigai apie 
Bažnyčios vidaus problemas 
ir planus žinotų daugiau ne
gu KGB, kad už tikėjimo 
laisvę, lenkų primo kardi
nolo Višinskio pavyzdžiu, 
kovotų visi, o ne 70-80 pro
centų kunigų. Vienybė rei
kalauja, kad kunigai, pada
rę klaidą ir tapę saugumo 
kolaborantais, tuojau viešai 
nutrauktų šį gėdingą san
dėrį, o jeigu šito nepadaro, 
jie privalo žinoti, kad nė 
pats Kristus nereikalavo 
apaštalų vienybės su Judu 
ir fariziejais.

Siektina vienybė tik tarp 
geros valios kunigų, besisie
lojančių Bažnyčios reika
lais, bet ne visada sutarian
čių dėl veiklos metodų, čia, 
be abejo, reikalingas dėme
sys ir pagarba kitaip ma
nantiems. Vis dėlto ir čia 
pabrėžiame, kad ir KGB ko- 
laborantai-kunigai teisinasi 
turi gerą valią, o savo ben
dradarbiavimą su KGB va
dina "kitokia taktika". To
dėl teisingą nuomonę apie 
kunigus gali susidaryti tik 
tie, kurie pastoviai mato jų 
gyvenimą ir veiklą, ir lang- 
vai gali suklysti Vakarų 
žmonės, pabendravę su vie
nu ar kitu kunigu keletą 
savaičių.

Mes esame įsitikinę, kad 
Apaštalų Sostas supras, ko

dėl nėra Lietuvoje pilnos 
kunigų vienybės ir kodėl jis 
gauna tiek daug tarpusavy
je prieštaraujančios infor
macijos.

Kovojančiai už savo lais
vę Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai yra gyvybiškai svar
būs kontaktai su Vakarų 
pasauliu be KGB žinios. Jei
gu ne šie kontaktai, jeigu 
objektyvi informacija apie 
Bažnyčios padėtį nepasiek
tų laisvojo pasaulio, kova už 
tikėjimo laisvę būtų dešim
teriopai sunkesnė, nes bru
tali valstybinės bedievybės 
prievarta nebijotų, jog jos 
darbai kada nors išeis į die
nos šviesą. Gaila, bet šiais 
metais kontaktai su Vaka
rais labai susilpnėjo: KGB 
sulikvidavo Maskvoje ir ki
tur daug gerų žmonių, o į 
Lietuvą atvyko maža tokių 
užsienio turistų, kuriems 
rūpėjo ne tik į Gedimino 
pilį pasižiūrėti, bet ir nusi
vežti daugiau informacijos 
apie Bažnyčios padėtį.

Mažiausiai pageidautini 
yra Lietuvos kunigų važi
nėjimai į užsienio šalis. Ko
dėl? KGB į vadinamąsias 
kapitalistines šalis išleidžia 
daugumoje kunigus — sau
gumo bendradarbius; vieną 
kitą išleidžia ir gerą, tikė
damiesi, kad ir netiesiogi
nės naudos, pvz., sukelti 
tarpusavio nepasitikėjimą, 
pakirsti kunigo autoritetą 
ir pan.

Visiškai žalingi Bažny
čiai kontaktai su Vakarais 
— Lietuvos kunigų važinė
jimai į Berlyno "taikos" 
konferencijas. Šios rūšies 
kunigų delegacijas sufor
muoja KGB per Religijų 
reikalų tarybą, Kurijoms 
-visiškai tylint. Kadangi į 
"taikos” konferencijas siun
čiamų kunigų didesnioji da
lis yra KGB kolaborantai, 
tąi tokias bažnytines pro
blemas su jais gali svarsty
ti Vakarų pasaulio kunigai?

Labiausiai pageidautini 
turistai — kunigai ir pasau
liečiai — iš Vakarų. Atvy
kę į Lietuvą, jie žinias apie 
Bažnyčios padėtį turėtų 
rinkti ne iš atsitiktinių šal
tinių, bet pasistengti suras
ti patikimą informaciją. Iki 
šiol, atvykę iš užsienio 
(Lenkijos, JAV ir kt.), ku
nigai dažnai patekdavo ant 
KGB meškerės ir informa
cija apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią rinkdavo, bend
raudami su kunigais — 
KGB bendradarbiais.

(LKB Kronika, Nr. 44, 
1980. VII. 30)
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Mečiui Valiukėnui 70 metų...

Korp! Neo-Lithuania Chica
gos padalinio pirm. Gražina 
Gražienė sveikina Mečį Valiu
kėną.

V. A. Račkausko nuotr.

(Atkelta iš 1 psl.) 
griežtai pasakyti "ne”. Pra
šomas, Tu beveik visada su
tikdavai pasakyti žodį, ati
tinkama proga, ar įeiti į 
vienos ar kitos organizaci
jos komisiją, ar duoti pa
tarimą jaunesniesiems ko
legoms.

Mes visi tikrai džiaugia
mės, kad sulaukęs 70 metų 
amžiaus, dar esi geroje 
sveikatoje ir aktyvus vi
suomeninėje veikloje bei 
spaudoje.”

Baigęs Įvadinį žodį, V. 
Mažeika pakvietė bendros 
veiklos draugą inž. Joną 
Jurkūną papasakoti apie 
Mečio Valiukėno gyvenimo 
vingius ir veiklą.

Jonas Jurkūnas sukaktu
vininką M. Valiukėną paži
no Korp! Neo-Lithuania 
veikloje, bet į labai arti
mus ryšius suvedė rezisten
cija prieš okupantus. -

Mečys Valiukėnas- gimė 
1910 m. spalio 2 d. Tauke- 
lių km., Daugailių valse., 
Utenos apskr. gausioje ūki
ninko šeimoje: 2 broliai ir 
4 seserys, šiuo metu tėra 
gyvos tik dvi seserys — 
viena gyvena ok. Lietuvo
je, o antra JAV. Brolis An
tanas, karo metu gyvenęs 
ir dirbęs Lietuvių sąjungoj 
Berlyne, Vokietijoje, komu-
nistams užėmus Berlyną, 
buvo suimtas ir nukankin
tas, kitas — mirė tremtyje, 
Anglijoje.

Mečys gimnaziją baigė 
1929 m. Utenoje. Karinę 
prievolę atliko Karo mo
kykloje, Kaune 1931-32 m. 
kariūnu-aspirantu ir išėjo į 
atsargą, gavęs jaun. Įeit, 
laipsnį. Studijavo ekonomi
ją Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune. Parašė diplo
minį darbą "žemės banko 
kredito politika Iki 1930 m. 
reformos” ir gavo diplomo- 
to ekonomisto vardą. Studi
juodamas visą laiką dirbo. 
Ilgiausiai dirbo žemės Ban
ke.

Visuomeninėje veikloje 
pradėjo reikštis įstojęs į 
L.S.T. Korp! Neo-Lithua
nia. Buvo junjorų tėvūnas, 
o 1938-39 m. valdybos pir
mininkas ir Jaunosios Lie
tuvos sąjungos vyr. valdy
bos narys.

Išsimokslinęs ir pasiruo
šęs gyvenimui, tvirtu žings
niu žengė į Lietuvos ūkinį, 
visuomeninį ir politinį gy
venimą, bet viską staiga nu
traukė rusų raudonoji oku
pacija. Neteko darbo, gręsė 
suėmimas, o išvežimų me
tu, tik laimingų aplinkybių 

.dėka, pavyko nušokti nuo 
balkono ir išsislapstyti iki 
karo pradžios. Aktyviai da
lyvavo sukilime ir rizikin
goje pogrindžio veikloje. 
Rezistencijoje paliko gilius 
pėdsakus, įsijungęs į Lais
vės Kovotojų pogrindžio 
veiklą. Pasitraukęs į Vokie
tiją, Berlyne buvo Laisvės 
Kovotojų sąjungos delega- 

tūros narysĮ vėliau atstovas 
VLIKe.

Vokietijoje vedė Eleonorą 
Ilgūnaitę ir išaugino gražią 
5 vaikų šeimą.

1949 metais persikėlė į 
Ameriką ir apsigyveno Chi
cagoje. Dirbo, augino gau
sią šeimą, bet nemetė vi
suomeninio darbo, nors lai
ko labai truko. Mečį Valiu
kėną vėl matome įsijungusį 
į Korp! Neo-Lithuania veik
lą ir 1959-61 m. pirminin
kaujantį vyr. valdybai. Ne

Korp! Neo-Lithuania pirm. Cezario Modestavičiaus stalas.

Antano Juodvalkio stalas Mečio Valiukėno pagerbime.
Visos nuotraukos V. A. Račkausko

apsiėjo be jo ir L. L. Kovo
tojų sąjunga, Amerikos Lie
tuvių Tautinės sąjunga, 
Lietuvių Tautiniai Namai, 
kurių valdybose buvo ar dar 
tebėra aktyviu nariu. Pasta
ruoju metu vėl įsijungė į 
VLIKo komisijos darbą. 
Dalyvavo ir tebedalyvauja 
daugelio organizacijų sei
muose, suvažiavimuose ar 
minėjimuose.

Greta visuomeninio dar
bo, Mečys Valiukėnas yra 
produktyvus laikraštinin
kas ir lietuviškos spaudos 
talkininkas. Dar Lietuvoje 
rašė Akademike, Jaunojoje 
Kartoje ir kituose tautinės 
minties laikraščiuose. Trem
tyje taip pat bendradarbia
vo lietuvių spaudoje, o per
sikėlęs į šį kraštą, įsijungė 
į vietinę spaudą ir yra nuo
latinis DIRVOS, Naujosios 
Vilties bei DRAUGO bend
radarbis.

Jonas Jurkūnas savo žo
dį baigė pažymėdamas, kad 
Mečys turi tris meiles: gim
tąją Lietuvą, Korp! Neo-Li- 
thuanią ir žmoną Eleonorą 
bei visus vaikus.

Pakeltos šampano taurės 
ir sudainuota sukaktuvinin
kui ilgiausių metų.

Meninę dalį išpildė solis
tė Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, padainuodama 
keletą sukaktuvininkui pri
taikytų dainų. Solistei 

akompanavo Arūnas Ka
minskas.

Po vakaienės, sriubčio- 
jant kavutę ar kitokius gė
rimus, išklausėme sveikini
mus.

Sveikinimų eilę gyvu žo
džiu pradėjo Korp! Neo-Li
thuania vyr. valdybos pirm. 
Cezaris Modestavičius, to
liau tęsė ALT S-gos skyr. 
pirm. Adolfas Švažas, Lais
vės Kovotojų vardu — Alfa 
Simonaitis, spaudos bendra
darbių — Antanas .Juodval
kis, Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio — pirm. 
Gražina Gražienė (sukūrė 
apie Mečį dainą, kurią visi 
susirinkusieji padainavo ir 
įteikė dovanų glėbį tuščių 
knygų ir pieštukų, prašyda
ma jas prirašyti), Korp! 
Neo-Lithuania Garbės teis
mo— pirm. Vytautas Rač
kauskas, giminių, kaimynų 
ir mokslo draugų — redak
torius Bronius Kviklys, šei
mos vardu — Šarūnas Va
liukėnas.

Raštu gauta visa eilė 
sveikinimų, kuriuos per
skaitė Mečys Šimkus. Pa
žymėtini Lietuvos Laisvės 
Kovotojų sąjungos ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės są
jungos valdybų ir gyvųjų 
seserų, gyv. Mass., JAV ir 
okupuotoje Lietuvoje.

Visi sveikintojai — žo
džiu ir raštu — prisiminė 
Mečio Valiukėno veiklą ir 
įnašą į bendrą lietuvių gy
venimą.

Po sveikinimų Jonas Jur
kūnas ir Gražina Gražienė 
perskaitė meniškai įrašytą 
adresą su visų dalyvių pa
rašais ir įteikė sukaktuvi
ninkui. Adresą palydėjo 
dail. Antano Petrikonio 
pieštas paveikslas — gam
tos vaizdas, kurį įteikė Me
čys Šimkus ir Ona Daške
vičienė.

Pabaigoje žodį tarė ir šio 
vakaro kaltininkas Mečys 
Valiukėnas. Buvęs labai už
sirūstinęs ir įnirtęs, kai at
sitiktinai sužinojo apie šį 
renginį, bet kelio- atgal ne
buvo ir, žmonos patartas, 
apsiraminęs ir su likimu su
tikęs. Dėkojo visiems svei
kintojams ir šio pobūvio da
lyviams.

Pabaigai visi dalyviai su
giedojo draugystės dainą 
"Draugai esam ..."

Pagerbimas praėjo drau
giškoje ir pakilioje nuotai
koje. Panašių pobūvių išei
vijoje kiekvienais metais 
vis daugėje ir daugėja. Rei
kia pasidžiaugti, kad prade
dame prisiminti gyvuosius 
lietuvybės išlaikymo veikė
jus, o ne vien mirusiuosius. 
Iki šiol daugiausiai pagar
bos susilaukdavo mirusieji, 
o gyvieji būdavo užmiršta
mi. Kad ir nelabai malonu 
skaičiuoti daugėjančius me
tus, bet nuo gyvenimo pa
bėgti negalima. Mečys Va
liukėnas tegu būna mums 
visiems šviesiu pavyzdžiu, 
kaip reikia aukotis ir dirbti 
savo tautos laisvei ir gero
vei.

SPORTO ŽINIOS

TINKLINIO 
PIRMENYBĖS

š. Amerikos Pabaltiečių 
Klubinės Tinklinio pirmeny
bės įvyks š. m. lapkričio 29 
d., Scarborough, Ont. (To
ronto priemiestis). Vykdo
— Toronto Estų Sporto Kl. 
"Kalev”.

Pirmenybės bus vykdo
mos šiose klasėse: vyrų, 
moterų, jaunių ir mergaičių. 
Jaunių ir mergaičių amžius
— gimę 1961 m. ir jaunesni.

Dalyvavimas yra atviras 
visiems lietuvių, latvių ir 
estų klubams. Dalyvaujan
čių komandų skaičius neap
ribojamas.

Preliminarinė registraci
ja atliekama iki š. m. lap
kričio 1 d., šiuo adresu Mr. 
Rai Remmel, 9 Comet Ct., 
Toronto, Ont. M4A 2H2. Te
lefonas (416) 759-7046.

ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS

Š. Amerikos Pabaltiečių 
šachmatų pirmenybės įvyks 
1980 m. lapkričio 8 ir 9 d., 
Toronto Lietuvių Namuose, 
1523 Bloor St. West, Toron
to, Ont. Vykdo — Toronto 
Lietuvių Šachmatų Klubas.

Turnyras bus pravestas 5 
ratų šveicarų Sistema. Lai
ko riba — 40 ėjimų per 90 
min.

Trys ratai bus vykdomi 
šeštadienį ir 2 sekmadienį. 
Pirmo rato pradžia 10:00 
vai. ryto, šeštadienį, lapkri
čio 8 d. Dalyvių pristaty
mas 9:00 vai. ryto.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių, latvių ir es
tų žaidėjams.

Dovanos: speciali trofėja 
čempionui, specialus pabal
tiečių medalijonai už tris 
vietas.

Pradmės mokestis — $10 
siunčiamas kartu su regis
tracija. Čekis rašoma: Li
thuanian Chess Club.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. lapkričio 
1 d., šiuo adresu: Mr. Vy
tautas Genčius, 39 Clissold 
Rd., Toronto. Ont. B8Z 4T6. 
Telef. (416) 239-7524.

STALO TENISO 
PIRMENYBĖS

Š. Amerikos Pabaltiečių 
Stalo Teniso pirmenybės 
įvyks 1980 m. lapkričio 8 d., 
šeštadienį, Toronto Lietu
vių TT Pranciškonų Prisi
kėlimo parapijos patalpose, 
1011 College St., Toronto, 
Ont. Ruošia — ŠALFAS 
S-gos Stalo Teniso Komite
tas.

Dalyvių skaičius neapri
botas visiems lietuvių, lat
vių ir estų žaidėjams.

Dalyvių registracija ' iki 
š. m. spalio 28 d., šiuo adre
su: Mr. Jonas Nešukaitis, 
255 Silver Birch Avė., To
ronto, Ont. M4E 3L6. Tel. 
(416) 691-7798.
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JlKURYBA IR MOKSLAS!
Kęstučio Kizevičiaus

pirmoji meno paroda
Juozas Stempužis

Pirmą kartą Clevelando 
lietuviai spalio 11 d. ”akis j 
akį” susitiko su grafiku 
Kizevičium, nors jo kūrybos 
darbai jau anksčiau buvo 
žinomi amerikiečiams šioje 
apylinkėje ir kituose mies
tuose.

Kęstutis menu pradėjo 
domėtis, būdamas šv. Jurgio 
parapijinės mokyklos tre
čiojo skyriaus mokinys, šv. 
Juozapo aukštesniosioft mo- 
kyklos meno mokytojas bro
lis Philip Hoffman gerai 
prisimena Kęstutį: "Visoje 
klasėje jis buvo talentin-

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

Reikia šauktis SOS! Iš
eivio buitis mus taip atbu
la vėže stumia, kad ne tik 
netenkam sveiko savos kal
bos jausmo, bet priešingai: 
kiekvienu kalbos žalojimu 
ar svetimybe net pasidžiun- 
gam ir tuoj įsikandam, lyg 
tikrą saldainį gavę.

Chicagoj šokių šventės 
proga įvyko gatvės Lithua
nian Plaza lyg įkurtuvės, 
didokas pažmonys. Kam pa, 
tiko, kam ne, bet geidauja
ma kasmet ką nors pana
šaus surengti. Puiku, kad 
gautas Lithuanian gatvės 
vardas, malonu, kad saviš
kiai rado progą susiburti ir 
pabendrauti, svetimiem pa
sigarsinti. Deja, tuoj išlindo 
"kumečio fanaberija": tas 
pažmonys imta vadinti sve
timu "kermošium”, lyg sa
vi žodžiai perprasti ? Tai lyg 
spiūvis į Lithuanian var
dą!.. žinoma, kai kultūros 
vadovai miega, tai anot že
maitės — "naudą velniai 
gaudo”...

Neprikl. laikais kermo
šiaus nebevartojom, tai 
kam vėl tą vokiečių-lenkų 
kyšį atgimdyti? Juoba ne
priimtini svetimžodžiai, ku
rie ir caro laikais buvo įlin
dę tik kai kur (nutautusiuo
se arba pakraščių tarmėse), 
o sveikesnės Lietuvos dalys 
jų nepažinojo. Ir dabar nuo
stabu, kad Amerikoj įveda
mas mums dar naujas lenkų 
barbarizmas. Greta kermo
šiaus, toki kiti grynesnėj 
Lietuvoj nebuvę vartoti ir 
todėl visai nepriimtini: ba- 
ranka, seklyčia, bobutė 
(vietoj močiutės), zacirka, 
zarazai, "Napoleonas”, bab- 
ka ir kt. Tad suėję draugėn 
marketparkiečiai parinkit 
tinkamą vardą tai būsimai 
tracinei mugei lietuviškoj 
gatvėj. 

giausias, visiškai atsidavęs 
viskam, kas tik turėjo ką 
nors bendro su menu.”

M. K. Čiurlionio galerijos 
direktorius grafikas Pau
lius Galaunė savo atsimini
mų knygoje "Muziejininko 
novelės” rašo: "Keisto bū
do būta mano tėvelio. Mėne
siais kaustydavo kam nors 
kraitinę eskrynią ir užmirš
davo kitus darbus. Bet kaip 
kaustydavo! Skrynios kam
pams skardą iškarpo įvai
riais dantukais, dantukų pa
kraščiais iškala išgaubtus 
taškelius. Skardelę — sky
lę raktui iškarpo keisto 
paukščio ar kuria kita for
ma, užbaigta dviem erelių 
galvomis ... Visi tie gele
žies ir skardos darbai turėjo 
prisitaikyti prie skrynios 
”maliavonės” raštais ir gė
lėmis ... Taisydavo tėvelis 
nežinia kieno senus šautu
vus, pistoletus, kurie, jo 
nuomone, beveik visi "matė 
1863 metus”. Darydavo kaž
kokias nepaprastas, išmo
ningas spynas. Už tokius 
darbus ūdydavo mamytė: 
"Geriau ratus, roges kaus- 
tytumei... Bent duonos bū
tų, o dabar...”

Nors nuo Galaunės apra
šomu įvykio prabėgo beveik 
aštuoniasdešimt metų, bet 
istorija kartojasi. Juozas ir 
Kazimiera Kizevičiai, Kęs
tučio tėvai, nenorėjo nieko 
girdėti apie meną: "Ką čia 
dabar ... Kad taip inžinie
rius ar architektas bū
tum ...”, bet Kęstutį kaž
kas traukte traukė meno 
mokyklon. Visa savo jauna 
asmenybe jis pasinėrė į me
no studijas, imdamas dau
giau pamokų negu reikėjo, 
todėl 1975 metais, baigda
mas Clevelando meno insti
tutą, gavo bakalauro diplo
mą su dvejomis specialybė
mis — viena tapyboje, kita 
grafikoje. Ir priedui dar ga
vo metinę meno instituto 
alumnų stipendiją.

Kęstutis pasakoja, kad 
dvasinės stiprybės ir paska
tinimų jam davė teta Agutė 
Kizevičiūtė-Rimienė, gyve
nanti Chiagoje. Jinai skati
nusi Kęstutį nepasiduoti ir 
eiti tuo keliu, kur jo širdis 
šaukia. Teta jam duodavo 
lietuvių dailininkų knygų, 
meno reprodukcijų ir supa
žindinusi apskritai su lietu
vių daile.

Tolimesnius meno moks
lus Kęstutis Kizevičius tęsė 
1976-1978 metais Cran- 
brook Aademy of Arts, 
Bloomfield Hills, prie De
troito. čia gavęs profeso
riaus asistente"darbą grafi

kos departamente, ruošėsi 
magistro laipsniui, pasirink
damas grafiką pagrindine 
meno šaka. Parašęs diplo
minio darbo tezę tema 
"Dviejų kultūrų sąveika" ir 
atlikęs kitus ' privalomus 
darbus, 1978 Kęstutis gavo 
magistro diplomą — "Mas- 
ters of Fine Arts in -print 
making”.

Jaunasis dailininkas ma
gistro tezei pasirinko įdo
mią ir neatsitiktinę temą — 
Dviejų kultūrų sąveika. 
"Kai aš augau, tai mano 
viena koja buvo amerikoniš
ka, o kita lietuviška. Ir aš 
taip vaikščiojau, kol supra
tau, kur einu,” pasakoja 
Kęstutis-. Po dizertacinės te
zės, pradėdamas individua
lią menininko kelionę, daili
ninkas esą giliau įsisąmo
ninęs, kaip viena koja pa
deda kitai”. Pajutęs to po- 
veiknio sintezę, pastebėjo ir 
savo asmenybės priartėji
mą lietuviškumui. Jo kūry
boje savitu ir stipriu brai
žu bunda Lietuva su savo 
liaudies ir individualių me
nininkų kūryba.

Ispanijoje kiekvienam ka- 
taloniečiui jo gimtinė yra 
pasaulio centras. Garsiam 
kataloniečiui Salvador Dali 
ne tik jo provincijos žmonės 
yra geriausi, bet ir pati Ka- 
talonija su savo gamtovaiz
džiais yra gražiausias kraš
tas. "Kadangi žemė yra ap
vali, tai tu manai, kad vi
sur yra gamtovaizdžiai ? Ar
gi apvalus veidas turi ke
lias nosis?”, klausia Dali ir 
toliau pats atsako: "Gam
tovaizdžių yra labai mažai. 
Ir jie visi yra čia. Katalo- 
nija yra žemės nosis!”

Nors Kęstučio kūryboje 
pirštu ir neparodysi lietu
viško braižo elementų, tos 
"kataloniškos nosies", bet 
pokalbiuose jis stipriai ak- 
entuoja lietuvių grafikų in
dividualybę bei jo paties 
meno pasaulin stipriai 

smingančią lietuvišką dva
sią.

Clevelande vykusioje pa
rodoje Kęstutis Kizevičius 
išstatė 43 kūrinius. Jų tech
nika įvairi — linoleumo ir 
medžio raižiniai, litografija, 
ofortas, graviūros, kolažai, 
konstrukijos, akrilika ir 
aliejus. Vyrauja — raiži
niai. Jeigu momentui susto
sime prie jo kūrinių pirmo
sios parodos lietuviams, vi
sur matysime kūrinių cent
re — žmogų, jo socio-poli- 
tinę krizę, idealistinę kovą. 
Apskritai, kūrinių tematika 
sugestijonuoja nūdienio gy
venimo opas ir džiaugsmus, 
šeši grafikos lakštai, pava
dinti bendru vardu "Karo 
civilacijos grupė”, Šiurpu 
sukrečia kūną savo drama
tiškumu, idėjiniu stiprumu 
ir meistriškiu kompoziciniu 
ir technišku sprendimu. "Po
sakis "Jei nori taikos, ruoš
kis karui” yra perdėm hypo- 
kritiškas,” sako Kęstutis. 
Lakšte pavadintame "Kor- 
poralas” dailininkas ironiš
kai kalba apie karą — žmo
gus kariavo su kuoka, da
bar kariauja su automati
niais ginklais ir ateityje ka
riaus su automatiškai val
domais robotais.

"Karo kapeliono” lakšto 
temai dailininkas panaudo
ja amerikiečių tradicinę re
liginę giesmę "Bringing in 
the sheaves”. "Sėdami ry
tą sėklas nuolankumo, / sė
dami vidudienį ir vakaro ra
soj, / mes ateisim džiaug
damiesi, nešdami auksinių 
varpų pėdas.” O kokių var
pų pėdas namo neša daili
ninko raižinyje "Karo kape
lionas"? Tuščių šovinių 
vamzdelių ir neiššaudytų 
kulkų juostas;

Prisimintina, kad Kęstu
čio jaunystė prabėgo 1960- 
J.970 metų laikotarpy, kai 
Amerikoje vyko hipių ir 
juodųjų rasės civilinė ir so
cialinė revoliucija. Ištisas 

dešimtmetis socialiniai-poli- 
tinės Amerikos revoliucijos, 
kurios metu degė universi
tetai ir miestų varguome
nės kvartalai, vyko dvasi
nių ir etinių vertybių per- 
kainavimas, kuris nepraėjo 
nepalietęs jaunos Kęstučio 
asmenybės. "Mano grafika 
stipriai baksteli hypokri- 
tams dvasinių vertybių sau
gotojams, dėl to ji kartais 
ironiška ir paradoksiška,” 
aiškina Kęstutis.

Šiurpiame lakšte ”P0W" 
— "Karo belaisvis — daili
ninkas pranašo jėga skel
bia tragišką žmogaus kovą 
už taiką, kurios kaina žuvu
siųjų kaulų vainikas ir be
laisvis. Lyg amžinai budin
ti altoriaus žvakelė, belais
vis primena, kaip brangi 
yra žmonijos taika.

Apskritai, Kęstučio Kize
vičiaus grafika yra lyg dau
giaaukštis pastato# ar iki 
horizonto nusitęsiąs peiza
žas. Jeigu žiūrovas prie jo 
kūrinio praleis daugiau lai
ko, pirmoji reginio plokštu
ma, jos linijos ir dėmės per
kels jo vaizduotę į antrąjį 
ir trečiąjį kūrinio planą, kol 
pagaliau "the print becomes 
a story" — atsiskleis pilnu
tinis kūrinio vaizdas. Dvie
jų metų laikotarpyje Kęs
tutis Kizevičius surengė tris 
individualias parodas ir da
lyvavo daugelyje parodų su 
kitais dailininkais, laimėda
mas premijas ir kritikų ge
rus atsiliepimus.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

IMMEDIATE
MACHINIST Expd„ I.t & 2nd clrfaa. 

latne & milling machine. Some exp. 
on N. C. Bridgeportft helpful. Ex- 
cellent starting pay A all company 
paid benefila, including major medi- 
cal & co. paid pension plan. Call 
IACK W1NSLOW at MULTITURN 
MFC. INC.. 516/586-2244.

(59-45)
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Tomo Remeikio 'OPPOSITION’
Antanas DundzHa

Paėmus j rankas, pirmas įs
pūdis labai geras: tai 680 psl. 
gražiai įrišta, dailiu aplanku 
papuošta knyga, didelėm rai
dėm skelbianti ‘Opposition to 
Soviet Rule in Lithuania 1945 
-1980’. Mums tai labai svarbi 
tema.

Užvertus paskutinį puslapį, 
pasidaro ir gera ir skaudu.

Gera ir malonu, nes, štai, 
turime naują veikalą anglų 
kalba apie lietuvių pasiprieši
nimą okupantui. Veikalas 
apima visą okupacijos erą, 
pradedant 1945 metais ir bai
giant naujausiais pogrindžio 
leidiniais, toje rizikos ir aukų 
perpildytoje dvasioje atspaus
dintais ir atgabentais į Vaka
rus.

Skaudu, nes tai skaitytoją 
sukrečiantis leidinys, jame kai 
bama apie baisius, žiaurius 
dalykus. Į anglų kalbą išvers
ti dokumentai byloja kaip bai
siai mūsų tauta yra okupan
to... (- čia ir lietuvių, ir anglų 
ir tarptautinėje kriminologijos 
terminologijoje būtinai reikia 
naujo, tinkamo žodžio -) nai
kinama, skriaudžiama, eksplo 
atuojama, prievartaujama, 
apiplėšiama, užgauliqama ...

Nesupraskime neteisingai; 
Tomas Remeikis savo knygoje

NAUJOS KNYGOS

• TREES. Photographs 
by Algimantas Kezvs. 30 
psl. gražiai išleistas įvairių 
medžių fotografijų leidinys. 
Kaina 5 dol. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. 
Dauguma šių nuotraukų bu
vo išstatyta parodoje "Ga
lerijos” patalpoje 744 North 
Wells St., Chicagoje nuo š. 
m. rugsėjo 5 iki 26 d.

I)l( l’KTRIS

TRYS DIENOS
PASAULY

• N. A. Dičpetris. TRYS 
DIENOS PASAULY. Proza. 
178 psl. kietais viršeliais. 
Knygos apipavidalin imas 
Vytauto O. Virkau. Kaina 
8 dol. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo 
fondas. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. AM 
Fondo adresas: Gintautas 
Vėžys, 7338 So. Sacramento 
Avė., Chicago, III. 60629.

nebando imituoti Alfred Hitch- 
cock’o filmuose matytų bai
mės ar siaubo scenų. Tomas 
Remeikis yra mokslininkas: 
knygoje jis sutelkė daugybę 
duomenų apie lietuvių pasi
priešinimą okupacijai. Tuos 
duomenis dažnas eilinis skaity
tojas trijų dešimčių metų bė
gyje bus atskirai sutikęs, ma
tęs ar girdėjęs, apie juos gal
vojęs ar kalbėjęs. Tačiau, per 
skaičius knygą, tos visos žinios 
kaip tai atgyja ir dienos bėgy
je nebeišeina iš galvos: valan
tis dantis, važiuojant į darbą, 
valgant vakarienę - tos žinios 
glūdi pasąmonėje. Matema
tiškai kalbant, autoriaus su
telkto vaizdo visuma pasirodo 
daug didesnė už atskirų duo
menų sumą. Ir šis straipsnis 
yra tos stulbinančios visumos 
įtakoje parašytas.

Knygą, kaip mokslinį dar
bą, recenzuos ir vertins tos sri
ties žinovai. Moksliniam vei
kalui žinovų vertinimas ir pri
dera, nes šalia knygos princi
pinio pasirodymo fakto, recen 
zijos kartais tampa brandžiais 
kultūriniais seansais, ne tik 
džiugininčiais skaitytoją, bet 
kartu ir skatinančiais mūsų 
pačių erudiciją. Aš čia ban
dau knygą aptarti labiau iš ei
linio skaitytojo taško. Noriu 
pasvarstyti, ko vertas atspaus
dintos medžiagos apdorojimas 
tam eiliniam spaudos žodžio 
mėgėjui, o ne išprususiam is
torijos, politinių mokslų ana
listui ar mūsų visuomeninin
kui, kuris su Remeikio knyga 
kreipsis į akademijas, į valsty
bių pareigūnus, belsis į pasau
lio sąžinės duris. Nes juk su
prantame, kad knyga visų pir 
ma yra skirta tiems antrie
siems - analistams, akademi
kams, valstybių pareigūnams. 
Būtų labai gerai, jei šį knyga 
su tinkama recenzija pramuš
tų ir amerikiečių spaudos ba
rikadas.

Knygos trečdalis, apie 170 
psl., apima autoriaus pasirink 
tos temos aptarimą. Tai me
džiaga tos srities žinovo verti
nimui. Ją žinovai ir aptars.

Eiliniam skaitytojui pati 
įdomiausia ir lengviausiai skai 
tomą yra didžioji knygos da
lis, talpinama net 500 psl. ang 
lų kalbon išverstų įvairiausių 
autoriaus atrinktų dokumentų 
bei dokumentų ištraukų. Viso 
autorius sutelkė 74 tekstus, 
taigi, vidutiniškai, po 6-8 psl. 
kiekvienam. Čia, kaip 
matome, autorius neoperuoja 
trumpomis citatomis, bet yra 
atrinkęs ištisus charakteringus 
parodymus ir raštus, perduo
dančius ne tik nuogus skai
čius,, kaip nors, sutrauktas nuo 
mones bei faktus, bet ir pla
tesnius, autentiškus pareiški
mus. Taigi randame vienoj 
vietqe surinktus ir perspaus
dintus originalus arba plačias 
tų originalų ištraukas.

Kai kurie dokumentai anks
čiau nematyti. Kai kurie - 
skaityti, bet primiršti. Kai ku. 
rie stebina skaitytoją, kiti - 
jaudina. Kai kurie parodo 
okupanto įžūlumą, brutalų jė
gos naudojimą. Gi kai kurios 
ištraukos primena talentingo 
rašytojo sukurtas mizansce
nas, pvz., kur aprašoma de
monstracijų eisena, žiūrovų
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laikysena su rusais vykstančių 
šproto žaidynių metu ir t.t.

Perskaitęs dažną dokumen
tą pajunti lietuvių tautos lais
vės aspiracijų nepalaužiamu- 
mą. Senesni dokumentai, pvz. 
gimę okupacijos pradžioje, 
yra kiek lengviau suprantami 
ir jei jie stebina, tai savaja he
roika, tvirtu tikėjimu nepri
klausomybės ateitimi, tragiš
ku pasitikėjimu Vakarais, gal 
savotišku fatalizmu. Tačiau 
daug daugiau stulbina vėliau 
atsiradę dokumentai bei spaus 
diniai. Jie labai aiškiai liūdija 
dešimtmečiais neišgriaužia- 
mas Lietuvoje gyvenančio lie
tuvio laisvės siekimo šaknis ir 
nuolatiniu smegenų plovimu 
neperdirbtą protą. Knygą 
skaitant, ypač veikia turinys - 
tai, ką skaitai, o mažiau - žo
džiai; gražbylystės čia mažai. 
Knyga parašyta anglų kalbą 
naudojančiam, šių laikų skai
tytojui.

Knygą išleido Lituanistikos 
Institutas su JAV LB skatini
mu bei parama. Knvga pasa
kiškai pigi - tik $15! Spaudos 
darbo apdorojimas toks, kad 
nebus gėda nei pačiam paimti 
nei svetimtaučiui į rankas pa
duoti. Knygą turėtų įsigyti ir 
lietuviai - šalia Enciklopedijų, 
‘Violations ...’ leidinių (- irgi 
T. Remeikio redaguotų), šalia 
Vardžio, Budreckiojr kitų au-' 
torių okupacijos tema angliš
kai anksčiau pasirodžiusių vei
kalų.

Šios apžvalgos išvadoje 
džiaugiamės autoriaus darbo 
rezultatu. Džiaugiamės leidė
ju, autoriaus talkininkais bei 
bendradarbiais. Matant vei
kalo apimtį, reikia pasidžiaug
ti ir leidinyje įrašytos dedika
cijos adresatais - keturiais var-* 
dais, prie veikalo besidarbuo
jantį autorių visokeriopai stip
rinusiais.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis J ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St„ 
Willowick. Ohio 14094. Tel. 
913-0910.

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS

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

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS

Mušt have a BSMT (ASCP 
or eųuivalent). 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

<J9-4J)
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185 N. WABASH AVrW. krautuvės (312) 26* 5824 ,°' ILL 60601
___________ 1 263'5826; namų (312) 677-8489.

taupykite dabar 
kiekvienam1 skyriui'" t^rnaut0Ja‘ rra lietuviai, bet 
Kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

7 3/ <vUŽ ^FIKATUS MOKAME:
7 /4% — 6 metų su $1,000, minimum.
7 /2% — 4 metų su $1,000, minimum.
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
£h% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus nauja 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaitoj įdė
jus atitinkama sumą.

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

Salnt

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thura, FrL, 9-5; SaL. 9-1; Cleaad Wai.

Juatas G ri baus kas, vedėjas

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
aikštė automobiliams statyti
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■ Kalifornijos lietuviai
ĮSPŪDINGAI PAMINĖTAS K. DONELAITIS

Rugsėjo 27 d. Los Ange
les šv. Kazimiero parapijos 
salėje LB Vakarų Apygar
dos valdyba, vad. R. Dabšio, 
t a 1 k ininkau jant Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdy
bai (pirm. B. Brazdžionis), 
surengė didingą Kristijono 
Donelaičio 200 metų mirties 
minėjimą - akademiją, šios 
iškilios akademijos-simpo- 
ziumo vedėja ir vyriausi 
organizatorė, tiek daug sie
los ir triūso Įdėjusi, buvo 
prof. dr. Elena Tumienė. 
Vargu, ar kur nors kitur 
laisvajame pasauly buvo šis 
lietuvių tautos genijus taip 

'Sveiks, svieteli margs! Šventes pavasario šventęs; 
Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasarą mielą; 
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs; 
Sveiks, Dieve duok! sulauk dar daug pavasario švenčių 
Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink.”

iškilmingai ir turiningai pa
gerbtas.

Akademiją atidarė LB 
Tarybos narys J. Kojelis. 
Vyrų kvartetas, susidedan
tis iš R. Dabšio, dr. Em. Ja- 
rašūno, A. Polikaičio ir Br. 
Sėli ūko, akompanuojant R. 
Polikaičiui puikiai nuteikė 
klausytojus su "Op, op, Ne
munėli” ir "Jūreivių mar
šu”.

Simpoziumą pradėjo prof. 
dr. E. Tumienė, pasveikin
dama pilną salę akademijos 
dalyvių K. Donelaičio "Me
tų” ištrauka:

Los Angelėj ruošto K Donelaičio minėjimo simpoziumo dalyviai. Iš kairės: dr. J. Izokaitytė, 
H. Tumas, Ed. Balceris, dr. E. Tumienė, Pr. Visvydas, dr. J. Skirius, K. Baltrušaitytė, B. 
Brazdžionis. Nuotraukoje nėra simpoziumo dalyvio J. Gliaudos. A. Gulbinsko nuotr.

LYS. Scenos dekoracija, su 
pagal paskutinių tyrinėjimų 
daviniais nupieštu Donelai
čio nortretu, — PRANO 
GASPARONIO. Programos 
talkininkai, jaunasis lietu
viškas atžalynas: R. NA
VICKAITĖ, G. RADVENY- 

TĖ, J. KULIKAUSKAS ir
T. RADVENIS.

Visą šį taip kultūringą ir 
tokio aukšto lygio "subatva- 
karį”, kokio dar Los Ange
les visuomenė (turbūt, ir 
niekur kitur) nebuvo pergy
venusi, savo nuoširdžiu pa

dėkos žodžiu visiems akade
mijos dalyviams užbaigė LB 
Vakarų Apygardos pirm. R. 
Dabšys, kviesdamas visus 
sugiedoti mažlietuvių him
ną "Lietuviais esame mes

(Nukelta į 8 psl.)

Neįmanoma šioje kores
pondencijoje nors ir su
glaustai atpasakoti visų 
simpoziumo dalyvių kruopš
čiai paruoštų rašinių bei jų 
gilių minčių. Reikia tik vil
ties, kad šie darbai bus iš
tisai paskelbti plačiajai vi
suomenei susipažinti mūsų 
spaudoje. Paminėsiu, eilės 
tvarka, tik autorius ir jų 
temas.

HERMANAS TUMAS, 
grynas mažlietuvis iš Done
laičio gimtinės, nupiešė po
litinį ir socialinį klimatą 
Donelaičio Mažojoje Lietu
voje, BERNARDAS BRAZ
DŽIONIS apibūdino Done
laičio portretą, jo asmenį 
gyvenime ir kūryboje, JUR
GIS GLIAUDĄ nagrinėjo 
"Metų” genezę, PRANAS 
VISVYDAS svarstė "Metų” 
tematiką, dr. JŪRATĖ IZO
KAITYTĖ pavaizdavo "Me
tų” įvaizdžius ir palygini
mus, EDVINAS BALCE- 
RIS iškėlė Donelaičio, kaip 
ev. liuterionių kunigo nuo
pelnus lietuvybės tarnybo
je ir prof. dr. ELENA TU
MIENĖ, simpoziumo vado
vė, atskleidė Donelaičio re
putaciją ir jo reikšmę pa
saulinėje literatūroje. Tai 
kiekviena atskira tema, ver
ta disertacinio apmąstymo. 
Simpoziumo dalyvių kalbas 
taip vykusiai papildė su tik
rai giliu Įsijautimu maes- 
triškai paskaičiusi lietuviš
kai iš "Metų” KARILĖ 
BALTRUŠAITYTĖ ir DR. 
JONAS SKIRIUS iš angliš
ko N. Rastenio vertimo.

Akademijos programa bu
vo paįvairinta "Pavasario 
Linksmybių” muzikos kūri- 
niu-poema, atlikta (okupuo
tos) Lietuvos Valst. Radio
fono choro, vedamo L. Aba
riaus, vargonuojant G. Luk
šaitei ir "PRANAŠE DI
DIS” Chicagos ev. liut. "Tė
viškės” parapijos choro, va
dovaujamo J. Lampsaičio. 
šiuos ir kitus muzikalinius 
veikalus, labai vykusiai per- 
rekordavęs, iš juostos per
davė publikai VLADAS GI-

Ronald Reagan

BALSUOKITE 
uz

- BUŠU
Mes, Los Angeles Lietuvių Respublikonų Klubo noriai, bal

suojame už REAGAN-BUSH ir Kalifornijoje į senatų už 
PAUL GANN ir į kongresų ROBERT DORNAN.

Prašome visus lietuvius pasekti mūsų pavyzdžiu ir pa
balsuoti už juos.

Los Angeles Lietuvių Respublikonų Klubo Valdyba
Liucija Mažeikiene, pirmininkė, 
Albinas Markevičius, 
Vytautas Vidugiris, 
Brone Skirienė, 
Simas Kvečas,

Juozas Spreinaitis, 
Adelė Bajalienė, 
Vladas Pažiūra ir
Jonas Petronis
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Los Angeles lietuviai pagerbs Dirvą
Ne vien tik žmogaus, bet 

ypatingai laikraščio amžiu
je labai garbingą šešiasde
šimt penktą jubiliejų šventė 
Clevelando, Dirvos lopšio ir 
iki šios dienos išlikusios pa
stogės, lietuviai. Į iškilmin
gą Dirvos šventę, kaip gir
dime ir skaitome, suvažiavo 
daug garbingų ir žinomų as
menų. Iš mūsų tolimos Los 
Angeles kolonijos dalyvavo

Donelaitis...
(Atkelta iš 7 psl.) 

gimę”. Papildomai, kitą die
ną LB Lietuvių Dienų pro
ga Alė Rūta skaitė konden
suotą paskaitą apie Done
laitį ir jo kūrybą..

Mūsų visų pagarba ir 
nuoširdžiausias ačiū prof. 
dr. E. Tumienei, kuri per 
pastaruosius keliolika metų 
taip jautriai, bet kartu ir 
akademiškai, yra pristačiusi 
šį mūsų tautos genijų ang
liškai kalbančiai visuomenei 
ir universitetų auditorijoms 
čia JAV ir Kanadoje ir šį 
kartą jos sugebėjimais, bei 
nenuilstamu darbštumu tu
rėjo progos pasidžiaugti lie
tuviškoji išeivijos visuome
nė. Pagarba ir padėka mū
sų rašytojams, poetams, li
teratams, kurie taip garbin
gai pagerbė savo pirmtaką, 
ir visiems šios nepamiršta
mos akademijos organizato
riams ir talkininkams.

NC MACHINISTS and NC 
OPERATORS

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

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.

For interview appointment please call on the above 
days and times:

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

(713) 833-3351

RAMADA INN NORTH, DAYTON 
(513) 890-9504

(IF OUT OF THE DAYTON AREA, PLEASE CALL THIS NUMBER 
COLLECT). IF YOU ARE UNABLE TO INTERVIEW AT THIS 
TIME, WRITE OR CALL:

ALT S-gos pirmininkas An
tanas Mažeika. Manau, kad 
daugybė tautinės minties, o 
ypatingai Dirvos gerbėjų ir 
puoselėtojų rugsėjo dvide
šimt septintos dienos sa
vaitgalio bėgyje susitiko ir 
vėl atnaujino pažintis savo 
mylimo savaitraščio pager
bime.

Mums, losangeliečiams, 
Clevelandas yra labai toli
mas ir nelengvai pasiekia
mas. Bet Dirva mums ar
tima, brangi ir laukiama, 
gal net daugiau, nei kitose 
lietuvių kolonijose. Jau vien 
tik dėl to, kad mes rečiau 
su kitur gyvenančiais vien
minčiais susitinkame ir pa- 
simatome. Todėl, atstumo 
jei ne idėjų, atskirti nuo ry
tų ir vidurinės Amerikos 
sukoncentruotų lietuvių ko
lonijų.

Los Angeles lietuviai šių 
metų lapkričio aštuntą die
ną rinksis į Tautinius Na
mus, kur ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus valdyba 
ruošia iškilmingą ir nuotai
kingą Dirvos 65 metų jubi
liejaus minėjimą-balių.

Visą progamą atliks mū
sų vietinis jaunimas. Pro
gramos vedėja bus Regina 
Stančikaitė, akademiją pra
ves Daina Petronytė, Laima 
Steikūnaitė ir Jonas Bužė
nas, o meninę dalį atliks 
Vilija Variakojytė ir Vyte
nis Dūda, akompanuojant 
muzikei Onai Metrikienei.

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

šokiams ir svečių malonu
mui gros jaunimo orkestras, 
kuris į savo repertuarą yra 
įpynęs ir nemažai lietuviš
kų liaudies melodijų. Sve
čiams prie stalų patarnaus 
irgi mūsų žydintis atžaly
nas.

Los Angeles lietuviai jau 
su nekantrumu laukia šios 
gražios progos maloniai ir 
šventiškai praleisti rudens 
šeštadienio vakarą, besigro
žint mūsų jaunųjų pajėgų 
talentais. (rs)

LIETUVIO STRAIPSNIS 
ĮRAŠYTAS Į 

CONGRESSIONAL 
RECORD

Senatoriaus Strom Thur- 
mond (R. — S. C.) siūlymu 
karo aviacijos (USAF) pul
kininko ltn. Dariaus Bakū- 
no straipsnis pavadintas 
"Kitos vietos nėra’’ (There 
Is No Other Place), tilpęs 
karininkų žurnale ”The Of- 
ficer” įrašytas į Congres- 
sional Resord — visuotinu 
senato pritarimu (nesant 
nei vieno balso prieš). Tame 
straipsnyje pulkininkas Da
rius V. Bakūnas vaizdžiai 
apibūdina Bakūnų šeimos 
bėgimą iš Lietuvos nuo ru
sų ir galiausiai apleidžiant 
Europą 1949 m.

SKIRKIT SAVO AUKĄ 
BALFUI

BALFo Centro Valdyba 
prašo visus lietuvius, kurie 
aukoja šalpai savo darbo
vietėse per Crusade of Mer
cy, Community Chest ar ki
taip pavadintus amerikie
čių šalpos fondus, savo au
kas paskirti lietuvių šalpai 
— BALFui.

Aukojant, galima įrašyti 
BALFo vardą angliškai — 
UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND OF AMER- 
ICA, Ine. — ant darbo
vietės išduotos kortelės 
(pledge card), ir tada dar
bovietė atskaito pažadėtą 
aukos sumą iš algos. Ge
riausias būdas būtų išrašy
ti vienkartinį čekį UNITED 
LITHUANIAN RELIEF 
FUND OF AMERICA var

du, kuris skiriamas tiesiai 
BALFui.

BALFas, kaip šalpos ir 
pelno nesiekianti organiza
cija (charitable, not-for- 
profit organization), yra 
įrašytas Internal Revenue 
Service sąrašuose ir aukos 
skiriamos BALFui yra pil
nai nurašomos nuo pajamų 
mokesčių.

Jei būtų kokių klausimų 
šiuo reikalu, prašome kreip

PAGE GULFSTREAM INC.
HAS OPENINGS FOR

EXPERIENCED (JUALIFIED 
CUSTOM CABINET MAKERS 

INTERIOR INSTALLERS 
UPHOLSTERS 

AIR CRAFT SHEET METAL MECHANICS
Aircraft expenenc? preferred. Company offers ezcellent wage», f ringo 

benefit. and working conditions.
512-828-8151

An Equal Opportunity Employer

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

Contact: Personnel Department

SOUTHWEST DETROIT 
HOSPITAL

2401 20th Street 
Detroit, Michigan 48216

Phone: 313-961-7777
(37-49)

Mažeika a Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE

EVER6REEN PARK, ILL. 60642
Tel. 422-2000

tis į Balfo Centro įstaigą — 
2558 W. 69th St., Chicago,
III. 60629, tel. 312-776-7582.

BAKER 
UNIVERSITY OF DELAWARE
Two years experience or combination 
of ezperience & training required in 
bake r y involving all phases of baked 
goods. Excellent working conditions. 
Fringe benefits & salary. Hours 12 
midnight to 9 a. m.

Apply in person at
401 Academy St., Nevark, Dėl. 19711 

or call 302-738-2514.
F.qual Opportunity & Affirmalive 
Action Employer, which encourages 
application from qualified minority 
groups & women, (42-44)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
Houston, Texas 

Progressive job shop. Ezcellent bene
fits and opportunities in a f r icndl y 
atmosphere. Openings for machiniMts 
and machine operatore on first and 
second shifts. Second shift works 4 
day weck (48 hours equal 50 ho»tr 
pay plūs night premium).
Apply or write to JOHN McDONALD 

or WILBERT W1LLIAMS 
THOMAS INSTRUMENT AND 

MACHINE COMPANY
5615 MitchelldfJe 

Houston, Texas 77092 
(37-43)

METALURGIST
TWO ENTRY LEVEL PROCESS 

Metalurgist for superclloy foundry 
project. Located in Detroit suburbs. 
Ezcellent benefit package. Good op
portunity with rapidly expandmg 
company Šen d retume to:

HOWMET TURSINE
COPONENTS CORP.

METAL PRODUCTS DIVISION
BOX 600

PLYMOUTH, MICH. 4S1?O
Equ<il Opportunity Emplover

(40-49)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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■ Bostono lietuviai
BOSTONE VAIDINS 

PANAUJINTĄ 
"SEKMINIŲ VAINIKU”

Antano Gustaičio 1947 m. 
parašyta ir tada "Tremties 
metuose" paskelbta 1 veiks
mo drama "Sekminių vaini
kas" iki šiol jau buvo vai
dinta Vokietijos, Amerikos, 
Australijos ir Pietų Ameri
kos išeivijos teatro mėgėjų, 
o pastaruoju metu šis links
mas veikalėlis dar ir vėl at
gyja, patraukdamas jauni
mo dėmesį. Spalio 26 d. 3 
vai. p. p. jo spektaklį LB 
Bostono apygarda organi
zuoja ir Bostone Lietuvių 
piliečių draugijos salėje.

Pažymėtina, kad Bostone 
gyvenantis autorius čio
nykščiam pastatymui "Sek
minių vainiką" pailgino ir 
papuošė dar naujais įdo
maus charakterio veikėjais. 
Be to, šį kartą vaidinime 
dalyvauja ne tik įžymūs 
Bostono lietuvių dramos 
sambūrio nariai Birutė 
Vaičjurgytė-šležienė, Mari
ja Gineitienė ir Jurgis Ja- 
šinskas, bet ir gausus būrys 
Gitos Kupčinskienės suor
ganizuoto Lietuvių etnogra
finio sambūrio jaunimo, ku
ris vaidina svarbius vaid
menis ir dainuoja dar tokias 
mūsų kompozitorių "nepa
dailintas” liaudies dainas, 
kokias tik Lietuvos kaime 
esame girdėję, šį jaunimo 
vainiką jungia pati Gitą 
Kupčinskienė, Aidas Kup
činskas, Birutė ir Bronius 
Banaičiai, Vytautas Dilba, 
Vytautas Jurgėla, Rita Ka- 
počiūtė, Lilija Kulbienė, 

Perkūnas Krukonis, Aldona 
ir Norbertas Lingertaičiai, 
Rymas Manomaitis, Daiva 
Veitaitė, Reda Veitaitė ir 
kt. Vieną pagrindinių vaid
menų vaidina Erdvilis Ja
nulaitis, kadaise buvęs Los 
Angeles D. Mackialienės te
atralų trupės narys, o pats 
jauniausias artistas yra Ar
vydas Budreckis, dar sie
kiąs "aukštųjų mokslų" 
Bostono lituanistinėje mo
kykloje.

"Sekminių vainiką" reži
suoja akt. Aleksandra Gus- 
taitienė, dekoracijos — dai
lininko Povilo Martinkaus, 
apšvietimu rūpinasi filmi- 
ninkas Romas Šležas, gri
mu — rašytojas ir teatralas 
Stasys Santvaras.

Nors paskutiniaisiais sa
vaitgaliais Bostone buvo 
koncertų, lankėsi "Antrasis 
kaimas” ir surengtas kau
kių balius, bet tikimasi, kad 
ir "Sekminių vainikas" su
lauks savo žiūrovų. (rr)

NAUJAS ADVOKATAS 
DALIUS VASYS

Dalius Vasys baigė Har
vardo universitetą Magna 
Cum Laude laipsniu, čia jis 
studijavo istoriją ir litera
tūrą. Tada išvyko į North- 
westem universitetą School 
of Law Chicagoje, kurį bai
gė gegužės 18 d. Dabar Chi
cagoje išlaikė advokato eg
zaminus ir ten pat pradėjo 
dirbti didelėje advokatų 
įstaigoje kaip advokatas.

Daliaus tėvai inž. Jonas ir 
Bronės Vašiai gyvena Ded- 
ham, Mass. Daliaus vyres

nis brolis Algis yra baigęs 
politechnikos institutą ir 
gavęs bakalauro laipsnį iš 
chemijos, o vėliau North- 
eastern universitete gavo 
magistro laipsnį. Dabar jis 
kompanijos, kurioje dirba, 
yra išsiųstas į Pietų Afriką 
keliems mėnesiams. Jaunes
nis brolis Linas baigė 
Northeastern universitetą, 
o dabar yra padavęs pareiš
kimą į graduate school 
aukštesniam laipsniui.

Sveikinam jauną advoka
tą ir linkime sėkmės profe
siniam darbe ir asmeniškam 
gyvenime.

BUS IŠPILDYTOS
J. KAČINSKO 

MIŠIOS

Gruodžio 12 d. Arlington 
Chorai Society atliks J. Ka
činsko Mišias, parašytas šv. 
Marijos Nekaltos širdies 
garbei, Mindaugo krikšto 
700 metų sukakčiai paminė
ti. Bus atlikta Arlington 
aukštesniojoj mokykloj. Di
riguos komp. John Bavicchi. 
Vargonų akompanimentas 
pritaikytas pučiamųjų or
kestrui, kurį suorkestravo 
pats J. Bavicchi, susitaręs 
su J. Kačinsku. Tuo būdu 
Mišios gali būti atliekamos 
salėje, kur nėra vargonų.

Gruodžio 13 d., šeštadie
nį, 7 vai. vakare šios Mišios 
bus pakartotos lietuvių pub
likai Lietuvių Piliečių klubo 
trečiame aukšte So. Bosto
ne. Rengia šv. Petro lietu
vių parapijas prieškalėdinio 
laikotarpio proga.

Didžiulis 100 asmenų cho
ras yra Arlingtono Filhar
monijos vokalinis padalinys 
didesniems choro ir orkest
ro kūriniams atlikti.

Iš MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIMO

Lietuvių Moterų Federa
cijos Bostono klubo susirin
kimas įvyko spalio 11 d. Pir
mininkė E. Vasyliūnienė pa
darė pranešimą apie savo 
kelionę po Europą.

Taip pat įvyko valdybos 
rinkimai. Perrinkta ta pati: 
E. Vasyliūnienė, I. Rasienė, 
J. Matjoškienė, I. Ulpaitė ir 
M. Lendraitienė.

PARENGIMAI

Kaukių balius spalio 25 
d., šeštadienį, 7:30 vai. va
kare Lietuvių Pil. D-jos sa
lėj So. Bostone, rengia jau
nimo sekcija.

Lietuvių diena spalio 26 
d., sekmadienį, 3 vai. p. p.
S. Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos salėje. Rengia LB 
Bostono apygarda. Bus su
vaidintas Antano Gustaičio 
"Sekminių vainikas".

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimas lapkričio 
23 d. Lietuvių Pil. D-jos sa
lėje, S. Bostone.

Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinės suvažiavimas lap
kričio 29 d. Liet. Pil. D-jos 
salėj, So. Bostone.

EQUIPMENT DESIGNER
Supphrr i<> the auto industry needs an mdividual 
wilh the lollowiii)' <redenti.il>:

1. Mm. IS yr». eipcricnce in eqiupmenl designand 
electrical

2. Engineering 4egree or equ>valent on job training

3Eaperience in the field of auto emisrion teating a 
• plu*

W« are looking l<-r a man to take charge of prnjt-cU 
and handle all phaaes to cnmpletion.

Call Venį Hooper at 313-698-1110

WATERBURY
LIETUVIŲ 

RANKDARBIŲ 
PARODA

Waterburio Šilas Bronson 
Library direkcijai pagei
daujant, Waterburio Lietu
vių Bendruomenės (pirmi
ninkas Viktoras Vaitkus) 
bibliotekos patalpose Grand 
St. spalio 1 d. suruošė lietu
vių liaudies meno ir rank
darbių parodą. Išstatyta 
daugelis lietuvių liaudies 
meno dirbinių, surankiotų 
iš miesto ir apylinkės lietu
vių: rankšluosčiai, juostos, 
staltiesės, smūtkeliai, kop
lytėlės, kryželiai, lėkštės, 
velykiniai kiaušiniai, ginta
ro dirbiniai ir kt. Vietos 
menininkas Simas Augaitis 
išstatė savo dirbinius vario 
skardoje. Paroda mielai su
tikta ir lankoma. Atdara 
kas dieną ir truks visą spa
lio mėnesį.

Kita panaši paroda su
ruošta Lietuvių Klubo, 48 
Green St., Brooklyn miesto 
sekcijos patalpose ir buvo 
atidaryta spalio 3, 4 ir 5 
dienomis, šis klubas lanko
mas daugiausia lietuvių kil
mės gyventojų. (ab)

DR. POVAS ZAUNIUS (34) Dr. Albertas Gerutis

Tautų Sąjungą krepiasi į 
Haagos teismą

Net toks laikraštis kaip šaulių Sąjungos 
organas "Trimitas”, kurio nieku būdu negalima 
laikyti priešingu vyriausybei, aiškiai pasisakė 
prieš susitarimą Ženevoje. Laikraštis išvedė, 
kad "nusileidimais vokiečiams nieko nepasiek-, 
sim... Vokietijos reikalavimus reikia vieną 
kartą griežtai atremti ir duoti jiems pajusti, 
kad mes jų nebijom. Reikia vokiečiams aiškiai 
pasakyti, kad Klaipėda yra Lietuvos dalis, o 
Lietuvoj mes patys šeimininkai ir niekam, nei 
vokiečiams, nei kam kitam į mūsų reikalus kiš
tis nęleisim". Laikraštis dar papeikė, kad Vol
demaras visai be reikalo leidęsis su vokiečiais 
į derybas dėl Klaipėdos ir padaręs jiems kai 
kurių nusileidimų. Iš anksto buvę galima nu
matyti, kad kartą pradėjus su vokiečiais nuo
laidžiauti dėl Klaipėdos vidaus reikalų, tam ne
būsią galo. Mūsų nuolaidos tik padrąsinusios 
vokiečius ir jų reikalavimai vis augę. Laikraš
tis pastebėjo, kad "mūsų delegacijos susitari
mas su vokiečiais sukėlė didelio nepasitenki
nimo” (1931. I. 15).

Savo archyve turiu ištrauką iš Chicagos 
"Draugo” (1931. I. 9), kur cituojama "Chica
gos Daily Tribūne" korespondencija iš Kauno. 
Ministras Zaunius išsireiškęs, kad Lietuva esan
ti pasirengusi kovoti ir su Vokietija, jei pasta

roji norėtų savintis Klaipėdą. Korespondentas 
Kaune girdėjęs nuomonių, kad būtų atliktas iš
mintingas žingsnis, jeigu Lietuva pasitrauktų 
iš Tautų Sąjungos. Ilgus metus Lietuva Tautų 
Sąjungoje ieškanti teisybės, bet ten jos ne
randanti.

Kaip matome, komentarai nuaidėjo net iki 
Chicagos.

Kiek ilgėliau stabtelėjau ties epizodu apie 
bandymus tartis tiesiogiai su Berlynu dėl Klai
pėdos reikalų. Tas epizodas neilgai tetruko. Prie 
jo nutrūkimo prisidėjo ir pačios Vokietijos to
lesnė politinė raida. Vokietijoje vis labiau reiš
kėsi tai, kas priimta vadinti polarizacija. Iš 
vienos pusės stiprėjo nacionalistinės tendenci
jos (greit išsigimusios į nacionalsocializmą), 
kėlusios Versalės taikos sutarties panaikinimo 
ir sienų revizijos klausimą, iš kitos gi pusės 
kairiajame sparne komunistai atkakliai stengėsi 
nustumti į šalį savo aršiausius konkurentus — 
socialdemokratus ir užimti jų vietą. Vidurio 
partijų svoris vis labiau nyko.

27. Tautų Sąjunga kreipiasi į Haagos teismą
Dr. Dovui Zauniui perėmus užsienių rei

kalų ministro pareigas, paaštrėjo įtampa su 
Vokietija dėl Klaipėdos krašto, bet nesumažėjo

sunkumai ir Vilniaus byloje. Prof. Voldemaro 
laikais priėmus Tautų Sąjungos tarybos 1927 
m. gruodžio 10 d. rezoliuciją ir pasižadėjus pra
dėti su Lenkija tiesiogines derybas, Karaliau
čiuje dviem atvejais vykusi lietuvių-lenkų kon
ferencija (1928. III. 30 — IV. 21 ir XI. 3-6) vis 
dėlto nedavė esminių rezultatų. Nūn vėl įsijupgė 
Tautų Sąjungos organai. Tolesnėse svarstytose 
taryba paliko nuošalyje Vilniaus ginčo esmę ir 
apsiribojo tik vienu klausimu, būtent susisieki
mo bei tranzito nebuvimu tarp Lietuvos ir Len
kijos. Taryba savo posėdyje Lugano mieste 1928 
m. gruodžio 14 d. pavedė Tautų Sąjungos orga
nizacijoje veikusiajai "konsultatyvinei ir tech
ninei susisiekimo ir tranzito komisijai" pateikti 
dokumentacją, iš kurios turėjo paaiškėti kliū
tys, "kurios gali kenkti susisiekimo ir tranzito 
laisvei”.

Iš paviršiaus žiūrint, rezoliucija gana švel
ni, neįpareigojanti, bet esmėje ji buvo Lietu
vai didžiai nepalanki ir savo galimais padari
niais pavojinga. Iš Vilniaus bylos dėl pilsuds- 
kiados bei želigovskiados tebuvo išgriebtas vie
nas ginčo padarinys, būtent susisiekimas ir 
tranzitas. Lietuvos diplomatija aiškiai nuvokė, 
kur taiko Tautų Sąjunga ir prie ko ji nori pri
vesti, — per užpakalines duris pasiekti betar
pių santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Nors Lietuvos vyriausybė oficiališkai ven
gė kontakto su sakytąja komisija, rinkusia me
džiagą susisiekimo bei tranzito "kliūtims” nu
statyti ir iš to kylantiems padariniams išaiš
kinti, bet ji negalėjo sukliudyti, kad komisija 
1930 m. rugsėjo 4 d. pateikė Tautų Sąjungos 
tarybai savo pranešimą bei pasiūlymus. Tuo 
metu užsienių reikalų ministras jau buvo Dr. 
Zaunius.

(Bus daugiau)

redenti.il
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

VILNIAUS DIENA
Vilniaus Krašto Lietuvių 

sąjungos suvažiavimas įvy
ko š. m. spalio 11d. Jauni
mo Centro kavinėje. Išklau
syti pranešimai ir išrinkti 
vykd. organai. Pasidžiaug
ta jau atspausdinta knyga 
”Rytų Lietuva”, kurią reda
gavo Algirdas Budreckis. 
Vakare buvo tos knygos su
tiktuvės.

Sekmadienį (X. 12) Chi
cagos skyrius suruošė tra
dicinę Vilniaus dieną. Pa
maldos vyko tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Mišias atnašavo 
ir patriotinį, dienai pritai
kytą pamokslą pasakė tėvas 
Jonas Borevičius, SJ. Gie
dojo solistė G. Mažeikienė, 
vargonavo muz. M. Motie- 
kaitis. Pamaldos baigtos vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną. Dalyvavo lietuviškų 
organizacijų vėliavos, su
teikdamos iškilmingumą ir 
prasmingumą.

Po pamaldų, susirinkome 
prie Laisvės paminklo pa
gerbti kritusius kovotojus 
už sostinę Vilnių ir visą 
kraštą. Įžiebta aukure ug
nis, padėtas vainikas ir su
giedota Marija, Marija. Il
gesnę kalbą pasakė svečias 
iš Toronto Stepas Varanka, 
keturis metus išsėdėjęs len
kų kalėjime už lietuvišką 
veiklą. Pagerbimui vadova
vo Kazys Oželis. Iškilmė 
baigta Lietuvos himnu.

PAGERBTUVĖS
Lietuvių Tautiniuose Na

muose šeštadienį (X. 11) 

buvo pagerbtas visuomeni
ninkas ir spaudos bendra
darbis Mečys Valiukėnas, 
70 metų amžiaus sukakties 
proga.

Sekmadienį (X. 12) ten 
pat pagerbtas superinten- 
dantas kun. Povilas Dilys, 
50-ties metų kunigavimo ir 
75 metų amžiaus sukakčių 
proga. Pamaldos vyko Lie
tuvių Ev. Reformatų baž
nyčioje.

LIETUVIŲ FONDO 
POKYLIS

Lietuvių Fondo rudens 
vajaus pokylis ir dviejų mi
lijonų sutelkimo atžymėji- 
mas įvyko š. m. spalio 11 d. 
The Carlisle, Lombard ban
ketų salėje.

Pokylį atidarė ir jam va
dovavo renginių vadovė Ma
rytė Rėmienė. Tarybos pir
mininkas ir Fondo steigimo 
iniciatorius dr. Antanas 
Razma pasidžiaugė, kad 
Lietuvių Fondas pasiekė 
dviejų milijonų sumą. Lie
tuvių Fondo palūkanos gra
žinamos lietuvių visuome
nei, remiant lituanistinį 
Švietimą, kultūrą ir jauni
mą. Dėkojo visiems auko
tojams bei testamentų su
darytojams, kurie neuž
miršta Lietuvių Fondo. 
Spauda ir radijas bei laik
raštininkai daug prisidėjo 
prie Lietuvių Fondo išaugi
mo. LB apylinkės ir net ki
tų kontinentų lietuviai gra
žiai parėmė Lietuvių Fondą. 
Padėką išreiškė visiems rė
mėjams ir darbuotojams, 

kurių pastangomis Fondas 
pasiekė du milijonus

Sveikino LB Vidurio Va
karų apyg. pirmininkas K. 
Laukaitis ir Kanados Lietu
vių Fondo pirmininkas dr. 
Pacevičius.

Paskutinis kalbėjo Lietu
vių Fondo valdybos pirmi
ninkas dr. Gediminas Balu- 
kas. Dėkojo iniciatoriams, 
rėmėjams ir visiems dar
buotojams.

šiomis kalbomis buvo 
baigta oficialioji pokylio 
dalis. Neolituanų orkestrui 
grojant (ved. A. Modestas), 
dalyvavusieji nuotaikingai 
praleido vakarą.

Meninė dalis, atžymint du 
milijonus, bus š. m. spalio 
25 d. 7 vai. vak. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijo
je. Ją išpildys Barklee mu
zikos kolegijos dėstytojai 
lietuviškai, vado vaujami 
k o m pozitoriaus Jeronimo 
Kačinsko, profesoriaujančio 
toje kolegijoje.

★
Korp! Neo-Lithuania Chi

cagoje, 58-tą metinę šven
tę švenčia š. m. lapkričio 
8 d. (šeštadien), šia tvarka:

10 vai. ryto pamaldos už 
mirusius korporantus tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Po pa
maldų žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę pagerbimas. Prie 
Laisvės paminklo bus padė
tas gyvų gėlių vainikas ir 
tartas žodis.

Po to vykstama į šv. Ka
zimiero ir Tautines lietuvių 
kapines aplankyti mirusiųjų 
koporantų kapus.

7 vai. vak. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje įvyks iš
kilmingas minėjimas ir va
karienė.

Visi korporantai su savo 
šeimomis, giminėmis ir 

draugais prašomi minėjime 
dalyvauti.

Į vakarienę vietas rezer
vuoti iki š. m. lapkričio 5 d. 
pas Br. Kasakaitį telef. 
778-7707 arba pas Mečį Šim
kų, telef. 927-2046 (rašti
nės 254-7450).

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio senjorų su
eiga įvyks š. m. lapkričio 2 
d., 2 vai. po pietų Liętuvių 
Tautiniuose Namuose. Be 
kitų darbotvarkės punktų 
bus valdybos ir kontrolės 
komisijos pranešimai bei 
naujų vykd. organų rinki
mai, o taip pat ir junjorų 
kėlimas į senjorus.

Visi korporantai prašomi 
visuose renginiuose gausiai 
dalyvauti.

ARTĖJA V-SIS TEATRO 
FESTIVALIS

Penktasis JAV ir Kana
dos teatro festivalis įvyks 
š. m. lapkričio 26-30 dieno
mis Jaunimo centre, Chica
goje. Festivalyje dalyvauja 
6 sceniniai vienetai: Chica
gos — šaulių ir jaunimo te
atrai, Toronto — Aitvaras, 
Los Angeles — dramos 
sambūris, Hamiltono — Au
kuras ir Rochesterio — jau
nimo teatras. Iš viso bus 8 
pastatymai: atidarymo va
karas, kurį praves aktorius 
Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko, šeši vaidinimai ir 
žymenų įteikimo vakaras.

Teatro festivaliai vyks
ta kas trys metai. Pirmieji 
trys įvyko Chicagoje, o ket
virtasis — Toronte, Kana
doje. Penktajam atėjo eilė 
vėl rengti Chicagai. Reikia 
manyti, kad Chicagos vi
suomenė teatro festivalį pa
rems ir dalyvaus savųjų ir 

svečių pastatymuose.
į visus spektaklius bilie

tai gaunami Vaznelių pre
kyboje.

Teatro festivalio komite
tą sudaro: pirm, rašytojas 
Anatolijus Kairys, vice 
pirm. Jonas Jasaitis, sekre
torius Juozas Šlajus, ižd. 
Apolinaras Bagdonas ir bi
lietų tvarkytojas Kostas 
Juškaitis.

žymenų skirimo komisi
ja: aktorė Zita Kevalaity- 
tė-Visockienė, solistė Dalia 
Kučėnienė ir dailininkas 
Vladas Vijeikis.

Teatro festivalį ruošia 
JAV LB Kultūros Taryba.

ČIČINSKAS

Dainavos ansamblis stato 
naują muzikinį veikalą-ope- 
rą Čičinską. Tekstą parašė 
Anatolijus Kairys, muziką 
sukūrė kompozitorius Aloy
zas Jurgutis.

Spektakliai įvyks š. m. 
lapkričio 8 ir 9 d.d. Mari
jos aukšt. mokyklos audito
rijoje.

KNYGŲ DERLIUS

Spalio 10 d. Jaunimo 
Centro kavinėje buvo pri
statytas Juozo Brazaičio 
raštų I tomas. Pagrindinę 
kalbą pasakė Vytautas Vai
tiekūnas iš New Jersey. 
Knygą išleido Į Laisvę fon
das. Vakaronę pravedė dr.
K. Ambroząitis.

Penktadienį (X. 17) ten 
pat buvo sutikta Algirdo 
Landsbergio p r e m i j uotą 
knyga "Muzika įžengiant į 
neregėtus miestus”.

Sekmadienį (X. 19) Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se įvyko Bronio Railos kny
gos "Vaivos rykštė” sutik
tuvės.

Mėnesienos siuita Baublio paunksmėje
DIRVOS PREMIJUOTA NOVELĖ Vyt Alantas

(3)
— Jau būsi gerokai pažengusi, jei sugebi 

taip sužavėti savo auditoriją.
— Toli dar nenužengiau: tik iki gero mu

ziko prieškambario.
— Neabejoju, greit įžengsit ir į jo svetai

nę, — abu juokėsi.
— Jei neturite kas veikti, palydėkite ma

ne: aš gyvenu čia netoli.
Vasiūnas nesugebėjo suvokts, kokį įspūdį 

jam padarė ta jauna moteris: tai buvo kažkas 
naujo ir nepatirto. Ne tik iš jos švelniai saulės 
nudegto veido, bet ir iš jos visos išvaizdos 
sklido draugiška ir moteriškai šilta nuotaika. 
Pasislėpusių po dideliais juodais akiniais akių 
jis negalėjo matyti, bet vis vien jautė, lyg pro 
juos slystu malonus, glostantis žvilgsnis. Bet 
kaip ant viršugalvio suversti palaido, kaštono 
spalvos plaukai krito ant nuogų pečių, beveik 
juos paslėpdami. Ji vilkėjo plona palaidinuke 
ir mūvėjo plačiomis šilko kelnėmis, kurios kone 
visiškai slėpė basnirčia į dailius sandaliukus 
įspraustas mažas koja. Iš pirmo požiūrio jos 
vilkėsena atrodė atmestinė, bet jis žinojo, kad 
taip rengiasi turtingos ir gerą skonį turinčios 
vasarotojos.

Jie įkopė į kriaušį ir išėjo į erdvoką aikštę, 
kur viename pakraštyje stovėjo nedidelis, dai
lus vasarnamis. Už jo vėl žaliavo miškas. Prieš 
namą tyvuliavo maudymosi baseinas, o kiek 
atokiau buvo matyti aptverta teniso aikštelė.

Prie durų stovėjo mažas, gražus automobiliu
kas. Aplink baseiną ir po atvira veranda mė
tėsi vasarinės kėdės. Prie durų staktos buvo 
prikalta iškabėlė: Vila Nemira.

— Kodėl vila vadinasi Nemira? — jis pa
klausė.

— Taip tėvas pakrikštijo: mano motina 
Nemira. Jis žuvo automobilio katastrofoje, kai 
aš buvau dar maža ... Gaila kad neturite glau
džių: galėtume pasimaudyti. Ką jūs geriat? 
Tiesą sakant, aš daug ko neturiu. Motina išva
žiuojant įdėjo keletą butelių vyno: sako, bus 
tavo svečiams. Jūs čia pasišildykite saulėkai
toje, aš tuojau atnešiu. — Ji stebtelėjo du
ryse, — o kaip jus vadint?

— Augiu Vasiūnu, geriausiai — Augiu. 
Draugai mane vadina Vėsiūnu. Sako, tu esi 
išvėselis ir daugiau nieku nesidomi, kaip tik 
braižybos lenta.

— Ar jie klysta?
— Turbūt, nelabai, — jis nusišypsojo.
— Mano vardas Rama, Minvydaitė. Atsi

prašau, — ji dingo duryse.
Vasiūnas ištiesęs kojas sėdėjo ilgoje kė

dėje ir mėgavosi saulėkaitoje. Buvo ramu, ba
seine tyvuliavo mėlynas vanduo, ir vėjelis kar
tais padvelkdavo kvapiais dvelksmais nuo miško 
pusės. Kažkoks nepažįstamas paukštis ūksėjo 
už teniso aikštės.

Puiki vasarojimo vieta, o itin šeimininkė, 
— dingtelėjo jam. — Gal mano atostogos ir la
bai bus nusisekusios ? ..

Rama grįžo nešina mažu, sidabriniu pa
dėklėliu su dviem taurėm vyno ir sausainių in
deliu. Jie. gurkšnojo gėrimą, juokavo, kalbėjos 
apie šį bei tą, ir abu jautėsi laisvai, tartum 
būtų susitikę seni pažįstami. Vasiūnas paklau
sė, kodėl ji mėgstanti gamtą.

— Dėl to, kad gamtoje aš galiu pabėgti 
pati nuo savęs, — atsakė negalvodama.

— Keista, man pačiam kartais tokia min
tis ateina į galvą, bet kodėl pati nori pabėgti 
nuo savęs? — Susidomėjo.

— Nežinau, turbūt, kad gamtoje labai erd
vu, — nusijuokė ji. — Ne, rimtai, aš mėgstu 
laisvę, mėgstu klausytis, kaip medžiai ošia, o 
ypač man patinka kai švokščia audra. Tuomet 
susižavėjusi klausausi tos audringos gamtos 
simfonijos, kokios šiaipjau niekad ir niekur 
neišgirsi. Ar tai nėra pabėgimas vėtros spar
nais nuo savęs?

— Skamba poetiškai! Kartais aš pats jau
čiu panašiai, tik nemoku taip gražiai išsireikšti 
kaip jūs: reikia turėti menininko talentą.

— Juk jūs architektas.
— Architektas yra paklydęs braižybos len

toje. Net jei ir aukštą bokštą statai, negali 
skraidyti padangėmis su audromis, o turi lysti 
į žemę, kad tavo pastatas nenugriūtų.

— Bet vis vien pastatot meno kūrinį?
— Nebūtinai: šiais laikais žmonėms la

biau rūpi patogios, šiltos pastoginės, kaip me
no kūriniai... Bet atsiprašau, man metas: šei
mininkė laukia su priešpiečiais. — Vasiūnas 
atsistojo pažvelgdamas į laikrodį. — Ačiū už 
vaišes, buvo labai malonu.

(Bus daugiau)
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DIRVOS 65 M. 
SUKAKTIS

(3)
■

Dirva 65 metų sukakties 
proga gavo daug sveikini
mų, kurie atspausdinti spe
cialiame leidinėlyje ir bus 
pakartoti Dirvoje.

žodžiu sveikino iš Kali
fornijos atskridęs Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas inž. An
tanas Mažeika.

Jis į baliaus svečius pra
bilo šiais žodžiais:

"Švenčiame didžią šven
tę — 65 metų DIRVOS ju
biliejų.

Lietuvos istorijoje spaus
dintas žodis suvaidino didelį 
vaidmenį. Jis žadino lietu
vius, judino juos j darbą, 
skiepijo jiems Tėvynės mei
lę, patriotizmą, ragino ko
voti dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės.

šiandiena spausdintas žo
dis yra mūsų pagrindinis 
ginklas, kovoje prieš mūsų 
brangios Tėvynės pavergė
ją. Spauda yra mūsų gyve
nimo bei veiklos kelrodis. 
Todėl gerbkime savąją 
spaudą, padėkime jai tinka
mai klestėti. ’

Prieš 65 metus DIRVA 
pradėjo savo pirmuosius 
žingsnius. Jos' pasirinktas 
uždavinys buvp padėti lie
tuviams pažinti tautinės 
idėjos mintį, skatinti būti 
gerais lietuviais, ragino 
jungtis į organizacinę veik
lą, kovoti dėl Lietuvos lais
vės ir jos gerovės, šitas pa
sirinktas tikslas ir įdėtas 
darbas bei pasišventimas 
buvo nelengvas. Dėka gerų

Kai neolituanai susitinka, aišku, kalbasi korporacijos rei
kalais. Korp. Neo-Lithuania vyr. valdybos pirm. C. Modesta- 
vičius (dešinėje) dėkoja dr. V. Stankui už paramą leidžiant 
paskutinįjį R. Spalio romaną "Auksinio saulėlydžio gundymai”.

%

Nuotraukos Jono Garlos

ir pasišventusių redaktorių 
DIRVA išsilaikė tinkamoje 
aukštumoje ir reikia skai
tyti savo darbą atliko gerai.

Šiandiena šios garbingos 
65 metų DIRVOS Jubilie
jaus proga sveikinu VILr- 
TIES draugijos pirmininką 
dr. D. Degėsį, visą VILTIES 
draugijos valdybą, redakto
rių Vytautą Gedgaudą, ku
ris per ilgus redagavimo 
laikus, taip gražiai ir ištver
mingai DIRVĄ redagavo, 
net ir didelės gaisro nelai
mės prispaustas nepalūžo, 
bet ir toliau taip sėkmingai 
DIRVĄ redagavo ir reda
guoja. Sveikinu visus DIR
VOS bendradarbius, rėmė
jus ir skaitytojus ir linkiu 
visiems daug jėgų ir ištver
mės mūsų brangią DIRVĄ 
skleisti po visą pasaulį — 
visiems lietuviams.”

Inž. Jonas Jurkūnas, bu
vęs ALT S-gos pirmininkas, 
Vilties draugijos valdybos 
vicepirmininkas .ilgametis 
Tautinių Namų Chicagoje 
pirmininkas, p a s v eikinęs 
Dirvą įteikė Lietuvių Tau
tinių Namų dovaną — 1000 
dolerių.

Iš Detroito atvykęs JAV 
Lietuvių Bendruo menės 
krašto valdybos pirminin
kas inž. Vytautas Kutkus į 
svečius prabilo šiais žo
džiais :

"Malonu vėl būti Jūsų 
tarpe ir sveikinti Dirvą, 
švenčiančią 65, metų sukak
tį. 65 metus išsilaikyti laik-

Dirvos baliuje inž. Jonas Jurkūnas, įteikęs Dirvai Lietuvių Tautinių Namų Chicagoje dova
ną 1000 dol., dail. Vladas Vijeikis su savo humoreska prajuokinęs svečius, red. V. Gedgaudas 
buvę Vilties ilgamečiai pirmininkai, dabar vicepirmininkai Kazimieras Pocius ir Aleksas Laikūnas

JAV LB krašto valdybos
pirm. inž. Vytautas Kutkus 
sveikina Dirvą.

raščiui yra ilgas laikas, ka
da šiandien Amerikoje už
sidarinėja net milijoninių 
tiražų dienraščiai. Kaip il
gai gyvuoja Dirva galite 
spręsti iš to, kad ir aš dar 
nebuvau gimęs, kada gimė 
Dirva.

Ko norėčiau palinkėti Dir
vai šia iškilminga proga. 
Pirmiausia linkiu, kad Dir
va mus pastoviai lankytų ir 
susilauktų 100 metų am
žiaus. Taipgi linkiu, kad 
Dirva būtų, kaip ir buvo, 
lietuvišku patriotišku dien
raščiu. Mano nuoširdžiau
sias linkėjimas, kad Dirva 
niekad nepritrūktų gerų re
daktorių, kad susilauktų 
bent 10,000 prenumeratorių 
ir tuomi taptų finansiškai 
stipri.

JAV LB Krašto Valdybos 
vardu dėkoju Dirvai už Lie
tuvių Bendruomenės minčių 
populiarinimą, jos darbų 
kritišką įvertinimą ir nuola
tinę paramą, tikėdamasis, 
kad ir ateityje Dirva ne 
mažiau, bet gal dar dau- 
giaus rems.”

Po sveikinimo įteikė LB 
krašto valdybos dovaną 100 
dol.

LB Kultūros Tarybos pir
mininkė Ingrida Bublienė, 
įteikdama 100 dol. auką, pa
reiškė :

"Tautinės minties laik
raščio "Dirvos" 65 metų su
kaktį minint, kiekvienas lie
tuvis prisimena spaudą, ku
ri visus mus riša, teikia ži
nias apie artimųjų gyveni
mą tolimuose kraštuose, in
formuoja apie jų siekius bei 
nuveiktus darbus. Ypatingu 
dėmesiu vertinama spauda, 
kuri padeda išlaikyti mūsų 
tautinį atsparumą.

Tokia yra "DIRVA", ku
ri nuo pat pradžios savo gy
vavimo žadina kiekvieno 
lietuvio jausmus tyriam 
tautiškumui.

JAV LB Kultūros Taryba 
65 metų sukakties proga 
linki "Dirvai" ir toliau 

A. Gliaudenienė, U. Grincienė, A. Steponavičius. A. Šiau
čiūnienė ir Dirvos administratorė S. Juozapaitienė I 'os su
kaktuviniame baliuje.

Sveikiname Dinos leidėjus, redaktorius ir bendradarb' 65-rių 
metų sukakties proga ir linkime sėkmės bei ištvermės sunkiame lietu
viškos spaudos darbe.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
-k VALDYBA

Priimkite kuo nuoširdžiausius Amerikos Lietuvių Tarybos svei
kinimus mūsų visų branginamo Din'os laikraščio sukaktyje.

Retas lietuvių laikraštis gali pasidžiaugti, kad gyvuoja jau sep
tintas dešimtmetis. Toks laikraščio amžius rodo, kad jo keliamos 
patriotinės idėjos yra brangios plačioms lietuviškos išeivijos masėms.

Būdama brangi visai lietuviškai visuomenei, Ditva yra ypa
tingai brangi Amerikos Lietuvių Tarybai, kaip organas stiprios, kū
rybingos, giliai patriotinės Lietuvių Tautinės Sąjungos, kuri jau ket
virtas dešimtmetis, kaip yra Alte įsijungusi į bendrą Lietuvos lais
vinimo darbą.

Lai Dina gyvuos dar daug dešimtmečių, simbolizuodama jos 
redaktorių ir jos atstovaujamos tautinės srovės purenamus mūsų 
išeivijos dirvonus.

žengti pramintu šviesos ir 
tiesos keliu."

Pagaliau paskutinysis 
sveikintojas panorėjo kiek 
ilgėlesnę kalbą pasakyti 
dail. Vladas Vijeikis, atvy
kęs iš Chicagos. Nupasako
jęs savo "bėdas” jis paskai
tė humoreską apie Kęstutį 
ir Birutę, kuris publiką pra
juokino iki ašarų ir baliaus 
svečiai ilgai komentavo.

Balius toliau buvo tęsia
mas šokiams grojant Ąžuo- 
do Stelmoko orkestrui, ku
riam "talkininkavo" sol. 
Vanda Stankienė, daug pri
sidėdama prie geros baliaus 
nuotaikos.

DR. KAZYS ŠIDLAUSKAS, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas
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FILATELIJA
N r.5 Antanas Bernotas

JAV, be kitko, išleido ir 
šiuos naujus pašto ženklus: 
1. Liepos 23 d. išleistas 15 
c. pašto ženklas pagerbti 
generolui Bernardo de Gal
vez.

Bernardo de Galvez (1746 
— 1786) gimė Malagos pro
vincijoje, Ispanijoje. 1771 
m. jis įstojo į ispanų kariuo
menę ir sėkmingai dalyvavo 
mūšiuose Portugalijoje, Al- 
žire ir Meksikoje. 1776 m. 
buvo pasiųstas kaip pulko 
vadas į tada ispanų valdo
mą Louisianą ir netrukus

pakeltas g u b e rnatorium. 
Prasidėjus Amerikos revo
liuciniam karui, jis su savo 
kariuomene stojo į karą* 
prieš britus ir labai daug 
padėjo revoliucionieriams. 
Jo kariuomenė 1779-81 m. 
laikotarpyje sumušė britus 
prie Baton Rouge, Natchez, 
Mobile ir Pensacola. Jo lai
mėjimų dėka ispanai vėl at
gavo Floridą. Galvez po to 
buvo pakeltas į generolo 
laipsnį ir, jo tėvui mirus, 
1785 m. paskirtas visos 
Naujosios Ispanijos (dabar
tinės Meksikos) vice-kara- 
lium. Jo vardu yra pavadin
tas Galvestono miestas 
Texase.

2. Rugsėjo 5 d. išleistas 
15 centų pašto ženklas pa
gerbti rašytoją Edith 
Wharton.

Edith Newbod Jonės 
Wharton (1862-1937) gi
mė New Yorke pasiturin-

LYBARGER FOR JUDGE —
T. E. Uhle, Secy.,2432 Edgehill 44106

čių šeimoje, kur ir moksli- 
nosi. 1885 m. ji ištekėjo už 
Bostono bankininko Whar- 
teno. Netrukus po to pra
dėjo rašyti eilėraščius ir 
noveles. Pirmoji jos nove
lių knyga ”The greater in- 
clination” pasirodė 1899 m.

ELECT LEONARD F.

Lybarger
JUDGE
OURT 0F C0MM0N PLEAS

V. VOKIETIJA išleido 50 
pfenigių pašto ženklą, ku
riuo pagerbiamas Europos 
patronas šventasis Benedik
tas.

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 į šį siuntinį 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,

Po to beveik kasmet išlei- 
dinėjo po naują novelių rin
kinį. šio šimtmečio pradžio
je lankėsi Italijoje ir Pran
cūzijoje, kur taip pat para
šė savo kelionės patyrimus. 
Dar prieš I Pasaulinį karą 
ji yisiškai persikėlė gy
venti į prancūzų Rivierą, 
tik retkarčiais apsilankyda
ma Amerikoje ir Anglijoje. 
Už savo raštus 1920 m. ji 
gavo Pulitzer premiją ir ki
tokius atžymėjimus. Mirė 
Versalyje, Prancūzijoje.

* __ __
GRAIKIJA prieš kiek lai

ko išleido 2 drachmų pašto 
ženklą pagerbti jos didžiam 

•filosofui Aristoteliui.

šventa s i s Benediktas 
Nursietis gimė 480 m. Nor- 
cia vietovėje, Italijoje, kur 
ilgesnį laiką ir gyveno. Bet 
apie jo gyvenimą mažai kas 
težinoma. Apie 497 m. buvo 
pasiųstas mokytis į Romą. 
Bet netrukus, nepakęsda
mas miesto gyvenimo; jis 
persikėlė į kalnus, kur gy

veno kaip atsiskyrėlis , ir 
vietos gyventojų tarpe ėmė 
garsėti. Po 3 metų buvo pa
kviestas būti Vicovaro vie- 
nuolynb viršininku. Vėliau 
jis persikėlė gyventi ant 
Monte Cassino kalno, kur 
įsteigė savo vienuolyną. Ten 
stovėjusi Apolono šventyk
la buvo nugriauta ir jo pa
ties rankomis pastatytas 
vienuolynas, sutraukęs gau
sų būrį mokinių. Mirė 547 
m. ir palaidotas tame pat 
Monte Cassine. Jo parašyta 
vienuolių gyvenimo regula 
veikia iki pat šjų laikų. Jo 
vardu pavadinti vienuoliai j. 

benediktai greit pasklido 
visame pasaulyje ir davė 
daug garsių vyrų. Benedik
tinų vienuolių buvo ir Lie
tuvoje. Pirmieji benedikti
nai buvo apgyvendinti Tra
kuose Vytauto Didžiojo lai
kais.

Sveikinu 65-rių metų amžiaus sukaktį švenčiančią DIRVĄ, jos 
leidėjus, redaktorių ir bendradarbius, kurių visų pasišventimo ir 
jungtinių pastangų dėka DIRVA yra tapusi įtakingiausiu ir plačiau
siai pasaulyje skaitomu lietuvių savaitraščiu. \

DIRVA gimė Vasario 16-sios Akto išvakarėse. Per tuos 65-ris 
metus keitėsi leidėjai, redaktoriai ir bendradarbiai, bet tik nesikeitė 
DIRVOS ištikimybė Vasario 16-sios Akte išreikštiems lietuvių tautos 
idealams.

Tad kartu su sveikinimais linkiu DIRVAI gyvuoti per amžius 
ir greit sulaukti tos dienos, kad ji galėtų laisvai lankyti tūkstančius 
jos pasiilgusių skaitytojų naujai prisikėlusioj Nepriklausomoj Lie
tuvoj.

ANICETAS SIMUTIS, 
Generalinis Konsulas

sveria 5 sv....................................................$260.00.
Dirbtinio minko kailis moteriškam

paltui, sveria 6 sv....................................... 100.00.
Jeans, ”Wrarigler” arba "Levi” (siuntinyje

gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas 48.00. 
Jeans ”Wrangler” rumbuoto velveto

(siuntinyje gali būti dvi) sveria IV* 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 sv............. 13.00.
Geresni marškiniai........................................ 21.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai,

sveria l’/ž 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 sv............................... 64.00.

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

Nuoširdžiai sveikinu DIRVĄ, sulaukusią garbingos 65-ų metų 
sukakties.

Linkiu DIRVAI ir toliau, kaip iki šiol, gyvu lietuvišku žodžiu ir 
sveika lietuviška mintimi informuoti, šviesti ir džiuginti savo skai
tytojus.

Linkiu DIRVAI dar daug sėkmingų, kūrybingų metų!

JUZĖ DAUŽVARDIENĖ, 
Lietuvos Generalinė Konsulė

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

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

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

Aristotelis (gyvenęs 384- 
322 pr. Kristų) gimė Sta- 
geiroje, dėl ko ir vadinamas 
Stageiriečiu. Priklausė kito 
garsaus filosofo Platono 
akademijai Atėnuose. Sa
varankiškai mokė įvairio
se vietose Mažojoje Azi
joje, Lestos saloje ir Ma
kedonijoje. 342 m. Makedo
nijos karalius Pilypas jam 
pavedė auklėti savo sūnų 
Aleksandrą, vėliau tapusį 
labai garsiu valdovu. 335 m. 
Atėnuose įkūrė filosofų mo
kyklą. Parašė po keletą kny
gų logikos, gamtos mokslų, 

-retorikos, metafizikos, eti
kos ir politikos klausimais. 
Priešininkų apkaltintas be
dievybe, Aristotelis išsikėlė 
į Chalkidą Eubojoje, kur 
322 m. ar pasimirė.

DIRVA švenčia 65 metų jubiliejų! Taf nepaprasta, istorinė ir 
garbinga laikraščio sukaktis. Dirva, nors gimė, augo ir brendo sve
timam krašte, toli nuo savo tėvynės Lietuvos, bet visą savo 65-rių 
metų amžių skyrė Lietuvai ir jos vaikams, išblaškytiems po visą v 
pasaulį. Gyveno visų rūpesčiais ir teikė informacijas išeivijos lietu
viams. Ji buvo ir yra tartum negęstančiu tautiniu žibintu, rodančiu 
tikrąjį lietuvišką kelią tarp daugybės svetimų ir vingiuotų takelių.

Dirva skelbė svetur gyvenantiems lietuviams tautos laimėjimus 
ir liūdesį, su jais kartu džiaugėsi ir liūdėjo. Sunkiose tėvynės valan
dose skatino savo tautiečius jungtis vienybėn ir visu ryžtingumu 
padėti Tėvynei Lietuvai.

Per 65 metus Dirva skleidė svetur lietuvybę ir tautinę sąmonę. 
Ji gyveno visų tautiečių rūpesčiais bei džiaugsmais. Tas kelias jai 
nebuvo lengvas, tačiau daugelio lietuvių rankų ir protų bei pasišven
timo dėka tos garbingos sukakties ji sulaukė, išlaikydam nuo pat 
įsisteigimo pasirinktą tautinės minties kryptį.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondas taip pat yra įdėjęs ne eilinį 
įnašą, palengvindamas Dirvos leidimo sąlygas. Sveikiname pensijos 
amžiaus sulaukusią Dirvą, tikėdami, kad į pensiją ji nepasitrauks. 
Didžią pagarbą reiškiame Dirvos steigėjams, buvusiems redaktoriams 2 
ir visiems darbuotojams, redaktoriui V. Gedgaudui ir jo bendradar
biams, Vilties draugijos pirmininkui dr. D. Degėsiui ir visiems na
riams. Sveikiname visus ALT S-gos skyrius, Dirvos skaitytojus ir 
visus rėmėjus, kurių dėka Dirva sulaukė šio garbingo jubiliejaus.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Valdyba:

EMILIJA ČEKIENĖ, pirm., 
JURGIS KIAUNĖ, 
JUOZAS BAGDONAS, 
SAULIUS SIRUSAS, 
LIUDAS TAMOŠAITIS
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Iš 'Labdaros’ veiklos
Prasidėjo nauji 1980-1981 

mokslo metai. "Labdaros” 
Draugijos valdyba kreipia
si į savo nares, narius ir rė
mėjus ir praneša, kaip vyko 
jos lietuvių moksleivijos rė
mimo darbas per antrąjį 
1979-80 mokslo metų pus
metį.
. 1977 m. grupė lietuvių, 
daugumoje stuttgartiškių 
priglaudė pasišalinusį iš 
Lietuvos dainininką Ričar
dą Daunorą. Jam buvo su
teikta stipendija pasitobu
linti dainavime Stuttgarto 
aukštojoje muzikos mokyk
loje. Stipendiją tvarkė Lie
tuvių Kultūros draugija ir 
"Labdaros” draugija, šią 
vasarą R. Daunoras sėkmin
gai baigė akademiniu diplo
mu muzikos mokyklą, ir jau 
dainuoja etatiniu solistu 
operoje.

Per visus mokslo metus 
buvo remiamos atvykusios 
į Vasario 16 gimnaziją iš 
Pietų Amerikos penkios lie
tuvaitės. Sao Paulo studen- 

1 tui paskirta stipendija.
Atgarsių žiupsnelis iš Su

valkų - Trikampio lietuvių 
moksleivijos, žemės ūkio 
technikumo studentas rašo: 
"Dovanų užteko beveik vi
siems mokslo metams, o

Perrinkit Demokratas

taip pat pilnai aprūpintas 
drabužiais. Esu dėkingas. 
Studentė: "Leiskite širdin
gai padėkoti už siuntinėlį. 
Rugsėjo mėn. turėsiu ati
dirbti t. v. darbinę prakti

m

MARK McELROY
COUNTY RECORDER

SPECIALUS PRANEŠIMAS ETNIKAMS ...
Cuyahoga apskrities tautinės grupės turi laimę per

rinkti savo draugą, prityrusį pareigūną į County Re- 
corder vietą.

MARK McELROY — Re-elect the endorsed nationalities friend.
MARK McELROY — Has formely served as Councilman, Statė Representative, Statė Senator, School Board 

Member, and Attorney General of Ohio.
MARK McELROY — Has served as County Recorder since 1963.
MARK McELROY — Re-elect an experienced public official.
MARK McELROY — Has established the best County Recorder’s office in the country. ♦
MARK McELROY — Has belped fight inflation by running an efficient office.
MARK McELROY — Re-elect a proven friend of the Nationalities.
MARK McELROY — His legal background as an attorney adds to his experience and expertise.

ELECTION, TUESDAY, NOVEMBER 4, 1980

The Coyahoga County Nationalities to Re-Elect Mark McElroy for County Recorder, Mr«. Casimir Bielen, Sec*y., 
6821 Fleet Avenue, Cleveland, Ohio 44105

X Perrinkit Mark McElroy, remiama tautybių draugų

ką. Šiemet, dėl labai blogų 
derliui nuimti sąlygų, ji 
truks 4 savaitės.”

Politechnikumo studen
tas: "širdingai dėkojame už

siuntinius. Liepos mėn. aš 
atlikau praktiką Lenkijos 
pietuose. Rugpiūčio mėn. at
likau praktikos dalį Tarybų 
Sąjungoje.”

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ 
NUOŠIMTĮ

UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
ftt/0/ įnešus $100 C3/0/ ineSus $100
U/į/O 12 mėnesių 30 mėnesiu

įnešus $100
48 mėnesiams

13/°/ incšus $100
72 mėnesiams

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 BODAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame 
5/£%

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

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

Zuperio, /bvino/
■ AND LOAN ASSOCIATION
ATIDARYTA SEATADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 EasLlSSth Street 

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

779-5915 681-8100

ESEE

14406 Cedar Avė. 
381-4280

Ir moksleivių, ir jų tėvų 
mažažemių ūkininkų šiais 
metais padėtis gana sunki.

Greta Vokietijos lietuvių, 
rūbų siuntomis moksleivijai 
labai aktyviai įsijungė K. 
L. B. šalpos Fondo Hamil
tono ir Montrealio skyriai. 
Moksleivių adresus suteikia 
"Labdara”.

Su dideliu dėkingumu 
malonu pranešti, kad Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba, suprasdama 
"Labdaros” rūpesčius moks
leivija, š. m. rugpiūčio 30 
d. suruošė Huettenfelde 
”Sodų šventę”, kurios pel
ną paskyrė "Labdaros” vei
klai paremti. Parengimas 
gerai pasisekė, ir pratuštė- 
jusi "Labdaros" kasa bus 
sustiprinta. (Pilna apyskai
ta dar nepaskelbta). Bet 
numatytiems darbams įvyk
dyti "Labdarai" dar trūks
ta 3-4.000.— DM.

"Labdaros” Draugija šir
dingai dėkoja visiems rėmė
jams, ir kviečia mūsų orga
nizacijas ir tautiečius to
liau remti mūsų moksleivi
ją.

"Labdaros” Draugijos 
vardu pirmininkas

J. GlemŽa
Adresas: J. Glemza, Con-

• Terrencc O’DonnelI, 
Common Pleas Court teisė
jas, remiamas American, 
Ohio and Cleveland Bar 
Assn., Emerald Civic Socie- 
tv, Cleveland Athletic Club, 
Cleveland City Club ir Citi- 
zens League of Great Cleve
land, kandidatuoja naujam 
terminui Į teisėjus.

Jis yra tautybių draugas 
ir jų remiamas lapkričio 4 
rinkimuose.

ventrain 33, 7260 Calw-Hir- 
sau. Banko konto: Lab
dara e. V. Landesgirokas- 
se, Stuttgart, Nr. 1185168 
BLZ 600 50101.

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS l

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 Ukewood. Ohio
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ANN DYKE 
KANDIDATUOJA Į 

APSKRITIES TEISMĄ

ANN DYKE, vienuolika 
metų dirbusi advokatės dar
bą, kandidatuoja j apskri
ties teismo teisėjos vietą. 
Cuyahogos apskrities demo
kratų partija nominavo ją 
j laisvą vietą, kai teisėjas 
George W. White buvo pa
skirtas j federalinį teismą.

ANN DYKE yra 44 metų 
amžiaus. 1968 metais ji ga
vo teisės doktoratą Cleve
lando valstybiniame univer
sitete, ir sekančiais metais 
išlaikė valstybinius advoka
tės egzaminus.

ANN DYKE prieš tai vie
nuolika metų buvo gailes
tingoji sesuo. Ji mokėsi St. 
Vincent Charity Hospital 
gailestingųjų seserų mo
kykloje, kurią baigė 1957 
metais. 1962 ji gavo St. 
Louis universiteto stipendi
ją ir baigusi mokslus, 1964 
įgijo bakalauro diplomą. 
Praėjusiais metais, Cornell 
universitete išklausiusi spe- 
ialų kursą, gavo darbininkų 
arbitro pažymėjimą. ANN 
DYKE yra Cuyahogos aps
krities trečiųjų teismo ar
bitras, Cuyahogos apskri
ties neteisėtos praktikos 
trečiųjų teismo narys ir 
Amerikos trečiųjų teismo 
arbitrų sąjungos narys. 
ANN DYKE nuo 1975 Ohio 
valstijos prokuroro speciali 
patarėja.

Nuo 1971 iki 1974 dirbo 
kaip vyriausia advokatė 
Ohio valstijos įsidarbinu
sių kompensacijų biure.

ANN DYKE nepertrau
kiamai dirbo su gailestin
gųjų seserų profesijos na
rėmis, dėstydama registruo

toms seserims teisės daly
kus, liečiančius medicinos 
sritį. Ji yra Clevelando ad
vokatų sąjungos narys.

Cuyahogos apskrities ad
vokatų sąjungos narys ir 
Moterų advokačių tautinės 
sąjungos narys.

ANN DYKE vyras yra 
Clevelando valstybinio uni
versiteto darbo teisės pro
fesorius. Jie drauge su savo 
trimis vaikais gyvena Bay 
Village.

Raginame jus visus lap
kričio 4 rinkimuose balsuo
ti už ANN DYKE ir ją iš
rinkti į apskrities teismo 
teisėjos vietą.

Ann Dyke į teisėjos 
vietą išrinkti 

komitetas

• Mark McElroy, remia
mas tautybių, kandidatuoja 
naujam terminui į Cuyaho
ga County recorder vietą, 
kurią jis užima nuo 1963 
metų ir yra pavyzdingai su
organizavęs savo įstaigą, 
kuri yra moderniškiausia 
visoje Amerikoje.

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., 
Cleveland, Ohio 44119.

Konferencijos tikslas: pa
sidalinti patirtimi iš kultū
rinės veiklos apygardose bei 
apylinkėse. Išklausyti su
gestijų tai veiklai organi-

TURNER REALTY
EUCLID. OHIO 44119

PHONE: 486-2530
-501 EAST 185 ST.

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORE

PILNATEISE NEKILNOJAMOJO TURTO
ĮVERTINTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS 
TONI UNDEN
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATR1CIA A SAJOVEC 

VYTAS MATAS — 
teisini* patarėja.

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

CAMLS— Cuyahoga County tCleveland 4 Suburbs) 
LZ'MLS — Lake County 
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė j Ritą Ma-
t ieną. pilnateisę- namų įvertintąją. -

501 EAST 185 ST.
EUCLII), OHIO 41119

LIETUVIAI BALSUOTOJAI CUYAHOGA COUNTY 
PERRINKIT

. - COMMON PLEAS TEISĖJA

SAM A. ZINGALE
Perrinkit teisėju kuris yra įrodęs savo draugiškumą 

visoms tautybėms.

CUYAHOGA BAR ASS’N.
AFL-CIO FEDERATION OF LABOR
AMERICAN NATIONALITIES MOVEMENT 
CLEVELAND POLICE PATROLMEN’S ASS’N. 
ASSOCIATION OF CLEVELAND FIREFIGHTERS

REMIAM AS :

Pagerbtas Supreme Court of Ohio už išskirtingą teisminę tarnybą (1976, 
1977) ir labai gerą teisminę tarnybą (1978, 1979).

Sponsorcd by: Committee to Re-elect Judge Zingale. Vaclav Hyvnar, Co-Chaimian, Robert Torok, Treasurer, 
600 N.C.B. Building, Cleveland, O. 44114

zuoti, paįvairinti bei pagy
vinti, sutinkamoms kliūtims 
šalinti.

HOUSES FOR SALE
Open Sunday 1-4

19311 Kildeer, aluminum 
sided, single, 2 car garage, 
39,900.

1226 East 176 St. off 
Grovewood, 2 family, alu
minum sided, 2 car garage.

18003 Neff Rd. near Our 
Lady. 4 bedroom, dining 
room, aluminum sided, 21/-! 
car garage.

19312 Mohavvk off East 
185 St. Brick bungalow, 3 
bedroom, dining room.

17601 Harland Avė. off 
Lake Shore Blvd. 3 bed
room, single, dining room, 

car garage. Make a of- 
fer.

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185 St.
481-9300

"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. s

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.
(39-4J)swwwwwwwwwwww

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East l#5th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Deli* E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

ALT S-GOS 
CLEVELANDOO 

SKYRIAUS NARIAMS

Spalio 24 d., penktadienį, 
7 v. v. Lietuvių namų apa
tinėje salėje šaukiamas sky
riaus visuotinis narių su
sirinkimas.

Darbotvarkėje: Valdybos 
ir revizijos komisijos pra
nešimai ir naujų organų 
rinkimai; diskusijos ir įvai
rūs reikalai.

Po susirinkimu kava, už
kandžiai ir narių pabendra
vimas. Visi nariai bei pri
jaučiantieji kviečiami gau
siai dalyvauti.

Valdyba

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.

• Clevelando skautijos 30 
metų sukaktuvės bus prisi
mintos šių metų spalio 26 
d. 11:30 vai. ryto DMNP 
parapijos salėje. Tą proga 
v. s. VI. Bacevičius išstatys 
virš 300 savo foto nuotrau
kų apimančių 30 metų skau
tijos veiklos. Clevelando 
skautija kviečia visus atsi
lankyti į sueigą ir susipa
žinti su šios kolonijos skau
tų praeities veikla.

TVIRTA, 
TEISINGA

JI RŪPINASI

JUVENILE CRIME!
— Make the Court part 

of the solution!
I š r i n k i t 

BETTY WILLIS 
RUBEN

DEMOKRATŲ KANDIDA
TĖ I TEISĖJUS, JAUNIMO 

TEISMO
Pasirinkta Prezidento John
F. Kennedy į Baltųjų Rūmų 

štabą!
REMIAMA: COSMOPOLITAN
LEAGUE, UAW, AFL-CIO, PO- 
LISH-AMERICAN CLUB, INC.

Paid by Comm. to Eiect Bet’y Willis Ruben, Juvenile Court Judge.
G. Abaku-nov, Chmn.. 75 Public Sq., Cleveland. Ohio.

VINCE CAMPANELLA is a Hghter. 

He fighting for you!

VINCE CAMPANELLA kovoja dėl mokesčių reformos, pagal kurią vi
siems namų savininkams būtų sumažinti mokesčiai ir kad jie nekiltų be 
jūsų specialaus balsavimo.

VINCE CAMPANELLA suorganizavo daugelio valstijų koaliciją, kad 
Penn Centrai bendrovė sumokėtų skolingus mokesčius. Cuyahogos 
apskritis gavo $32,000,000.

VINCE CAMPANELLA visada rūpinosi pensininkais, kad jiems būtų 
suteiktos įvairios mokesčių lengvatos.

Endorsed by the AFL-CIO

CAMPANELLA
for 

COUNTY COMMISSIONER

FRIENDS OF CAMPANELLA CO.MM1TTEE. Roie Grano, Secretary.
4939 Monticetlo Blvd.., Richmond Heights, Ohio 44143

SOCIALINĖS GEROVĖS 
SAVAITGALIO 
CLEVELANDE 

PROGRAMA

šeštadienį (lapkričio 1), 
6 v. v. DMNP parapijos sa
lėje dail. Ringailės Jonynai- 
tės-Zotovienės MENO PA
RODOS ATIDARYMAS. Po 
Vladės Butkienės dailinin
kės darbų pristatymo, seks 
parodos apžiūrėjimas ir ka
vutė. (Parodos apžiūrėji
mas tęsis ir sekmadienį nuo 
11:30 iki 6 v. v.),

šeštadienį, 7:30 v. v. šv. 
Jurgio parapijos salėje su
kaktuvinis Ryto Babicko 
Okteto KONCERTAS-BA- 
LIUS. Koncertui vietas pra
šom rezervuoti pas Vitaliją 
Butkuvienę tel. 732-8250 ar 
Valdą žiedonį tel. 481-8023.

Sekmadienį (lapkričio 2), 
12 vai. DMNP parapijos sa
lėje įvyks SOCIALINĖS 

GEROVĖS SIMPOZIUMAS. 
Apie LB-nės Socialinės Ko
misijos veiklą, užsibrėžtus 
uždavinius, galimybę Fede- 
ralines valdžios paramai 
gauti ir kt., trumpus prane
šimus padarys ir į klausi
mus atsakinės komisijos na
riai: dr. V. Bieliauskas, dr. 
Regina Kulienė, G. Sužiedė- 
lienė, M. S., WHCA mini- 
konferencijos koordinatorė, 
sociologas J. šoliūnas, adv. 
A. širvaitis ir inž. V. Vinc- 
lovas. Simpoziumą mode- 
ruos komisijos pirm. dr. A. 
Butkus.

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinė Komisija kviečia 
visuomenę dalyvauti visuo
se Socialinės Gerovės ren
giniuose.

• LRK Moterų S-gos 36 
kuopa dėkoja Superior Sav- 
ings and Loan vicepreziden
tui K. P. Šukiui už auką 75 
dol. ruoštos loterijos dova
nai ir Jacubs and Son parė
musiai kuopos renginį.

• ALTo Clevelando sky
riaus susirinkimas įvyks ne 
spalio 26 d., kaip anksčiau 
buvo skelbiama, bet lapkri
čio 2 d. 12 v. šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Organizaci
jos prašomos atsiųsti savo 
atstovus.

• Inž. Rytas Babickas 
mūsų kolonijoj žinomas sa
vo muzikiniais gabumais, 
sporto veikla, kaip šv. Jur
gio parapijos choro ir Ok
teto vadovas, Čiurlionio an
samblio chormeisteris bei 
įvairių organizacijų akty
vus narys, praėjusi šešta-

Kristina ir Regina Butkūnaitės atliks meninę programą 
Clevelando skautijos 30 metų sukakties minėjime-pobūvyje spa
lio 25 d. 7 v. v. Lietuvių Namų salėje. Jaunos dainininkės yra 
veiklios Detroito jaunimo tarpe ir šiuo metu studijuoja Michi- 
gano Universitete.

dienį, spalio 18 d. atšventė 
savo 50 metų gimtadienį. Jo 
artimi draugai Rimo Gaš
kos iniciatyva gimtadienio 
vaišes surengė dr. E. ir M. 
Lenkauskų namuose. Vaišė
se dalyvavo draugai iš Ka
lifornijos, Detroito, Chica
gos ir kitų apylinkių. Su
kaktuvininkui visų vardu 
buvo įteiktas gimtadienio 
proga specialiai sukurtas 
meno kūrinys.

• LB Clevelando Apylin
kės vakaronė įvyks šį ket
virtadienį, spalio 23 d. 7:30 
v. v. mažojoj salėj. Vakaro
nėje savo įspūdžius iš gast
rolių Pietų Amerikoje pa

teiks Nerijos dainininkės. 
Vakaronę praves Rita Baly
tė. Visi mielai laukiami.

• Akvilė ir Bronius Gra
žuliai. tęsdami tradiciją, ir 
šiais metais paskyrė aukas 
lituanistinei mokyklai, įvai
rioms organizacijoms ir 
spaudai. Dirvai įteikė 50 
dol. Ačiū.

HOUSEKEEPER
LIVE IN OW\ ROOM k BATH. TAKE 
FULL CHARGE OF HOUSEHOLD 
AND COOK1NG. 1 CHILDREN. GOOD 

SALARY. 5 DAY WEEK.

Call 216-831-2559
REFERENCL 4 EXPERIENCE.

(39 41 >



DIRVA
AUKOS R. SPALIO 

KNYGAI LEISTI

R. Spalio Auksinio saulė
lydžio gundymams leisti 
praėjusią savaitę leidėjams 
paramą atsiuntė šie auko
tojai.

Po 100 dol. — dr. Vikto
ras Stankus (Cleveland, 
Ohio), Kazimieras Pocius 
(Beverly Shores, Ind.), C. 

PADĖKA

Pranešame kolegoms gydytojams ir visiems pažįs
tamiems, kad po sunkios ir ilgos ligos 1980 rugsėjo 27 
Clevelande mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

A. t A.
DR. ALFONSAS MARTUS.

Giliai prislėgtos liūdesio, reiškiame labai nuoširdžią 
padėką visiems mūsų šeimos bičiuliams ir kolegoms, 
kurie ligonį Alfonsą lankė namuose ir ligoninėse, mus 
guodė, stiprino, visokeriopai mums padėjo.

Nuoširdžiai dėkojame artimiausioms draugėms, ku
rios mūsų sunkiose dienose per naktis drauge budėjo, 
padėjo Įvairiais darbais ir malonėmis.

Dėkui, kurie a. a. Alfonsą palydėjo j kapus, kurie 
nešė karstą, kurie užprašė mišias, atsiuintė gėlių ir 
pareiškė užuojautą. Norime nors žodžiu išreikšti pa
garbą ir padėką šv. Jurgio parapijos klebonui kun. Ba
liui Ivanauskui, kun. Kęstučiui Žemaičiui, kun. Alek
sandrui Goldikovskiui ir kun. Juozui Bacevičiui už šv. 
mišias ir lotyniškąjį Tėve mūsų. Gili padėka mielai 
Norai Braziulienei už gražias giesmes šv. mišių metu. 
Nuoširdus dėkui Tėvynės Garsų radijo vedėjui už pra
vedamą atsisveikinimo vakaro, Dr. Henrikui Brazaičiui, 
Viktorui Mariūnui ir Alfonsui Mikulskiui už kalbas ir 
užuojautas.

Ypatingai nuolankus dėkui brangiam klebonui kun. 
Baliui Ivanauskui už ligonio dvasinę globą ir maldas, 
Dr. Edmundui ir Birutei Juodėnams ir jų šeimai už 
begalinį rūpestingumą mūsų sunkiausiose valandose ir 
bičiuliui Pranui Neimanui už rūpestingą pagalbą ve
lioniui ir mūsų visai šeimai.

Dar kartą, širdyse visus giliai prisimindamos, už 
gausią paguodą ir pagalbą labai nuoširdžiai visiems 
dėkojame.

KATR1NA MARTUVIENĖ 
IR DUKTĖ DALIA SU ŠEIMA

A. A.

DR. ALFONSUI MARTUI

mirus, jo žmonai KATRINAI, dukrai DA

LIAI su šeima ir Lietuvoje, motinai, seserims 

ir broliams reiškiame nuoširdžią užuojautą

Eleonora ir Kazys
Gaižučiai

ir G. Modestavičiai (Chica
go, III.), Vytautas Girnius 
(Chicago, III.).

Po 50 dol. — Simas Kaše- 
lionis, Vaclovas Mažeika 
(abu Chicago, III.), Antanas 

Mažeika (Los Angeles, Ca.).
Po 25 dol. — Stefa ir Jo

nas Juodikiai, Aleksandras 
Dundulis, Edas Modestas ir 
Stasys Monkus (visi Chica
go, IH.).

Aukotojams nuoširdžiai 
dėkodami, leidėjai tikisi su
laukti ir daugiau paramos, 
kuri siųstina šiuo adresu: 
LST Korp! Neo-Lithuania, 
6348 So. Albany Avė., Chi
cago, III. 60629.

• Danguolė Ratkelienė iš 
Kalifornijos buvo atskridu
si keliom dienom pas savo 
tėvus Emiliją ir dr. Vaclovą 
Čekus, New Yorke.

• Sol. Regina žymantai- 
tė-Peters š. m. gruodžio 2 ir 
7 d.d. a tliks primadonos 
vaidmenį naujai statomoje 
New Jersey Statė operoje.

• Adv. Elena Armanienė, 
gyv. Baltimorėje, atnaujin
dama Dirvos prenumeratą 2 
metams pridėjo auką 25 dol. 
linkėdama Dirvai augti ir 
stiprėti. Ačiū.

SU DAINA IR ŽODŽIU 
PER LIETUVĄ

Š. m. rugsėjo mėn. 26 d. 
Chicagoje, Jaunimo centro 
kavinėje, Lietuviško s i o s 
skautybės fondo valdyba 
suruošė išskirtinai įdomią 
vakaronę, pavadintą ”Su 
daina ir žodžiu per Lietu
vą”.

Į vakaronę atsilankė ga
na daug žmonių. Vakaronę 
pradėjo v. s. Aleksas Kara
liūnas, pasveikindamas at
silankiusius valdybos vardu 
ir trumpai pažymėjo, kad 
Lietuvių skautų sąjungos 
ribose yra įsteigtas lietuviš
kosios skautijos fondas, ku
rio tikslas yra telkti lėšas 
skautiškajai veiklai remti.

Jis pakvietė žodžiui Lie
tuvių skautų sąjungos pir
mininką v. s. Sigitą Mik- 
naitį, kuris plačiau aptarė 
skautiškąją veiklą ir šio 
Fondo pagalbą sąjungai.

PADĖKA

A. A.
SAULIUS TOMAS VYTAUTAS 

ZAUNIUS,
mūsų brangus sūnus, tėvas ir brolis mirė 1980 m. rug
piūčio mėn. 16 d., palaidotas rugpiūčio mėn. 19 d. Cal- 
vary kapinėse, Santa Barbara, Calif.

Nuoširdžiai dėkojame prel. J. Kučingiui, Los An
geles už paguodos žodžius ir moralę paramą; taip pat 
S. Barbara ”Our Lady of Sorrovs” J. S. kunigams mus 
lankiusiems, guodusiems namuose ir lydėjusiems į ka
pines.

Esame giliai dėkingi bičiuliams atvykusiems iš Los 
Angeles, Santa Monica ir San Pedro; mieliesiems Santa 
Barbara kaimynams Galiūnams, Šimoniams, Malinaus
kams, dr. L. Biržis, S. Stanulienei visiems palydėjusiems 
velionį į amžino poilsio vietą ir draugiškai padėjusiems 
skausmo dienose.

Dėkojame Valei Barmienei ir Broniui Railai už šil
tus atsisveikinimo žodžius, taipogi už sugiedotas giesmes.

Ypatingą padėką reiškiame Klemensui Galiūnui už 
didelį rūpestingumą ir globą mūsų sunkiose dienose.

Gili padėka paaukojusiems velionies atminimui: 
Laidotuvių dalyviams paskyrusiems Los Angeles Skau
tų Rambyno stovyklavietei; 14-kai New Yorko bičiulių 
suaukojusioms Tautos Fondui; Chicago Marijai, Vikto
rui ir Raimondui Krauchunams Balzeko muziejui.

Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas Šv. Mišias, at
siųstas gėles, visiems, visiems užjautusiems asmeniškai 
žodžiu, laiškais, spaudoje.

Visiems nuoširdus ačiū pasidalinusiems mūsų skaus
mu.

MOTINA VINCĖ 
JONUŠKAITĖ-ZAUNIENĖ-LESKAITIENĖ, 
SŪNUS DOVAS,
SESERYS AUGUSTA, GIEDRĖ, DANUTĖ

Vakaronei vadovavo žur
nalistas Vytautas Kasniū- 
nas. Pradžioje jis prisiminė 
savas keliones nepriklauso
mybės laikais po gražią Lie
tuvą ir kelionių pasakoji
mus per lietuviškąsias ra
dijo valandėles. Vytautas 
Kasniūnas turi taiklų, jaut
rų, su romantikos antspal- 
viu žodį ir gražią mintį, ku
ria moka nuostabiai gražiai 
dalintis su klausytoju. Tad 
ir šios vakaronės intarpai 
buvo lyg gražūs mūsų tėvy
nės vaizdų bei išgyvenimų 
atspindžiai.

Programos dalyviai at
skleidė mums Žemaitijos, 
Dzūkijos, Aukštaitijos, Kap
sų ir Mažosios Lietuvos gy
venimo būdą, tarmes ir dai
nų grožį.

Žemaitijos atstovas poe
tas Apolinaras Bagdonas 
skaitė žemaitiškai savos kū
rybos pluoštą, o taip pat 
pasakojimą apie žemaičio 
kantrybę. Dzūkų tarme ei
liuotą kūrinį skaitė Anta
nas Drūtys. Aukštaičiams 
atstovavo Sofija Jalionienė, 
puikiai perteikusi aukštai
čių pokalbį.

Chicagos lietuvių ragelių 
trio — vadovas Balys Pakš
tas, Liubomiras Bichnevi- 
čius ir Vincas Vaitkevičius 
pagrojo žemaičių ”Ant kal
no klevelis”, dzūkų — "Pa
svarstyk antele’’ ir ”šią 
naktelę”, aukštaičių "Lop
šinę” ir ”Per ulytėlę” ir pa
baigai pagrojo "šaltišių”.

Su gera humoro doze kal
bėjo apie kapsus Jonas Ja
saitis. Mažoji-Prūsų Lietu
va buvo gražiai pavaizduo
ta Kristupo Lekšo sūnaus 
Adolfo Lekšo, išsakant ei
lėmis lietuviškų kaimų ir 
kitų vietovardžių vardus. Jo 
kalbą palydėjo Aldona Bun- 

tinaitė padainuodama dvi 
klaipėdietiškas — Mažosios 
Lietuvos dainas.

Tarmių vakaronė įdomi, 
įvairiaspalvė, gerai organi
zuota, klausytoją nuvedė į 
gražiąją, bet pavergtą tėvy
nę Lietuvą ir buvo proga 
pagyventi gražiais tėvynės 
p r i s įminimais, sugrįžtant 
kiekvienam į savo gimtuo
sius namus, j savas apylin
kes.

Baigiant vakaronę, pro
gramos vedėjas žurnalistas 
Vytautas Kasniūnas taip 
kalbėjo: ”Su daina ir žodžiu 
dar kartą keliavome per 
Lietuvą. Mano ir jūsų atsi
minimuose ji likusi graži su 
piliakalniais ir senom pasa
kom. Ji neretai mūsų sap
nuose išsapnuota ir dienos 
kelyje išsvajota. Tu lieki 
amžiais mumyse gyva ir 
graži Lietuva ...”

Vakaronės dalyviai su
dainuoja Lietuva Brangi. 
Vakaronės vedėjas taria 
padėkos žodį atsilankiu
siems, vakaronės ruošėjams 
ir kviečia prie vaišių stalo.

čia mezgasi nuoširdūs po
kalbiai apie mūsų organiza
cinę, kultūrinę veiklą. Pa
skirstomos laimingiesiems 
dovanos. Iš vakaronės išsP 
nešame malonų įspūdį.

Lietuviškosios skautybės 
fondo valdybą Chicagoje su
daro : Aleksas Karaliūnas — 
pirmininkas, Mėta Burbie
nė, Sofija Jelionienė, Alek
sandra Likanderienė, Pra
nas Nedas ir Romas Račiū
nas.

Jurgis Jan ūsaitis

MINTYS IR ŽODŽIAI 
IEŠKO LEIDĖJO

Norėčiau išleisdinti kny
gą, antrašte Mintys ir žo
džiai. Knygos dydis apie 
350 mašinėle rašytų pusla
pių. Jos turinys — rinki
nys straipsnių literatūrinė
mis — lietuvių ir prancūzų 
— temomis, spausdintų: 
Ateityje, Aiduose, Darbi
ninke, Dirvoje, Drauge, 
Jaunimo žygiuose, Laiškuo
se lietuviams, Lietuvių die
nose, švietimo gairėse ir 
Tėviškės žiburiuose.

Džiaugčiausi, jei ši mano 
knyga rastų leidėją ar me
cenatą. Mano adresas: 
17918 Harland Avė., Cleve
land, Ohio 44119.

Vacys Kavaliūnas

3 PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 St„ Cle
velande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnnrtuo- 
tu 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.

NATIONWIDE 
INSURANCE 

>* on your —Ot

• APDRAUDOS reikalais
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.
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