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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Clevelando meras George Voinovich, didelis lietuvių bičiulis, 
kandidatuojąs antram terminui. J. Garlos nuotr.

Remiame Clevelando merą

KUR DINGO NAFTOS KRIZE?
Kaip prie jos prieita ir iš jos išbrista

Vytautas Meškauskas

George V. Voinovich
Dirva remia merą George 

V. Voinovich ir ragina Cle
velando lietuvius lapkričio 
3 j j išrinkti naujam ketve
rtą metu terminui.

Televizijos pagalba poli
tiniu kandidatu varžybų fo
kusas pakrypo nuo paties 
kandidato j kandidato "sti
lių”. "Stiliaus” projekcijoje 
liko užtemdytos kandidato 
rimtesnės kvalifikacijos — 
jo atsiekimai ir gilesnė po
litinių ir administracinių 
problemų analizė. Voinovi- 
čius yra vienas tokių kan
didatų, kuriam pareigingu
mas, darbštumas ir logiškas 
bei dinamiškas problemų 
sprendimas labiau rūpi ne
gu politinis "stilius”.

Dvejų metų laikotarpyje 
Voinovičius apramino ka
ringus miesto vandenis ir 
sugebėjo sudaryti pozityvią 
darbo koaliciją tarp mies
to administraci jos, tarybos, 
darbo unijų, prekybos ir 
pramonės grupių. Šitoji 
koalicija paruošė miesto fi
nansų, saugumo ir patarna
vimų planą, kurio 65% bu
vo įvykdyti.

Pirmiausia Voinovičius 
išėjo kovoti už pajamų mo
kesčių padidinimą. Miesto 
gyventojai jam pritarė. J 
iždą įplaukė naujos sumos. 
Finansinė atskaitomybė bu
vo pertvarkyta ir įvesta 
griežta fondų kontrolė.

Kai finansinė padėtis su
stiprėjo, meras pasamdė 

virš 200 naujų policininkų, 
nupirko 93 naujus policijos 
automobilius ir 280 radijo 
komunikacijos aparatų.

Mieste buvo baigtos sta
tyti dvi naujos ugniagesių 
stotys ir pasamdyta 180 
ugniagesių.

Greitosios pagalbos tar
nybai buvo nupirkta 5 nau
ji automobiliai ir papildo
mai pasamdyta 57 kvalifi
kuoti paramedikai.

Miesto švaros reikalams 
nupirkta 30 naujų atma
toms vežti sunkvežimių, ku
rie žiemos metu gali būti 
aprūpinti geležiniais ark
lais nuvalyti sniegą nuo 
gatvių.

Dažnai atsitinka, kad iš 
politinio kandidato pažadų 
telieka tik tauškalai. Meras 
Voinovičius savo pažadus 
ištesėjo, miesto gyvento, 
jams sukurdamas saugesnę, 
ramesnę, švaresnę kasdie
nio gyvenimo aplinką. Pa
brėžtina, kad jis parodė 
daug širdies ir miesto ne
turtingųjų bei senesniųjų 
žmonių socialinėms proble
moms, pasisakydamas prieš 
prezidento Reagano mėgini
mus apkarpyti socialinės 
globos biudžeto pozicijas.

Prisimindami komunistų 
pavergtus kraštus, mero 
Voinovičiaus asmenyje turi
me ištikimą ir nepalaužiamą 
bičiulį mūsų sunkiame dar
be padėti Lietuvai atgauti 
laisvę.

Ar dar atsimenat kalbas 
apie naftos krizę? Kadangi 
daugiau domimasi blogomis 
naujienomis, apie ją mažai 
kas kalba. Toji krizė, daugu
mos nepastebėta, iš tikro pasi
baigė jau šių metų sausio 28 
dieną, kada prezidentas Rea
ganas panaikino naftos kainos 
kontrolę, kuri faktinai buvo 
didžiausia tos krizės kaltinin
kė. Nors kainų kontrolė truko 
beveik dešimtį metų, iš tikro 
valstybė nafta pradėjo domė
tis daug anksčiau. Jau 1959 
metais, Eisenhovveriui prezi
dentaujant, buvo nustatyta 
naftos importo kvotos, pagal 
kurias buvo galima įvežti tik 
12% šiame krašte sunaudoja
mos naftos.

Eisenhovveris turėjo galvoje 
saugumo sumetimus - jis ne
norėjo, kad kraštas priklausy
tų nuo užsienio naftos, nors ji 
tada buvo pigesnė už vietinę. 
Salia to buvo norima apsaugo
ti mažesnius naftos tiekėjus, 
kurie vertėsi čia gaunama naf
ta, nuo didžiųjų naftos b-vių, 
kurios importavo pigesnę už
sienio naftą. Didieji prekybi
ninkai dė to mažai skundėsi, 
nes jų svarbiausias pelno šalti
nis buvo užsienio naftos par
davinėjimas likusiam pasau
lyje. Naminės naftos kaina 
1969 metais buvo apie $1.90 
už statinę, o Vid. Rytuose jos 
išpumpavimas iš žemės atsiėjo 
apie 10 centų už statinę.

Šie akivaizdūs Voinovi
čiaus atsiekimai ir apskri
tai rimta be konfrontacijos 
miesto atmosfera paskatino 
Dirvą tvirtai remti merą šio 
rudens rinkimuose. Mes dar 
kartą raginame visus lietu
vius lapkričio 3 balsuoti už 
George V. Voinovich.

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuviai respublikonai susitikę pobūvyje su Clevelando meru George Voinovich, kandi
datuojančiu antram terminui. Iš kairės R. Kudukis, L. Jokūbaitis, Gr. Kudukienė, meras G. 
Voinovich, L. Čaplinskienė, Vi. Plečkaitis ir V. Jokūbaitis. J. Garlos nuotr.

Amerikoje tuo laiku prasi
dėjo kampanija už aplinkos ir 
oro švarinimą. Maždaug tuo 
pačiu laiku atrasti nauji labai 
aukštos kokybės naftos šalti
niai Siaurės Afrikoje ir Indone
zijoje skatino ją vartoti kaip 
kurą elektros jėgainėms. Sva
resnio oro vardan prasidėjo 
kampanija prieš kvotas, ku
rios, girdi, tik tarnauja vietos 
gamintojų interesams. 1970 
metais Amerikos vidaus pro
dukcija pasiekė savo viršūnę - 
9.6 milijonus statinių į dieną 
ir pradėjo kristi. Seni šaltiniai 
pradėjo išsekti, o prieiti prie 
naujų, pvz. Aliaskoje ar jūrų 
dugne, buvo sunku ir techniš
kai ir dėl environmentalistų 
keliamo triukšmo bei bylų.

Kadangi užsienyje naftos 
buvo galima gauti kiek nori ir 
net pigiau, atrodė, kad nieko 
geriau nebuvo galima išgalvo
ti, kaip tik daugiau importuo
ti naftos. Prezidentas Nixonas 
tam priešinosi krašto saugu
mo sumetimais, tačiau padarė 
fatalę klaidą įvesdamas algų 
ir kainų kontrolę. Kas lietė 
naftą, tai buvo padaryta pa
čiu blogiausiu momentu, nes 
lengviau pasiekiami seni naf
tos šaltiniai pradėjo išsekti, o 
nauji reikalavo daug daugiau 
išlaidų, didindami jos savikai
ną. Vartotojai vietoje signalo, 
kad naftą reikia pradėti tau
pyti ir ieškoti jai pakaitalų, už 
naftą ir toliau mokėjo tą pačią 
kainą lyg nieko nebūtų atsiti
kę. Naftos sunaudojimas 1971 
1973 metais kas met kildavo 
po 4 %. Kadangi viduje ga
minti neapsimokėjo, importas 
1973 metais siekė 30% visos 
krašte sunaudojamos naftos. 
Tais metais panaikinus algų ir 
kainų kontrolę, ji išimtinai 
buvo palikta naftai. Mat, kon
gresas bijojo, kad ją panaiki
nus kainos staiga labai pašoks 
ir už tat buvo apsispręsta už 

lėtą, kontroliuojamą naftos 
kainos kilimą.

Į tą tarpą pradėjo brangti ir 
užsienio nafta. Libijoje per 
sukilimą atėjęs į valdžią pulk. 
Kadafi pakėlė savo švarios, vi
sur pageidaujamos naftos kai
ną 20 %. Kartu beveik visur 
didžiųjų naftos kompanijų šal
tiniai buvo nusavinti, jas pa
liekant tik tarpininkais. Naf
tą eksportuoją kraštai, jau nuo 
1960 metų susijungę į Organi- 
zation of Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) pajuto, kad 
iš tikro jos gali diktuoti kai
nas. 1973 m. spalio mėn. 
OPEC nutarė pakelti kainas 
53%. Amerikoje į tai nebuvo 
kreipiama dėmesio, bet ji tiek 
daug importavo, kad davė ara. 
bams akstiną pabandyti naf
tos eksportą kaip politinį gink
lą kare su Izraeliu. Tai, savo 
keliu, naftos gamintojus įtiki
no, kad jie gali kelti kainą 
kiek nori. 1974 metais nafta 
buvo pardavinėjama septynis 
kartus brangiau negu 1970 m. 
Sekančiais metais prasidėjo ‘di 
džiausiąs ir greičiausias turto 
pasikeitimas’ - naftos tiekėjai 
uždirbo per metus 112 bilijo
nus dolerių.

1975 m. prezidentas Fordas 
paprašė kongreso panaikinti 
kainų kontrolę ir improtuotą 
naftą apdėti 2 doleriais muito 
už statinę. Iš pradžių atrodė, 
kad kongresas sutiks, bet - 
kaip rašo W. Tucker Harper’s 
žurnalo lapkričio mėn. nume
ryje - liberalai kongresmanai, 
atstovaują turtingus New 
Yorko priemiesčius pradėjo ak 
ciją už kontrolės palikimą. 
Juos parėmė ir senatoriai - 
Kennedy, Jackson ir Metzen- 
baum. Jie pagaliau pravedė 
kainų kontrolės naftos produk 
tams pratęsimą iki 1979 metų. 
Kartu Energy Research and
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Pasikeitimai Lenkijoje ir Graikijoje. - Kuo ir kam Jaruzelski 
geresnis už Kanią? - Naujo premjero Papandreou pažiūros. 

--------------------  - Gen. Schwartzerio atvejis. ____________
Pereita savaitė prasidėjo 

dviem staigmenom, kurios, 
tiesą sakant, buvo laukiamos. 
Padėtis Lenkijoje reikalavo ei
ti prie karinės diktatūros. Nuo
taikos Graikijoje pranašavo 35 
metus išvaldžiusių konserva
torių pralaimėjimą.

Lenkijoje situacija yra bevil
tiška. Jei Solidarumas kiek nu
sileistų, kompartija po truputį 
atstatytų seną būklę. Jei kom
partijos kontroliuojama val
džia laikytųsi padarytų dide
lių nuolaidų Solidarumui, ji 
ne tik nustotų būti komunisti
nė, bet pasidarytų net pavo
jingu pavyzdžiu visam Rytų 111 . , -v ' * 1 1---
trolės jau seniau buvo pasi
traukusios komunistinės vals
tybės - Kinija, Jugoslavija ir 
Albanija. Lenkija tačiau yra 
skirtingoje geopolitinėje situa
cijoje. Nubrauk ją kaip hereti- 
kę iš savo sąrašo, kaip susisiek-

si su Rytų Vokietija ir iš dalies 
su Čekoslovakija? Su Lenkijos 
likimu yra susiję bent tų kraš
tų likimai.

Jau kuris laikas buvo speku
liuojama, kad Sovietiją dėl vi
sos eilės priežasčių labai neno
rėtų tiesiogiai įsikišti į Lenki
jos ‘tvarkymą’ ir todėl Maskva 
to paties tikslo dar pabandys 
siekti per karinę diktatūrą. 
Faktas, kad atitarnavę kariuo- taip pat atsiminti, kad lenkų 
menėje vyrai buvo dar sulai- kompartija yra Solidarumoin- 
kyti dviem mėnesiams, kalbė- filtruota, tuo tarpu kariuome- 
jo už pasiruošimus ta kryptimi, nėję iki šiol tos infiltracijos bu- 
Be to, čia buvo ir politinis mo
mentas. Kariuomenės autori
tetas Lenkijoje yra trecioje vie

„„ c<Jidariimo ir R.K. 
Bažnyčios. Nepalyginamai 
aukštesnis už partijos. Tiesa, 
vietoje pavaryto seno aparači- 
ko Kanios, partijos vadu išrink 
tas gen. Wojciech Jaruzelski 
yra taip pat senas komunistas, 
sovietų apmokytas, tarnavęs

jų kariuomenėje. Jis, tačiau, 
atsisakęs duoti kariuomenės 
pagalbos ankstyvesnėm riau
šėm malšinti Gomulkos ir Gie- 
reko režimams. Būdamas val
džios, partijos ir kariuomenės 
vadas, Jaruzelskis dabar yra 
nemažiau galingas kaip Pil
sudskis, kuris, tarp kitkto, 
savo politinę karjerą pradėjo 
socialistų partijoje. Reikia

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

vo jaučiama mažiau. Antra 
vertus, sunku prileisti, kad 
lenkų kariuomenė nebūtų pa
triotiška ir šaudytų į savo tau
tiečius. Už tat galima spėti, 
kad po Jaruzelskio paskyrimu 
slypi noras surasti kokią nors 
iki šiol nežinomą, bet būdin
gai lenkišką išeitį. Vien pas
kyrimas padėties dar nepakei
tė. Katowicuose policijai su
ėmus tris Solidarumo narius 
už proklamacijų dalinimą, du 
buvo tuojau pat minios išva
duoti, o trečias paleistas po to, 
kai prikalbėjo minią skirstytis!

■ Iš kitos pusės
Išmesdamas senus laikraščius, DRAUGO rugsėjo 15 

d. Nr. pastebėjau prezidento Reagano fotografiją ir svei
kinimą Ateitininkų Kongresui. Neseniai skaičiau, kad per 
pirmus š. m. keturis mėnesius Baltųjų Rūmų raštinės 
specialus skyrius panašių sveikinimų organizacijom ir 
asmenim, jų įvairių sukakčių proga, išsiuntinėjo net 
120,000 Na, JAV didelis kraštas su per porą šimtų mili
jonų gyventojų . ..

Prileiskim tačiau, kad prezidentas iš tikro asmeniš
kai pasveikino kongresą ir gavo tą DRAUGO psl. su savo 
sveikinimu ir gražia nuotrauka, kurios viršuje matosi 
plakatas: ”1 love Lithuania”... Prileiskime dar, kad jis 
susidomėjęs dar paprašytų jam išversti tame pačiame 
puslapyje pasirodžiusį Jono šoliūno vedamąjį. Pavadini
mas jam, kaip raiteliui galėtų būti patrauklus: APIE 
ŽYDUS IR ŽIRGUS.

Toliau skaitydamas jis tačiau turėtų savo papročiu 
pakraipyti galvą:

"Nėra abejonės, Beginąs Washingtone apsta
tė NEPATYRUSĮ Reaganą. Amerikos politinius 
sprendimus, liečiančius bent A. Rytus, ir toliau 
daro Beginąs. Tame kontekste jis dar vis tebėra 
šio krašto faktinis prezidentas.”

Jei taip iš tikro, ateitininkai galėtų prašytis Begino, 
o ne Reagano pasveikinimo. Kadangi Izraelyje siaučia 
infliacija, gal net pigiau apsieitų. vm
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Juotas Gribauskaa, vedėjas

• ••
Atrodo kaip likimo ironija, 

kad JAV-bėse išsimokslinęs ir 
čia net profesoriavęs naujas 
Graikijos premjeras Andreas 
Papandreou nori atsikratyti 
Amerikos įtakos, atimti jai ba
zes ir išstoti iš jos vadovauja
mos NATO. Žinoma, tai duo
da naujo vandens malūnui tų, 
kurie teigia, kad Amerikos uni
versitetai gamina ... komunis
tus. Iš tkro padėti negalima 
taip baltai-juodai nupiešti. 
Graikija, kurią prez. Truma- 
nas išgelbėjo nuo komunizmo, 
turi rimtų pretenzijų. Dalyva
vimas NATO jos neapsaugojo 
nuo Turkijos Kipro salos už
puolimo. Už tat grąsinimas 
pasitraukti iš Nato yra dau
giau bandymas išsiderėti di
desnės talkos iš Washingtono 
derantis su Turkija. Papan
dreou nori garantijos Graiki-

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir i užsienj —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

macijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463

Vida KriauČeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420 I
Savininkė 312-785-9303 I

jos sienom su Turkija. Tai ne 
problema, jei galvosime apie 
Graikijos-Turkijos sieną Euro
poje. Komplikacijos praside
da kai pradedama ieškoti sie
nos Egėjaus jūros salyne. Ne 
be to, kad Papandreou iš viso į 
NATO ir V aršuvos paktus žiū
rėtų kaip į atgyventus dalykus 
Kaip ir daugumas Europos so
cialistų, jis tikisi pamatyti Eu
ropą nepadalinta į blokus.

Taip pat ir jo pareikštas no
ras pasitraukti iš Europos ūki
nės Bendruomenės laikomas 
daugiau taktišku ėjimu, negu 
principiniu nusistatymu. Mat 
Graikija, palyginti su kitais 
bendrai rinkai priklausančiais 
kraštais, yra dar gerokai atsi
likusi, už tat jai sunku su jais 
konkuruoti. Ji norėtų ‘specia
laus’ statuso, t.y. specialių 
lengvatų, kurias - pvz. - gavo 
stodama į tą organizaciją D. 
Britanija.

Pagaliau sunku patikėti, 
kad bent kokia Graikijos vy
riausybė vengtų gerų santykių 
su Amerika, turėdama čia 
tokią įtakingą savo ‘lobby’, 
kuri mažai atsiliekanti nuo žy 
dų. Susipykus su Amerika tų 
‘spaudimo grupių’ įtaka auto
matiškai sumažėtų.

• ••

Siame krašte dėmesio sulau 
kė gen. maj. Robert Schweit- 
zer pašalinimas iš Prezidento 
Saugumo Tarybos. Tiesa, 
pats prezidentas pareiškė, kad 
Schvveitzer yra ‘geras karys’ ir 
yra tik perkeltas iš Tarybos at
gal į Pentagoną tik dėl to, kad 
nedavė aprobacijai savo kal
bos ats. karininkų konvenci
joje.

Savo kalboje ir per diskusi
jas apie šio dešimtmečio stra
tegines perspektyvas genero
las teigė, kad sovietai turi pers
varą visų ginklų rūšyse ir JAV 
yra didžiausiam pavojuje nuo 
savo įsikūrimo. Taip pat di- 
dėją įrodymų, kad sovietai 
ruošiasi Lenkijos invazijai, o 
be to, jie nuolat manevruoją 
ruošdamiesi žygiams Persijos 
įlankoje. Generolas taip pat 
įspėjo, kad nepardavimas 
AWAC lėktuvų Saudi Arabi
jai sukels nepalankių jausmų 
Izraeliui, o europiečiai - kurie 
tikisi dar 30 metų pagyventi 
taikoje - labai klysta.

Prezidentūros atstovas D.

Gergen pareiškė, kad Schweit- 
zeris pasakęs savo asmenišką 
nuomonę, kuri yra daugiau 
pesimistinė už prezidento. O 
pats Reaganas, paklaustas, ar 
iš tikro slenkama į karą, atsa
kė ‘ne’. Tuo keliu buvę eina
ma, bet dabar kryptis pakeis
ta (pradėjus ginkluotis). Ki
taip sakant, prieš rinkimus 
galima buvo kalbėti taip, o 
po jų reikia būti daugiau opti
mistiškiems.

"KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS” 

ANTRAS TOMAS

Jau išėjo iš spaudos šiuo 
pavadinimu Dr. Antano 
Rukšos verta dėmesio kny
ga. (Kaip prisimename, pir. 
mąjį tomą parašė ir išleido 
pik. K. Ališauskas). Knygo
je liečiami klausimai: Lie
tuvos lenkėjimas teritori
niai lietuvių siekiai, Lenki
jos pretenzijos į Lietuvos 
teritoriją, lietuvių-lenkų 
konfliktas Pirmojo pasauli
nio karo metu, lenkų kari
nių dalinių brovimasis į 
Lietuvą, P O W sąmokslas 
Lietuvoje, karinis ir politi
nis lietuvių ir lenkų organi
zavimasis, kovos dėl Seinų 
ir t.t.

Autoriaus Dr. Antano 
Rukšos parašytą antrąjį to
mą dėl medžiagos gausumo 
teko skirti į dvi dalis — iš
leisti dviejose dalyse. Pir
moje knygoje, tai yra ant
rame tome, aprašomi lietu
vių-lenkų santykiai ir kovų 
pradžia (618 psl.) ; antroje 
knygoje, tai yra trečiame 
tome aprašomos kovos dėl 
Vilniaus ir Vilniaus krašto. 
Trečiasis tomas yra įdomus 
tuo, kad jame randame 32 
kautynių schemas, žemėla
pius ir nesuklastotos, nors 
mums ir skaudžios, istori
nės praeities.

Knygų reikalu, prašome 
kreiptis į LKVS ”Ramovė” 
Centro Valdybą adresu: 
1223 E. 175 St., CIeveland, 
Ohio 44119 arba į LKVS 
"Ramovė” skyrių valdybas.

Pirm. Antanas Jonaitis

/
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ARTĖJANT MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMUI

Lapkričio pabaigoje Chica
goje vėl bus nepaprastas įvy
kis - tai išeivijos lietuvių moks
lininkų suvažiavimas, kuris 
jau įprasta vadinti mokslo sim
poziumu. Kiek iš ligšiol spau
doje pasirodžiusių užuominų 
galime spręsti, jam ilgai ruoš
tasi, daug dirbta, o sudaryta 
aukšto akademinio lygio prog
rama tikina, kad tai bus išskir
tinė išeivijos lietuvių iškiliųjų 
intelektualų demonstracija. Ji 
atskleis, kad lietuviškasis geni
jus šiame krašte moka ir gali 
būti tolygus - kartais net pra
našesnis! - kitataučiams tiek 
įvairiose disciplinose, tiek to
kiose pat moderniausio krašto 
technologijos šakose.

Šiuo metu visas pasiruoši
mas be abejo baigtas. Plačioji 
visuomenė nedaug kuo gali 
pasireikšti, išskyrus tik pasy
viais stebėtojais suvažiavime 
dalyvauti. Daugiausiai gali
mybės yra čikagiškiams - o iš 
tolimesnių vietovių vienas ki
tas, ar net keliolika, - kad 
tomis suvažiavimo dienomis 
angažuotus! ne kam kitam, o 
išklausyti kaip galint daugiau 
programoje numatytų paskai
tų bei pranešimų ir pasidžiaug 
ti gausiu mūsų iškiliųjų inte
lektualų būriu, išaugusių ir 
išugdytų - su mažomis išimti
mis - išeivijoje. Toje išeivijoje, 
kurią taip neseniai rusų gar
siakalbiai okupuotoje Lietuvo
je vengdavo bent pakenčiamu 
žodžiu minėti, išeivius vadin
dami tautos kamieno atplaišo
mis, nudžiūti lemtomis šako
mis ir pan. Tuo tarpu, anot 
dr. K. Eringio, - ‘išeivijos kul
tūrinis gyvenimas yra kelrodė 
žvaigždė pavergtai Lietuvai. 
Kiekvienas išeivijos laimėji
mas, leidiniai ir straipsniai, 
grožinė literatūra ir mokslo 
darbai džiugina pavergtą lie
tuvį ir skatina tiesti sparnus 
laisvės skrydžiui’.

Malonu stebėti gyvenime, 
kad didelė aktyviųjų mokslo 
simpoziumo dalyvių dalis yra 
įsitraukusi ir į politinį bei kul
tūrinį išeivijos gyvenimą, kar
tais ir nedaug tesirišantį su jų 
pagrindine specialybe. Jie da
ro tai lietuviškos prigimties ve
dini, kuri skatina kiekvieną 
pajėgiantį narį paremti tai, 
kas lietuviškam bendrajam rei 
kalui naudinga, o kartais - dėl 
dirbančiųjų stokos - ir būtina. 
Jeigu kas iš jų vienais ar kitais 
sumetimais ligšiol ir yra laikę
si kiek nuošaliau, po šio suva
žiavimo lauksime, kad akty
vieji kolegos savo pavyzdžiu 
paskatintų ir patrauktų. Vi
suotinu įsijungimu jie pade

monstruotų priešingybę bau
džiavos laikų bajorijai, kuri 
lietuvybės išlaikymo pareigą 
buvo kažkaip perleidusi tik 
prasčiokėlių luomui. Bet šie 
ją vistiek ir išlaikė, ir perdavė 
sekančioms kartoms!

Kitas dalykas, verčiąs pagei 
dauti, tai skaitytų paskaitų 
viešas paskelbimas, kad su jo
mis galėtų, kaip simpoziumo 
darbais, galėtų susipažinti pla
čioji išeivija, o gal - ir paverg
tieji tėvynėje. Kada Lietuvių 
Fondas mažesniems (kartais ir 
nelabai reikalingiems) reika
lams išleidžia tūkstančius, 
atrodo, jog simpoziumo rengė
jai - savo įsipareigojimą pra
tęsdami - lengvai galėtų vienu 
ar kitu būdu sutelkti lėšų, kad 
simpoziumo paskaitų ir prane 
Šimų visuma būtų atskiru lei
diniu ir dideliu tiražu.

Išeivijoje daugiausiai skurs
ta lituanistiniai dalykai. įsi
karščiavę veikėjai, užmiršę 
nuogą realybę, šaunasi surink
ti ir išleisti arti milijono dole
rių planams, kurie iš anksto 
neranda visuotinio pritarimo. 
Gal tiksliau būtų pradėti nuo 
smulkesnių, bet didžiai reika
lingų dalykų. Tiesa, turime 
kažką panašaus į Lituanisti
kos institutą su keliasdešimt ar 
daugiau narių sąrašuose, bet 
apie jų yeiklą platesnioji visuo
menė nedaug ką tegirdi. Pa
galvokime, ar nebūtų galima 
šio simpoziumo lituanistikos 
sekcijos žmones priprašyti, 
kad jie atgaivintų Gimtosios 
kalbos žurnalo leidimą, o at
gaivinus jį masiškai paskleistų 
ir mokyklose, ir apskritai išei
vijoje. Tada turėtume ramstį, 
padedantį kratytis svetimųjų 
kalbų priemaišų, kurios taip 
žiauriai žaloja mūsų kasdienę 
kalbą, neaplenkdamos nė 
spausdinių. Ar nebūtų reika
las pagalvoti ir apie rašybos su 
vienodinimą? Juk dabar kiek
vienas rašo taip, kaip jam atei 
na į galvą: jablonskiškai, skar- 
džiuviškai, tai lyg sekdamas 
okupuotoje tėvynėje šykštokai 
paskelbtus rašybos ir sintaksės 
pakeitimus, tai vėl viską jauk
damas išvien.

Būtų galima pageidauti ir 
daugiau - pav. stebėti, kas ofi
cialiuose šio krašto mokyklų 
skaitiniuose tendencingai ir 
klaidinančiai yra pateikiama 
-moksleiviams ar studentams, 
o pastebėjus sutelktiniu būdu 
grąžinti objektyvumą ir p. 
Jeigu šis simpoziumas nepasi
baigtų vien tik pasisvečiavi
mu ir išvažinėjimu, jo reikšmė 
išliktų ilgesnei ateičiai. To 
mes jam iš anksto linkime..

Lietuvių Studentų Tauti
ninkų korporacija Neo-Li
thuania buvo įsteigta 1922 
m. lapkričio 11 d. Lietuvos 
universitete, Kaune. Jos 
trylika steigėjų nepabūgo 
tuo metu buvusio priešišku
mo politinių ir studentų or
ganizacijų tarpe. Neo-Li
thuania buvo pirmoji stu
dentų organizacija, pasirin
kusi korporacijos formą, 
gimusi savame universitete 
ir davusi lietuvišką toną vi
sai studentijai. Korporaci
jos pasirinktas tikslas — 
lietuvių tautos laisvė ir di
dybė, jos garbė bei gerovė, 
ugdymas valingos ir kilnios 
asmenybės, paremtos lietu
viškomis tradicijomis ir 
krikščioniškos dorovės prin
cipais — patraukė žaliojo 
kaimo studentus. Steigėjų 
mestas šūkis PRO PATRIA 
ir šiandieną tebėra gyvas 
daugelio lietuvių širdyse.

Korporacija Neo-Lithua
nia gimusi savame universi
tete, atsirėmusi Į savo žemę 
ir lietuvišką studentiją, iš
augo ir išsišakojo, kiek sun
kiau suprantama ir įsisąmo
ninama ne savoje žemėje 
augančiam a k a d eminiam 
jaunimui.

Po sėkmingos ir našios 
18 metų veiklos, užplūdęs 
raudonasis tvanas sutrypė 
ne tik Lietuvos nepriklau
somybę, bet ir sustabdė visų 
patriotinių organizacijų vei
klą, jų tarpe ir korporacijos 
Neo-Lithuania, o vadovus 
įkalino, išvežė ar nužudė. 
Okupacijų metais neolitua- 
nai dalyvavo rezistencinėje 
veikloje, leido pogrindžio 
spaudą, organizavo pasi
priešinimą okupantų užma
čioms.

Kilus karui, neolituanai 
aktyviai dalyvavo sukilime 
prieš raudonuosius rusų 
okupantus, vadovavo suki
lėlių būriams ar jungėsi į jų 
eiles. Buvo žuvusių ir su
žeistų.

Antrajam komunistiniam 
rusų antplūdžiui artėjant, 
dalis neolituanų, kartu su 
tautos dalimi, pasitraukė į 
Vokietiją ar kitas Europos 
valstybes. Pasibaigus karui 
ir šiek tiek susitvarkius 
susisiekimui buvo mezgami 
ryšiai ir ieškomi būdai at
statyti Korp! Neo-Lithuani- 
jos veiklą ir apjungti studi
juojantį jaunimą. 1948 me
tų balandžio 1-10 d. d. Fi- 
schene, Vokietijoje, tauti
nių korporacijų narių pa
stangomis, suruoštoje jau
nuomenės stovykloje, buvo 
įsteigta VILTIES korpora
cija, kurios pagrindan padė
ti Korp! Neo-Lithuanijos 
tikslai. Kaip Kaune veikė 
Neo-Lithuania. Dotnuvoje 
Jaunoji Lietuva, Klaipėdo
je Herkus Mantas (Montė), 
Vilniuje Geležinis Vilkas, 
taip Vokietijoje — VILTIS.

Lygiagrečiai buvo rūpi
namasi suregistruoti išsi

sklaidžiusius tautinių kor
poracijų narius — Neo-Li
thuania, Filiae Lithuania, 
Jaunosios Lietuvos ir kitų. 
Suvažiavimas įvyko 1949 m. 
Augsburge, Vakarų Vokie
tijoje, kuriam pirmininkavo 
a. a. filisteris Stepas Vykin
tas. Prasidėjusi masinė emi
gracija į užjūrio kraštus, 
neleido veiklos išplėsti. Cle
velando neolituanai, vado
vaujami Cezario Modesto, 
dabartinio vyr. valdybos 
pirmininko, 1950 m. spalio 
8 d. pradėjo organizuotą 
veiklą, privedusią prie 1955 
m. liepos 2-3 d. d. Toronte, 
Kanadoje, sušaukto suva
žiavimo. Filiae Lithuania ir 
Neo-Lithuania vėl susijun
gė ir pradėjo bendrą darbą. 
Prasidėjo normali lietuvių 
studentų tautininkų korpo
racijos Neo-Lithuania veik
la Amerikoje.

Didesnėse lietuvių apgy
ventose vietovėse steigėsi 
korp oracijos padaliniai: 
Clevelande,. New Yorke, 
Chicagoje, Bostone, Detroi
te, Philadelphijoje, Los An
geles ir kitur. Studentų su
sidomėjimas Korp! Neo-Li
thuania veikla buvo didelis 
ir naujų narių prieauglis 
gausus. Įstojusieji j neoli
tuanų eiles ne visi prigijo ir 
įsijungė j darbą PRO PA
TRIA. Dalis nubyrėjo ir li
ko abejingi lietuviškai vei
klai.

Gyvenamųjų vietų atstu
mai, šeimyniniai rūpesčiai, 
apatija bendrai lietuviškai 
veiklai, aplinkos įtaka ir ki
tos priežastys, dalį korpo- 
rantų padarė popieriniais 
nariais, šiandieną Korp! 
Neo-Lithuania skaičiuoja 
kelis šimtus narių, išsimė

Atvykę į Chicaga, būtinai
pasinaudokite 
proga

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

čiusių po visą platųjį pa
saulį, o aktyviau dirbančių 
lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvos laisvinimo darbą yra 
tik saujelė. Tai ne vien Neo- 
Lithuanijos, bet ir visų lie
tuvių rūpestis. Gal surastu
mėm pateisinamų priežas
čių jaunuomenės tarpe, bet 
sunku pateisinti vyresniuo
sius, kurių dalis taip pat 
yra nubyrėjusi ir džiaugiasi 
tik savuoju gyvenimu, ma
žai ar visai nesirūpindami 
lietuvybės išlaikymo reika
lais.

Nežiūrint kai kurių narių 
abejingumo ir nesidomėji- 
mo korporacijos veikla, at
siranda iš šviesių bei ska
tinančių prošvaisčių. Po 
trisdešimt tremties metų, 
gyvenant ir dirbant sveti
moje aplinkoje, čia gimusio, 
augusio ir mokslus einančio 
ar baigusio jaunimo tarpe 
daugėja susidomėjimas lie
tuvių kultūrine ir visuome
nine veikla. Korporacijos 
Neo - Lithuania prieauglis 
didėja, o pasyvieji pradeda 
grįžti ir įsijungti į lietuviš
ką veiklą.

Korporacijai žengiant į 
šešiasdešimtuosius metus, 
norėtųsi palinkėti, kad šū
kis PRO PATRIA visus su
grąžintų į bendrą darbą.

Vivat, Crescat, Floreat 
Neo-Iithuania!

A. Juodvalkis

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LI'N’s

To work fic live in a small Congenial 
Community & Health Center.
We have full & part time positions 
open on all shifts! Some supervisory 
skills hclpful; full company benefits. 
Apply in person or call 219-293-0511 
betvveen 8 a. m.-4 p. m.

Elkhart Health Care Center
1400 W. Franklin 
Elkhart, Ind. 46515 

(42-51)

Chicagoje rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininką



Nr. 42 — 4 DIRVA 1981 m. spalio 29 d.

Australijos lietuviai Pabaltijo
klausimu Antanas Laukaitis

KUR DINGO NAFTOS KRIZE?

šio mėnesio pradžioje 
Melbourne vyko British 
Commonwealth vadų ir val
stybių galvų suvažiavimas. 
Jame dalyvavo 44-rių vals
tybių vadai su savo pata
rėjais ir atskiromis delega
cijomis atstovaudami dau
giau kaip vienam bilijonui 
gyventojų, šiai konferenci
jai Australijos vyriausybė 
ruošėsi labai kruopščiai ir 
vien tik šių vadų apsaugai 
buvo išleista milijonai do
lerių. Visas suvažiavimas 
praėjo be jokių incidentų ir 
didesnių n e s u s įpratimų. 
Konferencijos metu buvo ir 
labai daug viso pasaulio di
džiųjų laikraščių korespon
dentų, kurie davė žinias sa
vo laikraščiams, televizijai 
ir radijo stotims.

Šios konferencijos metu 
Australijos Pabaltiečių Ta
ryba paruošė labai išsamų 
atsišaukimą ir jį išdalino 
visiems konferencijos daly
viams ir užsienio spaudos 
atstovams, šiuose atsišau
kimuose buvo plačiai apra
šyta Pabaltijo valstybių 
1940 metų Sov. Sąjungos, 
įvykdyta okupacija, šių 
valstybių prievartos įjun
gimas į Sov. Sąjungą, da
bartinis šių valstybių iš- 
išnaudojimas, jų rusinimas, 
laisvių suvaržymas ir kt. 
Atsišaukime prašoma deko- 
lonizuoti Sov. Sąjungos im
periją ir paremti Pabaltijo 
valstybių laisvės siekimus 
Jungtinėse Tautose, šį atsi. 
šaukimą pasirašė A. L. Ben
druomenės pirmininkas Al
binas Pocius, Australijos ir
N. Zelandijos Latvių Fed. 
pirm. V. Rolavs ir Austra
lijos Estų Sąjungų pirm.
M.Taimre.

Visai Australijai pritai
kintas ir visose valstijose 
išeinantis bendras dienraš
tis ”The Australian” savo 
spalio mėn. 6 dienos laidoje 
išspausdinno straipsnį, pla
čiai aprašydamas kaip Pa
baltijo tautų sąjunga krei
pėsi į Commonwealth’o va
dovus, prašydami paremti 
jų pastangas Jungtinių 
Tautų Generalinėje Asamb
lėjoje. Pabaltiečių vadovas 
Albinas Pocius, kuris vado
vauja Australijos Lietuvių 
Bendruomenei ir rugsėjo 
mėn. vėl buvo išrinktas Vik
torijos Pavergtų Tautų Ta
rybos pirmininku, pareiškė: 
”Po II-jo pasaulinio karo la
bai daug tautų atgavo ar 
iš viso naujai gavo savo ne
priklausomybes ir laisvę. 
Tačiau Rytų Europoje So
vietų Sąjungos kolonialinė 
imperija išsiplėtė labai pla
čiai. šiuo metu Sov. Sąjun
goje yra virš 130 mil. ne 
Rusijos tautos piliečių ir 
virš 100 mil. gyvena taip 
vadinamoje sovietų sateli
tinėje imperijoje. Baltijos 
tautos neturi savo laisvų 
rinkimų, teisės apsisprendi

Leaders hear 
pleaforaid j 
to free the I 
Baltic Statės

ii

THE Baltic communityB 
has appealed to Common-1 
wealth leaders to back calhsl 
at the UN General Assembly 1 
for the freedom of the Baltic | 

! Statės.
A spokesman, Mr Alb Po

cius. salei E-.-onia, Latvis and 
Lithuanla were occupled by 

i the Soviet Union in 1940.
He said: "After Wor!d War 

| H, many nations gained their 
l llberty and freedom. 
k "In eastem Europe. the So- 
| riet Russian colonial emplre 
I expanded enonnously. 
I "At the moment there are I about 130 mllllon non-Russlan I people lnside the Soviet Union 
| itself and about 100 million 
| people in the so-ealled Soviet 
| satelllte countries, all in colo-
■ nlal servitudb."
Į The Baltic Statės dld not 
v have free eleetions, rights to
■ seU-determination. represen- 
f tation of the people. freedom 
I of education and religion, ln- 
l dependent trade unions, free- I dom of travel or of resldence 
| or a free press.

Dlsstdents were oppressed 
Į and many died in mysterious 
I cireumstances.
A Mr Pocius said: "Offlclal 
& propagandeJB^U'3

mo, žmonių ir tautos atsto
vavimo, laisvo auklėjimo, 
nepriklausomų darbo unijų, 
religijos, laisvo keliavimo, 
spaudos ir laisvo apsigyve
nimo laisvių. Disidentai yra 
suimami, kalinami ir dažnai 
paslaptingai miršta.

Oficiali propoganda pasi
sako už lygybę, tačiau visi 
svarbiausi administracijos 
darbai ir pozicijos yra dau
giausiai užimamos rusų ma
žumos ar su bendradarbiau
jančių koloborantų. Didelė 
rusifikacija ir rasinė segre
gacija su kiekviena diena 
vis didėja.

Pabaltiečiai nelegaliai yra 
paimami j sovietų kariuo
menę ir siunčiami į Afga
nistaną, Etiopiją ir kitus 
kraštus prispausti ir tų 
kraštų žmones. Sov. Sąjun
gos imperijos išsiplėtimas 
pasaulyje eina nesulaiko
mai. Tas parodo jau pusės 
Europos praradimo sovie
tams ir jų įtakos sferai, ką 
seka ir dabartinė agresija 
Azijoj ir Afrikoj.

Sovietų Sąjungos koloni- 
nė imperija yra didžiausias 
pavojus laisvajam pasau
liui ir tik šios imperijos de- 
kolonizavimas suteiks gali
mybes įsteigti ir turėti ilga
laikę pasaulio taiką.”

NAUJAS ATŽALOS 
PASTATYMAS

Sydnėjaus lietuvių Atža
los teatras spalio 3 dieną 
Lietuvių Klube pastatė nau
ją veikalą "Tariamasis mei
lužis”. Tai yra trijų veiks
mų Neil Simon komedija, 
kurią iš anglų kalbos išver
tė Elena Jonaitienė. Veika
lą režisavo ir jame pagrin
dinę rolę vaidino Julius 
Dambrauskas. Kitas tris ro
les vaidino Ksana Daugu
vietytė, Ginta Viliūnaitė ir 

Daiva Labutytė-Bierri.
Pastatymas buvo labai 

geras kai režisūra ir visų 
keturių artistų vaidyba bu
vo tikrai gera. Pagrindinę 
rolę vaidino pats režisie
rius Julius Dambrauskas, 
visuose trijuose veiksmuo
se vaidindamas skirtingus 
charakterius ir vis su kita 
moterimi pavaizduodamas 
gyvenimo momentą ir tos 
moters skirtingą charakterį 
gerai suvaidinant visoms 
trims artistėms. Nors vei
kalo turinys ir neturėjo gi
lesnių bruožų, tačiau gerais 
charakterių įscenizavimais 
ir profesionališku jų paro
dymu veikalas ir jo pasta
tymas buvo geras ir žmo
nės jį sutiko su gražiu pa
sitenkinimu.

LIETUVIŲ KLUBE
Įvykusiame Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo metiniame 
susirinkime, buvo paskelbta 
nauja klubo vadovybė, ku
rią dabar sudaro; V. Sim- 
niškis, A. Reisgys, K. Pro
tas, B. Barkus, V. Burokas, 
A. Dudaitis ir A. Migus. 
Nesenai Lietuvių Klubas 
pradėjo naudotis savo pra
plėstomis patalpomis, kurio
se yra naujas didelis baras, 
daug didesnė biblioteka, bei 
gražus kambarys skaityk
lai, kurią, kartu su bibliote
ka labai gražiai tvarko čes-f 
lovas Liutikas. Tai žmogus 
atsidavęs lietuviškai kny
gai spaudai ir lietuviškai 
kalbai. Jis su didžiausiu pa
sišventimu iš gana apleis
tos bibliotekos padarė labai 
gražią, patrauklią, kurioje 
galima ne tik gauti knygas 
skaitymui, bet taip pat yra 
ir kone visos naujai išleis
tos knygos pirkimui. Bib
liotekoje taip pat galima 
gauti ir visokiausių lietu
viškų išdirbinių bei suveny
rų kai skaitykloje randami 
kone visi pasaulio iletuviš-

MACHINISTS
There’s more opportunity 

and more rewards with 
General Electric in Houston

our Apparatus Service Division opera tęs a coast- 
to-eoast ėhain of service facįlities which repair 
mechanical and electrical eųuipment for min- 
ing, manufacturing, utility, transportation and a 
host of otfier industries. Join our Houston Ser
vice Shop and you’ll work with highly skilled co- 
workers, earn an excellent sąlary along with 
more than ample opportunity for overtime, a 10 
percent shift bonus and fully paid company 
benefits, including tuition assistance.

To ųualify, you need job shop experience includ
ing set-up-operating skills, ability to ūse all mea- 
surement devices and have worked with medium 
to large mills and lathes.

To Get A U The Facts, Call Davė 
(713) 672-3550.

General Electric

GENERAL ELECTRIC
An equal opportunity employer m-t (42 q

(Atkelta iš 1 psl.) 
Development Administration 
buvo pavesta sumažinti vi
daus naftos kainą. Tai buvo
kongreso dovana tautai 1976 
m. rinkimų proga. Tauta at
sidėkojo išrinkdama demokra
tų daugumą ne tik į kongresą, 
bet ir demokratą-prezidentą. 
Amerikiečiai ir toliau pirko 
benziną ryjančius automobi
lius.

Aukštos naftos kainos para
gino ieškoti jos visur. Su la
bais gerais rezultatais. D. Bri
tanija ir Norvegija pradėjo eks 
plotuoti naftos šaltinius Siau
rės jūros dugne. Amerikos naf. 
tos bendrovėms buvo pagaliau 
leista užbaigti vamzdžių liniją 
į Aliaskos naftos laukus. Naf
tos ieškoti neapsimokėjo tik 
JAV-bėse, kur tačiau dėl dirb
tinai palaikomų mažų kainų 
naftos suvartojimas ir impor
tas didėjo. 1979 m. importas 
pasiekė 50 % visos čia suvarto
jamos naftos.

Irano krizė privertė Carterį 
ką nors daryti ... jis paskelbė 
panaikinsiąs naftos kainų 
kontrolę 1981 m. rudenį. Rea- 
ganas paspartino tą procesą 
9 mėnesiais. Šiandien, dėka 
aukštesnių kainų, amerikie
čiai perka'2.2 milijonus stati
nių naftos į dieną mažiau, 
negu pirko Carteriui skelbiant 
kainų kontrolės panaikinimą.

Per paskutinius šešis mėne
sius gręžimas naujų naftos šal
tinių šiame krašte padidėjo 
50 %. OPEC kraštai atsidūrė 
bėdoje. Jie neturi kur dėti sa
vo naftos pertekliaus, kuris 
yra maždaug tokio pat dydžio 
kiek amerikiečiai pradėjo su
taupyti čia pakilus kainoms - 
2.2 mil. statinių į dieną. Kai 
kurie kraštai, kaip Libija ir Al- 
žiras, norėdami išlaikyti savo 
labai aukštas kainas, pradėjo 
naftą pardavinėti mainais už 
perkančių kraštų prekes. Čia 
pat reikia pastebėti, kad iš vi
so prekyba nafta išslydo iš di
džiųjų kompanijų rankų. 
Šiuo metu 40 % apyvartos yra 
pasiekiama tiesiogėm dery- 

kieji laikraščiai, šiandien č. 
Liutiko vedama biblioteka 
ir skaitykla yra tikras Lie
tuvių Klubo pasididžiavi
mas. 

bom tarp kraštų. Žinoma, 
kompanijos ir dabar gerai ver
čiasi. Jos turi daugiau patyri
mo naftos ieškojime ir išgavi
me.

Baigiant reikia pastebėti, 
kad sveikas protas dar nelai
mėjo kitoje energijos srityje. 
1978 metais kongresas nustatė 
ilgametę natūralių dujų kon
trolę, išlaikant jų kainą toly
gią tų metų naftos kainai, ku
ri tąsyk siekė $15 už statinę. 
Tokiomis kainomis dujos buvo 
pigesnės už naftos eąuivalen- 
tą. Visi šoko naudoti dujas. 
Kadangi nebuvo užtektinai 
dujų, jos dabar išimtinai lei
džiamos namų kūrenimui. 
Elektros jėgainės ir įmonės tu
ri naudoti dvigubai brangesnę 
naftą. Norėdamas padidinti 
dujų tiekimą, kongresas nuta
rė atleisti nuo kainų kontrolės 
dujas, kurios yra gaunamos 
žemiau 15,000 pėdų.

Dabar pasirodė, kad dujų iš 
tekliai tarp 5,ooo ir 15.000 pė
dų gilumos yra tokie dideli, 
kad gali užtekti porai šimtų 
metų. Dujų tiekėjai tačiau 
yra patenkinti dabartine kai
nų kontrole, nes bijo, kad pa
brangus kainom sumažės jos 
pareikalavimas. Iš tikro, di
desnis jų panaudojimas pra
monėje galėtų sumažinti naf
tos pareikalavimą dar dviem 
milijonais statinių į dieną. Bet 
tol, kol už dujas reikia mokėti 
senomis kainomis, niekam ne
ateis į galvą jas taupyti ar ieš
koti jų pakaitalų. Žinoma, 
kainų kontrolę panaikinus du
jų kaina pakils, bet jų pasiūla 
bus didesnė. Šiaip ar taip, ne
paprastai pigios energijos lai
kai pasibaigė. Prie to reikia 
prisitaikyti. To tačiau negali
ma pasiekti palaikant energi
jos kainas dirbtinai žemomis. 
Jei bent kokios gėrybės kainą 
laikysi mažesne už paklausos- 
pasiūlos balanso nustatytą, 
pasieksi tik vieną - ji išnyks.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ

vvanted journeymen 
OR 1ST CLASS SKILLED

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SĖT - UP MEN AND OPERATE 
For Brown & Sharpe and Davenport 
machines. Mušt be able to sėt up 
work from blue prints and close tole- 
rance & grind tools.

IST & 2ND SH1FTS.
Steady work and fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO
TULSA SCREW PRODUCTS

CO. INC.
2415 E 13th Place 
Tulsa, Okla. 74104 

918-744-7444

5VANTED JOURNEYMAN

MODEL MAKER
We are seeking an experienced in- 
dividual to build prototype furnaces 
and air conditioners. Successful ap- 
plicant will have a vvorking knovvledge 
of welding, brazing, sketehing, reading 
blueprints; part fabrication, layout 
and tempiate work; dies and jigs. 
Mušt also ūse small sheet metai 
tools; operate brake press, punch 
press, lathe, milling machine and sur- 
face grinder.
Excellent salary and company paid 
benefits.

FOR CONFIDENTIAL 1NTERVIEW 
CONTACT MRS. EVANS 

314-771-2410, ext. 318.
INTERTHERM, INC.
An Equal Opportunity Employer

M/F/H
(39-42
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Kai Kauno radijo 
bangomis 
prabilo laisvė... M

Balys Auginąs

Krivūlė iš radijofono
IS gilaus įmygio pažadina 

kulkosvaidžio kalenimas. Ar
gi aut stogo tupėtų gandras ir 
snapu barškintų į stogą? įsi
klausau. Tikrai - tas spiau- 
dantis ugnimi gandras tarški
na ant mūsų stogo!

Išlipu iš lovos. Pasilenkiu ir 
slenku prie šoninio lango, išei
nančio į Kipro Petrausko gat
vę. Atsargiai kyšteliu iš po pa
langės galvą. Kipro Petrausko 
gatve skubėdamas žygiuoja 
rusų kariuomenės dalinys. Pės
tininkai, raiti karininkai, gur
guolės ... Patekę į šaudančio 
iš mūsų gatvės kulkosvaidžio 
ugnį, kareiviai skubina pra
bėgti tą kryžkelės tarpą. Ma
tau, kaip kareiviai sustoja ir 
šaudo į mūsų gatvę. Šūviai 
zvimbia mūsų pusėn. Bet, 
atrodo, kareiviai turi įsakymą 
neįsivelti į kovas, nes dažniau
siai bėga pirmyn. Mūsajam 
pritardamas, kažkur .tolėliau 
sukosti ir antrasis ‘gandras’.

Kulkosvaidžių kosulio pri
keltas, pabunda ir Aleksas. Jis 
atropoja prie manęs, dirsteli 
pro langą. Perspėju, kad bū
tų atsargus ir nesirodytų lan
ge, o žiūrėtų tik iškišęs nosį, 
akis laikydamas palangės ly
gyje. Sekame dalinį. Vora at
rodo ilga, nesibaigianti... Re
ginio įspūdžiais keisdamiesi 
šnabždame. Aleksas nepaten
kintas sėdinčiais gaivalais ant 
mūsų namo stogo - jie gali pri
šaukti nelaimę: ims ko gero 
kareiviai - pastebėję iš kur šau
doma - ir sudegins namą! 
Mes granatą, ar padegamomis 
kulkomis pavarys - ir baigta!

Šaudymas netyla. Jaučia
me, kad iš tikrųjų reikalai jau 
prasti. O savijauta tokia, lyg 
sėdėtume ant žarijų! Paga
liau pasiūlau Aleksui (saugu
mo sumetimais) atsigulti ant 
grindų prie vidinės sienos - jei 
ir byrėtų stiklai iš langų, ne
kristų ant mūsų. Įsisupam į 
antklodes ir gulime ant grin
dų. Po kiek laiko ir poškantys 
šūviai, ir nenuilstamai klegąs 
kuklosvaidis, ir visos galimos 
apokaliptinės nelaimės nesu- 
kliudo mums nugrimsti sun
kiu akmeniu į bedugnį miego 
liūną ...

Pabundu, kai Alekso žadin
tuvas klykia, kaip alkanas kū
dikis. Grįžta realybė: pirma
dienis. Rusai bėga. Karas. 
Radijofonas neveikia ... Tai 
kodėl šis žadintuvo aliarmas? 
Ir staiga nutuokiu, kad pirma
dieniais Aleksui tenka 7 vai. 
ryto akompanuoti rytinei man
kštai. Bet gi ...

- Tai tu vis tiktai užsistatei 
prakeiktą birzgalą! - šaukiu 
piktai. - Vakar gi pasakojau, 
kad radijofonas uždarytas, 
neveikia ...

- Nerėk, špokas, pamiršau 
vakar nuspausti - kaltai pasi

teisina mano špokas.
O blakstienos taip ir limpa. 

Tartum medum išpteptos.
Grįžęs iš vonios, Aleksas pra 

neša:
- Skambinau į darbą. Nie

kas neatsiliepia.
Po pusryčių nutariame eiti 

pasižvalgyti, ką nauja diena 
mums atneša. Įdomu apžiū
rėti naktinės kovos padarinius 
Ir iš viso, reikia sužinoti, kokia 
mūsų būklė, kaip vyksta ka
ras. Kur vokiečiai, jei rusai 
traukiasi ir bėga. Jeigu naktį 
šaudėsi, matyt yra jau ir mū
siškių sukilėlių, paėmusių 
ginklą į rankas. Išdrįsusių pa
sipriešinti. Tikriausiai, lietu
viai buriasi į karinius viene
tus.

Kipro Petrausko gatvėje - 
šiukšlynas. Asfaltas nešvarus, 
pilna pridraikytų šiaudų, ark
lių palikti ‘pėdsakai’, kaikur 
kraujo ir purvo dėmės, sunk
vežimių padangų dryžuotos 
provėžos ... Pasinešame ligi 
Petro Vileišio aikštės ir apsi
žvalgę grįžtame atgal, nutarę 
kad dalinys, greičiausiai, nuė
jęs Ukmergės plentu. Gatvės 
išmirusios, žmonių nesimato.

Sukdami į savo gatvę paste
bim savo kaimyną ir bendra
darbį, radijofono redaktorių, 
poetą Joną Graičiūną. Jis gy
vena lygiai prieš mūsų namą, 
per gatvę. Pasirėmęs ant var
telių, rūko savo įprastinę pyp
kutę. Mus pasitinka klausi
mu:

- Iš kurgi dvyniai grįžta?
Kai pasisveikinę išsikalbam 

apie nakties išgyvenimus, jis 
sakosi visą naktį negalėjęs mie
goti. Prisidėjęs ir rūpestis dėl 
tarnybos ir rytojaus netikru
mas. Besiklausant vakare 
Kauno, nežinia kodėl progra
ma nutrūko taip staiga. Skam - 
binęs man į studiją - niekas 
neatsiliepęs ...

Ir vėl, kaip ir neužmiršta
mą sekmadienio vakarą aplei
džiant radijofono pastatą, kai 
mūsų tarnautojų grupė kieme 
teiravosi manęs apie paskuti
niuosius įvykius, turiu ir da
bar kartoti tą pačią istoriją. Ir 
niekad nepamiršiu, kaip jie 
visi susirūpinusiais veidais ir 
prislėgtom nuotaikom gėrė 
kiekvieną mano žodį, sunkda
mi savin - kaip stiprų, svaigi
nantį, bet kartų gėrimą ... Da
bar štai Graičiūnas atidžiai 
siurbė kiekvieną mano žodį 
(kaip ir anie) vis nervingiau ir 
nervingiau traukdamas pyp
kutės dūmą. Ir matau, kaip 
jo ranka virpa. Veidas nuo ne
migos ir pilkas, neskustas - 
niaukiasi rūpesčio debesimis.

Baigus man pasakoti, Grai
čiūnas tyli. I mus artėja jau
nuolis su dviem blizgančiais 
šautuvais. Praeidamas klau
sia, ar nenorėtume ir mes įsi-

Kauno radijofono futbolo komanda, sudaryta iš tarnautojų 
ir orkestrantų. Vidury ant kamuolio sėdi vartininkas Balys 
Auginąs.

gyti. Klausiame, kur gavęs. 
Parodo ranka gusarų kareivi
nių kryptimi. Sako, ten išplėš
ti sandėliai ir ginklus veltui 
dalina. Jis nuskuba Minties 
Rato link ...

Tuo tarpu pro atvirą langą 
Graičiūną šaukia žmona prie 
sučirškusio telefono. Mudu lū 
kuriuojame, nežinodami ko 
stvertis. Keista, kai žmogus 
yra valdomas laikrodžio švy
tuoklės ir jo visas gyvenimas 
įrėmintas į tvarkaraštį, jis sva
joja apie laisvalaikio teikiamus 
malonumus. Gi - kai jam prie
varta brukama neribotas lais
valaikis - žmogus pasijunta lyg 
plačioje dykumoje, kur akira
čiai pilni smėlio, beribės lais
vės plotai prieš akis ... Bet ta
da jis pasijunta ištroškęs. O 
troškulio nėra kuo numalšin
ti - trūksta paprastų papraš- 
čiausio ... vandens ... Ir tie 
smėio plotai, ir ta laisvė ne
džiugina širdies ...

Taip ir mes, pripratę prie 
įrėmintų valandų, įžengę į 
erdvius valužės plotus, pajuto
me savo pareigų troškulį. Ly
giai kaip tas tyrų keleivis trokš, 
tąs vandens lašo ...

Graičiūnas sugrįžta su žinia 
kad radijofono tarnautojai ren
kasi. ‘Ypatingai prašė surasti 
tave. Kai pasakiau, kad kal- 
buosiu su pačiu, tai liepė tau 
pranešti, kad kuo skubiausiai 
atsirastum. Sako, nuo pat 
ryto tavęs ieško ir neranda’ ...

Nieko nelaukdami, per gat
vę skubame pasiimti švarkų, 
nes šį smagų rytą abu vien
marškiniai zyliojame. Į mūsų 
dundančius žingsnius šeimi
ninkė praveria duris. Ji krei
piasi į mane:

- Ponas (ji taip mane visą 
laiką vadina, nepriprasdama 
prie ‘naujoviškų’ kreipinių), 
jums nuo pat ryto aštuonių be
veik kas dešimt minučių skam 
bina. Sakiau, kad išėjęs ... 
Liepė kuo greičiausiai ateiti į 
darbą ...

Iš namų skambinu Bogus- 
lauskui. Gal kas rimto nutiko.

Jis ir atsiliepia:
- Skambinam tau visą rytą. 

Kur prapuolei? Gražulis liepė 
tave surasti. Esi labai reika
lingas. Na, laukiam ...

- Palauk sekundę, o kaip 
lempos? Viskas tvarkoj?

- Jau įdėjome į stiprintuvą. 
Tai negaišk ...

Ir mūsų pasikalbėjimas nu
trūksta.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Peizažas su 
kulkosvaidžių širšėm...

KAUKO laiptais nusileidę į 
Donelaičio gatvę, ją perker
tam ir, pro buvusią garsią po
licijos 3-čią nuovadą, skuba
me Laisvės Alėjon. Čia mus 
pasitinka nekasdienis, nepap
rastai gyvas judėjimas. Regi
nys - lyg impresionistinis pei- 
sažas: klegantys jaunimo bū
riai šūkaudami laksto gatvėje. 
Zuja kariniai sunkvežimiai pil
ni ginkluotų karių. Regis, vi
są tą reginį nematomo daili
ninko ranka piešia įtampos 
nervingais dažais ir improvi
zuoja lakia, nesaistoma proto, 
impresionistine nuotaika: en
tuziastingo, jauno juoko ai
dai, mašinų skubąs dūzgesys 
... Fonas - žaliuojanti liepo
mis pavasario diena ir nema
tomas, ore pakibęs, siaubas ...

Man visa tai ir primena im- 
presinistinio dailininko teptu
ko kūrybinį žaismą ...

Staiga dūžtančio stiklo gar
sas! Byra stiklinės vitrinos šu
kės, sumišę su džiaugsmo va
liavimais. Jaunuoliai (spren
džiant iš amžiaus) - aukštųjų 
ir aukštesniųjų mokyklų moks
leiviai - išmuša knygyno vitri
ną, įsiveržia vidun ir linksmai 
šūkaudami viską meta gatvėn. 
Taip ir lekia laukan propagan
diniai leidiniai, plakatai, 
marksai-engelsai ir kitu išdi- 
džiųjraudonų vadų portretai.. 
Gatvėj esantieji, paleidžia 
juos į orą su atitinkamom rep
likom. Ir matai, kaip plazde
na ir skraido marksų ir engel- 
sų barzdos ... Gatvės nusiklo-. 
ja vadukų portretais ir per tą 
šiukšlyną rieda karių sunkve
žimiai ... Jie stebi, bet visiš
kai nereaguoja į minios išdai
gas ir sukasi į Įgulos aikštę ...

Praeiviai išsibarstę abiem 
Alėjos pusėmis. Vieni skuba, 
kiti sustoję dairosi, kas vyksta. 
Daugumas šnekučiuojasi ir bū 
riuojasi. Ir visus, atrodo, jun
gia nerami jaunimo sauvalė ir 
pasitenkinimo šūksniai, kurių 
pilna saulėtos dienos padan
gė ...

Nebėra laiko besidairyti. 
Sparčių žingsniu žingsniuoja
me ir pūškiame pirmyn. Ne
toli Daukanto gatvės, nuo Se
namiesčio pusės, atlekia į mus 
- į abi gatvės puses šaudyda
mas iš kulkosvaidžių - karinis 
sunkvežimis. Matau, kad ne
trukus jis bus jau prie Versa
lio. Čiumpu Aleksą už paran
kės ir bėgte, ristute lekiam į 
Daukanto gatvę. Vos spėjame 

prisiglausti prie gatvėj augan
čių liepaičių (irgi užuovėjai), 
kai pravažiuodami kariai 
aptaško mus tiršta kulkų kru
ša. Jos prazvimbia visai pro 
mus, vos-ne-vos neužkliudę ...

Atsipeikėjęs iš apstulbimo ir 
baimės, Aleksas dievažyda- 
masis man tvirtina, kad jis ju
tęs apie kairę ausį vėją, kurį 
sukėlusi lekianti kulka. Kai aš 
kraipau galvą stengdamasis 
nusipurtyti išgąstį, vis dar vir
pėdamas šaltu virpuliu, jis 
priekaištingai klausia:

- Tai ko, špokas, toks išba
lęs? Juk pats girdėjau, kai ir 
pro tavo ausis kulkos zvimbė!

Kad buvau išbalęs - neapsi
mokėjo ginčytis. Aleksas, tik
riausiai, nebuvo klaidingas, 
žvelgdamas į mane pro savo 
storus akinių stiklus. O kad 
zvimbimas gaudė ausyse - irgi 
tikėjau Aleksu. Juk jis turi, 
kaip muzikas, gerą klausą.

Todėl be žodžiu ristele šuo
liuojame per tą palikusio kelio 
trupinį. O priešais - Donelai
čio gatvėje - stoviniuoja keli 
parengtyje esantys kariniai 
sunkvežimiai. Su kulkosvai
dininkais, sėdinčiais iš abiejų 
mašinos pusių. Taip, rodos, ir 
matau įstrižas neapykantos 
akis, pasiryžusias be gailesčio 
paleisti į nekaltus žmones mir
tiną kulką ...

Pasiekiam radijofono vartus 
uždusę. Jie atsiveria svetin
gai. Sargybiniai (iš mūsų pa
čių) prie vartų mus pastebėjo 
ir įsileidžia vidun. Čia mus 
pasitinka draugiškas šypsnys, 
entuziastingas priėmimas ir 
šūksniai:

- Valio, jau yra pranešėjas!
- Dvynukai atsirado! - rėkia 

mašininkė.
(Bus daugiau)

ATITAISYMAS
Praeitame nr. pirmoje skil

tyje atspausdinta: ‘Civilis jau 
anksčiau kaip amaras išgara
vo’. Turėjo būti: ‘... kaip 
kamparas išgaravo’.

KORP! "RAMOVĖS”
NARIAMS

Pakartotinai pranešama, 
leidinys, Korp! "Ramovė”, 
50-čiui (1932-1982) pami
nėti, yra paruoštas spaus
dinimui (130 psl., 60 foto). 
Didesnė dalis ramovėnų at
siliepė, atsiųsdami atsimini
mų, foto ii- kt. informacijų. 
Tačiau dalis ramovėnų ne
atsiliepė, nes daugelio jų ne
turime adresų.

Kviečiame ir likusius ra
movėmis atsiliepti, prisidėti 
prie leidinio, bei suteikti ži
nių apie ramovėnus ČIA ir 
TEN...

Atsakymus siųsti: Lietu
vos gen. konsului New Yor- 
ke, A. Simučiui (ramovė- 
nui) arba J. Karka, 54 Bur- 
rows Avė., Islington, Ont. 
M9B 4W7, Canada.

WANTED JOUKNEYMEN 
OR 1ST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints & close tolerance. 
LARGE MACH1NE SHOP - • Has im- 
mediate oD^ūngfor machinists on Ist 
& 2nd sh/fiLMuŠt have at leasl 5 yrs. 
exper. Capable of rcading blueprints, 
operating Boiing Mills (vertical & 
horizontai), milling machines & lathes 
(large 5c small). Job shop vvork, not 
production. Top vvages 8c benefitš. Ex- 
cellent future 8c job security vvith fast 
grovving company. Qualified persona 
only appiy at:

BESCO, INC. 
2525 W. EDGEWOOD AVĖ. 
JACKSONVILLE, FLA. 32209 
Eaual Opportunity Emplover

- (36-42)
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MOTERYS DEMONSTRUOJA
šiandien, kaip niekuomet 

pasaulyje, moterys veda 
griežtą kovą dėl savo lygią 
teisių su vyrais ir daugeliui 
iš jų kyla klausimas, ar per 
paskutinius keletą metų ra
miai, o kartais net piktai 
demonstruodamos, pasiekė 
laimėjimo ar ne.

"Moterys mus jau iš vi
sur stumia laukan!" — 
1960 m. skundėsi prancūzai. 
Ir tikrai, nei vienam krašte 
moterys tuo laiku neužėmė 
tiek daug atsakingų aukštų 
tarnybų, kaip Prancūzijoj. 
Taip išliko ligi šių dienų jų 
teisėms vis didėjant ir už
imant vis aukštesnes vado
vaujančias pareigas. Pran
cūzės mėgo teisėjų darbą ir 
joms tai sekdavos. Visuo
menė buvo nuomonės, kad 
moterys teisėjos labiau 
stengiasi rasti teisybę. Ir 
taip, netekęs kantrybės Pa
ryžiaus Apeliacinio Teismo 
teisėjas kartą sušuko: "Jei 
taip ir toliau eis, tai po 10 
metų Prancūzijoje bus tik 
moterys teisėjai. Moterys 
mus išstumia laukan, šau
kė jis. Reikia manyti, jog ir 
Amerikoje teisėjus vynis 
pradės išstumti iš pareigų 
moterys, nes jie teisindami 
ne nuskriaustuosius, bet nu
sikaltėlius, priveda kraštą 
prie anarchijos. Įvairiose 
valstybėse moterų lygių tei
sių su vyrais klausimas bu
vo įvairiai sprendžiamas jų 
naudai ir garbei.

O Amerikoje pilnos teisės 
moterims buvo suteiktos tik 
1917-1920 metų laikotarpy
je, ir jos vis didėjo. Buvo 
net pradėta vadinti —• Mo
teriškėjanti Amerikos poli
tika. Ir tikrai, čia moterys 
pradėjo užimti vis aukštes
nes vietas pramonės ir po
litikos srityse. Tačiau ne 
šaukiančio gatvėse protesto 
būdu, bet savo mokslu ir su
gebėjimais, dažnai tas pa
reigas atlikdamos geriau už 
vyrus.

1957 m. Jungtinėse Tau
tose buvo konstatuota, jog 

pasaulyje dar 12-je valsty
bių moterys neturi politinių 
teisių ir buvo nutarta į tas 
valstybes daryti įtakos.

Amerikoje moterims į vi
sus prekybų,tarnybų ir po
litikos postus atdaros du
rys, jei tik jos tiems dar
bams pasiruošusios. Jau 
1958 m. vien tik į respub
likonų politinę kampaniją 
įsijungė trys milijonai ak
tyvių moterų įvairiems dar
bams ir tarnyboms. O šian
dien Čia moteris matome ir 
labai aukštuose karjeros 
laipsniuose, jų tarpe nema
žas skaičius yra ir išeivijos 
lietuvių moterų. Ir bene pa
skutinis teisių pripažinimo 
įrodymas yra tai, kad Aukš
čiausio Teismo teisėja yra 
paskirta pirmoji teismo is
torijoje moteris — O’Con- 
nor.

Nemažas skaičius moterų 
Baltųjų Rūmų aukštose pa
reigose gauna nuo virš 52

EMILIJA ČEKIENĖ

iki 6 tūksaančių dol. atly
ginimo. Prezidentas Reagan 
nepritarė moterų demons
tracijoms reikalaujant ly
gių teisių, nes Amerikos 
įstatymai pripažįsta vi
siems piliečiams lygias tei
ses. Jei moterų matome 
aukštose pareigose mažiau, 
tai pareina nuo skirtingos 
prigimties. Jei panagrinėja- 
me dirbančių moterų bend
rą skaičių, tai matome, kad 
jų dirbančių skaičius žymiai 
pakyla, kai vaikai paauga, 
į mokyklas išeina ir, jos 
laukia, kada galės išeiti į 
platesnį pasaulį, būti ne 
vien savo šeimai naudinga, 
bet ir tautai, naudoti savo 
įgytą profesiją bei sugebė
jimus.

Tuos griežtus lygių tei
sių reikalavimus giliau pa
nagrinėjus, kyla klausimas 
ir įtarimas, jog čia veikia 
nematoma ranka. Gražiai 
kalba, kelia triukšmą ir 
daugelį suklaidina ypač did
miesčiuose. Atrodo, jog tų 
demonstrančių vadai kito
kių tikslų siekia, kaip ir so
vietai, okupavę svetimus 
kraštus, be sustojimo karto
dami kad komunistinė san
tvarka suteikė moterims ly
gias teisės su vyrais visuo
menėje, politinėje veikloje 
ir valstybės valdyme. (Tie
sa, 1981. 3. 8). O tuo tarpu 
jau nekalbant apie mūsų 
pačių jų melo žinojimą, an
glų žurnalistė tuo pačiu me
tu apsilankiusi Maskvoje 
rašė:

"Sunkiausią įspūdį man 
padarė sovietų moters gyve
nime dideli priešingumai. 
Jei ji yra aktyvi komunis
tė, komjaunuolė, ji gali būt 
fabriko direktorė, politikė. 
Tokių nedaug yra. O visos 

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

--------------------■

Viešėdami Chicagoje aplankykite
IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
S* via lakai; J. JANULAITIS ir J. MAiEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinldmas dirialia

APSILANKĘ — JSITIKINSITE.

kitos dirba patį sunkiausi 
ir biauriausį darbą. Jos be
damos prakaitą dirba prie 
namų statybos, prie gele
žinkelių bėgių dėjimo. Jos 
kasa anglis giliausiose ang
lių grubose ir griovius už
kietėjusioj nuo šalčio že
mėj. Aš negaliu užmiršti 
vaizdo, — moterį kraunan
čią plytas atidarytam sunk
vežimy, per viesulą ir lietų, 
— rašo Miss Fidler.

žurnalistė tik matė, o ką 
bekalbėti apie tas sovietų 
pavergtų tautų moteris, ku
rios pačios tą visą siaubą iš
gyveno. Jų tarpe tūkstan
čiai lietuvių moterų. Ne vie
na jų laimingai pasiekusi 
laisvę, aprašė savo pergy
venimus knygose ir spaudo
je. Vienos iš paskutiniųjų 
įspūdžiai tilpo š. m. birže
lio 27 dienos Drauge, kur 
ji, Eugenija Keresevičienė 
aprašo atskirais punktais: 
"Pravieniškių baisumai, ro
žančius meta išvietėn, mo
terys kerta mišką, Vilniaus 
kalėjime, plytų fabrike ir 
naftos kasyklose, Darbas 
po žeme, arkliams van
duo, — žmonėms rie, mote
ris skriausdavo prižiūrėto
jai ir t.t.

Pažvelkime, kaip lietuvės 
moterys savo lygias teises 
gavo demokratinėj Ameri
koj savo pačių lietuvių vy
rų pripažintos. Jos negreit 
buvo kviečiamos į visuome
ninį politinį gyvenimą. Pvz., 
1886 m. dr. Jonui Šliūpui 
organizuojant Susivieniji
mą Visų Lietuvių Ameriko
je, buvo pasiūlyta priimti ir 
moteris, bet kilo didžiausias 
triukšmas ir nutarta: "Į su
sivienijimą nepriimti nei 
moterų nei mergų." Kituose 
susirinkimuose moterys bū
davo išprašomos. Lygias 
teises su vyrais Katalikų

PHILADELPHIA
• LB Philadelphijos apy

linkės susirinkimas įvyks 
lapkričio 8 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų Šv. Mi
šių, t. y. apie 12 vai. šv. 
Andriejaus parapijos salė
je. Pereitą pavasarį įvyku
siame susirinkime nepavy
ko išrinkti naujos valdybos, 
šiuo metu kandidatai į nau
ją valdybą yra davę suti
kimus. Tačiau ir susirinki
mo metu bus galima dar 
siūlyti kandidatus.

Po LB susirinkimo kvie
čiamas visų organizacijų 
pirmininkų p a s i t arimas 
1982-rų metų Vasario 16-os 
minėjimo reikalu, šis pasi
tarimas įvyks ten pat šv. 
Andriejaus parapijos salė
je.

• Philadelphijos jaunimas 
ne tik šoka, bet ir mokosi. 
Pereitą pavasarį Virgus Vo. 
lertas, JAV LJS pirminin
kas, gavo inžinerijos ma
gistro laipsnį Drexel Uni
versitete. Renata Baraitė 
baigė farmaciją Temple 
Universitete. Vidurines mo
kyklas - gimnazijas baigė 
Aušra Gečytė ir Dana Sur- 
dėnaitė. Abi toliau mokosi, 
Aušra — St. Joseph’s Uni
versity, o Dana — Rutgers 
University. Philadelphijoje 
ir apylinkėse yra labai daug 
kolegijų ir universitetų, į 
kuriuos studijuoti atvyksta 
lietuvių studentų ir iš kitų 
vietovių. Kai kurie jų nie
kada nepasirodo Philadel
phijos lietuvių tarpe. Apie 
tokius sužinome iš lietuviš
kų laikraščių, kai parašoma, 
kad jų tėveliai lankė stu
dentus vaikus Philadelphi
joje, bet, deja, nepadarė jo. 
kių pastangų suvesti savo 
jaunimą su vietos lietuvių

Susivienijime jos gavo tik 
1893 m. ir nuo tada Ame
rikos lietuvėms buvo atda
ras kelias į visas pareigas 
lietuvių tarpe. Tokių iškilių 
lietuvių moterų daugybę 
vardų randame mūsų isto
rinių leidinių puslapiuose, 
kurias prisiminsime kita 
proga. Ką moterys ligi šių 
laikų lygių teisių su vyrais 
atveju pasiekė, tai įvyko ir 
toliau vyksta ne revoliuci
jos, bet evoliucijos keliu ir 
nuo jų pačių priklausys to
limesnis kelias. 

jaunimu, šiuo metu iš toliau 
atvykusių studijuoti turi
me sekančius: Arūną Lapi
ną University of Delaware, 
Viktoriją Gylytę Universi
ty of Pennsylvania Medici
nos Mokykloje ir Rasą Kro- 
kytę Temple Universiteto 
Tyler School of Art. Rasa 
jau įsijungė į chorą ir tau
tinių šokių grupę. Tikimasi, 
kad ir kiti čia studijuojan
tys dės pastangų susitikti 
su Philadelphijos lietuviais. 
Suprantama, kad studijuo
jant atliekamo laiko ne
daug. Dėl informacijų gali
ma kreiptis j LB valdybos 
narę Teresę Gečienę, tel. 
215-677-1684 arba rašyti 
9660 Pine Rd., Philadelphia, 
Pa. 19115.

• Vinco Krėvės mokykla 
pradėjo mokslo metus rug
sėjo 12 d. Mokyklos vedėja 
yra Jūra Viesulienė, o jos 
padėjėja mokytoja Leonora 
Balten. Mokykloje taip pat 
dirba Marija Sušinskienė, 
Vida Bendžiūtė, Marija Va- 
lienė, Giedrė šnipienė, Bi
rutė šnipaitė, Aušra Bag
donavičiūtė, Živilė Rudie
nė ir mokyklos kapelio
nas kun. Kajetonas Saka
lauskas. šiais metais tėvų 
komitetą sudaro Gediminas 
Surdėnas, pirm., Dalia Dai- 
norienė, Giedrė šnipienė ir 
Estera Washofsky.

Mokyklos tėvų komitetas 
spalio 11 d. dalyvavo Phi
ladelphijos miesto kasmet 
rengiamame Super Sunday 
pardavinėdami lietuviška 
raguolį, įvairius pyragus, 
kavą ir kitus skanėstus. 
Nors oras buvo geras ir ko
mitetas buvo labai gerai pa
siruošęs, dėl prastos vietos 
pasisekimas buvo prastes
nis nei ankstyvesniais me
tais.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED AT ONCE
STRUCTURAL STEEL 

DETAILERS 
Experienced detailers of structural 
steels, joist, deck. Erie Pa. fabricator. 
Mušt relocate. Good wege.

(814) 459-2715
(4150;

SUPERVISOR INJECT1ON MOLDING
Kinetico a growing m f g. company in 
the Newbury area is looking for a 
2nd shift supervisory preferably with 
injection molding machine exp. Re-: 
sponsibilies will inclnde set-up and 
operations of machines and supervi- 
sion of plant personnel. Salary com* 
mensurate vzith exp.; good benefit 
package offercd. If interestcd, pleasc 
call 216-564-91 II to arrange intcr- 
view between 9-12 noon. (42-44)
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DR. POVAS ZAUNIUS (80) Dr. Albertas Gerutis

Zaunius nebe vyriausybės narys
Susi

tarimas pavadintas: "Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos santarvės ir bendradarbiavimo sutartis”. 
Jos tikslas apibrėžtas taip: "Savo taikingoms 
pastangoms koordinuoti trys Vyriausybės pa
sižada tartis užsienio politikos bendros svarbos 
klausimais ir teikti savitarpinę politinę ir dip
lomatinę pagalbą savo tarptautiniuose santy
kiuose”.

Antruoju straipsniu nusistatyta šaukti 
bent du kartus per metus dalyvių užsienių rei
kalų ministrų konferencijas. Dar pažymėtinas 
trečiasis straipsnis: "Aukštosios Susitariančios 
Šalys pripažįsta buvimą specifinių problemų, 
kurios galėtų apsunkinti suderinto jų atžvilgiu 
nusistatymo sudarymą. Jos sutinka, kad šios 
problemos sudaro išimtį iš šios sutarties pir
mame straipsnyje sutartų pasižadėjimų”. Su
tartis turėjo galioti 10 metų.

Baltijos valstybių santarvės ir bendradar
biavimo sutartis paveikiai prisidėjo prie jos da
lyvių tarptautinio svorio padidėjimo, o taip pat 
prie tų tautų suartėjimo. Iniciatyvą Baltijos 
santarvei sudaryti pareiškė Dr. Dovas Zaunius, 
to meto Lietuvos užsienių reikalų ministras.

67. Dr. Zaunius nebe vyriausybės narys
J. Tūbelio vyriausybė 1934 m. birželio 8 d., 

atsistatydino. Ministrų Kabineto krizę iššaukė 
aukštų karininkų grupės mėginimas paveikti 
Respublikos Prezidentą, kad jis pakeistų vy
riausybės vadovybę. Birželio 12 d. sudarytas 
naujas ministrų kabinetas. Jo priešakyje pa
siliko Juozas Tūbelis. Betgi vyriausybės narių 
sudėtis iš pagrindų pasikeitė. Iš buvusių mi
nistrų naujame kabinete pasiliko tiktai žemės 
ūkio ministras J. Aleksa. Visi kiti ministrai 
buvo pakeisti. Taip pat Dr. Zaunius nebeįėjo į 
antrąjį Tūbelio kabinetą. Užsienių reikalų mi
nistro portfelis atiteko Stasiui Lozoraičiui, tuo 

metu ėjusiam tos ministerijos politikos depar
tamento direktoriaus pareigas.

Jau minėjau mano iš patikimų šaltinių tu
rimą informaciją, kuri paaiškina, kodėl Dr. 
Zaunius neįėjo į naująją vyriausybę. Kaip tik 
tuo metu, kai Kaune vyko kelių karininkų su
keltasis subruzdimas, Zaunius buvo pakelyje 
iš Ženevos. Sušauktame ministrų kabineto po
sėdyje Dr. Zaunius, pagal tas informacijas, pa
sisakęs už tai, kad turėtų atsistatydinti visas 
ministrų kabinetas. Tokią pat nuomonę jis pa
reiškęs Respublikos Prezidentui, pas kurį nu
vyko su pranešimu apie savo buvimą Ženevo
je. Nors Dr. Zaunius buvo labai geros nuomo
nės apie ministro pirmininko asmenį, bet jam 
atrodę, kad anuo metu vyriausybei turėtų vado
vauti dinamiškesnė asmenybė. Tokiomis aplin
kybėmis netenka stebėti, kad J. Tūbelis, vėl su
daręs vyriausybę, Dr. Zauniaus į naująją vy
riausybę nebepakvietė.

Tačiau galima šia proga pastebėti, kad as
meniniai santykiai tarp abiejų valstybės vyrų 
nenukentėjo. V. Rastenis, prisimindamas "Dir
voje” Dr. Zaunių, irgi pastebėjo, kad "Tūbelis 
Zauniumi pasitikėjo ir jį aukštai vertino”, "net 
Zauniui jau vyriausybėje nebebūnant”.

V. Rastenis betgi pareiškė abejojimų, "var
gu ar taip atsitiko dėl tos jo nuomonės”. Auto
rius spėja, kad "didėjanti įtampa su Vokietija 
greičiausiai vertė "paimti iš akių” Mažosios Lie
tuvos paskendusiais varpais skambinantį užsie
nių politikos vadovą”.

Tokia versija atrodo gana įtikinanti, tu
rint galvoje ne tik vakarų kaimyną — Vo
kietiją, bet ir Lenkiją. Dr. Zaunius galėjo 
atrodyti per daug išryškėjusiu politiku, kur 
iki tam tikro laipsnio ”apsukino” Hagoje 
laimėtosios bylos prieš abu kaimynus. Ieš
kant naujų galimybių užsienių politikoje, 
ypač santykiuose su Lenkija, savaime piršosi 
mintis, kad reikėtų pakeisti užsienių reikalų mi

nisterijos vadovybę nauju asmeniu, ligi tol dar 
neužsiangažavusiu vienokia ar kitokia laikyse
na. Toks kandidatas natūraliai buvo ano meto 
užsienių reikalų ministerijos departamento di
rektorius Stasys Lozoraitis. Greičiausia, tais 
sumetimais J. Tūbelis jį ir pakvietė užsienių 
reikalų ministru.

Kaip bebūtų, Dr. Zaunius nebeįėjo į Tūbe
lio antrąjį ministrų kabinetą. Jis pasitraukė ir 
iš užsienių reikalų ministerijos, nors priklausė 
šalia Petro Klimo prie šios žinybos "stulpų", 
prie kurių kiek vėliau prisijungė B. K. Balutis, 
kai atvyko į Kauną iš Paryžiaus, kur sekė Ver- 
salės taikos sutarties derybas.

Pasidarė tarytum tradicija, kad buvę už
sienių reikalų ministrai buvo skiriami diploma
tiniais atstovais užsienyje. Tačiau šiuo atžvil
giu to meto aplinkybės Dr. Zauniui nebuvo pa
lankios. Jis pasiliko Kaune.

68. Dr. Zaunius ValstyDės Taryboje ir 
Lietuvos Banke

"Vyriausybės žinių” 1934 m. rugsėjo 7 d. 
numeryje paskelbtas Respublikos Prezidento A. 
Smetonos ir ministro pirmininko J. Tūbelio ak
tas, kuriuo Dr. Dovas Zaunius nuo 1934 m. lie
pos 1 d. paskirtas Valstybės Tarybos nariu. Toji 
įstaiga sudaryta pagal 1928 m. rugsėjo 21 d. 
paskelbtą "Vyriausybės Žiniose” įstatymą, ku
rio antrame paragrafe pasakyta, kad "Valsty
bės Taryba ruošia įstatymų kodifikacijos su
manymus ir iš viso tvarko ir derina veikian
čiuosius įstatymus”.

Deja, neturiu žinių, kokį darbą būdamas 
Valstybės Tarybos nariu, dirbo Dr. Zaunius. Iš 
vienos užuominos spaudoje seka, kad jis toje 
įstaigoje buvęs ekonominės komisijos pirminin
ku. Jau ir užsienių reikalų ministerijoje ėjęs 
vieną laiką ekonominio departamento direkto
riaus pareigas ir iš viso, būdamas ministerijos 
vadovu, daug dėmesio skyręs ekonominėms pro
blemoms, Dr. Zaunius, pagal išsimokslinimą tei
sininkas, pasidarė ekonominių reikalu žinovu. 
"Tautos ūkis” 1935 m. No. 1 rašė, kad jis pri
imtas Ekonominių Studijų Draugijos nariu.

(Bus daugiau)

Together we ARE doing it.
Promises Made.. .Promises Kept! 
Re-Elect Emergency Medical Service* (EMS) 

The Promlse

Fire Department 
The Promlse

• 4 New EMS Units
• 3 New and 2 Remounted Ambulonces
• 57 New Emergency Medical Technicions Fully 

Trained

• Increase Totai Responses
• Reduce ResponseTime
• 3 New EMS Units

The Record

• 50 Milės of
Resurfocing in Non- 
Block Grant Areas 
Over Three Year 
Period• 189 New Firemen Hired

• Fire Department Novv at Full Strength
• Fire Prevention Bureau Reorganized 

with 8 Additional Positions
• $30.000 Arson Investigotion Von to be 

Delivercd by October, 1981.

• 164 Additional Firemen
• All Closed Fire Stations Reopened
• Improved Arson Protection

The Record

Street Resurfocing 
The Promise

LE ELAND
MAYOR VOINOVICH

Police Department 
The Promlse
• 290 Additional Potrolmen
• 400 Police Radios
• 400 New Police Cors

The Record

The Record
• Over 15 Milės to be 

Completed by End of 
1981 Season

• 75 Separate Streets 
Resurfaced in Areas 
Not Eligible for 
Federal Funding 
(non-Block Grant 
areas)

• All Wards Receiving 
Resurfocing in 1981

• 135 Police Graduoted from Police Academy 
and Assigned to Bosic Pakol

• 70 Police Cadets to Start Troining in August 
with Graduation in October, 1981

• 90 Police Officers Tronsferred from 
Administrotive Positions to Basic Potrol

• 58 New Patrol Cars on the Streets
• 140 New Cors Ordered This Fall

70% of Police Force Assigned to Districts . . . 
the Hiahest Ratio in History
300 Police Rodios on Order with 100 Alreody 
Delivered

Vo-no«>» <o» Maro* Comm,wee. So'l» $•< j
IS/OOK'«o~«e A.» OH «4»t9
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Dirvos rėmėjai Andriaus Kuprevičiaus rečitalis
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
G. Marchertas, Culver .. 5.00, 
T. Bukaveckas, Chicago 15.00 
A. Cukuras, Chicago .... 5.00
K. Cicėnas, Woodridge .. 5.00 
E. Dovydaitienė,

Los Angeles .................20.00
V. Pavilčius, Chicago .... 5.00
L. Skipitienė, Chicago .. 3.00 
E. Bartkus,

Beverly Shores............ 10.00
J. Bagdanskis,

Lake Geneva ............10.00
X. Y., Miami Beach .... 5.00
V. Bakūnas, Los Angeles 10.00
J. V. Černius, Upland ..10.00
J. Kašuba, Germantown 10.00
V. Vasikauskas,

Richmond Hill ............. 5.00
J. Jašinskas, Boston .... 1.00 
A. Zenkus, Webster ....10.00
VI. Gilys, Los Angeles .. 20.00
I. Anužis, Troy.................10.00
T. Bogušas, Boston......... 10.00
A. Burneika, Hartford ..13.00 
V. Katelė, Meluose Park 20.00
J. Šepetys, Detroit......... 10.00
G. Sakas, Baltimore .... 20.00 
A. Petravičius,

Miami Beach................  5.00
M. Meiliūnas, Weston ... .10.00 
St. Pangonis. Omaha ... .10.00 
Dr. T. Savickas, Monticello 3.00
L. Mūrelis, Chicago ....10.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park.................... 25.00
J. Verbicki, Randolph .... 3.00 
J. Augustinavičius, Cleve. 15.00 
V. Sirgėdas, Cleveland .. 3.00 
J. Giedraitis, Northport .. 5.00
H. Dapkus, Hartford .... 5.00
J. Vinciūnas, Chicago ... .10.00 
A. Neverauskas, Chicago 10.00 
A. Sideravičienė. Omaha 5.00 
A. Jucėnas, Juno Beach 8.00 
E. Gibisas, Chicago......... 5.00
J. Miežaitis,

Ormond Beach............. 5.00
K. Ripskis, Chicago .... 8.00
N. Linkus, Miami Beach 5.00
V. Mitchelis, Taylor .... 10.00
J. Preibys, Detroit......... 5.00
K. Čeputis, Muskegon .. 5.00 
Gr. Meilus, Chicago .... 5.00
V. Kažemėkaitis, Racine 10.00
L. Stasiūnienė, Chicago 10.00
A. Kavaliūnienė, Chicago 5.00
J. Daunorienė, Oak Lawn 20.00 
J. Vaičaitis,

St. Petersburg .............15.00
J. Pupininkas,

St. Petersburg .............10.00
B. Gediminas,

Garden Grove .............10.00
K. L. Kizlauskai,

Bloomfield....................10.00
A. Deikis, Palm Beach .. 3.00 
J. Jokūbaitienė,

Palm Beach .................10.00
V. Karalius, Baltimore .. 5.00
A. Gražulienė, Cleveland 5.00
A. Vakselis,

Richmond Hill ............. 20.00
J. Bortkevičius,

Woodhaven.....................20.00
D. Liepas, Cicero............. 15.00
S. Kašelionis, Chicago ..12.00
E. Bobelis, W. Hartford 20.00
K. Žemeckas,

Indianapolis .................10.00
Dr. R. Sidrys, Streator .. 15.00
C. Modestas, Chicago ... .10.00
S. Mackevičius, Jamaica 10.00
A. Barčas, Elmhurst ....10.00 
A. Muliolis, Euclid......... 10.00
T. Palionis, Madison .... 20.00 
Lietuvių Golfo

Klubas Clevelande ....10.00 
P. Mičiulis, Gulfport .... 10.00
R. E. Vasys, Muskegon .. 10.00
M. Momkus, Chicago .... 5.00 
A. Bartuškienė,

Willoughby................... 10.00
X.Y., Detroit ................ 5.00
V. Petkus, Lakeline .... 10.00 
Dr. B. Girnius,’ Detroit .. 20.00

A. Leonas, Bradford ....10.00 
V. Banevičius, Phila........ 5.00
Dr. S. Strasevičius,

Chicago ........................ 10.00
Č. Gedgaudas,

Santa Monica ............. 13.00
Ed. Balceris,

Santa Monica ............. 20.00
J. Dačys, Norvvood......... 25.00
J. Švedas, Elizabeth .... 5.00
J. Tallat-Kelpšienė,

Cleveland .................... 5.00
K. Bartašius, Chicago .... 3.00 
St. Mačys, Cleveland .... 10.00 
J. Leščinskas, Detroit .. 5.00 
Floyd Gaurilis, Cleveland 20.00 
J. Kregždė, Cincinnati .. 5.00 
J. Strazdas, Sunny Hills 10.00
L. Keženius, Willcwick .. 5.00 
A .Rukšėnas, Mentor ... .10.00 
R. ir I. Bubliai,

Richmond Hts............... 15.00
Ig. Venckūnas,

Port Orange ................ 3.00
J. Petkevičienė, Cleveland 10.00 
Š. Valiukėnas, Springfield 25.00 
V. Urbonas,

St. Petersburg Beach . . 10.00 
P. Molis, Shrewsbury ... .10.00 
V. Petrauskas, N. Chicago 10.00 
G. Biskis, Clarendon Hills 20.00
K. Leknius, Shelby .... 5.00 
A. Petrauskas, Los Angeles 5.00 
J. Jankus, Woodhaven .. 5.00 
St. Vaškys,

St. Petersburg Beach .. 5.00 
Gr. Gražienė, Chicago . . 15.00 
V. Jankūnas, Rochester .. 5.00 
A. Bernotas, Waterbury 10.00 
J. Byla, Waterbury ....20.00 
A. Milūnas,

Dovvers Grove ............. 5.00
M. Barniškaitė, Euclid .. 3.00 
M. Barniškaitė, Euclid .. 5.00 
Alg. Alantas,

Bloomfield Hills ..........20.00
A. Radzevičius, Detroit .. 5.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 10.00 
V. Rugienius, Livonia .... 3.00 
G. Balanda. Warren .... 10.00 
J. Briedis, W. Bloomfield 5.00 
Br. Užemis, Hot Springs 10.00
D. Orantaitė, Cleveland .. 5.00 
A. P. Petraitis, Cleveland 10.00 
A. Juodvalkis, Chicago ..20.00 
P. Beleckas, Bi ossard .... 33.00 
P. Karosas, New Britain 15.00 
V. R. Besperaičiai,

Topanga .......................10.00
P. Malžinskas,

Los Angeles ................10.00
A. Andriušis, Dorchestei’ 15.00 
J. Graužinis, Chicago ... .10.00 
A. Simonaitis, Chicago .. 5.00 
J. Smailys, Omaha......... 5.00
J. Naujokaitis, Cleveland 5.00 
D. Senikienė, Montecillo 20.00
K. Bartys, Elizabeth .... 5.00 
V. Vaičaitis, Seven Hills 5.00
L. Šmulkštys, Chicago ..20.00
J. Gelažius, Chicago .... 10.00
K. Rozauskas, Chicago .. 10.00
M. Kleinaitis, Gulfport .. 10.00 
P. Valūnas, St. Petersburg 10.00 
J. B. Lungys, Chicago .. 5.00 
R. Tamulionis,

Birmingham .................. 5.00
O. Cenkus,
Howard Beach.................20.00
J. Radas, Livonia ..........  5.00
A. Musteikis, Detroit .... 10.00 
R. Kubiliūnaitė, Kirtland 20.00
A. O. Mironai, Carlsbad 10.00
K. Račkauskas,

Richmond Hill ............. 10.00
G. Špakauskas, Dearborn 5.00
B. Smetonienė, Cleveland 5.00
R. Vadopalas,

Highland Hts...................8.00
A. Jasys, Columbus ....10.00 
Dr. J. Jurgilas,

Rancho Santa Fe......... 25.00
Dr. J. Yčas, Toronto .... 3.00
S. Balys, Grand Rapids .. 5.00
P. E. Daliniai,

St. Petersburg ............. 10.00
A. Česonienė, Linwood .. 5.00 
V. Kačinskas, Chicago .. 5.00

Spalio 18 dienos vakaras 
į Clevelandą atėjo pirmos 
tikros rudeninės nuotaikos 
žingsniais, žvarbus vėjas, 
draskantis lapus, blaškantis 
stambius šalto lietaus lašus, 
kalbėjo amžinojo rudens 
kalba. Nežiūrint to, jaukio
se Clevelando Valstybinio 
Universiteto šalutinėse pa
talpose, buvusioje turtuo
lių privačioje rezidencijoje 
miesto centre, susirinko 
gausus būrys klasikinės 
muzikos mylėtojų pasiklau
syti populiaraus pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus for_ 
tepiono rečitalio. Publikoje 
buvo apie 15 lietuvių, jų 
tarpe Clevelande viešinti 
pianistė Aldona Kepalaitė 
iš New Yorko.

Du dideli buvę svečių 
kambariai bylojo apie pra
eities gyvenimo ištaigingu
mą. Sienose nepridengtos 
elektrinės lemputės, kaip 
nedraugiškos ciklopų akys, 
blaškė klausytojų romantiš
ką nuotaiką. Tačiau pianis
tui pasirodžius, viskas buvo 
užmiršta. Klausytojai suti
ko Andrių Kuprevičių entu
ziastingu plojimu.

Pirmoje rečitalio dalyje 
pianistas skambino Bacho 
Fugą ir Fantaziją ir Liszto 
sonatą (B minor). Po per
traukos girdėjome Beetho- 
veno Sonatą Appasionatą, 
kurios individualus inter
pretavimas subtiliai išryš
kino kompozitoriaus klasi
kinio stiliau frazių gilumą, 
išvengus jo kūrinių inter
pretatoriams taip charak-

V. Degutis, Cleveland .. 5.00
T. Straukas, Chicago .... 5.00
B. Briedis, Chicago......... 10.00
J. Mikonis, Cleveland ... .20.00
A. Verbickas, Chicago ..10.00 
J. Stankus,

Evergreen Park ..........20.00
A. Pesys, Dearborn......... 7.00
Tėv. dr. T. Žiūraitis, O. P.

Washington.................... 5.00
A. Skopas, Cicero ......... 8.00
A. Navikas, Wilkes-Barre 5.00
V. Kiaunė, Easton ......... 5.00
J. Lorentas, Hollywood .. 5.00
K. Vilimienė, Novelty .... 10.00
M. Jasiūnas, Evaston .... 5.00
K. Laikūnienė, Cleveland 20.00 
A. ir H. Milakniai,

Santa Monica ............. 25.00
Br. Paliulionis, Cicero .. 5.00
A. Balsys, New York ... .10.00
B. Fleck, Bath................. 10.00
V. Liaukus, Wethersfield 5.00
J. Račius, Phoenb:.......... 5.00
J. Bevins, Surasota........ 5.00
E. Mazys, Stanton ......... 5.00
Dr. J. Kriaučiūnas,

Putnam .........................10.00
V. Apeikis, Los Angeles 15.00
P. Konce, Stockbridge .. 5.00
J. ir N. Mockai, Yucaipa 20.00
J. Rugienius, Detroit ... .10.00
P. Putrius, Livonia......... 5.00
O. Liutermozienė,

Pompano Beach ......... 20.00
Prel. J. Balkūnas,

St. Petersburg Beach .. 10.00 
A. Garmus, Palm Beach 15.00
K. Grigas, Šalinas ..........10.00
J. Kučinskas,

Miami Beach.................10.00
J. Janusevičius, Anglija 9.10

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

teringo romantinio elemen
to, daugiau išryškinant dva
sios audringumą ir nerimą. 
Savaime suprantama, kad 
tik profesionalas muzikos 
kritikas galėtų Andriaus 
Kuprevičiaus skambinimą 
vertinti iš įvairių muzikos 
teorijos aspektų, tačiau ei
liniam klausytojui ir klasi
kinės muzikos mylėtojui 
Andrius Kuprevičius yra 
”fortepiono poetas”, kuris 
ne vien savo technika ir 
jautrumu giliai paveikia 
klausytoją. Išorinė pianisto 
laikysena, jo judesių santū
rumas, vengimas kai ku
riems pianistams charakte
ringų dirbtinių dramatinių 
mostų, jo skambinimui tei
kia išbaigtą estetinę visu
mą. Rečitaliui pasibaigus 
dar ilgai klausytojai plojo, 
iškviesdami pianistą pakar
totinai pasirodyti.

Jei rečitalio metu subti
laus "pianissimo” momen
tais klausytojai vengė kvė
puoti, tai po rečitalio ties 
pianistu nusitiesė ilga svei
kintojų eilė. Prieš kuri laiką 
Clevelando muzikos sluoks
niuose pragarsėjęs savo 
Chipino, Debussy ir Beetho- 
veno kūrinių rečitalių seri
jomis, šį kartą pianistas 
pasiryžo į viešumą išeiti su 
stambiais skirtingų kompo
zitorių veikalais. "Norėjau 
nukrypti nuo smulkių kūri
nių į stambesnius tam, kad 
būtų skirtinga ir įvairesnė 
programa”, po rečitalio 
mintimis su manimi pasi
dalino Andrius Kuprevičius.

"Kasmet bandau drastiš
kai keisti savo programų 
sudarymo principą. Po Cho. 
pino rečitalių serijos, susto
jau ties Beethovenu. Pernai 
skambinau 24 Debussy pre
liudus. šiais metais pasirin
kau stambius "Sturm und 
Drang” nuotaikos kūrinius, 
nenorėdamas nusistovėti ta
me pačiame stiliuje ir savęs 
apriboti. Bachas, Lisztas ir 
Beethovenas yra to audrin
go romantizmo kūrėjai ir 
reprezentantai”.

Pianistas pasiskundė in
strumento duslumu ir pa
stebėjo, kad fortepiono pa
statymas ant storo kilimo 
prie tono pagerinimo nepri
sidėjo. Paklaustas, ar nu
mato pasirodyti lietuvių ko
lonijose, pianistas atsakė 
neigiamai. "Kvietimų ir en
tuziastų netrūksta, tačiau 
visi pripažįsta, kad klasi
kinių koncertų publika mū
sų visuomenės tarpe mažė
ja. Jaučiamas stiprus susi
domėjimo nuosmukis”, čia 
pianistas sutinka su daili
ninko Vizgirdos pasisakymu 
pereitą pavasarį LB Tary
bos premijų šventės metu, 
kad mūsų visuomenė verčia 
menininkus pataikauti sa
vo skoniui ir tuo menkina 
paties meno kokybę. Gi tie, 
kurie tam skoniui nepatai
kauja, nustoja savo popu
liarumo. Norėdama giliau 
panagrinėti šią temą, kvie

čiau Andrių Kuprevičių pa
sisakyti plačiau tuo klausi
mu.

"Ar mūsų visuomenės 
tarpe susidomėjimo trūku
mas nėra veikiamas bendros 
Amerikos aplinkos ?”, pa
klausiau. Į šį mano klausi
mą pianistas atsagė irgi 
neigiamai. "Lietuviškoji si
tuacija nėra tipinga Ame
rikai. Amerika dabar pasi
žymi kaip pirmaujanti pa
saulyje klasikinės muzikos 
iškėlimu. Dar maždaug 
prieš 15 metų buvo kalba
ma apie bendrą skonio nuo
smukį ir lengvai pramogai 
buvo duodama pirmenybė. 
Dabar klasikinei muzikai 
skiriamas didelis dėmesys, 
gi šiuo metu yra išgyvena
mas klasikinio baleto rene
sansas, kurio iki šiol dar nė
ra buvę. Tačiau taip pat 
reikia pripažinti, kad tik 
mažam žmonijos procentui 
reikalingas menas”, čia 
Andrius Kuprevičius kalbė
jo apie būtinybę stimuliuoti 
individų skonį, kelti susi
domėjimą tikrosioms meno 
vertybėms ir tuo kelti ben
drą lygį. Pianistas pastebi, 
kad mūsų visuomenė turi 
daugybę klasikinės muzikos 
plokštelių, jų noriai klauso
si, jomis gėrisi, tačiau ne
skatina savo jaunimo domė
tis menu. Jaunimas sugeba 
reaguoti, jei jis yra įtako
jamas ir skatinamas.

Konkrečiai teko patirti, 
kad Andrius Kuprevičius 
sekantiems metams projek. 
tuo ja prancūzų kompozito
rių programą, kuri po nau
jų metų bus skelbiama ir 
mūsų ir vietinėje spaudoje. 
Būtų malonu jo rečitalių 
klausytoj ų tarpe matyti 
daugiau lietuvių, nors And
riui Kuprevičiui klausytojų 
netrūksta. Tačiau negaliu 
nepastebėti, kaip jam ma
lonu matyti savo tautiečius, 
su jais pasikalbėti, pasi
džiaugti ir pasidalinti nuo
taikomis bei mintimis. Ak
tyvus LB Kultūros Tarybos 
narys, savo profesiniame 
gyvenime išlaikydamas lie
tuvišką ir vardo ir pavardės 
tarimą, jis ne vien užsitar
nauja mūsų paramos ir pa
garbos, bet mums teikia es
tetinį išgyvenimą, kuris 
taip reikalingas mūsų dva
siai atsinaujinti.

Aurelija Balašaitienė

STATYS TEATRĄ
Federalinė valdžia pasky

rė vieną milijoną dolerių 
Clevelando naujo dramos 
teatro statybai. Iš viso nau
jas teatras kainuos 6’Z> mi
lijono dolerių. Teatro pasta
tai apims ištisą kvartalą 
tarp E. 83 ir E. 86 gatvių ir 
tarp Euclido ir Carnegie 
gatvių. Sear krautuvės pa
state, kuris yra tarp Eu
clido ir Carnegie gatvių, 
bus teatro dekoracijų san- 
dėlys.
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KONSULARINĖ VEIKLA
LOS ANGELES MIESTE

ANTANAS MAŽEIKA

š. m. spalio mėn. 11 d. 
tuoj po pamaldų šv. Kazi
miero parapijos salėje įvy- 
kos Los Angeles ALTo sky. 
riaus rengiamas konsulari- 
nės veiklos bei jos reikšmės 
informacinis pranešimas.

Gausiai susirinkusius ko
lonijos lietuvius Los Ange
les ALTo skyriaus pirm. 
Feliksas Masaitis pasveiki
no ir trumpai, bet įdomiai 
supažindino susirinkusius 
su istorija ir reikšme kon
sulo bei konsulatų atsiradi
mo eiga. Toliau jis kalbėjo: 
"Vietos ALTo skyriaus val
dyba norėdama supažindinti 
mūsų visuomenę su konsu
lato veikla, nutarė surengti 
šį pabendravimą ir papra
šyti gerb. mūsų Lietuvos 
gen. konsulą padaryti tuo 
reikalu pranešimą. Tikime, 
kad tai bus naudinga mūsų 
visuomenei ir pačiam kon
sului. Mūsų konsulas yra 
gana universali asmenybė. 
Kilmės kaunietis, jaunas 
dypukas ir gimnazistas Vo
kietijoje, Amerikos karo 
veteranas — apdovanotas 
Purple Heart medaliu, elek
tronikos inžinierius, trijų 
gražių dukrelių tėvas, nuo 
1977 metų Lietuvos Genera
linis Garbės Konsulas. Mes 
Los Angeles lietuviai stebė
dami jo veiklą mūsų pačių 
tarpe ir reprezentuojant 
mus pas kitataučius, turbūt 
sutiksime, kad tinkamesnio 
žmogaus tom pareigom var
giai būtume suradę." Salė
je nuskambėjo gausus plo
jimas. Prieš pakviečiant 
gerb. konsulą prabilti į su
sirinkusius, buvo iškviesta 
kolonijos poetė ponia Da
nutė Mitkienė, kuri padekla
mavo specialiai šiai dienai 
sukurtą eilėraštį.

Lietuvos generalinis gar
bės konsulas inž. Vytautas 
Čekanauskas pasveikinęs vi
sus susirinkusius, padėkojo 
ALTo skyriaus pirm. Felik
sui Masaičiui ir valdybai, 
taip pat už gražų specialiai 
sukurtą eilėraštį poetei Da
nutei Mitkienei. Savo pra
nešimą pradėjo sekančiais 
žodžiais:

"Konsularinė tarnyba, 
pasiekusi šių dienų pažan
gos lygį, yra nepaprastai 
įdomi, svarbi ir kiekvienai 
valstybei tarptautiniu o s e 
santykiavimuose — būtina 
ir reikšminga. Nors konsu
larinė tarnyba, panaši į šių 
dienų formą, prasidėjo jau 
dvylikto šimtmečio pabai
goje, bet į visuotiną prak
tiką tapo priimta ir tvirtai 
prigijo tik devynioliktame 
šimtmetyje”.

Jis supažindino, kad kon- 
suliarinėje tarnyboje yra 
keliaropų laipsnių pareigū
nų: kaip tai generaliniai 
konsulai, vice konsulai ir 
konsulariniai agentai. Ge

neralinį konsulą ir kon
sulą skiria vyriausybės 
galva. Kitus konsularinius 
pareigūnus skiria užsienio 
reikalų ministeris. Atvykęs 
į paskirtą kraštą, konsulas 
gauna nuo krašto valdovo 
(prezidento ar pan.) egzek
vatūrą— savo rūšies diplo
mas — kuriuo tampa pilnai 
pripažintu siunčiamo kraš
to atstovu, žemesnio laips
nio konsulariniai pareigū
nai gauna pripažinimo raštą 
iš užsienio reikalų ministe- 
rio. Eidami savo pareigas 
konsulatai tiesioginiai san
tykiauja su vietos valdžios 
įstaigomis. Gi reikalui esant 
su centrine arba federaline 
vyriausybe, konsulas krei
piasi ten tik per savo kraš
to pasiuntinybę.

Konsulų pirmaeilė parei
ga būdavo stengtis išplėsti 
savo krašto užsienio preky
bą ir taip pat rūpintis ap
saugoti savo krašto ir pilie
čių reikalus ir teises užsie
nyje. Jie pagelbsti jiems 
teisiniuose reikaluose, glo
boja mirusių piliečių paliki
mus ir atstovauja jų pali
kuonims. Konsulai sudaro 
kai kuriuos dokumentus, 
tvirtina įvairius raštus. In
formacinėje srityje apgai
lestavo neturįs pakankamai 
literatūros apie Lietuvą 
anglų kalba. Būtų gera, kad 
gautų paramos šioj srityje.

Pastebėjo, kad konsulari
nė sutartis tarp Lietuvos ir 
JAV buvo sudaryta tik 1940 
m. gegužės mėn. 10 d. Tą 
sutartį Lietuvos vardu pa
sirašė ministeris Povilas 
žadeikis. O JAV vardu — 
Valstybės departamento se
kretorius Cordell Hull. ši 
sutartis buvo perduota už
sienio reikalų komisijai, ku
ri be jokių pakeitimų ją 
perdavė senatui ratifikuoti. 
Deja, tuo tarpu Sovietų Są
junga okupavo Lietuvą ir 
tuo sutrukdė tos sutarties 
įgyvendinimą. Įdomu pami
nėti, jog Lietuva per visa 
savo Nepriklausomo gyve
nimo laikotarpi tepasirašė 
tik 5 konsularines sutartis: 
su Latvija, Estija, Vokieti
ja, Prancūzija ir Italija. Ga
na plačiai ir išsamiai paaiš
kino konsularinėje tarny
boje skirtumą tarp karjeros 
ir garbės konsulų titulo bei 
pareigų. Taip pat apibūdino 
skirtumą tarp konsularines 
ir diplomatinės tarnybos. 
Nors konvencijose griežtų 
sprendimų tuo klausimu ne
padaryta, praktikoje tų 
dviejų tarnybų suartėjimas 
palaipsniui vyksta. Jau da
bar šiame krašte leidžiama 
diplomatams eiti konsulari
nes pareigas be egzekvatū
ros gavimo, lygiai kaip kad 
konsulams, be ypatingų for
malumų — diplomatines pa
reigas atlikti, šių dienų

Pobūvio rengėjai su gen. konsulu V. Čekanausku. Iš kairės: B. ir A. Skiriai, A. Pažiū- 
rienė, J. Motiejūnas, D. Mitkienė, F. Masaitis, kons. V. Čekanauskas, J. Čekanauskienė, L. Ma
žeikienė, V. Pažiūra ir A. Mažeika.

praktikoje daugelis valsty
bių sujungė konsularinė ir 
diplomatinę tarnybas į vie
ną ir pavadino "Užsienio 
tarnyba”. Yra daug pavyz
džių (čia pat Los Angeles 
mieste), kada mažesnių val
stybių generaliniai konsulai 
eina ir diplomatines parei
gas.

Toliau generalinis konsu
las V. Čekanauskas supažin
dino su Nepriklausomos 
Lietuvos užsienio tarnyba, 
kokie kraštai turėjo savo 
pasiuntinybės bei konsula
tus Lietuvoje ir kur ir kaip 
Lietuvos reikalai buvo re
prezentuojami užsienyje. Iš 
viso Lietuva santykiavo vie
noje ar kitoje formoje su 36 
pasaulio kraštais.

Gana plačiai supažindino 
su savo veikla Los Angeles 
mieste. Kaip jis pradėjo, 
prieš 4 metus Lietuvos ge
neralinio garbės konsulo pa
reigas. Jo priėmimą Los 
Angeles miesto mero Tom 
Bradly, bei įteikimą Los 
Angeles miesto rakto. San
tykius su kitų tautų konsu
lais bei valstybės pareigū
nais pailiustravo gražiom 
nuotraukom.

Ne vien konsulas, bet ir 
jo žmona Janina čekanaus
kienė su kitų tautybių kon
sulų žmonom yra susiorga
nizavusios, dalyvauja įvai
riuose parengimuose ir turi 
progos dažnai garsinti Lie
tuvą ir lietuvius.m amber studios , inc

505 East 185 Street;
Euclid, Ohio 44119
Tel. 531-3500

Pas mus rasite didelį pasirinkimą meno išdirbinių (keramikos ir sklup- 
tūros), žinomų menininkų paveikslų, foto darbų, meno reikmenų ir gintaro 
papuošalų. Didelis paveikslų ir foto rėmų pasirinkimas ir jų įrėmavimas, 
bus atliktas pagal jūsų pageidavimus.

Studija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12-6 vai. vak., 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12-9 vai. vak. šeštadeniais nuo 10-6 
vai. vai. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas

Konsului užbaigus prane
šimą ALTo skyriaus pirm. 
Feliksas Masaitis ir sekre
torė Rūta Šakienė padėko
jo konsului ir įteikė dova
nėlę knygą apie Lietuvos 
tremtinius Sibire. Ta pa
čia proga pirm. Masaitis 
pranešė, kad ALTo valdyba 
yra pasiruošusi padėti kon
sului įsigyti daugiau apie 
Lietuvą literatūros anglų 
kalba kuri jo konsuliarinia- 
me darbe labai dažnai yra 
reikalinga, šia proga tam 
tikslui kvietė susirinkusius 
ir organizacijas nepagailėti 
aukų. Čia pat buvo gauta 
virš 500 dol. aukų ir kele

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 41119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO
{VERTINTOJ A. 

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

CAMLS — Cuyaboga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County 
RMLS — United Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamą nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsą bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritą Mo
lienę. pilnateisę namų įvertintoją.

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 4411!uis

PHONE:

tas pažadų vėliau prisidėti.
Po pranešimo susirinku

sieji buvo pavaišinti gera
širdžių ponių pagamintais 
užkandžiais, pyragais, ka
vute ir šampanu, kurį pa
aukavo Lietuvių Tautinių 
Namų valdyba.

Mintis surengti ši susiti
kimą yra labai sveikintina. 
Visuomenės susidomėjimas 
didelis. Yra malonu paste
bėti, kad publika taip ati
džiai išklausė Lietuvos ge
neralinio garbės konsulo 
inž. Vytauto Čekanausko 
įdomaus ir naudingo pra
nešimo.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN 
DALIA KASULA1TIS 
PETRAS MATAS
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 
VYTAS MATAS — 

teisinis patarėjas
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Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas
Keturiasdešimt pirmasis 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas įvyko 1981 m. 
spalio 17 d. Lietuvių Tauti
niuose Namuose, Chicagoje. 
Jį pradėjo sveikinimo žo
džiu dr. K. Šidlauskas, ALT 
Valdybos pirmininkas. Su
sikaupimo minute pagerbti 
mirusieji ALT nariai ir 
prieš kelias dienas miręs il
gametis valdybos iždininkas 
Juozas Skorupskas.

Suvažiavimų sveikino 
daugelio organizacijų at
stovai, taip pat konsule 
J. Daužvardienė, Nemažai 
sveikinimų susilaukta raš
tu. Visuose sveikinimuose 
r e i škiamas pasigerėjimas 
ALT nueitu ir einamu ke
liu. Įdomiai kalbėjo dr. K. 
Eringis, jo žodžiais "neįga
liotas okupuotos Lietuvos 
lietuvių vardu.’’ Jis paliudi
jo, kad anapus geležinės už
dangos kovojanti dėl lais
vės lietuvių tauta seka išei
vijos lietuvių veiklą, žino 
ALT įnašą laisvės kovai, iš
gavus JAV nepripažinimą 
sovietinės okupacijos ir to 
statuso laikymąsi. Reikėtų 
dėti daugiau pastangų vieni 
kitus geriau suprasti ir su
sižinoti. M. Šimkus sveiki
nęs Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos vardu, lin
kėjo tolesnės ALT akcijos 
Lietuvos laisvės byloje, o 
nepasikliauti samdytomis 
jėgomis.

Suvažiavimas išklausė Ta
rybos valdybos pranešimus, 
pirmininko, finansų sekre
toriaus ir kt., o taip pat 
įdomią padėties apžvalgą 
dr. J. Genio — ALT atstovo 
Washingtone, DC. Minėti
nas kun. dr. J. Prunskio, 
ALT inf. vedėjo pranešimu 
parodyta, kiek vienas lietu
vis gali padaryti, informuo. 
damas savus ir kitataučius. 
Suvažiavimas visus prane
šimus priėmė patvirtino, o 
tų darbų vykdytojams, pra
nešėjams pareiškė padėką.

Įdomūs ir daug realybės 
atskirose vietovėse atsklei- 
džiantieji, ALT skyrių at
stovų pranešimai. Praneši
mus padarė 15 skyrių.

Į naują ALT valdybą cen
trinių organizacijų pasiūlyti 
ir suvažiavimo patvirtinti: 
d r. J. Valaitis ir M. Prane
vičius (socialdemokratų) T. 
Blinstrubas ir P. Buchas 
(taut.), dr. K. Šidlauskas ir 
G. Lazauskas (Sandaros), 
dr. V. Šimaitis (kat. susi
vienijimo), Pov. Dargis 
(SLA), dr. L. Kriaučeliū
nas (L. Vyčių), J. Lekas 
(Rytų Liet. Rez. sąjūdžio), 
A. Gabalienė (kat. moterų 
sąjunga). Likusios kelios 
organizacijos savo atstovus 
deleguos vėliau.

Suvažiavimas pasisakė už 
pasveikinimą JAV preziden
to Reagene, pareiškiant pa
dėką už ai; ią laikyseną dėl 
tautų ir žmogaus teisių, o 
taip pat už pasmerkimą pa
saulinio terorizmo ir jo rė
mėjų. Suvažiavimas sveiki

no Valstybės sekretorių 
Haig už ryžtingą ir tvirtą 
šio krašto politikos vadova
vimą. Pasveikinti JAV kon
greso nariai, JAV delegaci
jos Madrido konferencijoje 
užimta linija, prašoma dau
giau pastangų išlaisvinti V. 
Skuodį.

Suvažiavimas išreiškė 
sveikinimą pavergtiems lie
tuviams, nenuilstamai sie
kiantiems Lietuvos laisvės. 
Suvažiavimas dėkojo Lietu
vos diplomatams ir konsu
lams, o taip pat organizaci
joms bei asmenims, dirban
tiems drauge su ALT, re- 
miantiems ALTą.

Visa suvažiavimo eiga 
buvo darni, nuotaika dar
binga ir pakili. Suvažiavi
mas gausus dalyviais, gal
būt, tą lėmė pirmą kartą 
ALT istorijoje, skyrių at
stovų su sprendimo teise 
dalyvavimas. Suvažiavimą 
vedė ALT Valdybos pirmi
ninkas dr. K. Šidlauskas, 
o paskirus dienotvarkės 
punktus, pirmininko pa
kviesti, vicepirmininkai: dr. 
J. Valaitis, T. Blinstrubas, 
P. Dargis, V. Šimaitis, dr. 
J. Jerome. Suvažiavimo iš
vakarėse Amerikos Lietu
vių Tarybos būstinėje buvo 
suvažiavimo dalyvių ir sve
čių susipažinimas, paben
dravimas.

LITHUANIA MUŠT BE 
FREE

Tokiu pavadinimu Ame
rikos Lietuvių Taryba nese
nai išleido 72 puslapių kny
gą. Joje telpa Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
63 metų sukakties minėji
muose (JAV senate ir at
stovų rūmuose) pasakytos 
kalbos, padarytieji pareiš
kimai. Tekstai perspausdin
ti iš Congressional Record. 
Šią knygą spaudai parengė, 
jos įvadą (anglų kalba) ir 
užsklandą (lietuvių kalba) 
parašė kun. dr. J. Prunskis, 
ALT informacijos vedėjas. 
Techniškus spaudos paruo
šimo darbus atliko: Irena 
Blinstrubienė, Romas Kokė- 
nas ir Grožvydas Lazaus
kas, ALT sekretoriatas. 
Spaudė — Morkūnas Print- 
ing Co., Chicago, III.

Ši knyga yra didelė dova
na kiekvienam lietuviui ir 
Lietuvos draugui. Ji sutei
kia realų vaizdą, gyvą liu
dijimą kiek yra informuo
tas apie Lietuvą ir lietuvius 
JAV kongresas, tiek senato
riai, tiek atstovų rūmų na
riai. Kun. J. Prunskis cituo
ja pirmąjį ALT pirmininką 
L. šimutį: "... šio didelio 
nuoširdaus lietuvių bičiulio 
kongresmano Daniel Flood 
kalba 1945 m. vasario 16 d. 
Atstovų Rūmuose buvo 
įvesta tradicija kiekvienais 
metais minėti Lietuvos ne
priklausomybės šventę”. ..

Toliau J. Prunskis tęsia: 
”... Tas reikalas taip įsi
siūbavo, kad 1981 m. vasa
rio 17 ir 18 bei artimomis

Clevelando studenčių vokalinis vienetas Nerija, kurios antros plokštelės sutiktuvės Įvyks 
lapkričio 15 d. 3:30 vai. p. p. Lietuvių Namuose.

dienomis Lietuvos laisvę 
gindami pasakė kalbas 17 
senatorių ir 86 kongresme
nai. Tas parodė, kad Lietu
vos reikalai Kongreso na
riams yra gerai žinomi, kad 
lietuviai turi gerus ryšius 
su JAV kongreso žmonėmis

ir juos reikiamai informuo
ja .. •”

Visos kalbos neilgos, bet 
turiningos, tai, tarytum, 
aforizmai apie lietuvių tau
tą, jos istoriją ir valstybin
gumą, neabejotinai bus ci
tuojami ne vieno Lietuvos

laisvės reikalu autoriaus ar 
paskaitininko. Knygoje tel
pa pora nuotraukų, kuriose 
matomi Lietuvos atstovas 
JAV ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovai su senato
riais ir kongresmenais.

Mečys Valiukėnas

Vote 
YES 
For FAIR 
Ohio Districting

AMERICA
Among the most 

importam o f o u r 
rights as Americans is 
the right to vote.

Statė I s s u e 2 
stands for good gov- 
ernment and making 
your vote count.

Vote YES on STATĖ ISSUE 2 and make the 
politicians ansvver to you. Vote yes and make your vote count.

PROTECT YOUR VOTE
When party bosses cut backroom deals to guarantee 

job security for their political friends, they protect their 
interests, not yours.

By juggling boundary lines, it’s easy to create
“safe seats” in the legislature and deny voters a true choice 
on Election Day.

Statė Issue 2 will end all this political funny business 
by using a precise mathematical formula and specific rules 
and guidelines to protect your vote and give you a real 
choice at the polis.

ISSUE 2 MARES SENSE...
it's good government for Ohio.

STATF ISSIIF ?
ENJOYS STATEW1DE SUPPORT

“The Ohio Farm Bureau Federation supports . . . 
changes to achieve fair redistricting.”

“Issue 2 merits the support of all voters interested in 
good government ...” The Ohio Chamber of Commerce 

. . The time has come to change the way Ohio’s 
Congressional and statė legislative districts are drawn.” 
The League of Women Voters of Ohio
Issued and. Paid for by
Fair And Impartial Redistricting Committee, 57 East Gay Street, Room 203, Columbus, Ohio 43215.
614/228-1981. Everett H. Krueger, Treasvfrer.
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Kanados Lietuvių Dienos J. VARČIUS

XXVI-sios Kanados Lie
tuvių Dienos spalio 9-11 die
nomis Toronte buvo gausios 
savo kultūriniais ir pramo
giniais renginiais. Šią di
džiąją šventę surengė KLB 
Toronto apylinkės valdyba, 
kuri pasikvietus talkininkų 
sudarė atitinkamą organiza
cinį komitetą, šios Lietuvių 
Dienos per daugelį metų pa
sidarė Kanados bendruome
nės gyvenime tradicine, me
tinė, kultūrinė ir religinė 
šventė, kuri užbaigia vasa
ros sezono bendruomenės 
neveiklumą ir pradeda viso
se kolonijose rudens-žiemos 
visų organizacijų veikimą 
iki sekančių metų atostogų. 
Rengėjai, įdėję daugiau 
kaip pusę metų intensyvaus 
darbo, buvo neapvilti To
ronto, Montrealio, Hamilto
no ir kitų kolonijų visuome
nės, kuri savo gausiu atsi
lankymu dalyvavo šventės 
renginiuose.

šventės atidarymas
Kanados Lietuvių Dienos 

buvo pradėtos dailės darbų 
paroda Toronto miesto ro
tušėje, kuri veikė spalio 
3-12 dienomis. Ją atidarė 
spalio 3 d., sekmadienį, 
KLB krašto valdybos pirm. 
J. Kuraitė ir senatorė J. 
Neiman, savo kalbose išryš
kinę lietuvių kultūrinį įna
šą Kanados daugiakultūri- 
nėje mozaikoje, šioje paro
doje buvo išstatyti jaunųjų 
ir vyresniųjų 18 lietuvių 
menininkų 34 darbai, ku
riuos sudarė daugumoje 
įvairūs vertingi piešiniai. 
Paroda buvo surengta mies
to rotušėje tikslu supažin
dinti svetimtaučius su lietu
vių menininkų kūryba.

Įžengimai renginiai
Lietuvių Dienų pirmas 

įžanginis renginys buvo li
teratūros vakaras, įvykęs 
spalio mėn. 9 d., penktadie
nio vakarą, jaukioje West 
Park mokyklos salėje, į kurį 
susirinko per 300 žmonių 
susipažinti ir išgirsti gyvą 
žodį iš JAV atvykusių lie
tuvių rašytojų. Vakarui va
dovavo jaunosios kartos to
rontiškė žymi veikėja A. 
Karkienė.

Dalyviai čia susipažino 
su mūsų "didžiausiu” rašy
toju A. Landsbergiu, nes 
jis, kaip pats prisipažino, 
savo ūgiu iš rašytojų yra 
aukščiausias. Jis skaitė sa
vo jau anksčiau parašytą 
novelę "Dainos gimimas”. 
A. Landsbergio kūryba tu
rinio ir stiliaus atžvilgiais 
labai išsiskiria iš kitų mū
sų rašytojų, tad jo dalyva
vimas šiame vakare buvo 
maloni staigmena.

Dr. R. Šilbajoris, žymiau
sias mūsų literatūros kriti
kas, akademiškai nagrinė
jo Landsbergio, Radausko, 
Venclovo, Škėmos ir kitų 
išeivijos rašytojų kūrybą.

Įdomiausiai buvo neper

seniausiai iš Lietuvos atvy
kę rašytojai Aušra Jurašie
nė ir Tomas Venclova. A. 
Jurašienė vaizdingai supa
žindino su lietuvių rašytojų 
kūrybos knygų išleidimo 
pavergtoje Lietuvoje, ku
rios turi pereiti per komu
nistinės cenzūros koštuvą.
T. Venclova pareiškė, kad 
Lietuvą palikęs dėl nepa
kenčiamo laisvės varžymo. 
Atvykęs į svetimą kraštą, 
jis nepergyveno nostalgijos, 
nes jo tėvynė yra ne tik 
Lietuva, bet ir visas pasau
lis. Galbūt, prie šio jausmo 
susiformavimo, jo nuomo
ne, prisidėjo geros gyveni
mo sąlygos ir darbas mė
giamoje srityje. Lietuva li
ko padėkos ir tam tikro nuo
latinio kontakto reikalu, nes 
veikdamas užsienyje gali 
daugiau padėti savo gimta
jam kraštui, šiuo metu ei
lėraščių mažai rašo, dau
giau domisi publicistika ir 
moksliniais darbais. Paskai
tė keletą eilėraščių išvers
tų iš lenkų poetų ir savo 
ankstyvesnio poezijos rinki
nio.

Po dviejų valandų užtru
kusio literatūros vakaro, 
jaunimas išskubėjo į Prisi
kėlimo parapijos salę, kur 
vyko jų linksmi šokiai, čia 
dalyvavo per 400 jaunimo. 
Šį jaukų vakarą surengė 
KLJ Sąjungos valdyba, pa
vadindama jį "Kepurine”, 
tautinio šokio vardu, kaip 
atsisveikinimą senosios va
dovybės, nes užsibaigė jos 
dviejų metų veiklos kaden
cija.

šeštadienio renginiai

Spalio 10 d., šeštadienį, 
renginiai prasidėjo anksty
vą rytą ii- užsibaigė vidur
naktį. Tuo pačiu metu vyko 
net. keletas renginių. Dėl 
šios priežasties laikraščių 
korespondentai negalėjo vi
sus aplankyti ir trūkstamas 
informacijas teko rinkti iš 
rengėjų.

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS TA
RYBOS SUVAŽIAVIMAS 
vyko Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje, kuris prasi
dėjo pavėluotai, apie 10 vai. 
ryto, nes atstovai po links
mų penktadienio šokių gero
kai vėlavo.

Suvažiavimui pirmininka
vo G. Ignaitytė, valdybos 
v i c e pirmininkė. Sveikino 
PLB valdybos pirm. Ka- 
mantas ir KLB krašto val
dybos pirm. J. Kuraitė. Iš 
padarytų narių pranešimų 
išryškėjo valdybos labai ak
tyvi dviejų metų veikla.

KLJ S-gos valdyba išrinkta 
1979 m, sekančios sudėties: 
L. Beržinytė — pirm., G. 
Ignaitytė — vicepirm. L. 
Čepas — ižd., Z. Bersėnaitė 
— sekr., R. Girsauskaitė — 
inform. sekr., A. šeškus — 
narys ir J. Valaitis — at
stovas Vakarų Kanadai.

Iš padarytų suvažiavimo 

dviejuose posėdžiuose val
dybos pirm. L. Beržinytės 
pagrindinio pranešimo ir ki
tų valdybos papildomų pra
nešimų paaiškėjo, kad vei
kia 11 skyrių, kurių narius 
sudaro studijuojantis jauni
mas. Centro valdyba, bend
radarbiaudama su skyriais, 
paskutinių dviejų metų bė
gyje surengė: Vakarų Ka
nados jaunimo dvi stovyk
las, žiemos karnavalą To
ronte, politinę konferenciją 
ir diskusijas Toronto uni
versitete, prisidėta prie 
Laisvosios Olimpiados orga
nizavimo Toronte, organi
zuotos politinės demonstra
cijos, paruošti protesto laiš
kai Sovietų ambasadoriui ir 
Kanados užsienių reikalų 
ministeriui dėl Jadvygos- 
Gemos Stanelytės arešto ir 
teismo nuosprendžio oku
puotoje Lietuvoje, kurie bu
vo išdalinti Lietuvių Dienų 
dalyviams. Pirm. L. Berži
nytė aplankė Vakarų Kana
dos jaunimą ir buvo nuvy
kus net ir į Australiją, kur 
išbuvo 7 savaites, ten už
mezgė ryšius su jaunimo ir 
bendruomenės organizacijo
mis. Valdybos įgaliotiniai 
lankėsi ir P. Amerikos lie
tuvių kolonijose, užmegzda
mi ryšius su jaunimu. Me
tų ketvirčiais yra išleidžia
mi aplinkraščiai-biuleteniai, 
kurie informuoja jaunimą 
apie centro ir skyrių veiklą 
ir renginius. Popietiniame 
posėdyje vyko gyvos disku, 
sijos dėl veiklos. Buvo iš
rinkta nauja valdyba: Z. 
Bersėnaitė — pirm., M. 
Sungaila — vicepirm., R. 
Trumpickas, R. Rauth ir L. 
Karosaitė. Suvažiavime da
lyvavo per 50 atstovų ir 
svečių.

ŠEŠTADIENINIŲ MO
KYKLŲ ATSTOVŲ SUSI
RINKIMAS buvo sušauktas 
KLB švietimo komisijos 
Lietuvių Namuose, 1 vai. p. 
p., kuriame dalyvavo 46 už
siregistravę mokytojų ir tė
vų atstovai iš Toronto, 
Montrealio, Londono, Otta- 
wos ir kitų vietovių. Susi
rinkimui vadovavo švietimo 
komisijos narė Irena Ross, 
kuris buvo suskirstytas į 7 
grupes išdiskutuoti šias te
mas: mokyklų tikslai, tėvų 
pageidavimai ,tėvų įnašas 
mokyklų veikloje, mokslo 
programos ir priemonės, tė
vų samprata apie mokyklų 
organizaciją ir administra
ciją, tėvų žinių tobulinimas, 
mokyklų ateitis. Grupių va
dovai, išdiskutavę jiems pa
skirtas temas, padarė pra
nešimus, po kurių vyko gy
vos diskusijos. Šios rūšies 
diskusijos čia buvo suruoš
tos pirmą kartą, kuriose iš
ryškėjo mokytojų, tėvų ir 
bendruomenės vadovų rū
pestis išlaikyti šeštadieni
nes mokyklas. Buvo iškelta 
įdomių klausimų ir pasiūly
mų, kuriais, reikia tikėtis, 
susidomės KLB švietimo 
komisija.

Jaunas moderniosios muzikos kompozitorius Aleksandras 
Stanke-Stankevičius, išleidęs savo kūrinių 45-plokštelę, su lei
dėju Guy Rheaume. Plokštelės kaina US 2 dol. ir gaunama šiuo 
adresu: A. Stankevičius, 672 Victoria Avė., Węstmount, Que., 
H3Y - 2R9, Cąnada.

SPORTINĖS VARŽY
BOS. Tuo pačiu metu, kai 
KLT S-gos tarybos ir šeš
tadieninių mokyklų atstovų 
vyko susirinkimai, mūsų 
sportininkai buvo susirinkę 
išbandyti savo pajėgumą, 
kuriuos globojo ir progra
mas paruošė ŠALFASS pir
mininkas P. Bemeckas, Bal
nys ir Nausėdas. West To
ronto gimnazijos sporto sa
lėje Toronto "Aušros”, "Vy
ties” ir Hamiltono "Kovo” 
klubų krepšininkai varžėsi 
dėl pirmos vietos, kurias 
laimėjo hamiltoniečiai. Pir
mą kartą buvo suruoštos 
vaikų lengvosios atletikos 
varžybos, kuriose dalyvavo 
nuo 5 iki 14 metų 50 jau
nųjų sportininkų. Broktono 
mokyklos stadione jaunieji 
sportininkai bandė savo jė
gas bėgimuose, šokimuose 
į aukštį ir tolį, beisbolo ka
muolio metimuose. Vėsus 
rudens oras nebuvo palan
kus mūsų jaunuoliams, ne
išryškinęs žymių laimėji
mų, bet tai buvo gera pra
džia ir gera pamoka ateičiai.

BANKETAS IR ŠOKIAI 
įvyko po suvažiavimų ir 
sporto varžybų šeštadienio 
vakarą Harbour Castle Hil- 
ton moderniame viešbutyje. 
Banketas prasidėjo 6 vai. 
vak., kuriame dalyvavo apie 
450 svečių. Puotai vadovavo 
montrealietis dr. B. Luko
ševičius, programą išpildė 
rašytojas A. Landsbergis ir 
solistė N. Lukoševičiūtė. Po 
vaišių, banketo salė buvo 
sujungta su šokių sale, ku
rioje jau buvo atvykusių 
naujų svečių, čia vyko jau
nimo ir senimo nuotaikingi 
šokiai. Dalyvavo per 1200.

Sekmadienio renginiai
Spalio 11 d., sekmadienį, 

įvyko pagrindiniai Kanados 
Lietuvių Dienų renginiai, 
kuriuose dalyvavo iš Toron
to, Hamiltono, Montrealio, 
Londono, St. Catharines, 
Sudburio ir kitų mažesnių 
kolonijų atvykusių per 2000 
lietuvių.

IŠKILMINGOS PAMAL
DOS katalikams prasidėjo 
2:30 vai. p. p. šv. Mykolo 
katedroje, šv. Mišias laikė 
Kanados Lietuvių Kunigų 
valdybos pirm. kun. A. Si
manavičius, O.F.M., konce- 
lebruojant lietuviams kuni

gams. Pamaldos pradėtos 
Lietuvos Kankinių ir Prisi
kėlimo parapijų chorų įspū
dingai išpildyta "Malda už 
tėvynę” ir procesija, kurią 
sudarė lietuviškų organiza
cijų vėliavos ir kunigai. Di
dingai nuskambėjo visų gie
dama "Pulkim ant kelių” 
šios šventovės skliautuose, 
daugeliui priminus savo vi
daus panašumu Kauno ka
tedrą. Mišių metu giedojo 
jungtinis Toronto parapijų 
choras, diriguojamas muz. 
V. Verikaičio. Prasmingą 
pamokslą pasakė Šv. Tėvo 
nuncijus Kanadai arkiv. A. 
Palmas. Mišioms pasibaigus 
KLB krašto valdybos pirm. 
J. Kuraitė įteikė nuncijui 
dovaną, lietuvišką orna
mentinį kryžių. Po nunci
jaus palaiminimo, sugiedo
tas Lietuvos himnas, pa
maldos užbaigtos procesija, 
giedant jungtiniam chorui 
"Apsaugok Aukščiausias”.

Tuo pačiu metu latvių 
liuteronų šventovėje vyko 
lietuvių evangelikų pamal
dos, kurias laikė iš Chicagos 
atvykęs kun. E. Gerulis. 
Dalyvavo apie 150 tikinčių
jų ir giedojo Išganytojo pa
rapijos choras.

DIDYSIS KONCERTAS 
įvyko tuojau po pamaldų 
Ryersono teatre, kuris už
truko pora valandų. Susi
rinkusius pasveikino KLB 
Toronto apylinkės pirm. R. 
Jonaitienė turiningu įžangi
niu žodžiu ir invokaciją su
kalbėjo kun. dr. P. Gaida. 
Sveikino Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. žmuidzinas ir 
lietuvių draugas O’Dona- 
hue, Toronto miesto bur
mistro ir tarybos vardu.

Meninė programa buvo 
suskirstyta į 4 metų laiko
tarpius: pavasaris, vasara, 
ruduo ir žiema. Pirmąsias 
dvi dalis išpildė jaunimo 
tautinių šokių grupės, mer
gaičių ir vyrų chorai. Liku
sias dalis išpildė mišrus 
choras ir vyresniųjų šokėjų 
grupės. Programa buvo pa
ruošta planiingai ir rūpes
tingai. Dalyviai buvo suža
vėti mūsų tautinių drabu
žių bei šokių spalvingumu 
ir chorų išpildomų dainų 
darniu skambėjimu. Pro
gramos išpildyme dalyvavo

(Nukelta į 12 psl.)
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Kanados lietuviu £ 
dienos...

(Atkelta iš 11 psl.)
šeši tautinių šokių ansamb
liai ir šeši chorai iš Hamil
tono, Montrealio, Ottawos, 
Londono ir Toronto. Tauti
niams šokiams grojo Mon
trealio liaudies instrumentų 
orkestras. Iš viso dalyvavo 
apie 200 šokėjų, dainininku, 
16 vadovų (dirigentų, ekom. 
paniatorių, koordinatorių ir 
kt.), kurie, po pareikštos 
KLB krašto valdybos pirm. 
J. Kuraitės širdingos padė
kos, buvo apdovanoti gėlių 
žiedais ir dalyvių audrin
gais plojimais. Išsamiai ap
rašyti ir įvertinti koncer
tą reiktų atskiro rašinio, 
nes tai buvo didingas, įspū
dingas ir nepamirštamas 
koncertas.

ATSISVEIKINIMO VAI
ŠĖS. Po koncerto su paki
lia nuotaika žmonės skirs
tėsi, vieni vykdami su sve
čiais j savo namus, o kiti 
skubėjo j Lietuvių Namus 
paskutiniam šventės a.tsi- 
sveikinimui, kuriuose buvo 
suruoštos vyno ir sūrio vai
šės. čia susirinko per 700 
programos ir šventės daly
vių, kurie užpildė Mindaugo 
ir Vytauto sales, vaišinosi 
sūrio skanėstais, troškulį 
gaivino vaisvandeniais ir 
"Lokio” stipresniais gėri
mais, dalindamiesi pasibai
gusios šventės įspūdžiais ir 
atsisveikindami iki kitais 
metais tuo pačiu metu įvyk
siančiomis Lietuvių Dieno
mis.

Baigiamosios pastabos

Įvykusios Kanados Lie
tuvių Dienos savo kultūri
niais, visuomeniniais, spor
tiniais renginiais parodė, 
kad Kanados lietuvių išei
vija yra gyvastinga, vienin
ga ir tautiškai sąmoninga 
etninė grupė Kanados dau- 
giakultūrinėje mozaikoje. 
Okupuotos Lietuvos komu
nistinių kvislingų viltys, 
kad lietuviai išnyks pirmuo
se pokario dešimtmečiuose 
neišsipildė, nes senosios 
kartos veikėjams pasitrau-

■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

PAMINĖTAS JAUNIMO 
STOVYKLOS "DAINAVA” 
DVIDEŠIMTPENKMETIS

Spalio 17 d. Kultūros Cen
tre įvyko didelė šventė — 
Jaunimo Stovyklos "Daina
va” dvidešimtpenkerių me
tų sukakties paminėjimas, 
kuris buvo pradėtas 7 vai. 
vakare kokteiliu, šiam mi
nėjimui gražiai pasiruošta; 
salė išpuošta, ant stalų de
gė žvakės, scenoje matėsi 
aukšta plona pušaitė, rūpin
tojėlis, virš jų lietuviškų 
spalvų vaivorykštė ir joje 
skaitmuo ”25”.

Renginio komiteto pirm. 
Jonas Urbonas atidarant 
minėjimą tarė trumpą žodį, 
pasveikino atvykusius ir 
programai vesti pakvietė 
dr. Vytautą Majauską, ku- 
kuris išsamiai ir smulkme
niškai atpasakojo Dainavos 
kūrimosi 25 metų apžvalgą, 
išvardino jos darbuotojus, 
didesnius aukotojus, prista
tė į paminėjimą atvykusius 
svečius ir paskaitė šventės 
proga sveikintojų pavardes. 
Paminėta svečių tarpe buvo 
vyskupas Vincentas Briz
gys, LB JAV Krašto valdy
bos pirmininkas Vytautas 
Kutkus, kun. Viktoras Da- 

kus į poilsį, jų vietą užėmė 
jaunoji karta, užaugus sve
timame krašte. Tai buvo 
ryšku šioje Lietuvių Dienų 
šventėje, kurios pagrindi
niai organizatoriai buvo 
jaunosios kartos atstovai, 
užaugę ir išsimokslinę Ka
nadoje.

Šių naujų, kultūrininkų, 
menininkų vardus ir pavar
des galima rasti šios šven
tės proga išleistame metraš
tyje, kurį redagavo J. V. 
Danys, be n dradarbiauda- 
mas su KLB Toronto apy
linkės valdyba ir KLB kraš
to kultūros komisija. Tai 
vertinga 128 psl. knyga, ku
rioje galima rasti įdomių ir 
naujausių žinių apie KLB 
apylinkių ir kitų organiza
cijų veiklą. 

bušis, dr. P. Kiesielis, Br. 
Polikaitis ir žurn. Vacys 
Rociūnas, kuris redaguoja 
Dainavos sukaktuvinį leidi
nį. Tuo pačiu paminėjo, kad 
šio leidinio išleidimą finan
suoja Danutė ir Leonas Pet
roniai.

Ilgamečiams Dainavos 
darbuotojams Jadvygai ir 
Adolfui Damušiams Neve- 
rauskaitė ir Gražulis prise
gė po gėlę, o naujasis Dai
navos tarybos pirmininkas 
dr. R. Kriaučiūnas tarybos 
vardu įteikė įrėmintą pažy
mėjimą. Po to apie savo pa
tirtus įspūdžius kalbėjo 
Adolfas ir Jadvyga Damu- 
šiai.

Janina Udrienė pristatė 
solistę Slavą žiemelytę ku
ri akompanuojant Jonui Go- 
vėdui atliko meninę progra
mą.

Kun. Viktoras Kriščiūne- 
vičius sukalbėjo maldą ir 
buvo pradėta vakarienė.

šokiams grojo Rimo Kas
pučio vadovaujamas orkes
tras "Romantika”. Linas 
Mikulionis pravedė dovanų 
paskirstymą. Pirma dova
na 500 dol. teko Valerijui 
Gražuliui laimingąjį bilietą 
ištraukė sol. Slava žieme- 

IBI /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ. INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
c 4. 4

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už Įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Zoving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮgJ

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

lytė. Antra dovana 300 dol. 
teko Mariui Gražuliui, lai
mingąjį bilietą ištraukė V. 
Rociūnas ir trečia dovana 
teko Jonui Valiukoniui, lai
mingąjį bilietą ištraukė Br. 
Polikaitis. Ir taip kukliai, 
bet gražiai buvo atšvęsta 
Dainavos 25 metų sukaktis.

PAMINĖTI RENGIAN
TIEJI IR KOVOJANTIEJI 

Už LIETUVĄ
Spalio 18 d. šv. Antano 

parapijos bažnyčioje buvo 
paminėti kenčiantieji ir ko
vojantieji dėl Lietuvos lais
vės.

10:30 vai. šv. Antano baž
nyčioje vyskupas Vincentas 
Brizgys su kun. Alfonsu Ba- 
bonu ir kun. Kazimieru Si
maičiu koncelebravo Šv. Mi
šias už kenčiančius ir kovo
jančius dėl Lietuvos laisvės. 
Mišių metu muz. St. Sližio 
vadovaujamas choras gie

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (2.1Ą) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės darbus.
MARC1NS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

dojo tam įvykiui pritaikin
tas giesmes organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis. 
Vyskupas Brizgys pasakė 
pamokslą paminėjęs Lietu
vą ir kovas dėl jos laisvės.

Po mišių parapijos klasė
je šv. Antano parapijos cho
ristai ir Lietuvių Kultūros 
klubas parengė vyskupui V. 
Brizgiui užkandžius — pie
tus.

Algirdas Vaitiekaitis ir 
Mykolas Abarius kavinės 
patalpose buvo įruošęs ken
čiančios ir kovojančios baž
nyčios parodėlė, šios paro
dėlės pagrindiniai rodiniai 
yra kun. Kazimiero Puge- 
vičiaus. Parodėlė kukli, bet 
skoningai išdėstyti rodiniai 
ne vienam darė liūdesį ten 
matant išniekintas mūsų 
bažnyčias, nukankintus vys
kupus ir badu mirštančius 
politinius kalinius.

MAINTENANCE 
SUPERVISOR V

Operiing for individual vvith strong back- 
ground in industrial maintenance. Knovv- 
ledgeable in industrial electricity. weld- 
ing, machine repair, plumbing and gener
al maintenance requirements. Mušt be 
able to plan work and organize and direct 
vvork crevvs

This is a Michigan Civil Service position 
located in Jackson, Michigan, Excellent 
fringe and retirement benefits.,

Salary range S 1 7,956 to $23,991.

Send complete resume and vvork history 
to be considered for this position, Letter 
mušt be postmarked not later than Sep- 
tember 30, 1981.

Minorities are encouraged to apply.

Send resume to

Michigan Statė Industries 
4000 Cooper Street 

Jackson, Michigan 49201
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CHICAGOS LIETUVIAI
TAUTODAILĖS DARBŲ 

PARODA

Lietuvių Skaučių Seseri
jos vadija š. m. spalio 16 d. 
Jaunimo Centro apatinėje 
salėje, Chicagoje suruošė 
tautodailės darbų parodą. 
Parodoje savo darbus išdės
tė keturios sesutės Bartytės 
ir Regina Petrutienė. Jos vi
sos yra skautės ir dalyvau
ja skautiškoje veikloje.

Parodą atidarė vyr. skau
tininke Irena Kerelienė ir 
supažindino su šios parodos 
dalyvėmis: Milda Bartytė- 
Kvedarienė, audėja Gilanda 
Bartytė-Matonienė, kerami
kė, Audronė Bartytė me
džio deginimo meistrė ir 
ketvirtoji sesutė Ramutė 
Bartytė-česnavičienė, dir
banti įvairiose tautodailės 
šakose, bet šioje parodoje 
dalyvaujanti su medžio dir
biniais. Penktoji parodos 
dalyvė Regina Petrutienė 
yra taip pat medžio degini
mo specialistė ir pasižymė
jusi lietuvių ir amerikiečių 
parodų dalyvė.

Apie šią tautodailės me
niškų darbų parodą kalbėjo 
Aldona Veselkienė, Tauto
dailės Instituto Chicagos 
skyriaus pirmininkė. Savo 
žodyje ji žvilgtelėjo į lietu
vių liaudies meną, kuris yra 
labai platus ir šakotas. Me
nininkas čia turi plačią dir
vą savo kūrybos polėkiams 
išreikšti. Penkių meninin
kių išstatytieji tautodailės 
darbai, rodo labai plačias jų 
kūrybos galias ir nepapras
tą išradingumą bei meniš
kumą.

Užsklandai Irena Kerelie
nė visoms penkioms meni
ninkėms prisegė po gėlytę 
ir pakvietė gausius parodos 
lankytojus, apžiūrėjus pa
rodą pasivaišinti. Taip pat 
priminė, kad kavinės patal
pose vyksta kultūrinė vaka
ronė, j kurią paragino atsi
lankyti.

Tikra, paroda gausi meni
nės tautodailės dirbiniais. Ir 
ko čia nėra: juostos — juos
telės, takai — takučiai, štai, 
tiesės — staltiesėlės, meniš
ki sijonai (visos keturios 
sesutės buvo apsirengusios 
pačių austais, vienas j kitą 
panašiais ilgais sijonais, pa
rodydamos, kad tautinis au
dinys yra tinkamas ir iškil
mingiems bei vakariniams 
renginiams). Gausus me
džio meniškų dirbinių sky
rius : lėkštės, lėkštės ir lėkš
telės viena už kitą gražes
nės ir įdomesnės, čia įde
ginti tautiniai raštai, gėlės, 
pasakų ir istoriniai įvykiai, 
net vargo mokykla. Taip pat 
gausu kraitinių skrynių mo
tyvais išpuoštų dėžučių ir 
skrynučių. Ant sienų suka
bintos išdegintos koplytėlės, 
stilizuotos tulpės ir mado
nos. Bemaž nori visą parodą 
dominuoti įvairių dydžių ve
lykaičiai, išdabinti tauti
niais motyvais (vienas —

Antanas Juodvalkis

stručio kiaušinio dydžio, 
įkainuotas net 500 dol., bet 
jo darbas labai kruopštus ir 
smulkus). Buvo gražių ir 
patrauklių keramikos dir
binių.

Eksponatai skoningai iš
dėstyti ant stalų ir suka
binėti ant sienų. Deja, paro
dos lankytojai nebuvo ap
rūpinti katalogėliais ir ne
galima buvo žinoti kokios 
menininkės darbai yra su
kurti, išskyrus vieną kitą 
užrašą.

Giedrė Kulpienė išstatė 
sidabro ir gintaro dirbinius. 
Jos stalas traukė moterų 
akį ir labiausiai buvo ap
gultas.

VAKARONĖ SU 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BUVUSIAIS MOKINIAIS

LB Gage Parko apylinkės 
valdyba, vadovaujama Dan
guolės Valentinaitės š. m. 
spalio 16 d. Jaunimo Centro 
kavinėje, Chicagoje, suruo
šė susitikimą su buv. Vasa
rio 16 gimnazijos mokiniais.

Vakaronę pradėjo pirm. 
D. Valentinaitė, pasidžiau
gė spalio 3 d. pavykusiu va
karu, kurio metu buvo su
kelta tūkstantinė Vasario 
16 gimnazijai paremti. Va
karonei pravesti pakvietė 
studentę Snieguolę Zalato- 
riūtę (gimnazijai remti na
rę) ir įteikė 1000 dol. čekį.

Kitos dvi buv. mokinės 
Rūta Musonytė ir Kristina 
Kotovaitė parodė skaidres 
iš Vasario 16 gimnazijos 
gyvenimo bei aplinkos ir da
vė paaiškinimus. Susirinku
sieji skaidrėse pamatė ne 
tik gimnaziją, Vokietiją, 
bet taip pat ir Vilnių, Kau
ną, Palangą bei kitas vie
tas. Taip pat ir Europos 
miestus — Vieną, Paryžių, 
Romą ir kt. Tai vis mokinių 
ekskursijų metu matyti ir 
užfiksuoti vaizdai, kurie 
liks visą gyvenimą jų at
mintyje. Tai atsiekti galė
jo tik lankydami Vasario 16 
gimnaziją, nes kitų progų, 
kaip daugeliui jų amžiaus 
jaunimo, nebūtų buvę. 
Džiaugėsi, galėjusios bent 
metus laiko pabūti Vasario 
16 gimnazijoje, geriau pra
mokti lietuviškai ir vokiš
kai.

Antroje vakaronės daly
je, visos trys, pirmininkau
jant S. Zalatoriūtei, atsa
kinėjo į pateiktus klausi
mus, kurių buvo nemažai ir 
lietė ne tik gimnaziją, bet 
ir ok. Lietuvos jaunimą, 
gyvenimą, miestus. Pažy
mėjo, kad gimnazijos admi
nistracija ekskursijų į ok. 
Lietuvą neorganizuoja, o 
vykstama atostogų metu, 
savo iniciatyva ir atsako
mybe. Jaunimui lankytis 
savo tėvų krašte yra nau
dinga, nes iš girdėtų pasa
kojimų pereinama į realybę, 

atsistojama ant lietuviškos 
žemės, pajuntamas gyvas

Iš Vasario 16 gimnazijos vakaronės, įvykusios spalio 16 d. Jaunimo Centre, Chicagoje. Pro
gramos atlikėjai: kun. A. Saulaitis, S. J., R. Musionytė, prie mikrofono S. Zalatoriūtė ir K. Ko
tovaitė. V. Jasinevičiaus nuotr.

lietuviškas gyvenimas su jų 
vargais ir džiaugsmais. Su- 
artėjama su giminėmis, pa
juntamos lietuvių jaunimo 
nuotaikos.

Kun. Antanas Saulaitis, 
S. J., painformavo apie Va
sario 16 gimnazijos reikš
mę Europos lietuviams ir 
jos finansinį stovį. Vasario 
16 gimnazija yra ne tik 
mokslo įstaiga, bet Vokie
tijos lietuvių kultūrinis cen
tras. čia vyksta vaikų ir 
jaunimo stovyklos lietuvių 
suvažiavimai, rengiami mi
nėjimai. švenčiant gimna
zijai 30 metų gyvavimo su
kaktį, dalyvavo 500 buvu
sių jos mokinių. Gimnaziją 
lankė apie 1000 vaikų ir iš
leido šimtinę abiturientų.

Prie gimnazijos išlaikymo 
labai dosniai prisideda Vo
kietijos federalinė ir kraš
to valdžios. Aukomis reikia 
surinkti tik 10% visų išlai
dų ir tai nebūtų sunku vi
siems laisviesiems lietu
viams, tik reikia didesnės 
pareigos pajutimo lietuviš
kiems reikalams. Rūpestį 
kelia pilies stovis, nes rei
kalingas pagrindinio remon
to. Pilimi susirūpino ir vo
kiečių valdžios įstaigos. No
ri padaryti architektūriniu 
paminklu, globojamu ati
tinkamų įstaigų. Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba daro apskai
čiavimus ir žygius, kad pi
lies remonto išlaidas pa
dengtų valdžia. Tam yra pa
lankios visos valdžios: fe
deralinė, krašto ir miesto. 
Lietuviams reikėtų prisidėti 
aukomis.

Pirmą bandymą į vakaro
nės programą ir pravedimą 
įtraukti jaunimą, reikia lai
kyti pavykusiu. Pradžioje 
vakaronės jautėsi nedrąsa 
ir varžymasis, bet vėliau 
pradėjo drąsėti, lygintis ir 
į pabaigą visiškai ramiai ir 
laisvai atsakinėjo į klausi
mus ir net spėliojo ateities 
galimybes.

Apyl. pirm. D. Valenti
naitė, užsklęsdama vakaro
nę, džiaugėsi jaunųjų Va
sario 16 gimnazijos auklė
tinių dėmesiu ir talka vie
nintelei lietuviškai gimna
zijai laisvajame pasaulyje 
ir išreiškė viltį, kad visų

parama lietuviškasis židi
nys išsilaikys ir ateityje.

Būdinga, kad vakaronės 
vedėja, ragindama duoti 
gimnazijai paramą moki
niais ir pinigais, prašė ne
siųsti blogų vaikų, kurie ne
nori mokintis, o tikisi tik 
pramogų ir smagaus laiko 
praleidimo, nes tokiems mo
kiniams Vasario 16 gimna
zijoje vietos nėra. Mokslas 
aukščiau pastatytas, kaip 
Amerikos mokyklose, o 
priedo reikia išmokti lietu
vių ir vokiečių kalbas. Rei
kia daugiau laiko skirti 
mokslui, ypač kalboms, kaip 
kitose mokyklose. Mokantis 
ir dirbant nėra neįmanoma, 
nes ir mokytojai padeda, bet 
dirbti reikia rimtai.

IV MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Ketvirtasis mokslo ir kū
rybos simpoziumas įvyks 
Padėkos Dienos savaitgaly
je lapkričio 25-28 dienomis 
Jaunimo Centre, Chicagoje 
(5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636). Mok
slinei programai vadovauja 
dr. Pranas Zundė (1808 Ti- 
mothy Dr., NE Atlanta, 
Ga. 30329, telef. 404-634- 
7517), organizacinio komi
teto pirm. Juozas Rimkevi
čius (4627 So. Kilpatrick 
Avenue, Chicago, III. 60632, 
telef. 312-585-1983). Medi
cinos mokslo skyriui vado
vauja dr. Rimgaudas Ne- 
mickas. Sudarytos šios sek
cijos: I — dr. Mindaugas 
Vygantas (pirm.), dr. Ar
vydas Vanagūnas ir dr. 
Audrius Plioplys, II — dr. 
Rimgaudas Nemickas (pir
mininkas), dr. K. Lederis ir

SHEETMETAL SCHEDULER
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DEPARTMENT (DAYS).

ALSO NEED EXPERIENCE 
SHEETMETAL OPERATORS 

SPOT 1VELDERS 
BRAZERS

PAINTERS
(DAYS & NIGHTS)

STEADY WORK. SOME OVERTIME AND BENEFITS.
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dr. Linas Sidrys, III — dr. 
Eugenijus Gedgaudas (pir
mininkas), dr. Jonas Dau
girdas ir dr. Leonas Beke- 
ris, IV — dr. Tomas Kisie
lius (pirm.), dr. Dana Va- 
riakojis ir dr. Jonas Valai
tis.

IV-jo Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo leidinį redaguo
ja redakcinė kolegija, pir
mininkaujama Antano Dun- 
dzilos. Leidinyje tilps pro
grama, paskaitininkų trum
pos biografijos ir sutrauk
tas paskaitų turinys dviem 
kalbom.

Pasižadėjusių dalyvauti 
šiame simpoziume yra arti 
150 asmenų. Mokslininkai ir 
kūrėjai yra didelė jėga lie
tuviškame tremties kultū
riniame ir visuomeniniame 
gyvenime, tik reikia juos 
įtraukti į aktyvią veiklą.

Lietuviškoji visuomenė 
prašoma lankytis simpoziu
muose ir kituose renginiuo
se.

KARTOJAMAS FILMAS 
”PREZIDENTAS 

ANTANAS SMETONA”
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Chicagos 
skyriaus valdybos rūpesčiu, 
filmo Prezidentas Smetona 
rodymas bus kartojamas š. 
m. spalio 30 d. (penktadie
nį), 7:30 vai. vakare Lie
tuvių Tautiniuose Namuose.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir pamatyti prezidento An
tano Smetonos keletą gyve
nimo momentų ir jo laido
tuves Clevelande. Filmas 
pagamintas profesionališ
kai, vaizdai palydimi garsi
niais įrašais. Filmas vertas 
pamatyti visiems.

■

■
EOE
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CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• SPALIO 31 — LAPKRI
ČIO 1 D. D. Lietuvių Dienos. 
Rengia LB Clevelando apylin
kė.

• LAPKRIČIO 7-8 D. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas, Clevelande.

• LAPKRIČIO 14-15 D. 
ŠALFAS Sąjungos suvažiavi
mas Lietuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 15 D. Šv. 
Jurgio parapijos kalakutų pie
tūs ir mini-festivalis parapijos 
salėje.

• LAPKRIČIO 15 D. 3:30 v. 
p. p. Lietuvių Namuose, Cleve
lando studenčių vokalinio vie
neto Nerija antrosios plokšte
lės sutiktuvės.

• LAPKRIČIO 22 D. 41 me
tų sukilimo minėjimas Naujos 
parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 22 D. 12 vai. 
ALTo metinis susirinkimas Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 28 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius Lietuvių namuo
se.

• GRUODŽIO 20 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eg
lutė.

vyriausio LIETUOS IŠLAISVINIMO komiteto 
SEIMO

VAKARIENE-KONCERTAS
1981 M. LAPKRIČIO 7 D., ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAKARE,

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE SALĖJE.

SOL. DANUTĖ PETRONIENĖ

Meninę programą atliks sol. DANUTĖ PETRONIENĖ, pianiniu palydint 
muz. V. Puškoriui, ir Čiurlionio ansamblio jaunieji instrumentalistai, muz. O. 
Mikulskienės vadovaujami.

Vakarienės metu tars žodį VLIKo pirm. dr. K. Bobelis ir neseniai pasiša
linęs iš okup. Lietuvos dr. K. Ėringis.

Clevelando ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti iškilmin
goje vakarienėje-koncerte.

Svečiams bus patiekta šilta vakarienė. Veiks baras. Bilietai $12.50 asme
niui. Prašome bilietus užsisakyti kaip galima anksčiau pas šiuos asmenis: Hen
riką Idzelį telef. 481-5183 ir K. Karalį — 229-2419.

VLIKO SEIMUI RENGTI KOMITETAS 
CLEVELANDE

1982 M.
• SAUSIO 24, sekmadieni, 4 

vai. — Simfoninis koncertas 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

• VASARIO 13 D., šeštadie- 
nj, 6:30 v. v. — Lietuvos lais
vės vigilija Dievo Motinos 
šventovėje^ Rengia Dievo Mo
tinos parapija.
• VASARIO 14 D. 4 v. p. p. 
Vasario 16-tosios minėjimas 
DMNP parapijos auditorijoje. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

• VASARIO 20 D., šešta
dienį, Pilėnų tunto Blynų ba
lius Lietuvių Namuose.

• VASARIO 21 D. Filmo 
"Prezidentas Antanas Smeto
na” demonstravimas ir Vasario 
16 minėjimas Lietuvių Namuo
se. Rengia ALT S-gos Cleve
lando skyrius.

• KOVO 20-21 D. D. Draugo 
romano premijos įteikimas ir 
koncertas DMNP parapijos sa
lėje.

L.T.M. Čiurlionio ansamblio tautinės muzikos instrumentalistai, vad. muz. Onos Mikuls
kienės, išpildys dalį meninės programos VLIKo seimo iškilmingoje vakarienėje, š. m. lapkričio 
mėn. 7 d., 7:30 vai. vak. Lietuvių Namų salėje. Nuotraukoje iš kairės: Rytas Urbaitis, Rūta Gin- 
caitė, Frank Plesko, Jonas Muliolis, Auksė Bankaitytė ir Elenutė Muliolytė. L. Tamošaičio nuotr.

Daytona Beach ir apylinkės 
lietuvius aplankius w

Irena ir Antanas Sprindžiai 
visada giedrios nuotaikos, vi
sada viskuo patenkinti, labai 
svetingi ir nuoširdūs. Atrodo, 
kad jiems Deltonoje miela ir 
smagu. Turi daug artimų 
prietelių, su kuriais pasidali
na skubančio laiko nuotaiko
mis. Gi kai mudu prisėdame, 
tada pažarstome ir lietuvių sos 
tinės gyvenimo nuotaikas, 
ypač pokalbiuose prisimena
me Chicagos Lietuvių Operą 
jos nueitą kelią, sėkmės ir ne
sėkmes. Abu Sprindžiai dide
li žuvautojai, tad savo ežere 
ne kartą sučiupo gerą laimikį. 
Gaila, šį kartą mielas Antanas 
guodėsi, kad nebesučiupo 
ungurių, kuriuos gerai išrūkęs 
jis taip skaniai paruošia ir vai
šina svečius.

Praleidę keletą malonių va
landų pas Ireną ir Antaną 
Sprindžius, atsigaivinę basei-

JURGIS JANUŠAITIS

ne, pakėlę nuotaiką šampanu 
ir ‘skačiumi’, visi persimeta
me į paskutinę šios dienos sto
tį - pas Angelę ir Antaną Ka
šubus. Ir jų erdvūs namai, 
svetingi ir mieli prieteliams. 
Antano ir Angelės vaišingu
mą jau gerai visi pažįsta. Kar 
tais net perdaug. Angelė ir 
Antanas Kašubai - šios lietu
vių kolonijos aktyvūs darbi
ninkai. Antanas buvo vienas 
iš kolonijos organizatorių, klu
bo steigėjų ir jam vadovavęs, 
eidamas prezidento pareigas. 
Angelė turi gražų žodį, dažnai 
skaito renginiuose mūsų poetų 
kūrybą. Tai tokie žmonės yra 
ypač kolonijai brangūs ir rei
kalingi.

Šiais metais Angelė ir Anta
nas švenčia net, berods, tris 

savo gyvenimo sukaktis. Bet 
apie tai šį kartą nešnekėsiu. 
Tai visai atskiros temos, prie 
kurių, manau, turėsiu progos 
sugrįžti.

Šioje paskutinėje susitikimo 
vietoje taip pat visų nuotaikos 
geros, žodžiai liejasi. Keliau
jame pokalbiuose po praeitį, 
prisimindami nuskubėjusių 
dienų išgyvenimus, senus ir 
naujus draugus. O kiek įdo
mių temų. Smagu, kad pokal 
biai nėra tušti. Kartais kritiš
ku žvilgsniu prisimename vie
nų ir kitų darbininkų ėjimus. 
Tačiau pokalbiai įdomūs, kul
tūringi, be išsišokimų. Ir tai 
liudija, kad prie gerų norų ir 
nuomonių skirtumai nekibirkš 
čiuoja.

- Patinka man čia. Ramu. 
Kiek pavargstu prižiūrėda
mas savąjį kiemą. Darbo 
daug. Bet geras oras, daug 
erdvės ... - užsimena Antanas, 
kai liečiame Floridos pensinin
ko gyvenimą.

Kas be ko, Floridoje gyve
nantieji visada prisimins jud
riąsias lietuvių kolonijas - Chi- 
kagą, Detroitą, Clevelandą, 
New Yorką ar Californiją. Juk 
daug metų ten buvo praleista. 
Daug išgyventa, krutėta, varg 
ta, džiaugtasi. Ten dar liko 
seni draugai. Gi naujose vie
tose daug ko netenkama. Rei
kia susigyventi su aplinka, su
sirasti naujus prietelius, rasti 
būdus gyvenimui įvairinti.

Todėl ir pas mielus Angelę 
ir Antaną Kašubus šnektelėjo
me ta tema. Tačiau ne visi pa
siilgsta senų laikų. Pensininko 
amžiaus sulaukę ieško dau
giau ramumos, nors niekada 
negalima atsisakyti nuošir
daus tarpusavio pabendravi
mo, kas tikrai paįvairina die
nas. Taigi šį sekmadienį, pa
sirodo, ‘mišparinė’ turėjo būti 
pas Angelę ir Antaną Kašubus. 

Tik mes, užklydėliai, kiek su
maišėme tvarką. Tačiau sek
madienis buvo nuostabiai ma
lonus. Susitikome daug priete
lių, pabendravome ir nuotai
kas net paįvairinome su lietu
viška, skambia daina, sklan
džiai nuskambėjusia p. Kašu
bų erdviuose namuose.

Saulutė skubėjo vakarop. 
Su mielais prieteliais nuošir
džiai atsisveikiname, vilda
miesi vėl susirinkti Deltonoje 
‘mišparams’.

Tad su tokiomis nuotaiko
mis gyvena Daytona Beach ir 
apylinkių lietuviai. Gaila, 
dar daug pažįstamų neturėjo
me progos aplankyti. Neteko 
šį kartą sutikti Jadvygos ir 
Juozo Bartkų iš Ormond 
Beach. Jie buvo išvykę Chica- 
gon. Trumpai tešnektelėjome 
su dr. Sukarevičiene. Trum
pai tepabuvojome ir pas mie
lus Leoną ir Oną Zdaržinskus. 
Gaila Leono - netikėtai, griū
damas garaže, susilaužė koją. 
Gydėsi ligoninėj ir jį radome 
besėdintį kėdėje. Bet, atrodo, 
stiprėja ir netrukus sugrįš į ak
tyvų gyvenimą. Ona Zdar- 
žinskienė yra veikli klubo na
rė ir valdybos sekretorė. O 
Leonas visada būdavo rengi
niuose baro darbininkas. Kai 
pasveiks, Leonas vėl žada su
grįžti klubui talkon, na - be 
abejo - ir Atlante išbandys sa
vo meškeriojimo meną. O jo 
sugauta žuvimi ne kartą vaiši
nomės svetinguose Zdaržinskų 
namuosel

Baigdamas viešnages pas 
šios kolonijos lietuvius, turiu 
pažymėti, kad Daytona Beach 
ir apylinkės vis dėl to būtų 
lietuviams gera vieta kurtis!

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis Į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St.. 
Willowick. Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

OHIO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ DRAUGIJOS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos 25 metinis susi
rinkimas įvyks 1981 m. lap
kričio 1 d., sekmadienį Lie
tuvių Namuose, Clevelande.

Susirinkime bus įteikta 
25-toji kultūrinė premija.

Susirinkimas prasidės 1 
vai. p. p. darbo posėdžiu. 3 
vai. p. p. bus pietūs.

Gydytojai ir lietuvių vi
suomenė kviečiama daly
vauti.

Kviečiami taip pat daly
vauti buvę OLGD kultūri
nės premijos laureatai, gy
veną Clevelande ir apylin
kėje.

Pietų kaina asmeniui 15 
dol.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų. 
Įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

HOUSE FOR SALE BY 
0WNER

Neff Road area. 4 bed- 
rooms colonial, 2VĮ car 
garage. Call: 486-3077.

Perrinkit lietuvių draugų, 
visiems gerai pažįstamų 
Councilman (Word 11) 

DAVID J. TRENTON 
kuris visad remia daugelį lietuvių rezoliu
cijų, skelbiant Lietuvos Nepriklausomybės 

Dieną.
Jis taip pat prisidėjo prie rėmimo rezoliuci
jos, raginančios JAV vyriausybę nepripa
žinti Lietuvos prijungimo prie Sovietų Są

jungos.
Jis rėme priimta rezoliuciją, minint Baisiojo 
birželio trėmimus iš Baltijos valstybių į So- 

vietiją.
Jis buvo iniciatorius E. 185 gatvės pagraži

nimo programos.
Jis yra Lietuvių Klubo narys.

Balsuokite UŽ 
DAVID J. TRENTON.

LIETUVIŲ DIENOS CLEVELANDE
1981 M. SPALIO 31 - LAPKRIČIO 1 DIENOMIS

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE.

SPALIO 31 D.r ŠEŠTADIENI, 7:30 VAL. VAK.

TORONTO VYRI) CHORAS ARAS
KONCERTAS

Visos vietos numeruotos. Bilietai po 6, 5, 4, 3 dol. Koncerto dieną bilietą 
kasa atidaroma 6 v.v. Nesivėluokite!

TAUTODAILĖS PARODA {VYKS SEKMADIENĮ, 11-4 VAL. P. P.

Bilietai j koncertą ir j vaišes: pas Jurgį Malskj, tel.: 486-91oo.

Rengia LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA

lia, visus vienyjančia dva
sia ir gilų estetinį džiaugs
mą keliančia programa.

A. Balašaitienė

Toronto vyrų choras Aras su vadovu V. Verikaičiu, šį šeštadienį, spalio 31 d. 7 vai. vak. 
DMNP parapijos auditorijoje duos koncertą. Rengia LB Clevelando apyl. valdyba.

LIETUVIU DIENU CLEVELANDE BELAUKIANT
Tradicinės Lietuvių Die

nos Clevelande, kurias kas
met. .rengia Clevelando LB 
Apylinkė, ir šiais metais 
žada Clevelando ir apylin
kių lietuviams iškilią meno 
šventę. Spalio 31 dienos va
kare, DMNP parapijos sa

lėje pirmą kartą Clevelande 
girdėsime Toronto vyrų 
chorą "Aras”, kuriam vado
vauja populiarus muzikas 
ir solistas Vaclovas Verikai- 
tis, clevelandiečiams jau ge
rai pažįstamas iš savo gas
trolių su Hamiltono mergai
čių choru. Chorui akompa
nuoja jaunas talentingas 
muzikas Jonas Govėdas, 
taip pat jau lietuvių publi
kai pažįstamas. ”Aras” įsi
steigė vos prieš dvejetą me
tų, tačiau jau yra davęs 29 
koncertus, kurie buvo labai 
pozityviai įvertinti mūsų 
spaudos autoritetingų mu
zikos žinovų.

Choro programa turinin
ga, įvairi ir įdomi, sudaryta 
beveik išimtinai iš lietuvių 
kompozitorių kūrinių. Gir
dėsime Gruodžio, Naujalio, 
Banaičio, Juozapaičio, Mi
kulskio, Kačanausko ir pa
ties Verikaičio harmonizuo
tas choro ir solo dainas.

Teko patirti, kad Cleve
lando visuomenė jau iš 
anksto rodo didelį susido
mėjimą šiuo koncertu ir 
masiniai perka bilietus, ku
rių patraukli kaina įgalins 
į koncertą apsilankyti vi
sus, kurie ilgisi geros pro
gramos ir remia Lietuvių 

Dienų tradiciją.
Lapkričio 1 dieną, sekma

dienį, DMNP parapijos sa
lėje vyks meno paroda, kuri 
šiais metais skirsis tuo, kad 
joje dalyvaus mūsų jau
niausieji menininkai su sa
vo tapyba ir skulptūra. Jau
nųjų menininkų parodos or
ganizavimo darbus atlieka 
LB apylinkės jaunimo at
stovė Zita Kripavičiūtė.

Lietuvių Dienų rengėjai 
tikisi, kad ir šių metų šven
tė sutrauks didelį būrį tau
tiečių. Tai dvi dienos, ku
rios mus visus jungia savo 
lietuviška nuotaika, paki-

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

• Ramovėnų balius ir Lie
tuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 
28 d. 7:30 v. v. Lietuvių Na
muose. Kaina asmeniui 
$12.50. Bilietus galima įsi
gyti pas Ramovės skyriaus 
valdybos narius.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Natior»WK>e '* O« yo«x

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

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite t (216) 942- 
8038 ir viską- us sutvar
kyta.



DIRVA
LIETUVOS 

PASIUNTINYBEI 
REIKALINGA SKUBI 

PARAMA
Esant skubiam reikalui, 

pageidaujama, kad organi
zacijos ir pavieniai tautie
čiai, norintieji jau dabar 
prisidėti prie šiuo laiku rei-

kalingiausio ir neatidėlioti
no Atstovybės rūmu Wa- 
shingtone remonto, aukas 
siusti tiesiog Lietuvos At
stovybei (išrašant čekius 
LITHUANIAN LEGATION 
vardu) šiuo adresu:

Lithuanian Legation 
2622 16th Street N. W. 
Washington, D. C. 20009

Uoliam ilgamečiam Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybos nariui

A. A.
JUOZUI SKORUBSKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą bran
gaus velionio žmonai BIRUTEI, jo dukteriai 
RIMAI bei žentui ALGIUI TAMOŠIŪNAMS, 
drauge liūdėdami netekus bendradarbio, ku
ris tiek daug ir tiek rūpestingai dirbo dėl 
Lietuvos

”Lietuviij sodybų” statymo komisija pri 
dėl projektuojamų sodybų statybos su arch. 
muose. P. Voinovich pasižadėjo ištirti sodybų 
Chicagpje, Detroite ir Floridoje. Nuotraukoje 
Butkus, arch. P. Voinovich, Superior Savings 
apyg. pirm. J. Mikonis, adv. A. Širvaitis, Br.

LB JAV Socialinių reikalų tarybos pasitarime 
rangovu P. Voinovich spalio 20 d. Lietuvių Na- 
statymo ir finansavimo galimybes Clevelande, 
sėdi iš kairės: LB Soc. tarybos pirm. dr. A. 
banko viceprezidentas P. Šukys. Stovi: LB Ohio 
Snarskis ir LB Clevelando apyl. pirm. J. Malskis.

J. Garlos nuotr.
Amerikos Lietuvių Taryba

Brangiai motinai

BRONISLAVAI ŠPAKEVIČIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausmo va

landose dukras GRAŽINĄ, REGINĄ, DA

NUTĘ, sūnų JULIŲ ir jų šeimas bei arti

muosius

Dr. Jonas, Aldona Pavilioniai 
ir šeima

Ada Neverauskienė

A. A.

ALDONAI KIRŠTEINIENEI

mirus, jos brolį VYTENĮ MIŠKINĮ ir šeimą

širdingai užjaučia

Jonas Gudėnas

Brangiai seseriai
ALDONAI KIRŠTEINIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą mielam choro 
nariui VYTENIUI MIŠKINIUI su šeima

CLEVELANDO RAMOVĖNŲ 
VYRŲ CHORAS

Mylimam broliui
VACLOVUI STEPONAVIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame choro nariui ALFON
SUI STEPONAVIČIUI ir šeimai

CLEVELANDO RAMOVĖNŲ 
VYRŲ CHORAS

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys, Dirvai 
paremti per ižd. A. Juodval
kį atsiuntė 100 dol., tuo bū
du padidinant Vilties drau
gijoje įnašą iki 675 dol. 
Ačiū už paramą.

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos naujai išrinktoji 
centro valdyba spalio 14 d. 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai : pirm. Jurgis Janu- 
šaitis, vicepirmininkai Pet
ras Petrutis ir Algirdas Pu
žauskas, sekr. Vytautas 
Kasniūnas, ižd. Bronius 
Juodelis.

Pirm. J. Janušaičio adre
sas: 2534 W. 69th St., Chi
cago, III. 60629.

• Komp. Aleksandras J. 
Aleksis spalio 10 atšventė 
95 metų amžiaus sukaktį. 
Suka ktuvininkas, baigęs 
Varšuvos muzikos konser
vatoriją 1913 m. atvyko į 
JAV ir čia vargoninkavo bei 
vadovavo lietuvių chorams. 
Buvęs Lietuvos vyčių cent
ro valdybos pirmininkas, 
Vargonininkų S-gos pirmi
ninkas. Yra parašęs operetę 
”Į tėvynę”. Pasitraukęs į 
pensiją, pasiliko gyventi 
Waterbury Conn.

• Hamiltono lietuvių pen
sininkų klubo skelbtą litera
tūros konkursą laimėjo po 
100 dol. šie asmenys: Jur
gis Gliaudą, Andrius Miro
nas ir Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė. Rašinių įvertinimo 
komisiją sudarė: Marija 
Kvedarienė, Alfonsas Juo
zapavičius ir Pranas En- 
skaitis.

• P. Kapiskas, gyv. Pro- 
vidence, R. I., jau einantis 
99 metus, siųsdamas auką 
Dirvai paremti, rašo: ”Aš 
jau mažai begaliu skaityti, 
nes jau 99 metų, bet remiu 
Dirvą pagal išgales”. Ačiū.

WATERBURY
LIETUVIŲ MENO 

PARODA
Waterburio miesto cent

rinėje bibliotekoje — Bron- 
son Šilas Library Grand 
St., visą spalio mėnesį vy
ko Lietuvių Bendruomenės 
Waterburio apylinkės val
dybos suorganizuota lietu
vių tautinio meno paroda, 
sutraukusi gausių lankyto
jų. Iš vietos lietuvių parink
tų eksponatų buvo sudary
ta gana įdomi meno dirbinių 
kolekcija, užėmusi kelias 
spintas ir stendus. Buvo iš
statyti gintaro dirbiniai ir 
papuošalai .audiniai, tauti
niai rūbai, medžio ir metalo 
drožiniai, koplystulpiai, sta
tulėlės, tautinia simboliai ir 
kita. Įėjimas j parodą ne
mokamas : kas kokiu reikalu 
ėjo į biblioteką, aplankė ir 
parodą. Apie parodą rašė 
vietos laikraščiai ir dėjo 
nuotraukų.

Bern. O-tas

BOSTON
JONO VIZBARO KNYGOS 

PRISTATYMAS
Lapkričio 8 d. sekmadie

nį, 3 vai. po pietų, Tautinės 
Sąjungos namuose, Moterų 
Federacijos Bostono klubas 
ruošia Jono Vizbaro premi
juotos knygos ”Alšėnų ku
nigaikštytė” p r i statymą. 
Autorių ir jo knygą prista
tys Elena Vasyliūnienė, iš
trauką iš paties veikalo 
skaitys aktorė Aleksandra 
Gustaitienė, tema "Mote
rys Lietuvos laisvės kovoj”. 
Kalbės ir pats autorius ra
šytojas J. Vizbaras. Plačio
ji Bostono visuomenė kvie
čiama gausiai atsilankyti. 
Po pobūvio bus kavutė ir 
pašnekesiai.

• Steponas ir Valentina 
Minkai, Lietuvių radijo pro

gramos Naujoj Anglijoj ve
dėjai praneša, kad konkur
sas, kuriam skiria $500 pi
nigais už įdomiausiai para
šytą rašinį iki 2000 žodžių 
"Kodėl man garbė būti lie
tuviu” yra pratęstas iki š. 
m. lapkričio 30 d.

Tas rašinys gali būti pa
rašytas lietuvių ar anglų 
kalba. Siųsti šiuo adresu: 
Mrs. Valentine Minkus, c/'o 
Lithuanian Radio Broad. 
Corp. Ine., 502 E. Broad- 
way, So. Boston, M a.02127.

CHICAGO
L.S.T. KORP! NEO- 

LITHUANIA VEIKLA:
1. Sueiga. Korp! Neo-Li

thuania Chicagos padalinio 
metinė sueiga šaukiama š. 
m. lapkričio 1 d. (sekma
dienį), 2 vai. po pietų Lie
tuvių Tautiniuose Namuo
se, Chicagoje. Darbotvarkė
je numatyta vykd. organų 
pranešimai ir naujų rinki
mai, junjorų kėlimas į sen
jorus ir kiti reikalai.

2. Suvažiavimas. Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdy
ba šaukia korporacijos na
rių suvažiavimą š. m. lap
kričio 7 d. (šeštadienį), 12 
vai. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie 
Avė., Chicagoje. Darbotvar
kėje numatyta: 12 vai. re
gistracija, 1 Vai. p. p. iš
kilminga sueiga, 2 vai. p. 
p. darbo posėdis, kurio metu 
bus vykd. organų praneši
mai ir naujų rinkimai, 
Korp! padalinių pranešimai, 
rezoliucijų priėmimas ir ki
ti reikalai.

3. Metinė šventė, Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalinio metinė šventė šven
čiama š. m. lapkričio 7 d.

Į vakarienę registruotis 
iki lapkričio 3 d. šiais tele
fonais: 778-7707 arba 825- 
0035.
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