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ŽVALGYBOS FUNKCIJOS NEŽINO 
GALO IR KAI KADA SAIKO

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Šiandien gyvename tokio
je būklėje, kada abi super
valstybės -- JAV ir SSSR -- 
teoriškai ir praktiškai gali 
viena kitą sunaikinti ar bent 
padaryti tokių milžiniškų 
nuostolių, kad totalinis ka
ras nustojo bet kokios pras
mės. Tokia būklė tačiau ne
išskiria galimybės riboto 
konflikto, kurį pralaimėjusi 
šalis neturėtų būti verčiama 
griebtis totalinio karo, t.y. 
eiti prie priešo sunaikinimo 
ir savižudybės. Tam reika
lui laikomos konvencionali- 
nės kariuomenės, kurios 
kaštuoja dideles sumas ir ku 
rių nauda galų gale visdėlto 
yra abejotina. Bent teoriškai 
galima įsivaizduoti tokią si
tuaciją, kurioje viena galėtų 
pasakyti: jei peržengsi punk 
tą X, automatiškai prasidės 
totalinis karas. Eventualiai 
toks grąsinimas galėtų padė
ti daugiau negu tam punkte 
sutrauktos divizijos.

Technika tačiau dar nėra 
pasakiusi savo paskutinio žo 
džio. Kas šiandien yra laiko
ma nįmanoma ar beveik neį
manoma, netrukus gali būti 
galima. Tokia padėtis reika
lauja geros žvalgybos. Pa
galiau, jei net būtų prieita 
prie rimtesnio susitarimo su

Kongresmanas Edward J. Derwinski, Amerikos Lietuvių Tarybos 
sušauktoje konferencijoje daro pranešimą apie Helsinkio susitarimus. 
Plačiau apie šią konferenciją rašo V. Būtėnas savo skiltyje ”7 Die
nos Čikagoje”. Nuotraukoje iš kairės: inž. A. Rudis, A LT pirminin-* 
kas dr. K. Bobelis, kongresmanas E. J. Derwinski ir ALT informa
cijos direktorius kun. dr. J. Prunskis. v. Noreikos nuotrauka

mažinti strateginius ginklus, 
kurių faktinai šiandien abu 
kraštai turi daugiau negu 
reikėtų priešo sunaikinimui, 
reikia turėti kontrolę, kad 
priešas nesuka.

Dėl viso to negali stebėtis, 
kad šiandien beveik 10% vi
sų išlaidų JAV krašto saugu
mui, t.y. apie 10 bilijonų do
lerių skiriama žvalgybai. 
Paskutiniu laiku viešumoje 
rodosi daug žinių apie ČIA, 
t.y. centrinę žvalgybos agen 
turą, kurios uždavinys yra 
ne tik pačiai surinkti žinias, 
bet ir ‘suvirškinti’ kitų žiny
bų gautas informacijas. Tar
pe tų žinybų yra NSA - 
National Security Agency, 
kuriai dirba, manoma, apie 
120,000 žmonių. Jos paslap
tys yra apsaugotos specialiu 
įstatymu, kuris griežtai tei
siškai žiūrint prieštarauja 
JAV konstitucijai, ir kurios 
priežiūrai nėra jokios kong
reso komisijos.

NSA buvo įsteigta prezi
dento Trumano egzekutyvi- 
niu įsakymu 1952 m. lapkri
čio mėn. 4 d. Įsakymo teks
tas iki šiol yra dar laikomas 
valstybės paslaptimi. 1957 
metais jos administraciniam 
centrui buvo pastatyti 35 
mil. dolerių vertės rūmai 

Fort George C. Meadę Ma- 
rylando valstybėje, netoli 
Washingtono.

Pradžioje jos visas dėme
sys buvo sutelktas cryptolo- 
gijai, t.y. ji stengėsi iššifruo
ti visus pranešimus, siunčia
mus bet kokiu kodu. (Nū
dien nėra tokio kodo, kurio 
negalima būtų sulaužyti, to
dėl tiek amerikiečiai, tiek ir 
sovietai svarbiems praneši
mams naudoja kas kartą vis 
naują kodą.) Pradinis pasi- 
sekimaš išsiaiškinti ne tik 
atsitiktinai sugautus prane
šimus, bet sistematiškai 
sekti visą bet kokios valsty
bės komunikaciją. Spaudoje 
jau pasirodė žinių, kad NSA 
sugebėjo užrašyti ne tik pa
sikalbėjimus tarp skrendan
čių Bulgarijos karo lakūnų, 
bet ir pokalbius tarp Mask
vos gatvėse važinėjančių 
aukštų sovietų pareigūnų li
muzinų su radijo-telefonais.

Visa tąi vadinama SIGINT 
(Signal Intelligence), kurią 
dar galima smulkiau suskirs
tyti į ELINT - Electronic Int 
COMINT - Communications 
Int., RADINT- Radar Int., 
SICSEC - Signal Security, 
ir pagaliau EW - Electric

(Nukelta į 2 psl.)

Žurnalistas ALGIS RUKŠĖNAS

Algiui Rukšėnui medalis
Šių metų pradžioje Ohio- 

ana Library Association 
Book Award Committee ge
riausių knygų žymenis -- 
Ohioana Book Awards - me- 
dalijono forma paskyrė ketu
rių knygų autoriams, jų tar
pe DAY OF SHAME auto
riui Algiui Rukšėnui už ge
riausią 1973 metų knygą non 
fiction srityje.

Kitos knygos, laimėjusios 
šį žymenį, tai mokslinė 
studija apie vandens šalti
nius, romanas ir žinomo The 
Plain Dealer kolumnisto Geo 
rge Condon knyga STARS 
IN THE WATER apie Ohio 
gamtovaizdžius.

Žymenysjaip pat paskirti 
dailininkui ir kompozitoriui. 
Kiti autoriai atžymėti pagy
rimo lapais.

Šių asmenų, kaip iškilių 
Ohio autorių ir iškilaus muzi 
ko bei dailininko, pagerbi
mas įvyko š.m. spalio 24 die
ną Ohioana Library Associ
ation susirinkime, Columbus 
Statė Universiteto ‘The Faw 
cett Center for Tomorrow’ 
salėje.

Ohioana Library Associa

tion spaudai išsiuntinėtoje 
informacijoje apie lietuvį 
autorių sako: ‘Algis Rukšė
nas savo non-fiction knygoje 
‘Day of Shame’ pavaizdavo 
lietuvį Simoną Kudirką, 
kuris bandė pasprukti iš So
vietų prekinio laivo ir siekti 
politinio azylio ant mūsų Pa
krančių Apsaugos laivo ‘Vi- 
gilant’.

Šio jūrininko pastangos 
laimėti laisvę ir jų nepasise
kimas paverčia šį tikrą įvykį 
dramatišku ir tragišku. Ruk
šėnas, rinkdamas šiai kny
gai medžiagą, stropiai tyrė 
oficialius raportus ir kitus 
autentiškus šaltinius. Jis 
pilnai šiuos įvykius suprato.

Atžymėtų knygų temas 
trumpai aprašė Columbus 
Dispatch, talpindamas ir au
torių fotografijas.

Apie autorių apdovanoji
mą ir jų knygas rašė ir abu 
Clevelando dienraščiai - 
The Cleveland Press ir The 
Cleveland Plain Dealer, pa
starasis įsidėjo savo bendra
darbio G.Condon ir A. Ruk
šėno foto-nuotraukas.



2 DIRVA 1975 m. spalio 30 d.
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Warfare, kurios uždavinys 
sumaišyti ir suklaidinti prie
šo komunikacijas ir padėti 
savo lėktuvams bei rake
toms surasti taikinius bei 
apsaugoti juos, klaidinant 
priešo priešlėktuvines arti
lerijos baterijas ir raketas. 
Visam tam ir reikalingi tie 
bilijonai dolerių ir žmonės, 
atskiruose visų rūšių gink
luotų pajėgų daliniuose bei 
paskiruose postuose, išmė
tytuose po visą pasaulį.

Teigiama, kad toks bud
rus priešo sekimas leistų Wa 
shingtoną įspėti apie ruošia
mą užpuolimą, nes prieš tai 
turėtų padidėti sovietų sig
nalai, kurie tuojau sukeltų 
įtarimą. O jei taip, negailą ir 
tų bilijonų. Priešas sekamas

•••

visais galimais būdais, ypač 
padeda satelitai, kurie lega
liai gali skristi virš sovietų 
tertorijos. Štai dėlko taip 
reiklalingos ir bazės Turkijo
je, Etiopijoje, Indijos vande
nyne (Diego Garcia) ir paga
liau iš Šiaurės sauganti U.S.- 
Canadian Early Warning si
stema, jau neskaitant karo 
laivų. Agentūros viršinin
kas šiuo laiku yra aviacijos 
generolas Lew Allen Jr. su 
titulu ‘director’. Jis pats yra 
buvęs lakūnas ir turi dakta
ro laipsnį atominėje fizikoje.

Pas sovietus visa ta sritis 
yra sutelkta KGB penktame 
direktoriate. Jie tam reika
lui turi bazes Somalijoje, Si
rijoje, Pietų Jemene ir, žino
ma, Kuboje, bet daugiausia 
tam tikslui naudoja savo ne
va tai žvejybai skirtus lai

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7l/i% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED UP TO 140,000.00 BY F.S.L.I.C.

aini 
thony 

avings
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Clomd WeA»

Juokas GribauskaB, vedėjas

vus, kurių ypatingai daug 
prie kiekvienos amerikiečių 
bazės, lyg ten būtų daugiau 
žuvų.

N.Y. Times neseniai buvo 
paskelbęs apie Holystone 
projektą, pagal kurįpavande 
niniai laivai buvo siunčiami į 
sovietų teritorialinius vande 
nis ir net uostus. Ten du lai
vai buvo susidūrę su sovietų 
laivais ir patyrė nuostolius, 
apie kuriuos oficialiai buvo 
pranešta, kad jie atsitikę vi
sai kitoje vietoje. Tiems žy
giams karštai pritaręs Hen
ry Kissingeris, Nixono pata
rėjas krašto saugumo reika
lams. Projekto tikslas bu
vęs surinkti daugiau žinių 
apie sovietinius atominius 
povandeninius laivus. Gau
tos informacijos nebuvusios 
taip svarbios, kad dėl to rei
kėję rizikuoti rimtesnių tarp 
tautinių incidentu, aiškina to 
projekto kritikai. Oficialiai 
apie tai nieko neskelbiama, 
nei čia, nei pas sovietus.

Užsiminus kritiką reikia 
( pastebėti, kad niekas neabe
joja NSA svarba, tačiau 
maho, kad ir šioje srityje įs
taigos bando visą laiką taip 
plėstis, kad surinktos me
džiagos gausumas labai ap
sunkina grūdų atskyrimą * ’ 
nuo pelų. Kaip pavyzdį žur
nalistas Tad Szulc, kuris yra 
laikomas saugumo reikalų ži 
novu, mini vieną CRITIC te
legramą apie kupranugarių 
kavalerijos žygį iš Alžiro į 
Maroką, kuris nepasitvirti
no. CRITIC telegramas gali 
siųsti kiekvienas NSA Dali
nys, JAV ambasadoriai ir 
ČIA stočių viršininkai, jei 
yra įsitikinę gautų žinių svar 
bumu. Jas pirmiausia gauna 
Baltųjų Rūmų ‘Situation 
Room’, o vėliau kitos suinte
resuotos žinybos. Viena iš 
jų pranešė apie sovietų stra
teginius bombonešius, kurie 
gali nusileisti ant vandens. 
Girdi, ant Baikalo ežero nu
sileido TU-95, kas atitiko tie
sai, bet per skubumą buvo 
užmiršta atsiminti, kad tai 
buvo žiemos metu, kada eže
ras buvo užšalęs ... Visokių 
‘žinių suplaukią tiek daug, 
kad joms sunaikinti reikėjo 
pastatyti ‘classified waste 
destructor’, kuris kainavęs 
1.2 milijonų dolerių. Doku
mentai sunaikinami 3.400 F. 
temperatūra. Yra žinomas 
tačiau atsitikimas, kada 
‘destruktoriui’ sugedus po
pieriai išlėkė per kaminą ...

Kaip ten būtų, miegoti ga
lima ramiau, o jei kas pada
rys kokią didesnę klaidą -- 
gal ir nereikės atsibusti.

■ Iš kitos pusės
Aną dieną, bevartant ‘Izrael Magazine ’ š.m. 1 Nr. pus

lapius, mano akys užkliuvo už tokio sakinio:'... in the tiny 
shtetel of Kėlėm on the banks o f the Niemen river that 
crosses Lithuania.' Prisiminus vokiečių kalbą, nesunku 
buvo suprasti, kad ‘shtetel’ yra miestelis, bet kur ant 
Nemuno kranto rasi ‘Kėlėm’?

Įsiskaičius pasirodė, kad tai Kelmė, kuri yra tolokai 
nuo Nemuno, bet tai jau atleistina klaida Lietuvoje nebu
vusiam. Juo labiau, kad kalba ėjo ne apie geografiją, bet 
apie žydų pastangas išlaikyti savo tautinę identifikaciją. 
Mums ta tema pasidarė artima tik netekus savo tėvynės, 
o žydai automatiškai atsidūrė geresnėje padėtyje, atsta
tę savo tautinę valstybę, kur jie su pagarba atsimena 
tuos, kurie per amžius rūpinosi išlaikyti žydiškumą.

Lietuvos žydams, gyvenantiems dar beveik geto sąly
gose, uždarose bendruomenėse, tai buvo svarbiau negu 
Vakarų žydams, kur buvo daug didesnė pagunda ir gali
mybė nutautėti.

XIX šimtmečio viduryje Salantuose gimęs rabinas Izra
el Lipkin, dėl to vadinamas Salanter - Salantiškiu - aplan
kęs žydus Vakaruose, priėjo liūdnos išvados, kad ‘žydų 
gyvenimas nėra susijęs su žydų etika’. Palikęs žmoną ir 
tris sūnus Lietuvoje, jis didesnę gyvenimo dali praleido 
Vokietijoje ir Prancūzijoje studijuodamas filosofiją, vers
damas vokiečių žydų filosofų veikalus į hebrajų kalbą, tai- 
rhudo babilonišką versiją i prancūzų kalbą ir pan. Mirė 
jis Karaliaučiuje, giliai nusivylęs, kad jo sukurtas taip 
vadinamas ‘Musar’- moralinis atbudimo sąjūdis Vakaruo 
se neturėjo didesnio pasisekimo.

Sąjūdžio idėjos tačiau toliau buvo puoselėjamos 
Lietuvoje, ypatingai Kelmės rabinų mokykloje, kur buvo 
sukurta vadinama Kelmės moralinė sistema. Pagal ją, 
norint tapti ŽMOGUMI, reikia laikytis 13 principų: 1. Ne
sakyk nieko, jei neesi tikras, kad tai TIESA. 2. Būk 
BUDRUS - negaišink laiko ir nevėluok. 3. Viską daryk 
KRUOPŠČIAI ir sąmoningai. 4. Respektuok kiekvieno 
GARBĘ, net savo priešo. 5. Veik su dvasine RAMYBE, 
nesikarščiuodamas. 6. Kalbėk kaip išmintingas žmogus, 
kurio žodžiai klausomi su MALONUMU. 7. Laikykis išo
rinio švarumo: dėmės ant rūbų kalba už nešvarią sielą. 
8. KANTRIAI stenkis suprasti įvykius ir smūgius. 9. Lai 
kykis TVARKOS ir disciplinos. 10. Būk KUKLUS - 
suprask savo netobulumą, nepabrėžk kitų klaidų. 11. Vi
sados laikykis TEISINGUMO. 12. Būk TAUPUS - nerei
kalingai neišmesk nei skatiko. 13. Gerbk TYLA, du 
kartus pagalvok prieš ką sakydamas.

Kaip matome, principai labai paprasti ir visiems patar
tini. Galimas daiktas, kad Vakarų žydams 7-tas princi
pas apie rūbų švarą ir nedarė įspūdžio, Lietuvoje, ypač 
prieš Didįjį karą, jis turbūt dar buvo reikalingas. Iš viso, 
daugiau išsilavinusius principai mažai vilioja. Bendruo
menę tačiau organizuojant ar tobulinant reikia pradėti iš 
pradžios. Ar tremtyje mes negrįžome prie liaudies ... 
šokių? ,

(vm)

ČIURLIONIO MINĖJIMAS 

HARTFORDE
M.K. Čiurlionio šimto me

tų gimimo sukakčiai paminė
ti akademija-koncertas ir jo 
meno paveikslų paroda buvo 
suruošta š.m. spalio 12 d. 
Hartfordo Universiteto Mil- 
lard Auditorijoje.

Atskiroje salėje Viktoras 
Liaukus paruošė M.K. Čiur
lionio paveikslų parodą, ku
rioje buvo 36 didelės spalvo
tos paveikslų reprodukcijos.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Auditorijos scenoje buvo 
didelis M.K. Čiurlionio pa
veikslas ir gėlės. Apie M.K. 
Čiurlionį kaip dailininką kal
bėjo dr. Stasys Goštautas ir 
ekrane buvo parodytos ori
ginalų paveikslų skaidrės.

Prof. Vytautas Marijošius 
kalbėjo apie M.K. Čiurlionį 
kaip muziką ir kompozitorių.

Koncertinėje dalyje buvo 
M.K. Čiurlionio kompozici
jos: pianistė Aldona Kepalai 
tė paskambino 10 preliudų, o 
Universiteto Hartt muzikos 
kolegijos styginis kvartetas 
atliko jo 4 kūrinius (Allegro 
moderato, Andante, Menu- 
etto ir Pakartojimą iš 
pirmos dalies Tempo I). 
Kvartetu paruošė prof. V. 
Marijošius.

Vakare Amerikos Lietu
vių Klube buvo programos 
dalyviams ir svečiams vaka
rienė, kurios metu vėl pasi
dalyta mintimis apie M.K. 
Čiurlionį ir jo kūrybą.

Šį visą minėjimą suruošė 
LB Connecticut Apygarda.

(vi)
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KVIETIMAS į TALKĄ DIRVOS 
ATSTATYMUI
ALTS-gos Valdyba reiškia nuoširdžią padėką visiems 

skyriams, kurie laiku supratę mūsą tautinės minties laik
raščio DIRVOS, nukentėjusios nuo gaisro nelaimės sun
kią padėtį, greit ir jautriai atsiliepė, suteikdami materia
linę paramą. Kviečiame nedelsti ir tuos, kurie dar nesus
pėjo to padaryti.

Sąjungos Valdyba reiškia padėką ALTS Chicagos sky
riams už sudarymą specialaus-centrinio Dirvos Atstaty
mo Vajaus Komiteto, dedant pastangas į vajaus darbą 
įjungti kuo plačiausius lietuvių visuomenės sluoksnius 
JA V ir Kanadoje.

To komiteto pirmininku yra Pranas Bučas, Chicagos 
skyriaus pirmininkas,V. Mažeikienė - vicepirm., B. Paplė- 
nienė - sekretorė ir P. Kašiuba - iždininkas.

Kviečiame ir kitus skyrius organizuoti platesnio masto 
Dirvos vajaus komitetus.

Iš Dirvoje skelbiamų aukų matome, jog Dirvos nelaimę 
suprato visi skaitytojai ir atskubėjo į paramą jai atstatyti. 
Tai mus džiugina ir skatina dar labiau atsiduoti galimai 
greitesnio atstatymo darbui.

Taip pat labai didelės reikšmės įvykis būtinas iškilmin
gai atžymėti yra DIRVOS 60 m. nueito kelio sukakties 
atžymėjimas, mūsų tautinės minties laikraščio, kuris nuo 
pat įsisteigimo savo puslapiuose skelbė nepriklausomos 
Lietuvos idėją užjūrio lietuviams, vėliau ir iki šiol kovą 
prieš Lietuvos pavergėją, skelbė lietuvių kultūrines ver
tybes ir lietuvybę.

Šią sukaktį turime kuo iškilmingiau paminėti.
Sąjungos Valdyba maloniai prašo visus narius, artėjant 

Kalėdų šventėms, kaip dovaną užprenumeruoti Dirvą sa
vo artimiems draugams ir įkalbinti kitus tuo pavyzdžiu 
pasekti. Taipgi parūpinti skelbimų ir informacinių žinių. 
Pastebėta, kad ne visi skyriai informuoja spaudą apie 
savo nuveiktus darbus.

Tik visi bendromis jėgomis atstatysime Dirvą tos di
džios nelaimės ištiktą, kad atšventusi 60 m. sukaktį gar
bingai eitų iki Lietuvos išlaisvinimo valandos ir džiaugs
mingai tą šventę švęstų.

ALT S-gos Valdyba

PREMIJA ZACHAROVUI
Kai neseniai Vakarų Euro

pos valstybės, protestuoda
mos prieš 5 teroristų egzeku 
ciją Ispanijoje iš Madrido at
šaukė savo ambasadorius 
‘konsultacijai’, buvome pasi
piktinę. Kur jos buvo kai 
komunistai žudė, ir dabar 
dar kalina, tūkstančius visai 
nekaltų žmonių? Tą blogą 
įspūdį iš dalies atitaisė Nor
vegijos seimo specialios ko
misijos nutarimas Nobelio 
taikos premiją skirti sovietų 
disidentui Andrejui Zacharo- 
vui. Toks nutarimas reikala
vo kiek drąsos, nes tarp So
vietų Sąjungos ir Norvegi
jos bręsta konfliktas dėl 
Šiaurės Vandenyno tarp 
Norvegijos ir Špicbergeno, 
kuris yra gyvybiniai svar
bus abiem kraštams ir norve 
gai dėl to privengia ‘erzinti’ 
sovietus.

Jei Solženicinas, kuriam 
Nobelio premiją už literatū

rą paskyrė Švedijos Litera
tūros Akademija, gali būti 
laikomas sovietų režimo au
ka, Zacharovas turi būti lai
komas vienu iš privilegijuo
tų. Juk jis išrado sovietų 
vandenilio bombą, kuri prak 
tiŠkai karą padarė neįmano
mu ir tokiu būdu ilgesniam 
apsaugojo sovietų sienas 
nuo bet kokio užpuolimo iš 
užsienio.

Žinoma, ne už tai jis gavo 
dabar taikos premiją. Grei
čiau už įrodymą, kad ir visos 
privilegijos neaptemdo sąži
nės balso. 0 tai reiškia, kad 
viltis susilaukti sovietų siste 
mos pasikeitimo, o tuo pačiu 
ir galo iš vidaus, nėra tokia 
tuščia, kaip iš pirmo žvilgs
nio gali atrodyti.

Taktiškai sovietams tur
būt būtų patogiausia atsikra 
tyti Zacharovu tuo pačiu bū
du, kaip kad jie atsikratė 
Solženicinu -- išleisti į užsie-

DIRVA

Vaizdai ig Clevelande Lietuvių Namuose įvykusio informacinio susi
rinkimo Dirvos reikalu. Viršuje kalba Dirvos atstatymo vajaus komi
teto pirmininkas dr. V. Bložė. Prie stalo sėdi iš kairės: Dirvos įkur
dinimo komisijos pirm. dr. D. Degėsys ir Vilties draugijos valdybos 
nariai A. Laikūnas ir S. Lazdinis. Apačioje dalis susirinkimo dalyvių.

V. Bacevičiaus nuotr.

CLEVELANDE SUSIORGANIZAVO DIRVOS 
ATSTATYMO VAJAUS KOMITETAS

Spalio 19 d. Lietuvių Na
muose Clevelando lietuvių 
visuomenei buvo pristatytas 
iš lietuvių orgnizacijų atsto
vų ir visuomenininkų susior
ganizavęs Dirvos atstatymo 

nius, kur ilgainiui kiekvie
nas lėtai, bet tikrai slenka už 
mirštin. Kaip graikų padavi 
me, norint ką nors mirtinai 
pasmaugti, reikia savo auką 
pakelti taip aukštai, kad jos 
kojos nesiektų gimtosios že
mės, iš kurios gaunama am
žina stiprybė. Bet gal Zacha
rovas žino kai kurių techniš
kų paslapčių, kurių sovietai 
nenorėtų išduoti ...

Bet tai jau ateities daly
kas. Kol kas Zacharovas lai
mėjo viso pasaulio pagarbą 
ir padėką. (vm)

• KORP! NEO-LITHUA
NIA suvažiavimo išrinktieji 
į vyriausiąją valdybą pasi
skirstė pareigomis: pirminin
kas -- Mečys Šimkus, vicepin 
mininkė - Audronė Pavilčiū- 
tė, sekretorė - Birutė Augai- 
tienė, iždininkas -- Juozas 
Žvynys ir arbiter elegantia- 
rum -- Vaclovas Mažeika.

Korespondencijai naujas 
adresas: Mr. Mečys Šimkus, 
4259 S. Maplewood Avė. 
Chicago, III. 60632 

vajaus komitetas, kuriam 
pirmininkauti sutiko dr. V. 
Bložė.

Susirinkimą atidarė dr. A. 
Butkus, Vilties D-jos vicepir 
mininkas ir papildomus pra
nešimus padarė V. Gedgau
das, A. Laikūnas ir dr. D. De
besys.

Buvo paimformuota, kad 
kol bus įsigyti Dirvos nuosa
vi namai, laikinai patalpos 
yra išnuomuotos 6116 St. 
Clair Avė., Cleveland, Ohio 
44103

v.s. Nijolė Kersnauskaitė, devynerius metus išbuvusi 
Neringos tunto tuntininke, iš pareigų pasitraukė ir tunto 
vadovavimą perdavė s. A. Muliolienei.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Susiorganizavęs komite
tas, naujų namų įsigijimui, 
yra pasiryžęs surinkti apie 
$20,000. Tam bus reikalinga 
visų talka.

Po susirinkimo, besivaiši- 
nant, buvo toliau diskutuoja
mi Dirvos atstatymo reika
lai. Vaišes parengė ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
ponios: Bakūnienė, Butkie
nė, Cijunskienė, Mackuvie- 
nė, Maslauskienė, Palubins- 
kienė, Staškūnienė ir Žilienė.
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Europos Saugumo Konferencija
V

INŽ. RAIMUNDO KUDUKIO, CLEVELANDO MIESTO VIEŠŲJŲ ĮMONIŲ 
DIREKTORIAUS, PASKAITA SKAITYTA OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
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(Pradžia praeitame nr.)
Europos saugumo konfe

rencijos signatarai labai en
tuziastiškai kalbėjo apie jos 
principus ir pozityvius rezul
tatus. Baigdami konferenci
ją signatarai sutiko ir pasiža 
dėjo, kad ‘finalinis akto teks
tas bus paskelbtas kiekvie
noje dalyvaujančioje valsty
bėje, kuri tą tekstą paskelbs 
ir padarys kiek galima pla
čiau žinoma.’

Norėčiau čia trumpai su
stoti ties pačiu ‘Finai Act’ do
kumentu ir bendrais bruo
žais aptarti jo turinį. Nors 
dauguma mūsų esame disku
tavę bendrus šios deklaraci
jos principus, bet nedaug 
kas iš mūsų turėjome progos 
perskaityti pačios deklaraci
jos tekstą.

Po antrašte‘Europos Sau
gumo Klausimai’ skaitome, 
kad signatarai, siekdami tai
kos, saugumo ir teisingumo, 
bei nuolatinio draugiškų 
santykių plėtimo pasižadėjo 
sekančiai:

1. ‘Suvereninė lygybė, gen 
bimas teisių, kylančių iš su
verenumo*. Signatarai pasi
žadėjo, kad: ‘Respektuos vie
nas kito suvereninę lygybę 
ir individualumą ir visas tei
ses, esminiai sujungtas ir ky 
lančias iš suvereniteto.’ Jie 
taip pat respektuos vienas 
kito teises nustatyti ir tvar
kyti pagal savo norus santy
kius su kitomis valstybėmis 
pagal tarptautinę teisę ir 
šios deklaracijos dvasią. ‘Jie 
deklaruoja, kad jų valstybių 
sienos gali būti pakeistos pa
gal tarptautinę teisę, taikiu 
būdu, ir pagal susitarimą...’

2. Signatarai atsisako nuo 
jėgos vartojimo.

3. ‘Dalyvaujančios valstyb. 
laiko viena kitos, taip pat ir 
visų valstybių Europoje sie
nas nepažeidžiamomis, ir 
todėl susilaikys dabar ir atei 
tyje nuo tų sienų užpuolimo. 
Ir todėl, jos nereikalaus ir su 
silaikys nuo veiksmo pagrob 
ti ir uzurpuoti visų dalyvau
jančių valstybių teritoriją, 
ar jos dalį.’

Paskutinio paragrafo da
lis aiškiai rodo, kodėl prezi
dentas Fordas praleido saki
nį liečiantį Pabaltijo valsty
bes savo kalboje, prieš sės
damas į lėktuvą kelionei. Šio 
paragrafo interpretacija yra 
ta, kad JAV, taip pat ir kiti 
signatarai, ištikrųjų pripažįs 
ta dabartines Sovietų Sąjun
gos sienas, įskaitant į tas šie 
nas ir Pabaltijo valstybes.

Tas dar labiau išeina aikš
tėn, kai skaitai 4-tą paragra
fą, kuris pavadintas: ‘Terito
rinis valstybių integralu
mas.’ Šis paragrafas sustip
rina 3-čią paragrafą, daryda
mas skirtumą tarp ‘sienų’ 
(frontiers) ir ‘valstybės’ 
(statė). Lietuvos atžvilgiu 
tai gali turėti didelės reikš
mės. Jei ‘sienų’ sąvoką do
kumente nefigūruotu. JAV 
galėtų ir toliau logiškai atsi
sakyti Lietuvos inkorporavi
mą į Sovietų Sąjungą pripa
žinti. Tuo tarpu, sutikda- 
mos su ‘sienų’(vietoj ‘valsty
bių) sąvoką, JAV jau forma
liai pripažįsta Sovietų domi
navimo Pabaltijo valstybėse 
status _qųo.

Penktam paragrafe pasiža 
dama nesikišti į kitų valsty
bių reikalus. Leiskite šį pa
ragrafą pacituoti, nes jis turi 
tam tikrų implikacijų ir mū
sų lietuviškai veiklai. ‘Daly
vaujančios valstybės susilai
kys nuo bet kokios interven
cijos, tiesioginės, ar netiesio 
ginęs (mano pabrėžta) indi
vidualios ar kolektyvinės, į 
vidaus ar užsienio kitos vals
tybės reikalus, kurie priklau 
so tos valstybės vidaus juris 
dikcijai, nežiūrint kokie bū
tų santykiai tarp tų valsty
bių...jos taip pat visose aplin 
kybėse susilaikys nuo bet 
kokio militarinio, politinio, 
ar ekoniminio akto, ar kito
kios prievartos, turinčios 
tikslą subordinuoti savo inte 
resams kitos valstybės suve
renines teises, kad užtikrin
tų sau bet kokios rūšies nau
dą.’

‘Todėl, jos inter alia susi
laikys nuo tiesioginės ar ne

tiesioginės pagalbos teroris
tiniams veiksniams, ar sub- 
versijai, ar kitiems veiks
mams, turintiems tikslą 
smurtu nuverti kitos daly
vaujančios valstybės režimą

Tas galėtų būti interpre
tuojama kaip pasižadėjimas 
varžyti politinių imigrantų 
veiklą. Nors aš abejoju, kad 
šis pasižadėjimas rimtai bū
tų vykdomas šiame krašte.

Septintuose ir aštuntuose 
paragrafuose kalbama apie 
žmogaus teises, pagrindines 
laisves ir lygias teises bei 
žmonių apsisprendimo (self- 
determination) teises.

Skaitydami šiuos paragra
fus, mes galime tik su panie
ka nusišypsoti. Šie paragra
fai taip pat patvirtinti Sovie
tų Sąjungos ir jos satelitų 
parašais.

Jie skelbia ‘minties, sąži
nės, religijos ir tikėjimo lais
vę. Dalyvaujančios valsty
bės pasižada skatinti ir pa
drąsinti savo piliečius naudo 
tis civilinėmis, politinėmis, 
ekonominėmis, socialinėmis, 
kultūrinėmis ir kitomis lais
vėmis ... kylančiomis iš įgim
to žmogaus asmens tauru
mo.’ Jie deklaruoja mažumų 
teises ir patvirtina Jungti
nių Tautų čarterį, bei univer 
salinę žmogaus teisių dekla
raciją.

Apsisprendimo teisė dis
kutuojama 8-me paragrafe. 
Ten patvirtinama apsispren
dimo teisė žmonėms, norin
tiems išvystyti savo tauti
nes formas, įskaitant politi
nį, ekonominį, socialinį i kul
tūrinį išsivystymą.

Šie paragrafai ištikrųjų 
nereikalingi jokių komenta
rų. Mes visi gerai žinome 
apie teises žmonių, kurie ap
sispręstų išvystyti politines 
savo gyvenimo formas.

Devintas paragrafas pa- 
• tvirtina valstybių tarpusa
vio bendradarbiavimo prin
cipus, o dešimtas kalba apie 
‘pildymą gera valia pasižadė
jimų pagal tarptautinę teisę’

Kad sustiprinti tarpusavį 
pasitikėjimą, valstybės su
tinka iš anksto pranešti vie
na kitai apie didesnius kari
nius manevrus, pasikeisti 
stebėtojais, ir skatinti pasi
keitimą militariniais asmeni
mis. Taip pat, žinoma, ska
tinti nusiginklavimą.

Visi čia minėti paragrafai 
yra dalis ‘deklaracijos prin
cipų ir gairių santykiuose 
tarp dalyvaujančių valsty
bių.’ Kiekvienas signataras 
pareiškė ‘pasiryžimą respek
tuoti ir praktiškai vykdyti 
kiekvieną principą ... kuris 
yra pirminės reikšmės tar
pusavio santykiuose.’

Jungtinės Amerikos Vals
tybės, kaip ir visi kiti laisvi 
kraštai, visada laikėsi žmo
gaus teisių principo. Jie nie
ko nelaimėjo deklaruodami 
prieš pasaulį agresijos pripa 
žinimą. Šis pripažinimas

AR TRAUKTI SKAUDANTĮ
DANTĮ? DAINIUS D. DEGĖSYS, D.D.S.

Ar būtinai reikia traukti 
dantį jeigu jį skauda? Nevi- 
suomet ir štai dėl ko.

Dabartiniais laikais yra 
sėkmingas dantų gydymo bū 
das, kuris odontologijos tech 
nikinėje kalboje vadinamas 
Endodontika’. Šis žodis ki
lęs iš graikų kalbos ir reiškia 
‘danties vidų’, atseit, ‘gydy
mą iš vidaus’. Iš tikrųjų, šis 
metodas yra gimęs daug 
anksčiau, bet tik dabar žmo
nės pradeda jo tikrą vertę 
suprasti.

Dantistas, prieš nutarda
mas ar traukti skaudantį 
dantį ir, kuris naudoja šį ‘en- 
dodontics’metodą, apžiūri ir 
nustato, kaip sunkiai serga 
dantis, ar dantys. Pažiūri, 
ar randasi didelė skylė. Gal 
per didelė, kad išgelbėti 
dantį? O gal yra ir keli, ir 
daug nesveikų dantų, kad 
net neapsimoka vieną išgel
bėti, kuomet kiti jau tiek pa
gedę, kad turėtų būti jau iš
traukti, ar ir patys iškris? 
Jis apžiūri ar pamatas -- 
dantų smagenys geri. Jeigu 
apie dantis kraujuoja, ar 
kalkių prisidėję, burnoje 
blogas kvapas, arba dantys 
kliba, tai labai galimas daik
tas, kad dantų smegenys-pa 
matas yra susirgę ir reika
lauja neatidėliojamo ir grei
to gydymo, kad išvengti vi
siško dantų praradimo.

Dantistas dažnai pačiupi
nėja, pakala dantį patikrinti, 
kuris dantis jautrus ir ser
gantis. Dažnai žandas ar ir 
žandikaulio audiniai ištinsta, 
išsipučia nuo nesveiko dan
ties. Dantistas patikrinęs 
dažnai turi pritvinkusį pati
nimą įpiautį ir artimą dantį 
pragręžti, kad išleidus ten 
susirinkusius pūlius ir tuo 
būdu dantį išgelbėti.

Galima kartais pastebėti, 
kokie pakitimai vystosi dar 
prieš dančiui pradedant 
skaudėti. Roentgeno apara
tas daug ką pasako. Nuot
raukoje galima matyti kiek 
kaulo laiko dantį ir iš to paša 
kyti, ar verta dantį gelbėti.

kaip tik ir tapo pagrindu tos 
aštrios kritikos, kurios Ame
rika susilaukė.

Norėdamas atsikirsti kri
tikai ir parodyti šiek tiek' 
savigarbos, Fordas kalbėjo 
Helsinkyje: ‘Taika nėra tik 
popierio gabalas’, pareiškė 
jis. Ir atskirai taikindamas 
savo pastabas Sovietų Sąjun
gai tęsė: ‘Visos Europos žmo 
nės, ir aš užtikrinu jus, Šiau
rės Amerikos žmonės pavar
go, matydami kaip jų sudė
tos viltys tapo sužlugdytos 
tuščių žodžių ir neišpildytų 
pažadų. Geriau mes sakyki
me ką galvojame, ir galvoki
me ką sakome, nes kitaip 
mes turėsime atsakyti į 
mūsų piliečių pyktį.’

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Prie labai nesveikų dantų 
ir,stebėtina, kartais ir visai 
neskaudančių, būna labai 
mažai likę sveiko kaulo ir tas 
visuomet reiškia, kad greitu 
laiku tie dantys pradės klibė
ti, iškris, ar bus ištraukti. 
Yra atvejų, kuomet dantys 
turi apsčiai kaulo, bet roent
geno nuotraukoje aiškiai 
matosi tamsus šešėlis prie 
šaknies galo, kas reiškia in
fekciją -- dažniausiai granu- 
lomą arba cystą. Šitokie dan
tys anksčiau ar vėliau prade
da skaudėti. Dažnas pacien
tas prašo šitokius dantis iš
traukti, bet ar tai geriausia?

Galima sakyti, kad ne. En- 
dodontikos metodu šitokius 
dantis galima išgydyti ir iš
saugoti. Dantistas per du ar 
ba tris sykius išvalo dantį. 
Išgręžia danties vidų ir su
randa danties kanalus. Šie 
kanalai yra lyg vamzdeliai, 
kuriuose randasi nervas ir 
kraujo gyslos. Priklauso 
nuo danties, kiek ir kokie jie 
yra. Kartais randasi vienas, 
du, trys, ar retkarčiais ir 
daugiau kanalų. Juos išva
lius su specialiom adatom 
dantis nebeturi nervo kuris 
duotų skausmą -- dantis ne
beskauda. Tuo pačiu, tos 
specialios adatos išvalo-paša- 
lina infekuotą danties vi
daus medžiagą.

Šioje procedūroje pacien
tas dažniausiai nejaučia dide
lio skausmo. Dantys būna 
užmarinami specialiu vaistu, 
dažniausiai Xylocainu. b

Šių metų spalio 6 dienos 
Newsweek magazine rašo
ma irgi apie endodontiką. 
Šiame straipsnyje išryškin
tas ginčas kilęs dantistų tar
pe dėl naujo metodo, vadina
mo kartais N2-Sargenti, 
RC2A, ar RC2B. Dantistai 
kurie praktikuoja šį metodą, 
vartoja taip pat specialias 
adatas pritaikintas prie grąž 
tų ir per vieną paciento atsi
lankymą pripildo danties ka
nalą vaistų, kuris susideda iš 
įvairių chemikalų, jų tarpe 
gyvsidabrio, švino, corticos- 
teroido ir formaldhydo.

Ar šis metodas tikrai nau
jas? Prieš šimtą metų buvo 
vartojama panašios medžia
gos mumifikuoti dantis. In- 
fektuota danties vidaus me
džiaga pasilikdavo neišvaly
ta, tik pakeisdavo savo for
mą, ‘mumifikuodavosi’.

Ši Sargenti procedūra at
rodo patraukli, bet ji sukėlė 
ginčus endodontikos specia
listų tarpe. Yra galvojama, 
kad ši procedūra nėra saugi 
tiek žandikauliui, tiek visam 
žmogui. Sargenti metodo 
kritikai tvirtina, kad švino ir 
gyvsidabrio junginiai iš miši 
nio, kemšamo į dantį ,gali bū 
ti nuodingi, jeigu jie prasi
sunks iš danties šaknies 
kanalų.

Šiuo laiku Jungtinių Ame
rikos Valstybių Maisto ir 
Vaistų administracija (U.S. 
Food & Drug Administra- 
tion) dar nėra davusi sutiki
mo legaliai pardavinėti Sar
genti mišinį.



1975 m. spalio 30 d. DIRVA 5

GIEDROS GUDAUSKIENĖS TRIUMFAS
JURGIS GLIAUDĄ

ĮVADAS į įvykį

Sekamadienį, spalio 19 d. 
Brentwood-Westwood simfo 
ninis orkestras, pradėdamas 
savo dvidešimt tretįjį sezo
ną, premjerinį koncertą 
paskyrė JAV jubiliejiniems 
dviejų šimtmečių metinėms.

Šio premjerinio koncerto, 
kurį atlankė gausi tūkstanti
nė auditorija, programoje, 
septynių simfoninės muzi
kos kūrinių tarpe, buvo kom 
pozitorės Giedros Gudaus
kienės kūrinys ‘Los Angeles 
Sketches’. Tai, lietuviškai 
verstina: ‘Angelų miesto 
apybraižos’. ‘Los Angeles 
miesto eskizai’. Įvykis sudo
mino vietos lietuvius. Jų 
daug dalyvavo koncerte. 
Kompozitorei įteiktą gėlių. 
Ji iškviesta scenon.

Iškilmingas ir jautrus mo
mentas, kada G. Gudauskie
nės kūrinį pagrojus, į sceną 
stojo inž. Vytautas Čeka
nauskas ir pagarsino ‘Pagy
rimo raštą’, kuriuo mūsų 
kompozitorę apdovanojo 
‘Los Angeles miesto dviejų 
šimtų metų minėjimo komi
tetas’. Inž. V. Čekanauskas 
yra vienas to komiteto narių 
įeidamas į tą reikšmingą or
ganizaciją kaip ‘Etninio pali
kimo’ atstovas. Kada G. Gu
dauskienės veikalas buvo 
įjungtas į premjerinio kon
certo programą, inž. V. Čeką 
nauskas pajudino tą faktą ko 
mitete. Išdavoje: pakili sce
na premjerinio koncerto sce
noje -- jubiliejinio komiteto 
atstovas, lietuvis, pagarsina 
komiteto pagyrimo raštą 
nuopelningai kompozitorei, 
lietuvei! Faktas, kuris džiu
gina mūsų tautinį pradą, vis 
mumyse slypintį, vis jautrų, 
vis mums mielą.

ORKESTRAS IR JO
DIRIGENTAS

Brentwood-Westwood 
simfoninis orkestras yra vie
nas iš dvidešimt trijų tokių 
vienetų, kurie veikia septyn- 
milijoninėje Los Angeles 
apylinkėje. Tariamas ame
rikiečių indiferentiškumas 
simfoninei muzikai pargriū
va tokį faktą pažinus. Pilnos 
koncertų salės rodo didelį dė 
mesį simfoninių koncertų 
scenoms. ‘Simfonijos Lyga, 
kuri apjungia tuos orkestrus 
(jų tarpe vięnas yra etninio 
prado, japonų) - palaikoma 
įvąir;.ų fondų subsidijomis 
ir yra aukšto muzikinio lygio 
garantija. Kompozitorės 
Giedros Gudauskienės veika 
las, kurio partitūra išsisklei
dė ant šios sąjungos simfoni
nio orkestro dirigento pulto, 
yra jos kūrybinio darbo ir 
talento triumfas.

Tai yra vidutinio sąstato 
orkestras, apie 60 dalyvių. 
Jaučiamas tam tikras polin
kis į specifiniai koncertinio 
orkestro savitumą, kiek pa
didintas styginių instrumen
tų skaičius. Orkestro darna, 
drausmingumas, tonas ir at

liekamo veikalo koloritas, 
pareina nuo orkestro dirigen 
to agresijos ir temp eramen 
to.

Šiam koncertui vadovavo 
dirigentas ir orkestro muzi
kinis direktorius Alvin Mills 
Jis ir kompozitorius. Kaip 
nurodo programos pastraipa 
Alvin Mills yra ir ispanų mu
zikinio folkloro žinovas, stu
dijavęs tą meno šaką Madri
de. Jo dirigavimo maniera 
kupina ekspresijos, jis toli
mas nuo klasikinio dirigento 
stabilumo ir statikos. Alvin 
Mills diriguoja aistringais ba 
tūtos mostais, visu savo 
nuostabiai išraiškingu kūnu 
lyg maudydamasis sąskam
bių kaskadose, lyg nerda
mas į tas garsų trykšles, 
kurias jis išplėšia iš orkestro 
keldamas jas iki maksimumo 
gęsindamas jas iki mormo- 
rando. Jam vadovaujant or
kestras nėra indiferentiškas 
ir preciziškas libreto vergas, 
bet jautrus atskambiais į sa
vo dirigento išgyvenimą, į jo 
temperamentą, į jo sampra
tą apie veikalą. Alvin Mills 
ant orkestro podiumo yra 
lyg šviesos šaltinis, besisvai- 
dąs tai aštriais spinduliais, 
tai prislopinto apšvietimo 
tonais.

Alvin Mills orkestravo 
Giedros Gudauskienės veika 
lą šiam 60 dalyvių orkestrui. 
Jo temperamento bangomis 
‘Los Angeles Sketches’ išsi
veržė premjeriniame koncer 
te, ką amerikiečiai ir vadina 
pompastišku *world premie- 
re’ titulu.

Nežinau, ar kas pasirūpi
no įrašyti šį veikalą į 
fonografo juostelę? Kas turi 
tokio įrašymo teises? Juk 
tokio įrašymo galimybė reta 
dievai žino, kada dar pasitai
kys. Ar mes turėsime Gied
ros Gudauskienės veikalą 
įrašytą ir mūsų dispozicijoje 
mūsų pasitenkinimui?

GIEDROS
GUDAUSKIENĖS 

VEIKALAS

Programoje pristatyta mū
sų kompozitorės kūrybinė bi 
ografija: gimusi Lietuvoje, 
nuo vaikystės muzikos ap
supta, studijavusi Lietuvoje 
Vokietijoje, Chicagos ir Los 
Angeles universitetuose. Ji 
yra ASCAP -- Amerikos 
kompozitorių, autorių, leidė
jų sąjungos -- narė. Jos kury 
bos kraitis - per 50 vokali
nių ir instrumentinių kompo 
zicijų. jos orkestruotas ketu 
rių dalių veikalas atliekamas 
pirmą kartą, tai premjera.

Veikalo keturios dalys: 
Olivera gatvė, Kiniečių mies 
tas(Chinatown), Lietuviška 
bažnyčia prie švento Jurgio 
gatvės (Liethuanian Church 
of the Saint George Street) 
ir Hollywood. Programoje 
tai pristatytas veikalas:

Pirmoji padala, pavadinta 
‘Olivera Street’, pateikia 
meksikietiškos atmosferos 
skonį, randamą šioje senoje 

gatvėje (tai pirmoji gatvė 
Los Angeles mieste); ‘China 
town, antroji padalą, naudo
ja ksylofoną ir stygų pičika- 
tą ir fleitų bei klarnetų sta- 
katą su tikslu sukurti rytie
tišką aplinką; ‘Lithuanian 
Church of the Saint George 
Street’, trečioji veikalo pada 
la, parūpina gražią, į religi
nę panašią melodiją, pirma 
atlikta stygomis ir atskam
bėjusi pučiamaisiais; užbai
giamoji padala, ‘Hollywood’, 
yra saliutas, skirtas garsią- 
jai filmų pramonei.

Šis programos aptarimas 
atrodo Dirvos apžvalginin
kui kuklus, lakoniškas, pride 
rintas glaustam programos 
tekstui. Čia leidžiame sau 
aptarti Giedros veikalą pla
čiau ir išsamiau:

Kūrinys labai įdomus savo 
konstrukcija. Paimtos ketu
rios absoliučiai kontrastinės 
sferos. Kompozitorė vengė 
temų ornamentikos, aran
žuodama motyvą kaipo visiš
ką dominantą paskiruose 
bendros temos fragmentuo
se. Vokiečiai tokį paskirą 
čia fragmentą vadintų ‘Vor- 
spiel’. Tai introdukcija, savai 
mingas preliudas į panora
mą. Keturios vaizduojamos 
sferos, viena kitai absoliu
čiai kontrastuodamos, aki
mirksnių pauzų perskirtos, 
sukaupė visame veikale 
muzikinė idėjos visumą. Ir 
vientisumas, kuris atrodė 
skilęs, veikalą baigus atgyja. 
Peizažo detalės, tokios įvai
rios, vėl sueina draugėn ir 
atstato sąmonėje ir jutime 
bendrai idėjai pajungtos mo
zaikos vientisumą. Tas rel
jefas, bendras padaloms, jas 
apjungia. Gal būt tai ir buvo 
autorės idėjos derinys su vei 
kalo konstrukcija, su ketu
rių sferų sanbūviu vienybė
je? Išraiškos būde vientisu
mas buvo rūpestingai išlaiky 
tas vengiant polifoninių (tai 
yra dviejų ar kelių melodijų 
lygiagretumo) skambesių, 
arba jų sankryžos temų dės
tymo bėgyje. Tai buvo vien 
tisumo pristatymo grynu
mas.

Veikalas atsidengia bravū 
riniais akordais,' neva ispa
niškų konkvistadorų maršu. 
Pirmoji padala išlaikyta 
skardžiu pučiamųjų unisonu 
ir tai yra atsikreipimas į pra
eitį, kurios autorė ieško šian 
dieninės Oliveros gatvės 
kuklybėje. Autorė nori pra
eitį pajusti, net ją glorifikuo- 
ti. Ji atmetė čia tipingą ir 
trafaretinį marijači trombo
nų skardesį. ji rado naują se
niausios Los Angeles gatvės 
reljefą: herojišką gatvės pra 
eitį. Tas manevras išradin
gas ir strategiškai labai 
vykęs.

Antroje veikalo padaloje 
susilietimas su ‘Chinatown’ 
peisažu neišvengiamai kvie
čia susiliesti su kinietiška 
muzikos specifika. Prieš pu
santro šimto metų John Bar- 
row nustatė europiečiams ki. 
nietiškos muzikos prigimtį

Kompozitorė Giedra Gudauskienė ir dirigentas 
Alvin Mills.

savo ‘Travels in China’ kny
goje. Tai tradicinė muzikinė 
eilutė, kur andantino eilutės 
raktas apsagstytas įspėjan
čiais bemoliais. Tai Puccini 
be kompromisų perkėlė į 
savo ‘Turandot’ procesijos 
motyvą. Giedra įvedė į šią 
sferą ksylofoną, akcentuotą 
stygų pičikatą, jungdama 
motyvo ataką su temos rel
jefu.

Trečioji padala, mums, lie
tuviams, meiliausia už kitas 
veikalo dalis. Tai ‘Lithua
nian Church of Saint George 
Street’. Kompozitorės įno
riu ši, seniai teritorine pa
versta religinė lietuvių insti
tucija, tapo visu ketvirtada
liu bendrų losangeliškių te
mų, ketvirtadaliu jos sukur
tos multimilijoninio miesto 
panoramos!!! Tai glosto mū
sų savijautą, mūsų šoviniz
mą’, tenkina mūsų lokalinio 
pamušalo patriotizmą. Tai 
neeilinė drąsa ir neaprėpia
mas nuoširdumas įvesti lietu 
višką temą į bendrąją -- isto
rinę ir modernią -- Angelų 
miesto didybę.

Savo apimtimi, tačiau, ši 
padala užima centrinę neilgo 
veikalo vietą. Esu gi aš šios 
šventovės metraštininkas, 
kadaise rengęsis parašyti 
‘Lelijų kunigaikščio švento
vės Angelų mieste’ knygą. 
Tačiau istorinė kronika tapo 
prozaiška ‘parapijos veikimo 
kronika’. Tada polėkis užlei
do pirmuosius klauptus gy
venimo praktikai. Dabar šią 
etninę patetiką, urbi at orbi, 
Giedra pristato savo orkes
trinėje siujitoje.

Ši, mūsų adoruotina pada
la išlaikyta sravinčioje ele
gancijos tysoje. Čia apčiuo
piame nuslystantį mūsų liau
dinį motyvą, sūpuojamą pu
čiamaisiais, dramatiškai nu
stelbiamą religinės nuotai
kos mušamųjų sąskambiais..

Ketvirtoji, finalinė padala 
skirta hollywoodiškai nuotai 
kų ir stilių kakafonijai. Jau
čiamas kompozitorės sarkaz
mas, net groteską ir gili 
įžvalga į hollywoodišką feno
meną. Tenka galvoti, kad 
tai nėra ‘a salute’, kaip teigia 
programos tekstas, bet reik
lus hollywoodiško psichinio 
veido ir amžino ten nervinio 
šoko škicas. Padala baigia
ma orkestro forte, besiribo
jančiu su katastrofa, su mi- 
ražine ‘tinsel city’ vizija ...

Giedros Gudauskienės 
‘Los Angeles Sketches’, ku
rių premjera nuskambėjo 

kitų septynių simfoninių vei
kalų gretoje, nėra eilinis lie
tuviško išeiviško muzikinio 
pasaulio įvykis. Todėl, įpras 
tinius recenzijos rėmus prap 
lėtus, teko pristatyti mūsų 
kompozitorės veikalą jį su
pančių atributų sumoje.

■ DIENOS 
TEMOMIS

i
Kažin, ar mes kokį savo 

didvyrį minėjom taip plačiai 
ir entuziastiškai, kaip kad 
šiemet minime K.M. Čiurlio- 
nį?Lietuvių ir kitomis kalbo
mis straipsniai bei studijos 
spaudoje, kalbos surengtuo
se minėjimuose, jo garbei 
parašyti ir teberašomi eilė
raščiai, jau pasirodė ir, tur 
būt, dar pakeliui knygos 
apie jo gyvenimą ir kūrybą - 
visa tai rodo, į kokias aukšty
bes Čiurlionis keliamas. Tur 
būt, nebūsime toli nuo teisy
bės pasakę, kad Čiurlionį mi
ni visas lietuviškas pasaulis - 
tiek Lietuva, tiek išeivija - 
užgriebdama ir kitataučius. 
1975 m. yra nepaskelbti Čiur 
lionio metai!

Pastebėtina ir tai, kad Lie 
tuvoje, Čiurlionio gimtinėje 
Druskininkuose, jie ten pa
statė jam ir paminklą, maž
daug 6-7 žmonių aukštumo 
monstrą, kurio viršūnėje pa
dėjo dailininko biustą. Ką ta 
pabaisa reiškia, nemačius 
originalo, sunku pasakyti, 
tik aišku, kad jos savo svo
riu, rodos, nugrims į žemę, o 
tuo tarpu visa Čiurlionio kū
ryba veržėsi į aukštį ...

Keisčiausia iš viso to sąjū
džio yra tai, kad mes kalba
me, grožimės ir rašome apie 
tai, ko nesuprantame arba 
suprantame, kaip kam patin
ka. Tai kažkas panašu į mu
ziką: mes klausomės ir 
gėrimės, bet kiekvienas ją 
apibūdiname savaip, arba ir 
visiškai nemokame apibūdin
ti.

Taigi, Čiurlionio kūryba 
yra mįslė, kurios raktą daili
ninkas nusinešė į kapus. Tik 
vienas dalykas mums yra vi
siškai aiškus: Čiurlionis yra 
perdėm lietuviškas dailinin
kas ir muzikas. Ir to mums 
pakanka.

Jonas Laumenas
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Per užsispyrimą pasiekė daktaro diplomą
Viskas, ką žmogus išmoks 

ta gyvenime, yra naudinga. 
Tuoj po karo, gyvendamas 
Uchtes stovykloje, Vokieti
joje, baigiau auto mechani
kos kursus, vedamus inž. 
Kuprėno, ir elektro-mechani 
kos, vadovaujamus inž. Ket
virčio. Vėliau, mokytojui A. 
Masioniui pradėjus^ anglų 
kalbos kursus, į kuriuos užsi 
rašė apie 200 asmenų, bet po 
penkerių metų likome tik 5 
klausytojai.

Viskas ką ten išmokau bu
vo labai naudinga ir čia, 
Amerikoje. Atvykęs į JAV 
su dviem mažom dukrelėm 
(žmonai išvažiavimas buvo 
atidėtas dėl sveikatos), susi
radau darbą Pennsylvanijos 
geležinkelio vagonų pakrovi
mo skyriuje, bet darbams 
sumažėjus buvau perkeltas 
prie geležinkelio bėgių taisy
mo. Užėjus karščiams dar
bas pasidarė nepavydėtinas, 
tada gavau darbą A&P ben
drovės prekių sandėlyje. Te
ko dirbti prie vagonų iškro
vimo, vėliau selektuoti pre
kes, bet darbas buvo sunkus 
ir monotoniškas. Matyda
mas, kad iki galo amžiaus 
bus sunku ištverti, pradėjau 
po darbo mokintis, galvoda
mas kada nors įstoti į univer 
sitetą.

Pagaliau, beveik po ketu
rių metų, atvyko žmona iš 
Vokietijos. Jos ir kun. Jono 
Gasiūno padrąsintas, pada
viau prašymą į Saint Louis 
Universitetą. Išlaikęs reika
laujamus egzaminus, pradė
jau lankyti vakarais komerci
jos kursą ir po keturių metų 
gavau pirmą laipsnį iš 
komercijos ir finansų (Asso- 
ciate Degree). Po to tęsiau 
studijas Southern Illinois 
Universitete ir įsigijau Baka- 
laureato laipsnį iš komerci
nių mokslų. Šalia to, mokiau
si vokiečių ir rusų kalbas ir 
buvau kvalifikuotas dėstyti 
tuos dalykus gimnazijoje.

Gavęs pasiūlymą dėstyti 
vokiečių kalbą vietinėje gim
nazijoje, paėmiau iš A&P 
bendrovės tris savaites atos
togų ir pradėjau dirbti. Į 
A&P sandėlį jau nebegrįžau, 
nors ten jau dirbau kaip me
chanikas ir darbas buvo ne
sunkus, nenuobodus. Naujo-

ern Illinois Universitetą, 
Carbondale, III. Daktaratui 
gauti. Buvau priimtas ir, ga
vęs vienų metų apmokamas 
atostogas studijoms tęsti, 
pradėjau ir baigiau visą kur
są 1973 metais. Paprastai, į 
daktarąto programą priima 
tik iki 40 metų amžiaus, nes 
vieno studento išleidimas 
kainuoja valstybei $15,000, 
todėl nori, kad žmogus ką 
nor parašytų, ar bent padir
bėtų toje srityje. Mane pri
ėmė tik todėl, kad mano pa. 
žymių vidurkis buvo labai 
aukštas ir turėjau puikias re 
komendacijas iš savo buvu
sių profesorių. (Aš buvau 
jau gerokai perkopęs 50. )

Savo dizertacijai pasirin
kau tema ‘Aprašomoji studi
ja mokslo atsiekimo, profesi
jos ir geografinės vietos mo
kinių kilusių iš lietuvių D.P. 
ir Amerikoje gimusių tėvų, 
kurie lankė Nekalto Prasidė
jimo mokyklą East St. Louis 
nuo 1948 iki 1968 metų’.

Šią temą pasirinkau para
gintas kun. Jono Gasniūno ir 
jam esu daugiausiai dėking- 
gas už patarimą ir pagalbą 
renkant medžiagą studijai. 
Norėjau palikti ką nors būsi
moms kartoms, kad ant Mis- 
sissippi upės krantų gyveno 
lietuvių tautos žmonės, ku
rie, būdami tik atvykę - ne 
turtingi, bet geri sąžiningi 
darbininkai- be jokių valsty
binių ir federalinių finansi
nių pagalbų sugebėjo savo 
vaikus kultūringai išauklėti

ir išmokslinti, savo sunkiai 
uždirbtais pinigais pastaty
tuose pastatuose, kad ir 
paprastuose, be moderniųjų 
mokslo priemonių ir be aukš 
to atlyginimo mokytojų.

Šita studija yra geras atsa 
kas kitoms, ankstyvesnėms 
studijoms, kuriose buvo tei
giama, kad geras mokslo ly
gis yra galimas tik turint mo 
dėmias mokslo priemones, 
puikius pastatus ir labai kva 
lifikuotus mokytojus. Ir 
Lietuvių parapijos mokykla 
buvo geriausia ne tik visoje 
diocezijoje, bet ir visoje pla
čioje apylinkėje.

Vytautas Gavelis

BOSTON
MIRĖ DR. A. KAPOČIUS

Spalio 12 d. staiga mirė il
gametis Bostono veikėjas, 
dr. Anthony Kapochy (Kapo 
čius). Jis buvo gimęs 1895 m. 
liepos 13 d. Shenandoah, 
Pa. 1917 m. baigė Tufts 
Dental School, gaudamas 
dentisterijos daktaro laipsnį. 
Dr. Kapochy buvo pats pir
mas Bostono lietuvis, kuris 
įgijo daktaro laipsnį.

Socialus ir paslaugus, dr. 
Kapochy rėmė daugelį Bosto 
no lietuvių kultūrinių bei vi
suomeninių užsimojimų. 
Pas jį dažnai viešėdavo įžy
mūs lietuvių veikėjai iš sve
tur. South Bostono Lietuvių 
Piliečių Klubo direktorius 
nuo 1930 m.; Lietuvių Vaiz
bos Buto So. Bostone narys; 
dr. Kapochy priklausė prie 
Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje, B ALF, Lietuvos Vy
čių ir kitų draugijų. Jis bu
vo aktyvus Amerikos politi
koje: Respublikonų Massa- 
chussetts valstybės komite
te, Lithuanian Štate and Na- 
tional Republican Commit- 
tee. Jis buvo Tufts Univer
siteto dentisterijos fakulte
to mecenatas. Taipogi jis 
skirdavo nemažas aukas lie- ' 
tuvių bažnyčioms bei vienuo- 
lynams. Giliame nuliūdime 
paliko žmoną Blanche.

Algirdas Budreckis

Išrinkit...

21 metai
patyrimo

IŠRINKIT
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je vietoje mokėjo, pradžioje, 
tūkstančiu dolerių mažiau, 
bet jau galėjau jaustis, kad 
galiu nuveikti ką nors geres
nio, ne vien tik dėžes nešioti. 

Mokytojaujant buvo ge
resnės sąlygos ir toliau mo
kytis, taip 1968 metais ga
vau Magistro laipsnį iš peda
gogikos - vokiečių kalboje, o 
1971 metais įsigijau Specia
listo laipsni taip pat iš peda
gogikos - vokiečių kalbos. 
Dabar jau atrodė, kad bus 
viskas, nes dirbant dienomis 
ir mokantis vakarais Dakta
ro laipsnio gauti neįmanoma 
Pradėjau dirbti Statė Com- 
munity College, kur dėsčiau 
komercijos ir biznio adminis
travimo mokslus, bet maty
damas, kad apmokamų atos
togų vieniems metams ne
gausiu - atsisakiau ir grįžau 

i gimnaziją mokytojauti, 
įdaviau prašymą į South-
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VLADAS BŪTĖNAS

• JAV KONGRESO at
stovas E. Derwinski (R-Ill.), 
vienas iš didžiųjų antikomu- 
nistų ir nuoširdus pavergtų
jų tautų atstovų draugas bei 
jų pastangų rėmėjas, spalio 
15 d. vakare lankėsi Altos 
įstaigoje Chicagoje. Jis pa
darė ilgesnį pranešimą čia 
susirinkusiems Altos valdy
bos nariams, lietuvių spau
dos bei radijo atstovams ir 
atvykusiems latvių centri
nių organizacijų nariams, ir 
atsakinėjo į jų klausimus. 
Pokalbis pagrinde lietė Hel
sinkio konferenciją, ten pasi
rašytą dokumentą ir to doku 
mento išdavas dabartyje ir 
ateityje. Taip pat kalbėta ir 
apie JAV Kongreso atstovo 
E. Derwinskio rezoliuciją 
401, kuria reikalaujama, kad 
JAV vyriausybė aiškiai dar 
kartą pasisakytų, jog nepri
pažįsta Baltijos valstybių 
okupacijos. Ypač latviai sve
čiai kėlė faktą, kad tokių re
zoliucijų įnešta ir daugiau 
ir kai kurios iš jų gal būtų 
net efektingesnės. Reikalą 
plačiau aiškino dr. K. Bobe
lis, inž. A. Rudis ir kt. Kai 
kuriose rezoliucijose reika
laujama, kad Baltijos valsty
bių okupacijos nepripažini
mo klausimas būtų iškeltas 
Jungtinėse Tautose. Tuo 
tarpu JAV kai kurie senato
riai ir šiaip politikoje besi- 
reiškią asmenys tokio žygio 
bijo, nes tretysis neutraliųjų 
valstybių blokas, susidėjęs 
su komunistinėmis valstybė
mis, Jungtinių Tautų foru
me kaip tik gali pasisakyti 
prieš tokią rezoliuciją ir to
kiu atveju JAV vyriausybei 
būtų nemalonus smūgis. To
dėl Altos vadovai, atrodo, įti-
kino latvius, kuriai žalias 
šviesas jau yra atidaręs ant
rinis pakomitetis. Rašančio 
nuomone, šalia kongr. E. 
Derwinskio rezoliucijos 401, 
reikia remti kitas protingas 
rezoliucijas, nes kur tik pajų 
dinamas Baltijos valstybių 
okupacijos reikalas, tai jau 
šauksmas pasauliui dėl oku
pantų kryžiuojamos Lietu
vos.

• DĖL Helsinkio konferenci 
jos ir ten pasirašyto doku
mento iš JAV Kongreso at
stovo E. Derwinskio tikėjo
mės išgirsti aštrios kritikos. 
Bet įvyko atvirkščiai. Kongr. 
E. Derwinski, pradžioje 
pabrėžė tuo klausimu reiš
kiąs grynai savo asmenišką 
nuomonę, pasisakė panašiai, 
kaip prez. Fordas, kaip 
Altos pirm. dr. K. Bobelis. 
Jo nuomone, pasirašydamos 
dokumentą, ne kokią oficia
lią ir legalią sutartį Helsin
kyje, JAV principuose nieko 
nepralaimėjo. To dokumen
to išdavoje, esą, pagerintas 
klimatas tarp NATO ir Var

šuvos blokų ir atsirandan
čios galimybės sovietus stip
riau paspausti įvairiuose at
vejuose. Kad Helsinkio do
kumento pasirašymo išdavo
je sovietai stipriau spaudžia 
jų okupuotas ir satelitines 
valstybes, kongresmanas, 
berods, nieko neužsiminė, 
nors iš jo pranešimo išaiškė
jo, kad jis puikiai pažįsta vi
sų pavefgtųjų tautų gyveni
mą, žmonių nuotaikas ir re
zistencinius momentus pra
dedant armėnais ir baigiant 
lietuviais. Iškėlęs nemažą 
sovietų karinę galybę, kongr. 
E. Derwinski pastebėjo, kad 
karinė jėga dar nėra viskas. 
Šalia karinės jėgos reikia ir 
ekonominės. Didžiulė ekono 
minės jėgos persvara yra 
Vakarų pusėje ir su ta jėga 
sovietus galima smarkiau pa 
spausti. Kai kurias tokio 
spaudimo akimirkas kong
resmanas ir paryškino. Gan 
aktualių klausimų kongres- 
manui iškėlė red. M. Gudelis, 
A.Daukienė, A. Regis ir kt. 
Svarbiausia dėl prezidento 
Fordo kalbos vienu ir kitu at 
veju: pvz. priėmęs pavergtų 
jų tautų atstovų delegaciją 
Baltuose rūmuose, preziden
tas priminė ir Baltijos valsty 
bes, kad JAV vyriausybė jų 
okupacijos nepripažįsta. 
Tuo tarpu prieš sėdant į lėk
tuvą kelionei Helsinkin, pre
zidentas pareiškimą apie Bal 
tijos valstybes išleidęs. Kon
gresmanas E.Dervvinski at
sakydamas pastebėjo, kad 
Baltuosiuose Rūmuose prezi
dentas pasakė tai, ką jis as
meniškai galvoja ir kaip iš 
tikrųjų yra. Gi kalba, kurią 
prazidentas pasakė prieš sės
damas į lėktuvą, buvo rašy-
ta jo kalbų rašytojo, sutrum
pinta ir todėl Baltijos valsty
bių klausimas buvęs išleis
tas. Taip pat kongresmanas 
pabrėžė, kad valstybės sek
retoriaus vieta esanti Har
vardo universitete, kad Am 
rikos Balsas labai neutrali
zuotas, bet už tat tikrai tobu 
los esančios Radio Free Eu
ropa ir Radio Lieberty prog
ramos, kurios dar vis gerina
mos, o jų išlaikymas JAV 
Kongrese turi užtarėjų. 
Kongr. E. Derwinski kalbė
jo žymiai ilgiau, bet čia tik at
vėriau vieną-kitą opesnę 
mintį. Po pranešimo ir klau
simų knogresmanas dar pasi 
liko su visais trumpoms vai
šėms, visai nesidomėdamos, 
kad tą vakarą per TV buvo 
rodoma beisbolo World Se- 
ries žaidimas.

• VIENAS iš pirmaujančių 
JAV žurnalistų William F. 
Anderson, praėjusį pavasarį 
eilę straipsnių Chicago Tri
būne ir kitur iškėlė kylan
čius pavojus Lietuvos reika
lui, lapkričio 22 d. atvyksta į

Chicagą ir čia bus specialiai 
pagerbtas Altos suvažiavi
mo proga rengiamam banke
te Pick-Congress viešbutyje. 
Kartu su žurnalistu William
F. Andersonu bus pagerbtas 
ir mūsų draugas, didelis ko
votojas už pavergtų tautų 
laisvę, JAV Kongreso atsto
vas E. Derwinski. Tai tas 
pats vyras, kurs vadovavo 

pastangoms gauti 64 milijo
nus dolerių paramos Radio 
Liberty ir Radio Free Europ 
egzistencijai išlaikyti. Atsto- 
vų rūmai tai paramai pritarė 
237 balsais prieš 176. Jis la
bai stipriai gynė lietuvių rei
kalus kai Maskvos delegaci
ja, atvykusi į Washingtoną, 
dalyvavo Kongreso užsienio 
reikalų komiteto posėdžiuo
se. Šis Altos atstovų suva
žiavimas ir banketas su dvie 
jų žymių amerikiečių pager
bimu yra istorinis, nes šiais 
įvykiais atžymima Altos 35 
metų sukaktis. Nors tam tik 
ri mūsų visuomenės sluogs- 
niai Altai pranašauja ‘senat
vę ir greitą mirtį’, bet Altą 
teberiamia didelė išeivijos 
lietusių dalis, rėmėjų tarpe 
yra ir tam tikras procentas 
jaunimo. Yra akimirkų, kai 
vienam-kitam Altos ėjimui 
ar jos vadovų užsispyrimui 
nepritariam, bet iš kitos pu
sės matome atliekamų nema 
žai uždavinių, reikšmingų 
Lietuvos laisvės bylai. Gal 
ne vienas iš mūsų neprita- 
rėm ir kongr. E. Derwinskio 
paskutinio pranešimo min
tims, bet jį išklausyti buvo 
įdomu, nes kalbėjo ne šiaip 
koks propagandistas, bet 
rimtas politikas. Artėjančio 
banketo organizacinius dar
bus pradėjo kun. A. Stašys,

Žurnalistas William F, Anderson

vėliau tą naštą perdavęs 
žurn. S.Semėnienei.

PAGERBĖ M. REKIaAITĘ

Rugsėjo 29 d. vakarą, Ni
jolės ir Vytauto Kaveckų na
muose, Chicagoje, šeiminin
kų kvietimu, susirinko nema 
žas būrys chicagiškių, pa
gerbti Miką Rėklaitį, Kavec- 
ko žodžiais tariant, ‘žengian
tį lapą, pažymėtą aštuoni’... 
Susitikimas ir malonus vaka 
rojimas su šiuo tauriu, di
džios dvasios lietuviu, vi
siems dalyviams teikė daug 
malonumo. Vakaro dalyviai, 
sveikindami sukaktuvininką 
trumpais sakiniais iškėlė jo 
būdo bruožus, jo kaip tikro 

kario (J. Jurkūno žodžiais), 
lygiai kaip lietuvio visuome
nininko darbo ir santykiavi
mo stilių. Gen. Konsule J. 
Daužvardienė savo šiltame 
žodyje, linksniavo Miko Rėk
laičio nueitąjį kelią ir linkėjo 
‘dar ilgai ilgai būti su mumis 
ir pavyzdžiu mums’.

Sukaktuvininkas, dėkoda
mas visiems už šį vakarą bei 
savotiškai mistišką pakvieti
mą, drauge pareiškė padėką 
visiems dalyviams, kurie esą 
‘perdaug mane išgyrė, net 
herojumi padarė ... aš tokiu 
nebuvau ir neesu, bet visad 
stengiausi gerai atlikti savo 
darbą ir savo pareigą’.

(m)

Balsuokit už Demokratų remiamų kandidatų
The Skulina for Cleveland School Board Komitetas 
ragina jus balsuoti už

BALSUOKITE UŽ^ _____

X Į THOMAS R. SKULINA
CLEVELAND BOARD OFEDUCATION

ANTRADIENI, LAPKRIČIO 4 D. , 1975

KVALIFIKUOTAS - PRITYRĘS - SUBRENDĘS

- KANDIDATAS SU TRIM UNIVERSITETO LAIPSNIAIS
BALSUOKITE UŽ

■Sustiprinta drausmė - Papildomą saugumą mokyklose - Mokyklas 
kurios išlaiko nesikeičiančią aplinką - Mokyklas kurios ugdo įsta

tymus gerbiančius piliečius - Daugiau Federalinių ir valstybinių 
fondų - Daugiau paruošimo darbams.

X | Balsuokite už mokslinimo kokybę
Mrs Valera Bielen, 3792 E. 54th St. Cleveland, O. 44105
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X IA/II 1 IAII U UIIDCD CLEVELAND MUNICIPAL COURT flILLIHm n. nUDCII JANUARY 4, TERM

X RONALD J. SUSTER euclid ^nicipal court

X JUDGE KENNETH R. STRALKA
X JUDGE GEORGE W.SPANAGEL

Ramovėnų choras su vadovu muz. Juliu Kazėnu. J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

DAINA, KURI MUMS PRIMENA LIETUVĄ
lyginti neilgą savo egzisten
cijos laiką Ramovėnų choras 
turėjo net dvyliką pasirody
mų. Julius Kazėnas, pats 
puikaus balso savininkas, 
dažnokai padžiugina klausy
tojus savo solo dainomis, cho 
rą moko, harmonizuoja dai
nas ir taip pat yra parašęs 
muziką pagal A. Baranausko 
žodžius ‘Ne taip staugia’ ir 
tą dainą dedikavęs ramovė
nų nariui, visuomenininkui 
ir Dirvos nuolatiniam kores
pondentui P.Karaliui. Cho
ras koncertuoja dažniausiai 
su mažu - beveik be atlygini
mo, nes chorą išlaiko Ramo
vė. Su džiaugsmu choro va
dovybė pastebi, kad repetici 
joms patalpas davė klebonas 
kun. G. Kijauskas. Chore 
gali dalyvauti visi lietuviai, 
dainą mylintys vyrai, buvę 
ar busimieji kariai.

Šiuo tarpu choras intensy
viai repetuoja savo repertu
arą, besiruošdami dviem iš
vykom. Š.m. spalio 25 dieną 
koncertuos Rochesteryje vie 
tos Ramovės kvietimu. Lap
kričio 20 d. išvyksta koncer- 
tdoti į St. Catherine’s, Ont. 
Radijo Klubo vakare.

Dar pasiklausiau jų įs
pūdingo dainavimo. Minti
mis nusikeliu į jau taip 
beveik nerealią gražią praei-

Graži rudens sekmadienio 
popietė. Saulės spinduliai 
krinta žvilgančiomis kaska
domis pro muzikos kambario 
langą, virpteli tamsiame pia
nino paviršiuje ir sustingsta 
dainos pakilioje melodijoje. 
Stoviu šalia durų antrajame 
Naujosios parapijos salės 
aukšte ir stebiu Ramovėnų 
choro repeticiją. Meno vado 
vas ir choro energingas diri 
gentas Julius Kazėnas, atsi
raitojęs rankoves, lengvais 
rankų mostais žaiste žaidžia 
nuotaikingolietuviško maršo 
ritmu. ‘Aukso žiedą mergu
žėlei, meilės žodelius ’ ... 
nuaidi paskutinieji Strolios 
‘Kur dangus ugnim liepsno
ja’ posmo žodžiai. Nenoro
mis primerkiu akis ir taip 
arti matau mūsų Lietuvos 
kareivėlius, žygiuojančius 
Lietuvos miesto grindiniu, 
sekamus būrio vaikų ir 
paauglių, o šaligatviuose 
lėtai einantys praeiviai, lie
tuviškos karo dainos tempo 
pagauti, ima ritmingiau kilo
ti kojas ...

Ant mokyklinės lentos su
rašytas repertuaras būsi
mam koncertui: lietuvių 
kompozitorių damos, kariš
kos dainos, ištraukos iš ope
rų. Meno vadovė ir ištikima 
Ramovėnų koncertų palydo
vė GenovaitėKarsokienė var- ti, ir esu dėkinga jiems -- per 
to gaidas ir susikaupusi seka 
dirigento pastabas. Kėdėse 
susėdę choristai, virš dvie
jų dešimtų įvairaus amžiaus 
lietuvių vyrų, su gaidomis 
rankose, savo balsus sulieja 
į darnią vienumą. Pastebėję 
mano buvimą, mane malo
niai pakviečia į savo tarpą. 
Čia sužinau daugiau apie 
mūsų šaunųjį Ramovėnų cho 
rą ir jo istoriją. Choristų tar 
pe dalyvauja net kelios tos 
pačios šeimos kartos, tai tė
vas ir sūnus Henrikas ir Li
nas Johansonai ir Juliaus Ka 
zėno sūnus Bronius. Choris
tų iš viso 23, kurių pirminin
ku nuo pat choro įsteigimo 
dienos prieš tris metus yra 
Aleksas Liutkus. Chorui 
įsteigti idėją davė Clevelan
do Karių Ramovės pirminin
kas Antanas Jonaitis. Per pa

koncertų sales teskamba jų 
daina, paliesdama kiekvieno 
lietuvio širdį šilta, nostalgiš
ka banga. Daina išsakome 
savo jausmus, viltis, nuotai
kas. Daina riša ir vienija 
mus. Norėčiau baigti Vaičai
čio žodžiais: ‘Vai lėkite, dai
nos, iš vargo nupintos ...’

kė eilės atskirų aplodismen
tų. V. Verikaitis pavergė 
publiką, ypatingai savo ele
gantišku ir kilniu mostu -- 
specialia daina -- pagerbda
mas Clevelando garsiuosius 
muzikus, Oną ir Alfonsą Mi- 
kulskius.

Vakarienės metu turėjau 
progos asmeniškai su malo
niuoju svečiu pasikalbėti. 
Daugumoje žinome, kad jis 
jau Lietuvoje buvo daininin
ku, dalyvavo Vilniaus ope
ros chore ir lankė muzikos 
mokyklą. Vokietijoje daly
vavo Starkos chore, o perei
namoje stovykloje suorgani
zavo mišrų chorą. 1948 me
tais emigravęs į Kanadą ėjo 
savo pasirinktu gyvenimo 
keliu. Pradžioje vargoninin
kavo ir pradėjo lankyti To
ronto Karališkąją Muzikos 
Konservatoriją. Tuo pačiu 
metu suorganizavo chorą, or
kestrą, vyrų kvartetą. 1955 
metais baigė Toronto univer
sitetą su muzikos magistro 
laipsniu. Šiuo metu dėsto vo 
kalinę ir instrumentalinę mu 
ziką vienoje Toronto gimna
zijų. Šalia savo intensyvios 
lietuviškos veiklos V. Veri
kaitis dalyvavo solistu Cana- 
dian Opera Co., reiškiasi vie
tinėse radijo ir televizijos 
programose.

1965 metais, Hamiltono 
PLB pirmininko Jeronimo 
Pleinio kviečiamas, suorgani 
zavo mergaičių chorą, per 
kurį iki šio laiko perėjo dau-

Endorsed būt unopposed are these Municipal Court Judges:

JAMES F. HENNESSY, Berea 
EDWARD F. FEIGHAN, Cleveland 

WILLIAM E. AURELIUS, Lyndhurst 
MILTON D. HOLMES, Rocky River 

MANUEL M. ROCKER, Shaker Heights 
JEROME A. KLEIN, South Euclid

Do Your Part on Election Day!
Į X Į Good Judges=JUSTICE!

g M
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4 THE BAR ASSOCIATION OF GREATER CLEVELAND
Q

į į Judicial Selection Committee, Robert D. Archibald. Chairman 
2225 Coventry Road, Cleveland Heights, Ohio 44118

giau negu 200 mergaičių. Da 
bartinė choro sudėtis yra 55 
17-18 metų mergaitės. Cho
ras pasižymi taisyklinga lie
tuviška tarsena ir repertua
ro įvairumu. Paklaustas, ko
dėl taip intensyviai dirba su 
lietuvišku jaunimu, atiduo
damas daug laiko ir energi
jos, solistas prisipažino, kad 
Clevelando Mikulskių pavyz 
dys jam buvo tikrasis įkvė
pimas. Kas liečia jo paties 
muzikos pasirinkimą, solis
to individualus skonis kryps
ta Šuberto dainų ciklo kryp
timi. Jis dainuoja vokiečių, 
prancūzų ir italų kalbomis, 
scenoje yra dinamiškas ir 
dramatiškas. Jo mostai nė
ra charkteringi tipingam, 
klasiškai surežisuotų mostų, 
solistui. Jo judesiai yra indi
vidualūs, laisvi ir išraiškingi .

Ypatingą dėmesį reikia at
kreipti į choro akompaniato
rių Joną Govedą, jauną 24 
metų Kanados lietuvį. Jo 
subtilus muzikos pajautimas 
lengvas priėjimas prie vieto
mis labai komplikuoto teks 
to, daug prisidėjo prie choro 
meninio lygio. t

Negaliu nepastebėti, kaip 
Hamiltono choristės mėgsta 
savo meno vadovą - jis yra

draugiškas, linksmas, su 
stipriu sąmojum ir humoro 
jausmu. Buvo malonus vaka
ras tiek pasiklausyti Aidų, 
tiek asmeniškai arčiau susi
pažinti su Kanados veikliu 
lietuviškos muzikos propa
guotoju ir mylėtoju. Nedide 
lis būrelis išlydi svečius į 
autobusą. Naktis vėsi, 
žvaigždėta. Atsisveikinimo 
klegesys nutyla, ir už gatvės 
kampo pranyksta autobuso 
šviesos.

Į CLEVELANDO PARENGIMU •
!_ _ _ KALENDORIUS _ _ _

• LAPKRIČIO 8 ir 9 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkė.
• LAPKRIČIO 15 D. Nerin

gos tunto jaunimui vakaronė.
• LAPKRIČIO 16 D. šv. 

Jurgio parapijos rudens fes
tivalis.

• LAPKRIČIO 22 D. Ka
riuomenės šventės minėji
mas. Rengia LKVS Ramo
vė. _

• LAPKRIČIO 23 D. Kris
taus Valdovo šventės minėji 
mas Naujoje parapijoje.

• LAPKRIČIO 29 D. 
Vysk. Valančiaus minėjimas 
Naujosios parapijos salėje.

INSURANCE AFFILIATES, INC. - DRAUDIMO AGENTŪRA

VAKARAS SU
AIDAIS IR 
V. VERIKAIČIU

Hamiltono Mergaičių cho
ras Aidas, koncertavęs Cle
velande spalio 18 d., buvo 
Clevelando dainos mylėtojų 
priimtas šiltai ir maloniai. 
Tačiau to choro įkūrėjas, va
dovas ir dirigentas, solistas 
Vaclovas Verikaitis, susilau

15401 DETROIT AVĖ., LAKEVVOOD, OHIO 44107

ADAS E. MALENAS - Agentas

Telefonas: Office 228-9500

Nami^ 467-4548 

Komercinio, privataus turto, automobilių ir kitų rūsių drau- 
Į dimas. Atstovaujame virs dvidešimt draudimo kompanijų.
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MES UŽTENKAMAI LAUKĖME 
MES REIKALINGI DARBU DABAR 

Beveik pusė milijono Ohio gyventojų yra be darbo — daugelis 
i jų mes patys arba mūsų šeimos nariai.

Daugelis mūsų — ir mūsų tėvai prieš mus — sunkiai dirbo dėl to kq turime. 
Mes patys tai padarėme dėl to, kad privalėjome.

i Dabar daugelis mūsų esame reikalingi pagelbos, 
bet mes nenorime pašalpos - mes norime darbų.

Lapkričio 4 turėsime progų patys sau padėti. Mes galime 
i balsuoti už drąsų,bet protingų planų, kuris sukurs mums 
į reikalingus darbus.

Šis JOBS PLAN bus balsavimui kaip 
Ballot Issues 2, 3,4 i r 5.

* ■ • . 
( * .

TO PASKIRTIS YRA SUKURTI 500,000 DARBŲ 
PER SEKANČIUS 5 METUS.

BALLOT ISSUE 2 suteiks valstijos taksų iniciatyvą pramonei - stiprus kvietimas įmonėms įsikurti ar išsiplėsti 
ar modernizuotis Ohio valstijoje. Padidinta pramonė sukurs naujus darbus mums.

BALLOT ISSUE 3 leis valstijos vyriausybei pagerinti, patikslinti ir pataisyti Ohio susisiekimo sistemą.
i

Viešas susisiekimas, kelių užbaigimas, gatvių apšvietimas, keleivinių traukinių išvystimas — visa tai 
dar daugiau sukurs nauju darbų.

i
BALLOT ISSUE 4 įgalins valstiją duoti saugias žemos kainos paskolas naujų namų statybai. Tai reikš naujus 
namus žmonėms, kurie anksčiau negalėjo to sau leisti. Ši konstrukcija padės jums įsigyti namus ir darbą.

Tai reikš taip pat statybą modernių prieglaudos namų ir centrų senesnio amžiaus žmonėms.
i

BALLOT ISSUE 5 padės atgaivinti vietines bendruomenes visoje valstijoje. Tai suteiks tiesioginę pagalbą 
kiekvienam miestui ir kaimui valstijoje. Ballot ossue 5 taip pat išvystys valstijos programą vėžio gydymui 
ir išplės Ohio gyvybės gelbėjimo atviros širdies operacines.

Konstrukcija tose srityse sukurs naujus darbus.
Tik jums balsuojant už Ballot Issues 2, 3, 4 ir 5 daugiau 

darbų bus sukurta. Mes laukėme pakankamai ilgai. 
Mes turime patys tai padaryti.

BASUOKITE YES UŽ DARBUS
raid for by OHIOANS FOR JOBS AND PROGRESS, Henry M. O’Neill, Jr. Chrmn. 2077 Park Hill Dr.» Columbus, Ohio 43209
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Varpo choras su vadovu muz. J. Govedu.

į Clevelandą atvyksta Toronto Varpas

DETROIT

KONCERTAS BALIUS
‘Žiburio’ lituanistinės mo

kyklos tėvų komitetas lap
kričio 8 d. 7 v.v. Kultūros 
Centre rengia koncertą - ba
lių.

Meninę programą atliks 
solistė Anita Pakalniškytė iš 
Hamiltono. Šokiams gros 
Rimo Kaspučio padidintas 
orkestras. Stalai ir vietos už 
sakomos pas Dalią Gilvydie- 
nę, tel. 626-6639.

RENGIAMA PARODA

K.M. Čiurlionio meno kū
rinių parodai surengti ame
rikiečių visuomenei, yra 
sudaryta komisija iš šių as 
menų: dail. Stasės Smalins- 
kienės, Juozo Leščinsko, Al
gio Skrebutėno ir Leopaldo 
Heiningo. Šios parodos su
rengimui reikalingos lėšos. 
Visi lietuviai kviečiami nors 
maža savo auka prisidėti ir 
paremti šį darbą. Aukas pri
imti pavesta Leopaldui Hei- 
ningui.

AUKOJO

• ŠALFO metinis suvažia
vimas įvyks Detroite, Lietu
vių Kultūros Centre, lapkri
čio 8 d. 1 v. p.p.

• WILLIAM J. JAKUBS, 
sūnus gerai lietuviams pažįs
tamų William ir Helen Ja- 
kubs, baigė cum Įaudė 
Cincinnati Institute of Mor- 
tuary Science ir dabar dirba 
su savo tėvu ir senele Della 
E. Jakubs (The Jakubs and 
Son Funeral Home 936 E. 
185 St., Cleveland, O.).

Sveikiname su mokslo bai-

Clevelando Lietuvių Die
nų koncerto programą atliks 
didžiulis 60 dainininkų To
ronto lietuvių choras ‘Var
pas’. Prieš kelioliką metų 
vienos Vasario 16 šventės 
proga gėrėjomės to šaunaus 
ir skambaus choro koncertu 
Clevelande. Nuo to laiko 
daug kas pasikeitė: ir daini
ninkų sąstatas, ir choro diri
gentai, ir valdybos. Šiuo 
metu choro dirigentas yra J. 
Govedas, o choro valdybos 
pirmininkas - P. Dunderas, 
abu jaunosios ateivių kartos 
vyrai. Taip pat ir choristų 
eilėse daug jaunimo.

Choras įkurtas 1952 me
tais. Pirmutinis jo vadovas 
buvo komp. S.Gailevičius, 
kuris dirigavo chorui 14 
metų. Po jo sekė D. Skrins- 
kaitė, sol. V. Verikaitis, muz. 
A. Ambrozaitis ir, nuo 1974 
metų, dabartinis dirigentas 
J. Govedas.

Per tą virš 20 mėtų laiko
tarpį Varpas skambėjo arti 
200 kartų Kanadoje ir JAV. 
Varpo koncertų klausėsi dau 
giau kaip 100,000 žmonių. 
Lietuviškoji ir angliškoji 
spaudos kritika daug kartų 
pripažino Varpą kaip vieną 
iš stipriausių chorų. Kana
dos policijos ruoštoje šventė
je, kur dalyvavo net 12 tau
tybių chorai, Varpui pripa
žinta pirmoji vieta.

Solistas V. Verikaitis rašo 
‘... Varpas augo savo darniu 
skambesiu, gero repertuaro 
parinkimu ir, gražios inter
pretacijos lydimas, tapo vie
na iš geriausių grupių visoje 
Š. Amerikoje. Geras chori
nis balansas dėka laimingo 
išdėstymo balsuose pasiekė 
tokio lygio, jog jam pavydė
jo net patys gerieji chorai’.

Savo repertuare choras tu 
ri keletą kantatų ir 174 dai
nas, iš kurių 150 yra 
lietuvių, o kitos nelietuvių 
kompozitorių dainos, taip 
pat operų ištraukos ir kito
kios populiarios tarptauti
nės dainos.

Šiame koncerte Varpas pa 
dainuos 12 parinktų lietuvių 
kompozitorių dainų ir 6 ope
rines ištraukas, o atskirai 
moterų choras atliks 3, ir vy
rų choras 4 dainas. Taigi, 
lapkričio 8 d. vakare turėsi
me gerą progą pasidžiaugti

gero ir stipraus choro kon
certu. z

Galingai skambės Varpas, 
primindamas: ‘O skambink 
per amžius vaikams Lietu
vos! Tas nevertas laisvės, 
kas negina jos ...’

(pk)

Dievo Apvaizdos parapi
jos baliaus komitetas Dirvai 
paskyrė $10 auką. Ačiū.

girnų ir linkime šiame darbe 
taip pat gražiai lietuviams 
patarnauti, kaip jo tėvas ir 
senelė.

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

FREE.SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGSI

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
Ponaity it imposad tor aarly withdrawai$

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Irvinvvare’s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Also available are 7 K % C.D 's for 6-year maturity in $1,000 unlts.

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

/uperior Avinę)/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE

^^^98^asM^5th^t^et^^^^71^Supeno2j^venue^^^2351^EuchdjAvenu^
CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

CLEVELANDO 
PEDAGOGINIAI KURSAI 

PRADĖJO DARBĄ

Po vienerių metų pertrau
kos svarbi ir labai reikalinga 
busimųjų mokytojų ruošimo 
institucija vėl paradėjo dar
bą. Kursuose dėstys: kursų 
vadovas V. Kavaliūnas, mo
kytojai J. Žilionis, A. Tamu- 
lionis, P. Karalius, D. Kava
liūnaitė, prof. A.Augustina- 
vičienė ir svečiai-lektoriai 
dr. J. Jakštas, A. Mikulskis, 
dr. D. Tamulionytė, J. Stem- 
pužis, L. Sagys, V. Rociūnas

Į kursus įsirašė: R. Bei- 
zinskas, A. Mackevičius, N. 
Lenkauskaitė, N. Mainelytė, 
R. Eidukaitė, A. Kazlauskas 
ir J. Ramūnienė. Kursų dar
bas vyksta ketvirtadieniais 
nuo 6:30 iki 9:30 vakarais 
Naujosios parapijos patalpo
se. Kursus išlaiko Clevelan
do lietuvių bendruomenė.

NAUJAS ŠVIETIMO 
GAIRIŲ REDAKTORIUS

JAV LB Švietimo Tary
bos leidžiamo lituanistinių 
mokyklų mokytojams ir šei
moms skiriamo žurnalo ‘Švie 
timo Gairės’ redaktorium 
pakviestas mok. P. Karalius. 
Jo adresas: 12470 Snow Rd., 
S.Nevvbury, P.O. Burton, 
Ohio 44021 tel. 216 834-4259.

ATITAISYMAS

Dirvoje, Nr. 63, aprašant 
OLGD metinį susirinkimą, 
praleista dr. A. Aželio pavar
dė, dalyvavusio valdybos po
sėdyje ir po pagelbinio mote- 
rų vieneto nuotrauka praleis 
ta p. Ramanauskienės pavar- 
dė. Atsiprašome.

• A pd ra ūdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• I’erkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Pianisto
VYTAUTO SMETONOS
KONCERTAS

ŠI SEKMADIENI, LAPKRIČIO 2 D. 3:30 v.
WILLOUGHBY FINE ARTS MOKYKLOS
SALĖJE, 38660 Mentor Avė., Willoughby

LIETUVIU VISUOMENĖ MALONIAI 
KVIEČIAMA DALYVAUTI. VYTAUTAS 
SMETONA NESENIAI GRAŽIAI PASIRODĖ 
CHICAGOJE, MARGUČIO RENGTAME 
KONCERTE, O GRUODŽIO 7 D.
PAKVIESTAS KONCERTUOTI DETROITE, 
ČIURLIONIO MINĖJIME.

CLEVELANDO LIETUVIU DIENOS
Šeštadienį, lapkričio 8 d. 7 v.v. 
Dievo Motinos N.P. parapijos salėje

VARPO CHORO KONCERTAS
60 DAINININKŲ IŠ TORONTO. DIRIGENTAS J. GOVĖDAS. DIDŽIULIS 
REPERTUARAS PARINKTŲ MŪSŲ KOMPOZITORIŲ DAINŲ MIŠRIAM 
IR MOTERŲ BEI VYRŲ CHORAMS. CHORINĖS IŠTRAUKOS IŠ 
POPULIARIŲJŲ OPERŲ.
PO KONCERTO - MALONUS POBŪVIS, VAIŠĖS, PASILINKSMINIMAS: 
ŠOKIAI, LOTERIJA, BARAS IR T.T.

SALĖJE VIETOS NUMERUOTOS. TIKSLU SUTAUPYTI LAIKO SAU 
IR RENGĖJAMS IR GAUTI NORIMAS VIETAS SALĖJE PATARTINA 
UŽSISAKYTI BILIETUS IŠ ANKSTO PAS:

G. Kudukienę 486-5965 J. Žilionį - 486-5275
R. Tatarūnienę - 531-5924 B. Gražulį - 741-1782
J. Malskį 486-9165 V. Bacevičių - 481-1016

Bilietų kainos nuo 2 iki 6 dol. Norintieji prisidėti prie didžiojo 
vaišių stalo praneša iki lapkričio 
5 d. užsisakydami bilietus.

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 9 D. nuo 11 iki 6 v.v. toj pat salėje

DAILĖS DARBU PARODA
Daugybė dailių paveikslų, turtingos gintaro dirbinių kolekcijos, 
audinių, medžio ir kitokių tautodailės kūrinių gausybė.

Įėjimas laisvas.

Dienų rengėja LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CLEVELANDO 
APYLINKĖS VALDYBA

LITHUANIAN CIVIC CLUB REMIA 
ŠIUOS KANDIDATUS

Prieš keletą mėnesių Cle
velande įsisteigė lietuvių po
litinis klubas, kuris pasivadi
no ‘Lithuanian Civic club’. 
Klubas susirenka kas mėne
sį Lietuvių Namuose. Jo tiks 
las, tarp kita ko, yra paveik
ti bendruomeninį Clevelan
do apylinkės gyvenimą, kad 
amerikiečiai reaguotų dau
giau į lietuvių gyventojų 
tikslus ir kasdienines aspira
cijas.

Klubas šiuo metu turi apie 
25 narius. Jam pirmininkau
ja Clevelando miesto įmonių 
direktorius Raimundas Ku- 
dukis.

Klubas, per ypatingus su
sirinkimus spalio 16 ir 20 
d.d., kvietė eilę asmenų, kan 
didatuojančių šiuose rinki
muose į įvairius postus, atsa 
kyti į klubo narių klausimus, 
kad nariai galėtų pareikšti 
atitinkamus parėmimus (en- 
dorsements) geriausiems 
kandidatams.

Buvo nutarta remti sekan
čius kandidatus ir Lithua
nian Civic Club valdyba 
ragina visus lietuvius balsuo 
tojus, per rinkimus lapkričio 
4-tą dieną, balsuoti už:
Clevelando miesto merą 
Ralph Perk; Clevelando 32 
rajono tarybos narį David 
Trenton, Clevelando 23 ra
jono tarybos narį Robert 
Novak; Clevelando miesto 
teisėją Frank 0’Bell; Eucli- 
do miesto merą Tony J. Su- 
starsic; Euclido pirmo rajo
no tarybos narį Edmundą 
Gudėną; Euclido miesto tei

sėją Ron J. Suster ir Wick- 
liffe miesto merą Melvin 
Buchheit.
Visi šie kandidatai -- išsky 

rus Ralph J. Perk ir Frank 
O’Bell -- buvo atsilankę į su

sirinkimą kartu su savo opo
nentais. Jie gražiai atsakinė 
jo į klausimus ir klubo nariai 
nutarė, kad virš paminėti ge 
riausiai galėtų patarnauti lie 
tuvių interesams. Meras 
Perk ir teisėjas O’Bell remia 
mi bazuojantis jų darbais, gi 
O’Bell neturės oponento.

Algis Rukšėnas

LB Ohio Apygardos atstovai pirm. K. Žiedonis ir vice
pirm. P. Karalius praneša apie pasižymėjusių moksle ir 
lietuviškoje veikloje laimėtas premijas. Gilumoje stovi 
pristatymo vakaro komiteto nariai: A. Narbutaitis, V. 
Nasvytytė, N. Mainelytė, V. Lenkauskaitė. Apačioje: R. 
Giedraitytė pranašauja absolventų ateitį. Šalia plakatą 
laiko V. Nasvytytė. V.Bacevičiaus nuotr.



DIRVA AUKOS DIRVOS ATSTATYMUI

Veiklioji LB East Chicagos apyl. valdyba. Iš dešinės sė- 
di:Z. Motiejus - pirm., K. Pocius - vicepirm. Stoui.’B.Tur- 
kevičius - vicepirm., B. Tampauskienė - vicepirm., O. Juod- 
valkienė - ižd. ir A. Markevičius -sekretorius.

E, CHICAGO

EAST CHICAGOS
APYLINKĖ IŠPILDĖ

KVOTĄ

LB East Chicagos apylin
kės valdyba išpildė nustaty
tą IlI-čiam Jaunimo Kongre
sui kvotą -$900 sumoje -- ir 
pasiuntė PLJK aukų telki
mo vajaus komitetui. Prie 
kvotos išpildymo prisidėjo 
dalis vietos organizacijų ir 
dosniai parėmė paskiri as
menys. Viso buvo surinkta 
$653, o trūkstamus $247 
apylinkės valdyba pridėjo iš 
kasos.

Turint galvoje, kad apylin* 
kėje gyvena nedidelis būrys 
lietuvių, o ir tie patys yra su* 
siskaldę, kvotos išpildymas 
yra reikšmingas įvykis.

LB apylinkės valdyba krei 
pėsi į visas vietines organi

zacijas, sulaukdama aukų iš 
sekančių: ALT S-gos sky
riaus -- $100, SLA 185 kuo
pos --$30 ir Pasilinksminimo 
Klubo - $25. Pavieniai asme 
nys suaukojo $498.

Apylinkės valdyba įdėjo 
daug laiko ir pastangų 
rinkdąma aukas bei organi
zuodama minėjimus. Bet 
yra grupė asmenų, kurie ig
noruoja apylinkės valdybos 
pastangas ir ieško savo elge
siui pateisinimo.

IŠVYKO LB APYLINKOS 
PIRMININKAS

LB East Chicagos apylin
kė turi rūpesčių su vadovy
bės sudarymu. Praėjusiais 
metais, įpusėjęs kadenciją, 
apleido mūsų apylinkę buv. 
pirm. Petras Indreika, o 
šiais metais, bebaigiąs ka
denciją, persikėlė į Chicagą 
žinomas visuomenės veikė
jas, daugkartinis ir dabarti-

ŽIEMOS EKSKURSIJOS
1 LIETUVĄ 

išvyksta 1975 m. gruodžio 19 
ir grįžta 1976 m. sausio 3 d.

j LENINGRADAS, VILNIUS, KAUNAS, RYGA, 
MASKVA ir HELSINKIS 

iš BOSTONO ir NEW YORKO

į Kaina $984.00
Prie šios grupės galima jungtis ir iš kitų 
miestų su papildomu mokesčiu.

GRUPĖJE DALYVIU SKAIČIUS RIBOTAS
— NESIVĖLUOKITE!

Keliones į Lietuvą 1976 metais prasideda 
BALANDŽIO mėnesį. Registracijos jau 

priimamos.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

L. Leonas -
Kriaučeliūnas 200.00

Palos Park, III.
P. Dalinis 100.00
Detroit, Mich.

Dievo Motinos N.P.
Parapija 100.00
Cleveland, o.

P. Mažeika 100.00
Lake Zurich, III

V. Bagdonas . 100.00
Oak Lown, III.

B. Beinoris 100.00
Wood Dale, iii.

A. Paulius 50.00
Carpentersville, III.

D. Giedraitis 50.00
S. Elgin, III.

I. Mažeikienė 50.00
Lake Zurich, III.

A. Čiuris 30.00
Lake Zurich, III.

J. Ramonas 25.00
Orland Park, III.

J. Plikaitis 25.00
Chicago, III.

R. Vienužis 25.00
Elgin, III.

K. Pemkus 25.00
Elgin, III.

R. Giniotis 25.00
Waukegan, III.

A. Razma 25.00
Wilmington, III.

F. Juras 50.00
Lake Vilią, III.

A. Lipskis 25.00
La Orange, III.

A. Kelertas 50.00
Brookfield, III.

M. Vygantas .50.00
Wilmette, III.

K.G. Balukas 25.00
Chicago, III.

B. Lokis 20.00
Franchtown, NJ

P. Pragulbickas 10.00
Elizabeth, N J

S.Skapkus 10.00
Kearny, NJ

K. Šipaila 10.00
Hillside, NJ

A. Zavadzkas 10.00
New London, Conn.

K. Bagdonavičius 5.00
Newark, NJ

V. Budnikas 5.00
Elizabeth, N J

A. Bružėnas 5.00
Elizabeth, N J

A. Rudzitas 5.00
Elizabeth, N j

B. Mogenis 5.00
Elizabeth, NJ

E.Vilkas 15.00
Valencia, Ca.

J. Gaižutis 10.00
Chicago, III.

K. Mažonas
Cleveland, O.

A.O. Mironai
Los Angeles, Ca.

V. Barauskienė
Glendale, Ca.

Lietuvių Skautų S-ga
Abiturientų Baliaus
Rengimo Komitetas 50.00
Cleveland, O.

A. Danta 10.00
Guildford, Australia

D. Martus 1.00
Virgin Island

K. Dūlys 25.00
Crownsville, Md.

K. Leknius 10.00
Shelby, Mi.

A. Jurgėla 10.00
Glendale, NY

V. Raišys 100.00
Vokietiją

Š. Lazdinis 12.00
Ketting, o.

J. Maurukas 20.00
Richmond, NY

O. Dorn 7.00
Corning, NY

B. Smetonienė 20.00
Cleveland, O.

V. Čiurlionis 15.00
Cleveland, O.

P. Dargis 75.00
Pittsburgh, Pa.

J. Strazdas 10.00
Woodhaven, NY

V.S. česnavičiai 20.00
Richmond Hill, NY

V.Volertas 20.00
Delran, NY

P. Lelis 15.00
Toronto, Ont.

P. Naureckas 25.00
Chicago, III.

J. Graužinis 25.00
Chicago, III.

A. Plateris 50.00
Bethesda, Md.

J. Vedegys 100.00
Chicago, III.

S.Juškėnas 5.00
Chicago, III.

D. Senikienė 50.00
Rock Hill, NY

V. Šilėnas 1.00
Erie, Pa.

P. Skirgaila 10.00
Burlington, Ont.

K. Pažemėnas 10.00
Los Angeles, Ca.

J.E. Stepai 25.00
Parma, o.

•

nis apylinkės pirmininkas 
Zigmas Moliejus.

Apie Zigmo Moliejaus į- 
mintas pėdas mūsų apylinkė 
je, reikėtų parašyti plačiau, 
bet paliksime kitam kartui.

Turtingai Chicagai vienų 
metų bėgyje atiduodame ant
rą pirmininką. P. Indreika, 
nespėjo sušilti kojų ir jau va
dovauja didžiajai Marųuette 
Parko apylinkei.

Nors Z. Moliejus iš apyl. 
pirmininko pareigų dar nepa 
sitraukė, bet bus sunkumų 
sudaryti naują valdybą. Kai 
kurie asmenys tik ir laukia, 
kad išvyktų pora šeimų, o ta
da numato bandyti perimti 
vadovybę į savo rankas ir 
apylinkę nuvairuoti į klyst
kelius.

(aj)

50.00

10.00

10.00

50.00

R. Marčiulionis 10.00
Chicago, III.

M. Ramanauskas 5.00
Oakville, Ont. 

J. Norkus 10.00
Cicero, III.

M. Klimas 10.00
Brockton, Nass. 

K. Pautienius 5.00
Cleveland, 0.

A. Lukšytė 12.00
Australija

D. Kavaliūnaitė 5.00
Cleveland, O.

V. Kavaliūnas 2.00
Cleveland, 0.

A. Mikalonienė 5.00
Cleveland, o.

A. Stephens 2.00
Chicago, III.

A.J. Puteris 20.00
Toronto, Ont. .

G. Lorenz 5.00
Chicago

Z. Pajaujis 20.00
Mt. Clemens, Mi. 

V. Matulionis 5.00
Cleveland, 0.

V. Vitkus 10.00
Rochester, NY

A. Varnas 5.00
Chicago, III. 

M. Caroll 13.00
Arlington, Va. 

J. Kučiauskas 10.00
Baltimorę, Md.

S. Pakauskas 10.00
Windsor, Ont.

A.A. Kavaliūnai 10.00
Cleveland, 0.

FLORIDA

LB Floridos Auksinio 
Kranto Apylinkės valdyba 
spalio 9 dienos posėdyje pasi
skirstė pareigomis: Ona 
Liutermozienė -- pirm., Ge
nė Petrauskienė -- vicepirm. 
soc. reikalams, Birutė Sidzi- 
kauskienė -- vicepirm. infor
macijos reikalams, Valerijo
nas Balčiūnas -- sekretorius, 
Oskaras Čižąuskas -- iždinin
kas.

LB Krašto valdyba numa
to įsteigti Floridos LB Apy
gardą ir tuo reikalu lapkri
čio 2 d. šaukia visų trijų Flo
ridos LB Apylinkių narių 
steigiamąjį suvažiavimą, į 
kurį atvyks Krašto valdybos 
atstovas A. Gečys.

pasirinkimas /J 
pas vienintelį 
lietuvį kailininkcį 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 
(įštaigo*) ir 
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Floor 
Chicago, III. 60601
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