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RINKIMINĖ BALA
Taikymasis joje apsunkina rinkikų sprendimų
Kiekvieni rinkimai yra 

daugiau ar mažiau demago
gijos triumfas. Nepaisant to 
kio patyrimo, dabartinė rin
kimų kampanija palieka la
bai sunkų įspūdi. Krašte, ku 
ris kasmet vyrauja Nobelio 
premijų gavime, norėtųsi ir 
aukštesnio lygio politikavi
mo. Dėl to žemo lygio nesi- 
stebėtina, kad daug kas su
silaiko nuo balsavimo. Juk 
nesitikima, kad balsuotų 
daug daugiau kaip 50%. Ir 
tie, kurie rinks, žada balsuo
ti ne už geresnį kandidata, 
bet už ... mažiau blogą.

Imkime, pavyzdžiui, kad 
ir tą nelemtą sovietų domina 
cijos Rytų Europoje klausi
mą. Spalio 18 d. Chicago Tri 
bune, ir turbūt kituose laik
raščiuose, pasirodė viso pus
lapio skelbimas, kuriame įro 
dinėjamas prezidento nusi
statymas dėl Rytų Europos, 
pradedant 1952 m. balsavi
mu už sudarymą komiteto 
Katyno žudynėms tyrinėti ir 
baigiant jo paskutiniu teigi
mu, kad Rytų Europos kraš
tai gal fiziniai yra sovietų do 
minuojami, tačiau ne dvasi
niai. Didelėm raidėm teigia
ma: ‘Prezidentas Fordas per 
28 metus buvo aiškus ir tei
sus Rytų Europos reikaluo
se ir amerikiečiai neleis jo žo 
džius iškraipyti.’

Iš tikro per tuos 28 metus 
nubėgo daug vandens. Iš šal
to karo pereita į detentę, kas 
rinkikų tuo laiku buvo labai 
palankiai sutikta ir privedė 
prie Nixono laimėjimo 1972 
metais. Galima taip pat tvir- 

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tinti, jog ir kitiems žmonėms 
esant Baltuose Rūmuose, 
JAV politika būtų tokia pat. 
Juk nenorint kariauti, reikia 
vienaip ar kitaip sutikti su 
nusistovėjusia būkle ir iš jos 
galimai daugiau laimėti.

Kaip tyčia, tame pačiame 
Tribūne numeryje, kolumnis 
tė Mary McGrory nagrinėja 
kodėl Fordas padarė tą ‘stu- 
pid mistake’, klaidą diskusi
jose, kuriai atitaisyti dabar 
reikia pirkti ištisus laikraš
čių puslapius.

Anot McGrory, Fordas 
pasimetė tarp politikieriaus 
ir valstybininko. Kaip pas
kutinysis, Fordas sutiko su 
Kissingerio pažiūra, kuri 
esanti žinoma Sonnenfeldto

doktrinos vardu, tos esmė 
yra tokia, kad Rytų Europos 
valstybės turėtų rasti bend
rus interesus su Sovietija, 
kas padėtų joms pačioms ir 
taikos išlaikymui. Faktinai 
kitos išeities ir nesą, nes vi
siems aišku, kad jei paverg
tos tautos sukiltų, niekas 
JAV-bėse nepakeltų nė pirš
to joms padėti. Rašo McGro 
ry: ‘Mes galim jas aplankyti, 
šokti su jomis gatvėse, kaip 
Gerald Ford padarė Rumu
nijoje. Bet mes nerizikuosi
me karu su sovietais, kad jas 
išlaisvinti.’

Bet to negalima sakyti rin 
kiminiais metais. Užtat For
das, iš vienos pusės nenorė
damas supykinti sovietų, iš 
kitos pusės siekdamas tam 
tikros rinkikų dalies palan
kumo, vaizdžiai kalbant, nė-

— Ar tu esi tikras, kad nori Į tai įsimaišyti?

VIRŠUJE: Prezidentas Ge- 
rald Ford Washingtone tarėsi 
su tautybių atstovais. Iš kairės: 
Jurgis Ramonas — Tautybių 
koordinatorius prezidento rin
kimų būstinėje Washingtone, 
Laszlo Pastor — tautybių at
stovas Pittsburghe, prezidentas 
Gerald Ford, Antanas Novasai- 
tis — tautybių atstovas Phila
delphijoje ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdy
bos pirmininkas Algimantas 
Gečys.

ręs j tuščią baseiną su vi
siems žinomais rezultatais. 
Kadangi rinkikų nuotaikos 
dalinasi beveik pusiau, ir 
kiekvienas balsas gali būti le 
miamas, Fordas, kaip mato
me, grįžo 28 metus atgal ...

Kaip įdomų, visai atskirą 
balsą, galima būtų paminėti 
William Jovanovich, vienos 
didžiausių JAV knygų lei
dyklų ‘Harcourt Brace Jova
novich’ prezidento laišką 
spalio 12 d. N.Y. Times. Jo
vanovich tėvas yra juodkal- 
nietis iš dabartinės Jugosla
vijos, o motina lenkė. Jo

(Nukelta į 2 psl.)

PREZIDENTAS 
PAVERGTŲJŲ 
DRAUGAS

ALGIS RUKŠĖNAS

Prezidento Gerald R. For- 
ęlo pareiškime per antrus 
prezidentinius debatus apie 
Rytų Europos padėtį buvo 
nelaiminga klaida, kuriai 
nereikėtų skirti daugiau dė
mesio negu ji užsitarnauja. 
Prezidentas prisipažino su
klydęs sekančiose spaudos 
konferencijose ir visi pro
taują žmonės turėtų remtis 
jo 28 metų rekordu, kaip 
kongresmano ir dabar pre
zidento, kad matytų kas jis 
iš tikrųjų yra, tvirtas rėmė
jas idealų, iškeltų Rytų Eu
ropos tautybių.

Teherano, Jaltos ir Pots
damo susitarimai yra demo
kratų partijos palikimas. 
Prezidentas Fordas ir res
publikonų partija istoriškai 
yra arčiau rišama su pro
gramomis ir idealais įvairių 
tautybių grupėmis Ameri
koje.

Mes negalėtumėm leisti 
vienam nelaimingam ir ne
patogiam žodiniui suklydi
mui būti pagrindu palikti 
tikrą draugą, kurį etnikai 
turi prezidento Fordo asme
nyje. Pokarinis rekordas 
demokratų partijos, su ma
žomis labai išimtimis, tu
rėtų versti mus būti labai 
atsargiais dėl pristatytos 
Carterio kandidatūros, tuo 
labiau, kad jis viešai pareiš
kė, kad jis norėtų sumažin
ti krašto gynybos biudžetą, 
kaip galima išlaikyti stiprią 
poziciją prieš komunistų pa
sikėsinimus, kada mes są
moningai save silpniname ir 
iš kitos pusės teigiama, kad 
mes tarsimės su sovietais 
remdamiesi jėga.

Jimmy Carter paskutinė
se keliose savaitėse tarėsi 
su etninių grupių vadovais 
ir, nors jo žodžiai skambėjo 
idealistiniai, jo supratimas 
Rytų Europos įvykių, arba 
jo žinojimas specifiniai apie 
sąlygas Rytų Europoje ir 
ypatingai Baltijos valstybė
se yra nepaprastai ribotas.

Mes negalėtumėm žodinei 
klaidai leisti pasukti mus į 
taką, kuris ko gero gali pri
versti šį kraštą pasukti į 
klaidingą politiką; tai yra, 
palikti užtikrintą draugą 
mūsų siekių, pasikliaujant 
tuščiais ir naivais pažadais 
kandidato Jimmy Carter.

Prezidentas Fordas dali
nai padarė labai daug gero 
mūsų siekiams, kadangi tai 

(Nukelta į 2 psl.)
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SRVOITIHĖ PūlITI

Viktor Louis yra sovietų 
žurnalistas, retkarčiais ra
šąs užsienio laikraščiams 
tarptautinės politikos klausi 
mais. Kaip toks, jis laikyti
nas Maskvos įrankiu pasaky 
ti tai, ką per kitus ‘kanalus’ 
pareikšti nepatogu. Savo lai 
ku jis lankėsi Taivane, kas 
sukėlė gandų, kad Maskva 
zonduoja dirvą santykių su 
Kinijos nacionalistais užmez 
gimui. Dabar jo pavardė vėl 
pasirodė pasaulinėje spaudo
je. Šį kartą jis londoniškiam 
dienraščiui pranešė, kad 
Maskva duodanti vieną mė
nesį Pekinui susitvarkyti 
santykius su ja, o jei ne ... 
Kas būtų tuo atveju, jis ne
pasakė, tačiau galima būtų 
laukti kokios sovietų inter
vencijos. Kissingeris į tai re 
agavo pareiškimu spaudos 
konferencijoje, kad JAV į 
tokią intervenciją negalės ra 
miai žiūrėti. Galimas daik
tas, kad Maskva per savo 
Louisą bando išsiaiškinti 
JAV poziciją. Abu kandida
tai į prezidentus apie santy
kius su Raudonąja Kinija at
siliepė santūriai. Nė vienas 
nežadėjo jų naudai nutrauk
ti diplomatinius santykius 
su Taivanu. Nė vienas jų ne
pasisakė dėl ginklų kinie
čiams perdavimo, kurių jie 
iki šiol ir neprašė. Tik buvęs 
Gynybos Sekretorius Schle- 
singeris pasisakė už jų tieki
mą, jei būtų prašoma.

Ekspertai laiko, kad Kini
jos-JAV santykiai, likvida
vus radikalų frakciją, galėtų 
pagerėti. Mat, radikalai, bū
dami fanatiški komunistai 
kiekviena proga pasisakyda
vo prieš bent kiek glaudes
nius santykius su JAV.

Negalima visai atmesti ir 
prielaidos, kad tokiu ėjimu 
sovietai galėjo norėti ir pa
veikti rinkikų nuotaikas For 
do naudai. Jei gręsia konflik 
tas Tolimuosiuose Rytuose, 
daug kam gali pasirodyti sau 
giau turėti prie valstybės 
vairo daugiau patyrusį For
dą, negu nežinomą Carterį. 
Tas patiktų ir sovietams, tei
giama.

•••
Prisimenant Fordą ir so

vietų dominaciją... Rumuni
ja, matome, bando pasirody
ti savarankiška užsienio po
litikoje, bet už tat moka tam 
tikrą kainą. Kaip tos davat
kos norinčios būti katalikiš- 
kesnės už popiežių, Rumuni
ja ideologiniai stengiasi pra
lenkti visus sovietų satelitus. 
Kaip teigia neseniai ten apsi
lankęs amerikiečių žurnalis
tas Tad Szulz, kurį pasikal-

PREZIDENTAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pirmas kartas, kad rinki
mai sukasi apie Rytų Euro
pos klausimą. Prezidentas 
dabar žino, kad etnikai ga
li pakeisti rinkimų rezulta
tus. Mes galime būti tikri, 
kad jis girdės mūsų balsą ir 
atkreips dėmesį į mūsų pa
tarimus per sekančius ket
verius metus. 

bėjimui priėmė pats prezi
dentas Ceausescu, Rumuni
jos tautinė ‘kultūrinė revoliu 
cija’ su naujais varžtais jos 
žmonėms yra kaina, kurią 
Bukareštas moka už šiokią 
tautinę nepriklausomybę. 
Atseit, naujas superkomu- 
nizmas esąs priedanga nau
jam nacionalizmui, kuris yra 
sukurtas apsisaugojimui nuo 
Maskvos užmačių.

Beveik 10% visų gyvento
jų (apie 2.5 milijonus) yra su 
varyti į komunistų partiją. 
Atskirų žmonių susisiekimas 
su užsieniais ir užsieniečiais 
yra draudžiamas. Išvažiuoti 
nepaprastai sunku. Įvažiuo
ti leidžiama lengviau, tačiau 
draudžiama nakvoti priva
čiai, ne valdiniuose viešbu
čiuose. Nepaprastai iškelia
ma savo krašto istorija, sie
jant ją su Romos imperija. 
Tam ryšiui pabrėžti į mokyk 
las įvedama ... lotynų kalba. 
Nors Ceausescu oficialiai pri 
pažino Besarabijos provinci
jos įjungimą į sovietinę Mol
davijos respubliką, jis joje 
lankydamasis demonstraty
viai kalbėjo tik rumuniškai. 
Rumunijos prekyba su Sovie 
tų Sąjunga ir kitom komu
nistinėm valstybėm krito 
nuo 53% 1970 metais iki 
40% 1975 metais. Rumunai 
turi savo naftos, bet jos jau 
neužtenka. Ko trūksta, jie 
negauna iš Sovietijos, kuri 
mažesnėm negu pasaulinėm 
kainom aprūpina kitus sate
litus, bet turi pirkti pas ara
bus. Kai mirė Mao, Ceau
sescu vadovavo delegacijai 
pareikšti užuojautą kiniečių 
ambasadoje Bukarešte. Iš 
viso rumunai, kaip ir jugos
lavai, norėtų priklausyti ne- 
susidėjusių valstybių sambū 
riui, nors oficialiai priklauso 
Varšuvos paktui. Kartu su 
jugoslavų, italų ir ispanų 
kompartijom, rumunai Ber
lyno komunistų konferenci
joje reikalavo įrašyti į ko
munikatą nuostatą, kad 
Maskva nelaikoma komunis
tų ideologijos centru ...

Caro laikais rusai rumu
nus pašaipiai laikė ne tauta, 
bet profesija. Atrodo, kad 
dabar rumunai padarė viską 
kad tokia pažiūrą pakeitus.

•••

Pereitą savaitę sukako 20 
metų nuo kruvinos vengrų 
revoliucijos, kurioje žuvo 
tarp 6,000 ir 32,000 laisvės 
kovotojų. 78,000 ta proga 
galėjo pabėgti į užsienį. Į 
JAV atvyko 36,000.

Šiandien Vengrijos reži
mas laikytinas kompromisu 
tarp Lenkijos ir Rumunijos. 
Jis ne toks griežtas kaip Ru
munijos, ir ne toks liberalus 
kaip Lenkijos. Užsienio po
litikoje jis sau neleidžia to
kio savistovumo, kurį kar
tais pademonstruoja Rumu
nijos. Sovietai čia laiko savo 
4 divizija. Ūkiškai, Ameri
kos maštabu matuojant, 
vengrai labai skursta, tačiau 
dabar esą geriau negu anks- 
čiau. w

Pereitą ketvirtadienį Liba

RINKIMINĖ BALA
(Atkelta iš 1 psl.) 

nuomone, Fordas pasakęs 
tiesą, kad jugoslavai, lenkai 
ir rumunai save nelaiko 
sovietų dominuojamais. Jei 
JAV nesirengiančios jų išva
duoti su kariuomene ir rake
tomis, nelieka nieko kito 
kaip kurstyti jų nacionaliz
mą visom kitom priemonėm.

Anot Jovanovich - ‘Prezi
dentas Fordas nesuklydo. 
Jis pasakė ką Rytų europie
čiai jaučia: kad jie ne vergai, 
ir kad jų likimas dar nenu
spręstas.’

Time pranešimu iš lenkų 
šaltinių, visas epizodas pasi
baigė patenkinamai paverg
toms tautoms, nes leido pa
sauliui priminti jų būklę. Ne 
aiški liko tik to epizodo įtaka 
į rinkikus.

Jei Fordas per mažai pa
sakė per diskusijas apie so
vietų Rytų Europos domina
ciją, jis ta pačia proga per 
griežtai pasisakė prieš ame
rikiečių talką arabų Izraelio 
boikotui: jis viešai pasižadė 
jo paskelbti sąrašą tų firmų, 
kurios prie boikoto prisidėjo» 
Kai jis tą, prieš Prekybos 
Sekretoriaus patarimą, pa
darė, paaiškėjo, kad sąraše 
yra daugelis žydų firmų, ku
rios išpildė arabų reikalavi
mus pareikšdamos, kad jų 
siunčiamos prekės nėra kilu
sios iš Izraelio, ir tas prekes 
siuntė ne Izraelio laivais. To
kios praktikos laikomasi ir 
su kitom valstybėm.

Ir jei jau pradėjom kalbėti 
apie žydus, negalima nepa
minėti paskutinės rinkimi

ne turėjo įsigalioti 57-tosios 
paliaubos. Atrodo, kad šį 
kartą jos turi daugiau šansų, 
nes jas padiktavo Saudi Ara
bija, nuo kurios piniginės pa
galbos priklauso visos suin
teresuotos partijos: Egiptas 
Sirija ir palestiniečiai. Pas
kutiniuosius karo laimė bu
vo visai apleidusi. Jei ne tos 
paliaubos, jie būtų kariškai 
sunaikinti. Pagal dabartinę 
paliaubų formulę jie ir toliau 
Libane turės savo autonomi
nes stovyklas, tačiau jų gy
ventojai galės turėti tik leng 
vus, bet ne sunkius ginklus. 
Faktinai taip jau seniai buvo 
susitarta Kaire, tačiau jie to 
susitarimo nesilaikė.

• • •
Ūkinių sunkumų spaudžia 

ma D. Britanija dar daugiau 
apkarpė savo išlaidas karo 
reikalams, kas sukėlė dides
nio susirūpinimo NATO 
sluoksniuose. Britai dar lai
ko 55,000 karių Vokietijoje, 
kurių daliniai laikomi geriau 
siais NATO rinktinėje. Jų 
apginklavimas tačiau greitai 
sensta. Pagal planus karo at 
vėjui, britai turėtų paremti 
NATO sąjungininkus Nor
vegiją ir Daniją. Jų apsigink 
lavimo stovis verčia abejoti, 
ar jie galėtų išpildyti tą už
davinį. Dėl sovietų laivyno 
persvaros, D. Britanija grei
tai neteks vertės kaip even
tualus amerikiečių prietiltis 
į Europą. Tokia būkle paaiš
kino gen. Brown pašaipų pa
reiškimą, kad britai turi tik 
admirolus, generolus ir... ka 
ro orkestrą.

•••
nės bombos - Ginkluotųjų J ė 
gų Štabo viršininko, aviaci
jos gen. George S. Brown pa 
reiškimo. Tas dar balandžio 
mėn. kalbėjosi su Izraelio ka 
rikatūristu Ranan Lurie, ku
ris tiesiog paklausė, ar Izra
elis JAV-bėm yra nauda ar 
našta (more of a burden than 
a blessing). Generolas atvi
rai pasakė, kad ‘Burden’. Ka 
dangi jau anksčiau tas pats 
generolas yra kalbėjęs apie 
žydų didelę įtaką JAV spau
doje ir bankuose, kilo didelis 
triukšmas. Carteris reikala
vo generolą išmesti. Prezi
dentas tačiau apsisprendė, 
kad tai būtų juokinga. Net 
senatorius Goldwater, turįs 
žydiško kraujo, užtarė gene
rolą. Girdi, jis pasakė teisy
bę. 1973 metais, atstatyda- 
mos Izraelio apginklavimą 
po karo su arabais, JAV ati
davė dalį savo pačių kariuo
menės apginklavimo. Kissin 
gėris, kalbėdamas žydų susi
rinkime, kuriame jis vienos 
aktyvistų grupės buvo ap
šauktas ‘Izraelio išdaviku’, 
bandė gauti čia paramos For 
dui aiškindamas, kad Izrae
lis visdėlto yra JAV naudin
gas ...

Kaip matome, daug kalba
ma apie tokius dalykus, ku
riuos rinkikai negali nei pa

Rasite pas vienin 

lietuvį kailininkę 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

GERIAUSIA DOVANA. 
BET KOKIA PROGA

185 North Wabash Avenue 
Chicago, 111. 60601 2nd Floor

Tel. 263-5826
(įstaigos) ir ' j- / 
677-8489
(buto) 

keisti, nei kaip kitaip nulem
ti. Ką rinkikai iš tikro galė
tų nulemti, yra kokios gi 
krypties vidaus santvarkoje 
turėtų laikytis jų kraštas. 
Respublikonai siūlo laikytis 
dabartinės su didele laisve 
privačiai iniciatyvai, demo
kratai kalba apie didesnį 
valstybės įsikišimą, smul
kiau jo negvildendami (Car
teris savo žadama visuotiną 
sveikatos draudimą norėtų 
įvesti tik po to, kai subalan
suos biudžetą).

Abu kandidatai, aplamai 
imant, būsimus rinkikus nu
vylė. Palyginus su jais, tre
čias, nepriklausomas kandi
datas, buvęs senatorius prof 
Eugen McCarthy, atrodo ir 
skamba kaip išminties bokš
tas. Nors jo niekas nelaiko 
rimtu kandidatu, skaičiuoja
ma, kad jis visdėlto gali su
rinkti apie 7% visų balsų, 
t.y. vistiek keletą milijonų, 
daugiausiai šviesuomenės 
balsų ir, ko gero, sutrukdyti 
Carterio laimėjimą. Nepai
sant to, net vadinamoji me- 
dia nekreipia į jį reikiamo dė 
mesio. Paskutinis Time da
vė dvi skiltis, viršelį ir pag
rindinį str. skirdamas senos 
filmos pakartojimui apie 
fantastiškai didelę beždžionę 
Kong Kongą! Gal iš tikro tai 
daugiau būdinga dabarti
nėm rinkiminėm nuotaikom.
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DALYVAUKIME RINKIMUOSE
BRANGUS LIETUVIAI,

Jungtinės Amerikos Valstybės, kurios yra tapusios 
priespaudą nešančių tautų išlaisvinimo viltimi, lapkričio 
2 d. turės rinkimus. Tai tikrai laisvi, demokratiški rin
kimai ir mes ta laisvų balsavimų privilegija kiek galima 
plačiau pasinaudokime, gausiai dalyvaudami rinkimuose. 
Savo balsus atiduokime už tuos kandidatus, kurie praeityj 
parodė susirūpinimą pavergtų kraštų laisvinimu ir kurie 
ateičiai ta kryptimi dirbti įsipareigoja, kurie remia Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo pastangas.

Demokratiniame krašte valstybės aparate dalyvau
jančių žmonių įtaka reikšminga, todėl paremkime visus 
lietuvius, kurie šiuose rinkimuose kandidatuoja. Išrinkti 
ir įsijungę į politinį aparatą, jie turės galimybių paremti 
mūsų tautos išlaisvinimo reikalą, kas šiuo metu mums 
visiems yra gyvybinis rūpestis. Neatėjimas prie balsa
vimo urnų, gali būti praradimas valdžios poste balso, ku
ris gali gausiai pasitarnauti Lietuvos laisvės reikalui.

Amerikos Lietuvių Tarybą

Lithuanian Civic Club 
rekomendacijos rinkimams

Jau antri metai kai Cle
velande veikia Lithuanian 
Civic Club; jį sudaro grupė 
apylinkės lietuvių, kurie 
įdomiaujasi politinė pro
blemom ir stengiasi kasdie
ninius lietuvių rūpesčius 
perteikti vietos politiniams 
veiksniams. Tuo būdu, tiki
ma, kad lietuviai gaus dau
giau ir daugiau įtakos loka
linės politikos gyvenime.

Per pereitus du mėnesius, 
daugelis kandidatų į įvai
rius postus lankėsi Lietuvių 
Namuose, kur klubo nariai 
apklausinėjo juos įvairioms 
temoms. Vėliau balsavo, ku
riuos kandidatus rekomen
duoti, kad lietuviai už juos 
rinkimų dieną atiduoti savo 
balsus.

Seka Lithuanian Civic 
Club rekomendacijos. Reko
mendacijos buvo bazuotos 
šiais kriterijais: Kandidato 
bendros pažiūros; laimėji
mo perspektyvos; ir svar
biausia, jautrumas toms 
problemoms, kurios gali pa
veikti lietuvių kasdieninį 
gyvenimą ir jų tolimesnius 
interesus. (R, reiškia Res
publikonas, D, Demokratas, 
ir I, Independent).

President — Gerald R. 
Ford (R) — Jau nuo senų 
laikų, būdamas Kongresma- 
nu, Fordas rėmė Lietuvos 
laisvės aspiracijas ir yra 

Mums nepalankūs aspektai 
užsienio reikaluose yra su
rišti su Henry Kissinger, 
ir yra manoma, kad Kissin
ger sekančioje kadencijoje 
nebebus.

U. S. Senator — Robert 
Taft, Jr. (R) — Tafto už
sienio politikos filosofija 
yra panašesnė į vyraujan
čią lietuvių šios srities fi
losofiją. Jis aplamai mums 
būtų palankesnis, negu jo 
oponentas liberalas Howard 
Metzenbaum.

U. S. Congress 20th Dis- 
triet, Mary Rose Oakar (D) 
— Ji, atrodo, supranta tau
tybių aspiracijas, pati bū
dama vengrų kilmės. Remia 
moralinę ir politinę kovą 
prieš komunizmą. Energin
ga ir veikli.

Statė Representative 6th 
District, Thomas C. Perk 
(I) — Jaunas, energingas 
idealistas. Jis norėtų pa
keisti’ taksų struktūrą — 
kad ir didžios korporacijos 
proporcingai mokėtų mo
kesčius. Nori vėl atnaujinti 
kontaktą tarp piliečių ir jų 
atstovų Ohio seime.

Statė Representative 7th 
District, Kenneth A. Rocco 
(D) — Jam rupi miesto 
problemos. Dabar, turėda
mas šį postą, jis yra paruo
šęs eilę įstatymų, liečiančių 
miesto problemas. Ieško to-
bulesnių būdų finansuoti

sponseravęs ta kryptimi ei
lę rezoliucijų. Jis yra priei
namas tautybių atstovams.

miestų valdybas. Nori padė
ti ir viešoms mokslų insti
tucijoms.

Statė Representative 18th 
District, Dennis E. Eckart 
(D) — Jau daug kartų lan
kėsi pas lietuvius, ir atro
do, supranta mūsų proble
mas ir pageidavimus. Bend
rai, Eckart daugiau nusi
mano apie vietinę politiką, 
negu jo oponentas John 
Burkhardt.

County Commissioner, 
George Voinovich (R)) — 
Voinovich yra jau senai ži
nomas lietuvių prietelis. Jis 
kompetetingai eina Apskri
ties Kontrolieriaus parei
gas, ir, be abejo, taip darys 
būdamas Apskrities Komi- 
sionierius.

County Commissioner, 
Vincent C. Campaneila (R) 
— Dabar eina Law Director 
pareigas Clevelando mieste. 
Jis yra italų kilmės ir pra
jaučia tautybių proble
moms Sako, dabartinė Ko
misija nuslinkusi į stagna
ciją; jis stengsis tą pakeis
ti, suaktyvindamas Komisi
jos veiklą ir pabrėždamas 
atsakomybę.

Prosecuting Attorney for 
Cuyahoga County, John T. 
Corringan (D) — Jau 20 
metų energingai eina šias 
pareigas. Sako, reikia turė
ti griežtus reikalavimus kri
minalinio kodo srityje. Ka
dangi bylų skaičius didėja, 
Corrigan nori patobulinti 
Prokuroro įstaigą, nes šiuo 
metu ne visi jos postai yra 
skaitomi ”full-time”.

Common Pleas Judge, Ro
bert D. Hart (R)) — Dabar 
eina Clevelando Assistant 
Law Director pareigas. Jo 
specializacija yra teisės ko
deksas, liečiąs dideles įmo
nes ir jų administraciją. Jo 
filosofija yra: eilinis žmo
gus turėtų turėti daugiau 
galimybių atsispirti prieš 
didžiąsias biznio įmones, 
kurios nesiskaito su publi
ka. Sako, reikia patobulinti 
teisės sistemą;; žada suma
žinti nebaigtų bylų skaičių, 
kurios kartais tęsia eilę me
tų.

Jo oponentė, Teisėja Ann 
McManamon yra gana kva
lifikuota ir pralaimėjo klu
bo rekomendaciją tik vienu 
balsu.

Cuyahoga County Engi- 
neer, Ronald A. Stackhouse 
(R) — Jis dabar eina East 
Cleveland miesto Įmonių 
Direktoriaus pareigas ir tu
ri eilę metų patirties inži
nerijos srityse. Stackhouse 

(žada pagyvinti Apskrities 
l Inžinieriaus rolę ir baigti 
j dabartinio Inžinieriaus, Al- 
1 bert Porter, aroganciją ir 
izoliaciją.

Clerk of Courts, Ralph J. 
Perk, Jr. (R) — Mero sū
nus, dabar yra Clevelando 
Miesto Tarybos narys ir su
pranta žmonių pageidavi
mus. Teismo valdininko rolė 
yra administracinė; Perk 
teigia, kad tą ofisą ves tvar
kingai ir sąžiningai.

Cuyahoga County Treas- 
urer — Klubas susilaikė 
kadidatą rekomenduoti, ka
dangi Francis Gaul neturė
jo progos pareikšti savo 
mintis. Robert B. Michalski 

(R), jau 13 metų dirba Aps
krities Kontrolieriaus įstai
goje. Francis Gaul (D), yra 
buvęs Clevelando Miesto 
Tarybos narys.

Cuyahoga County. She- 
riff — Klubo nariai vien
balsiai nutarė nerekomen
duoti nei vieno, nei kito 
kandidato. Kandidatai yra: 
Ralph Kreiger (R), dabar 
turintįs tą postą, ir Gerald 
McFaul (D), Clevelando 
Miesto Tarybos narys. Yra 
eilė ir kitų, vadinamų 
”write-in” kandidatų.

Įstatymų Projektai, Nu
meriai 4, 5, 6, 7 (Balsuoti 
Taip ar Ne). Nr. 4 — Ne — 
Neva sumažintų gazo ir 
elektros kainas tiems, kurie 
daug gazo ir elektros nevar
toja. Studijos rodo, kad iš 
tikrųjų išeitų priešingai. 
Nors pats konceptas yra ge
ras, bet priėmus šį projek
tą, jo efektas būtų visai 
priešingas. Sponseriai turė
tų šį projektą pergalvoti. 
Nr. 5 — Ne — Įsteigtų gru
pę, kuri turėtų atstovauti 
gazo ir elektros vartotojus. 
Labai komplikuotas projek
tas, kuris negarantuoja tai 
ką siūlo. Jis gali tapti pri
vačių interesų įrankių, ku
ris lengvai ir nerimtai galė
tų kištis į įmonių klausi
mus. Jau dabar egzistuoja 
Public Utilities Commis- 
sion, kuri siūlomą reikalą 
jau senai tvarko. Nr. 6 — 
Ne — Liečia procedūrą gau
ti leidimus dėl branduolinių 
elektros jėgainių statybos. 
Branduolinės jėgainės jau 
egzistuoja Amerikoj virš 20 
metų be jokio incidento, šis 
įstatymo pakeitimas ieško 
garantijų, kurios visai ne
įvykdomos. Taip pat nori 
pakelti draudimo kainas. 
Jau ir dabar draudimo kom
panijos gražina 68 premi
jos mokesčių, kadangi ne
buvo jokių nelaimingų atsi
tikimų. šis projektas nesą
moningai reikalauja garan
tijų, kurios negali nei tech
niškai, nei finansiniai būti 
įvykdomos. Nr. 7 — Taip — 
šis projektas pakeistų pro
cedūra, liečiančią vadina
mus ”initiative petition” ir 
"referendum”’. Jis leistų 
mažesniems skaičiams bal
suotojų ateityje pasiūlyti 
įvairius Ohio Konstitucijos 
pakeitimus, kurie tada pasi
rodytų rinkimų lapeliuose ir 
būtų balsuojami visų, (ar) 

VLADO VAILIONIO 
PARTIZANINĮ ROMANĄ

"LIKIMO AUDROSE11, 
vaizduojantį Dzūkijos partizanų veiklą, pra
šoma užsisakyti pas autorių. Knyga 344 pusi., 
kietais viršeliais, kaina 7 dol. Platintojams 
duodama 25% nuolaida.

V. Vailionis
248 Sunnyside Avė. 
Munster, Ind. 46321

AMERIKOS LIETUVIAI!
BALSAVIMO METU — 

PASIRINKIMAS AIŠKUS!

Ir štai kodėl:

Po 8-nerių metų tragedi
jos vidaus ir užsienio poli
tikoje Amerikai reikia nau
jos krypties, naujų kelių ir 
naujų pozityvių darbų.

Prez. J. Fordo ir H. Kis
singerio politika kalba pa
kankamai vaizdžiai pati už 
save: Helsinkio aktas — 
Lietuvos ir kitų kraštų lais
vės troškimo ir vilties už- 
slopinimas. Tęsiama detan
tės politika yra tik gatvė 
vedanti Maskvos pusėn. Vi
daus krašto reikalai: inflia
cija, darbų trūkumas, eko
nominė krašto augimo stag
nacija, pensininkų proble
mos, — tai vis klausimai 
reikalaują atsakymų ir kon
krečių išvadų. Amerika yra 
vienintelė industrinė vals
tybė pasaulyje neturinti pil
no valstybinio sveikatos 
draudimo. Krašto didieji 
biznio monopoliai veda prie 
to, kad benzino galionas 
kaštuos $1.00, o tiek pat ir 
duonos svaras. Visas pro
blemas išvardinti, būtų ne
įmanoma.

Prez. Fordo programa es
mėje liks tokia pat, be di
desnių pakeitimų. Skau
džiausia šiandien, vis dėlto, 
yra prez. Fordo pasisaky
mas, kad, jo manymu, Rytų 
Europoje nėra sovietų do
minavimo. Kandidatas j vi
ceprezidentus Dole vicepre- 
zidentiniuose debatuose pa
reiškė irgi sutinkąs su prez. 
Fordo ir su H. Kissinegerio 
neva tai teisingai vedama 
užsienio politika.

PAGALVOKIM PRIEŠ 
BALSUODAMI!

Dalyvaudami lapkričio 
mėn. 2-os dienos rinkimuo
se ir pabalsuodami už CAR
TER — MONDALE, pakei
sime Amerikos politinės va
gos krypti į šviesesnę atei
tį!

Lietuvių Amerikiečių 
Demokratų Lyga

Koordinatorius:
Jonas Nasvytis

WANTED JOURNEYMAN
ALL AROUND LATHE HAND 

Mušt have job shop esperience and 
be able to aet up work from blue 
printa and doae tolerance, for a union 
ahop. Steady day work. All fringe 
benefits.

CENTI’RY CO.
12724 Sibley Rd. 

Riverv.e«, .'....-u. —8192 
313-282-2200 
313-282-2201
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Kontaktas su amerikiečiais Klausimas it kirminas...
Paskutinėmis karo dieno

mis generalinio štabo Frem- 
de Heere Ost buvo jau pasi
ruošęs bet kokiems eventua- 
lumamas. Visi svarbesni do
kumentai, liečią Sovietu Są
jungą buvo nufotografuoti ir 
mikrofilmos paslėptos patiki 
mose vietose. Visiems ben
dradarbiams buvo įsakyta 
stengtis patekti į amerikie
čių nelaisvę, tačiau atsisaky
ti su jais bendradarbiauti be 
raštiško gen. Gehleno leidi
mo. Tuo tarpu pats genero
las su savo artimiausiais ben 
dradarbiais - šešiais vyrais 
ir trim moterim - pasislėpė 
vienoje Alpių kalnų viršūnių 
bakūžėje. Svarbu buvo išsi
laikyti pirmas savaites po ka 
ro laisvais ir patekti nelais
vėn taip, kaip norėta. Bū
tent, galimai greičiau susi
durti su kompetentingais 
amerikiečių žvalgybininkais, 
bet nepatekti fronto dali
niams, kurie nežinia ką pa
darytų. Vienąs karininkas, 
civiliam gyvenime buvęs tos 
srities girininkas, dabar užsi 
dėjęs savo seną miškininko 
uniformą, palaikė ryšį su ki
tose dviejos bakūžėse pasi
slėpusiais kitais karininkais. 
Pats Gehlenas irgi gerai pa
žinojo visas apylinkes, nes 
ten mokėsi slidinėti kariuo
menės slidininkų mokykloje 
1921 metais. Per tą laiką 
ten nedaug kas pasikeitė.

Keliom dienom po kapitu
liacijos apylinkėje pasirodė 
trys civiliai ir pradėjo klau
sinėti apie Gehleną. Gehle
nas mano, kad tai buvo vo
kiškai kalbą britai, bet jis ne 
norėjo su jais susitikti. Jis 
buvo nusprendęs ieškoti kon 
takto su amerikiečiais. Vie
ną gražią dieną bakūžę užti
ko amerikiečių patrulis. Jis 
pirmiausia ją apšaudė iš kul
kosvaidžio, o vėliau ją, pagal 
visas karo taisykles, puolė. 
Du užtiktus ten karininkus 
ir tris moteris patrulis paė
mė smarkesniam tardymui, 
bet vėliau visus pasiūlė pa
leisti. Pareiškus norą kol kas 
grįžti į tą pačią bakūžę, tai 
buvo leista.

Tik gegužės 22 d., t.y. dvi 
savaites po kapituliacijos, 
Gehlenas ir 5 svarbiausi bęn 
dradarbiai prisistatė Fisch- 
hauseno miestelio amerikie
čių komendantui, kuris buvo 
aiškiai susijaudinęs, paėmęs 
nelaisvėn tikrą vokiečių 
generolą su keturiais gene
ralinio štabo karininkais.

Patelefonavęs savo virši
ninkams, komendantas gavo 
įsakymą belaisvius pristaty
ti CIC (Counter Intelligence 
Corps) vieneto viršininkui 
Woergl mieste, kuris dau
giau interesavosi apie ben
drą būklę Hitlerio Vokietijo
je, o ne specifinėmis gen. 
Gehleno pareigomis. Iš ten 
Gehlenas buvo pasiųstas į 
CIC štabą Salzburge. Kari
nė policija, kuri jį vežė, nega 
Įėjo rasti to štabo būstinės, 
todėl savo belaisvius atidavė 
vietos komendantūrai, kur 
jis išsėdėjo tris dienas. Tik, 

jam pačiam apie save primi
nus, Gehlenas buvo pasiųs- 
stas į Augsburgą, 7-tos JAV 
armijos tardymo centrą. 
Ten visi tardytojai buvo ma
loniausiai nusisteikę sovie
tams ir Staliną kitaip neva
dino, kaip tik malonybiniu 
‘Uncle Joe’. Tokioje atmos
feroje Gehlenas kalbėjo kiek 
galėdamas mažiau. Po kiek 
laiko jis per Stuttgartą ir 
Frankfurtą buvo atgabentas 
į Wiesbadeną, kur buvo 
įmestas į kalėjimą, nes, gir
di, esąs Gestapo generolas.

Wiesbadeno kalėjime Geh 
lenas susitiko su savo buvu
siu šefu, generalinio štabo 
viršininku Halderiu, kurį 
Hitleris buvo uždaręs į kace- 
tą, iš kur jį išvadavę ameri
kiečiai perkėlė į... kalėjimą. 
Labai nuoširdus jų pasisvei
kinimas įtikino kalėjimo ad
ministraciją, kad gal Gehle
nas ir yra svarbus kalinys ... 
Ten pat Gehlenas susitiko su 
Vengrijos regentu Horty ir 
admirolu Donitz’u, kurį Hit
leris, prieš nusižudydamas, 
paskyrė savo įpėdiniu. Su 
jais kartu Gehlenas buvo 
perkeltas į vilią Pagenste- 
cher, kuri priklausė 12-tos 
armijų grupės tardymo cent
rui, vadovaujamam gen. lt. 
Edwin L. Sibert. Ten Geh
lenas susitiko pirmą ameri
kietį - kapt. John Boker - ku 
ris truputį daugiau žiūrėjo į 
ateitį. Kapitonas iš pradžių 
įsileido į platesnius pokal
bius su Gehlenu savo paties 
iniciatyva. Jis net būkštavo, 
kad pranešus aukščiau apie 
Gehleną ir jo eitas pareigas, 
jis galėtų gauti įsakymą iš
duoti Gehleną sovietams. 
Be to, jis buvo tikras, kad so 
vietai buvo infiltravę bent 
vieną savo agentą į tardyto
jų štabą. Kai Bokeris apie 
Gehleno planą suorganizuoti 
špionažo organizaciją ameri
kiečių naudai pasakė savo 
viršininkui pulk. W.R. Philp, 
ir tas nutarė apie tai plačiau 
neskelbti. Jie tačiau kontak
tavo bu v. Gehleno bendra
darbius ir jiems parodė raš
tišką Gehleno leidimą kalbė
ti. Taip jie patyrė, kad Geh
lenas nemeluoja, kad jis iš 
tikro turi visą organizaciją, 
bet ja pasinaudoti oficialiai 
dar nebuvo galima. Dar dau 
giau, ją reikėjo saugoti nuo 
kitų žvalgybos institucijų. 
Kad įtikinti pulk. Philp, ku

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ris, prieš eidamas žvalgybon 
buvo artilerijos karininkas, 
kap. Boker pasiūlė Gehlenui 
parašyti smulkų raportą 
apie sovietų artileriją ir jų 
agentų siuntimą į priešo pu
sę. Raportai padarė tokį di
delį įspūdį, kad Philp juos 
persiuntė savo viršininkui 
gen. lt. Siebertui, o tas ko
mandos keliu raportavo Wa- 
shingtonui. Iš ten atėjo įsa
kymas prisiųsti Gehleno pa
tiektus dokumentus ir jį patį 
su artimiausiais bendradar
biais į Ameriką. Tokiu būdu 
Gehlenas atsidūrė asmeniš
kam gen. Bedell Smith lėktų 
ve, su kurio nusileidimu Azo 
rų salose mes ir pradėjome 
šią seriją.

Amerikoje Gehlenas ir jo 
grupė buvo apgyvendinti 
Fort Hunt, Virginijoje, Ap
klausinėjimo stovykloje, ku
ri buvo aptverta spygliuota 
viela ir ant kiekvieno kampo 
turėjo po bokštą sargybai. 
Patalpos buvo patogios, bet 
durys neturėjo rankenos iš 
vidaus, atseit, išleisti galėjo 
tik kas nors iš lauko. Netru
kus jų globą iš kapt. Boker 
perėmė kapitonas Eric Wlad 
man, kuris kiekvieną dieną 
juos iš tos stovyklos vežda
vo į konferencijas su Karo 
Departamento G-2 skyriaus 
specialistais, vadovaujamais 
gen. George V. Strong.

Kap. Waldmanas išrūpino 
jiems patogesnes, vasarna
mio tipo, gyvenvietes miške, 
kurių jau nesupo spygliuo
tos vielos. Ten persikraustę 
vokiečių žvalgybininkai tuo
jau pradėjo ieškoti paslėptų 
mikrofonų ir, žinoma, juos 
rado. Vėliau paaiškėjo, kad 
jie buvo įtaisyti stovyklos ko 
mendanto įsakymu, kuris no 
rėjo sekti, ką jie kalba su 
kap. Waldmanu. Kaip dan
guje, taip ir ant žemės ... ir 
Amerikoje vyko kova tarp 
atskirų žinybų ir karininkų, 
kam turi priklausyti ‘svečiai’ 
iš Vokietijos.

Iš pradžių amerikiečiai iš 
Gehleno norėjo išgauti viską 
ką jis pats žinojo, vėliau jam 
davė įvertinti ir analizuoti jų 
pačių gaunamas informaci
jas. Bet į jo pasiūlymą suda
ryti savo atskirą žvalgybos 
organizaciją, dar 1945 metų 
gale, buvo žiūrima abejingai > 
Kad pasiūlymas pagaliau bu
vo priimtas, Gehlenas turi 
dėkoti ... sovietams.

Yra klausimų, kurie atkakliai laikosi žmonių galvose ir šir
dyse, kaip gajūs kirminai. Jie kartais aptyla, bet, pūstelėjus stip
resnei oro bangai, vėl atgyja. Ir taip jie kelia nerimą žmonėse išti
sus dešimtmečius ir net šimtmečius. Prie tokių klausimų priklau
so ir mūsų išeivijos santykiai su sovietų okupuota Lietuva, trum
pai išreiškiami “bendradarbiavimu”. Per 30 metų mes tą klausi
mą nuolat gvildename, bet iki šiol aiškaus sprendimo nėra. 
Kaikada jis aprimsta, išnyksta iš spaudos puslapių, tačiau ry
šium su vienokiu ar kitokiu nauju įvykiu jis vėl išsineria viešu
mon. Kyla iš naujo ginčai, priekaištai, daugelio širdyse užverda 
kraujas. Tai rodo, kad santykių su okupuota Lietuva klausimas 
jaudina beveik visus. Dėl jo yra susikirtę daugybė asmenų ir gru
pių, dėl jo yra išsiskyrę net tos pačios ideolbgijos, partijos ar 
grupės žmonės. Ir tai ne dėlto, kad vieni norėtų Lietuvai pakenkti, 
o kiti — padėti. Ne, anaiptol, ne. Visi nori rasti patį geriausią 
sprendimą, naudingiausią Tėvynei, esančioje sovietinėje priespau
doje ir laukiančioje laisvės aušros. Vieni mano, kad reikia atsi
sakyti betkokių santykių su pavergta Lietuva, išlaikyti okupa
cijos nepripažinimą tarptautinėje plotmėje, radikaliai kovoti už 
išlaisvinimą. Kiti gi linkę manyti, kad to paties tikslo reikia 
siekti palaikant glaudžius santykius su okupuota Lietuva, nepa
žeidžiant okupacijos nepripažinimo.

★ ★ ★

Šios dvi pagrindinės linkmės išsikristalizavo per pastaruo
sius tris dešimtmečius. Pradžioje vyravo pirmoji linkmė, bet il
gainiui sustiprėjo antroji, ir dabar sunku būtų pasakyti kuri iš jų 
yra stipresnė. įžvelgti į jų stiprumą sunkina ir tai, kad dau
guma tautiečių tuo klausimu viešai nepasisako. Visdėlto iš spau
dos, privačių pokalbių, suvažiavimų matyti, kad šioje dviejų link
mių dialektikoje įvyko tam tikra raida. Pirmosios -linkmės radi
kalumas gerokai sušvelnėjo, o antrosios laikysena pasidarė žy
miai atsargesnė, mažiau erzinanti, provokuojanti ir labiau atsiri
bojanti nuo okupacinio režimo. Antra, toje dialektikoje išryškėjo 
tai. kad asmeniniai ryšiai su okupuotos Lietuvos žmonėmis ne tik 
niekam nekenkia, bet dargi prisideda prie lietuviškojo fronto 
stiprinimo. Trečia, galutinai paaiškėjo, kad išeivijos lietuviai ko
munistai bei jų simpatikai yra okupacinio Lietuvos režimo šali
ninkai, maskvinės politikos žmonės, kurių patriotizmas yra dau
giau rusiškai sovietinis negu lietuviškas. Tai'buvo m ty»: ir pačio
je taeiuvus Okupacijos piauziuje, oei uai uuvu iuk.u pa
grindo abejoti ir laukti pasikeitimo gerojon pusėn, kaip tai yra 
įvykę su kaikurių kitų tautybių komunistais, nusigręžusiais nuo 
imperialistinės Maskvos. Prie šių linijų išryškėjimo daug prisidė
jo užsienį pasiekusi pogrindžio lietuvių spauda, atskleidusi sovie
tinės priespaudos veidą ir tuo būdu išsklaidžiusi daugelio iliuzijas.

★ * ★

Nors per 30 metų daug kas paaiškėjo, bet liko neatsakytų 
dar daug klaustukų, šiandieną pvz. visiem aišku, kad santykių 
palaikymas su tauta Lietuvoje yra būtinas. Kol tie santykiai palai
komi asmeninio pobūdžio ribose, problema nekyla, bet ji išne
ria visu aštrumu, kai išeivių santykiai išsiplečia į grupinę katego
riją. Kodėl? Ir koks gi skirtumas? Ar tai nėra santykių palai
kymas su ta pačia tauta? Skirtumas visdėlto yra, ir tai gana 
žymus. Asmeninio pobūdžio santykiuose pasiekiame pačios oku
puotos tautos žmones, redukuodami okupanto įsikišimą iki neiš
vengiamo minimumo. Grupiniuose santykiuose patenkame į oku
pacinio režimo pareigūnų rankas ta prasme, kad jie gali išeivių 
grupes lengviausiai komanduoti ir panaudoti prosovietinei politi
kai. Tuo atveju asmeniniai santykiai su tautiečiais redukuojami 
iki minimumo ir išplečiami režiminiai iki maksimumo. Užuot pa
laikę santykius šu tauta, tuo būdu santykiaujame daugiau su jos 
okupantu. Šiai kategorijai priklauso pvz. pirmoji sportininkų gru
pės išvyka. Prie jos skirtina ir bostoniškė moksleivių ekskursija, 
vadovauta dviejų mokytojų. Iš dalies šiai kategorijai priklauso 
ir lituanistinių kursų grupės Vilniaus universitete. Iš patikimų šal-» 
tinių patirta, kad propagandinis momentas juose yra palaikomas, 
ypač istorinio pobūdžio pamokose. Nekritiškus moksleivius tai 
paveikia neigiamai. Visa tai verčia manyti, kad grupiniai santykiai, 
bent šiuo metu, yra lengviausias būdas patekti į maskvinį bučių, 
net jo vengiant.

(Tėviškės Žiburiai, 1976 m. spalio 7 d. Nr. 41)

Mat, keturi didieji buvo 
sutarę per savo užsienių rei- 
kalų ministerius, kad Sovie
tų Sąjunga turi atitraukti sa 
vo kariuomenę iš šiaurinės 
Persijos 1946 m. kovo 2 d. Iš 
tikro, tačiau, jie ten pasiuntė 
dar daugiau kariuomenės ir 
praktiškai okupavo visą šiau 
rinę Persiją. Atrodė, kad 
Amerikos viešoji opinija pa
sikeitė per naktį.

Pagaliau, 1946 metais, 
Gehlenas ir jo grupė išplau
kė atgal į Europą su kariniu 
transportu, grąžinančiu vo
kiečių nelaisvius. Bet jei jie 
negalėjo būti tikri dėl savo 
ateities, pats Gehlenas žino
jo, kad jo laukia nauja kar
jera.

(Sekančiam nr. - ‘Džentel
menų susitarimas’)
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"KADA JU KRAŠTAI GALI BŪTI 
FIZINIAI DOMINUOJAMI, JŲ DVASIA 
NĖRA. IR K ADA NORS JIE BUS LAISVI”-

PREZIDENTAS GERALD R. FORD

PREZIDENTAS GERALD R. FORD

Tie žodžiai, neseniai pareikšti vadovams, atstovaujantiems Rytų 
Europos tautybes, perduoda Prezidento Fordo moralinę ir politinę liniją 
Rytų Europos klausimais: "Mūsų politika yra jokiu būdu, ir aš pabrė
žiu šitą, jokiu būdu, nepriimti1 sovietų dominavimo Rytų Europoje ar 
nei jokios rūšies organinės sąjungos ... Priešingai, Jungtinės Ameri
kos Valstybės siekia skatinti taip atsakomingai, kaip galima, Rytų 
Europos norą didesnei autonomijai, nepriklausomybei ir labiau norma
liems santykiams su likusiu pasauliu.

Prezidento Fordo rekordas Rytų Europos klausimu yra aiškus per 
paskutiniuosius 28 metus: 1952 m. Prezidentas Fordas balsavo už spe
cialų komitetą investiguoti Katyno žudynes. 1963 m. Prezidentas Fordas 
priešinosi Eksporto-Importo Banko paskoloms komunistiniams kraš 
tams grūdų pirkimui. 1964 m. Prezidentas Fordas rėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią laisvės Baltijos kraštams Estijai, Latvijai ir Lietuvai. 
1968 m. Prezidentas Fordas ragino Jungtines Amerikos Valstybes su
stiprinti NATO kariškai. 1969 m. Prezidentas Fordas pareiškė, kad 
akių užmerkimas prieš Sovietų Sąjungos skriaudas milijonams žmo
nėms Rytų Europoje, buvo "didžiausia hipokrizija”. 1976 m. Prezi 
dentas Fordas padarė /pagrindinius pakėlimus krašto gynybos biudžete.

Negali būti jokio klausimo kur yra Prezidentas Fordas Rytų Eu
ropos klausimu.

* ♦ ♦

Prezidento Fordo tvirtas moralinis pagrindas užsienio reikaluose 
remiasi jo paties išauklėjimu, sąžiningumu ir teisumu.

Jis tiki, kad šeima turi būti pagrindu mūsų tautos. Tai yra ge
riausias būdas užtikrinti mūsų kultūrinį ir dvasinį paveldėjimą.

Mūsų išsilavinimo, religinės ir socialinės sritys yra tiktai tiek 

stiprios kaip šeimynos vienetai ir gali tik tada būti sėkmingos, jei 
mūsų institucijos, valstybinės programos ir socialinės teorijos negalės 
atimti pagrindą šeimai.

"Bendruomenės supratimas yra pašlijęs kai kuriuose mūsų di
džiuose miestuose. Supratimas kaip apylinkės kultūrinio indentifika- 
vimo yra grasinamas" — Prezidentas Gerald R. Ford.

Prezidentas Fordas remia strategiją kuri pripažįsta, kad miesto 
plėtimasis prasideda su apylinkių atgąivinimu ir apylinkių atgaivini
mas prasideda su šeima, bažnyčia ir kultūriniais ryšiais, kurie jungia 
žmones.

Prezidentas Fordas paskutiniais dviem metais ėmėsi akcijos, kad 
tai užtikrinus: jis pakeitė komplikuotas /programas vienu Community 
Development Act. Jis praplėtė išlaidų pasidalinimo programas. Jis 
pasirašė Mortage Disclosure Act, kuris panaikina praktikuojamą "red- 
lining" ir tuo pačiu, padeda apylinkėms pačioms save atgyvinti. Jis 
sukūrė President’s Committee on Urban Development ir neighborhood 
Revitalization.

Nusikaltimų per pirmąji 1976 m. pusmetį sumažėjo 4%. Inflia
cijos raida sumažinta nuo 12.2% iki 6%. Yra keturi milijonai daugiau 
dirbančių žmonių negu 1975 m. Iš viso 38 milijonai žmonių šiandien 
turi darbus. Tai yra aukščiausias skaičius visam laikui.

* ♦ ♦

Prezidentas Gerald R. Ford sąžiningas ir garbingas Amerikos 
žmonėms.

Užsienio ir vidaus reikaluose Prezidentas Fordas yra pasišventęs 
vadas ir garbingas vyras.

Balsuokit už Prezidentą Gerald R. Ford
lapkričio 2 d.

Sponsored by: The President Ford Committee:
James A Bakker III, Chairman, Royston C. Hughes Treasurer

Mrs. Frances Tesny 
Co-chairman
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VOINOVIČIUS STIPRUS RINKIMUOSE

Cuyahogos a<pskrities ad
ministracija pasirodė nesu
gebanti tvarkyti reikalų, 
kai naujųjų apskrities tei
singumo rūmų statybos kai
na pašoko nuo biudžete už
planuotų 60 milijonų dole
rių iki 90 milijonų, ir dar 
nesimato išlaidoms galo, 
nes rūmai nėra galutinai 
baigti. Apskrities socialinės 

gerovės (welfare) departa
mente ir veteranų skyriuje 
buvo neteisėtai naudojami 
fondai, šias administravimo 
klaidas atidengė apskrities 
kontrolierius G. V. Voinovi
čius, ir pats ryžosi kandida
tuoti j apskrities komisijo- 
nierius bei išvalyti biuro
kratiškai tvarkomą apskri
ties administraciją.

Nors Vainovičius tėra tik 
40 metų amžiaus, bet jau 
turi didelį patyrimą admi
nistraciniame darbe ir įsta
tymų leidyboje. Baigęs tei
sės mokslus, netrūkus buvo 
išrinktas j Ohio valstijos 
seimelį, kuriame paruošė 85 
įstatymus. 1971 metais jis 
užėmė Cuyahogos apskri
ties kontrolieriaus postą. 

Savo įstaigą perorganizavo 
moderniais pagrindais ir 
įvedė kompiuterių sistemą. 
Kai kitų apskrities įstaigų 
administravimo išlaidos di
dėjo, Voinovičiaus įstaigos 
išlaidos sumažėjo, įvedus 
efektingą, modernizuotą 
operacijų sistemą.

Voinovičiui išstačius sa
vo kandidatūrą į apskrities 
komisijonierius, didieji lai
kraščiai — Plain Dealer ir 

Cleveland Press bei Citizens 
League davė jam stiprius 
endorsmentus ir paragino 
piliečius balsuoti už Voino- 
vičių, stiprų, jauną ir su ge
ra ateitimi politiką.

G. V. Voinovičius, būda
mas artimas lietuviams, ti
kisi ir jų gausios paramos 
šiuose rinkimuose, kurie 
bus lapkričio 2 d.

Don't count yourself out.

▼ ■"d /A JI
f 1 T Z

VOTE FOR ISSUE
YOU NEED IT AS MUCH AS IT NEEDS YOU.

Issue 8. Koks yra pasiūlymas? Ar mūšy 
apylinkė gali turėti sveikatos ir socia
linį patarnavimą, kuris duoda pagrindą 
jo gerbūviui.

Nepadarykite klaidos. Šie svarbūs 
patarnavimai yra desperatiškai reika
lingi visiems. Aprobavimas Issue 8 at
naujina esančią 2.9 mill Healt and Wel- 
fare Levy ir autorizuoja papildomą 0.5 
mill, kad patarnavimai galėtų būti iš
laikyti dabartiniame lygyje.

Koks patarnavimas? Pagalba pa
liktiems ir skriaudžiamiems vaikams. 
Adoptavimas. Maisto centrai senesnie- 
siems. Priklaudžiantieji namai. Darbui 
treniravimas. Dienos rūpestis. Ištisa 
sistema ligoninių ir sveikatos centrų. Ir 
daugiau. Jūsų balsas už Issue 8 užtik
rins šimtams tūkstančių Cuyahoga aps
krities piliečių, kad gaus reikalingą 
globą.

Ir kas daugiau, balsas už Issue 8 
įgalins apskritį gauti daugiau kaip $200 
milijonų iš matching funds valstijos ir 
federalinės valdžios. Tai yra mūsų pa
čių doleriai grįžtą namo mūsų gerbū
viui.

Issue 8. Paremkite. Pirm negu bus 
pervėlu. Pirm negu mes prarasime dau
gel būdų padėti pagalbos reikalingiems 
žmonėms.

CUYAHOGA COUNTY3.4 MILL HEALTH AND NELFARE LEVY
County Action Committee. Wm. D. Ginn Chairman. 2970 Carlton Rd., Shaker Hts., Ohio 44122.
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A.A. JONAS ADOMONIS
(1895. VII. 2 d. — 1976. IX. 26 d.)

MEČYS VALIUKĖNAS

Jonas Adomonis buvo su
sipratęs lietuvis, iškilus 
Lietuvos ūkininkas, koope
ratininkas, mylėjęs gimtąją 
žemę ir gebėjęs iš jos laukų 
išgauti geriausį derlių ir pa
laimingai gyventi. Gimęs ir 
augęs ūkininkų šeimoje, 
Mediniškių vienkiemyj, Va
balninko valsčiuje, Biržų 
apskr. Dar jaunas išėjęs iš 
tėvų pastogės ir nuomoda
mas didesnius ūkius, juose 
savarankiškai ūkininkavęs 
ir kūręs savą gyvenimą ir 
ateitį. Vedęs ūkininkaitę 
Veroniką Balčiūnaitę, mo
kėjusią pavyzdingai tvar
kyti visą namų apyvoką, 
prižiūrėti jų ūkių sodybose 
bityną ir talkininkavusią 
Jonui, jo siekiuose. Adomo
niai išaugino sūnų Joną ir 
dukrą Savutę Krikščiūnie
nę. Po I Pasaulirtio karo, 
Adomoniai įsigijo savo nuo
savybėn Noriūnų ūkį (isto
rinio dvaro centrą), Lave- 
nos pakrantėje, Kupiškio 
valsčiuje, Panevėžio apskri
tyje.

1944 m. Adomoniai pasi
traukę į tremtį, o vėliau at
kilo į JAV ir įsikūrė, jau 
savo sūnaus Jono jr. glo
boje, Massachusettes vals
tijoje, Bostono artumoje. 
Šiuo metu jaunasis Jonas 
Adomonis, kaip Mercedes- 
Benz ir Volvo firmų gen. 
atstovas, turi Cape Čode 
nuosavą didelę automobilių 
prekybos įmonę, o jo žmona 
Aldona Adomonienė veda 
josios suorganizuotą kelio
nių biurą, Bostone.

TIKTAI STIPRI AMERIKA UŽTIKRINS
BESITĘSIANČIA
TAIKĄ IR GERBŪVĮ!

BALSAS
UŽ

TAFT
YRA BALSAS 
UŽ STIPRIA 
AMERIKA

Prieš keletą metų JAV 
Lietuvių Agronomų Sąjun
ga, tuometinio jos pirminin
ko Alfonso Indreikos pa
stangomis, pasinešė išleisti 
literatūrinį veikalą (roma
ną), kuriame būtų pavaiz
duotas lietuvis ūkininkas, 
jo dvasia, ūkininkavimo bū
dai, darbai ir polėkiai1. Ag
ronomų sąjungos pakvies
tas rašytojas ir dramatur
gas Vytautas Alantas nūn 
beesąs paruošęs romano 
pirmąją redakciją ir atei
nančiais metais laukiama 
to leidinio pasirodymo kny
gų rinkoje. Velionis Jonas 
Adomonis buvo vienas pir
mųjų stambesniųjų finan
sinių to leidinio rėmėjų. Ve
lionis Adomonis, berods, 
niekad nebuvo įsijungęs į 
politinį lietuvių darbą, bet 
savo ruožtu jis buvo dide
lis lietuviškojo spausdinto
jo žodžio gerbėjas. Vykdy
damas jo testamentinį žodį, 
sūnus Jonas yra paskyręs 
išeivijos periodinei spaudai, 
tarp jų ir Dirvai, savąją 
paramą.

Alfonsas Indreika (miręs 
1976 m. Chicagoje), 1935 — 
1940 m. buvęs Kupiškio ra
jono agronomas ir artimas 
Adomonių bičiulis, o drau
ge, kaip specialistas yra ne
pamainomas liudininkas ir 
vertintojas. Jis yra palikęs 
savo pastabas ir užrašus 
apie Adomonius, jųjų No- 
riūnus ir kunkuliavusį jame 
gyvenimą.

Maloniai teikiu A. Indrei

kos vaizdaus pasakojimo iš
trauką.

Kupinas jaunatviškų jė
gų ir veržlumo, pradėjo sa
varankiškai ūkininkauti, 
benuomodamas stambes
nius ūkius. Mazgeliškius, 
Zasinyčius ir paskiausiai 
Noriūnus. Benuomodamas 
Noriūnus iš Aug. Venclova- 
vičiaus, baigusio Petrapilio 
žemės ūkio akademiją, įsi
gijo apsčiai patirties. O vė
liau ir pats tapo jų visišku 
šeimininku. J. Adomonis 
Noriūnus nusipirko su visų 
rūšių inventoriumi. Jų tar
pe ir Švicu veislės pieninio 
tipo grynakraujų galvijų 
kaimenę.

Su Adomonių įsikūrimu 
Noriūnuose, prasidėjo visai 
nauja, jau lietuviško sti
liaus, era su būdingu sve
tingumu bei kitomis tauti
nėmis tradicijomis. J. A., 
dar benuomodamas kitus 
ūkius, buvo sukūręs šeimą 
su Veronika Balčiūnaite. 
Noriūnuose subrandino ir 
dvi jaunąsias atžalas — Jo
ną ir Savutę. Beūkininkau- 
damas, pirkinėjo žemės 
sklypus iš naujakurių, ne
norėjusių gautuose sklypuo
se kurtis. Noriūnų bendrąjį 
žemės plotą padidino iki 150 
ha. ūkininkavo visu to me
to įmanomu praktiškumu ir 
pažangumu. Pažangumu su
prantama, kai rūpestingai 
purenama žemė rikiuojama 
pagal naujuosius sėjomainų 
dėsnius, teikia aukštą na
šumą ir kas rudenį pripildo 
to senojo, dviaukščio svir-

Ūkininkas Jonas Adomonis.

no aruodus nauju derliumi.
Adomonis mėgo arklius 

visu ’romantiškumu’, o ir 
praktiškai gana gerai juos 
pažino. Priklausė Lietuvos 
arklių auginimo ir gerini
mo draugijai, žemės ūkio 
Rūmai dažnai jį kviesdavo 
į arklių tikrinimo komisi
jas žinovu. Noriūnuose — 
ž. ū. Rūmų parūpinamu 
veisliniu eržilu, buvo pasto
vus kergimo punktas. Blo
gų arklių Adomonis nelaikė. 
Mėgdavo greitą važiavimą.

Chicagoje gyvenąs Vy
tautas Janulaitis, Adomo
nių giminaitis ir Jono jr. 
vienamžis, dideliu malonu
mu mena dienas, dažnokai 
praleistas pas Adomonius, 
Noriūnuose. Išskirtinai jis 
prisimena dideliu iškilmin
gumu kasmet švęstas Joni
nes Adomonių namuose. Į 
Jonų vardines suvažiuoda
vę ne tik plačios apylinkės 
ūkininkai ir administracijos 
žmonės, bet ir tolesnių vie
tovių Adomonių giminės ir 
prieteliai. Kartais Jonas 
srj. pasirūpindavęs ir vie

tos įgulos karinį dūdų or
kestrą ... Svečių tarpe bū
davę daug agronomų, kurie 
ankstėliau atlikdami prak
tiką, buvo dirbę Noriūnų 
ūkyje ir likę, tarytum, Ado
monių šeimos nariais ... 
Netrukdavę ir intelektualų 
bei rašto žmonių, kuriuos į 
pažintį su Adomoniais su
vedęs jų giminaitis poetas 
Kazys Binkis ir kiti vabal- 
ninkėnai. Jonas s j r., reng
damasis Joninėms, papras
tai, įsakydavęs Jonui jr. ir 
dukrai Savutei, pasikviesti 
tiek pat jaunimo, kiek jis 
kviečiąs vyrėlesnio amžiaus 
svečių ...

Velionis Jonas Adomonis 
palaidotas pagal lietuviš
kus papročius ir su bažny
tinėmis apeigomis Cape 
Code. Laidotuvėmis rūpino
si sūnus Jonas ir kiti gimi
nės. Jose dalyvavo daug 
Adomonių giminių ir drau
gų iš apylinkės, kaip ir iš 
Chicagos, Montrealio, ir ki
tur. Velionio žmona likosi 
sūnaus šeimoje ir globoje.

TAUPYKITE DABAR
Pa® mus. Ne visi .tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7%% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7«/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6a/< % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/2% — 1 metu su $1,000, minimum.

• Senatorius Robert Taft siūlo labiausiai suprantamą planą sustiprinti mūsų krašto gynybą.
• Senatorius Robert Taft tiki, kad teismų priverstas vežiojimas neveiks. Jis ruošia pakeitimą 

konstitucijai išlaikyti teismų peržiūrėjimą, bet palikti kiekvienam vaikui teisę lankyti mo
kyklą jo ar jos apylinkėje.

• Senetorius Robert Taft remia reikalinga reformą Welfare sistemos, kuri permokėjimais 
kainuoja federalinei valdžiai bilijonus dolerių ir užgniaužia iniciatyvą darbui.

• Senatorius Robert Taft yra užtikrintas draugas visų tautų ir žmonių, kurie siekia laisvės, 
nepriklausomybės ir teisės apsisprendimui.

• Senatorius Robert Taft pastoviai kovoja už didesnius taksų sumažinimus, bet ne didesnes 
federalines išlaidas. Jo planas būtų sutaupęs Ohio viduriniam gyventojui daugiau kaip 400 
dol. per paskutinius 3 metus.

• Senatorius Robert Taft turi švarų rekordą asmeninio tiesumo ir finansinio sąžiningumo.
VISUOTINUOSE RINKIMUOSE LAPKRIČIO 2 BALSUOKIT UŽ ČEMPIONĄ STIP- 

RIOS IR AUGANČIO GERBŪVIO AMERIKĄ. PERRINKITE ROBERT TAFT U. S. SENA
TORIUMI IŠ OHIO.

Sponsored by: '76 Taft for Senate Committee, Co-Chmn., Al Rukšėnas
John J. Kelley, Jr., Chnin.
300 Mercantile Library Bldj., Cincinnali, Ohio.

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.

aint 
ttiony 

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

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8 j Tuos., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Cleoad We<L

Juokas Gribauskas, vedėjas
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BEKELIAUJANT ANTANAS LAUKAITIS

ATSISVEIKINIMAS SU OMAHA
Kone iki numirimo atsi- 

viešėjus lietuviškoje Chica
goje, prieš pat ją aplei
džiant, dar aplankiau savo 
seną prietelių Zigmą Degu
tį, su jo šeima. Tai žmogus, 
profesionalas fotografas, 
kuris ir tautinių šokių šven
tės metu, apsikabinęs įvai
raus dydžio aparatais, bė
giojo po sales ir darė įvai
riausias nuotraukas, kurių 
nemažai gavau ir aš. Jo 
pasišventimas lietuviškam 
sportui yra tikrai pavyz
džiu statomas. Laikykis ir 
toliau, mielas prieteliau, nes 
tokių žmonių kaip tu, lietu
viškam gyvenimui ir spor
tui labai reikia.

Lėktuvui pakilus iš Chi
cagos aerodromo, pasidarė 
kažkaip liūdna man. čia 
tiek daug ir tokių puikių 
mano draugų ir prietelių 
gyvena, čia viskas taip lie
tuviška, kad savaitgaliui 
atėjus žmogus nežinai net 
kur eiti, tačiau, per tą visą 
dauguma, čia yra ir nema
žai įvairių skilimų tame pa
čiame visame lietuviškame 
gyvenime. O būtų taip gra
žu, kad to visko nebūtų ir 
tie puikūs žmonės galėtų, 
visas smulkmenas atmetę, 
būti tik — lietuviais. O kiek 
tada galima būtų padaryti 
ir nuveikti.

Sekanti mano sustojimo 
vieta buvo Omaha, kur atsi
radau po nepilnų dviejų va
landų skridimo. Australijo
je turiu gerą prietelių, lie
tuvišką keliaujantį Austra
lijos "čigoną” Gedą Anta
nėlį, kurio dosni ranka labai 
dažnai paremia mūsų lietu
viškąjį jaunimą. Jį Austra
lijoje žino visi. Būdamas 
Lietuvoje susipažinau ir su 
kitu jo broliu, kai, šokių 
šventės metu susitikau ir 

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ

Iš

BOSTONO, MONTREALIO ir NEW YORKO
Dar yra laisvų vietų GRUODŽIO 22 d. grupėje.

Kaina $875.00
(kelionė lėktuvu, PIRMOS klasės viešbučiai, maistas, 

dviese kambaryje).

Lankysime: Leningradą, Vilnių, Kauną, Trakus, 
Rygą, Maskvą ir Helsinkį.

Prie šios grupės galima jungtis su papildomu mokes
čiu New Yorke ir iš kitų miestų.

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977 M. PRASIDEDA 
BALANDŽIO 6 D.

Registracijas priimame dabar.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 /
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE 
Air Fares Subject to Changea and Governnient Approval.

Norintiems atsikviesti rimines ii Lietuvos sutvarkome reikalau
jamus iikvietimo dokumentus.

brolį amerikoną iš Omahos, 
kurio puiki žmona Laima 
vadovavo šio miesto lietu
vių tautinių šokių grupei, 
kai pats Algis Antanėlis, 
nors ir po trečio prakaitė
lio, dar su senjorais šokė
jais kilnojo jau gana sun
kokai nuo žemės atkeliamas 
kojas. Pakviestas, kaip gi 
žmogus gali atsisakyti ap
lankyti naujus savo drau
gus.

Omaha nėra per daug di
delis miestas. Seniau čia bu
vo pasaulyje didžiausios gy
vulių skerdyklos ir mėsos 
pramonė. Tačiau jau kuris 
laikas kaip šios skerdyklos 
tapo labai sumažintos, mė
sos fabrikai iškelti kitur ir 
dabar čia yra geroka dar
bo krizė. Gyveno čia anks
čiau ir gana daug lietuvių, 
tačiau senesniems išmirus, 
jaunesniems dėl darbo trū
kumo išsikėlus kitur, lietu
vių skaičius nėra didelis ir 
priskaičiuojama apie 500. 
Turi jie savo gražią bažny
čią, turi savo kunigą, turi 
chorą, kuris, deja, po miru
sio dirigento Br. Jonušo, 
negali sau susirasti naujo 
dirigento, todėl šiuo metu 
truputi ir atostogauja, nors 
man būnant Omahoj, cho
ristai turėjo savo vasaros 
pikniką, kuriame ir aš da
lyvavau, sutikdamas nema
žai savo buvusių pažįstamų. 
Choro piknikas tai tikrai 
buvo linksmas, tačiau skir
tingas nuo mūsų australiš
kų. Jeigu pas mus Austra
lijos lietuviai choristai sa
vo piknikus pradeda ir bai
gia su daina, taip kad net 
australiški parudavę bušai 
pradeda žaliuoti, tai Oma
hoj nors prisivalgiau, prisi
gėriau ir taip puikiai savo 
šeimininkės Laimos Anta-
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Spalio 2 d., Philadelphijoje, Lietuvių Namuose, posėdžiavo BALFo direktorių taryba. 
Nuotraukoje posėdžio dalyviai. Iš kairės sėdi — Irena Matonienė, Elzbieta Paurazienė, Vita Ba- 
leišytė, BALFo centro valdybos pirmininkė Marija Rudienė, tarybos pirmininkas Andrius Ke
turakis, Ona Jokubaitienė, dr. Feliksas Andriu nas, Juozas Lukas, Juozas Mackevičius. Antroje 
eilėje: Kostas Čepaitis, Vytautas Šuopys, Pranas Budininkas, Balys Raugas, dr. Jonas Genys, 
Ona Zailskienė, Petras Šilas, Jonas Brazauskas, Justinas Gečauskas, Bronius Vaškaitis, Feliksas 
Eereičikas. Trečioj eilėj: Snieguolė Jurskytė, dr. Jonas Stiklorius, Sofija Romanauskienė, Henri
kas Misliaųskas, Janina Gerdvilienė, Vytautas Strolia ir Vitalis Žukauskas. K. Čikoto nuotr.

nėlienės buvau globojamas, 
kad tam viskam ir žodžių 
trūktų aprašyti, tačiau cho
ristų dainą tegalėjau iš
girsti tik iš juostų. Pasiro
do čia per piknikus yra ne
dainuojama, bet kortomis 
lošiama. Ir lošiama viso
kiausius lietuviškus loši
mus. Pamėginau ir aš savo 
laimę mūsų "tautiniam” lo
šime — pokeriuke, su kitu 
vyru žaisdamas prieš dvi 
linksmas gražuoles. Ir ką 
pasakysit, sekasi man vien
gungiui kovot su moteriš
ku frontu, taip kad ir čia 
vyriškai lyčiai gėdos nepa
dariau.

Būnant Omahoj ir vėl 
naują keistenybę pamačiau. 
Kartu su savo šeimininkais 
buvau pakviestas į vestu
ves, lietuvaitė S. Kazlaus
kaitė ištekėjo (kaip gaila) 
už amerikono. Buvau jau 
net pasiruošęs ir bažnyčion 
su nauja savo šeimininkės 
didžiule mašina važiuoti ir 
prašyti Dzievulio jaunie
siems geros ateities, tačiau, 
pasirodo, aš ir vėl nuo ame
rikoniško gyvenimo atsili
kęs. Kaip man aiškino prie- 
teliai, čia kunigai šliubus 
duoda tik iki pietų, paskui 
jau jie yra tam pavargę, 
todėl jaunieji turi bažny
čioj vestis ryte, kai pats ba
lius būna tik vakare. Ne
žinau, gal ir gerai patiems 
jauniesiems, nes tarp šliubo 
ir baliaus yra kelios valan
dos laiko ir jie jau savo sal
dų gyvenimą, pradėdami 
kabinti meduotą mėnesį, 
pradeda prieš puotą, o ne po 
jos. Tačiau, pagal mūsų lie
tuviškai australišką papro
tį, vis tiek yra smagiau būti 
kartu su jaunaisiais bažny
čioj, vėliau juos bendrai su
tinkant ir kartu pradedant 
visą puotą. Aš tikiu, kad 
mano prietėlius Sydnejaus 
lietuvių klebonas kun. P. 
Butkus dar ilgai "nesuame- 
rikonės”, neaptings ir šliu
bus duos kaip davęs anks
čiau, nors asmeniškai man 
tas ir yra jau neaktualu. 
Ach kaip gaila ...

Be vieno kito statybinin
ko, kontraktoriaus, garsaus 
Pr. Kovo baro, kuris atsto
ja ir vietos lietuvių klubą, 
tur būt pats geriausiai šia 
me mieste iškilus lietuvis 
yra tas mano prietelius 
Alg. Antanėlis. Jis turi 
marmuro apdirbimo ir stik
linių durų dirbtuves. Pade
damas visos savo šeimos ir 
puikios 80-ties metų uošvie
nės, kurią jis jokiu būdu 
negali aplošti kortomis, jis 
yra tikrai labai gražiai čia 
įsikūręs, kai žmona Laimu
tė yra tikras šio miesto lie
tuviškojo gyvenimo varik
lis, priklausydama visur ir 
dirbdama su visais. Puikia- 
fne jų name ir man buvo 
padaryta labai linksmos ir 
nuotaikingos išleistuvės, 
per kurias pirmą kartą aš, 
būdamas tik skautas — vi

• ..vi***

John F. Kovaeic. Chairman, 461 East 270th, Euclid. Ohio

RE-ELECT DEMOCRAT 
MARK

M'ELROY
COUNTY RECORDER

'■The most modernized 
Recorder’s office in the U.S.A.”

Geo F Scbold Chmn. 3240 Wcil Blvd

rėjas, savo "bosėmis"-turė
jau iš karto net penkias 
skautininkes: Gr. Reškevi- 
Čienė, I. Lileikienė, R. Arie- 
nė, D. Antanėlytė ir L. An- 
tanėlienė. Ir ką pasakysit, 
jeigu per choro gegužinę ir 
nesigirdėjo lietuviškos dai
nos, tai per šias mano iš
leistuves, ne tik lietuviška, 
bet ir skautišką daina dre
bino didžiulę Antanėlių re
zidenciją. Atsisveikindamas 
omahiškius tegaliu tik 
skautiškai padėkoti ir pasa
kyti iki pasimatymo Tau
tinėje Skautų Stovykloje 
Australijoje 1977 m.

WANTED EXPERIENCED
DIESEL TRUCK MECHANIC

FOR 2ND SHIFT.
Good fringe benefits, uorking condi- 
tions, and top pay.

FT. WAYNE LEAS1NG CO. INC. 
Archbold, Ohip 43502 

419-445-6876
(37-44)
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LOS ANGELES TAUTINIAMS 
NAMAMS 15 METU

Los Angeles Lietuviii Tau
tinių Namų 15 metų sukak
tuvinis paminė j imas-balius 
įvyko š. m. spalio 9 d., Tau
tinių namų salėje.

Dalyvių prisirinko pilna 
salė ir svetainė. Džiuginan
tis reiškinis, kad didelė da
lis dalyvių buvo jaunimas.

Tautinių namų valdyba 
vadovaujama pirm. J. Pet
ronio sutiko svečius su šam
panu.

Pirm. J. Petronis 7 vai. 
30 min. trumpu žodžiu pa
sveikino susirinkusius ba
liaus dalyvius ir pakvietė 
vieną iš pirmųjų tų namų 
fondo organizatorių ir vė
liau buvusi L.T.N. Valdybos 
pirmininką Vytautą Alek- 
sandrūną tarti šiai progai 
pritaikintą žod|.

V. Aleksandrūnas pasvei
kino LTN mecenato a. a. 
Viktoro Petriko našlę ir 
visus susirinkusius namų 
dalininkus ir svečius.

Kalbėtojas pareiškė, kad 
"penkiolikos metų veikla ar 
egzistencija yra pakanka
ma, kad galėtume žvilgte
rėti, bent trumpai, į tos 
veiklos prasmę ir reikalą 
lietuviškoje Los Angeles 
kolonijoje".

Kartu jis pasakė, kad "aš 
prie penkiolikos metų pri

Linksmieji muzikantai groja romantiškas serenadas, links
mindami Janinos ir Vytauto Čekanauskų stalo svečius,

L. Kanto nuotr.

Maloniai kviečiame dalyvauti L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania 54 metų 

jubiliejiniame
MIN £ JIM E - B A LIU J E, 

kuris įvyks 1976 m. lapkričio mėn. 6 d.
7 vai. 30 min. Tautinių Namų salėje, 

3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES, CA.
šventės programa:

1. IŠKILMINGAS KORPORACIJOS POSĖDIS,
2. SVEIKINIMAI,
3. VAKARIENĖ IR ŠOKIAI.

(Vakarienės metu ir šokiams gros LATVALOS 
orkestras).

Apie dalyvavimą šventėje prašome iš ankto iki 
1976 m. lapkričio 1 d. pranešti: H. Balcerienei — 
820-1620; E. Gedgaudienei — 399-1825; R. Jurkū- 
nienei — 326-3077; R. Mulokienei — 368-2032; J. 
Rukšėnienei — 663-4502.

LST Korp! Neo-Lithuania 
Los Angeles

dėsiu dar penkerius metus, 
kurie buvo patys svarbiau
si ir sunkiausi — tai idėjos 
įgyvendinimas, telkimas lė
šų ir kopimas į tikslą. Taigi 
— švenčiame dvidešimties 
metų sukaktį.

Kalbėtojų žodžiais "1956 
m. kovo mėn. visuotiname 
Los Angeles Tautinės Są
jungos skyriaus narių susi
rinkime, smulkiai išgvilde
nus ir išklausius įvairių 
nuomonių, sutartinai paves
ta naujai valdybai imtis

Jonas Petronis, Tautinių Na
mų pirmininkas sveikina ba
liaus svečius

L. Kanto nuotr.

Los Angeles Tautinių Namų įsigijimo dalis iniciatorių. Iš kairės: A. Mažeika, Br. Dūda, A. 
Kiršonis, A. Valavičius ir V. Aleksandriūnas. L. Kanto nuotr.

konkrečių žygių namų įsi- 
gyjimui.

V. Aleksandrūnas per
žvelgė pirmųjų 5 metų LTN 
Fondo Valdybos darbą ir 
paminėjo asmenis, kurie su 
pasiryžimu dirbo, kad jiems 
pavestas uždavinys būtų at
liktas galimai greičiau. Pa
minėti asmenys — dr. Juo
zas Jurkūnas ir Alfa Latvė- 
nas jau mirę, dr. Petras Pa
mataitis persikėlęs į Wash- 
ington, D. C., kiti Alfonsas 
Valavičius, Bruno Gedimi
nas, Bronius Dūda, Sophie 
Waitek. Tenka pastebėti, 
kad organizatorių eilėje, 
vienas iš aktyvių veikėjų 
buvo ir Vytautas Aleksan
drūnas.

Tolimesnė apžvalga pada
ryta pradedant namų įsi- 
gyjimo 1960 metais iki šių 
dienų. Kartu paminėta, kad 
sekančiais 1961 metais Lie
tuvių Tautiniuose Namuose 
įsteigtas Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas subūrė per 
500 narių ir atliko didelius 
kredito patarnavimus vietos 
lietuviams.

Lietuvių Tautiniai Namai 
per tą laiką atliko didelį 
kultūrinį, lietuvišką vaid
menį. Namų vertė pakilo 
gal iki ketvirtadalio milijo
no dolerių. Skolos liko ne
daug.

Baigdamas kalbėtojas pa- 
I reiškė, kad "reikia naujų jė- 
' gų, naujų idėjų. Sumanus 
mūsų jaunimas, pradėtą 
darbą tęs — tuo neabejoju. 
O gal jūs pastatysite ir ge
resnius ir gražesnius na
mus, kurie bus atpildas už

Los Angeles Tautinių Namų pirm. J. Petronis įteikia gėles 
programos atlikėjoms solistėms B. Dabšienei, J. Čekanauskienei 

L. Kanto nuotr.ir pianistei R. Apeikytei.

Vytautas Aleksandriūnas, 
vienas iš Tautinių Namų įsigi
jimo iniciatorių.

L. Kanto nuotr.

visų mūsų ligšiolinį darbą". 
Po to LTN Valdybos pir

mininkas J. Petronis per

skaitė sveikinimus iš Lie
tuvos generalinio konsulo 
Los Angeles dr. J. Bielskio, 
Chicagos Lietuvių Tautinių 
Namų pirm. J. Jurkūno ir 
kitus.

Meninėje dalyje solistės 
Birutė Dabšienė ir Janina 
Čekanauskienė, akompanuo
jant muzikei-pianistei Rai
mondai Apeikytei labai nuo
taikingai visus pralinksmi
no naujomis lietuviškomis 
dainomis.

Pasibaigus meninei pro
gramai visi dalyviai buvo 
pavaišinti karšta vakariene, 
o LTN Valdybos pastango
mis kilniųjų gėrimų bufe
tas vaišino visus dalyvius.

Puikus vokiečių Continen- 
tal orkestras' linksmino vi
sus vakarienės metu ir per 
šokius iki vėlyvos nakties, 

rak)

Dalis gausios publikos Los Angeles Tautinių Namų sukaktuviniame baliuje. L. Kanto nuotr.



Nr. 43 — 10 DIRVA 1976 m. spalio 28 d.

Koncerto atlikėjos: sol. Aldona Stempužienė-Šviedienė, smuikininkė Brigita Pumpolytė, 
pianiste Norma Meyer. Putino Mašalaičio nuotr.

pasijunta, tai linksmesnėj, 
tai liūdnesnėj nuotaikoj. Ir 
smuikas savo melodija klau
sytojus nuveda į svajones, 
džiaugsmą ir ramumą. Nie- 
niawskio "Concerto Nr. 2 — 
Romanza” pilna liūdesio at
rodė smuikas verkia ir tik 
lauki jo ašarų pasirodant, 
klausant Kreislerio "Liebes- 
frend” jautėsi lyg smuikas 
baletą šoktų. Sarasates ”Zi- 
geunerweisen”, nors tai is
panų kompozitoriaus, bet 
klausydamas pasijunti lyg 
atsidurtum Budapešte. Prie
do ji dar pagrojo Monti 
"Čardašą”. Smuikavimą pa
lydėjo galingi plojimai ir 
šauksmas; "dar kartą, dar 
kartą”...

Smuiko muziką retai iš
girstame, gi jo paklausyti 
yra daug malonumo ir

džiaugsmo. Brigitos talen
tas jau matėsi iš jaunų die
nų. šiuo kart ji pasirodė 
pilna menininkė, užburianti 
klausytojus su dideliu jaus
mingumu. Linkėtina jai 
kopti Į gražią ateitį.

Solistę ir smuikininkę 
fortepijonu palydėjo pianis
tė Norma Meyer. Tai buvo 
retas Philadelphijoje aukš
to lygio koncertas ir nesi
gailėjo jį . aplankiusieji. 
Koncerto rengėjai ALT Są
jungos Philadelphijos sky
rius jau ne kartą yra suruo
šę aukšto lygio kultūrinius 
parengimus. Lauktina, kad 
tą gražų užsimojimą jie tęs
tų ir toliau, nors rengimo 
sąlygos vis sunkėja, nes ko
lonijos žmonių skaičius pa
mažu nyksta.

KONCERTO PHILADELPHIJOJE ĮSPŪDŽIAI
Aldonos Stempužienės- 

švedienės ir Brigitos Pum- 
polytės dainos ir smuiko 
koncertas Philadelphijoje 
visiems paliko gražiausius 
prisiminimus. Salėje matė
si daugumoj toji Philadel
phijos lietuvių visuomenės 
dalis, kurie mėgsta aukšto 
lygio koncertus.

Solistė Aldona Stempu- 
žienė-švedienė puikiai atli
ko savo programinę parti
ją. Ji jau ne nuo šiandien 
plačiai pagarsėjo, kaip puiki 
interpretatorė lietuvių ir 
kitų tautų kompozitorių kū
rinių. Ir dar daugiau, ji ge
ba pagauti ir išreikšti ne
lengvą modernios lietuvių 
dainos stilių, šio jos neeili
nio koncerto programoje 
buvo išpildyta keletas iš 
garsesnių operų arijų gaba
lėlių. Pradžioje skudučio 
arija iš operos "Dalia”, B. 
Dvariono; Jūratės arija iš 
operos "Jūratė ir Kastytis", 
K. V. Banaičio ir Etiudas 
op. 10 nr. 3, F. Chopin. 2-je 
dalyje šešios dainos iš ciklo 
"Dichterliebe” (poeto mei
lė), R. Schumann pagal H.

VINCENTAS GRUZDYS

Heine’s žodžius išverstus A. 
Saulyno ir O don fatale, iš 
operos "Don Carles", G. 
Verdi. Pabaigoje girdėjome 
J. Gruodžio "Rūta” ir 
"Aguonėlės”; arija (Canti- 
lena) iš Bachianas Brazilei- 
ras”, H. Villa-Lobos ir Una 
voce poco fa iš operos "Se
vilijos Kirpėjas”, G. Ros- 
sini.

šios dainos sodriai ir įti
kinančiai vidiniu išgyveni
mu nuskambėjo. Bendrai 
tarus, Aldonos Stempužie- 
nės-švedienės mezzosopra- 
ninis balsas pasireiškė pla
čiu diapozonu išsiverždamas 
pasigėrėtinai, o taip pat ir 
brandžiu .išpildymu. Priedo 
ji dar padainavo Habanerą 
iš operos "Carmen”, Bizet. 
Publikos besikartojančiam 
"bisui” ji dar pridėjo seno
višką lietuvišką dainą be 
palydos.

Jaunoji smuiko meninin
kė Brigita Pumpolytė savo 
pasirodymu nustebino klau
sytojus. Jos smuikas visus

lyg užhipnotizavo. Brigita 
išpildė rimtus ir patrauk
lius kūrinius. Pradžioje 
Saint-Saenso "Rondo Cap- 
riccioso”. Ir čia, kaip ir Chi
cago j momentais jos veide 
pasirodė 'malonus šypsnis, 
kuris sunkesniu momentu 
smuiką verčia dainuoti. Jei 
Rondo Chicagoje akompa
navo Lapinskas, tai Phila
delphijoje akomponiatorė 
buvo jos draugė, gabi pia
nistė Norma Meyer ir pra- 
skambėjimas reikia manyti 
buvo neblogesnis. Jei Chi
cagoje buvo pasigesta 
Brahmso, tai mes buvome 
laimingesni šį kartą išgirsti 
•ir Brahmso "Sonata Nr. 3". 
šiuo momentu Brigitos vei
das surimtėjo, šis smuiko ir 
piano duetas ir klausytojui 
sunkus, čia smuiko ir piano 
sonata persisunkusi melan
choliška lyrika veikia į 
klausytojus su susikaupi
mu. Dvorak-Kreisler ”Sla- 
vonic Dance Nr. 3”, tai slo
vakiškas šokis pasireiškian
tis su liūdesiu ir linksmu
mu. Tai tikra gyvenimo ro
mantika, kur klausytojas

Paremkite ir išsaugokite jūsų Metropolitan parkus

BALSUOKIT "TAIP“ PRIE ISSUE 9
Tai atnaujinimas Levy — tai nepadidins taksų

• APSAUGOKITE savo žaliąją apylinkę. Tai reta ir brangu.

• IŠLAIKYKIT piknikams aikšteles, takus, gamtos centrus, vandens pramogų vietas, spor
to galimybes ir savo parko prižiūrėtojus.

• ATIDARYKIT naujas miško vietas, daugiau žalios erdvės, natūralios gamtos, gyvūnų ir 
paukščių rezervatų.

• DŽIAUKITĖS 18,000 akrų natūralios gamtos grožiu 365 dienas per metus.

KIEK TAI KAINUOS? — KAINA: 0.41 PER TŪKSTANTĮ. 
MAŽIAU NEGU CENTAS Į DIENĄ!

(30,000 dol. vertės namų savininkams tik $4.00 per metus)
• Visi Cuyahoga apskrities ir Hinckley Tovvnship gyventojai gali balsuoti už šį THE CLEVE

LAND METROPOLITAN PARKS LEVY.

• JŪSŲ žalioji apylinkė reikalinga JŪSŲ paramos.

BALSUOKIT UŽ ISSUE 9
Friends of the Metropolitan Parka Committee, John J. Dwyer, Chairman, 55 Public Square 44113

CUYAHOGA APSKRITIES
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBO 

remiami kandidatai 
AMERIKOS LIETUVIAI! 

Balsavimo metu — pasirinkimas aiškus!

PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT
Jimmy Carter and Walter Mondale

UNITED STATĖS SENATOR
Howard Metzenbaum

U. S. REPRESENTATIVE TO CONGRESS 
20th District — Mary Rose Okar 
22nd District — Charles A. Vanik 

23rd District — Ronald Mottl

COUNTY COMMISSIONER
Anthony Garofoli 
Robert Sweeney

COUNTY SHERIFF
Gerald McFauI

COUNTY RECORDER
Mark McElroy

COUNTY ENGINEER
Bert Porter

CLERK OF COURTS
Gerald E. Fuerst

COUNTY TREASURER
Francis Gaul

COUNTY CORONER
Samuel Gerber

COUNTY PROSECUTOR
John T. Corrigan

STATĖ SUPREME COURT
Ralph S. Locher

COURT OF APPEALS
Hugh A. Corrigan 

August Pryatel 
John T. Patton

STATĖ REPRESENTATIVE
District 17 — Virginia Aveni 

District 18 — Dennis E. Eckart

Polilical advertlsing paid for by The Lithuanian American Democratic
Club of Cuyahoga County, 18009 Lake Shore Blvd., Cleveland, Ohio 

44119. Joną* Naavytis, Chairman
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IŠLAISVINTI 

MOTERĮ
C

Moters išlaisvinimo tema 
pavojinga rašyti. Daug ge
rų publicistų nusisuko čia 
sprandą. Jų blaivūs, beša
liški svarstymai nepatiko 
moterų išlaisvinimo judėji
mo entuziastėms, ir publi
cistai gavo "vyrų šovinis
tų” epitetus. Atrodo, kad 
galima ”in forte” dūduoti 
už absoliutų moters iš vy
riško dominavimo išlaisvi
nimą, kad gautum išlaisvi
nimo adeptų aprobacijas.

Tai gerbtinas judėjimas. 
Čia pritariančiai reiškiasi 
prezidento žmona, čia akty
viai veikia garsioji ekstra
vagantiškų skrybėlių čem
pionė Bella Abzug. Judėji
mas kovoja dėl įteisinimo 
priedo prie JAV Konstituci
jos — absoliutaus moters 
padėties visuomenėje suly
ginimo, o dargi ir viršpa- 
statymo prieš vyrišką šovi
nizmą. šis konstitucinis 
priedas, judėjimo veikėjų 
nuomone padarys moters 
egzistenciją kupiną laimės, 
išdidumo ir įprasmintą.

Visų pirma — niekas ne
turi teisės šnairuoti j... 
lesbijanizmą. Tai pirmas 
žingsnis | saistovumą, į ap
sisprendimą. Apie tai gar
siai rėkia plakatai visad ne
šiojami Moters išlaisvinimo 
judėjimo bet kurio bruzdė
jimo proga.

Iš plakatų, iš kalbų, iš 
gausiai platinamų brošiūrų, 
ką viską apmoka biudžeto 
(ir mokesčių mokėtojai) su
mos, sužinome ir daugiau. 
Dabartinė šeima pavergė 
moter|. šeima neleidžia mo
teriai visokeriopai varžytis 
su vyrais. Visi priedai prie 
ištekėjusios moters pavar
dės ”Mrs”, privalo dingti. 
O lietuviuose visos ”ienės”. 
Ištekėjusi moteris gali pa
sirinkti kokią nori pavar
dę: palikti savo, pasiimti 
vyro, arba savo ir vyro pa
vardę sudurti ir pagaminti 
naują, bet nuosavą, kurioje 
neskamba vyro šovinizmas.

Moterys, kaip vyrai, gali 
savo noru stoti kariuome
nėn ir kilti laipsniais (ir at
lyginimais). Bet nėra aiš
kumo projektuose: ar mote
rys kariškės dalyvaus kau
tynėse, oro atakose, para- 
šiutistų korpuse, durtuvų 
kautynėse, etc.?

Apie moterų dalyvavimą 
civilėse pareigose, darbuose, 
nėra ir kalbos, čia visur mo
terys yra absoliučiai pilna
teisė, ne tiktai raštinės kar
jeroje, bet ir ugniagesiuo
se, policijoje, šiukšlių rin
kimo gerai apmokamose pa
reigose.

Tai yra tikras vyrų šovi
nizmas paskirti New Yorko 
šiukšlių vežikams vyrams 
17,000 dolerių atlyginimą ir 
nekviesti j tas pareigas mo
terų!

Visur turi' būti masiškai 
steigiami vaikų lopšeliai ir

darželiai, kad motinos nuo 
pirmųjų naujagimio dienų, 
galėtų ten palikti kūdikį, ir 
neužleisti savo atkovotų po
zicijų. šeima, savo esmė, 
yra vyrų išgalvota institu
cija su tikslu nušalinti mo
terį. iš gyvenimo arenos. 
Abortas yra didelė moters 
privilegija. Jokia instituci
ja negali nustatinėti, kada 
jis leidžiamas ar neleidžia
mas. Apie tai sprendžia tik 
pati nėščia moteris. Net jos 
vyras čia neturi jokių 
sprendimo teisių. Per nėš
tumą vyrai visaip išnaudo
ja moterj. Bendrai gi nėš
tumas yra gamtos skriau
da moteriai. Didelė nelygy
bė yra gamtoje: vyrai ne
gali gimdyti vaikų, šią 
gamtos defektą vyrai pa
naudojo kaip gamtos jėgą 
pavergti moteris, jkalinti 
jas šeimoje, netgi haremuo
se.

Mokykliniuose vadovėliuo
se privalu akcentuoti tik 
moteris, išbraukus vyrų 
karių, valdovų, rašytojų ar 
mokslininkų glorifikacijas. 
Dabartiniai vadovėliai vi
siškai niveliuoja moterj. To
kios niveliacijos pradžia 
matoma ir Biblijoje, Kilties 
knygose, kur begaliniuose 
skaičiavimuose kas ką pa
gimdė, geneologijos medis 
eina per vyrų vardus.

Visa literatūra yra viena 
ištisinė moters degradacija: 
moteris toje literatūroje 
nesuformuoja išsilaisvinan
čios moters bet visur tėra 
žaislas bei pramoga vyrų 
rankose. Garsūs romanai 
”Madame Bovary”, ”Anna 
Karenina”, ”Lolita”, priva
lėtų dingti iš knygynų. Tu
ri būti rašomi nauji roma
nai, suderinti su Moterų iš
laisvinimo judėjimo plat
formine brošiūra "Revoliu
cija rytoj — reiškia šian
dieną”.

Visi feministiniai judėji
mai turi gauti gausias vals
tybines subsidijas. Iš tų 
subsidijų leistini leidiniai, 
statomi plakatai prie kelių, 
išlaikomos pareigūnės, tu
rinčios teisę tikrinti vyrų 
šovinistų puolimus, iki 
"Playboy” žurnalo turinio 
imtinai. Viskas, kas neigia 
moters orumą, turi būti nai
kinama, neleidžiama. Tam 
reikalui sudaromi specialūs 
organai, teismų formoje, 
kur reikalus sprendžia mo
terys. Moterims negali skir
ti komplimentų, nes saky
dami dargi komplimentus, 
vyrai stengiasi rodyti tuo 
savo pranašumą. Pavyzdys ?

Jeigu ant durų rašoma 
”men” ir ”ladies”, rašyti 
"ladies” negalima. Rašyti
na: ”women”.

Gimus šeimoje berniu
kui neleistina daryti iš to 
triumfalines nuotaikas, ne
šioti ir dalinti cigarus, etc. 
Vestuvių išvakarėse neleis-

AMERIKOS LIETUVIAI
Po 8-nerių metų tragedijos vidaus ir užsienio politikoje Ameri

kai reikia naujos krypties, naujų kelių ir naujų pozityvių darbų.
Prez. Fordo ir Kissingerio politika 
kalba pakankamai vaizdžiai pati už 

save: 
detante.

Helsinkio aktas. 
Lietuvos ir kitų kraštų laisvės 
troškimo ir vilties užslopinimas.

Prez. Fordo vidaus krašto politika 
kalba pakankamai vaizdžiai pati už 

save: 
infliacija, 

darbų trūkumas, 
ekonominė krašto stagnacija.

Tai vis klausimai, reikalaują ir konkrečių išvadų:
Amerika yra vienintelė industrinė valstybė, neturinti pilno valstybinio 

sveikatos draudimo.
Krašto didieji biznio monopoliai veda prie to, kad benzino ir kitų būtinų 

reikmenų kainos sparčiai kyla.
Šiandien skaudžiausia, vis dėlto, yra Prez. Fordo pasisakymas apie R. Europą. 

Visas negeroves išvardinti būtų neįmanoma. Prez. Fordo pro
grama esmėje liks tokia pati, be didesnių pakeitimų.

Balsavimo metu — pasirinkimas aiškus

CARTER - MONDALE
THE LITHUANIAN AMERICAN DEMOCRATIC CLUB 

OF CUYAHOGA COUNTY
18009 Lake Shore Blvd., Cleveland, Ohio 44119 

Jonas Nasvytis, Chairman 216-481-1604

LITHUANIAN AMERICAN DEMOCRATIC ORGANIZAT1ON 
FOR STATĖ OF ILLINOIS

4030 Archer, Chicago, Illinois 60632 
Stanley Balzekas, Jr., Chairman 312-847-1515

BALTIC LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB OF LOS ANGELES 
10627 Ohio Avė., Los Angeles, Calif. 90024

Julius Kiskis, Chairman 213-474-0211

LITHUANIAN AMERICAN DEMOCRATS OF EASTERN STATĖS 
1467 Force Dr., Mountainside, N. J. 07092 
Jokūbas J. Stukas, Chairman 201-232-5565

Rimas Aukštuolis, Cleveland, Ohio 
Vytas Burokas, Los Angeles, Ca. 
John DeRighter, Cleveland, Ohio 
Ed. Gudėnas, Cleveland, Ohio 
Juozas Mitkus, Los Angeles Ca. 
Rimas Mulokas, Los Angeles, Ca. 
Harry Petraitis, Chicago, III. 
Rimvydas Šilbajoris, Columbus, Ohio 
Jokūbas Stukas, Mountnside, N. J.

Charles Beacham, Chicago, III. 
Rimas česonis, Cinnamsn, N. J. 
John Gelminas, Chicago, UI. 
Joe Katauskas, Chicago, III.
Donald P. Mull, Cleveland, Ohio 
Paulius Nasvytis, Cleveland, Ohio 
Kazys Šidlauskas, -Chicago, III. 
Aleksandras Šimkus, Los Angeles, Ca.

Poiitical advertiuing paid for by THE LITHUANIAN AMERICAN DEMOCRATIC NATIONAL LEAGUE 
Jonas Nasvytis, co-ordinator, 18009 Lake Shore Blvd., Cleveland, Ohio 44119.

tina rengti "mergvakarių” 
ir kt. jeigu tokios pat rūšies 
renginio lygiagrečiai neren
giama ir jaunikiui. Civili
nėje arba religinėje vestu
vių ceremonijoje neleistina 
pirma kreiptis į jauniki, 
klausiant, ar jis savo valia 
ima moterį-žmoną. Pirme
nybė priklauso nuotakai. 
Tai ji, pirmoji, nustato savo 
laisvos valios momentą ves
tuvių apeigose.

Alegorinis simbolizmas

sutapatinti Jungtines Ame
rikos Valstybės su vyriškos 
lyties personažu, su ”dėde 
Samu”, yra tipingas šovi
nizmo aktas. Simbolis tuoj 
pat keistinas į "Laisvės 
statulą”, kuri stovi New 
Yorko uoste.

Visos gramatikos turi bū
ti pakeistos. Dabar visur 
linksniavimo pavyzdžiai va
dinami "vyriškos ir mote
riškos”, tas pat ir daikta
vardžių bei būdvardžių skir

tumuose. Iš gramatikų pri
valo būti išmesti tokie ter
minai. "Vyriškas”, ”mote- 
riškas” daiktavardžiai bei 
būdvardžiai turi būti pa
keisti kitais terminais.

Dolerių banknotuose vy
rų žovinizmas iki šiol ven
gė moterų atvaizdo. Sekan
čios dolerių laidos, balanso 
ženklan, turi būti vien tik
tai su moteriškais veidais.

(Nukelta į 13 psl.)
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Pirm negu pirmieji balsai 
bus skaičiuojami lapkričio 2, 
taes 4, 5, 6 ir 7 
bus jau kainavę jums $609,000.
Tas yra tik įmokėjinias
Jeigu jums įdomu, kas padengia sąs

kaitą už tuos dviejų puslapius skelbi
mus Ohio. laikraščiuose kiekvieną sa
vaitę, perspausdinant ištisa tekstą Is- 
sues 4, 5, 6 ir 7, mes galime jums atsa
kyti vienu žodžiu.

Jūs.
Ir kaip daug yra šis legaliai reika

lingas skelbimas kainuoja jums?
$434,800.
Pridėkite dar $234,200 tik už atspaus

dinimą balsavimo lapų ir Issues 4, 5, 6 
ir 7 bus kainavę jums ir kitiems Ohio 
taksų mokėtojams $669,000, pirm negu 
nors vienas balsas bus suskaičiuotas.

Ir yra tik jūsų įmokėjimas šiam mi
šiniui komplikuotų Issues. Jeigu šios 
Issues bus priimtos, jūs mokėsite už tai 
metais, per aukštesnes apyvokos kai
nas,sulėtintą ekonomiją, darbų prara
dimą ir agitacinį vadovavimą.

Štai ką tas $669,000 vertės smulkus 
spausdinys jums padarys:

Issue 4. Šis papildymas pažada žemes
nę gazo ir elektros kainą minimaliniams 
naudotojams, bet papildymas turi būti 
padengtas kitų klijentų.

Issue 4 nesumažins pagrindinių apy
vokos pajamų — tik paskirstytų kitaip, 
nenusakytų būdu. Kas būtų paliestas

Issues 4, 5, 6 ir 7: yra mišinys pinigus 
valgančių pasiūlymų. Viskas, ką jos tu
ri bendro, jos kainuos daugiau.

daugiausiai galutinas sprendimas tu
rėtų būti padarytas Public Utilities 
Commission of Ohio ar legislatūros.

Issue 5. Net pristatymas šito siūlomo 
pakeitimo balsavimui, yra išmetimas 
taksų mokėtojų pinigų. Tai sukurtų 

naują agentūrą (RUCAG), kuri dublf- 
kuotų atsakomybę ”people’s Counsel”, 
kuri buvo sudaryta legislatūros praeitą 
vasarą.

RUCAG nebūtų atsakinga niekam. Ir 
kad turėtumėte balsą tuose reikaluose, 
jūs turėtumėte paaukoti $6 į metus.

Issue 6. Šis pasiūlytas papildymas už
darytų išvystimą atominių jėgainių 
Ohio valstijoje. Tai užgniaužtų svarbią 
naują galimybę pigesnei elektrai Ohio 
ir vestų prie elektros jėgos trūkumo ir 
aukštesniij kainų ateinantiems metams.

Mokslininkai ir inžinieriai — žmonės, 
kurie žino — smarkiai priešinasi Issue 
6. Jie žino, kad elektros gamyba atomi
nėje jėgainėje yra saugus, švarus ir pi
gesnis. Po daugiau kaip metų trūkusių 
viešų debatų, Kalifornijos balsuotojai 
šiais metais balsavo prieš panašią Issue 
daugiau kaip 2 prieš 1.

Issue 7. Tai sukurtų naują taksų mo
kėtojų naštą, lengvai leidžiant specia
lioms grupėms atiduoti konstitucijos 
papildomus Issues balsavimui. Kiekvie
na Issue balsavimui kainuoja Ohio tak
sų mokėtojams $150,000 ar daugiau. 
Rinkti atstovai būtų aplenkti ir Ohio 
susidurtų su agitaciniu, bet ne įstaty
miniu valdymu.

Sekančios organizacijos reprezentuoja platų skerspiūvj Ohio darbininkų, prekybininkų ir mažumų, ragina jus balsuoti NO prie 
Issues 4, 5, 6 ir 7.
A. Phillip Randolph Institute • Babcock & Wilcox Company • B. F. Goodrich Company • Communications VVorkers of America 
• International Brotherhood of Electrical VVorkers • Ohio Chamber of Commerce • Ohio Council of Retail Merchants • Ohio 
Electric Companies • Ohio Farm Bureau Federation • Ohio Gas Association • Ohio Independent Telephone Association • 
Ohio Manufacturers Association • Ohio Municipal Electric Association • Ohio Rural Electric Cooperatives • Ohio Statė Build- 
ing and Construction Trades Council • Ohio Statė Grange • United Rubber, Cork, Linoleum & Plastic Workers of America • 
United Steel VVorkers of America • VVestinghouse Electric Company

NESKRIAUSKITE OHIO. 
NESKRIAUSKITE SAVĘS.

Vote No on Issues 4 through 7 Committee
James A. Garry, Secretary
10000 S.R. 736, Plain City, Ohio 43064

BALSUOKITE NO PRIE 
ISSUES 4, 5, 6 & 7.
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Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

"ATEITIES” 65 METU SUKAKTIS
Minėjimas pradėtas Jauni Po trumpos apžvalgos,

mo Centro kavinėje š.m. spa 
lio 15 d., skaidriu, žodžio ir 
muzikos montažu apie ‘Atei
ties’ praeitį. Skaidrės suda
rytos iš Ateities žurnalo, pa
rodė jos redaktorius, bendra 
darbius ir kuopu veiklą. 
Skaidrėms muziką parinko 
redaktorė A. Zailskaitė, o 
įkalbėjimps padarė visa eilė 
jaunųjų ateitininkų: J. Bra- 
dūnas, M. Eivaitė, P. Kisie
lius, J. Kuprys, A. Zailskaitė 
V. Narutis ir D. Markelytė. 
Skaidrės apima Ateitį iki pir 
mosios komunistu okupaci
jos. Vyr. redaktorius kun.
K. Trimakas dėkojo gausiai 
susirinkusiai publikai ir pa
žadėjo padaryti skaidres iš 
tremties Ateities gyvavimo, 
kad įamžinti visą laikotarpį.

Svarbiausioji programos 
dalis vyko šeštadienio vaka
re, spalio 16 d., didžiojoje 
Jaunimo Centro salėje. Pri
pildytoje salėje (gera pusė 
buvo studentu ir moksleivių 
amžiaus jaunimo), minėjimą 
pradėjo dr. Kazys Pemkus, 
pažymėdamas, kad Ateitis, 
kaip ir žmogus, išgyveno du 
karus, tremtį, bet nepalūžo, 
o prisitaikė prie naujų aplin
kybių ir vėl skleidžia savo 
spindulius. Per 65 metų lai
kotarpį turėjo net dvidešimt 
redaktorių. Tai nėra girtina 
bet neišvengiama. Šiuo me
tu Ateitis yra stipriose kun. 
dr. Kęstučio Trimako ranko
se.

IŠLAISVINTI 
MOTERĮ...

(Atkelta iš 11 psl.)
Kiekvienoje tarnyboje, 

įskaitant ir tokias "vyriš
kas”, kaip’ karo, policijoje, 
ugniagesių, privalo būti 
griežtas aritmetiškas ba
lansas : koks tais' metais vy
rų ir moterų procentas ben
drame JAV gyventojų sąs
tate, toks ir vyrų bei mote
rų pareigūnių sąstate. 60% 
moterų krašte, reikštų 60% 
moterų kariuomenėje . . . 
Moterims negalint įvaldyti 
vyrų šovinistų pramanytas 
"sunkias”, tariamai "vyriš
kas’* pareigas kariuomenė
je, tos pareigos turi būti 
panaikintos, ir pritaikytos 
moters organizmo pajėgu
mui ...

šiais metais moters iš
laisvinimo judėjimui stip
rinti biudžeto keliu paskir
ta ... penki milijonai dole
rių. Skrybėlių čempionė Ab- 
zug vadovauja centriniam 
šio judėjimo komitetui.

čia prisimena anekdotas, 
aišku vyrų šovinistų sugal
votas. Mažytė mergaitė ren
ka šokolado figūrėles: ber
niukai, mergaitės. "Kodėl 
tu paėmei berniuko saldai
niuką”. Atsakė mergaitė: 
"Ten vienu gabalėliu šoko
lado daugiau ...” St. P. 

rengėjai pakvietė redakto
rius - kun. dr. Kęstutį Trima 
ką, Aldoną Zailskaitę ir Algį 
Norvilą bei administratorių 
J. Polikaitį įteikti laimėto
jams premijas. Premijos bu
vo skirtos už įvairius raši
nius ir foto nuotraukas. Lai
mėtojai suskirstyti į dvi gru
pes: studentų ir moksleivių.

Studentų grupėje premi
jas gavo: Linas Sidrys, Pet
ras V. Kisielius, Jolanta Ma- 
lerytė, Linas Kojelis, Kazys 
Norvilas, Jonas Kuprys, Vik 
toras Nakas, Vytautas Keb- 
lys, Algis Čepas, Linas Koje
lis ir Aloyzas Pakalniškis. 
Moksleiviai: Gintaras Gru
šas, Gintas Zaranka, Taura 
Zarankaitė, Rimas Kaman- 
tas, Andrius Razgaitis, Ri
mas Polikaitis, Vida Kupry
tė, Daiva Grigaitytė, Kristi
na Veselkaitė, Živilė Idzely- 
tė, Rasa Narutytė ir Algis 
Astašaitis.

Premijas sudėjo visa eilė 
mecenatų. Premiją gavo ir 
pati Ateitis, kad būtų stip
resnė ir gajesnė. Premiją, 
$500, paskyrė Cicero Vysku
po Valančiaus ateitininkų 
kuopa.

Premijų laimėtojų vardu 
žodį pasakė Petras Kisielius. 
Gražia lietuvių kalba dėkojo 
mecenatams ir Ateities re
daktoriams, kad buvo paste
bėti ir įvertinti.

Meninė dalis susidėjo iš 
dviejų dalių: Clevelando stu
denčių ateitininkių choro 
Nerija ir kompozitoriaus Da
riaus Lapinsko ‘Vargdienių 
mišių’.

Studenčių choras, suside
dąs iš 12 chorisčių, padaina
vo kelioliką liaudies ir estra
dinių dainų. Nedidelis cho
ras su ribotom vokalinėm pa 
jėgom, savo uždavinį atliko 
gerai. Jauni, besišypsą vei
dai, vienoda spalvinga apran 
ga, laisva laikysena ir išpil
dymas žiūrovus nuteikė gan 
palankiai ir susilaukė gausių 
katučių. Dirigavo Rita Čy- 
vaitė, o pianinu palydėjo Ole 
na Jatsyshyn.

Antroje dalyje kompozito
rius Darius Lapinskas išpil
dė savo sukurtas Vargdienių 
mišias’. Solo giedojo Dalia 
Kučėnienė, pritariant Jane 
McKinley dūdele , Jack On- 
ge gitara ir pačiam kompozi
toriui Dariui Lapinskui piani 
nu, pasitelkus ir rekorderį.

Apytamsėje scenos gilu
moje, nuolat judėjo: tai suda 
rydami žodžius atliekamų mi 
šių pavadinimui, tai sudary
dami tekančios saulės vaiz
dą (?), tai vėl išardydami. 
Taip kartojosi 6 kartus.

Išpildymas ir pastatymas 
būdingas D. Lapinsko stiliui 
ir nevisada, ir ne visiems, su
prantamas.

Šokiams grojo iš Rochste- 
rio ‘Slibino’ orkestras, kurį 
sudaro jauni lietuviai.

UŽSKLANDAI:
Programa užsitęsė tris su 

puse vai., jei skaityti nuo 

skelbto laiko. Pirmiausia, 
nedovanotinas viso pusvalan 
džio vėlavimas, pradedant 
programą. Žiūrovams nebu
vo paaiškinta, kodėl reikėjo 
vėluotis, o pikti liežuviai 
tarškė, kad girdi, D. Lapins
kas nespėjęs laiku apipavida 
linti sceną. Antra, premijų 
įteikimo ir mergaičių choro 
pilnai pakako visai progra
mai atlikti. Ši programos da 
lis užtruko iki 9 vai. ir tikrai 
buvo pats laikas vakarieniau 
ti ir šokti.

Antroji programos dalis 
turėjo prasidėti po 10 min. 
pertraukos, o prasidėjo po 
35 ar 40 minučių. Kodėl? Ir 
vėl girdėjosi tos pačios šnek
tos. Galų gale, žiūrovus išlai 
kius pusketvirtos valandos, 
iki pusės vienuoliktos, prog
rama buvo baigta ir visi ‘zo
vada’ lėkėm į apatinę salę 
pasistiprinti.

Kaip rengėjai galėjo taip 
neapskaičiuoti? Visi gi šau
kiam, kad nedarykim ilgų 
programų, neišvarginkim ir 
neatbaidykim lankytojų, bet 
vis dar atsiranda žmonių ku
riems atrodo, vis bus per 
maža tos kultūros įkalta į gal 
vą. Vyresnieji pervargsta, o 
jaunesnieji neištveria ir tik 
varsto salės duris ir daro kle 
gesį koridoriuose.

Mano nuomone, prie pre
mijų įteikimo pilnai pakako 
arba choro, arba ‘Vargdienių 
mišių’. Jei abu meninius vie
netus norėta parodyti, tai 
premijų įteikimą reikėjo at
likti penktadienį, skaidrių ro 
dymo metu. Visais atvejais 
šių trijų programos punktų 
sukimšimas į vieną vakarą 
yra nesusipratimas.

Ir vėl šaukiamės į rengė
jus: neištęskite programų į 
begalybę! Pusantros ar dvie 
jų valandų pilnai pakanka. 
Net paskutinioji tautinių

TIK NAUJIEMS SKAITYTOJAMS!

Už VIENA dolerį 
DIRVA gausit 
iki šių metų galo
Atsiųskit savo, ar savo pažįstamo, kuris dar nepre

numeruoja Dirvos, adresą su 1 dol. ir nuo kitos savaitės 
gausit Dirvą iki 1976 m. gruodžio 31 d.
----------------- IŠKIRPTI--------------- —

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu ..........  dol. ir prašau siuntinėti Dirvą iki
1976 m. gruodžio 31 d.

Pavardė ir vardas..............................................................

Adresas..............................................................................

Pavardė ir vardas.................... .........................................

Adresas..............................................................................

Solistės Praurimės Ragienės, lietuvių kompozitorių ir vers
tinių lietuvių kūrinių lietuvių kalboje, rečitalis įvyks š. m. spalio 
mėn. 31 d. 3 v. p. p. Jaunimo Centre, Chicagoje. Visas pelnas 
skiriamas a. a.konsulo dr. P. Daužvardžio Fondui iš kurio yra 
skiriamas jauniesiems lietuviams žurnalistams premijos, skati
nant jaunimą lietuviškai rašyti. Gražus solistės tikslas. Visi lie
tuviai yra nuoširdžiai kviečiami koncerte dalyvauti.

šokių šventė neužsitęsė il
giau trijų valandų su visom 
kalbom, sveikinimais, tūks
tančio šokėjų įžygiavimu ir 
išėjimu, šokiais, pertrauka, 
platformos išardymu ir t.t. 

Būkime apdairesni ir neats- 
tumkime Šūrovų!

‘KARIUI’ PAREMTI 
KAVUTĖ

Chicagos ramovėnai ir 
birutininkės š.m. spalio 17 d. 
Jaunimo Centre, suruošė po
būvį žurnalui ‘Karys’ parem
ti. Susirinko šimtinė spaus
dinto žodžio mylėtojų. 
Pobūvį pradėjo Chicagos sk. 
pirm. Juškaitis. Pasidžiau
gė gausiu dalyvių skaičiumi 
ir tolimesnį vadovavimą per
davė Kario atstovui Chicago 
je, S. Stankūnui.

S. Stankūnas pravedė lo
terijos bilietų platinimą ir lai 
mėjimų paskirstymą. Visas 
pelnas Kario žurnalo leidimo 
išlaidoms mažinti. Pabaigo
je parodė spalvotą filmą iš 
praėjusių metų pobūvio ir 
šaulių namų šventinimo iškil 
mių.

MINĖJIMAS

Liudviko Rėzos 200 metų 
gimimo sukaktį rengia Mažo 
sios Lietuvos Lietuvių D-ja 
ir Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas.

'Minėjimas įvyks š.m. lap
kričio 14 d. 3 vai. p.p., Jauni
mo Centro didžiojoje salėje. 
Programoje: 1. paskaitas 
skaitys dr. V. Maciūnas ir 
dr. P. Jonikas, 2. meninę da
lį išpildys Tėviškės parapi
jos choras ir Pedagoginio Li
tuanistinio Instituto studen
tai. Vis kviečiami atsilanky
ti.

(Nukelta į 14 psl.)
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Chicagoje...
(Atkelta iš 13 psl.')

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUEIGA

Korp! Neo-Lithuania me
tinė sueiga šaukiama š.m. 
lapkričio 7 d., 3 vai. p.p. Lie
tuvių Tautinių Namų salėje.

Darbotvarkėje tarp kitų 
punktų numatyta: vykd. or
ganų pranešimai, naujos val
dybos rinkimai, junjorų re
feratų skaitymas ir kėlimas i 
senjorus.

Visi filisteriai ir senjorai 
kviečiami dalyvauti.

ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania meti 
nė šventė įvyks š.m. lapkri
čio 13 d. šia tvarka: 10 vai. 
pamaldos Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje, po pamaldų žuvusių
jų pagerbimas ir korporantų 
kapų lankymas.

Tos pačios dienos 7 v.v. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose įvyks iškilminga suei
ga, naujiesiems senjorams 
spalvų uždėjimas ir pareigų 
perdavimas naujajai valdy
bai.

Po iškilmingos sueigos, 
karšta vakarienė ir šokiai, 
griežiant neolituanų orkes
trui. Visi kviečiami dalyvau
ti.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
oficialiai praneša savo gausiem* klientams, 
MUITU APMOKĖTŲ DOVANINIŲ SIUNTINIŲ 

giminėms Lietuvoje Ir USSR tęsiama toliau kaip buvo per 
pastaruosius 45 metus.
KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS. 
GAVĖJAI NIEKO NEMOKA. .
SIUNČIANT DOVANAS-SIUNTINIUS savo giminėms, yra 
geriausias kelias sutelkti jiems džiaugsmo šventėms.

Siuntiniai priimami šiose Įstaigose ir skyriuose:

Globė Parcel Service, Ine.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: (215J—925-3455 
NEW YORK CENTRAL OFFICE:

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 
Tel.: (2121-725-2449

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue
(301)-DI2-2374
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 West Chicago Avenue
(312) —235-7788
CLEVELAND, OHIO 44109 
3491 West25St.
(216)—741-8082
DETROIT, MICH. 48210 
6720 Michigan Avenue
(313) —894-5350
ELIZABETH, N. J. 07201
956 A Elizabeth Avenue 
(201)—354-7608
H AMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avenue 
(313)—365-6350
LOS ANGELES, CAL. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213)—413-0177
MIAMI, FLORIDA 33138 
7612 N. E. 2-nd Avenue 
(305)—757-6704
MINNEAPOL1S, MINN. 55418 
2422 Centrai Avenue N. E. 
(612)—788-2545 ' /
NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttle Meadow Avenue 
(203)—224 0829
NEW YORK, N. Y. 10003
101 First Avenue
(212)—OR4-3930

Iš anksto registruotis pas 
A. Juodvalkį, tel. 925-0035 
(6620 So. Rockwell).

PADĖKA

Korp! Neo-Lithuania Chi
cago padalinio valdyba nuo
širdžiai dėkoja dailininkams 
Vytautui ir Bronei Kasiu
liams už savo kūrinių parody 
mą plačiajai Chicagos ir apy
linkių lietuviškajai visuome
nei; dailininkui Adolfui Va- 
leškai už šios parodos prista
tymą ir žemiau išvardintiem 
korporantams už visokerio
pą talką ir globą: Valentinai 
Mažeikienei, Birutei Kožicie 
nei, Mečiui Valiukėnui, Vy
tautui Račkauskui, Antanui 
Plaušinaičiui ir visiem čia ne 
išvardintiems talkininkams.

Visų bendru darbu paroda 
buvo suruošta ir sėkmingai 
pravesta. Nuoširdus ačiū 
visiems.

ATIDARYTA DAIL.
BR. MURINO PARODA

Parodą atidarė dr. A. Rui- 
bienė, o dailinininką B. Muri
ną pristatė kun. A. Kezys, 
S.J. Parodoje išstatyti 56 pa 
veikslai.

Dail. B. Murinas pasidžiau 
gė gausiu dalyvių skaičiumi, 
dėkojo parodos globėjai Lie
tuvių Dantų Gydytojų S-gai, 
kurios pirmininkė yra dr. A. 
Ruibienė, ir kitiems padėju- 
siems šią parodą suruošti.

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 Statė Rd.
(216)—749-3033
PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Str.
(215)—925-8878
ROCHESTER, N. Y. 14621 
681—683 Hudson Avenue 
(716)—544-2J51
SAN FRANCISCO, CAL. 94122 
1236 Ninth Avenue
(415)—564-7981
SEATTLE, WASH. 98125 
11551 6th Place N. E.
(206)—EM3-5556
SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avenue 
(201)—257-2113
VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hali, West Landis Avė. 
(609)—696-9796
WORCESTER, MASS. 01605 
82 Harrison Str.
(61'7)—798-3347
BROOKLYN, N. Y. 11222
72 Nassau Avenue
(212)—389-6747
WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay Str.
(303)—422-4330
SYRACUSE, N. Y. 13204
318 S. Wilbur Avenue 
(315-476 6958

KORP! NEO-LITHUANIA 
TARYBOS POSĖDIS

Korp! Vyriausioji valdy
ba, pirmininkaujama fil. 
Mečio A. Šimkaus sukvietė 
šios Korporacijos tarybos 
narius posėdžio į Chicagą, 
1976 m. rugsėjo 4 d. Posė
dis vyko Lietuvių tautiniuo
se namuose. Pirmininkavo 
fil. J. Jurkūnas, sekretoria
vo fil. Birutė Augaitienė, ir 
fil. Cezaris Modestavičius. 
Atsistojimu ir susikaupimo 
minute pagerbti mirusieji 
neolituanai tremtyje, tėvy
nėje ir išeivijoje.

Įvadiniame žodyje fil. M. 
Šimkus peržvelgė Korp! 
Neo-Lithuania nueitąjį ke
lią išeivijoje. Aptarė Korp! 
padalinius ir jų dabartinę 
veiklą. Korp! vyr. valdybos 
kartotekoj randami per še
šių šimtų korporantų adre
sai. Didžiausias Korp! pa
dalinys narių skaičiumi ir 
veiklumu esąs Chicagoje, 
todėl čia jau antras dešimt
metis besilaikanti,kas dve
ji metai renkama Korp! vy
riausioji valdyba, šio tary
bos posėdžio uždaviniu esąs 
klausimas peržvelgti da
bartinį stovį ir numatyti 
gaires artimiausiai ateičiai.

Fil. Edas Modestas skai
tė referatą, ieškodamas bū
dų ir priemonių korporan
tų tarpusavio ryšiams ir 
veiklai. Jis siūlino į padali
nių valdybas rinkti mišraus 
sąstato narius, atseit, iš vy
resniųjų amžiumi ir patir
timi, o taip pat ir iš nūdie
nių senjorų bei jaunųjų fi
listerių eilių. Atstumams 
nugalėti ir arčiau bendrau
ti, naudotinas telefonų ry
šys, esą aplinkraščių bei 
laiškų susižinojimo būdas 
atgyvenęs ... Lygiai dau

IŠRINKIT...
Užtikrintą visuomenės tarnautoją .. •

ASSISTANT COUNTY PROSECUTOR

STEVEN Z.

MOGYORDY
J U D G E

COMMON PLEAS COURT
15 METŲ PASIŠVENTI

MO VISUOMENĖS 
TARNYBOJE.

Islaikykit.. • 

FUERST FOR CLERK COMMITTEE, 
Donald Crossenbaugh, Chairnian 

37 Southwick Dr., Bedford, Ohio 44164

GERALD E.

FUERST
CLERK OF COURTS — Cuyahoga County

REMIAMAS:
• Cleveland Press • The Plain Dealer
• Citizens League "Preferred” • AFL-CIO
• UAW-CAP Council • And Many Others

X GERALD E. FUERST

giau praktikuotina vyr. val
dybos narių asmeniškos iš
vykos į padalinius, dalyvau
jant jų sueigose ir šventėse 
bei didesniuose renginiuo
se. Atrodo, kad ir vasaros 
stovyklų tolesnis rengimas 
sunkiai bevykdomas. Vieto
je stovyklų teiktina prakti
kuoti ilgųjų savaitgalių die
nomis grupinės, atseit, ke
lių padalinių korporantų iš
vykos, susitikimai su rei
kiama kultūrine ir menine 
programa. Į tokias išvykas 
kviestina korporantai su 
šeimomis. Pagaliau, kol. 
Edas Modestas siūlino pa
svarstyti Chicagos — De
troito — Clevelando neoli- 
tuanams savos susitikimo 
vietos, stovyklavietės įsigy- 
jimo klausimą.

Padalinių pirmininkai -ar 
vald. nariai padarė praneši
mus iš pastarojo meto jųjų 
veiklos ir pasidalino minti
mis dėl jų nūdienių planų 
bei kliūčių juos vykdyti. 
Bene, daugiausia giedros iš
šaukė tolimojozLos Angeles 
padalinio veikla ir užmojai.

Išklausius referento min
tis, pasiūlymus, o taip pat 
padalinių pranešimus, vyko 
gyvos tarybos narių disku
sijos. Dažnas kalbėjusių 
stengėsi į šiandieninę Kor
poraciją pažvelgti iš skir
tingo požiūrio, siūlydamas 
įvairius ėjimus. Apibendri
nant visų mintis, tenka da
ryti išvadą, kad pastaruoju 
metu korporantai pasigenda 
dažnesnių susitikimų, arti
mesnio kolegiško susipaži- 
nirtio ir suartėjimo. Todėl 
vyriausioji valdyba turėtų 
daugiau akcentuoti šį klau
simą ir ta linkme paakinti 
visus korporantus.

Į tarybos posėdį kol. J. 

NEPRIKLAUSOMAS 
TEISMO KANDIDATAS X STEVEN Z. MOGYORDY

Wilma Toth Kilmer & Joseph J. Begela, Co-Chairmen 534 Upland Rd.

Mockaitienė ir J. Mockai- 
tis, atvyko nešini nauju nu
meriu ”Pro Patria”, korp! 
informaciniu leidiniu. Jo 
leidimas visų sutiktas su 
pasitenkinimu ir jo redak
torė susilaukė padėkos. Ta
čiau ji guodėsi, kad leidi
niui medžiagos, žinių su
rinkimas sunkiai einasi. At
sakydami jai, tarybos na
riai siūlino kiekvienoje vie
tovėje, padalinyje, pasitelk
ti korespondentą ir visiems 
korespondentams nustatyti 
datą žinių atsiuntimui, nes 
ligšiol padaliniuose visai ne
suvokiama kada sekantis 
”Pro Patria” numeris ren
giamas išleisti...

Baigiant tarybos posėdį, 
nutarta jame pareikštas 
mintis palikti apipavydalin- 
ti vyriausiajai valdybai ir 
posėdžio prezidiumui, o jų 
santrauką išsiuntinėti vi
siems padaliniams. (mv)

ALBERT S.

PORTER
County Engineer

EXPERIENCE • ABI LITY • INTEGRIB

Demokratą

CHICAGO, ILL. 60632 
4065 Archer Avenue 
(312)—YA7-5980

REIKALAUKITE MŪSŲ NAUJO MUITŲ SĄRAŠO
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LIETUVOS DUKTERYS SU NAUJAIS
UŽSIMOJIMAIS

Marąuette parkas — Lais
vojo pasaulio lietuvių sosti
nės centras — didžiojo su
sidomėjimo ženkle. Spauda, 
televizijas, radijas labai 
dažnai rašo, kalba, vaizdais 
apvainikuoja šią gražiąją 
gyvenvietę, nes čia vyksta 
dvidešimto amžiaus žmonių 
kova tarp gėrio ir grožio, 
tarp ramaus, tvarkingo gy
venimo iš vienos pusės ir 
kitų, kurie nori atnešti ne
tvarkos, nešvaros ir dešim
tys kitokių negerovių. Kas 
laimės — nežinia. Bet pir
muosius mūšius laimėjo 
tvarkingieji.

Ir štai šiame gražiame 
kampelyje yra įsikūrusi 
Lietuvos dukterų centrinė 
buveinė, didžiadvasio kun. 
dr. Felikso Gurecko įsteigta 
draugija, iš kur sklinda 
šviesūs artimo meilės spin
duliai.

Ir kai užsuki į šį namą, 
pamatai gražiai sutvarky
tus kambarius, susitinki su 
pirmininke Danguole Va
lentinaite, valdybos bei 
draugijos narėmis, tau me
na lyg bičių avilį, kur darbš- 

Mokome aukščiausią nuošimtį 
už santaupų pažymėjimus

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus'santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvieną dieną ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS 
NAMŲ PIRKIMUI

Open
Saturdays

Closed
Mondays

MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
798 East 185th St. 6712 Superior Avė. 13515 Euclid Avė. 14406 Cedar Road

(near Green)

/upei ioc /liviiici/ ™
■and lcan association

VYTAUTAS KĄSNIS 

čiosios įnamės neša iš žy
dinčių žiedų saldžias sultis, 
kad suneštomis gėrybėmis 
galėtų padėti savo artimui, 
kad taip dažnai linksniuo
jama artimo meilė būtų 
grindžiama ir kilniais dar
bais.

Kaip sunkiai suskaičiuo
jamos avilyje bitelės, taip 
sunkiai suskaičiuojamos ir 
tos kilnios sielos lietuvaitės, 
kurios dirba, aukojasi, daž
nai neatpažintos, kaip tos 
skrendančios bitelės, bet 
kurios atlieka didelį darbą 
padėdamos sergančiam, ne
laimės ištiktajam.

Jei sunku surasti bičių 
avilyje motinėlę, sunku ir 
sugaudyti ir Lietuvos duk
terų draugijos pirmininkę 
Danguolę Valentinaitę, kuri 
užmiršusi ir savo pamėgtą 
dailės darbą, dailiojo žodžio 
skaitymą, iš darbo skuba į 
draugijos buveinę, kur lau
kia marios darbų, iš ten vėl 
kitur su įsipareigojimais, 
dažnai tariasi su draugijos 
dvasios vadu kun. dr. Fe
liksu Gurecku, valdybos na

6%
m

m

Beverly Shores susirinkusios trys Lietuvos dukterų draugijos veiklios narės turėjo ilgesnį 
pasitarimą apie įsteigimą lietuviškos sodybos. Nuotraukoje Dirvos bendradarbis Vytautas Kas- 
niūnas su pasitarimo dalyvėmis: draugijos įsteigėja ir ilgamete buvusia pirmininke Ona Pulkau- 
ninkiene, Danguole Valentinaite dabartine Lietuvos dukterų draugijos pirmininke ir Meilute Ru- 
liene Lietuvos dukterų draugijos Beverly Shores riaus pirmininke. Mariau Kasniūno nuotr.

rėmis, važinėja lankydama 
naujus padalinius.

Ją suradau tik toli nuo 
Chicagos, Beverly Shores 
vasaros namuose, kur su 
Ona Pulkauninkiene, ir Mei
lute Kuliene turėjo pasita
rimą apie draugijos naujus

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiam 

užsimojimus bei planus. 
Šioje gražioje, lietuvių 
gausiai gyvenamoje vasar
vietėje, jau seniai veikia 
Lietuvos dukterų draugijos 
skyrius, sumaniai ilgus me
tus vadovaujamas jo įkūrė
jos, energingos Onos Pul- 
kauninkienės. Dabar šiam 
skyriui vadovauja aktyviai 
visuomeninėje bei kultūri
nėje veikloje dirbanti Mei
lutė Rulienė. Jos kaip tik 
nesenai Beverly Shores bu
vo surengusios pagerbimo 
popietę Draugijos įkūrėjui 
dr. kun. Feliksui Gureckui, 
ir aptarė savo veiklos pla
nus.

Ūžavo ežero bangos, šla
mėjo šimtamečiai ąžuolai, 
o čia, Valentinaitės vasaros 
name, už langų šimtiems 
vabzdžiams nakties išdai
gas bekrečiant, trys lietu
vės dukterys ilgai svarstė, 
kalbėjo apie naują, didingą 
užsimojimą, pastatydinti 
šioje apylinkėje (Beverly 
Shores) Lietuvos dukterų 
draugijos namą, įkurdinti 
čia vyresnio amžiaus lietu
vius, apie ką jau senai sva
joja ir kun. dr. Feliksas Gu- 
reckas.

Buvo malonu susipažinti 
ir klausytis kalbant ponią 
Oną Pulkauninkienę, kuri 
šalpos darbe dirba nuo stu
dentavimo dienų ir turi 
daug patyrimo visuomeni
niame darbe. Tad ir jos žo
džiai, pasisakymai buvo įsi
dėmėtini.

Danguolė Valentinaitė tu
ri tokį planą šios naujos, lie
tuviškos sodybos įgyvendi
nimui.

I

šioje apylinkėje reikėtų 
surasti didesnį žemės plotą 
(kas nesudarytų sunkumų) 
ir finansuojant taupymo bei 
skolinimo įstaigoms pradė
ti statyti kooperatyvinius 
namus, kuriuose galėtų gy
venti — žinoma, juos nusi
pirkę — vyresnio amžiaus 
lietuviai. Tada, čia galėtų 
įkurti savo buveinę ir Lie- 
tuvos dukterys. Lietuviai 
mėgsta gamtą, sodus, dar

žus ir būtų malonu dides
nėje draugėje gyventi. O 
kai Chicaga netoli, tai ją 
galima reikalui esant lan
kyti, arba chicagiečiams bū
tų nesunku čia atvykti.

Ar šis planas įvykdomas ? 
Audeklui siūlai paruošti, 
reikia staklių, reikia audė
jų. Visi darbai pradedami 
nuo sumanymų ir planavi
mų. Tad ir šiam darbui rei
kia talkos. Tegu pasisako 
ekonomistai1, finansininkai, 
inžinieriai.

TOOL & DIE MAKERS
Al leasl 5 years experience making 
progressive blanking dies. Excellent 
wages and benefits.

CURTIS INDUSTRIES 
DIV. OF CURTIS NOLL CORP. 

34999 CURTIS BLVD. 
EASTLAKE, OHIO 44094 

An Equal Opportunity Employer 
(42-48)

WANTED JOURNEYMEN 
TOOL & D1EMAKERS 

and
BRIDGEPORT M1LLINC MACHINE 

OPERATORS
Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up work from blue 
prinls and olose tolerance, for re- 
search 8c development work. Day 
work. Ali fringe benefits.

ACE WEB TOOL & 
MANUFACTUR1NC CO.

440 Stecker 
Dearborn, Mich. 48121 

313-584-6044
(42-44)

JOURNEYMEN
TOOl. & DIEM\KERS
-- (Rate 7.07 per hour)

Mušt have experience on progressive 
die works, ana be able to sėt up work 
paid BX BS malor medical coverage, 
pension plan, 11 paid nolidays, gene- 
ral vac-ation plan

PRESTOLE EVERLOCK 
1345 MIAMI ST. 
TOLEDO, OHIO 

410-691-2465
Equal Opportunity Employer 

(4«-43)

WANTED 
MASTER TOOL

DIE MAKER
Experience in Catbide grinding 8c 
progresaive dies.

Apply call or write to: 
LEE BIRCH CRAHAM MclNTYRE or 

WM. L. KEADY, Jr.
ADVALLOY INC.

844 E. CHARLESTON RD. 
PALO ALTO. CALIF. 94303 

415-494-7171
(37-43)

JOURNEYMAN PLUMBER 
Company serving the "Top of Texas” 
for over 25 years is loooking for a 
Journeyman plumber interesled in 
permanent employment. Mušt be hard 
vvorkei, dependable and sober. Cuar- 
anteed 40 hours plūs overtime. 
Transportation to 8c from work, paid 
vacation and health insurance are 
just a few of the excellent benefits. 
Call MALCOLM HINKLE. person te 
person collect.

806-669-7421,
Pampa, Texas 79065 

(38-43)
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IMMEDIATE OPENING
BAKERY

PRODUCTION SUPERVISORS
Brownberry Ovens, Division of Peavey Co. has an immedi- 
ate opcnings for a 3d shift Production Supervisors, Indivi- 
duals should be knowledgeable in all phases of straight 
dough bread processing and makeup. Experienced in Food 

Industries would be acceptable.

Send Resume In Confidence To:

Plant Manager

BROWNBERRY OVENS
2000 Highland Rd. Twinsburg, Ohio 44087

An Equal Opportunity Employer

COOKS AND BAKERS
For work in Gulf Mexico of Louisana and Texas coast, free 
room and board while off shore also f ringe benefits. You 
can work 7 days on and 7 days off or 14 days on and 7 
days off or 21 days on and 7 days off. Cooks $380 per weeks 
work. Bakers, $325 for weeks work. Only ąualified cooks 

and bakers need appiy.

If intcrested call 504-879-3511, 7 a. m. to 4 p. m. 
Monday thru Friday. .

We are an equal opportunity employer

BINDERY SUPERVISOR
WORK1NG 2ND SHIFT

Mušt have knowledge of perfect binding and saddle stitching. 
ALSO

MUELLER BINDERY OPERATOR ON RB-5
FOR 2ND SHIFT

Expanding company — good pay and fringe benefit.

CALL R. F. BAKER
LITTLE ROCK, ARK.

501-374-0271, EXT. 70
(Between 8 am and 3 pm)

(42-45)

VANIK FOR
FRIEDMAN
"Teisėjas Friedntan yra juristas ir pilietis, 
kuris refleksuoja išskirtiną pasižymėjimą 
savo profesijoje ir apylinkėje.”

i
■

■

RE-ELECT BERNARD JUDGE

FRIEDMAN COMMONFPLEAS
Jot Waltar>, Sac'y.. 3001 Mapladal*. Cleveland. OH 44109

! ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

AR JUS NORITE KOVOTI?
• VEŽIOJIMAS MOKYKLINIŲ VAIKŲ
• BEREIKALINGOS KONGRESE IŠLAIDOS
• AUKŠTESNI MOKESČIAI
• DIDESNĖ BEDARBĖ
• DAUGIAU SUVARŽYMŲ BIZNIUI

Jis turi paramą Prezidento Fordo, senatoriaus Dole, 
senatoriaus Taft ir pageidauja žmonių paramos.

IŠRINKIT

MICHAEL T. SCANLON
TO CONGRESS FROM THE 23rd DISTRICT 

MIKE WILL FIGHT FOR YOU AND 
CLEAN UP A DO-NOTHING CONGRESS.

Sconion for Congress CItizens Committee: Arthvr G. Scnmotzer Jr., Treowrer 
28018 Terroce Drive, North Oimsted, Ohio 44070

HOUSES FOR SALE
Brick, bungalovv, near 

Our Lady, 19012 Pawnee, 
36,500.

Vacant lot on Neff Rd. 
Zoned for 2 family house, 
85 foot frontage. 13,500.

Real Estate salemen or 
saleslady wanted.
George Knaus — Realtor

819 East 185 St.
481-9300

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA t 6

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pps čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willo,wick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

DRAUDIMAS JUMS 
IR JŪSŲ SEIMAI

Prieš perkant naują, ar 
atnaujinant turimą draudi
mą kreipkitės pas mane ir 
tikrai įsitikinsite, kad Statė 
Farm draudimas yra ge
riausia vertė prieinama kai
na.
KĘSTUTIS GAIDžlCNAS 
28801 Lake Shore Blvd.
Willowick, Ohio 44094 

Įstaiga 943-1202. 
Namai 731-1078

EXPER1ENCED 
MOLDMAKER—TOOLMAKER 
Muit be able to work lioni blueprinta 
and verba] inatructioni. Renpouiibil. 
ities will include tepair construction 
of plaatic molda, aaaembly fixturcs 
and amall air povvered machinea. EDM 
experience helpful. Muat be able to 
work overtime, if necevaary, 
\Ve ofter an exceiient atarting aalary, 
company benefits and pleaaant work- 
ing conditioną.

Call for Appointment 
201-224-4700 

Industrial Devices, Ine. 
7 HUDSON AVĖ. 

EDGEWATER, N. J. 07020 
............(off 982 River Road)............... 
An Equal Opportunity Employer M/F 

(42-49,

GENERAL OFFICE 
CLERICAL 

Immediate openinga for full Ome posi- 
tiona available in our accounting of
fice operating proficiency with a 10 
key adding machine neceaanry, aiong 
with accuracy in detail. Typing ex- 
perience deairable. Duties to include 
chacking of branch accounting ra
portą and other related data. Call 
216-881-3006, ext. 66, belween II a. 
m.-4 p. m. Monday thru friday only.

- (42-4/)

CLERICAL WAREHOUSE
Dutiea conaiat of counting cancelled 
trading atamp book and coupona. No 
experience needed būt muat be good 
detail and light figūra work. Steudy 
employment. Opportunity for right 
peraon. Call 216-881-3006, ext. 66. 
between I I a. m.-4 p. m. Monday thru 
Friday only. (42-47)

NIGHT SHIFT FOREMAN 
Mušt have *

In Iniectlc
mold buil

iv<J 5 vears experlence 
__tlon and compresslon 
buildino.

Experl«nced keller oparator 
for niobi *hifl.

Experienced compresslon and 
inieclion mold bulldeF for 
dav shift.

Good frinpes, appiy between 8 
and 5, Mon. thru Fri.j hauii. inru » ri.

Oualitv Kellerino Co. 
267 Marlinei dr.

Kent, Ohio 678-2250

(42-45)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DEVLIEG/OPERATORS 
Experienced on numerical controlled 
machinea. Muat be able to aet up for 
lat & 2nd ahifts. Steady work. Liberal 
policiea & fringe benefita, and uni
forma.

NON-FERROUS 
21721 Tungsten Rd. 

Cleveland, Ohio 
216-531-3585

(34-43)

Gerai kvalifikuotas ... Jis turėtu būti 
teisėjas!

Užbaikime žaidimus su nusikaltimais!
• PRACTICING ATTORNEY • ASSISTANT COUNTY 
PROSECUTOR OVER 12 YEARS • W0RLD WAR TW0 

VETERAN
REMIAMAS: Teamster’s—DRIVE, Cleveland AFL-CIO, 
U.A.W., Democratic Cosmopolitan League, Polish-Amer- 
ican Congress, Cpm Corp.

Ritnck G. IAZZARO
Catherine Carey, Chmn., 19402 Rivervvood Avė. 44116

BUDGET STORE

GVAZDIKO ŽIEDŲ PIEŠINIO 
UŽUOLAIDOS

4.77,
Dydžiai 82x54” L
Šios 100% Dacron polyester gvazdikų piešinio 
užuolaidos žalsvos, aviečių, rudos ir baltos spalvų 
yra mašinomis skalbiamos, reikalauja mažo ar 
jokio laidymo, neblunka. Tikra elegancijos 
palietimas!
Dept. 128 — Budget Draper.
•Užuolaidų nėra Southgate, Randall ir Great Lakęs

Pirkite mieste penktadienį 10 iki 6. 
Skyriuose iki 9:30; Sheffield iki 9.
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAŽEIKA*EVANS
x

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
M V —n

TRYS MODERNIŠKOSTRYiS MODERNIŠKOS 
AIR-COND1TIONED KOPLYČIOS

L r i
fefea Mašinoma vieta
Jęj REpublic 7-8600 REpublic 7-8601 fl
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

Clevelando Skautininkių 
Draugovė, tęsdama savo il
gametę tradiciją Clevelando 
visuomenei pristatyti ne ei
linio pobūdžio kultūrinius po 
būvius, š.m. spalio 17 dieną 
Naujosios Parapijos salėje 
davė progos dailaus žodžio ir 
muzikos mylėtojams praleis
ti keletą pakilių valandų klau 
santis Henriko Kačinsko me
ninio skaitymo ir virtuozo 
Andriaus Kuprevičiaus pia
no rečitalio. Andrius Kupre
vičius Clevelando visuome
nei jau artimai pažįstamas. 
Tačiau Henrikas Kačinskas į 
Clevelandą sugrįžo po 22 me* 
tų. Turėjus garbę su garbin
guoju svečiu pabendrauti 
anuo metu, negalėjau pra
leisti progos artimiau po 
ilgo nesimatymo pasikalbėti. 
Ūkanotą sekmadienio rytą 
Vinco ir Liudos Apanių na
muose, jaukioje svetingoje 
atmosferoje, su Henriku 
Kačinsku praleidau malonią 
valandėlę. Aktorius, meni
nio skaitymo virtuozas, savo 
sceniškai treniruoto balso in 
tonacija, santūriais bet efek
tingais judesiais, Henrikas 
Kačinskas ne tik pristato 
mums mūsų klasikinę poezi
ją ir prozą išryškindamas es
minį jos minties grožį, bet 
taip pat suteikia mūsų kal
bai tą nuostabų muzikinį re
zonansą, kuriuo taip didžiuo
jasi anglai, klausydamiesi 
šekspyriškų aktorių.

Prieš tris metus pasitrau
kęs į pensiją po 18 metų tar
nybos ‘Voice of America’, 
Henrikas Kačinskas gyvena 
New Yorke, kur aktyviai da
lyvauja lietuviškame kultū
riniame gyvenime, ypatin
gai pamėgęs Tumo Vaižgan
to klubo veiklą. Jis dažnai 
dalyvauja to klubo rengia
muose rečitaliuose.

Pradėjęs dirbti lietuviška
me ‘Voice of America’ skyriu
je, po keturių metų jis buvo 

pakviestas į rusų kalbos sky
rių kaip pranešėjas. Vėliau 
jam buvo pavesta paruošti 
radio montažus ir sustatyti 
programas. Pastebėjus jo 
sugebėjimus pedagoginėje 
srityje, jam buvo patikėtas 
skaitytojų paruošimas mik
rofonui. Dar Lietuvoje, jis 
vasaros atostogų metu dirbo 
su mokytojais, o Vilniaus uni 
versitete vadovavo universi
teto teatro seminarams ir 
dėstė ryškųjį ir dailųjį skai
tymą. Ir dabar, jau pasitrau 
kus į pensiją, Henrikas Ka
činskas yra nuolat kviečia
mas į Washingtoną kaip pa
tarėjas.

Henriko Kačinsko meni
nio skaitymo repertuaras re
miasi lietuviais klasikais - 
Sruoga, Donelaičiu, Krėve 
ir kitais. Jis vienodą dėmesį 
skiria tiek poezijai, tiek pro
zai, kurios jo skaitymo dėka 
ytin išryškėja visame savo 
gražume. Kačinskas tvirti
na, kad skaitymo technika 
reikalaujanti specialaus pasi 
ruošimo, naudojant mikrofo
ną. Tenka pašalinti apie 
30% to, kas atliekama sceno 
je be mikrofono. Į Henriko 
Kačinsko dailiojo skaitymo 
techniką turėjęs ypatingos 
įtakos lietuviams mažai teži
nomas, bet savo laiku sukė
lęs scenos revoliuciją, buvęs 
Imperatoriškojo Teatro di
rektorius, kunigaigštis Vol- 
konskis. Jo veikalai ‘Raiš
kus žodis’ ir ‘Žmogus Sceno
je’ buvę ypatingai didelės 
reikšmės, nes Lietuvoje ku
riantis teatrui, toje srityje 
lietuvių kalba nebuvę litera
tūros. Kačinskas tąja litera
tūra naudojosi, ją pritaikyda 
mas lietuvių kalbai ir lietu
viškam teatrui. Ieškodamas 
kalboje muzikos ir frazavi- 
mo intonacijos, Kačinskas 3 
metus lankė Kauno Konser
vatorijos fortepiono klasę.

Pokalbį baigėme su malo-

Akt. Henrikas Kačinskas tarp clevelandiečių, kai pirmą kartą lankėsi Clevelande. 
*

nios šeimininkės paruoštu 
turkiškos kavos puoduku, 
kurią geriant malonus sve
čias pasakojo savo gyvenimo 
epizodus, kuriems tektų 
skirti ne vieną, o šimtus pus
lapių.

Popiet į rečitalį susirinko 
daugiau publikos, negu gali
ma būtų tikėtis, atsižvel
giant į tai, kad tiek klasikinė 
fortepiono muzika, tiek klasi 
kinis žodžio skambesys nevi
lioja vidutinio piliečio. Deja, 
daugelis nebuvusių turėtų 
apgailestauti, kad praleido 
tokią nuostabią progą išklau 
syti šį žodžio ir muzikos due
tą

Rečitalis buvo pradėtas, 
paskautininkei Eglei Giedrai 
tytei trumpai supažindinant 
publiką su programos daly
viais ir jų atliekamais kūri
niais. Nors malonu buvo ma 
tyti jauną skautininkę sceno 
je (deja, jos bendraamžių 
skautininkių daugiau nesi
matė), tačiau pranešinėji- 
mas tik ištesė laiką ir nebu
vo reikalingas, nes buvo skai 
tomą informacija atspausdin 
ta programose.

Šiltais plojimais buvo pasi 
tiktas ‘piano poetas’ Andrius 
Kuprevičius, kuris, prasi
lenkdamas su santūria reči
talių tradicija, į publiką pra
bilo trumpu įvadiniu žodžiu. 
Gaila kad nepasinaudojo mik 
rofonu, todėl jo preciziška 
ir kondensuota kalba negalė

jo pasiekti visų klausytojų. 
Pabrėždamas, kad jam malo
nu dalyvauti programoje 
drauge su Henriku Kačinsku 
jis paaiškino, kad jo reper
tuaras yra parinktas vado
vaujantis ‘bendra žodžio ir 
muzikos garso pynės nuo
taika’.

Trumpai apibūdinęs kiek
vieną kompoziciją ir supa
žindinęs su pagrindiniais 
kompozitorių bruožais, And
rius Kuprevičius skambino

KRUPANSKY
RECIPIENT OF SIX OUTSTANDING JUDICI AL SERVICE AWARDS 

BY THE SUPREME COURT OF OHIO
15Year*Trial Judg« 
Aast. Attornoy Gonoral 
Stota of Ohio • 3’h yr». 
Doctorof Jurisprudanca, J. D. 
Mattar of lowt Dagraa, l.L. M. 

Court ofAppeols— Term— Jan. 2, 1977 
KRUPANSKY FOR JUDGE COMMITTEE 

Eamon Moran * Roaa OI Ptatro. Co-Chal rman, IMA Buigaaa Road.

J. Gaidelio, K.V. Banaičio ir 
V. Jakubėno kūrinius. Gaide 
lio ‘Lietuviškas šokis'neturė- 
jo šokio tempo, tik nuotaiką, 
kuri kyla sekant šokį iš ša
lies. Anot Kuprevičiaus, tas 
kūrinys tebuvo šokio poeti
nė sąvoka.’ Subtilios meta
morfozės atošvaiste skambė 
jo Banaičio ‘Sutemos gies
mės ir vizijos’. V. Jakubėno 
velniuko šokis iš baletinės

(Nukelta į 18 psl.)

EXPERIENCED

OUALIFIED
VOTEFOR

COMMONPUAS

JUDGE
BLANCHE

EndoraadBy 
Cuyohogo Bar Aun. 

Clavaland Lawyar» Assn.. Ine. 
Polith Amaricon*, Ine.
Cuyohogo Woman's 

Politicol Coucui

Ohio D.R.I.V.E.
League Preferred

APLANKYKIT VILNIŲ IR SAVO 
PAŽĮSTAMUS 1977 METAIS!

SUSITARK IT DĖL SAVO KELIONĖS CLEVELANDE
Praleiskit 5 dienas Vilniuje, 1 dieną Kaune, 1 

dieną Maskvoje ir 1 dieną Amsterdame. z
Viskas, įskaitant kelionę lėktuvu iš New Yorko, 

viešbučiai, žymesnių vietų apžiūrėjimas, maistas ir 
persikėlimai — tiktai $792.00.

Išvykstama 1977 m. balandžio 1, 15 ir 29 d.d.
Dėl informacijų ir rezervacijų prašom kreiptis į 

KOLLANDER W0RLD TRAVEL, INC. 
589 EAST 185TH ST.

CLEVELAND, OHIO 44119
TEL. (216) 692*2225

Po rečitalio prie vaišių stalo dalinantis įspūdžiais... Iš kairės: dr. Edmundas ir Milda 
Lenkauskai, kun. Gediminas Kijauskas, J. S., Andrius Kuprevičius, Aurelija Balašaitienė ir 
Henrikas Kačinskas. R. Pliodžinsko nuotr.

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

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 Lakevood, Ohio
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Akt. Henrikas Kačinskas duoda autografą Rimui Balašai- 
čiui, stebint Daliai Maurukienei, Tėvynės Garsų radijo progra
mos direktoriui Juozui Stempužiui ir Nijolei Maželienei.

R. Pliodžinsko nuotr.

(Atkelta Iš 17 psl.) 
suitos ‘Gintaro pily’ buvo gy
vas ir vaizdingas. Tarsi gir
dėjai žingsnius didžiulėje pi
lyje, šokinėjimą, smulkių 
žingsnių ritmą.

Henrikas Kačinskas taip 
pat pasveikino keliais žo
džiais pabrėždamas, kad žo
dis esąs svarbiausias elemen 
tas literatūroje, todėl mikro
fono reikšmės negalima ma
žinti. ‘Mano peozijos herojo 
tikrovė plyšta į dvi priešin
gas puses - tarp jo vidaus ir 
aplinkos pasaulio, su kuriuo 
jis turi grumtis’, taria Ka
činskas, iš eilinio žmogaus 
virsdamas į skirtingą būty
bę, kuri žodžio muzika ėmė 
tapyti vaizdus ir daiktams įk« 
vėpė gyvybę. Mykolaičio- 
Putino ‘Būstas’ daro į mus 
originalų įspūdį. Mindaugo 
monologas apie Lietuvos že
mėlapį, kuris lipdomas iš mo 
lio, ir žmogaus, nors ir valdo 
vo, menkystę, privertė kiek
vieną pagalvoti apie save ir 
savo asmenybę reliatyviai 
įvertinti. Pulgio Andriušio 
‘Naktis Parugėje’ - žaismin
ga ir žavi, dar ir šiandieną 
skamba mano ausyse. O pa- 
vėlavusios, sutingusios 
skruzdės drėgnos kojos, ku
rios ieško šiltos vietelės nak
čiai, ir žiogų nakti
nės muzikos dūzgesys grąži
na detalų ir nuostabų Lietu
vos parugės vaizdą, taip se
niai matytą, kadaise visiškai 
nevertintą, ir gal jau gero

IŠRINKIT VYRĄ KURIS ŽINO ĮSTATYMUS ... 

ROBERT M.

LAWTHER
JUDGE

COMMON PLEAS COURT
Terro Commencing Jan. 8, 1977

a 20 YEARS OF DEDICATED PUBLIC SERVICE
a MAYOR OF LAKEWOOD — 3 TERMS
a PRESIDENT, OHIO MUNICIPAL LEAGUE
a MEMBER, GREATER CLEVELAND & OHIO STATĖ BAR ASSNS. 
a PRACTICING ATTORNEY — 23 YEARS
a ENDORSED BY FRATERNAL ORDER OF POLICE

X ROBERT M. LAWTHER
Ldwther for Judae Commitlee: Fred DeGrandis, Chrnn., 2047 Revely Avė., Cleveland, O. 41107

kai primirštą.
Antroje rečitalio dalyje 

Adrius Kuprevičius skambi
no Debussy, Liszto ir Mu- 
sorgskio kompozicijas. Ypa
tingai šiltai buvo sutiktas jo 
Debussy išpildymas, kai, 
nebaigus skambinti, jis buvo 
pertrauktas plojimais. F. 
Liszt paprastas savo muziki
nės frazės turiniu prakalba į 
kiekvieną, o Andriaus Kup
revičiaus savita poetiška in
terpretacija padarė Debussy 
tos pakilios meninės popie
tės favoritu. A. Kuprevičiui 
baigus skambinti, publika 
reikalvo pakartotino pianis
to pasirodymo.

Henriko Kačinsko antroji 
rečitalio dalis, kurioje, tarp 
kelių kitų, jis skaitė specia
liai Clevelando rečitaliui A. 
Gustaičio parašytą ir dar nie 
kur spaudoje nepasirodžiusį 
feljetoną ‘Gedimino Trimai-" 
los Trejybė’, sukėlė publiko
je juoko. Tačiau po rečitalio 
buvo girdimi ir stiprūs kriti
kos balsai. Nežinia, ar tai bu 
vusi pačių kritikų ‘sąžinė’, 
paliesta Gustaičio satyriška
me feljetone, ar tik skonio 
dalykas ... Aš radau šį veika
lą įdomų ir gan simbolišką ...

Pasibaigus rečitaliui Skau 
tininkių Draugovės pirminin 
kė s. Jadvyga Budrienė pa
dėkojo programos dalyviam 
ir pakvietė svečius pasivai
šinti skautininkių paruošto
mis vaišėmis. Programos 
dalyvius apsupo autografų

įgyvendintas

PALIKIT IR TOLIAU!

SAM A.

ZINGALE
TEISĖJAS

kuris siekia, kad teisingumas būtų 
nusikaltėliai būtų

nubausti.

Teisėjas Sam A. Zingale, Cuyahoga County Common Pleas Court, 
supranta kaip nusikaltimai gali paliesti jus ir jūsų šeimą.

Kaip Law Director ir Prosecutor penkioms Didžiojo Clevelando 
apylinkėms ir dabar narys Common Pleas Court, teisėjas Zingale dirbo 
rimtai, kad teisingumas būtų atsiektas ir nusikaltėliai būtų nubausti.

Jis yra jautrus žmonių problemoms ir turi tvirtą charakterį, ku
ris desperatiškai yra reikalingas teismuose.

Už savo ryžtingą darbą jis užsitarnavo pagarbą visų apylinkių 
žmonių!

Antradienį, lapkričio 2 d. balsuokit už teisėją SAM A. 
ZINGALE į Judge of Common Pleas Court Cuyahoga apskrity.

SPONSORED BY THE COMMITTEE TO RETAIN JUČE ZINGALE
ROBERT TOROK, TREASURER
710 National City Bank Bldg. VACLAV HYVNAR — COCHAIRMAN
Cleveland, Ohio 44115

rinkėjai, ypatingai jaunimas 
kurio nebuvo gausu, bet ku
ris rodė tikrą susidomėjimą 
muzikos ir žodžio menu.
. Radusi progą, bandžiau pa 
sikalbėti su pianistu A. Kup
revičium. Jis pareiškė, kad 
jam tikra garbė ir malonu
mas dalyvauti bendrame re
čitalyje su lietuviško žodžio 
virtuozu Henriku Kačinsku. 
Jis savo repertuarą parin
kęs, derindamas prie bend
ros programos. Jo muziki
nių veikalų pasirinkime vy
raujančios vaizdinės implika 
ei jos ir jų poetinis turinys bu 

vo derintas tam, kad būtų 
harmoningas programos tęs
tinumas. Tais pačiais sume
timais pasirinkęs ir romanti
ką Debussy. Andrius Kupre 
vičius, kurio sugebėjimas 
viešai reikšti savo mintis pri 
lygsta jos meistriškam forte 
piono valdymui, prisipažįsta 
daug skaitąs. Savo pareigo
se, kaip Clevelando Vaisty bi 
nio Universiteto Fortepiono 
Skyriaus Vedėjas, jis esąs 
priverstas kalbėti konkre
čiai apie sunkiai apčiuopia
mus dalykus.

Henrikas Kačinskas taip 
pat pareiškė savo susižavė
jimą A. Kuprevičiaus skam
binimu, ir taip pat Clevelan
do publika, kuri esant dėkin
ga ir su kuria lengva užmegs 
ti artimą ryšį. Aš iš savo pu
sės galiu patvirtinti, kad ir 
mažiausios pauzos metu, bū
tų galima buvę užgirsti šiau
delį krintant. Tai tik įrody
mas, kad ne vien publika bu
vo dėkinga, buvo nuostabiai 
duosnūs ir tie, kurie mums 
atnešė žiupsnelį žmogiško
sios kūrybos grožio pačioje 
iškiliausioje jos formoje - 
meniškos sielos interpretaci
joje ir meniško potencialo iš
vystyme, kurie kalba į mūsų 
intelektą ir į mūsų širdis gra 
žiausia žmogiškos kūrybinės 
dvasios kalba.

• Robert M. Lawther, 
kandidatuojąs į Court of 
Common Pleas teisėjus, yra 
išbuvęs 20 metų legislatūro- 
je ir administracijoje ir nuo 
1964 m. Lakewood meru.

Jei bus išrinktas teisėju, 
žada ginti piliečius nuo di

dėjančių nusikaltimų, kaip 
jau jam yra pasisekę {pada
ryti su Lakewood, kuris yra 
saugiausias priemiestis.

Lawther, 49 m, amž., yra 
baigęs teisės mokslus Wes- 
tern Reserve universitete ir 
nuo 1953 vertėsi privačia 
praktika teismuose.

BALSUOKIT už 
GERTHRUDE

SUMPH
kuri yra PRIEŠ PRIVER
ČIAMĄ VEŽIOJIMĄ mo
kyklinių vaikų iš apylinkės 

mokyklų.

Non-partisan candidate 
21st Congressional Dist. 

for the
STATĖ BOARD OF 

EDUCATION

Tai yra svarbu!

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
ienj teL 531*2211.

NAUJAS GROŽIO 
SALIONAS

SILVER SHEARS BEAUTY 
SALON

687 E. 185 St. Cleveland, O.

Vienintelis lietuvių moder
niškai įrengtas grožio salionas. 
Automobiliams pastatyti aikš
tė yra už Bi-Rite maisto krau
tuvės.
Vedėja Giedrė Mazoliauskaitė.

Dėl susitarimo skambinti —
486-4240

Vincas Gelgotas
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MIRĖ PIJUS KIJAUSKAS

Pennsylvanijoje mirė spa
lio 21 d. ilgametis Clevelan
do gyventojas Pijus Kijaus
kas, 82 m. amžiaus.

Velionis yra tėvas kun. 
Gedimino Kijausko, J.S., ir 
ir dar dviejų sūnų Algirdo 
ir Juozo, kurie gyvena Cle
velande. Lietuvoje liko sū
nūs Jonas, Albinas ir Pet
ras. Velionies žmona Ma
rija Kijauskienė gyvena 
Pennsylvanijoje. Ten pat 
gyvena jo duktė Nijolė Bo- 
torienė, o Kanadoje Aldona 
Norkienė.

A. A. Pijus Kijauskas, 
Suvalkijos ūkininkas, kilęs 
iš Vilkaviškio, ir ilgų laiką 
dirbęs Vilkaviškio savival
dybėje.

Velionies kūnas buvo at
vežtas j Clevelandą ir po at
sisveikinimo Jakubs laidoji
mo namuose, pirmadieni, 
spalio 25 d. po gedulingų pa
maldų DMNP Šventovėje, 
palaidotas Visų Sielų kapi
nėse.

Dirva reiškia užuojautą 
velionies žmonai, sūnums 
klebonui kun. Gediminui 
Kijauskui, Algirdui ir Juo
zui Kijauskams su šeimo

Being a true friend to all 
nationalities has always been 

a Voinovich tradition.

for COUNTY COMMISSIONER 
George V.

Voinov ch
Endorsed by more than 40 nationality groups.

Voinovich lor Commistioner Committee
Robert WendinQ, Treai., 1275 Overlook Rd.. Lakewood. O. 44107

mis bei kitiems artimie
siems.

MIRĖ JONAS LIPNIUS

Spalio 21 d. staiga mirė 
Lietuvių Namų direktorius 
Jonas Lipnius. Prieš septy
nias savaites jis palaidojo 
savo žmoną. Dar savaitės 
pradžioje aktyviai dalyvavo 
Lietuvių Namų vajaus laiš
kų išsiuntime ir pats žadė jo 
asmeniškai paremti vajų, 
bet ketvirtadieni rytą buvo 
rastas miręs savo namuose 
po širdies smūgio. Liko liū
desy duktė Mirga.

PENKTADIENĮ BUS 
PAGERBTAS GEORGE 

VOINOVIČIUS

.Graikų, airių ir ukrainie
čių tautinių šokių grupės 
atliks programą apskrities 
kontrolieriaus G. V. Voino- 
vičiaus pagerbime, kuris 
jvyks penktadienį, spalio 
29, Slovėnų auditorijoje, 
6409 St. Clair Avė.

Trys geriausi orkestrai 
gros šokiams. Maistas ir gė
rimai nemokamai visiems 
vakaro svečiams. Renginio 
pradžia 8 vai. vak.

G. V. Voinovičiaus pa
gerbime dalyvaus visų tau
tybių atstovai. Programai 
vadovaus pasikeisdami žy
miausi tautybių radijo pro
gramų pranešėjai, šio įvy
kio pagrindinis koordinato
rius yra Tėvynės Garsų ra
dijo vedėjas Juozas Stem
pužis.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI 
solistės G. ČAPKAUSKIENĖS ir pianisto V. PUŠKORIAUS 

KONCERTE
SKIRTĄ EGLUTĖS 25 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI 

š. M. LAPKRIČIO 6 D., 7 VAL. 30 MIN. VAK.
DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS PAGALBOS 

PARAPIJOS SALĖJE, 18022 NEFF ROAD.

Solistei akompanuoja RYTAS BABICKAS.
Po koncerto vaišės. Bilietai $5.00, $4.00, $3.00 ir $1.00 — jaunimui gau

nami prie įėjimo ir pas platintojus: R. čiuberkienę — 481-8067, D. Dundurienę 
— 531-0284, B. Skrinskienę — 951 7937, H. Stasą — 486-2111.

Putnamo Seselių Veiklai Remti Komitetas

Vainovičius yra artimas 
lietuviams, dažnai svečias 
lietuvių renginiuose. Būtų 
gražu, kad lietuviai skait
lingai dalyvautų jo pager
bime ir paremtų Voinovi
čiaus kandidatūrą į apskri
ties komisijonieriaus postą.

★
Lietuvių klubo pirminin

kas adv. A. širvaitis, klubo 
vedėjas Z. Dučmanas ir klu
bo vicepirmininkas J. Stem
pužis spalio 5 d. Gintaro 
valgykloje priėmė CBS te
levizijos reporterį Roger 
Mudd ir jo technikinį perso
nalą. Vaišėse buvo pasida
linta mintimis apie prezi
dento rinkimus ir tautybių 
svorį šiuose rinkimuose. 
CBS televizijos reporteris 
Lietuvių namuose turėjo 
pasikalbėjimą su jaunu ir 
stipriu slovėnų kilmės poli
tiku George Voinovičium 
apie etninės kilmės balsuo
tojus. Pasikalbėjimas buvo 
transliuotas spalio 12. Voi
novičius pastebėjo, kad tau
tybių žmonės yra išprusę 
politikoje. Spaudoje ir tele
vizijoje skelbiamas aliar
muojančias politinės propa
gandos žinias vertina san
tūriai ir su sveika nuovoka; 
jų gimtųjų kraštų ar pro
tėvių žemių laisvė ir neprir- 
klausomybė yra vienas ir 
svarbiųjų apsisprendimo 
motyvų, kai jie eina balsuo
ti už prezidentą, senatorių 
ar atstovų rūmų narius.

• Tautodailės darbų pa
roda Lietuvių Dienų proga 
lapkričio 14 d. (sekmadie
nį) nuo 11 vai. r. ligi 6 vai. 
vak. Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos sa
lėje ruošiama Tautodailės 
darbų paroda, kurioje turė
sime progos pasidžiaugti 
dailininkų paveikslais, įvai
riais medžio drožiniais, gin
taro kolekcijomis, lietuviš
kais audiniais ir daugybe 
kitokių dailės dalykų. Kas
met šias parodas aplanko 
daugybė Clevelando ir apy
linkių lietuvių bei kitatau
čių. Nemaža paveikslų ir ki
tokių dailės dirbinių lanky
tojai nuperka.

Asmenis, norinčius paro
doje išstatyti savo ekspona
tus, prašome pranešti apie 
tai LB Apl. valdybai (V. 
Mariūnui tel. 481-4534, Br. 
Gražuliui 741-1782 ar VI. 
Bacevičiui 481-1016).

,• Mažasis operų festiva
lis įvyks Lietuvių Dienų 
proga š. m. lapkričio 13 d. 
Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos salėje. 
Koncerto programoje girdė
sime tris žymiuosius Chica
gos Lietuvių Operos solis
tus D. Stankaitytę, St. Ba
rą ir J. Vaznelį. Akompa
nuos Alv. Vasaitis. Po kon
certo — vaišės, pasižmonė- 
jimas, šokiai grojant R. 
Strimaičio orkestrui.

Ansčiau įsigytieji bilietai 
į koncertą, turėjusį įvykti 
Tautos šventės proga, ga
lioja ir šiam koncertui. Už
sakiusieji bilietus į aną kon
certą maloniai prašomi bi
lietų platintojams pranešti 
ir patvirtinti, kad užsaky
mai galioja.

KAR. A. JUOZAPAVI
ČIAUS MINĖJIMAS IR 

V. SMETONOS 
KONCERTAS

Spalio 31 d. 6 vai. Lietu
vių namuose Kar. A. Juoza
pavičiaus šaulių kuopa ruo
šia žuvusio pirmo Lietuvos 
kariuomenės karininko ir 
šaulių kuopos patrono Kar. 
A. Juozapavičiaus 57 metų 
mirties sukaktį. Paskaitą 
skaitys Dr. Pautienis, o jau
nimas skaitys apie Kar. A. 
Juozapavičių veikalą. Kon
certą atliks pianistas Vy
tautas Smetona. Po minėji
mo šaulės svečius pavaišins 
kava ir saldumynais.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Kuopos Valdyba

ĮDOMI PASKAITA

šį ketvirtadienį, spalio 28 
d. 8:30 vai. vak. Cleveland 
Heights Jublic Library, 
2345 Lee Rd. Konservatorių 
klube skaitys paskaitą The- 

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

936 East I85th 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 balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

odore Thoren, buvęs Re- 
search and Developement 
direktorius TRW 22 metus, 
taipgi buvęs vicepreziden
tas Borg-Warner Co. Dabar 
jis yra Consulting engineer 
ir turi savo firmą. T. Tho
ren visą amžių buvo žymus 
respublikonas, bet dabar 
yra Geauga County Ameri
kos Partijos pirmininkas. 
Tema: Kodėl aš įstojau į 
"American Party”.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti. Po paskaitos 
vaišės.

• Sam A. Zingale yra jau
niausias teisėjas Cuyaho
ga apskrity ir savo sprendi
mais parodė, kad tai vienas 
geriausių teisėju.

Jis priklauso Clevelando 
tautybių sąjūdžiui ir remia 
etnines programas, aktyviai 
prisidėdamas darbu.

Jis buvo Law direktoriu
mi Bedforde, asistentas 
Law director ir prosecutor 
Westlake, North Olmsted, 
prosecutor Solone ir prose
cutor Lakewoode.

Teisėjas Zingale yra Bar 
Assn. narys ir gyvena Roc- 
ky River, priklauso St. 
Christopher parapijai.

Jis yra remiamas etninių 
grupių ir darbininkų unijų.

Balsuok už Sam A. Zin
gale, kad liktų teisėju Com- 
mon Pleas Court Cuyahoga 
apskrity.

• Steven Z. Mogyordy 
yra nepriklausomas kandi
datas į t eisėjus Common 
Pleas Court.

Jis nėra profesionalas po
litikas ir galvoja, kad tei
sėjas neturįs būti tokiu. 
Jam rūpi labiausiai teisin
gumas.

Jis yra diplomuotas tei
sių daktaras Cleveland Mar- 
shall Law School.



DIRVA
TARĖSI DIRVOS 

REIKALAIS

Praeitą šeštadienį Cleve
lande Dirvos reikalais ta

rėsi ALT S-gos ir Vilties 
draugijos vadovybės su 
Dirvos įkurdinimo ir vajaus 
komisijomis. Buvo prieita 
vieningo sutarimo dėl grei-

A. A.

ELENAI

JABLONSKYTEI-GILVYDIENEI 

mirus, jos vyrui ALFONSUI, sūnums 

JAUNIUI, MINDAUGUI, ALGIMAN

TUI, ANTANUI ir dukroms ALDONAI 

ir MARIJAI bei jų šeimoms reiškiame 

gilią užuojautą •

Kazimiera Sakalienė
Dalia ir Jonas Maurukai

A. A.

ELENAI GILVYDIENEI

mirus, jos vyrui ALFONSUI GILVYDŽIUI, 

dukroms ALDONAI ir MARIJAI, sūnums 

ALGIMANTUI, JAUNIUI, MINDAUGUI ir 

ANTANUI su šeimomis nuoširdžią ir gilią 

užuojautą reiškia

Felicija Dubrauskienė

tesnio pastatų suradimo 
Clevelande ir kitais reika
lais. Plačiau bus kitame nu
meryje.

• Tautinės Minties Keliu 
veikalas, kurį leidžia ALT 
S-ga jau pradėtas rinkti 
Vilties spaustuvėje ir pre
numeratorius pasieks iki 
ALT S-gos Seimo.

Veikale rašo prof. J. Pu
zinas, dr. J. Jakštas, inž. J. 
Jurkūnas. V. Abraitis ir ki
ti. Apims lietuvių tautinės 
srovės istoriją iki šiai die
nai.

• Ingrida Bublienė spa
lio 31 d. yra pakviesta pa
grindine kalbėtoja, Putna- 
mo seselių pagerbime Mon- 
trealyje. Programoje taip 
pat dalyvaus ir sol, G. čap- 
kauskienė.

• Dail. Nijolės Palubins
kienės grafikos darbų paro
da įvyks New Yorke, Kul
tūros židinyje spalio 30-31 
dienomis. Rengia vyr. skau
čių židinys "Vilija”.

šiuo metu dailininkė da
lyvauja kviestinėje Cleve
land Hts. dailininkų meno 
parodoje J.C.C. galerijoje.

Lapkričio 7 dieną Atida
roma meno paroda Hiram 
Kolegijoje Kennedy Center, 
Hiram, Ohio, kurioje ji pa
kviesta dalyvauti su 2 dar
bais.

• Dr. Arvydas ir Aldona 
Kudirkai, San Jose; Califor- 
nia, džiaugiasi š. m. rugsėjo 
mėn. 13 d. gimusiu trečiuo
ju sūnumi, kurio vardas Ro
mas-Alvydas.

Taip pat džiaugiasi nauju 
šeimos nariu broliukai And
rius ir Paulius bei seneliai: 
M. Kudirkienė, gyvenanti 
Waterbury, Conn. ir Elena 
ir Pranas Sidzikauskai, gy
venantieji San Jose, Cali* 
fornia.

BALFo direktorių tarybos suvažiavime Philadelphijoje cent
ro valdybos iždininkas Kostas Čepaitis (dešinėje), gavo du stam
bius čekius. Clevelando (Ohio) BALFo skyriaus čekį įteikė Ona 
Jokūbaitienė, o Waterburio (Conn.) — Jonas Brazauskas.

, K. Čikoto nuotr.

PADEKA

Iškeliavus Amžinybėn 1976 m. rugsėjo 26 d. 
mūsų brangiam vyrui, tėveliui ir seneliui

A t A

JONUI ADOMONIUI, SR.
Nuoširdžiai dėkojame gerbiamam šv. Petro 

bažnyčios klebonui kun. Antanui Baltrushunui, už 
gedulo šv. Mišių auką, gilios minties pamokslą ir 
palydėjimą į kapus.

Dėkojame mūsų mielam, J. Sondai, už jaut
rius paskutinio atsisveikinimo žodžius, kapuose.

širdingai ačiū visiems gausiu atsilankymu iš 
tolimų ir ajplinkinių vietų į koplyčią, dalyvavimą 
gedulingose šv. Mišiose ir palydėjimą į Beach- 
wood kapines — Cape Cod.

Lieka dėkingi:
žmona Veronika, sūnus Jonas, 
dukra Severiną* ir jų šeimos

A. A.

ELENAI GILVYDIENEI

mirus, jos vyrui ALFUI GILVYDŽIUI, duk

terims: ALDONAI ir MARYTEI, sūnums: 

ALGIMANTUI, JAUNIUI, MINDAUGUI ir 

ANTANUI bei jų šeimoms reiškiame giliau 

šią užuojautą ir kartu liūdime

Dana ir Romas

Sakalai
Richmond, Virginia

A. A.

ELENAI GILVYDIENEI
mirus, jos vyrą ALFONSĄ, sūnus ir dukteris su 

šeimomis bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Elena, Antanas ir Vytautas 
M u s t e i k i a i

• Ignas Sakalas, buvęs il
gametis Draugo redakto
rius, po ilgos ir sunkios li
gos spalio 19 d. mirė Chica
goje, sulaukęs 84 m. am
žiaus.

Dirva reiškia užuojautą 
velionies žmonai Sofijai, 
dukrai Aldonai ir sūnui Ri
čardui su šeima.

Velionis palaidotas spalio 
22 d. šv. Kazimiero kapinė
se, Chicagoje.

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus naujai išrinktoji 
valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: pirmininkas 
Adolfas Švažas, vicepirmi
ninkas Donatas Stukas, vi
suomeninių ir kultūrinių 
reikalų vadovas Ignas And
rašiūnas, sekretorė Geno
vaitė Maldėnienė, iždininkė 
Ona Daškevičienė.

Pirmininko A. Švažo ad
resas: *5300 Walnot Avė., 
Downers Grove, PDT. 14-4, 
III. 60515. Telef. 964-1061. 
Sekretorės G. Maldėnienės 
— 7018 So. Fairfield Avė., 
Chicago, III., telef. 434-8274.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

VILIJAI ČEPAITEI-REAGAN

Amžinybėn iškeliavus, jos vyrą CHARLES, 

sūnų JOHN, tėvus Dr. VYTAUTĄ ir ŪDI

JĄ ČEPUS, brolį GINTARĄ su šeima bei ki

tus giminės ir artimuosius nuoširdžiai už

jaučiame, ir drauge liūdime

Kazys, Ona, Birutė, Ramunė, 

Viktoras ir Alvyda 

Adomavičiai

Winchester, Mass.

MOLD MAKERS
Journeyman or eųuivaler.t. Plenty of overtime at top area rates work- 

ing in a well eguipped mold repair dept. For a progresai ve piaalica in- 
jection molding plant.

We also offer 10 paid holidays, paid vacation, excellent Job security 
(no iay offs), and a refreshing small lown atmosphere with an excellent 
achool system just 3 5 miles southwest of Toledo.

Please send a brief resume of past work experience to:

NAPCO PLASTICS COMPANY
600 F1LMORE STREET 

NAPOLEON. OHIO 43645 
ATTN: PETE WINNER

An Equal Opportunity Employer
(42-43)
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