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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
i

DERYBOS SU MASKVA
Dėl Salt II gąsdina Europą

Prezidento Carterio sau
gumo patarėjas Z. Brzezins- 
kis neseniai viešėjo Europo
je, aiškindamas JAV sąjun
gininkams Camp David 
Art. Rytii taikos rėmus ir 
pažangą derybose dėl stra-

DR. K. BOBELIS 
ATSISVEIKINO SU 

ALT VALOYBA
Amerikos Lietuvių Tary

bos pirm. dr. Kazys Bobelis 
spalio 12 d. Alfos valdybos 
posėdyje pareiškė, kad jis 
pirmininko pareigose pasi
liks tik iki suvažiavimo ir 
toliau Į Altos valdybą ne
kandidatuoja. Nuoširdžiai 
dėkojo visiems valdybos na
riam už malonų bendradar
biavimą ir rūpestingą talki
nimą visuose darbuose, ku
riems tik buvo pakviesti.

Valdybos narių vardu dr. 
K. Bobeliui padėkojo vice- 
pirm. Teodoras Blinstrubas, 
kuris seniausiai yra valdy
bos narys. Dėkojo už sėk
mingą vadovavimą Altui, 
už gerus ryšius su Wa- 
shingtonu ir už visą gerą, 
ką pirmininkas parė Altui 
ir visai lietuvių tautai.

Savo pranešime dr. K. 
Bobelis palietė ir L. Kairio 
bylą, pabrėždamas, kad lie
tuvių tauta griežtai nusi
stačiusi prieš bet koki lietu
vių jungimą su diktatūrinė
mis sistemomis, ir prieš lie
tuvių smerkimą dar teismui 
kaltės neįrodžius.

Valdyba vienbalsiai nuta
rė imtis priemoniij prieš ne
teisingus kaltinimus lietu
vių tautai ir organizuoti tei
sinę pagalbą ginant lietuvių 
interesus. Buvo aptarti Al
tos suvažiavimo klausimai. 
Įvairių Altos komisijų pir
mininkai padarė praneši
mus : Visuomeninių ryšių 
— dr. L. Kriaučeliūnas, na
mų administravimo — J. 
Talandis, sekretoriato — 
kun. A. Stašys, teisinės ko
misijos — dr. K. Šidlaus
kas, finansų — J. Skorubs- 
kas. Kun. J. Prunskis pain
formavo apie kontaktus su 
televizijos atstovais ir su 
"Tribūne” bei "Sun-Times” 
redakcijomis, ginant lietu
vių reikalus.

Be suminėtųjų posėdy 
dar dalyvavo: dr. J. Valai
tis, inž. G. Lazauskas, O. 
Baršketytė, E. Vilimaitė, P. 
Bučas, St. Balzekas, Jr. ir
I. Blinstrubienė.

Vytautas Meškauskas

teginių ginklų apribojimo 
— SALT II. Paskutiniuoju 
reikalu gal būsią susikalbė
ta Sekretoriui Vance vie
šint Maskvoje šio mėn. pa
baigoje. Atrodo, kad savo 
prestižo pakėlimui Carteris 
norėtų dar iki šių metų pa
baigos pasiekti tokį susita
rimą, kurį apvainikuotų jo 
pasirašymas 'viršūnių kon
ferencijoje’ su pačiu Brež
nevu. Tas susitarimas yra 
labai svarbus ir Europai. 
Mat, nors jis turėtų apribo
ti abiejų valstybių galimy
bes sunaikinti vieną kitą ar 
tiksliau tariant tokias gali
mybes abiem garantuoti, 
leidžiamos ginklų rūšys gali 
turėti lemiamos įtakos į 
Europos saugumą. Sovietai, 
pavyzdžiui, turi gana daug 
SS-20 raketų su branduoli
niais užtaisais, kurie gali 
pasiekti taikinius tik Vaka
rų Europoje, bet ne už At
lanto. Tokiu būdu jos ame
rikiečiams mažiau rūpi. Bet 
kas bus, jei prileisime atve
jį, kada amerikiečiai nepa
norės panaudoti savo stra
teginių ginklų, bijodami to
kio pat atsakymo iš sovietų, 
bet Europai vistiek grasins 
tos SS-20?. Jei amerikiečiai 
už juos kovoti negalės ar 
nenorės, o patys europiečiai 
neturės tinkamo atsakymo 
į tas sovietų raketas, jie bus 
priversti kapituliuoti ar ieš
koti kokio atskiro susitari
mo su sovietais. Vienas at
sakymas į tą pavojų galėtų 
būti žymiai daugiau 'skra
jojančių bombų’ (cruise 
missile) įsitaisymas. Sovie
tai tačiau nenori, kad tokių 
bombų amerikiečiai, kurie 
to ginklo išvystyme yra 
pralenkę kitus kraštus, duo
tų europiečiams. Washing- ateinantis

SLA prezidentas P. Dargis tarp clevelan diečių SLA veikėjų kuopų atstovų pasitarime dėl 
įvyksiančio ateinančiais metais SLA seimo. Iš kairės: P. Šukys, I. Stankus, J. Antanaitis, K.
Vaičeliūnienė, K. Gražulis, prez. P. Dargis ir V. Benokraitis.

Tautos šventės organizatoriai ir programos atlikėjai. Iš kairės: P. Lanys, I. Veblaitienė, A. 
Veblaitytė, R. Žymantaitė, jos mokytojas maestro Kurt Baum, Metropolitan operos ilgametis te
noras, dr. J. Stukas ii- akompanavęs R. Samuel. L. Tamošaičio nuotr.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS ELIZABETHE
ALT S-gos Elizabetho 

skyrius š. m. rugsėjo 30 d.

tonas siūlo taip susitarti, 
kad laivai ir lėktuvai, t. y. 
patys amerikiečiai — galė
tų būti apginkluoti tokiom 
skraidanciom bombom, ku
rios galėtų pasiekti savo 
taikinius netoliau kaip 2,400 
km. tuo tarpu nuo žemės 
paleistos t. y. vokiečių pa
leistos — galėtų skristi ne
toliau 600 km. Tai reiškia, 
kad tos bombos faktinai ne
galėtų pasiekti pačio Sovie
tuos centro ar svarbiausių 
strateginių vietų. Bet so
vietai ir su tuo nesutinka — 
jie nori turėti priemonę eu
ropiečių pagąsdinimui.

Dabar tinę situa c i j ą 
FRANFURTER ALLGE- 
MEINE taip komentuoja:

"Salt — derybos dėl stra
teginių ginklų apribojimo 
yra jau toli pažengusios. 
Abi pusės stengiasi sudary
ti įspūdį, kad jau esama 

(Nukelta į 8 psl.) 

Lietuvių Laisvės salėje pa
minėjo tautos šventę rugsė
jo 8-ją. Atidarymo žodį tarė 
skyriaus pirm. P. Lanys, 
supažindinęs su šio vakaro 
programa vadovauti pa
kvietė I. Veblaitienę. Pa
grindinę kalbą pasakė dr. 
Jokūbas Stukas. Jis trum
pai nušvietė Amerikos lie
tuvių tautinius bruožus pra
eityje nuo pat pirmųjų emi
grantų šiame krašte pra
džios, paminėjo jų teigia
mas pastangas lietuvybės ir 
lietuviškos kultūros išlaiky
me išeivijoj, savų parapijų 
kūrime ir išlaikyme, jų vi
sokeriopą paramą Lietuvos 
atstatymui praeityje ir jų 
rūpesčius bei žygius dabar
tyje Lietuvos išlaisvinimui 
iš sovietinio okupanto.

Meninėje dalyje Elizabe-

TARĖSI SLA SEIMO REIKALU
1979 metais, birželio mėn. 

30 ir liepos mėn. 1-2 dieno
mis, Clevelande, Hollenden 
House viešbutyje, įvyks

Susi vienijimo 

tho skyrius pristatė publi
kai staigmeną — Reginą 
Žymantaitę, kuri iki šiol bu
vo žinoma, kaip visuomeni
ninke, Lietuvių Tautinio Są
jūdžio atstovė VLIKo tary
boje, Dirvos korespondentė 
Jungtinėse Tautose, PMT ir 
JAV politikoje dalyvaujant 
Washingtono konferencijo
se ir t. p. Šį kartą ji debiu
tavo kaip solistė sėkmingai 
atlikusi Lunghi Dal Caro 
Bene — muzika Sarti, Kur 
bakūžė samanota S. Šim
kaus, Mano sieloj šiandien 
šventė Juozo Tallat-Kelpšos 
ir bisui itališką dainą apie 
meilę.

Antroji pasirodė taip pat 
pirmą kartą pianu Audro
nė Veblaitytė I klasės gim
nazijos mokinė paskambino 

(Nukelta į 8 psl.)

Lietuvių Amerikoje delega
tų suvažiavimas. To suva
žiavimo reikalu, šių metų 
spalio 14 d., Clevelando Lie
tuvių Namuose, buvo su
šauktas specialus Clevelan
de esančių SLA kuopų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
ir SLA prezidentas Povilas 
Dargis su ponia.

Susirinkimą atidarė ir 
prezidentą pristatė SLA 
sveikatos kvotėjas, dr. Da
nelius Degėsys. Savo kalbo
je trumpai jis apibūdino P. 
Dargio visuomeninę veiklą 
ir jo nuopelnus Susivieniji
mui. Tolimesnei susirinki
mo darbotvarkei vesti dr. 
Degėsys pakvietė Juozą 
Stempužį, kuris padėkojęs
P. Dargiui už atsilankymą, 
pakvietė prezidentą tarti 
žodį ir pareikšti savo pagei
davimus ateinančio suvažia
vimo reikalu.

(Nukelta į 18 psl.)
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savaimė POLirn^^

Genocidas Libane: krikščionių mažumos naikinimas 'iš šaknų. - Pales
tiniečių nuotaikos. — Maskva manipuiuoja italų raudonąsias brigadas.

■ Iš kitos pusės

Nors oficialiai Libane vei
kia paliaubos - jų vienbalsiai 
prašė ir JT Saugumo Tary

”Kodėl tu mane apleidai?” Taip vaizduoja Libano krikš
čionių genocidą prancūzų karikatūristas Tim.

ba - tačiau praktiškai ten ir 
toliau vyksta tokia akcija, 
kurią paryžiškis France-Soir 
pavadino ‘Le genocide au Li- 
ban’. Iš tikro terminas geno
cidas ten labai tinka, nors jis 
ir taikomas ne visai tautai, 
bet tik jos krikščioniškai da
liai. Likimo ironija norėjo, 
kad Sirija su savo kariuome
ne įsiveltų į Libano pilietinį 
karą kaip tik pretekstu išgel
bėti krikščioniškąją Libano 
dalį nuo palestiniečių ir ma
hometonų persvaros. Dabar 
prezidentas Assad apsispren
dė likviduoti vadovaujantį 
Libano sluoksnį - maronitų 
mažumą. Be jos jam bus 
lengviau padiktuoti savo va
lią.

Šiuo metu maronitų gink
luotosios jėgos yra susitelku
sios 3 apskrityse (iš viso Li
banas yra padalintas į 23 
‘casas’ - rajonus ar apskritis) 
Tai teritorija maždaug 40 
km. ilgio ir 30 km. pločio. Ji 
šliejasi prie ištaigingiausio 
Beiruto rytinės dalies, kurio
je irgi vyrauja maronitai. Si
rijos taktika yra masyvus 
artilerijos bombardavimas. 
Naudojama daug fosforinių - 
padegamųjų sviedinių, kurie 
pataikę į namą jį padega. To
kiu būdu, nors dabartinių su
sirėmimų tiesioginių aukų 
skaičius nėra labai didelis, 
skaičiuojama apie 500 užmuš 
tųk3,000 sužeistųjų - tačiau 
likusiųjų gyvenimas pasida
rė sunkiai pakenčiamas be 
namų, vandentekio, kanali
zacijos ir šviesos. Išvaryti 
iš namų maronitai praktiš
kai nebeturi kur dėtis, nes - 
nors teoriškai jie gali keliau
ti į kitas krašto vietas - tiltai 
ir keliai yra pasislėpusių šau- 
lių-sniperių apšaudomi.

Iš Libano, nuo pilietinio 
karo pradžios, emigravo per 
600,000 žmonių, jų tarpe di
desnę pusę sudaro maronitai.

0 tai reiškia, kad maronitų 
liko tik kokie trys šimtai 
tūkstančių. Bombardavimas 

emigraciją dar daugiau pa
skatino - JAV ir Australija 
tiems pabėgėliams yra pla
čiai atkėlusios savo vartus, o 
likusieji krašte pradeda abe
joti tarp savęs susipykusių 
vadų užsispyrimo tikslingu
mu. Maronitų masės yra 
nusivylusios ir Vakarais. Ei
na gandai, kad Vakarai užlei- 
dę Libaną Sirijai mainais už 
Golano aukštumą, kurią pasi 
laikys Izraelis.

Kaip ten būtų, Sirija jau
čia, kad ji dabar galinti lais
viau siekti savo tikslų, kurių 
pirmasis yra sunaikinti ma
ronitų ginkluotąsias jėgas. 
Anot Economist, Sirija ve
danti sociologinį karą, kuria
me nulemia ne tiek pačios 
kautynės, bet pertraukos 
tarp bombardavimų, kada 
žmonės gauna progos pagal
voti ir paklausti už ką jie 
taip kenčia. Tokie periodai 
turį didžiausios įtakos.

Izraeliui ir JAV negalėjo 
nepatikti paskutinis Sadato 
pareiškimas, kad jis derėsis 
tik už Egipto interesus, bet 
ne kitų arabų - palestiniečių 
ir sirų, kurie jo taikos inicia
tyvą pasitiko ne tik be jokios 
padėkos, bet net koliodamie- 
si. Prie to prisidėję ir įvy
kiai Libane, kur , girdi, žudo
ma iš malonumo. Su tokiais 
Sadatas neturįs apie kalbė 
ir jiems jis negalįs patikėti 
savo paties krašto likimo.

Camp David taikos rėmai 
tačiau numato didesnę savi
valdą vakarinio pakraščio ir 
Gazos juostos arabams. Izra
elis, laukdamas tolimesnės 
eigos, sustabdė savo naujo
kynų kūrimą tose srityse. 
Vakariniame Jordano pa
kraštyje iki šiol buvo įkur
dinta apie 9,000 žydų,. JAV 
specialus, ‘keliaujantis’, am

basadorius Alfred Atherton, 
kurio uždavinys yra tarpinin
kauti tarp Izraelio ir arabų, 
neseniai į Jeruzalę buvo su
kvietęs 20 Izraely gyvenan
čių arabų vadų. Iš jų atvyko 
tik 9, bet ir tie atsisakė pri
tarti Camp David rėmams.

Spalio 1 d. daugiau kaip 
100 vak. Jordano pakraščių 
arabų vadų buvo susirinkę 
Beit Hanina priemiestyje ‘Je 
ruzalės Tautinėn Konferenci 
jon’. Joje dalyvavo visi ara
bų burmistrai, Jeruzalės ma 
hometonų tarybos pirminin
kas ir graikų katalikų arki
vyskupas. Čia didelės įtakos 
turėjo Palestinos išvadavi
mo Organizacija ir Jordano 
karalius Husseinas. Konfe
rencija pasmerkė Camp Da
vid rėmus ir diskutavo me
todus kaip jiem pasipriešinti. 
Dauguma pasisakė prieš vi
sišką durų užtrenkimą, girdi 
reikia pasiųsti savo žmones į 
savivaldos institucijas.

Norėdami pavilioti vieti
nius arabus į savo pusę, ame
rikiečiai ir izraelitai skelbia, 
kad jie iš tikro turės visišką 
savivaldą, išskyrus saugumo 
reikalus. Apie tuos Izraelis 
žada tartis su Egiptu ir Jor
danu ir gal JAV.

Amerikiečiai aiškina, kad 
Carteris pažadėjęs 300 mil. 
dolerių pastoviam įkurdini
mui palestiniečių, kurie dar 
gyvena pabėgėlių stovyklo
se (daugiausia Gazos juosto
je) ir 100 mil. įkurdinimui tų,

kurie grįš iš užsienio (Izrae
lis žadėjo įsileisti ‘tam tikrą 
skaičių’).

Kaip tik vietinė arabų ad
ministracija bus įkurta, ji su

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

PRODUCTION FOREMAN 
(WIRE MILL)

Due to continued expansion, we have an opening for an ex- 
perienced foreman to assist in the operation of our modem 
facility. Responsibilities will include direction of employees 
to meet production schedules, training of personnel in the 
proper procedures of wire manufacturing and ūse of eąuip
ment, and when necessary, disciplining of employees 
through standard company procedures. Three to five years 
supervisory experience preferred. Wire mill experience 
preferred būt not mandatory. 3-4 day vvork week. Mušt be 
vvilling to vvork any shift.

Full company paid benefit plan. Annual rate of pay $15,000 
to $17,000. Apply in person or send resume to

AMERICAN SPRING 
WIRE CORPORATION

26300 Milės Road 
Bedford Ilts., Ohio 44146

An Equal Opportunity Employer
(39-41)

Stasys Barzdukas dažnai sielojasi mūsų laikraščio 
kalba ... Drauge. Prieš kurį laiką jis ten jo vedamame 
'Mūsų Kalbos’ skyrelyje citavo kažkokio savo skaitytojo 
laišką, kuriame klausiama: ar tie kalbiniai... taisymai 
iš tikrųjų nesąs bergždžias Sizifo darbas? Juk šių taisy
mų neskaitą ne tik laikraščių bendradarbiai, bet ir patys 
redaktoriai... Už tuos neatsakau, bet pats mielai paskai
tau ir T. Klygą ir kartais S. Barzduką. žadu pasitaisyti, 
bet dažnai pamoką pamirštu. Atmintis nebe tokia, o dar 
reikia skubėti, norint su savo naujienom visai nepa
senti. Būtų idealu, jei rašant visai nereiktų galvoti apie 
kalbą, bet tam tur būt reikia turėti gilias šaknis kuria
me nors Suvalkijos kampelyje. Dar neprikl. Lietuvoje 
Antanas Smetona priekaištingai patarė mūsų laikrašti
ninkams taisyklingos kalbos mokytis iš žydų leidžiamos 
'Apžvalgos’.

Ne — kalbiniai kampeliai nėra Sizifo darbas. Sizifas 
vaidenasi tik Barzdukui, nes jis stebisi Dirvos klaidomis 
Drauge, kurį tik retkarčiais nusiperku. Būtų paprasčiau 
ir naudingiau ten pataisyti paties Draugo klaidas. Ir ten 
pasitaiko tokių sakinių, kurie nors lietuviškom raidėm ir 
ženklais parašyti, tačiau dar prašosi išverčiami į mūsų 
kalbą, štai po ranka pakliuvo Draugo spalio 6 d. Nr. Ten 
paskutiniame puslapyje, šalia svarbiausių žinių — kas 
atsilankė redakcijoje ir paliko auką, — yra koresponden
cija iš Kanados su tokia pikantiška pabaiga:

vm

organizuos savo policiją. Ta
da Izraelio kariai galės ap
leisti savo įgulas tik trim at
vejais: jei vietinė policija ne
galės užtikrinti saugumo; jei 
bus prašyti įsikišti vietinės 
valdžios; arba jei Izraelis įti
kins bendrą Izraelio-Jorda
no ar Egipto saugumo komi
tetą kuris prižiūrės saugu
mo reikalus, kad jo interven
cija iš tikro yra reikalinga.

Izraelio vyriausybė šiuo 
metu yra gana keblioje būk
lėje. Savo piliečiams ji turi 
aiškinti, kad nepadarė dide
lių nuolaidų, tuo tarpu užsie
niuose ji stengiasi pasirodyti 
labai liberališka ir lanksti.

♦♦♦

Paryžiaus dešiniųjų dien
raštis L’Aurore paskelbė 
Philippe Bernert straipsnį 
įrodinėjanti, kad KGB mani
puliuoja italų teroristų ‘rau
donąsias brigadas’, kurios 
šiomis dienomis nušovė dar 
vieną Romos teisėją. Auto
rius savo išvadas remia gar
saus italų kino režisoriaus 
Rosselini sūnaus Renzo, 
kraštutinių kairiųjų vado, pa 
reiškimais. Kremlius dėl 
savo sumetimų nenorėjęs 
leisti komunistų vado Berlin 
guerio ir nužudyto Aldo Mo
ro sutartą ‘istorinį kompro
misą’ tarp komunistų ir krik
demų. Kremlius pageidau
jąs, kad Vakarų Europos ko
munistų partijos liktų politi
niame ‘geto’. Kadangi tos po 
litinės linijos Kremlius nega
lėjęs įkalbėti gražiuoju, jis 
pasinaudojo raudonosiomis 
brigadomis. Berlingueris 
dėl to tarėsi su prancūzų ko
munistų vadu Marchais Pa
ryžiuje ir važiuos pas patį 
Brežnevą į Maskvą.
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SPALIO 9-toji DIENA
Laiko tėkmėje prisime

nam ir švenčiam iškilmin
gas lietuvių tautos sukak
tis, bet nei viena tauta ne
apsieina ir be liūdnų bei 
skaudžių gyvenimo įvykių. 
Kiekviena generacija, eida
ma savo gyvenamo laikotar
pio kelią, daugiau žvelgia į 
ateitį, tačiau žvelgdama į 
tautos praeities laimėjimus, 
klaidas ir tragiškus momen
tus savo laike egzistuojanti 
karta negali pamiršti ir ne
sidžiaugti protėvių laimėji
mais, nes jų siekimų, jų 
darbo, ryžto ir net gyvybių 
auka visuomet skiriama 
ateinančioms kartoms. Jų 
laimėjimais mes džiaugia
mės, iš klaidų taisomės, ne
sėkmes su rimtimi susikau
pę prisimenam.

šiandien trumpai prisi
minkim ne eilinį ir skaudų 
lietuvių tautai įvykį Lietu
vos didį istorinį miestą 
VILNIŲ. Atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę dar liko 
neišspręstų įvairių politinių 
teritorinių klausimų, nes 
didieji kaimynai į mūsų že
mę dar vis kėsinosi. Ir taip 
1920 m. rugsėjo 29 d. Su
valkuose prasidėjo tiesiogi
nės Lietuvos ir Lenkijos at
stovų derybos Tautų Sąjun
gos karinės komisijos aki
vaizdoje. Derybos pasibaigė 
spalio 7-tą dieną ir Vilnius 
pripažintas Lietuvai. Ta
čiau lenkų vyriausybė pasi
rinko klastos ir apgaulės 
kelią ir... tik vieną dieną 
po sutarties pasirašymo 
spalio 9-ją jų kariuomenė 
smurtu užėmė Lietuvos sos
tinę Vilnių.

Tas lenkų vyriausybės 
klastingas žygis prieš Lie
tuvą susilaukė skardaus at
garsio visame to meto po
litiniam pasaulyje, betgi 
skaudžiausiai įžeista ir nu
skriausta pasijuto lietuvių 
tauta, nuo to laiko kasmet 
spalio 9-tą dieną su rimti
mi ir nauju ryžtu prisimin
dama bei siekdama stipry
bės, ištvermės, vilties kas 
prarasta atgauti, kas jau 
kartą apgaulingai apvylė 
ateityje nebetikėti, šią ap
gaulę žinojo ir smerkė vi
sas nepriklausomos Lietu
vos jaunimas, nuo mažiau
sio ligi didžiausio. Poetai 
kūrė poeziją, jaunimas de
klamavo ir dainavo karin
gas dainas.

Ir taip, kada visa Lietu

va vos atgavusi nepriklau
somybę džiaugėsi laisvu gy
venimu, darė pažangą viso
se srityse, kilo kūrybiškai 
ir ekonomiškai, tai Vilniaus 
ir Suvalkų — lenkų okupuo
to krašto lietuviai vilko 
jungą panašų į caro Rusi
jos jungą.

Ši skriauda Lietuvai buvo 
sunki, bet ją palengvino 
pergyventi, kai Aukščiau
sias Haagos tribunolas nu
sprendė, jog lietuvių lenkų 
byloje teisybė lietuvių pu
sėje.

Lenkų vyriausybė sten
gėsi nutautinti lietuvius, 
persekiojo ir naikino viską, 
kas lietuviška. Uždarinėjo 
lietuviškas mokyklas, orga
nizacijas, šalino iš lietuviš
kų parapijų kunigus, bet 
lietuvių tai neatbaidė, viso
mis galiomis jie priešinosi 
okupantui skelbdami lietu
vybę nors dėl to daug nu
kentėjo.

Ir štai vieną dieną 1939 
m. lapkričio 29-tą, 12 vai. 
pradžiugino lietuvių nuotai
kas ne tik nepriklausomoj 
tėvynėj, o dar labiau vilnie
čius, kada Sovietų Sąjunga 
perleido Lietuvai Vilniaus 
kraštą su sąlyga, kad jiems 
būtų leista įvesti ten savo 
kariuomenės įgulas, mat tų 
pačių metų rugsėjo mėnesį 
vokiečiams pradėjus karą 
su lenkais, sovietai puolė 
Lenkiją iš kitos pusės ir 
jiems tarp kitų žemių pate
ko ir Vilniaus kraštas. Bet 
Lietuvos vyriausybė nesi
džiaugė tokia įtaringa „do
vana”, kas vėliau ir pasi
tvirtino.

Nežiūrint kaip Lietuvos 
vyriausybė bandė to išveng
ti, tačiau 1939 m. spalio 27 
d. mūsų kariuomenė pradė
jo žygiuoti į Vilnių. Ji buvo 
vietos gyventojų džiaugs
mingai sutikta. Džiaugėsi ir 
visa Lietuva, ne visi tikėjo, 
jog tai yra nauja smurtu 
pagrįsta apgaulė ir klasta. 
Tačiau greit buvo suprasta 
ir pradėta kalbėti ”Vilnius 
mūsų Lietuva rusų” kas ne
užilgo ir pasirodė tikreny
be, kai visais Lietuvos ke
liais ir keleliais 1940 m. bir
želio 15 d. pasipylė sovietų 
tankai ir okupavo ne tik 
Vilnių, bet ir visą Lietuvą 
ir pradėjo vykdyti žiaurų 
terorą visame krašte, kuris 
su trumpa vokiečių okupa-

'Lietuviška VVatergate’
DR. JONAS BALYS

Kai Andrew Young vėl pa 
daro kokį skandalingą pareiš 
kimą spaudoje, tai Washing- 
tone girdi kalbant: ‘He did it 
again’. Tačiau ir mūsų spau
doje pasitaiko tokių sensacin 
gų pareiškimų.

Truputis istorinės apžval
gos. Sovietai išleido propa
gandinę J. Jakaičio vardu 
knygelę ‘Išdavystės keliu’ 
(Vilnius, 1976 m.). Joje tarp 
kitko buvo paskelbta foto 
nuotrauka vokiško dokumen
to, neva pasirašyto Kaune 
1943 m. vasario 24 d., kuria
me Br. Nemickas pasižada 
bendradarbiauti su vokiečių 
saugumo policija (Sicher- 
heitspolizei). Tokių ‘doku
mentų’ ten yra ir daugiau. 
Leidinys pasiekė Ameriką ir 
susilaukė tam tikro dėmesio 
išeivių tarpe. Nors mūsų 
žmonės pažįsta sovietų pro
pagandos pokštus, tačiau vis 
dėlto laukė, kad bus koks de- 
mentavimas iš asmens, ku
ris yra taip aktyvus mūsų 
išeivijos politinėje veikloje. 
Kai to nebuvo, tai tada kai 
kam buvo proga visaip nu
šnekėti. Ir aš pats nekartą 
ir iš rimtu žmonių girdėjau: 
‘Žiūrėkite, jūsų Nemickas ... 
Jis tyli, tur būt tiesa ... Mat 
jis buvo repatrijantas, gal tu
rėjo pasirašyti ...’

Dr. B. Nemickas buvo 
‘Naujos Vilties’ žurnalo Re
dakcinės kolegijos narys, o 
aš jos pirmininkas. Aš verti
nau jį, kaip parašantį žurna
lui gerų studijinių straipsnių. 
Susirūpinęs vieną vakarą pa 
skambinau ir labai apsidžiau 
giau išgirdęs, kad tai falsifi
katas, kaip aš ir maniau. Aš 
raginau jį tuojau viešai spau
doje dementuoti. Tačiau jis 
delsė, sakydamas, kad pir
miausia jis norįs išaiškinti, 
kas išsiuntinėjo paštu kai ku 
riems tautininkams kopijas 
tos knygos puslapių, liečian
čių Nemicką. Ir aš buvau ga 
vęs tokią foto kopiją be siun
tėjo adreso. Aš raginau jį 
nieko nelaukiant dementuoti, 
o tas siuntinėjimas yra atski
ras dalykas, kurį bus galima 
vėliau aiškinti. Po to pasikal 
bėjimo dar laiške 1977.III.5 
vėl skatinau dr. Nemicką ne
atidėlioti dementavimo. Ma
no patarimo nebuvo paklau
syta. Tik 1977.IV.1 d. pasi
rodė .‘Darbininko’ laikrašty
je sensacija: dr. Nemickas 
laiške redakcijai skelbia, 
kad jo parašą sovietai suklas
tojo, o tas foto nuotraukas iš 
sovietų leidinio siuntinėjusi 
ALTS-gos pirm. Emilija Če
kienė, kuri vėliau paneigė, 
kad ji siuntinėjo anoniminius 
laiškus.

ei jos pertrauka tęsiasi iki 
šių dienų.

Spalio 9-j i diena niekuo
met neišdils iš Lietuvos is
torijos ir ji teprimena 
mums, jog reikalaudami 
teisingumo iš svetimųjų, 
pirmoje eilėje būtume tei
singi patys saviems, kad ne
būtų klastai ir apgaulei vie
tos mūsų pačių tarpe, kad 
teisingu keliu kreiptume ir 
jaunąją kartą. (eč)

Aš 1977.IV.6 d. parašiau 
dr. Nemickui: ‘Aš Patį dėl to 
laiško nepagirsiu. Jis labai 
piktas ir nediplomatiškas. 
Pirmiausia jau seniai reikėjo 
viešai ir aiškiai spaudoje pa
neigti autentiškumą to so
vietinio ‘dokumento’, trum
pai ir aiškiai pasakyti, kad 
tai falsifikatas ... O dabar 
praėjo geras pusmetis, kaip 
ta knyga pasiekė Ameriką , 
ir Nemickas vis tyli. Ir man 
ne vienas užsiminė, kad gal 
ten yra tiesos, jei Nemickas 
nepaneigia. Todėl aš skam
binau telefonu Pačiam, ir 
laiškučiu priminiau, kad rei
kia neatidėliojant dementuo
ti ... Kas taip darė (žinoma, 
negerai ir negarbingai) turi 
švelninančią aplinkybę: o ko
dėl Nemickas taip ilgai tylė
jo? Šiaip ar taip, bolševikai 
savo tikslą pasiekė: mus tar
pusavy dar daugiau supjudė 
Tatai eina tik jų naudai 
tatai eina tiktai jų naudai ... 
Kai du pešasi, trečias naudo
jasi. Apgailestauju, kad taip 
įvyko ...’ (Pabraukimai buvo 
padaryti jau tame laiške.)

Į tą mano laišką dr. Nemic
kas man atsakė 1977.IV.il d 
laišku, kuriame tarp kitko ra 
šė: ‘Aš taip pat apgailestau
ju, kad taip turėjo įvykti, 
bet, kaip matai, jokios kitos 
išeities nebegalėjau suras- 
sti... Knygiūkštę pamačiau 
ir perskaičiau jau prieš gerą 
pusmetį, praeitą vidurvasa
rį. Klausimas tuoj iškilo Vli
ko valdyboje. Ji, laikydama
si savo tradicinio nusistaty
mo, nutarė, kad nėra pras
mės ir nereikia viešai veltis į 
bolševikų skleidžiamą melą 
ir šmeižtą. Aš, kaip to kolek
tyvo narys, turėjau paklusti 
tokiam nutarimui ...’

Jeigu toks nutarimas bu
vo padarytas Vliko valdybos, 
tai jis yra gana keistas. Juk 
Vliko leidžiamas ‘Eltos’ biule 
tenis nuolatos demaskuoja 
sovietų melus. Būtų užtekę 
kelių eilučių ir visa ta nešvan
ki istorija galėjo neįvykti. 
Dr. Nemickas jau daug metų 
plaukioja po politinius van
denis, tad jam turėjo būti aiš 
ku be jokio Vliko ar kieno ki
to atsiklausimo, kad reikia 
tuojau dementuoti. O gal 
Vliko žmonės čia tik manda
gumo dėliai nespaudė demen 
tuoti, gal kai kas ir suabejo
jo, o gal tas dokumentas tik
ras. Mes žinome, kad kai ku
rie mūsų žmonės, pabėgėliai 
ir repatriantai į Vokietiją, to
kius pasižadėjimus pasirašė 
arba buvo priversti pasirašy
ti. Kiti buvo priversti pasi
rašyti pasižadėjimus, kad 
bendradarbiaus su sovietų 
NKVD. Mes galime juos pa
teisinti, jeigu jie tų pasižadė
jimų nevykdė, nešnipinėjo ir 
neįdavinėjo savo tautiečių, 
tik patys taip išsigelbėjo. To 
kie tada buvo laikai. Iš to dr. 
Nemicko pasiteisinimo išei
tų, kad jis ir iki šios dienos 
nebūtų paneigęs savo para
šo tikrumo, jei ne tas kopijų 
išsiuntinėjimas. Ir taip daug 
kam vis kiltų abejojimai, įta
rimai, spiginimas tautinin
kams į akis... Išvada: gerai, 
kad visa taip privertė dr. Ne
micką pagaliau dementuoti, 
tik negerai, kad siuntėjas

PRO O 
ŽIŪRONĄ

KAI SNIEGO GNIŪŽ
TĖS ir vasaros karščiai 
nesustabdė ... dar labiau 
išryškėja žalingas men
kavertiškumas kaltės ieš. 
kojimo kituose.

Grubiai ‘tiesus’ dr. B. 
Nemicko išėjimas į spau
dą ‘savęs apgynimui’ (po 
eilės metų, palyginus ri
botame rate, virus nesu
tarimams), daugumą nu
stebino informacijos nau
jumu ir užtikrintu taiklu
mu ‘kaltininkams’. Be 
teismo, be prielaidos pa
klaidai, net ir žvakės ne
užžibinus! O kad labiau 
tariama skriauda išryškė
tų - nepasitenkino asme
niu ‘kaltu’, bet lengva šir
dim ir savo organizaciją 
įvėlė (iš kurios pats pasi
traukė, nors kai patogu - 
savinasi vėl ...) be jokių 
skrupulų.

Kada kaimyno kieme 
kermošius, kodėl nepasi
smaginti kitiems? Ugne
lės pakuroms dr. Nemic
kas rado vietos, atrodo, 
be didelio vargo. Net ir 
katalikiškame laikrašty- 

' je (žiūr. 1978.X.10 Drau-
• go nr.) už tikra pristaty-
• ta Dirvos laiškų skyriuje 
i (1978.IX.7) tariamai ‘sek-
i są pakeitusios autorės’ ta. 
; patybė. Bet kas tada, jei 
i - šiais lygių teisių laikais - 

minimo laiško Dirvoje au- 
i torius IŠ TIKRO būtų vy. 
' ras, o ne po vyriška galū

ne besislepianti moteris? 
Ar nesubyrėtų tada su to. 
kiu įtūžiu kaupiami asme 
niniai puolimai?!?

Žinoma, teisės visiems 
pasisakyti vardan ... bet 
kas gali tilpti laikrašty
je ... be atsakomybės ... 
be atžvalgos paliestie
siems ... Kol tik neliečia
mas manasis AŠ! ...

Kol paskiri asmenys 
svaidosi savo kiemo ribo
se-jų privilegija. Bet ka
da pradėjusi riedėti snie
go gniūžtė yra sąmonin
gai lipdoma spaudžiant į 
ją vis daugiau ir daugiau 
skaudinančių akmenų lie
tuvybės sąskaiton - riba 
jau toli gražu peržengta!

Smurto ir klastos neiš
gyvenęs jaunas Vasario 
16 Gimnazijos mokinys ži. 
nojo kaip pasielgti jo var
dą neteisingai panaudo
jus okupuotos Lietuvos 
spaudoje.

Sidabro šerkšnu pa
puoštas profesorius, ilga
metis visuomenės veikė
jas, plaukiojęs politikoje 
dr. Nemickas - beveik to
se pačiose aplinkybėse - 
‘išsitiesė ant veido’. Dar 
blogiau! Jis panaudojo 
tai lyg ‘Dievo siųstą’ pro
gą kito sunaikinimui ...

Seniau, berods, įkalu
siems siūlydavo šaltą vo
nią, bet šiuo atveju tur
būt geras pusdienis karš
toj pirty (su svaria berži
ne vanta) daugiau padėtų 
gal ...

Ego

ant vokų nepadėjo savo adre
so. Tokios ldaidos atsitinka, 
bet dėl to neverta visas tvo- 

(Nukelta į 4 psl.)

1977.IV.il
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Partinė aritmetika
'LIETUVIŠKA WATERGATE’

Wuerzburge atsikūrusio 
VEko veiklos darna buvo su
drumsta, kai Antanas Vaiva
da atvežo iš Beyreutho kalė
jimo išlaisvintus Lietuvoje 
buvusius Vliko narius ir kai 
iš Regensburgo atvyko kun. 
Mykolas Krupavičius, kuris 
perėmė Krikščionių demo
kratų atstovavimą Vlike. Pa
lyginti greitai į VEko veiklą 
įsiterpė partinė aritmetika. 
Partijų galvas svaigino ir 
iEuzija, kad karo veiksmams 
pasibaigus netrukus bus at
statytas Lietuvos valstybės 
suvereninių teisių vykdy
mas pačiame krašte, ir VEko 
1944 m. vasario 16 d. dekla
racijos 4-tas posmas, nusaka- 
kantis, kad ‘Respublikos vy
riausybė, laikui atėjus, bus 
sudaryta Vyriausiame Lietu 
vos Išlaisvinimo Komitete 
koaEciniu pagrindu poEtinių 
grupių susitarimu’.

Krikščionys demokratai 
reikalavo, kad VEko pirmi
ninku būtų išrinktas jų lyde
ris kun; Mykolas Krupavi
čius. Tautininku partijai pri 
sidėjus prie krikščionių blo
ko, balsiTdauguma, VEko pir 
mininku buvo išrinktas kun. 

>M. Krupavičius. Social-de 
/mokratai, valstiečiai liaudi
ninkai, Ūkininkų partija ir 
Laisvės kovotojai savojdaly- 
vavimą VEko darbuose su
spendavo, jo posėdžiuose ne- 
bedalyvavo teisėtu VEko pir 
mininku tebelaikydami Lie
tuvos pogrindyje išrinktą 
Steponą Kairi. M. Krupavi
čius davė suprasti, kad jei 
jis nebus Vliko pirmininku, 
jis išvažiuos atgal į Regens- 
burgą.

Krizei užsitęsus, mudu 
su Steponu Kairiu sutarėva 
sugrįžti į Vliką šiomis sąly
gomis: a. Steponas Kairys iš 
VEko pirmininko pareigų at
sistatydina, b. naujas VEko 
pirmininkas renkamas posė
dyje dalyvaujant visiems Vli 
ko nariams ir c. deklaruoja
mas VEko demokratinis po
būdis. 1945 m. liepos 3 d. pa
sirašėme Wuerzburgo Pro
tokolą, kuriuo ir buvo likvi
duota VEko krizė.

WUERZBURGO 
PROTOKOLAS

1944 m. vasario 16 d. VE
ko deklaracijai paryškinti, 
Vliką sudarančių grupių at
stovai sutarė:

1. Iš visų okupacijų išlais
vintoji Lietuva bus demo
kratinė respublika.

2. Kol bus sušauktas, de
mokratiniu būdu rinktas, 
Lietuvos Seimas, išlaisvinto
ji Lietuva bus valdoma pa
gal laikinuosius valstybės 
konstitucijos nuostatus.

3. Laikinuosius valstybės 
konstitucijos nuostatus pri
ims VLIKas pagal 1922 m. 
Lietuvos Konstitucijos prin 
cipus.

4. VLIKas kontroEuos lai
kinosios vyriausybės darbus 
ir nustatys jos poEtikai lini
ją. Laikinoji vyriausybė pri
valės VLIKo pasitikėjimo. 
VLIKui pareiškus nepasiti
kėjimą, laikinoji vyriausybė 
atsistatydins.

5. Laikinoji vyriausybė 
per trumpiausi laiką, kai tik 

bus pašalintos išorinės kliū
tys, įvykdys demokratinius 
Lietuvos Seimo rinkimus.

6. Seimo rinkimų įstaty
mo projektą paruoš VLIKas. 
Tuo įstatymu Lietuvos pi- 
Eečiams bus patikrinta teisė 
laisvai pareikšti savo valią.

7. Kai tik bus rasta poli
tiškai tikslinga, VLIKas pa
skelbs šį susitarimą atitinka- 
čia deklaracija. Laikinieji 
valstybės konstitucijos nuos 
tatai bus paskelbti kai tik ga 
lės pradėti veikti suvereni
niai Lietuvos valstybės orga 
nai.

8. Šis susitarimas įteikia
mas VLIKui.

Wuerzburg 
1945 m. Eepos 3 diena.

Vlikas, atstačius savitar
pę darną, Eepos 5 d. posėdy
je užsibrėžė tokias mano per 
užsibrėžė tokias mano pasiū
lytas savo artimiausios veik
los gaires: ruoštis Taikos 
Konferencijai, studijuoti iš
laisvintos Lietuvos valsty
bės sienas, apskaičiuoti karo 
ir okupacijos Lietuvai pada
rytus nuostoEus, planuoti 
krašto ūkio atstatymą, ruoš
ti naujos konstitucijos met
menis. Vdtko gyvenimo m

Vliko gyvenimo ir veikimo 
sąlygos subombarduotame 
Wuerzburge buvo labai men 
kos. Jos dar daugiau pablo
gėjo, kai vieną naktį ameri
konai išsprogdino Maino pa
krantėje sukrautus vokiečių 
sviedinius ir minas. Nuo 
sprogimo gerokai apgriuvo 
ir netoli buvusioji vila, kurio 
je turėjome Vliko ir Lietu
vių Sąjungos raštines ir ku
rioje gyveno dalis VEko na
rių ir bendradarbių. Į blogą 
pusę pasikeitė ir Amerikos 
karinių pareigūnų laikysena 
VEko ir Sąjungos atžvilgiu. 
Amerikos kantonas nuplėšė 
prie VEko ir Sąjungos vilos 
plevėsuojančią Lietuvos vė
liavą ir, nežiūrint mano visų 
darytų žygių, jos mums ne
grąžino.

Man rūpėjo, kad Vokietiją 
užėmę Vakarų aEjantai joje 
rastų ne tik masę lietuvių 
tremtinių, pabėgusių nuo 
bolševikinio teroro, bet ir ne 
priklausomos Lietuvos vals
tybės konsularines įstaigas, 
kurios, be reprezentacinių 
funkcijų, galėtų eventuaEai 
padėti mūsų tremtiniams. 
Paskutinis Lietuvos pasiun
tinys Berlyne pulk. K. Škir

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

pa buvo 1944 m. vokiečių in
ternuotas Bad Godesberge 
ir ten laikomas drauge su in
ternuotais Prancūzijos gene
rolais. Vliko Užsienio Dele- 
gatūrai pritarus, paskyriau 
dr. Antaną Trimaką Lietu- 
vos Generaliniu konsulu Tue- 
bmgene, buvusį~Mimsterių 
Tarybos generaEnį sekreto
rių Vincą Mašalaitį - genera
liniu konsulu^Ereiburge įn 
Breįsgau, buvusį Užsienių 
Reikalų Ministerijos referen
tą Petrą Žilionį - generaliniu 
konšuTu~Lindau (ar Bregenz, 
Konstanz?) ir buvusį Lietu
vos generaEnį konsulą Kara
liaučiuje Leopoldą Dvmša - 
generaEniū~konsulu Detmol- 
de, Britų zonoj. Tik dr. A. 
Trimakas sugebėjo išsirūpin
ti Prancūzijos okupacinių or
ganų pripažinimą ir keletą 
metų sėkmingai ėjo jam pa
vestas generalinio konsulo 
pareigas. Leopoldas Dymša 
taip pat teigiamai reiškėsi 
britų zonoje ir kaip Balfo įga
liotinis, ir kaipo Lietuvos 
konsulas.

GRINDER
MANUFACTURING NEEDS l.D.-O.D. 
GRINDER WITH SOME EXPERi- 
ENCE. W1LLING TO L.EARN HON- 
1NG. IF YOU ARE LOOKING FOR A 
PERMANENT JOB IN A CLEAN 
SHOP WITH PLEASANT MORK1NG 
CONDITIONS, GOOD PAY. BENEFITS 
& VAR1ED WORK. APPLY AT:

GATCO INC.
42330 ANN ARBOR RD. 
PLYMOUTH, MICH. 48171 

313-453-2295 
__________________ - (41-43)

TUBE MILL 
FOREMAN

Structural tube mill manufacturcr 
needs a tube mill foreman. 5-7 year3 
exper. as a foreman or a tube mil! 
operator. Experience in high frequen- 
cy welders desirable.

ALSO NEEDED

MAINTENANCE 
FOREMAN

Experienced in machine repair and 
electrical background desireable. 
Should have 4-5 years experience.

EXCELLENT SALARY AND 
BENEFITS.

Call Mr. B0WEN collect
313-547-4200

Send Resume To:
P. O. Box 545

Madison Heights, Mich. 48071 
________________________________ (41-44)

FISHER BODY
Pontiac Plant
JOURNEYMAN 

MACHINIST
Apply in person 

Monday thru Friday 
8. a. m.-3 p. m.

900 Baldwin Avė. 
Pontiac, Mich.

An equal opportunity employer M/F 
 . (41-44;

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

(Atkelta iš 3 psl.) 
ras išlaužyti. Dabar gali bū
ti įvairių nuomonių, kieno 
yra didesnė kaltė: Nemicko 
ar kieno kito.

Istorija vystėsi toliau: dr. 
Nemickas paskelbė kitą laiš
ką ‘Darbininko’ 1977.IV.22 d. 
laidoj ir vėliau siuntinėjo 
paštu visą eilę visokių ‘doku
mentų’ tuo pačiu klausimu, 
vis stengdamasis suniekinti 
ALTS-gos veikėjus. Dėl to 
1977.VII.31 d. aš vėl para
šiau dr. Nemickui: ‘Aš esu la 
bai nepatenkintas, kad be 
mano sutikimo esi išsiuntinė
jęs daugeliui asmenų ALTS- 
gos valdybos 1975.VIII.8 
man adresuoto laiško foto ko 
piją, viešai iškeldamas nesu
tikimą dėl N.V. redagavimo, 
kuris buvo mūsų tautininkų 
vidaus reikalas ir seniai nu
stojęs aktualumo’. (Beje, da
rant nuotrauką mano pavar
dė buvo pridengta ir parašy
ta: ‘Gavėjas išleistas’). Taip 
pasielgdamas dr. Nemickas 
padarė tokį pat netaktą tiks
lu ką nors diskredituoti, kai 
už panašų elgesį ką kitą taip 
labai kaltina. Dabar ir aš at
simoku tuo pačiu pnigu, vie
šai cituodamas dr. Nemicko 
man rašytų laiškų ištraukas.

Visa ta įkyrėjusi istorija ir 
tuo dar nepasibaigė. Dr. Ne
mickas paskelbė ‘Darbinin
ke’ir trečią (1978.VIII.18 d.) 
laišką, kuriame kaltina jau 
ne tik E. Čekienę, su kuria 
jis riejasi jau bent 15 metų, 
bet ir tautinės srovės atsto
vus Vlike, Algį Sperauską ir 
Reginą Žymantaitę, kurie ne
palaiką jo kryžiaus žygyje 
prieš Čekienę. To tai jau 
per daug. Yra cezarizmas 
norėti, kad visi tautininkai 
šoktų pagal vieno asmens 
birbynę. Autoritetai taip ne
pasidaro. Politikoj reikia 
nuosaikumo. Politika yra 
kompromisų menas. Kad to 
nuosaikumo dr. Nemickui 
trūksta, parodė jo labai aš
trios recenzijos B. Kazio ir K. 
Škirpos veikalų. Tiesa, jie 
nėra tobuli, turi trūkumų, ta
čiau apdairus politikas taip 
nerašo. Aš nesutikau dėti jo 
recenzijos apie Škirpos kny
gą ‘Naujoje Viltyje’, atspaus 
dino ‘Dirva’, kurios redakto
rių dr. Nemickas vistiek kal
tina, kad jis nespausdina vis
ko, ką jam siunčia, - tai kiek
vieno redaktoriaus teisė.

Čia iškyla ir dar daug svar 
besnis klausimas: ko verta 
yra visa Vliko valdybos veik
la, jei jos posėdžiuose gaišta
mas laikas tokiem dalykams, 
kaip Vliko valdybos vice
pirmininko asmeniška‘vende- 
tta’ ir visokie balsavimai bei 
pareiškimai tuo reikalu? Ar 

verta tokiai ‘veiklai’ eikvoti 
mūsų patriotiškai nusiteiku
sių žmonių sudėtus pinigus, 
ir ar verta tuos pinigus su
dėti?

Dr. Nemickas pats išstojo 
iš Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos ir Lietuvių 
Tautinio Sąjūdžio, ir pradėjo 
savo ‘kryžiaus žygį’ prieš vi
sus tautininkus. Tatai rodo 
J. Pašilio pseudonimu pas
kelbtas straipsnis frontinin
kų žurnale ‘I Laisvę’ (nr. 73): 
‘Nuostolingas tautininkų su- 
siardymas’. Vertas dėmesio 
tik vienas ten iškeltas faktas 
kad nei vienas rimtas tauti
ninkų veikėjas, įskaitant vi
sus buvusius ir esamus 
ALTS-gos pirmininkus, ne
pritaria dr. Nemicko ‘vende- 
ttai’. Jis liko visiškai vienas, 
be jokio užnugario. Tie taria
mi jo užtarėjai Vlike ir kitur 
jį rems tik tol, kol jis bus 
naudingas tautininkų srovei 
kompromituoti. Kai mauras 
atliks savo darbą, mauras ga 
lės eiti Tada neliks jam ki
tos išeities, kaip visiškai pa
sitraukti iš bet kokios politi
nės veiklos išeivijoje. Tauti
ninkų srovė dėl to nesusiar- 
dys, ji yra vieninga taip kaip 
niekados, iškrito tik dr. Ne
mickas. Tai ne pirmas toks 
atvejis. Gaila žmogaus, bet 
kažkoks fanatiškas kerštin
gumas išvedė jį iš rikiuotės. 
Jei pora mažų suagituotų 
grupelių priėmė kokią jo nau 
dai rezoliuciją, tai yra tik 
amerikoniško ‘Watergate’ 
tvaiko atgarsiai, kai iš ada
tos priskaldomas vežimas. 
Visas pasaulis juokėsi iš ame 
rikiečių dėl jų ‘Watergate 
obsession’, o dabar mūsų ne
draugai šaiposi dėl ‘lietuviš
ko Watergate’.

Negražiai elgiasi ir deši
niųjų spauda, ‘Darbininkas’ 
ir ‘Į Laisvę’, kišdamiesi į tau
tininkų ‘šeimyniškus nesusi
pratimus’. Tokių vidaus ki
virčų politinėje veikloje pasi 
taiko. Mes žinome, kad 
prieš kiek metų didelė trin
tis vyko dešiniųjų eilėse dėl 
Juozo Brazaičio, kuris turėjo 
pasitraukti iš Vliko veiklos. 
Tautininkai apie tai žinojo, 
bet jų spauda, kiek prisime
nu, nepasinaudojo ta proga 
ir nedarė pigios propagan
dos kam nors diskredituoti.

Dabar vyksta negražūs da
lykai. Tačiau visa tai praeis. 
Šioje nešvankioje byloje nie
kas nebus laimėtojas, tik 
liks toks neskanus atsirūgi
mas.

LPN'S OR RN’S NEEDED — for 
part-tirne weekdays and vveekends. 
1-3 & 3-11 shifts. Call betvveen 9-3 
weekdays for appointment.

(717) 755-6454
(38-45'



RI cilntv .ra 8781 | — TA*■. »VU?

1978 m. spalio 19 d. DIRVA Nr. 41 — 5
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DUNOJAUS BAZĖ
Jūratė Statkutė de Rosa/es

Kai kronika aprašo baltų 
senosios imperijos, įkurtos 
XV a. pr. K., rubežius, ji du 
kartu mini Dunojaus žiočių 
bazę. Ši bazė buvo įkurta,pa 
gal kroniką, kiek vėliau, ne
gu Azovo bazė. Ji apėmė, 
jei tikėti kronikai, ne tiktai 
Dunojaus žiotis, bet ir tą Du 
nojaus žemupio dalį, kur 
teka lyguma.

Yra neįmanoma viename 
straipsnyje sutraukti kroni
kos puslapiu puslapiais iš
dėstytos, kelis tūkstančius 
metų gyvavusios, imperijos 
istoriją, tačiau tenka pabrėž
ti, kad Dunojaus žiočių ba
zės labai sudėtinga politinė 
ir karinė istorija sudaro vie

ną įdomiausių senosios im
perijos patvarumo liudijimų.

Įkurta centro Europos pro 
to-germaniškų genčių, grai
kų ir nuolat įvairuojančių 
Ukrainos gyventojų santa
koje, Dunojaus bazė buvo sa 
varankiškiausia, bet ir la
biausiai puolama, baltų impe 
rijos valstybė. Prekybiniai 
bazė buvo tampriai susirišu
si su Centro Europos tauto
mis, kariniai ji rėmėsi savais 
resursais, bet kreipdavosi į 
baltiškąją šiaurę, jei bazės 
egzistencija atsidurdavo pa
vojuje.

Dunojaus žiočių bazės sar
gai sporadiniai praeidavo 
pro veik visiško nutautėjimo 

(sugermanėjimo) laikotar
pius, bet pavojaus atvejais 
vėl sporadiniai grįždavo į bal 
tiškumo vėžes po to, kai iš 
šiaurės atvykę naujų karių 
kontingentai įnešdavo į ba
zės gyvenimą atnaujinto bal
tiškumo įtaką. Iš kronikos 
aiškėja, kad nutautėjimas 
nei kiek nekliudė mūsų pro
tėviams žiūrėti į Dunojaus 
žiočių valdovus kaipo į savo 
kraujo piliečius. Bendrai pa
ėmus, senoje baltų imperijo
je, kitas tautas užvaldę bal
tai greitą nutautėjimą gal 
net laikė dorybe. Ekspansi
jos sistema buvo kiek panaši 
į mūsų dienų multinacionali- 
nių bendrovių metodus, kaip 
antai mano pietietiškoje pa
dangėje esantis ‘General 
Motors de Venezuela’, kuris 
pelnytai didžiuojasi savo įna 
šu į krašto ekeonomiją - 
‘Chrysler de Venezuela’, ‘Ge 
neral Electric de Venezuela’ 
ir t.t. Visos tos bendrovės 

nepraleidžia nei vienos pro
gos pabrėžti, jog jos yra ‘vie
tinės bendrovės’, bet drauge 
visos ištikimai priklauso sa
vo centrui JAV-bėse. Mūsų 
senoji imperija buvo įkurta 
labai panašiu būdu.

Grįžkime prie Dunojaus 
bazės. Tai buvo vėlyviausią 
baltų bazė pietuose, ir drau
ge ta, kurios baltai anksčiau
siai nustojo, bei daugiausiai 
kraujo dėl jos nuliejo. Pav. 
baltai nustojo Dunojaus 
žiočių kontrolės po ypatingai 
aršių kovų laikotarpio 270 
metais, vėl atgavo ta tą bazę 
apie pusę šimtmečio vėliau, 
vėl jos nustojo baisaus geno
cido metu, antrojo hunų puo
limo pasėkoje 378 m. ir t.t.

Vytauto laikais šios bazės 
baltai jau senai nebevaldė, 
tačiau Vytauto kreipimasis į 
imperatorių Zigismundą dėl 
karališkos karūnos buvo lyg 
grįžimas prie tų senovės są

lygų, kurių metu Dunojaus 
bazės valdovui buvo daug 
kartų istorijos bėgyje suteik 
tas visos imperijos aukščiau
sio titulo pripažinimas. Čia, 
kreipdamasis dėl karališkos 
karūnos pas Zigismundą -
t.y. pas tuometinį Dunojaus 
valdovą - o ne pas popiežių, 
Vytautas vėl grįžo prie seno
sios mūsų imperijos juridi
nės santvarkos. Tuo kreipi
musi Vytautas atsisakė Di
džiojo Kunigaikščio (faktinai 
imperijos valdovo) titulo, jį 
perkeldamas - pagal labai se
ną mūsų imperijos tradiciją - 
Dunojaus vagos valdovui 
(imperatoriui). Senosios im
perijos santvarkoje gyvavu
si visų valstybių savarankiš
kumo taisyklės darė tokius 
‘aukščiausios karūnos perkė
limo’ nutarimus visiškai įma
nomus, tuo labiau, kad jie ga 
lėdavo išeiti tik į naudą visų 
valstybių sąjungai.

(Nukelta į 6 psl.)

$5.10 nukels jus į
užjurius.

!

i

Pigiausias būdas 
aplankyti užjūrius yra 

tiesioginis skambinimas.
Kainuoja tik $5.10 

plius taksai į daugumą 
Vakarų Europos kraštu 

(Italija, Vokietija, • 
Belgija).

Airija kainuoja tik 
$4.05 plius taksai.
Šios žemos kainos 

yra nakties metu nuo 
5 p. m. iki 5 a. m. ir visą 

dieną sekmadienį.

Kitame pasaulio 
krašte? Skambinimas į 

Japoniją kainuoja tik 
$6.75 plius taksai.
Šios kainos yra iš 

bet kurios vietos U. S.

(išskyrus Aliaską 
ir Hawajus).

Mūsų operatoriai 
padės jums ir gaus 
telefono numerius jeigu 
jų neturite.

Arba laiko sutaupymui 
pasitikrinkite ar jūs galite 
skambinti tiesioginiai. 
Pasižiūrėkite Call Guide 
sekcijoje, pradžioje 
jūsų White Pages 
knygoje.

Jeigu jūs turite draugus 
ar gimines užjūriuose, 
kodėl nepaskambinti jiems 
šiąnakt?

Užtrunka tik kelios 
minutės atsidurti tenai. 
Telefonu.

iį

Ohio Bell
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DIRVOS 
skaitytoju

DUNOJAUS BAZĖ

APIE PASKAITĄ LST 
KORP! NEO-LITHUANIA 

IŠVYKOJE
Perskaitęs Dirvoje š. m. 

rugsėjo mėn. 21 d. Nr. 37 
Vytauto Kasniūno. jr. kal
bos tekstą "Reikia ką nors 
daryti, kol dar nevėlu”, sa
kytą Korp! Neo-Lithuania 
š. m. rugsėjo mėn. 2 d. išvy
koje Tabor Farmoje, labai 
nustebau.

Kalbos tekstas neapdirb
tas, nepergalvotas"~ir nelo
giškas nuo pradžios iki galo. 
Užbaiga tokiai kalbai su 
”Vivat, crescat, floreat, 
Korp! Neo-Lithuania” dau
giau negu nesusipratimas. 
Gal būt todėl, po jo kal
bos, svečias iš Vokietijos fi
listeris Stepas Vykintas pa
sigedo idealizmo stokos da
bartinių jaunųjų korporan- 
tų tarpe.

Kolega Kasniūnas pasisa
ko, kad ilgus metus nedaly
vauja Korp! Neo-Lithuania 
veikloje ir lyg bando pa
svarstyti kodėl, bet nieko 
nepasako, čia jis prisimena 
savo 8 metų sūnų ir suabe
joja, "Kažin ar jis stos j 
korporaciją” ir ”ar iš vis 
mūsų korporaciją egzistuos 
už dešimties metų”.

Atrodo, kad kolega Kas
niūnas sprendžia pagal sa
ve.

Toliau jis nusako, kad jo 
sūnus sekančius 10 metų 
gyvens nelietuviškoje aplin
koje ir jo santykiavimas su 
lietuviais bus labai ribotas.

Atėjus laikui, kada jo sū
nus norės pasirinkti studen
tišką organizaciją klaus jo, 
kaip tėvo, kad paaiškintų 
apie lietuviškas studentiš
kas organizacijas. Tada ko
lega Kasniūnas paaiškins

jam sekančiai: "Neolitua- 
nai yra konservatyvūs tau
tininkai, ateitininkai — ka
talikai liberalai, santariečiai 
irgi kažkas”. Štai, akademi
ko filisterio neolituano pa
aiškinimas ! ?

Po to paskaitininkas pa
aiškina, kad "staiga sūnus 
pertraukia mane (pasikal
bėjime telefonu) ir pareiš
kęs, kad stos į amerikiečių 
organizaciją”.

Kolega Kasniūnas sako, 
"Jei 1988 metais Korp! 
Neo-Lithuania ir kitos mū
sų organizacijos (jų neiš
vardina) bus tokios, kokios 
jos šiandien yra, tai nei ma
no, nei Jūsų vaikai tikriau
siai nebestos į jas”.

Per drąsus pareiškimas ir 
ne vietoje.

Vėliau, kolega Kasniūnas 
bando ieškoti pateisinimo 
savo pranašystei.

Susižavėjęs Louisville, 
Kentucky arabų klubu Kas
niūnas svarsto "ar nebūtų 
gražu, jei visos mūsų lietu
viškos organizacijos, sušau
kusios specialų suvažiavi
mą, palaidotų savo skirtu
mus". .. ir "ką nors pana
šaus įkurtų". Tada, jo nuo
mone "niekur nedalyvau
jantieji draugai, pasidary
tų labai aktyvūs”.

Ar kolega Kasniūnas ne
žino, kad mes turime daug 
bendrinių organizacijų, ku
rios apjungia, arba bando 
apjungti visus lietuvius, 
kaip pav. Amerikos Lietu
vių Bendruomenė, Ameri
kos Lietuvių Taryba su 
ją sudarančiu organizacijų, 
Lietuvių Studentų Sąjunga 
ir t.t. Kas liečia profesijas, 
mes turime eilę profesinių

1978-1979 EKSKURSIJOS Į 
LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į Lietuvą išvyksta: 
1978 M. GRUODŽIO 22 D. ir grįžta 

1979 M. SAUSIO 5 D.
(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis) 
Kaina $1045.00 (double Occupancy) 
Prie šios grupės galima jungtis iš VISŲ AMERI

KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu.

1979 metų ekskursijų į LIETUVĄ išvykimo datos 
yra sekančios: balandžio 11, 25, gegužės 9, birželio 
7, 20, liepos 12, rugpiūčio 2, 8, rugsėjo 19, 26, 

spalio 10 ir gruodžio 19.
Visoms šioms grupėms 

REGISTRACIJAS JAU PRIIMAME DABAR.
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE, INC.
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIENĖ ir ALBINA RUDZIŪNIENE. 
PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 

TO CHANGES AN/OR GOVERNMENT APPROVAL. 
NORINTIEMS ATSIKVIESTI GIMINES IS LIETUVOS SUTVARKOM 

IŠKVIETIMO DOKUMENTUS.

organizacijų — daktarų, in
žinierių, žurnalistų ir t.t.

Kolega Kasniūnas sako 
"Pasimokinkime iš organi
zacijų, kaip Rotary, Ex- 
change Club, Lions ir pana
šiai”.

Jei kolega Kasniūnas no
ri pasimokyti iš aukščiau 
paminėtų klubų, jis turi 
laisvę pasirinkti ten daly
vauti ir veikti. Pagrindinis 
dalykas, man atrodo, kad 
kolega Kasniūnas nėra susi
pažinęs kas yra Korp! Neo- 
Lithuania, kodėl ir kada ji 
atsirado ir kokie jos tikslai. 
Tas rodo, kad įkurtoje išei
vijoje Korp! Neo-Lithuania 
yra asmenų, kurie atėjo į 
korporaciją nesusipažinę su 
korporacijos ideologija ir 
tikslais. Senai jau pastebė
ta, Tad paskubomis surink
ti jaunuoliai ir uždėtos jiem 
korporacijos spalvos, nepa
daro jų sąmoningais korpo- 
rantais. žinoma, išskyrus 
tuos, kurie turėjo progos 
susipažinti su korporacijos 
ideologija ir tikslais.

Ne kiekybėje, bet koky
bėje yra korporacijos stip
rybė. Korporaciją nėra pa
prasta organizacija, bet yra 
Ideologinė lietuvių studentu. 
tautininkų korporaciją.

Lietuvių Studentų Tauti
ninkų Korp! Neo-Lithuania 
įstatai aiškiai nusako kor
poracijos tikslus ir nereikia 
jos lyginti su Rotary, Lions, 
Shriners ar kitomis organi
zacijomis ar klubais, ne tos 
organizacijos turi skirtin
gus tikslus.

Fil. A. Kiršonis
Rancho Palos Verdes, Ca.

PROF. JONAS ALEKSA 
BUVO IŠTREMTAS

Dirvoje spausdinami ve- 
lionies Vaclovo Sidzikausko 
atsiminimai labai noriai 
skaitomi, š. m. spalio 5 d. 
laidoje jis mini ir buv. že
mės ūkio ministerį prof. 
Joną Aleksą. Teigiama, kad 
”Jis pats vienas anksčiau 
buvo pasitraukęs į Vokieti
jų, gyveno Berlyne ir, be
veik kasdieną, lankėsi Są
jungoje, tačiau labai ilgė
josi šeimos.”

Čia autorius šiek tiek su
klydo. J. Aleksą geštapas į_ 
Vokietiją ištrėmė. Ištrėmė 
dėl to, kad jis drauge su dr. 
Kaziu Griniumi, buvusiu 
Respublikos Prezidentu ir 
prel. Mykolu Krupavičiumi, 
taip pat buv. žemės ūkio 
ministeriu, drauge pasirašė 
memorandumą-protestą dėl 
žydų naikinimo LieŲuvoje? 
Memorandumas buvo įteik
tas vokiečių okupacinei val
džiai. Už tai, General komi
saras Aleksą ir Krupavičių 
ištrėmė į Vokietiją, o Gri
nių, dėl jo senyvo amžiaus, 
į Ąžuolų Būdą Lietuvoje.

Per tardymą, geštapas 
Griniui priekaištavo maž
daug taip: ”Kaip tamsta

(Atkelta iš 5 psl.)
Turint šiuos precedentus 

omenyje, būtų įdomu iš nau
jo peržiūrėti Vytautinės Lie
tuvos argumentus Lucko su
važiavime ir tuometiniuose 
Vytauto susirašinėjimuoses. 
Galimas daiktas, kad Vytau
to vartoti argumentai mums 
iškils naujoje šviesoje.

Mano manymu, Vytauto 
kreipimasis į Zigismundą 
buvo tolima, bet tiesioginė 
Vorkslos pralaimėjimo pasė
ka. Nebegalėdamas atstaty
ti Dono žiočių bazės, Vytau
tas bandė perkelti karūną į 
Dunojaus sritį. Dalinas Vy
tauto abejingumas žemaičių 
nelaimėms, Vytauto nenoras

•••
išnaudoti Žalgirio laimėjimą 
prūsiškų žemių užėmimui, ir 
gi tegali būti paaiškinta tuo- 
mi, jog Vytauto tikslas buvo 
atstatyti senąją baltų impe
riją, kurios šerdis - pagal na
tūralius geopolitikos dėsnius 
- buvo Eurazijos centre, ne 
šiaurinėje periferijoje. Deja, 
šiuose apskaičiavimuose Vy
tautas padarė tik vieną, bet 
esminę klaidą jis neįvertino 
tikrojo slavų ekspansijos po
būdžio. Ypatingais žiauru
mais pasižymėjusi slavų tau
tos ekspansija pietuose nega 
Įėjo, ir niekad gal negalės, 
būti integruota į liberalios 
valstybės rėmus. Šiame 
trumpame fakte, man rodos, 
tenka įžiūrėti giliąją Vytauti
nės Lietuvos greito žlugimo 
priežąstį.

galėjai s_u komunistu Kru
pavičiumi drauge pasirašy
ti tokį raštą? Juk jis savo 
atskiru raštu anksčiau siū
lėsi su komunistais bendra
darbiauti. Ganius jiem at
sakęs maždaug taip: "Kru
pavičius yra katalikų kuni
gas, aš jį pažįstu labai se
niai. Jis ne komunistas, bet 
jis tą rastą komunistams 
parašėT^ai buvo tik politi
nis žaidimas.”

Juozas Audėnas
So. Ozone Park, N. Y.

WANTED JOURNEYMEN
MAINTENANCE

AND

TOOL AND DIE MAKERS
8 years proven experienced required. 
Positions available iinmediately for 

IST & 2ND SH1FT.
Good pay, excellent benefits, steady 
work, & Ample overlime available. 

Contact BILL JOHNSTONE 

GULF & WESTERN
MFG. CO.

5511 Telegraph Rd.
Toledo, Ohio 43612

And Equal Opportunity E^mployer 
(33-42)

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 5 metų su $1,000, minimum. 
7'/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6 */z % — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

aini 
thony

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; ChMed WadL
Juotas Gribauskas, vedėjas

■UHIIilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIHIIIIMIlHUIllIlIllIlIilIHIlIlIlIllIHIlIlIillHlllllllIllillimilIllIlIlIlIg

I PUIKIAUSIUS

I KAILIUS
| rasite tik pas vienintelį
į lietuvį kailininką
| Chicagoje

|NORMANĄ
j BURŠTEINĄ

= Telefonai:
S krautuvės: (312) 263-5826 
| namų: (312) 677-8489

| 185 N. Wabash Avė. 
Į Chicago, III. 60601 
f Antrame aukšte.
falllllUll IU11II1IIIIU111111111 Ullllllllllllllllllt
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ANDRIUS MIRONAS

Kalifornijos įdomybės
SAN ANT0NI0

DE PADUA MISUA
Toliau keliaujant negi vėl grįžti 

į Paso Robles? Ne, tęstiną toliau 
Nr. 1 keliu, kuris kaip tik nuo čia 
pasidaro pats įdomiausias. Paki
lus aukštyn keliu, prasideda Los 
Padres miškai ir už jų Hunter Le- 
ggett karinis rajonas, kurio ribose 
yra trečioji tėvo Serra statytoji mi
sija - San Antonio de Padus (Šv. 
Antano iš Paduvos). Už Gorda 
miestelio, nesiekiant Santa Lucia, 
sukama Jolon miestelio kryptimi, 
kuris taip pat įeina į karinio rajono 
ribas.

įsteigta 1771 metais, ši misija, 
bažnyčia ir visas pastatų kvadra
tas yra iš naujo atstatyta. Vieniša 
ir toli nuo visų gyvenamųjų vietų 
stotis atrodo visai taip, kaip ji atro 
dė ir anais laikais. Molio plytų 
statybos, su šiaudų stogų, dabar 
misija atstatyta, naudojant degin
tas plytas ir čerpes stogui. Trigu
bų arkų įėjimas nėra puošnus. 
Varpinės trūkumas rodo, jog tuš
čioms apylinkėms nėra reikalo 
skambinti... Apie misiją esantie
ji laukai nebepriklauso jai, o kari
niam rajonui. Žali kalnai iš toliau 
aprėmina vienišų vienuolių apleis
tą buveinę.

Naudojant G 14 ir 101 greitkelį, 
galima pro San Lucas, King City 
ir Greenfield miestelius pasiekti 
didesnį Soledad miestą (virš 7,000 
gyv.), kuriame yra Nuestra Seno- 
ra de la Soledad (mūsų Ponios iš 
Soledad) misija. Maža kas aplan
ko misijos griuvėsius, nes dėl se
kuliarizacijos vienuoliams aplei
dus misijos pastatus, jie sunyko ir 
sugriuvo, juoba, kad sienos buvo 
pastatytos grynai iš molio plytų. 
Šiuo metu jau pradėti atstatymo 
darbai, bet kol kas restauruotas 
tik vienas pąstatų kvadrato šonas 
ir koplyčia. Kadaise koplyčia ir vi 
sa misija buvo patvinusios San An 
tonio upės nunešta ir užsiliko tik 
grindų kokliai.

Nesukant į 101 greitkelį, kelio
nė tęstiną toliau pajūrio Nr. 1 ke
liu. Bene rūsčiausi Kalifornijos 
krantai yra apie Big Sur vietovę, 
kur atitrūkusios nuo aukštų kran
tų uolos per amžius kyšo iš vande
nyno, o bangos nuolat bando jas 
dar labiau paplauti ir nugriauti, 

Loizos šeima 
atidarė naują 
restoraną 
senoje 
kaimynystėje.

Leiskite jums padėti visais 
galimais būdais.

Mike Kukule pasiliko 
biznyje, nupirkdamas 
biznį kuriame jis dirbo. CLEVELAND

U TRUST

Eric
Graser ir
Walter Krueger 
pasidarė patys bosai.

net apsiputodamos iš įniršio. Rei
kia įgudusios rankos, kad didingai 
šiurpūs vaizdai ilgiau nenuviliotų 
vairuotojo žvilgsnio besivingiuo- 
jančiame pakrantės kelyje. Nuo 
kritimo į vandenyną, žinoma, ap
saugoja šonuose kelio aptvėrimai, 
bet atsitinka ir susidūrimų su atva 
žiuojančiais automobiliais arba 
savosios mašinos šonų įlenkimų, 
įvažiavus į statmeną uolų masę de 
šinėje, staigiai vengiant priartėti 
prie bedugnės kranto ... Žmonės 
nepakelią aukštumų, vartojantieji 
alkoholį arba fiziškai neišlaiką 
nuolatinių staigių posūkių, ver
čiau tegul iš anksto pasirenka sau 
gesnį vidaus 101 greitkelį, kuris, 
nors ir neturi gražių vandenyno 
vaizdų, bet pakankamai įdomus. 
Tik iš Šalinas miesto į Monterey 
patekti reikės kiek aplinkinių ke
liu.

SAN CARLOS 

BORROMEO DE 

CARMEL0

Vienu ar kitu keliu priartėjus 
prie Monterey įlankos pietinio iš
kyšulio, verta apžiūrėti čia esan
čias įdomybes. Pradedant iš pie
tų šalies, nuo Carmel miesto (virš 
5,000 gyv.), apžiūrėtina antroji iš 
eilės tėvo Serra 1770 metais pasta 
tytoji misija, pavadinta San Car- 
los Borromeo de Carmelo. Garsu
sis vienuolis atlaikė pirmąsias mi
šias prie stalo, išnešto aikštėn. Tą 
pačią birželio 3 dieną jūreivis Por- 
tola užėmė Monterey uostą Ispa
nijos karaliaus vardu. Ši misija 
nutolusi nuo pirmosios, San Die
go misijos, net 500 mylių.

Po metų, jausdamas, kad misi
ja yra per arti karių įgulos (Presi- 
dio) ir per toli nuo indėnų, tėvas 
Serra perkėlė buveinę į naują vie
tą, prie Carmel upės žiočių, kur 
misija buvo galutinai pastatyta. 
Vėliau po jos altoriumi buvo palai
dotas ir pats įkūrėjas, nes San Car 
los misija buvo jo mėgiamiausioji.

Pirmosios laidotuvės misijoje 
įvyko 1772 metais vasario 29 die
ną, palaidojant penkerių metų in
dėnų mergaitę, apkrikštytą dieną 
prieš mirtį. Vėliau jos gentis išsi
kasė mergaitės lavoną ir sudegino 
tikslu išlaisvinti jos sielą nuo ‘bal

tojo žmogaus burtų’ ...
Pasitaikius pamatyti miške pelė

dą, prisimintinas Robert Louis Ste 
vensono nuotykis. Misija 1879 
metais buvo jau apleista ir jos 
griuvėsiai nyko apie pusšimtį me
tų, kol pradėta restauruoti. Ste- 
vensonas su Fannie Osborne, ku
riai piršosi, sėdėjo vieną naktį 
griuvėsiuose. Juodu norėjo patik
rinti istorijas apie vaiduoklius ir 
dvasias. Už jų kažkur suūkė pelė
da ir juodu tik nusiritę nuo šlaito 
suprato, jog tai ūkė pelėda, o ne 
dvasia, pranašaujanti artimą mir
tį ... Dabar griuvėsių nebeliko ir 
misija restauruota su jos buvusiu 
maurų stiliaus bokštu.

Prie pat Carmel miesto yra bal
to smėlio pajpris, apsuptas retų 
Monterey kiparisų. Pats Carmel 
miestas turi savotišką gyvenimo 
būdą. Žmonės vis dar susitikinėja 
pašto įstaigoje, namai tebestato
mi nedideli, daugumas krautuvių 
vis dar atsargumo dėlei yra po sto 
gu dengta terasa, miestas tebe- 
draudžia ryškias šviesas, skelbi
mų lentas ir ‘hot-dog’ būdeles. 
Dailininkai ir amatininkai patys 
aptarnauja savo meno ar amatų 
krautuves, išmestų krantan kriauk 
lių bei medžių šakų rinkėjai stebi 
potvynių ir atoslūgių bangas. Di
desni metiniai renginiai tenai yra 
Beach Festival ir smėlio pilių sta
tymo bei aitvarų skraidinimo kon
kursai. Visi vaikščioja gatvėmis iš 
lėto, po pušų šešėliais.

Miestas įsikūrė 1904 metais ir 
buvo inkorporuotas 1916 m. pasie 
kus 500 gyventojų skaičiaus, vė
liau palengva augo iki dabartinio 
dydžio. Pasižymi kompaktiniu 
prekybos centru ir ypatingai 
meno galerijomis arba gatvės 
parodomis. Šiaurės dalyje yra įė
jimas į Monterey Septyniolikos 
mylių kelią (Seventeen-Mile Dri- 
ve).

PIRMOJI KALIFORNIJOS 
SOSTINĖ

Pagal pageidavimą, The Califor - 
nia Heritage Guides su vyriausia 
būstine 181 Pacific Street, Mon
terey mieste, pagelbės keleivių 
nuotykių kelionę paįvairinti eks
kursija senajame Monterey, kuris

San Carlos Borromeo misija, Caramel, Calif.

kadaise buvo Kalifornijos sostinė. 
Ekskursijon įeina pusantros valan- 
dos pasivaikščiojimas, apžiūrint 
Presidio, John Steinbeck Cannery 
Row, gatves apie Robert L. 
Stevenson namą, modernias me
no galerijas ir Viktorijos laikų na
mą gretimame Pacific Grove mies
te.

Po tokios ekskursijos paaiškėja 
koks yra Monterey ir kuo jis yra 
buvęs praeityje. ‘Sardinių pasau
lio sostinė’ sukrovė nemaža Kali
fornijos istorijos duomenų nuo 
anų laikų, kai jo pasidarė Altą Ca- 
lifornia svarbiausiu miestu. Gali
ma matyti Auksinio Amžiaus pėd
sakus aštuonioliktojo šimtmečio 
pabaigoje, kada Monterey buvo to 
amžiaus viliojąs metropolis, kada 
svečiavimasis tęsdavosi po tris pa 
ras, o groti gitara buvo laikoma so 
cialine elegancija.

Po aristokratų (rancheros) atėjo 
sardinių laivų laikotarpis, bet me
nininkai iki šiol paliko savo žymes 
kaip William Retschel pilis pajū
ryje pastatyta specialiai tam, kad 
dailininkas galėtų stebėti ir tapyti 
vandenyno bangas, neišeidamas 
iš namų. Mažame ir pačiame pir
majame Kalifornijos teatre uždan 
ga dažnai pakyla ir dabar.

Monterey turi savo specialią at
rakciją - Septyniolikos mylių kelią. 
Sustojus prie vartų, sumokamas 
įėjimo mokestis ir gaunamas kelio 
planelis. Geriausia tuoj už vartų 
pasukti dešinėn ir kopti aukštyn, į 
kalnelį, nes antrojoje kelio dalyje 
susitautpys vandenyno intymu
mas.

Nuo Shepherd’s Knoll metamas 
žvilgsnis žemyn, į vandens žydry
nės įlanką, kurią pirmiausia pašte 
bėjo atradėjas Cabrillo. Aukščiau
sia kelio dalis, Huckleberry Hill 
(pagal Mark Twain personažą), su 
teikia puikią pakrantės panoramą. 
Ispanų įlanka atrodo rami ir nekal
ta dabar, bet 1909 metais čia sro
vės pagautas ir į uolas sudužęs nu 
skendo Roderick Dhu laivas. Pik- 
nikavimo vieta Point Joe pavadin
ta atminimui drąsaus japono, 
kovojusio su Dėl Monte korporaci
ja, kol ji nupirko teises į jo sklypą. 
Paukščių ir ruonių pilnos salos, 
Vienišas Kedras (gal labiausiai pa 
šauly fotografuojamas medis, įro- 
dąs augalo didžias pastangas kovo 
ti su vėjais ir išsilaikyti) ir kelios 
kitos įdomybės, nesudaro ypatin
go įspūdžio, pravažiavus pro Big 
Sur šiurpiai gražias pakrantes, 
uolas ir skardžius, bet Monterey 
miestas bus praturtėjęs keliais do
leriais ... Daug kas praleidžia Se
venteen-Mile Drive.

BALTIMORE
YPATINGAS 
KONCERTAS

Baltimorės LB apylinkės 
valdyba rengia ypatingą 
koncertą lapkričio 11 die
ną, 7:30 valandą. Lietuvių 
Svetainėje su lietuviškomis 
dainomis pasirodys net du 
vienetai, Clevelando Ramo- 
vėnų Choras, vedamas muz. 
Juliaus Kazėno, ir Studen
čių Vokalinis Vienetas „Ne
rija”, vedamas Ritos čyvai- 
tės-Kliorienės. Tai bus ne
paprastas vakaras, tokio 
dvigubo koncerto Baltimo- 
rėje nėra buvę. Veiks baras, 
bufetas, šokiams gros Lai
mučio Prasčiūno orkestras. 
Dešimčiai žmonių stalus 
prašome užsisakyti pas Vy
tautą Eringj, 247-0639, Kęs
tutį česonį, 465-1254 ir Jo
ną Kazlauską, 788-5718.

HOURLY OPENINGS
MACHINE BUILDERS

Mušt be able to assemble machine do 
hydraulic piping and read blueprints. 
Required to perform scraping of rha- 
chine components. Mušt have 3-5 
years experience.

ELECTRICIANS
3 years of experience required in 
electrical panelwiring, machine lay- 
out and assembliy.

O. D. GRINDERS
3 years experience required.

GOOD SALARY PACKAGE, EXCEl.- 
LENT FRINGE BENEFITS.

Contact: EMPLOYEE RELATIONS 

BABCOCK and WILCOX 
Detroit Broach and Machine 

950 S. Rochester Rd.
Rochester, Mich. 48063 

Phone: 313-651-9211
An • Equal Employment Opportunity 

Employer M/F/V
(37-43)
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DERYBOS SU MASKVA...
(Atkelta iš 1 psl.)

netoli tikslo. Kiekvienose 
derybose dėl nusiginklavi
mo Vakarų vyriausybės yra 
spaudžiamos — ar bent jos 
taip mano — savo kraštų 
viešosios opinijos susitarti. 
Tas spaudimas sustiprėjo 
paskutinėse derybų fazėse. 
Pranešimas iš Washingto- 
no, kad jau susitarta dėl 
95% tokios sutarties, tarsi 
sako savo piliečiams: žiūrė
kit, mes jau beveik susita
rėm, mes nepraleidžiam nė 
vienos progos, nesigailim 
jokių pastangų pagaliau su
sitarti.”

"Bet ar naudinga taip 
kalbėti apie besiartinantį 
susitarimą, tenka abejoti. 
Tokios kalbos tik padidina 
spaudimą susitarti, nors tai 
pareikalautu naujų nuolai
dų. Juk turi būti aišku, kad 
likę nesutarti 5% klausimų 
nėra lygūs tiems 95 /< dėl 
ko susitarta. Tie 5% yra 
tokie, dėl kurių sunkiausiai 
susitarti.”

”Dėl jų jau negalėjo su 
sovietais sutarti Fordas su 
Kissingeriu. Prie jų pri
klauso apribojimai vystyti 
ir priimti rikiuotėn judrių 
ir todėl sunkiau pataikomų 
žemės raktų, modernizavi
mas jau turimų raketų ir 
skraidančių bombų nuotolių 
ir skaičiaus. Tas paskutinis 
ginklas yra daug naudin
gesnis negu sovietų Back- 
fire bombonešis, pristato
mas kaip pasikeitimo objek
tas. Carterio sąjungininkai 
Europoje patarė tą ginklą 
vėliau išmainyti į sovietų 
vidutinės distancijos rake
tas sekančioje derybų stadi
joje dėl Salt III. Brzezins- 
kis turėjo grįžti į Washing- 
toną patyręs, kad nei vie
nas sąjungininkas Europoje 
JAV-bių nespaudžia gali
mai greičiau susitarti. Jie 
norėtų gero susitarimo ne 
tik Amerikai, bet ir Euro

Buvę clevelandiečiai Dana ir Rapolas Valodkai įsigijo Floridoje, Juno Beach, prie At
lanto vandenyno gražų motelį. Šioje apylinkėje jau yra įsikūrę 14 buvusių clevelandiečių šeimų 
ir ruošiasi nuvykti dar keletą. Nuotraukoje D. ir R. Valodkai su sūnumi Taduku prie savo 
motelio. J. Garlos nuotr.

pai, nors derybos dėl to dar 
ilgiau užtrūktų.”

Patarimas geras, nors ne
atrodo, kad jis bus Ameri
kos visuomenės suprastas. 
Čia vis dar iš valdžios rei
kalaujama greito laimėji
mo, nors jis ir būtų tik už
maskuotas pralaimėjimas.

P.S. Pagal londoniškį The 
Economist, Salt 2 susitari
mas turės tris dalis. Pirmo
ji bus pati sutartis, galio
janti iki 1985 m., antra — 
protokolas galiojantis tris 
metus (pagal amerikiečius 
iki 1980 m., pagal sovietus 
trys metus nuo įsigaliojimo 
dienos), ir trečia — pareiš
kimas dėl principų, kuriais 
bus deramasi dėl Salt-3.

Pagal sutartį bendras vi
sų leistų strateginių ginklų 
(raketų ir sunkiųjų bombo
nešių) skaičius sieks po 
2,250 kiekvienai pusei. Pro
tokolas yra skirtas ’skrai- 
dančiom bombom’, Dar gin
čijamasi dėl distancijos, ku
rią galėtų pasiekti tos ’bom- 
bos” paleistos iš lėktuvų. 
Sovietai reikalauja ją apri
boti 2,500 km., amerikiečiai 
norėtų ilgesnės, nes 'skrai
dančios bombos’ į savo tai
kinius bus pasiųstos zig-za- 
gais, kad apeitų priešlėktu
vinę gynybą. Nuo žemės ir 
laivų paleistų skraidančių 
bombų distancija siekia tik 
600 km. Be to, sutartimi 
draudžiama duoti 'skraidan
čių bombų’ europiečiams. 
Amerikiečiai teigia, kad tai 
nedraudžia epropiečius iš
mokyti kaip tokiom bom
bom naudotis. Kadangi to
kių 'skraidančių bombų’ sa
vo apginklavime dar neturi 
pačios JAV, susitarimas vis 
tiek neturės didesnės reikš
mės iki 1980 m. The Econo
mist atrodo, kad sovietai, 
kurie laike Salt-1 strategi
nių ginklų srityje pasivijo ti ir sužavėti, o menininkes 
JAV-bes, jas ateityje pra- apdovanotos gėlėmis, 
lenks su SALT-2 ar be jo, Po koncerto vyko kitos

jie jau dabar turi viską, ką 
SALT-2 leidžia, tuo tarpu 
amerikiečiai tų ribų dar ne
pasiekė.

PHILADELPHIA

Phi- 
kas- 
ALT 
sky-

PIRMAS KONCERTAS
Vasarai praėjus ir vėl vi

si renkamės į sales, kur pa- 
simatome su artimaisiais ir 
pabendraujame. Nebuvo ir 
vasara užmiršta bendrauti 
ir rūpintis lietuviškais rei
kalais. Tautinės Sąjungos 
Philadelphijos skyriuje vis 
buvo judama, nors spaudoje 
ir nebuvo garsinama.

Pirmas parengimas 
ladelphijoje, kaip ir 
met, buvo suruoštas 
S-gos Philadelphijos 
riaus. Skyrius ruošdamas 
koncertą šiais metais pasi
tenkino vietinėms meno pa
jėgomis.

Solistė Ona Pliuškonienė 
dainavo tik lietuvių kompo
zitorių dainas. Solistės bal
sas sodrus. Dainas atliko su 
įsijautimu ir susilaukė nuo
širdžių plojimų ir turėjo dar 
papildomai dainuoti.

. Smuikininkės Brigitos 
Pumpolytės atliekami kūri
niai buvo įvairūs, įtraukiant 
ne tik lietuvius kompozito
rius, bet ir svetimtaučius. 
Visus parinktus kūrinius 
atliko labai vykusiai. Reikia 
tik stebėtis, kiek reikia jė
gos jaunai moteriai taip 
valdyti smuiką. Už savo 
taip gražiai atliktus daly
kus susilaukė daug plojimų.

Staigmena buvo, kai 
smuikininkės B. Pumpoly
tės 7 metų dukrelė pasirodė 
su smuiku ir pasmuikavo du 
lietuviškus kūrinius. Solis
tėms akompanavo Norma 
Meyer. Tai tiek apie meni
ninkus. Apie meną nemeni- 
ninkui sunku kalbėti. Tik 
tiek galiu pasakyti, kad 
klausytojai buvo patenkin-

V
Tautos Šventė Elizabethe

Janina Sirusaitė neša gėles solistei R. Žymantaitei ir Irena 
Veblaitienė įteikia gėlių puokštę rengėjų vardu.

L. Tamošaičio nuotr.

Prie vaišių stalo: Klivečkienė, A. Rugys, Šišienė, Šišas, 
Mačiulaitis, Reivytienė, Trečiokienė, Donue, Trečiokas.

Jaunųjų stalas: J. Sirusaitė, A. Veblaitytė, M. ir A. Speraus- 
kai, A. ir R. Vaičaičiai, G. ir dr. D. Slavinskai, Samatienė ir 
I. Veblaitienė. L. Tamošaičio nuotr.

prašmatnybės: šokiai, lote
rija, baras ir užkandžiai. 
Koncertas vyko Lietuvių 
Namų salėje, kurioje kele- 
tos lietuvių dėka daug kas 
atremontuota — pagerinta. 
Ta proga reikėtų pagalvoti, 
kur mes susirinktume, jei 
nebūtų Lietuvių Namų? 
Argi nemalonu būti savuo
se namuose tarp savųjų?

(pm)

VYTAUTO SMETONOS 
KONCERTAS

Balfo Philadelphijos sky
rius lapkričio 4 d., sekma
dienį, 7 v. v. šv. Andriejaus 
parapijos salėje, 1913 Wal- 
lace St., rengia pianisto Vy
tauto Smetonos koncertą 
rečitalį. Bus atlikta Bacho, 
Mozarto, Debussy, Liszto, 
Chopino, Čiurlionio ir Scria- 
bino kūriniai. Po V. Smeto
nos labai sėkmingų koncer
tų New Yorko Town Hali ir 
labai gerų New York Times 
muzikos kritikų įvertinimų, 
pripažįstančių jo talentą ir 
virtuozinius sugebėjimus, 
jo koncertas rečitalis Phila- 
delphijoje laukiamas su di
deliu susidomėjimu.

(Atkelta iš 1 psl.) 
romansą F-sharp major R. 
Shumann, A-Flat major F. 
Schubert. Po programos vy
ko vaišės ir šokiai.

Skyriaus valdybą sudaro: 
P. Lanys, pirm., P. Lukas,
J. Miežaitis, V. Misiūnas, P. 
Damijonaitis, J. švedas ir 
J. Veblaitis. (k)

• Justiną Gečiauską, il
gametį ir nuoširdų visuome
nininką, pakėlusį labai sun
kias ir sudėtingas operaci
jas, Philadelphijos visuome
nei yra labai malonu vėl ma
tyti savo tarpe. Linkime pil
nai sustiprėti ir toliau sėk
mingai darbuotis visuome
niniame darbe.

• Benediktai ir Henrikui
Misliauskams, aktyviems 
visuomenės darbuotojams, 
po operacijų linkime greit 
pasveikti, sustiprėti ir to
liau darbuotis visuomeni
niame darbe. B. Misliaus- 
kienė yra ir Vilties choro 
narė. (fa)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Neretušuota nuotrauka vandens paimto iš Neretušuota nuotrauka vandens grąžinamo i
Cuyahogos upės. Cuyahogos upę.

L
i

IŠ TIKRO, VANDUO KURI MES 
GRAŽINAME I UPE YRA ŠVARESNIS

t

J

Rolling mill kočioja karšto plieno gabalus į 
plokštes ar gabalus prie 2100° F temperatūros

Šis Rolling mill kočioja karštus plieno 
gabalus perleisdamas pirmyn ir atgal tarp 
masyvių kočėlų, kol nesuplojama į plokštes.

Šis procesas reikalauja didelio karščio ir 
daug jėgos ir daug vandens, kad išlaikyti 
įrengimą vėsiu.

Cuyahoga upė mums yra 
labai svarbi.

Vien tik šitoje gamykloje Republic Steel 
sunaudoja kasdien 38 milijonus galionus van
dens iš Cuyahoga upės.

Negalima pagaminti plieno be vandens. 
Tai pagrindinė priemonė naudojama įrengi
mų atvėsinimui, kuriuos naudojame plieno 
gaminimui.

Vanduo panaudotas rolling mill surenkamas 
Į baseiną prieš valymą.

Po to kai vanduo yra panaudotas, jis 
siunčiamas į vandens valymo baseiną, kur 
beveik visas nešvarumas (metalo liekanos, 
upės atmatos, alyva) yra pašalinamas.

Pirma, vanduo yra pumpuojamas į va
lymo tanką, kur nešvarumai nuskandinami 
ir alyva bei riebalai nugrėbiami iš viršaus.

Tada vanduo yra filtruojamas per gilią 
smėlio juostą. Priemaišos, kurios pasilieka, 
išvežamos žemės išlyginimui. Tai sudaro kas
dien apie 40 tonų.

Mums pabaigus vanduo yra švaresnis 
negu buvo anksčiau.

Dalis vandens vėl panaudojama. Laku
sis grąžinamas į Cuyahogą upę švaresnis 
negu buvo anksčiau.

Iš tikrųjų, vanduo kurį mes grąžiname 
atgal yra pakankamai švarus naudojimui.

Mums pabaigus vanduo yra švaresnis negu 
buvo anksčiau.

Republic’s $8.5 milijono vertės plieno 
įmonės vandens valymo įrengimas yra 
tiktai vienas iš šešių mūsų Clevelando 
distrikte. Bendra išleista suma visai 
vandens valymo sistemai yra $71.5 milijono. 
Tai yra beveik 3 kartus daugiau negu kaina 
naujo Statė Office Building Clevelande 
pastatymo.

Mes dirbame, kad Clevelandas būtų 
geresnė vieta gyventi.

lEcpulilicsteel
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■ Chicagos lietuviai
———— ANTANAS JUODVALKIS
SOLISTĖS DANOS 
STANKAITYTĖS 

REČITALIS
žymiosios solistės Danos 

Stankaitytės rečitalis įvyk
sta spalio 22 d. 3:30 vai. p. 
p. Jaunimo Centre, Chicago
je. Lietuviškoji visuomenė 
prašoma paskubėti Įsigyti 
bilietus iš anksto, nes pa
skutinę dieną gali būti vėlu.

Rečitalio pelnas skiria
mas solistės plokštelei iš
leisti.

LžS DAUŽVARDŽIO 
FONDO VALDYBA 

REMIA LITUANISTIKOS 
STUDENTUS

Lietuvių žurnalistų Są
jungos valdybą išrinkus iš 
Los Angeles apylinkėse gy
venančių žurnalistų, Dauž
vardžio Fondo valdyba pa
likta Chicagoje.

Šiuo metu Daužvardžio 
fondo valdybą sudaro: pir
mininkas Antanas Saulai
tes, SJ, vicepirm — Em. Sa- 
kadolskienė ir Antanas 
Juodvalkis, sekretorius Al
girdas Pužauskas ir iždinin
kė Danutė Vakarė.

Iš turimų išteklių buvo 
paskirtos stipendijos L. 
Stončiūtei ir R. Prialgaus- 
kui, lankyti dviejų savaičių 
lituanistikos seminarą, š. 
m. rugpiūčio mėn. prie Ak- 
ron, Ohio.

Spaudos balius įvyks 
1979 m. sausio 27 d. žino
mame Martiniąue restora
ne. Programoje premijų 
įteikimas jauniems spaudos 
darbininkams ir meninė da
lis. Visi lietuviai prašomi tą 
vakarą skirti susitikimui su 
jaunaisiais spaudos ir radi
jo bendradarbiais.

Redaktoriai prašomi su
teikti žinias apie jaunuosius 
spaudos bendradarbius ir 
nurodyti jų darbus. Dar
bą prašome atlikti labai 
kruopščiai, kad premijos 
tektų tikrai jų vertiems.

Informaciją siųsti PLB 
adresu.

BLACKSMITHS
Mušt be able to make rings, discs, block and bars 
in tool, high alloy and carbon steels.

HAMMER DRIVERS
To run flat die steam hammers. Mušt be experi- 
enced.

MELTERS
Able to mėlt tool high alloy and carbon steels.

Eąual Opportunity Employer

THE CHAMPION STEEL CO.
Orwell, Ohio 44076

216-437-5161

POSĖDŽIAVO LIETUVIŲ 
FONDO TARYBA

Lietuvių Fondo Tarybos 
posėdis įvyko š. m. spalio 1 
d. savoje būstinėje. Dalyva
vo šie Tarybos nariai: dr. 
G. Balukas, dr. K. Ambro
zaitis, St. Baras, dr. F. Kau
nas, P. Kilius, J. Kučėnas, 
V. Kutkus, V. Naudžius, dr. 
J. Račkauskas, dr. A. Raz
ma, M. Rėmienė, P. Sodeika 
ir J. Vaznelis. Taip pat da
lyvavo ir šie valdybos na
riai : K. Barzdukas, Kl. Gir
vilas, S. Kuprys, P. želvys 
ir A. Juodvalkis.

Posėdžiui pirmininkavo 
dr. G. Balukas, o sekreto
riavo dr. J. Račkauskas 
(lietuviškai) ir S. Kuprys 
(angliškai). Posėdis vyko 
lietuvių kalba. Pranešimus 
padarė valdybos nariai ir 
įvairios komisijos.

Pirmininkas dr. K. Balu
kas apgailestavo, kad teko 
posėdžio datas kaitalioti, dėl 
vykusių svarbių kitų rengi
nių (PLD Toronte), kuriuo
se dalyvauja ir Lietuvių 
Fondo tarybos ir valdybos 
nariai. Kaip ir kiekvienais 
metais vasaros atostogų 
metu jaučiamas lietuviškos 
veiklos atoslūgis. Lietuvių 
Fondas buvo atstovaujamas 
didžiausiuose renginiuose ir 
taip populiarinamas vardas. 
Įvykę pasikeitimai valdybo
je ir pelno skirstymo komi
sijoj, korespondenciniu bal
savimu patvirtinti. Metinį 
narių suvažiavimą visi po
sėdžio dalyviai įvertino tei
giamai, nes buvo gerai pa
siruošta ir sklandžiai pra
vesta. Pirmą kartą pasiro
džiusią smulkią apyskaitą 
knygutės formoje, reikėtų 
ir toliau leisti, nes norintie
ji gali rasti visus finansi
nius duomenis. Lietuvių 
Fondo investavimai ir apy
skaitos yra viešos ir vi
siems nariams prieinamos.

Valdybos pirm. dr. A. 
Razma pasidžiaugė nuolati
niu Lietuvių Fondo augimu, 
kuris nesustoja ir vasaros 
mėnesiais. Iždininkas K.

Dalia Verbickaitė-Ancevičienė, kurios tapybos ir grafikos 
paroda Chicagoje praėjo dideliu susidomėjimu. A. Šeštoko nuotr.

Barzdukas pateikė duome
nis apie Lietuvių Fondo sto
vį. Iki spalio 1 d. įstojo 68 
nauji nariai ir šiuo metu 
yra 4.484. Per 9 mėn. kapi
talas paaugo 50,835 dol. (pr. 
metais 40,884) ir pasiekė 
1,482,436 dol. sumą.

M. Rėmienė pranešė apie 
ruošiamą Lietuvių Fondo 
vajaus vakarienę. Naujų 
narių stojimas ir turimų 
įnašų papildymas yra gana 
geras. Iki šios dienos į po
kylį išplatinta 40 stalų ir 
perkopta per 8,000 dol. nau
jų įnašų. Naujai įstoję na
riai ar turimą indėlį padidi
nę, už kiekvieną šimtą do
lerių gauna 1 bilietą nemo
kamai.

Vajaus vakarienė įvyks 
š. m. spalio 28 d. naujo Mar- 
riot viešbučio salėje (549 
No. Michigan Avenue, 7-tas 
aukštas). Dar yra keletas 
laisvų stalų. Parkinimui yra 
miesto ir viešbučio aikštės, 
o taip pat ir garažas.

Meninę programą atliks 
solistė Roma Mastienė, 
akompanuojant muzikui Al
vydui Vasaičiui. šokiams 
gros Algio Modesto vado
vaujamas neolituanų orkes
tras.

Ilgiau sustota prie Lietu
vių Fondo investavimų. 
Pranešimą padarė pirm. P. 
Kilius, plačiai apžvelgęs vi
są ūkinę padėtį ir sustojęs 
prie L. Fondo investavimų. 
Padėtis nėra pasikeitusi ir 
prie dabartinių investavi
mų, laukiama numatytų 
100.000 dol. pajamų. Disku
sijų metu buvo įvairių siū
lymų ir pageidavimų. Vieni 
matė išsigelbėjimą žemėje, 
kiti — daugiabučiuose na
muose, treti patenkinti ir 
dabar esamomis investicijo
mis. Visi sielojosi didėjan
čia infliacija, žlugdančia pa
grindinį kapitalą. Investa
vimo komisija ieškojusi 
įvairių objektų, bet spren
dimų vengusi padaryti, nes 

buvo susidurta su daugeliu 
nežinomųjų. Nupirkti žemę 
nėra sunku, bet reikės ją 
laikyti, mokesčius mokėti ir 
vėliau parduoti. Kas gali 
garantuoti, kad po 5 metų 
tikrai atrasi pirkėją ir už
dirbsi bent 50'/ , nes inves
tavus į bonus iš 9 G per 5 
metus, be jokios rizikos, tu
rėsi tą patį. Be to, palūka
nos reikalingos šiandien, o 
ne po 5 metų.

Investavimas į daugiabu
čius namus, sudaro dar dau
giau komplikacijų, nes rei
kia juos prižiūrėti ir tvar
kyti. Priežiūrai algos ir mo
kesčiai suės svajojamą pel
ną.

Aptarus įvairias galimy
bes sprendimus palikta da
ryti investavimų komisijai, 
kurią šiuo metu sudaro: P. 
Kilius (pirm.), P. Sodeika, 
St. Baras, V. Naudžius, dr. 
F. Kaunas ir J. Vaznelis.

Kapitalo infliacinis nuo
stolis investuojamas į lietu
vybės ir lietuviškos kultū
ros išlaikymą.

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. dr. K. Ambrozai
tis pranešė, kad jau turėta 
trys posėdžiai ir paskirsty
ta 49,439 dol. Iki šiol gauta 
72 prašymai 292,000 dol. su
mai. Taryba leido dar šiais 
metais paskirstyti 30,000 
dol., o knygas suvedus, visą 
gautą pelną. Iš stipendijų 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

fondo patenkinta 7 studen
tų prašymai.

Dr. K. Ambrozaičio nuo
mone, Lietuvių Fondas atei
nančius 5 metus dar ne
įstengs patenkinti visų pra
šymų, nes neturės pakanka
mai pajamų, o vėliau prašy
mai mažės, o skirstymui su
mos didės. Todėl labai svar
bu dabar turėti didesnes 
skirstymui sumas.

Pageidauta ateityje spau
dai paremti sumas duoti per 
Pelno skirstymo komisiją, o 
ne iš administracinių išlai
dų.

Posėdžiui užsitęsus 6 va
landas, kiti reikalai per
žvelgti paskubomis. At
kreiptinas didesnis dėmesys 
į testamentinius palikimus. 
Steigti didesnėse kolonijose 
Lietuvių Fondo atstovybes 
ar surasti aktyvius įgalioti
nius. Aktualus įgaliotinių 
klausimas New Yorke, Flo
ridoje ir Kalifornijoje. 
Ateityje Lietuvių Fondo au
gimas daugiau priklausys 
nuo testamentinių palikimų, 
todėl reikia rimtai šį reika
lą tvarkyti ir propaguoti.

Posėdis pradėtas 11:30 
vai. ryto ir baigtas 5:30 
vai. p. p.

štai vienos stipendinin
kes padėkos laiškas:

Gerbiamas dr. Razma:
”Visa širdim dėkoju Lie

tuvių Fondui, o ypač Jums, 
už man įteiktą stipendiją, 
žinau, kad Jūsų užtarimas 
man daug padėjo. Esu neap
sakomai laiminga: dabar 
galėsiu toliau gilintis Lietu
vos istorijoje ir bendrai 
praplėsti žinias apie vidur
amžių Europą, kad galėčiau 
įvykius Lietuvoje tinkamai 
įtermpti į anų laikų rėmus. 
Ačiū Jums tikrai už parū
pintą finansinę paramą, o 
dar daugiau už draugišką 
paskatinimą tolimesniam 
darbui.

Su pagarba
Rasa Mažeikaitė, 

Dept. of History, 
Fordham University, 
Bronx, N. Y. 10458.

1978 m. rugsėjo 27 d.”

FOREMAN
For Gear Works Division of Oklaho
ma City manufacturing companv. 5 
years experience as Manager or Fore- 
■man in gea'r shop. Experienced in 
Spur Helical Vorms, Broaching-Key- 
way, Cutting etc. Exuellent chance 
for promotion to Manager. Also pecck 
ed, L e a.d Machinist Come live in Ok-' 
lahoma City—clean air, open spačes, 
low living costs & friendly people. 
Call collect (405) 236-3036 Week-
days 8-4. Mr. LUNG.

Eoual Opportunitv Employer M/r 
(34-43)
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ALE_ RįJTA

KALIFORNIJOS
LIETUVIŲ DIENA

KONCERTAS, MENO PARODA, FILMAI. —
REFLEKCIJOS

Kad rugsėjo mėnuo (pri
simenant Vytauto Didžiojo 
karūnaciją) p a s i r inktas 
tremty — Bendruomenės — 
Tautos diena, yra gerai ir 
klimato atžvilgiu; tuo metu 
jau būna pasibaigusios 
atostogos, gegužinės, išva
žiavimai prie vandens ... 
žmonės jau būna linkę grįž
ti į sales ir išklausyti pa
skaitų bei įvairių kultūrinių 
programų. Deja, nevisiškai 
taip yra Kalifornijoj. Čia 
šiemet karščiai buvo iki 107 
laipsnių dažnai ir su ne
sveiko oro aliarmu (smo
gas), taigi ir į Tautos die
ną rinkosi tik tie lietuviai, 
kuriems Bendruomenės rei
kalai tikrai rūpi ir kurie vi
sada sielojasi ir džiaugiasi 
įvairiomis mūsų kultūros 
apraiškomis. Kaliforniečiai 
šiemet neapvylė rengėjų.

Tautos dienos aprašyme 
turėtų nemažą vietą užimti 
ir kaliforniečiai sportinin
kai, kurie, kaip kasmet, 
sunkiai dirbo varžybų orga
nizavime ir jų vykdyme ir 
kurie puikiai pasireiškė Pa
saulio lietuvių sporto šven
tės Toronte, Kanadoje, me
tu, laimėdami daug sidabro 
ir aukso medalių. Teatlei
džia sportininkai, jei čia jų 
asmeniškai neišminėsiu; ti
kiuosi, tai bus atlikta spe
cialiuose mūsų spaudos 
sporto skyriuose, čia tik pa
sidalinsiu įspūdžiais iš me
ninių parengimų.

Koncertas
Kalifornijos Lietuvių 

Tautos diena įvyko Los An
geles šv. Kazimiero parapi
jos patalpose (kun. prel. J. 
Kučingis visada su Bend
ruomene gražiai kooperuo
ja) 1978 m. rugsėjo 23 ir 
24 dienomis, — šeštadienį ir 
sekmadienį. Koncertas įvy
ko šeštadienio vakarą; salė 
buvo beveik pilna. Koncerto 
didžioji siela ir darbščioji 
bitelė buvo pianistė Rai
monda Apeikytė. Jos 
dviems numeriams piano 
solo (F. Chopin ”Scherzo 
op. 31” ir F. Liszt ”Campa- 
nella”) ir jos akompanimen
tui visų tą vakarą dainuotų 
operos ištraukų apibūdinti 
jau neužtektų banalių kom
plimentų. Apeikytės talen
tą nusakyti, jos atskirų mu
zikos interpretavimų įver
tinti turėtų imtis vien tik 
tos srities specialistai. Aš 
labai gerbiu Raimondos 
Apeikytės talentą ir jos 
dosnumą mūsų visuomenės 
meninėse programose ir 
niekad neišdrįsčiau recen
zuoti. Kaip gaila, kad mūsų 
koncertų negirdi tikrieji 
profesionalai — muzikos 
kritikai. Aš tik drįstu tvir

tinti, kad R. Apeikytės pia
no solo pasiklausyti visada 
yra didelis malonumas ir 
džiaugsmas.

Ištraukas iš operos ”Car- 
men” ir operetės „čigonų 
baronas” padainavo šie Los 
Angeles lietuvių labai mė
giami solistai: Birutė Dab- 
šienė, Antanas Pavasaris 
(kuris sekančiam sezonui 
pakviestas ir dainuos Chica- 
gos Lietuvių operoje), Jani
na čekanauskienė, Rimtau
tas Dabšys.

Bizet ir Strauso muzika 
graži, Raimondos Apeiky
tės „rankose” mūsų solistai 
maloniai padainavo ir su
vaidino tuos egzotinius — 
partijas ir vaidmenis (pa
žymėtini ir gražūs kostiu
mai, kuriuos paruošė ir pa
siuvo pati Raimonda Apei
kytė — kitas jos talentas!), 
ir publika buvo gražiai nu
teikta, nenuobodžiavo, pasi
gėrėjo. Atsirado keli balsai, 
kurie komentavo taip: 
„Tautos dienoje, — kodėl gi 
ne mūsų gražiosios liaudies 
dainos, kodėl ne mūsų kom
pozitoriai?” Jų iš dalies tie
sa, bet reikia įvertinti ir 
jaunų žmonių iniciatyvą, iš
radingumą ir jų nuoširdų 
bendradarbiavimą Lietuvių 
Bendruomenės meninėse ap
raiškose. Menas — visuoti
nis, meno kalba — jausmų 
kalba, o ne vien raidžių ir 
gaidų ženklai. Suėjom, pa- 
sidžiaugėm, savųjų meni
ninkų išklausėm, jų pastan
gas įvertinom ... Juk viso 
koncerto siela buvo — m ū - 
s ų Raimonda Apeikytė.

Koncertą gražiu žodžiu 
atidarė LB Vakarų apygar
dos valdybos pirmininkas 
inž. Vytautas Vidugiris. 
Meniškai koncerto progra
mai paruošti ir iliustruoti 
— daug prisidėjo jo žmona 
Elena Vidugirienė, čia gi
musi, antros kartos lietu
vaitė, bet visada labai nuo
širdžiai vyrui padedanti 
įvairiuose lietuviškos veik
los darbuose. Tautos dienos 
renginių finansiniais reika
lais daugiausiai rūpinosi to
je srity sumanus valdybos 
narys — Antanas Adomė
nas. Tautos dieną ruošė, 
drauge su Vakarų apygar
dos valdyba, ir Los Angeles 
apyl. valdyba (pirm. V. Ši- 
moliūnas), ir Santa Moni
kos apyl. (pirm. M. Keva- 
laitis). Visų buvo gražus, 
b e n d ruomeniškas sutari
mas.

Aldonos 
Audronytės-Variakojienės 

meno paroda
Prieš porą metų A. Va- 

riakojienė gražiai pasireiš-

Dail. Aldona Variakoiienė prie vieno savo paveikslų.

kė su savo darbų paroda 
Los Angeles Lietuvių Tau
tiniuose namuose ir Chica
goje — Čiurlionio meno ga
lerijoje. Ji tada susilaukė ir 
gerų spaudos atsiliepimų.

Aldona Audronytė-Varia- 
kojienė yra baigusi vieną iš 
geriausių meno institutų 
Kalifornijoje, dalyva v u s i 
daugely grupinių parodų ir 
turėjusi individualių, susi
laukusi atžymėjimų ir pre
mijų. Ji, taip pat, yra labai 
gabi „interior decoration” 
srity (puikiai įsirengusi sa
vuosius namus) ir neabejo
tinai talentinga daugely ki
tų grynojo ir pritaikomojo 
menų srityse, šia proga ne
noriu kalbėti apie jos gy
venimą, ar apie praeity su
kurtus jos meno paveiks
lus, bet apie jos labai savi
tą, įdomią parodą Kalifor
nijos Lietuvių Tautos šven
tės proga.

Aldona Variakojienė te
bėra priskirtina prie jauno
sios lietuvių dailininkų kar
tos. Užaugusi tremty, nepa
žinusi Lietuvos. Lietuva jai, 
tačiau, brangi ir artima. 
Aldona mėgsta poeziją; yra 
net bandžiusi pati eilėraš
čius rašyti. Neperseniai ji 
užtiko vieną eilėraštį — 
„Rambynas”, — daugelio 
posmelių lyg ir poemą, ar 
sakmę — apie Lietuvos se
novę, apie dievą Perkūną, 
girias, apie vaidilas ir vai
dilutes ir ... apie dabartį, 
kai visi šie gražūs dalykai 
išnykę, kai tėvynėje mūsų 
nebeliko pavestų ąžuolynų, 
o visą žemę nusiaubė skaus
mas ... Jaunai dailininkei 
kilo mintis, pagal šį roman
tišką eilėraštį, sukurti visą 
ciklą paveikslų ... Ir ... per 
pastaruosius porą metų at
sirado 21 paveikslas, — visi 
įkvėpti gražiosios Lietuvos 
praeities, kvėpti... ”Ram- 
byno”.

Taigi, šv. Kazimiero pa
rapijos salėje rugsėjo 23-24 
dienomis matėme Aldonos 
(Pūkas — jos vardas šei
moje ir draugų tarpe) Va- 
riakojienės ciklinę meno pa
rodą, pavadintą ”Ramby- 
nas”. Originalu? — Taip! 
Paveikslai irgi originalūs. 
Akrilika. Dauguma jų turi 

įdomią, kiek geometrišką 
(ratai, ratilai, arba eklip- 
sės) formą; atrodė gražiai, 
suponavo lyg ir tam tikrus 
minčių ratus, beveik norė
josi, kad tai būtų išlaikyta 
visuose ciklo paveiksluose. 
Spalvų perėjimai, šešėliai 
ypač įdomūs tuose paveiks
luose, kur pasikartojo tas 
persikertančių ratu žaismas 
(priminė dail. žiliaus rankų 
šešėlius, pasikartojančius jo 
p a v e iksluose). Kiekvieno 
paveikslo tema buvo skir
tinga, bet jų visuma išreiš
kė Lietuvos kalno Rambyno 
vaizdus ir praeitį, jo legen
das, pirmykščio lietuvių ti
kėjimo apraiškas. Taigi, te
mos — labai lietuviškos 
(medžiai — ąžuolai, akme
nys, vaidilutė, Perkūno rūs
tybės simboliai, Nemuno 
bangų virpėjimas ir t.t.), 
bet forma — moderni. Keli 
paveikslai net galima pava
dinti pusiau abstraktiniais, 
bet ir jie buvo sugesty
vūs eilėraščio ”Rambynas” 
vaizdams. Ypatingai gražiai 
atlikti paveikslai, vaizduoją 
medžius, senovės šventus 
ąžuolus. Spalvos daugumo
je — pastelinės, labai ne
daug ryškių, rėkiančių. Pui
kiai atliktas — simbolinės 
vaidilutės paveikslas (ver
tikaliai pailgo formato, — 
tartum aukštyn kylanti 
šventos mergelės mintis ir 
jos auka).

Paroda buvo atidaryta 
tuoj po koncerto, šeštadie
nio vakarą. Atidarymo žo
dyje, labai turiningame ir 
drauge labai gyvai perduo
tame, poetas Bernardas 
Brazdžionis dailininkės A. 
Variakojienės kūrybą paly
gino su Romo Viesulo, Zitos 
Sodeikienės ir Irenos Mit
kutės kūryba. Kalbėtojas 
pagyrė ir ciklinės kūrybos 
sumanymą.

Per dvi dienas A. Varia
kojienės parodą aplankė la
bai daug žmonių ir daugiau 
negu pusė visų paveikslų 
buvo nupirkta parodos me
tu. žiūrovams ši paroda su
teikė daug gražių išgyveni
mų. Lyginant šiuos A. Va
riakojienės darbus su pra
eities parodose matytais, 
jaučiasi dailininkės subren

dimas, formos išbaigtumas, 
ramesni spalvų deriniai 
(anksčiau buvo gana ryš
kių, dramatiškų) ir — įdo
mus geometrinių formų įde- 
rinimas net ir į labai ro
mantišką paveikslo siužetą. 
Jauna dailininkė įsigyja vis 
daugiau dėmesio, ir jos pa
rodos ateity bus laukiamos.

A. A. JUOZAS
BALČICNAS-ŠVAISTAS

A. A. Juozas Balčiūnas- 
Švaistas paskutiniais savo gy
venimo metais.

Alg. Gustaičio nuotr.
Sulaukęs 87 m. amžiaus, 

mirė 1978 m. rugsėjo 21 d. 
Los Angeles gyvenęs J. Bal- 
čiūnas-švaistas. Religines 
laidotuvių apeigas atliko 
kun. prel. J. Kučingis ir 
kun. dr. A. Olšauskas. Ra
šytoją į amžino poilsio vietą 
palydėjo didelis būrys drau
gų ir gerbėjų. Buvo nema
žai pasakyta gražių atsi
sveikinimo kalbų. Našlė dr. 
Aleksandra Balčiūnienė, iš
gyvenusi su mieluoju Juo
zu 60 metų, nors pati silp
nos sveikatos, liko viena gy
venti jų jaukiame namely, 
velionies apsodintame gra
žiais medžiais ir gėlėmis.

Juozas Balčiūnas, buvęs 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
mokytoju, kariu-savanoriu, 
vėliau išsitarnavęs iki pul
kininko laipsnio, mūsų tau
tai, tačiau geriausiai pažįs
tamas kaip švaistas (slapy
vardis), parašęs keliolika 
beletristikos knygų. Keli jo 
kūriniai buvo premijuoti: 
romanas iš Vinco Kudirkos 

(Nukelta į 12 psl.)
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gyvenimo — ”Jo sužadėti-" 
nė” — Draugo premija, at
siminimų knyga ”Dangus 
debesyse” — Liet. Rašytojų 
draugijos premija (padalin
ta jam ir Jurgiui Jankui); 
yra išleidęs knygų ir vai
kams bei jaunimui, iš jų — 
”šaunus penketukas” — 
premijuota.

Velionis buvo tvirtų prin
cipų žmogus, draugiškas, 
sąmojaus ir pasakojimų vy
ras. Buvo visų mėgiamas. 
Deja, prislėgtas įvairių li
gų, apie penketą metų buvo 
gana vienišas. Mirė — iš
tiktas širdies smūgio.

Jo, kaip rašytojo, paliki
mas mūsų tautai yra ne
mažas ir vertingas, be to, 
likę ir neužbaigtų rankraš
čių.

Poetas Jonas Aistis, 
Tautinių šokių šventė, 

angliakasių dainos, Simas 
Kudirka Chicagoje ...
Lietuvių Bendruomenės 

Vakarų apygardos Kultūri
nių popiečių komitetas pa
kvietė Tautos dienos proga 
Algimantą Kezį, S. J. — pa
rodyti naujausių jo filmų, 
žinoma, neapsivylė! Filmai, 
pagal finansinius išteklius, 
padaryti labai gerai, garsų 
ir vaizdų sinchronizacija 
(P. Jasiukonio — daugumo
je) atlikta puikiai, o filmų 
turinys — kiekvienam lie
tuviui savas ir brangus. Fil
mų parodyti atvyko pats 
autorius kun. Algimantas 
Kezys, S. J.; tuo pačiu me
tu jis gausiai publikai (sa
lės gale) išstatė ir savo nau
jausių meniškų foto nuo
traukų, ir atvežė tik iš 
spaudos pasirodžiusią albu- 
minio formato gražia kny
gą: ”Lietuvių šeimos tradi
cijos”.

Filmų seansą atidarė pir
mininkas Vytautas Vidugi
ris, pristatydamas gražiu 
žodžiu Algimantą Kezį, S. J. 
O filmų autorius padarė 
įžangą į poeto Aisčio filmą, 
prisimindamas, kad jau 5 
metai kai nebeturime Aisčio 
gyvųjų tarpe. Buvo miela 
mums pamatyti poetą J. 
Aistį Washingtone, jo šei
mą, girdėti jį skaitant ir 
deklamuojant savo poeziją; 
ypatingai buvo gražu ir 
graudu klausytis iš jo lūpų 
eilėraštį ”Kristaliniam kar
ste”. .. Filmas perpintas 
medžių, banguojančio van
dens, gėlių ir kitais vaiz
dais. Poetas buvo mėgiamas 
jaunimo, ir matėme jį nuo
lat apsuptą jaunų žmonių, 
jo besiklausančių, ar jo au
tografo prašančių, šio filmo 
ouvo atėjęs pasižiūrėti ir 
juos Angeles gyvenantis 
x)eto Jono Aisčio sūnus 
Mindaugas (kai filmas bu
vo sukamas, Mindaugas bu
vo tik vaikas).

žavėjomės ne vien ”poe- 
to Aisčio” filmu. Labai ge
rą įspūdį paliko ir ”Ten, kur 

nglių kalnai stėri”; ang-

MIŠKO PUOŠMENA - KULINARIJOS PERLAI
Stefanija Stasienė

Artėjantis ruduo paleng
va jau pradeda keisti savo il
gai dėvėtą žalią rūbą į šiltų 
spalvų paletę. Greit miškai 
atrodys kaip koketė mergai
tė, kuri visus savo turimus 
rūbus dėvi vienu metu. Į šį 
šiltų spalvų derinį nuotaikin
gai įsilieja margaspalvis miš 
ko kilimas su ryškiais grybų 
taškais.

Tad nenuostabu, kad šios 
žavingos gamtos simfonijos 
pagautas poetas vysk. A. 
Baranauskas sako:

‘Miškan būdavo eini, tai 
net akį veria

Va taip linksma dūšia, užu 
širdies tveria...

Ant žalio, rausvo, balkšvo 
dugno taškai grybų 

Tarp medžių marguliuoja 
iš savo sodybų.’

Tačiau netik poetą, bet ir 
kiekvieną ši savotiška grybų 
karalystė veikia kaip staig
mena ir dažnai mus nukelia į 
pasakų pasaulį. Neveltui ši 
romantiška aplinka ir paslap 
tinga grybų kilmė taip stip
riai paveikusi liaudies fanta
ziją, kuri pagimdė įvairias 
legendas bei pasakojimus. 
Jau viduramžiais grybuose 
buvo įžiūrima tam tikra ma
giška jėga ir iš jų virdavo vi
sokiausius meilės eleksyrus.

Grybai (lot. Fungi), bechlo - 
rofiliniai augalai, daug kuo 

liakasių gyvenimo vaizdai 
sugraudino daugumą iki 
ašarų. Patiko ir kiti filmai.

PASILIKO DAR VIENAI 
KADENCIJAI

LT S-gos Los Angeles 
skyriaus narių visuotinas 
metinis susirinkimas įvyko 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose š. m. rugsėjo 10 d.

Susirinkimui pravesti bu
vo pakviestas P. Pamataitis 
ir sekretoriumi V. Gilys.

Po pranešimų veiklos rei
kalais turėjo būti naujos 
skyriaus valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai. Su
sirinkimui pasiūlius ir pri
tarus — esamoji skyriaus 
valdyba sutiko pasilikti dar 
vienai kadencijai. Valdybos 
nariai pasilieka einamose 
pareigose: pirm. F. Masai- 
tis, vicepirm. J. Petronis, 
sekretorė I. Tumienė, ižd. 
R. Bužėnas ir valdybos na
rys J. Steikūnas.

Revizijos komisija taip 
pat palieka ateinantiems 
metams: E. Balceris, J. če- 
kanauskienė ir V. Juodval
kis.

Po pakilioje nuotaikoje 
vykusio susirinkimo buvo 
pasivaišinta kava ir užkan
džiais. (js)

♦ Jurgis Gliaudą laimėjo 
Dzūkų draugijos skelbtą ro
mano konkursą, už romaną 
”Perlojos respublika”. Kon
kurso komisiją sudarė: dr. 
Ignas Urbonas, rašyt. Česlo
vas Grincevičius ir sol. Da
lia Kučėnienė. Premija 1500 
dol.

skiriasi nuo kitų augalų - jie 
neturi nei lapų, nei šakų, nei 
chlorofilo. Jų yra priskaito- 
ma iki 70,000 rūšių, tačiau 
grybų augančių miškuose ar 
pievose yra tik apie 2,500 
rūšių. Valgiui tinka tik 500 
rūšių, 30 rūšių yra nuodin
gi, o visi kiti nevalgomi, ku
riuos paprastai žmonės vadi
na šungrybiais. Savo išore 
grybai mus dažnai klaidina, 
nes gražiausios išvaizdos 
grybai dažniausiai būna nuo
dingi ir nevalgomi. Todėl 
yra patartina kiekvienam 
grybus gerai pažinti.

Šiame krašte daugiausia 
naudojame komerciniu būdu 
augintus grybus, kurie rin
koje ištisus metus gaunami. 
Šie grybai jau prieš 200 me
tų pradėti kultyvuoti. Pir
mieji grybų augintojai buvo 
pracūzai su garsiuoju augin
toju Tournefort. Šiame kraš 
te jie pradėti auginti 1918 m. 
Šiandien tokie grybai augi
nami visur, įskaitant ir So
vietų Sąjungą bei Japoniją.

-niją.
Maistingumo atžvilgiu, ži

noma, grybus negalima ly
ginti mėsa, tačiau juose 
esantys vitaminai ir minera
lai bei kitos mūsų organiz
mui reikalingos medžiagos 
dažnai pralenkia mėsą bei 
daugelį daržovių. Be to, gry
bai turi nemažai ir baltymų, 
kurie labai girai papildo bal
tymų stokojančias daržoves. 
Vitaminai D ir B grupės.

Apskritai grybai tarp kitų 
augalų ir daržovių sudaro pa 
čią kilmingiausią rūšį. Kuli
narijoje jie vertinami kaip 

Are you interested in 
the Cloistered Life?

/o Dominican Nuns
802 Court St. 
Syracuse. NY 13208

CUSTOM ROLLFORMING 
COMPANY

NEEDS
SUPERVISOR with experience as set-up man. Good salary 
and benefits.
ROOLFROM OPERATORS capable of setting up machines. 

FOR lst & 2nd SHIFT
New facility with excellent working conditions. Live on Lake Michigan 
near jgood schools, fishing, and recreation facilities.

SHAPE CORP.
GRANDHAVEN, MICH.

(616) 846-1680

OPPORTUNITY FOR

REGISTERED NURSES
TO WORK AND LIVE IN SUNNY FLORIDA.

CRITICAL CARE 
NURSING PROGRAM 
CCU-SICU-PCCU-E.R.

We offer you an opportunity to participate in a CRITICAL 
CARE NURSING program conducted by Staff Physicians 
& Qualified Nurse Instructors in a FORMAL TEACHING 
PROGRAM at Community Hospital. Excellent salary dur
ing CRITICAL CARE COURSE. Permanent positions on 
Gulf of Mexico, at COMMUNITY HOSPITAL we care!

Contact Personnel, 205 High St., 
New Port Richey, Fla. 33552 
Call collect (813) 848-4907

brangūs perlai, o viena jų 
rūšis, turfliai-godūnai, vadi
nami net juodaisiais deiman
tais. Tai tikras liuksusas ir 
godūnų kaina astronomiška.

Godūnai nevisur randami, 
daugiausia jų Prancūzijoj, 
Italijoj ir Afrikoj. Kaliforni
joj ir Oregone retai užtinka
mi. Retai buvo sutinkami ir 
Lietuvos miškuose, kur jie 
buvo vadinami baltaisiais 
trufliais.

Perkant grybus reikia žiū
rėti, kad jie būtų švieži, aiš
kios spalvos ir neperaugę. 
Nuplauti reikia juos trumpai 
šaltu vandeniu. Niekad gry
bų nemirkyti, nes mirkant 
jie nustoja savo aromato. Nu 
plovus nusausinti. Virti taip 
pat labai trumpai (apie 5 mi
nutes).

Ilgesniam laikui grybai iš
laikomi džiovinti, sūdyti bei 
marinuoti. Grybų patieki
mas stalui įvairus, tai pri
klauso dažnai nuo vietos tra
dicijų, žmonių skonio bei fan
tazijos.

KEPTI GRYBAI

Parinkti maždaug vienodo 
dydžio grybus, nuplauti ir 
išimti kotelius. Paimti karš
čiui atsparų stiklinį indą, iš
tepti jį sviestu ir iškloti gry
bu galvutėmis apačia į viršų. 
Norimą kiekį grietinės, pri
dėjus pagal skonį pipirų, 
druskos ir šiek tiek citrinos 
rūkšties, išmaišyti ir užpilti 
ant paruoštų grybų. Uždeng 
ti ir kepti prie 350 laipsnių 
apie 15-20 minučių.

Tinka prie žuvies ir daržo
vių patiekalų.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
M. Iešmantienė,

Cleveland .................... 12.00
Likutis iš J. Lesčinsko

surengto pagerbimo
Detroite ........................ 12.07

I. Muliolis, Cleveland .... 2.00
A. Benas, Cleveland ....12.00
E. Šeštokienė, Rakway .. 5.00
K. Šimulis, Chicago .... 12.00
R. J. Vaičaičiai,

West Nyack .................10.00
Dr. A. Plateris, Bethesda 20.00
S. Milašius, Kenosha .... 2.00 
Žalgirio šaulių kuopa

Clevelande....................25.00
J. Biliūnas, Mentor......... 2.00
L. Kapeckas, Hartford .. 2.00
V. Langė, Lakevood .... 5.00
J. Tamošiūnas, Detroit .. 20.00
Dr. E. Stanat, Chicago .. 7.00
M. Barniškaitė, Euclid .. 2.00
R. A. Gulbinai, Arlington 12.00 
Ed. Modestas,

Willow Springs............. 7.00
M. L. Gilvydas,

Farmington ................  2.00
Dr. W. Bergen, Columbus 7.00 

- Dr. K. Bobelis,
St. Petersburg ............. 15.00

E. Vaitkus, Stratford .... 2.00
L. Mathews, Elmhurst .. 2.00
A. Simaitis, Cleveland .. 2.00 
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ..........15.00
D. Gatautienė, Cleveland 3.00
J. Švoba, Detroit............. 5.00
F. Česonis, Baltimore .... 3.00
F. Jonynas, Mississauga 2.00 
V. Čyvas, Cleveland .... 2.00 
J. Raškauskas, Cleveland 7.00
S. Vaičius, Chicago......... 12.00
V. Žilinskas,

Treasure Tsland ......... 7.00
J. Juodis, St. Petersburg 2.00 
V. K. Jonynas, Jamaica .. 2.00 
A. D. Ratkelis,

Mission Viejo ............. 25.00
S. Halaburda, Cleveland 1.00
J. Kleinaitis, Germantown 2.00
Lietuvių Bendruomenės

Hot Springs
apylinkės valdyba .... 5.00

S. Radzevičiūtė, Cleveland 7.00
V. Ripskis,

Evergreen Park ......... 7.00
G. Žukauskas, Chicago .. 2.00
I. Anužis, Troy................  7.00
J. Biežaitis, Elizabeth .... 2.00
G. Vaškelis, Dearborn Hts. 2.00
A. Džiuvė, Baltimore .... 2.00
J. Vaičaitis,

St. Petersburg .............15.00
G. Juškėnas, Cleveland .. 8.00
V. Šilėnas, Erie ............. 2.00
E. Rašytinis, Detroit ... .10.00 
V. Degutis, Cleveland .... 2.00 
V. Hoffmanas, Chicago .. 2.00
L. Paplauskas, Chicago .. 3.00 
V. Raulinaitis,

Santa Monica ............. 7.00
A. Andriušis, Dorchester 7.00 
A. Dziakonas, Rochester 2.00
J. Baniūnas, Hartford ... .2.00
Dr. D. Surantas, Rockford 2.00
A. Šležas, Dorchester .... 2.00 
E. Antanaitis, Hamilton .. 2.00 
R. Isdunis, Caj Coral .... 7.00 
V. Černavičius,

Richmond Hill............. 7.00
A. Ruigys, Los Angeles .. 7.00 
P. Šliteris, Waukegan .. 2.00 
E. Stepas, Cleveland .... 10.00 
P. Karalius, Burton......... 2.00
B. Smetonienė, Cleveland 5.00
V. Gelgotas, Cleveland .. 5.00 
O. Čenkienė,

Howard Beach............. 5.00
M. X., Los Angeles......... 2.00
J. A. Ruokiai, Los Angeles 7.00 
B. Steponis, Seven Hills 7.00 
V. Narkevičius,

Hamilton .................... 2.00
O. Dorn, Carning............. 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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Fazio’s 
supermarkets.

Taip atlikite visas savo reguliarias bankines 
operacijas, kada einate apsipirkti į Fazio’s krautuves:

Įsigykit SuperBanking dabar?

National

Tapkite Society 
SuperBanker šiandien! 
Skambinkit 861-4000.

Jeigu norite 
papildomo 
patogumo 
SuperBanking 
patarnavimuose 
be papildomo 
mokesčio, tik už' 
pildykite pareiš
kimą gaunamą 
visuose Society 
skyriuose ii’ pro
gramoje dalyvaujančiose Fazio krautuvėse.

Jeigu jūs turite Fazio čekių keitimo kortelę dabar, 
bet nesate Society klijentas, mes galime išduoti jums 
Society "tiktai čekių keitimo" kortelę. Si kortelė tačiau 
leidžia išsikeisti čekius, bet neduoda galimybės pasi
naudoti plačios apimties SuperBanking patarnavimais, 
prieinamais tik Society klijentams.

3039011 OlldHOdOb b
J$ociefy
CO«PORAllON BANk

Visa krūva 
puspadžių 
sutaupysite

Dabar 
pasirinkite - 
duonos.
Iškeiskite čekį. Išsiimkite 
pinigus iš taupymo sąskaitos, 
Jūs galite gauti grynais 
lengvai ir greitai Society 
SuperBanking patarnavimo ■ 
centruose pas Fazio. ti

Jūs galite sutaupyti sau papildomą 
kelionę atlikdami operacijas 
Society čekių ir taupymo indė

lius ar išėmimo. Net per- 
keliant pinigus iš taupymo 

R i čekių sąskaitą arba at-
:k virkščiai. Ir jeigu turite

Society paskolą, galite 
K'/yV, mokėti čia taip pat 
/ Sociey

vK SuperBanking
patarnavimo 

centruose.

Malonus būdas apmokėti 
namų apyvokos sąskaitas
Jus galite apmokėti visas namų apyvokos 
sąskaitas už mažiau negu pašto ženkliuko 
kaina (jokio mokesčio "senior citizens”). Ir 
jūs taip pat galite užmokėti savo Society 
Master Charge ir Society paskolas.

Dabar 
ilgesnes 

banko 
I valandos. 
L Kada kiti bankai 
& yra uždaryti Society

SuperBanking 
įS? patarnavimo cent- 
® rai bus atidari. 
P Atidaryti iki 9 v. v. 

ketvirtad. ir penktad. 
ir kitom dienom iki 

6 v. v. išskyrus 
sekmad. Tai ilgiausios 

banko valandos 
Cuyahoga apskrityje.

Soctetų
MEMBER F.D.I.C.

LA

NATIONAL BANK
OF CLEVELAND

Mes labai palengvinam bankines operacijas.
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AMERIKOS IMPORTAS, EKSPORTAS
IR DEFICITAS RIMAS DAIGŪNAS

Žvilgterėjus j JAV-bių 
importo ir eksporto koordi
nates, šiurpulinga matyti 
liniją beviltiškai krypstan- 
čią žemyn.

Ekonomistai, prezidentū
ros patarėjai, žinovai, žur
nalistai ir eilinis žmogus — 
visi ieško atsakymo: kodėl

SKILLED & UNSKILLED 
sheet metai workers, punch 
press operator, brake oper- 
ators, shear operator, hell- 
rac welders.

Tel.: (914) 476-9000
(36-45)

Wanted lst Class Skilled
GRINDERS

Need O. D. i. D. centerless. surface, 
Blanchard, double disc grinders. Pre- 
cision work. Mušt have own tools. 
Full time with o.veitime, Age no 
problem. Good benefits. Tap vzages.

APPLY OR WRHI
ABLE GRIND1NG AND 

MACHINING CO.
431 — 36th ST. SW

GRAND RAPIDS, MICHIGAN 49508
(38-42)

NURSES
RN’s; full time (temporaiy nr perina- 
nent), 3-11 & 11-7 shifts. Eagleville
1 lospila'l, a rirug & alcohol t Teatmeni 
center, near Noriislovrn.' Diflerent 
kind of nursing in a campus-like set- 
ting. Prefer psychiatric training. 
Some rveekend work. One free r.ical 
per shift. Escel. fringe bfts. Call for 
appointnient 1 I 5-539-oOOO, ext. 320. 
AA EOE-M/E. <38-4 i)

MEN AVANTED
Mechanically inclined permanent work 
to install fire systems (using Galvan- 
ized Pipe) in Rtslaurant lioods, ducts 
and over cooking appliances. Mušt 
have references as to character. 
Transportation necessary.

215-228-0144
(41-47)

WANTED
Experienced over -— the road drivers 
for Cleveland based team operation. 
You mušt be 25 years of age. Have 
at leasl 2 years of over-the-road 
driving experience, a good safe driv- 
ing record and meet all D.O.T. re- 
quirements. Please Call Bili GINLEY 
at 216-431-8194, between 9-12 noon 
only. (37-41),

LATHE HAND
PART TIME

Mušt be skilled in tool work. Mini
mum of 5 years experience.

APPLY OR CALL
ELECTRO MAX MFG.

42089 IRWIN 
MT. CLEMENS, MICH. 48045 

313-463-1300
(39-34)

MACHINE SHOP 
SUPERVISOR

NEED SOMEONE WITH MACHINE 
SHOP PRODUCT1ON EXPERIENCE 
WITH ABI LITY TO ANALYZE AND 
CORRECT PROBLEMS IN ADD1TION 
TO DIRECTION OF WORK1NG 
FORCE.

Apply in person.
ATLAS DIE CASTING CO.

362 N. Kelly Avė.
Germantown, Ohio 45327

(513) 222-8906
(38-42)

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

SEWING 
MACHINE 

MECHANICS
Opening for a sewing machine rne- 
chanic experienced in sewing ma
chine repair & maintenance. Mušt be 
familiar with sewing machines up to 
six needles, automatic sewing ma
chines, & eyeletting machines. Work- 
ing conditions, wages & benefits ex- 
cellent. Please write in confidence to:

PERSONNEL MANAGER

BATA SHOE CO.
Belcamp, Maryland 21017

or call
301-272-2000

(40-42) 

infliacija žiauriai griaužia 
žmonių kišenes, kodėl JAV 
doleris taip tuberkulioziškai 
menkėja užsienio rinkoj, 
kodėl užsienio biržose JAV 
žaliukas laikomas toli apa
čioj. Juk kadaise jis buvo 
pasaulio karalius.

Vien tik šių, 1978 metų, 
bėgyje doleris krito, paly
ginant su japonų ieną 26%, 
su šveicarų franku 26% ir 
su Vakarų Vokietijos mar
ke 7 c/i. Jeigu Šveicarija iš
liko fiziškai nepažeista pa
saulinio karo siaube, Vokie
tijos industrija buvo tota
liai sugriauta, Japonija at
laikė dvi atomines bombas. 
Kodėl tokia ekonominio gy
venimo dislokacija ir miste
rija: JAV doleris parklup
dytas importo-eksporto var
žybose kaip tik su Vakarų 
Vokietijos ir Japonijos rin
komis.

Amerikos eksportas ne
pajėgia išlyginti importo. 
Šiais metais importo-eks
porto deficitas vien tik su 
karo nuteriota Japonija pa
sieks trylika bilijonų dole
rių Amerikos nenaudai I

JAV dolerio perteklius 
pasaulinėje rinkoje daro jį 
pigia preke, čia glūdi dole
rinės infliacijos šaknys. 
Amerika nepajėgia savo in
dustrijos eksportu užgydy
ti infliacijos žaizdų.

Bet gydomės, kaip išma
nome. Atkreiptas, dėmesys 
į Japonijos atvejį. 140 va
dovaujančių eksporto firmų 
atstovų įsileido į energingus 
debatus, keldami milžiniš
ko japoniško importo pavo
jus. Debatai ragina nepa
sirašyti prekybinių sutarčių 
su Japonijos firmomis, kol 
importui nėra išlygos eks
porte. Tik šitaip galima im
porto-eksporto mainus pa
statyti ant sveiko pagrindo. 
Japonijos firmos sutinka su 
šia prielaida. Kaip šios de
batų teorijos atsišauks rea
lybėje.

Kaip visad, debatai, kaip 
bet kurios investigacijos, 
pravalo apatijos ir nieko ne
veikimo slogutį. Amerika 
aiškiau pamato pavojus toj 
fronto daly, kuria lengvabū
diškai taip ilgai nesirūpin
ta. Infliacijos šaknys raito
si JAV užsienio prekybos 
varguose.

Milžiniška važta per van
denyną atiteko kitų valsty
bių laivams. JAV-bių kapi
talas noriai bėga į užsie
nius, ieškodamas ten pi
gaus darbo, ir amerikinio 
kapitalo investacijomis pa
gamintos prekės įvežamos į 
JAV kaip užsieninės, čiulp- 
damos dolerius į tarpvalsty
binio deficito balą.

Ir čia staiga iškyla nau
jos teorijos: jeigu JAV do
leris būtų pakankamai pi
gus, Amerika pajėgtu atmo
kojamais už darbą konku
ruoti su Japonija! Antra 
vertus, JAV legislatūra ka-

DIRVA

Vytautas ir Albina Vaškiai įteikia Baltimorės Lietuvių muziejui kraičio skrynią. Iš kai
rės Vytautas Vaškys, Elena Okienė, Kęstutis Česonis, Albina Vaškienė ir Algimantas Grintalis.

tegoriškai atsisako nuo pro
tekcinių muitų, kurios su
laikytų normalioj padėty 
užsienio industrijos gami
nių importą.

Eksporto-importo proble
mos glūdi Amerikos biznio 
filosofijoje, bet kuriuo būdu 
turėti pelnus. Todėl impor
to firmos, nekreipdamos dė
mesio į bendrai Amerikos 
ekonomijai kenkiančias są
lygas, susiriša su importo 
galimybėmis, kurios neša 
pelną. Tas pat amerikinis 
kapitalas, kuris atstatė iš 
naujo Japonijos ir Vakarų 
Vokietijos industriją, dabar 
teikia jai galimybę klestėti, 
kad ir griaužia infliacija to 
pat kapitalo bazę — JAV 
pramonę, bankus ir visą 
buitį.

Vietnamo karo tragedija 
gerai pravalė JAV-ių iždinę. 
Greta 50,000 žuvusiųjų, 
šimtai bilijonų dolerių pa
laidoti Vietnamo ir Mekon- 
go džunglėse. Niekas nekri
tikuoja šimtų bilijonų dole
rių, kuriuos Amerikos dir
bančiųjų kišenės supila kaip 
pagalba „skurstančiam pa
sauliui”. Bangladešas, Afri
ka, Indija ... tokių kraštų 
sąrašas begalinis — visi 
pretenduoja į Amerikos iž
do pagalbą ir tokią gauna, 
ir vis dėlto reiškia neapy
kantą ... jankiams!

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationwde is on your stele

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

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

SUPERVISOR 
FINISHING DEPT.

★
Needed for independent folding ear- 
tion co. Mušt have knovvledge and 
be able to 3etup international right 
angle and straight line giuers.
North Carolina, a/c plant, top pay 
and fringe benefits. Immed. opening. 
Call collect 919-449-7000. (39-40)

BALTIMORĖS LIETUVIU MUZIEJUS
Po vasaros atostogų Bal- 

timorės Lietuvių Muziejus 
atidarė savo duris publikai 
rugsėjo 24 su specialia pa
roda. Publika grožėjosi pil
nai įrengta bakūže, kurios 
šiaudais nuklotas stogas, 
rastų sienos ir langinės ir 
gonkos medžio drožiniais iš
puoštos žavėjo žiūrovus. 
Bakūžės kambarėlis perne
ša lankytoją į kitą amžių 
Lietuvoje. Stalas, kėdės, lo
velė, kraičio skrynia, rankš
luostinė, vaza, ąsotis su 
bliūdu, margučiai, paveiks
lai ir didelė tautiniais rū
bais rengta lėlė yra visi Bal- 
timorės lietuvių rankdar
biai. Ratelis stovi prie lango 
uždengtu iš Lietuvos atvež
ta užuolaida. Audiniai, savo 
tautiniais raštais, irgi pri
sideda prie šio lietuviško 
vaizdo.

Šalia tautinių eksponatų, 
muziejaus pirmoji šio sezo
no paroda pagerbė Baltimo
rės Lietuvių Atleto Klubo 
buvusius ir dabartinius na
rius. Istorinės sporto nuo
traukos, trofėjos, įvairūs 
klubo praeities dokumentai 
ir išspausdintos senos pro
gramos sudomino publiką. 
Filmas iš Toronto Sporto 
žaidynių toliau pagerbė da
bartinius Baltimorės lietu
vių sportininkus.

Muziejus įsigijo daugiau 
eksponatų ir gavo aukų. 
Norime padėkoti Anna 
Wassell, Genovaitei Radžiu- 
vienei, Marytei Noreikienei, 
Margaret Būdaitė Matelis, 
Emilijai šilgalienei, Onai 
Karalienei, Mary Palovis, 
Rožei Pledienei ir Lilijai 
Bekerskienei.

Dėka Viktorijos Ven- 
ciaus, gyvenančios Florido- 

muziejus praturtėjo 
penkiais paveikslais, Var- 
no, Šimonio ir Tarabildos.

Nėra tinkamų žodžių iš
reikšti padėką Vytautui ir 
Albinai Vaškiams už jų ne
paprastas dovanas muzie
jui. Jų puikus ir ypatingai 
meniškas rankų darbas 
kraičio skrynia ir lova, šie

1978 m. spalio 19 d.

medžio dirbiniai yra tikrai 
skoningi ir netikėtinai gra
žūs. Be to, A. Vaškienė pa
rūpino visą patalynę lovai. 
Tai yra, rankoms kimštą 
šieniką, paklodę, tautinę lo
vatiesę ir dvi pagalves ir 
užvalkalus su jos pačios iš- 
megstais papuošimais.

Piniginėmis aukomis mu
ziejų parėmė po 100 dole
rių, LB Baltimorės apylin
kė, Amerikos Legijono Lie
tuvių Postas Nr. 154 ir Li
lija Bekerskienė; 50 dolerių 
Kalvelio tautinių šokių gru
pė; 32 dolerius Nijolė Ski- 
naitytė, Sarv; 25 dolerius 
Moterų Piliečių Klubas ir 
20 dolerių Emilija Railienė. 
Muziejaus vedėjai širdingai 
dėkoja už šią paramą.

Baltimorės Lietuvių 
Muziejaus Vedėjai

MACHINISTS
THE LUNKENHEIMER CO.

NEEDS EXPERIENCED 
LATHE HANDS, 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS 

AND OTHER MACHINISTS WHO 
CAN SĖT UP AND OPERATE. TOP 
BASE WAGES PAID PLŪS INCEN- 
T1VE OPPORTUNITY AND FULL 
RANGE OF COMPANY PAID BEN
EFITS. APPLY i N PERSON. MON- 
DAY THRU FRIDAY 8 TO I l AT 
1520 TREMONT ST., CORNER OF 
TREMONT & BEEKMAN, CINCIN- 
NATI, OHIO.

An Equal Opportunity Employer 
(38-41)

INDEPENDENT TRUCK 
OWNERS

Contracts now available with one of 
the nation’s leading machinery haul- 
ers. If you are interested in increasing 
your earnings, stop in, write,. o call:

INTERNATIONAL 
TRANSPORT, INC. 

1449 JOHN F1TCH BLVD. 
SO. WINDSOR, CT. 06074 

Phone: 203-569-2291
(40-44)

Wanted lst Class
TOOLMAKER

Excellent opportunity with a rapidlv 
expanding plastic custoni injection 
molding company. This position re- 
quires an individual vrith exper. in 
building and repairing molds.

ALSO NEED 
INJECTION MOLDING

SUPERVISOR
Be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.
Salary Commensurate wit experience. 
Excellent company benefits. Willing 
to relocate. Send resume to:

ATTN. R. L. McLAUGHLIN
MISSION PLASTICS INC. 

13615 Wyandotte 
Kansas City, Mo. 64145 

For interview 816-942-0662
(40-49)
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jstralijos padangėje
ATRODO, TURĖSIM 

SALĘ
Sydnėjaus lietuvių pasi

gyrimas ir pažiba yra mūsų 
Lietuvių Klubas, kuriame 
prieglobstį randa visos or
ganizacijos ir visi lietuviai. 
Tačiau didžiausia problema 
su klubu yra ta, kad jis yra 
licenzijuotas ir turi laikytis 
australiškų klubų įstatymų, 
pagal kuriuos jaunesni kaip

AUTOMATIC SREW 
MACHINE

5 years experience operating and 
setting up automatic screw machines 
is required. Mušt have own tools and 
gagės, and read shop prints.
Excellent wages, benefits and work- 
ing conditions.

AIRMATIC-ALL1ED INC.
185 Park Drive

Wilmington, Ohio 45177 
513-382-1691

(37-41)

STENOGRAPHERS
IMMEDIATE OPENINGS IN OUR 
DOWNTOWN COMPLEX rOR EX- 

PERIENCED STENOGRAPHERS. TYP- 
1NG 60-65 WPM and SHORTHAND 
AT 90-100 WPM.

NEAT APPEARANGE . PLEASANT 
PERSONAL1TY. WE OFFER EXCEL- 
l.ENT SALARY. 5 DAY WORK 
WEEK. EXCELLENT WORKING 
CONDITIONS & FRINGE BENEFITS.

CLEVELAND TRUST
900 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44101

We are an equal opportunity 
empioyer. M/F

(37-42)

WANTED
EXPERIENCED COLDHEADEN 

OPERATOR 
AND SĖT UP MAN 

EXPERIENCED CENTERLESS 
GRINDER

ALSO 
JOURNEYMEN 

MACHINE REPAIRMAN 
With experience in rebuilding and 
repairing machines.
Steadv Full time. Good vvages & 
benefits. WRITE OR CALL.

ROTEX CORPORATION
P. O. BOX 2611 

OKLAHOMA CITY, OKLA. 73126 
(37-43)

Wanted Ist Class Skilled 
MACHINE REPAIR 

and /or 
MACHINE REBUILDER

C.OOD BACKGROUND IN ELECTRI- 
CAL AND HYDRAULIC VVORK. EX 
CELLENT PAY AND FULL BEN 
EFITS.

APPLY IN PERSON:
PBM COMPANY

126 Groesbeck 
Mt. Clemens. Mich. 48013 

313-469-8336
Equal Opportunity ‘Empioyer 

(36-42)

TURRET LATHE OPERATOR
Needed by very clean company days. 
Voluntary, overtime. Top wages. Com- 
plete benefits. We are an equal op
portunity empioyel. Call Jim Shields 
(216) 651-3811. " (38-421

Kai kainos eina aukštyn,
dabar pats geriausias laikas _r.Tr./>Tr' 
investuoti bei apsigyventi — FLORIDOJE

JOHN (JONAS) PASKŲS 
atstovaujantis didžiausiai ir seniausiai nekilnojamo 
turto įstaigai pietų Floridoje, mielai jums patarnaus.

3640 N. Federal H-way, Pompano Beach, Fla. 33064, 
Įstaigos telefonas 1-305-782-4422 

Vakarais ir nedarbo metu: 1-305-946-4389

Adresas

ANTANAS LAUKAITIS

18-kos metų jaunuoliai ne
gali į jį įeiti ir jaunesni 
kaip 21-rių metų, negali 
žaisti pokerio (slot) maši
nomis. Kad negali žaisti, 
nors kas ten visų, ypatingai 
merginų, metus gali sutik
rinti, tai yra gerai, nes dau
giau pinigų kišenėje lieka. 
Tačiau, kad jaunuoliai ne
gali į klubą ateiti, ypatingai 
per jaunimo vakarus — yra 
jau ne taip gerai, nes jie 
jaučia kažinkokį pavydą ir 
tas juos dalinai atmeta nuo 
lietuviškos veiklos. Klubui 
jau senai buvo reikalinga 
didelė, nelicenzijuota salė, 
kurioje sau prieglobstį ras
tų visas jaunimas ir jų va
dovams nereikėtų kitiems 
išmokėti tūkstančių dolerių 
už salių nuomavimą, šį rei
kalą tiek aš, tiek ir kiti jau
nimo vadovai kėlėme jau 
nuo pačios pirmos klubo įsi- 
steigimo dienos, tačiau sun
ku buvo ką nors padaryti. 
Gi dabar, per paskutinį vi
suotiną klubo narių susirin- padarysi, gal kada nors ki- 
kimą, kur buvo duota me- , tą kartą.
tinė klubo apyskaita, paaiš
kėjo, kad mūsų klubas per 
metus turėjo metinės apy
vartos — pajamų $172,083 
ir gryno pelno padarė 
$55,908.97. Daugiausiai pa
jamų davė tie "vienaran-
kiai banditai” pokerio maši
nos — $124,141.60. Kaip 
matosi, pats klubas, jau iš
mokėjęs visas savo skolas, 
verčiasi labai gerai. Vi
siems bendruomenės reika
lams, spaudai, jaunimui 
klubas yra paskyręs 8000 
dol.

Grįžus iš Kanados ir 
Amerikos gastrolių, tiek 
spaudoje, tiek ir žodžiu aš 
labai daug pasakojau apie 
tas puikiąsias sales, kurias 
turi Amerikos ir Kanados 
lietuviai ir kur jaunimas 
gali taip puikiai praleisti 
laiką, treniruotis sportinėse 
treniruotėse, tautinių šokių 
parengimuose ir kt. Lietu
vių Klubo pirmininkas Vyt. 
Simniškis visą šį reikalą la
bai gerai suprato ir visą lai
ką salės statymą rėmė, ta
čiau buvo kitų direktorių, 
priešingų šiam darbui. Ta
čiau, po sėkmingo australų 
lietuvių pasirodymo ir nau
jos valdybos išrinkimo, į 
kurią įėjo ir Sporto Klubo 
”Kovo” sekretorė, veikioji
E. Birkmanienė, buvo ga

lutinai nuspręsta statyti sa
lę, vertės maždaug 300,000 
dolerių, kuri būtų pritaikin
ta ir teatrui ir kitiems rei
kalams. ši statyba numato
ma pradėti po N. Metų.

Sydnėjaus jaunimas tik
rai ras čia sau prieglaudą 
ir tuo pačiu visas lietuviš
kasis gyvenimas labai ir la
bai pagyvės. Gi, kaip buvo 
neoficialiai susitarta už 
maždaug trijų metų, mažes
nio standarto pasaulinę 
sporto šventę rengti Aus
tralijoje, tai su naująja sa
le, Sydnėjus bus vienas iš 
pirmųjų šios šventės ren
gimo favoritų.

LITUANIKOS 
ORKESTRAS 

NEATVYKSTA
Garsusis Chicagos Litua

nikos orkestras, vadovauja
mas A. Modesto, turėjęs at
vykti per Kalėdas į Austra
lijos Lietuvių Dienas, dėl ki
tų darbo įsipareigojimų, at
vykti negali. Tikrai labai 
gaila, nes Australijos lie
tuviai šio garsaus orkestro 
ir jų taip puikiai išpildomos 
programos, labai laukė. Ką 

DINAMIŠKAS ČESLOVAS 
LIUTIKAS

Jau penkeri metai, kaip 
Sydnėjuje gyvena Česlovas 
Liutikas, kuris šiomis die
nomis atšventė savo am
žiaus 75-rių metų sukaktį. 
Nedaug yra pas mus tokių 
aktyvių ir gyvenime taip 
judrių žmonių, kaip šis, 
aukšto ūgio, baltaplaukis ir 
visuomet kažkur tai sku
bąs, vyras. Per tuos penke
rius metus, kai jis iš N. Ze
landijos su savo, prieš me
tus mirusia žmona Elena, 
buvusia grafo Zubovo duk
ra, persikėlė į Sydnėjų, kad 
galėtų kartu būti su savo 
dukra ir sūnumi, jis pasida
rė vienas iš žinomiausių vi
suomenininkų Sydnėjuje. 
Jis įsijungė į savaitgalio 
mokyklos mokytojų darbą, 
jis sutvarkė mūsų lietuviš
kąją biblioteką, padarė la
bai patrauklią lietuviško
sios spaudos skaityklą, kur 
galima rasti viso pasaulio 
lietuviškąją spaudą. Su sa
vo paskaitų ciklu jis pasa
kojo apie N. Zelandiją, Lie
tuvą, lietuviškąjį gintarą ir 
kt., ne tik lietuviams, bet ir 
svetimtaučiams. Jo turimi 
labai vertingi pašto ženklai, 
pinigai, medaliai, lietuviš
kieji išdirbiniai, gintaras ir 
kt., ne vieną kartą buvo pa
rodyti specialiose parodose. 
Jis su savo paskaitomis va
žinėjo ir po kitus Australi
jos miestus, visur iškelda
mas Lietuvos valstybę, Lie
tuvos kultūrą, meną ir mū
sų tautinius turtus. Sekda
mas savo sportininko sū
naus pėdomis, jis aktyviai 
įsijungė ir į mūsų lietuviš
kąjį sportinį gyvenimą, sa
vo patarimais ir svariu žo
džiu daug padėdamas mūsų 
jaunimui. Tai auksinės šir
dies žmogus, kurio energi

jos galėtų pavydėti ir dau
gelis jaunuolių.

Linkėdami mūsų mielam 
sukaktuvininkui daug, daug 
laimingų ateities gyvenimo 
dienų, mes tikimės, kad ir 
toliau jis bus mūsų lietuviš
kame Sydnėjaus ir Austra
lijos lietuviškame gyveni
me, kaip tas niekuomet ne- 
užgęstantis švyturys, ro
dantis tą gražų lietuviškąjį 
gyvenimo ir veiklos kelią 
mums ir mūsų jaunimui.

"ŽILVINUI” 30 METŲ
Adelaidės tautinių šokių 

vienetas "Žilvinas” jau šo
ka ir lietuviškąjį tautinį šo
kį rodo tiek saviesiems, tiek 
ir svetimtaučiams, jau 30-tį 
metų, šiuometinis grupės 
vadovas yra B. Sabickis, 
pats buvęs šios grupės šo
kėjas ir išaugęs iš jos. Jau 
šešeri metai kaip grupės ad
ministratorius yra V. Ven
cius, kuris per tą laiką įdėjo 
labai daug darbo ir rūpes
čių, kad šią reprezentacinę 
grupę išlaikius. Per tą visą 
laiką šiam vienetui vadova
vo ir jį mokė daug įvairių, 
dar Lietuvoje buvusių žino
mų, mokytojų, tačiau vie
nas po kito jie pasitraukė 
ir, su buvusios grupės vado
vės B. Lapšienės išėjimu, 
pasibaigė ir kvalifikuotų 
mokytojų vadovavimas, jį 
perduodant jau čia pasiruo- 
šusiems jauniesiems šokių 
mokytojams. Be vyresniųjų 
grupės, yra ir jaunesniųjų, 
kuriai vadovauja R. Stan
kevičiūtė.

Rugsėjo 16 "Žilvinas” da
lyvavo didžiojoje Festival 
Theatre salėje, kur buvo su
rengtas 16-kos tautybių et
ninis festivalis, čia lietuviai 
pasirodė su jų administra
toriaus V. Venciaus paruoš
tu šokių montažu "Piršly
bos”. šiame pasirodyme lie

PETRAS 
KLIMAS

Dr. Alberto Geručio parašyta monografija PETRAS 
KLIMAS valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys. 
320 psl. Išleido Viltis. Kaina 10 dol. Pagrindiniai skyriai 
knygoje: Tiesiant kelią į laisvę; Lietuvos diplomatinis 
atstovas užsienyje; Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos 
okupacija; Petras Klimas — totalitarinių režimų auka.

Knyga galima įsigyti leidykloje — Dirvoje, pasinau
dojant šiuo kuponu, ar pas knygų platintojus.

------------------ IŠKIRPTI-----------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau man atsiųsti D .1. Geručio 
monografiją PETRAS KLIMAS.

Pavardė ............................................................................... .

tuviai pasirodė labai sklan
džiai ir nuotaikingai. Su 
šiuo šokių montažu, "Žilvi
nas" pasirodys ir Sydnėjaus 
Lietuvių Dienų tautinių šo
kių šventėje.

BALTIEČIŲ SEMINARAS
Rugsėjo viduryje, Sydnė

jaus Marąuarie universite 
buvo surengtas baltistikos 
seminaras, užtrukęs ten vi
są dieną, šį seminarą orga
nizavo jaunų baltiečių aka
demikų grupė, kuriai dabar 
vadovauja inž. Vytautas 
Juška, plačiai žinomas Syd
nėjaus lietuvių jaunimo 
tarpe ir taip pat jis yra 
Lietuvių Klubo vienas iš 
direktorių.

Šis seminaras, sutraukęs 
virš šimto klausytojų, ku
rių tarpe buvo nemažai ir 
s v e t imtaučių akademikų, 
yra laikytinas labai gerai 
pasisekusiu ir reikšmingu 
mūsų lietuviškosios kultū
ros veikloje ir jos propoga- 
vime. Pabaltijis ir Pabaltijo 
valstybių vardas Australi
jos visuomenės tarpe yra 
labai gerai žinomas, šiame 
seminare buvo skaitytos 
septynios paskaitos, jų tar
pe ir dviejų lietuvaičių, tai: 
dr. G. E. Kazokienės, pri
statant M. K. Čiurlionį kaip 
muziką ir tapytoją ir A. 
Juškaitės paskaita apie lie
tuviškas knygas Australi
jos bibliotekose. Visos kitos 
paskaitos buvo politinių te
mų, liečiant jose Pabaltijo 
kraštus. Visos paskaitos bu
vo tikrai įdomios ir aukšto 
akademinio lygio. Tikėsi
mės, kad ir ateityje pana
šūs, o gal ir platesnio mas
to seminarai bus rengiami 
pas mus, supažindinant sve
timtaučius akademikus su 
mūsų Pabaltijo kraštų isto
rija, kultūra, politine padė
timi ir kt.
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Ričardas Daunoras Bostone Detroito lietuviai
Jaunimas ruošė baritono 

Ričardo Daunoro koncertą, 
o senimas skubėjo jo klau
sytis. Rugsėjo 23 dieną bu- 
bo graži ir šilta, ir New 
England Life salė žinoma 
lietuviams iš pirmiau ten 
buvusių koncertų. Mes bė- 
gome pasiklausyti mūsų di
sidento, iš Lietuvos pabė
gusio žmogaus. Kad jis dai
nininkas, tas jau antraeilis 
dalykas: tai mūsų tautinė 
pareiga.

Belaukdama vėluojančio 
spektaklio mečiau akį į pro
gramą: ji sudaryta prisi
laikant aukščiausių meninių 
reikalavimų: dainos ir ari
jos dainuojamos originalio
mis kalbomis, duodant 
trumpą vertimą. Pirmoje 
dalyje girdėjome lietuvių 
kompozitorių ir lietuviškas 
liaudies dainas, antroje — 
svetimtaučių ir operų ari
jas. Pirmąją dalį sudarė: 
Auki berželi — V. Blušius, 
Reųuiem mano draugams — 
G. Gudauskienės, žaliojoj 
lankelėj — Tallat-Kelpšos, 
liaudies dainas — Neturiu 
aš namelių — harmonizuota 
R. žigaičio, Ėsk karvutė — 
harm. J. Gruodžio, Anoj pu
sėj Dujonėlio, Išėjo tėvelis 
į žalią girelę, Mergužėle 
brangi — harm. St. Šim
kaus, ir Šią naktelę orig. 
daina M. Petrausko.

Ričardas Daunoras dai
nuoja, ne rėkia, jo balsas 
pastatytas ir jis jį valdo 
laisvai. Jis yra kamerinis 
dainininkas, ne operinis. Jo 
balso medžiaga vidutinė, 
sienų nedrebina. Ričardas 
pasižymi giliu muzikalumu, 
kurio negali duoti jokia mo
kykla. Muzikalumas yra 
kaip žmogaus veidas: jis 
lieka tas pats visą gyveni
mą, bręsdamas jis įgauna 
daugiau gilumos. Muzikalu
mo galima pavydėti pas Ri
čardą: jo frazė buvo veda
ma vokalo, ne jausmo, nors 
jis turi vidinį jausmą. Mu
zikalumas valdė ir ritmą. 
Ritmas buvęs preciziškas. 
Daunoras keičia charakte
rį: vienaip jis išpildo liau

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lake-ood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

dies dainas, kitaip origina
lias, dar kitaip operų arijas. 
”In ųuesta ttfmba” Beetho- 
veno Ričardas įdėjo Beetho- 
veno muzikos gilumą ir tą 
melancholinę nuotaiką, ku
rioje šis veikalas yra para
šytas. ”Der Lindenbaum” 
Schuberto Ričardas išpildė 
romantinėje nuotaikoje, šis 
romantizmas plaukė iš pa
čios muzikos, ne iš vaidy
bos. Rudolfo kavatina iš 
operos Sonnambula, Colleno 
romansas iš La Bohema, 
Fiesko romansas iš Simon 
Boccanegra, Basilio arija iš 
Sevilijos Kirpėjo — visos 
tos arijos buvo išpildytos 
klasine forma, kur pirmaeilį 
vaidmenį vaidina vokalas, 
muzika, o antraeilį — emo
cija. Taip dainuoja pirmaei
liai solistai: nereiškia, kad 
kad Ričardas yra toks. Bet 
jis bus. Gyvendamas aplin
koje, kuri supranta muziką 
ir gryną muziką mėgsta, jis 
subręs. Linkiu jam negrįž
ti Amerikon gyventi: čia 
nedėkinga auditorija.

Plojo salėje esantys kaip 
retai. Solistas buvo privers
tas trys kart išeiti bisui. Jis 
atliko 'Takelis miške” ita
lų kompozitoriaus Biccio 
"Augau aš pas tėvelį’’ — 
Longino Sabariaus, liaudies 
daina — Jūroj laivelis plau
kia. Keista, kas harmoniza
vo tą "liaudies dainą”, kuri 
skambėjo kaip šokamas val
sas, kažką kažkas ten pri
dėjo ir atėmė.

Koncertas buvęs malonus 
klausyti: seniai panašų gir
dėjome ir dar negreitai tai 
išgirsime. Linkime Ričardui 
Daunorui tęsti savo meninę 
liniją.

Solistui akompanavo for
tepijonu pianistas Saulius 
Cibas.
KAMERINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS BOSTONE

Metinis muikininko Izido
riaus ir pianisto Vytenio M. 
Vasyliūnų koncertas Bosto
ne įvyks sekmadienį, spalio 
29 dieną, 3 vai. po pietį] Jor- 
dan Hali mažoje salėje. Bi-

DETROITO LIETUVIŲ
KULTŪROS KLUBAS 

PAMINĖJO SIDABRINU 
SUKAKTĮ

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas spalio 8 d. Tarp
tautiniame Institute pami
nėjo savo veiklos 25-rių me
tų sukaktį. Instituto didžio
sios salės šone buvo įreng
tos dvi parodėlės: lietuvių 
tautodailės ir fotografo Ka
zio Sragausko klubo veiklos 
foto nuotraukų. Scenoje vi
siems į akis krito didelė 
skaitlinė ”25”. Scenos kai
rėje stovėjo Amerikos vė
liava, o dešinėje — Lietu
vos.

Agr. J. Baublys pravedęs 
Lietuvių Kultūros klubo 25 m. 
veiklos minėjimo programą.

K. Sragausko nuotr.

Paminėjimą pradėjo klu
bo pirmininkas Antanas 
Musteikis. Savo tartame žo
dyje pažymėjo, kad prieš 
25-rius metus, 1953 m. sau
sio 11 d. senosios kartos lie- 

lietų kainos tik $2.50. Pro
gramoje Brahmso, Griego 
ir Gaidelio veikalai — sona
tos. Tai jau labai reta pro
ga pasigerėti kamerinės 
muzikos programa, ypač sa
vo kompozitoriaus, kurio 
juk niekur kitur neišgirsi. 
Bostoniškiai kultūrininkai 
nuoširdžiai laukiami ir kvie
čiami gausiai atsilankyti.

♦ Dr. Vytenis Vasyliūnas, 
važinėdamas su paskaito
mis kaip fizikas, šalia duo
da vargonų koncertus įvai
riose Europos vietovėse. 
Programa, kurią jis paruo
šė Europos lietuviams stu
dijų savaitėje, jis kartoja 
svetimtaučiams. Jis koncer
tavo gražioje St. Jakob 
Stadtpfarkirche Burghau- 
sene, St. Marian bažnyčioje 
Hamburge, St. Elizabeth 
bažnyčioje Bremene ir St. 
Michael bažnyčioje Salzgit- 
ter-Lebenstelt. Jo progra- 
mon yra įtrauktas ir lietu
vis kompozitorius — Julius 
Gaidelis.

E. Vasyliūnienė

ANTANAS GRINIUS
tuvių buvo įsteigtas šis klu
bas, kuris yra jau suaugęs 
ir šiandieną švenčiąs 25-rių 
metų sukaktį. Pasveikinęs 
svečius ir klubo talkininkus 
paprašė atsistojimu ir ty
los minute pagerbti miru
sius klubo narius. Tolimes
nei programai vesti pakvie
tė klubo darbštų narį Jurgį 
Baublį.

Kultūros klubo pirminin
kas Antanas Musteikis klu
bo valdybos nutarimu pake
liamas į klubo garbės na
rius. Pakėlimo aktą perskai
tė vicepirmininkė Stefa 
Kaunelienė ir įteikė kun. S. 
Ylos knygą "Lietuvių šei
mos tradicijos". Po to buvo 
iššaukti į sceną visi buvę 
klubo pirmininkai: dr. Eu
genija Gurskytė-Paužienė, 
Rožė Bilaitienė, Stasė Hot- 
ra, Alfonsas Gilvydis ir An
tanas Musteikis ir jaunos 
mergytės Vytė ir Rūta 
šnapštytės prisegė jiems 
tautinių spalvų rožytes. 
Viena buvusi klubo pirmi
ninkė K. Stokus yra mirusi.

Kultūros klubo 25-rių me
tų veiklos apžvalgą papasa
kojo vicepirmininkė Stefa 
Kaunelienė. Apžvalga buvo 
paruošta labai kruopščiai.

Atsižymėjusios visuome
ninėje veikloje senosios 
kartos lietuvės ir buvusios 
klubo pirmininkės Rožė Bi
laitienė ir Stasė Hotra buvo 
apdovanotos šaulių žvaigž
dės Ordeno medaliu. Meda
lius prisegė St. Butkaus 
šaulių kuopos pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas.

Kultūros klubą 25-rių me
tų sukakties proga žodžiu 
sveikino: Jurgis Mikaila — 
LB Michigano apygardos ir 
ateitininkų vardu. Algis 
Rugienius — LB Detroito 
apylinkės vardu, įteikdamas 
A. Musteikiui ir Stefai Kau- 
nelienei po knygą: "Palikę 
Tėviškės Namus” ir "Lietu
vių šeimos Tradicijos". Dr. 
Algis Barauskas — Payerg- 
tųJUautiuk Pabalti jos ko- 
mįtętcLJvardu. Stasys^imo- 
liūnas — ramovėnų ir sava
norių vardu. Jonas Švoba — 
ALT S-gos ir šaulių vardu. 
Skautininke Danguolė Jur- 
gutienė — Baltijos ir Ga
bijos skautų tuntų ir mer
gaičių choro tėvų komiteto 
vardu. Kazys Gogelis — 
Amerikos Lietuvių Radijo 
valandėlės vardu ir Anta
nas Norus — Sandaros ir 
SLA 352 kuopos vardu. 
Raštu sveikino: muzikas 
Juozas Žilevičius Kristina 
Daugvydienė — DLK Biru
tės draugijos Detroito sky
riaus vardu, adv. Rimas Sa- 
kis DLOC valdybos pirmi
ninkas ir Balfo 76 skyriaus.

Po sveikinimų sekė meni
nė dalis. Kristina ir Regina 
Butkūnaitės gitara prita
riant padainavo 6 dainas. 
Abi dėvėjo tautinius rūbus, 
gražiai atrodė ir savo gra
žiais balseliais sužavėjo 

svečius ir susilaukė Adaug 
plojimų.

Windsoro Tautinių šokių 
grupė "Neris" pašoko 4 
tautinius šokius. Apie šo
kius papasakojo Rita Nai- 
kauskaitė. Grojo V. Pet
rauskas.

Mergaičių vokalinis an
samblis, muz. Stasiui Sli
žiui palydint pianinu, o Vy- 
tauthui Petrauskui grojant 
akordeonu padainavo 4 dai
nas. Mergaitės jaunos, dė
vėjo tautinius rūbus, gra
žiai skambėjo ir jų balsai. 
Jos susilaukė nuo svečių 
daug aplodismentų.

Tenka paminėti, kad pa
minėjime buvo ir aukštų 
svečių, tarp jų Tarptautinio 
Instituto direktorė Joyce 
Lew.

Lietuvos himną sugie- 
dant buvo baigta paminėji
mo pirmoji dalis. Po jos 
kun. Algis Kizys iš Chica
gos rodė filmą: Pennsylva- 
nijos lietuvių angliakasių 
gyvenimas ir Simo Kudir
kos sutikimas Chicagoje. Į 
paminėjimą atvyko ir jame 
dalyvavo apie 150 svečių. 
Kultūros klubo narės ir ki
tos talkininkės visus sve
čius vaišino kavute ir pyra
gaičiais. Pranė Balandienė 
svečiams išdalino net tris 
tortus. Programos atlikė
jams, šeimininkėms, sve
čiams ir visiems šio paminė
jimo talkininkam padėkojo 
klubo vicepirmininkė Stefa 
Kaunelienė.

Iš DLOC VEIKLOS
Detroito Lietuvių Orga

nizacijų centro valdyba ti
kisi, kad įvykę nesklandu
mai su LB Detroito apylin
kės valdyba bus taikiu bū
du išlyginti ii’ senų dienų 
vienybė ir draugystė vėl 
klestės abiejų organizacijų 
darbe.

D.L.O. Centras šiais me
tais švenčia savo 35-rių me
tų veiklos sukaktuves. 
Šventės iškilmingas pami
nėjimas įvyks lapkričio 11 
d., šeštadienį, Bronze Wheel 
restorane, 27225 W. War- 
ren St., Dearborn Hts., Mi. 
Bus trumpa oficiali minėji
mo dalis, meninė programa, 
vaišės ir šokiai. Pradžia 
7:30 vai. vakaro su koktei
liais. Šokiams gros gera mu
zika. Visi kviečiami daly
vauti.

1979 metų Vasario 16-tos 
dienos minėjimas bus ren
giamas Kultūros Centre va
sario 11 dieną. Prelegentai 
lietuvių ir anglų kalbomis 
jau pakviesti. Meninę pro
gramą atlikti pakviesti vie
tiniai meniniai vienetai.

DLOC valdyba kviečia lie
tuvišką Detroito visuomenę 
laikytis vienybės ir remti 
jos veiklą, kurios ji nuo
širdžiai imasi ir kartu pa
remti visų kitų organizacijų 
veiklą, kuri yra tikrai rei
kalinga lietuvybės išlaiky
mui mūsų tremtyje. Būda
mi vieningi mes pasieksime 
ir mūsų galutinio tiksle — 
Laisvės mūsų Tėvynei Lie
tuvai.
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AŠTUNTASIS LITERATŪROS 
VAKARAS CLEVELANDE

Poetas Henrikas Nagys skaito savo poeziją.
A. Jasinevičiaus nuotr.

Clevelando Studentų ir 
Moksleivių Ateitininkų gra
žia tradicija tapęs literatū
ros vakaras įvyko š. m. rug
sėjo mėn. 30 d. Lietuvių 
Namų salėje, šiais metais 
susilaukta jau aštunto lite
ratūros vakaro, kurį vaini
kavo mums gerai pažįsta
mas poetas Henrikas Na
gys ir deklamatorė Izabelė 
žmuidzinienė. Prieš aštuo
nerius metus buvo pradėta 
su poeto Mačernio poezijos 
pristatymu. Vėliau sekė B. 
Brazdžionis, A. Baronas, J. 
Jankus, B. Pūkelevičiūtė, N. 
Jankutė-Užubalienė ir K. 
Bradūnas su V. Veselka.

Į šio sezono vakarą, artė
jančio rudens paskutiniais 
gėlių žiedąis išdekoruotą 
salę, rinkosi jaunimas, jų 
tėveliai, bei literatūros ir 
dailiojo žodžio mėgėjai. Va
karo programos skoningą 
viršeli paruošė D. čepulytė. 
Literatūros vakarą atidarė 
Andrius Kazlauskas prista
tydamas šio vakaro svečius. 
Scenoje pirmą kartą Cleve
lande pasirodė Izabelė 
žmuidzinienė, dailiojo žo
džio interpretatorė - dekla
matorė. Ji vaizdžiai perda-

vė ištraukas iš Mykolaičio- 
Putino raštu. Ilgai mintinai 
išmokti prozos kūriniai vie
nas po kito pristatė Putino 
palikimą mūsų literatūros 
lobiui. Ypač įdomiai perduo
tas Vestuvių muzikantas.

Poetas Henrikas Nagys 
savo žodžiu bei kūryba už
būręs lituanistinės mokyk
los mokinius, ta pačią nuo
taiką perkėlė ir i vakaro da
lyvius. Programoje pasirin
ko kūrinius iš įvairių savo 
išleistų rinkinių bei dar 
spaudoje nepasirodžiusių ei
lių. Poetas prieš skaityda-

mas savo kūrybą nuotaikin
gai pristatė kiekvieną eilė
raštį, papasakodamas apie 
jo atsiradimo istoriją bei 
humoristinei pasidalinda
mas savo sielos išgyveni
mais. Nekartą prasitarda
mas, kad jis rašo mums, o 
ne sau. Jo eilėraščiai įvai
rūs. Juose atsispindi tėvy
nė, gamta, artimo eilė bei 
kasdieninio žmogaus klajo
jimas po žeme. Dažnai kal
ba apie mirtį, bet tai su
pranta kaip kiekvieno žmo
gaus likimą. Praskaidrinęs 
mūsų kasdienybę savo dai
nos žodžiais ilgai liks ne
užmirštas.

Tur būt ne vieną paska
tino grįžus į namus atsi
versti jo rinkinių knygą ir 
drauge su jo mintim pava
karoti.

Puikus kūrinys poema 
apie Brolį, kurio žodžiai dar 
ir šiandien skamba ausyse:

Mano brolis kalbėjo su 
visais auksaburniais.

Mano brolis tylėjo kartu 
su visais žemdirbiais.

Mano brolis kopė i kalną 
paliesti Laimės žiburio.

Už šį dailiojo žodžio va
karą esame dėkingi Studen
tų ir Moksleivių Ateitininkų 
valdyboms bei jų globė
jams kun. G. Kijauskui, S. 
J., N. Balčiūnienei ir O. 
Klio'rytei. Tikimės, kad ši 
tradicija dar eilę metų mus 
suburs drauge pabuvoti su 
mūsų išeivijos poetais.

Ingrida Bublienė

NERIJOS’ PLOKŠTELĖ
TURI PASISEKIMĄ

”Nerija”, Clevelando lie
tuvių studenčių vokalinis 
vienetas, neseniai išleido sa
vo pirmąją plokštelę. Vie
neto dalyvės džiaugiasi 
įamžinusios ketverių metų 
skambų darbą ir kviečia lie
tuvių visuomenę dalintis su 
jomis jų darbo vaisiais. 
”Neriją” sudaro sopranai: 
Rita Balytė, Roma Balytė, 
Zita Kripavičiūtė, Nijolė 
Lenkauskaitė, antri sopra
nai: Onytė Kliorytė, Viktu
tė Lenkauskaitė, Danutė 
Miškinytė, Ligija Rociūnai-

MOKAME AUKŠČIAUSIA

UŽ SANTAUPŲ

Įnešus $1.000
18 mėnesiams

/ O/ Įnešus $1.000
2/0 mėnesių

NUOŠIMTĮ

PAŽYMĖJIMUS
V Įnešus $1,000
O 30 mėnesių

Įnešus $1,000
72 mėnesiams

I. Žmuidzinienė deklamuoja
A. Jasinevičiaus nuotr.

Pagal federalinės valdžios įsaką 
jinio sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas nuošimtis už 90 dienų, 
o už likusį periodą ant išimtos sumos išmokamos tik reguliarus san
taupų knygutės nuošimtis (5%%).

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

už santaupas, išimtas iš pažymė-

tė ir altai: Kristina Aukš
tuolytė, Živilė Kliorytė ir 
Danutė Sirgėdienė.

Daugelis vieneto repertu
aro dainų (lietuvių liaudies 
ir estradinių) yra suharmo
nizuotos ir pritaikytos pa
čios dirigentės Ritos čyvai- 
tės-Kliorienės. Repertuare 
rasite V. Jančio, L. Povilai
čio, B. Budriūno, B. Gor- 
bulskio, A. Raudonikio ir 
M. Novikio kompozicijas.

„Nerijai” akompanuoja 
Kristina Kuprevičiūtė.

Dainų rekordavimo metu, 
balsų takų balansavimu, di
namikos išlyginimu bei 
techniška pagalba rūpinosi 
Linas Stempužis. „Nerija” 
plokštelės spausdinimo dar
bą ir techniškus darbus ko
ordinavo Juozas Stempužis. 
Plokštelės viršelį iliustravo 
Dianna Penkauskaitė.

Plokštelei užsakymus 
siųsti šiuo adresu: Rita čv- 
vaitė-Kliorienė, 18111 Hill- 
grove, Cleveland, Oh. 44119.

Plokštelės kaina: $7.00. 
Persiuntimo išlaidoms pra
šoma pridėti $1.00.

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.

/uperior Avino/
"and loan association

NEEDED
DEUTZ PNGINE 

MECHANICS 
WISCONSIN MECHANICS 

INGERSOL —- RAND 
COMPRESSOR 

MECHANIC
AND

lst CLASS FABRICATORS
GOOD BENEFITS

Call Willie 
HARLEY INDUSTRIES 

4427 W. 12th St.
Houston Texas 77055 

713-686-8621
(36-45)

6712 Superior Avė. 
431-2497

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS. UŽDARYTA PIRMADIENIAIS.

MAIN OFFICE
798 East 185th Street 

481-8552
13515 Euclid Avė. 

681-8100
32800 Center Ridge Road 

779-5915

FSIJC

14406 Cedar Avė. 
381-4280

MAINTENANCE 
MECHANIC

Mature person required for trouble- 
shooting and maintenance on special 
purpose production machines. Appli- 
cant should have good machine main
tenance exp.. with some knovvledge of 
hydraulic or pneumatic syslems.

SUPERIOR BRUSH CO.
3453 West 140 St.

Cleveland, Ohio
Apply between 9-11 a. m. and 

1-3 p. m.
An Equal Opportunity Employer 

(39-45)
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CLEVELANDO MIESTO TARYBOS 
REZOLIUCIJA 

LIETUVOS KLAUSIMU
Hm. No. 2282-78.
By Councllmen Lynch nnd Trenton. 
An emergency renolution cott- 

demnlng the Soviet Rumliui presence 
In Lithuania and demandlntr re Iena e 
of Lithuanian priaonera of con- 
■dence.

Whereas. ln 1918 the independent 
Btate of Lithuania was reestabliahed 
by the free exercise of the right of 
self-determfnation by the Lithuanian 
people; and

Whereas, by the Peace Treaty of 
July 12, 1920, Soviet Russia officially 
recognlzed ". . . wlthout reeervatlon 
the sovereign rlghts and tndepend- 
ence of the Lithuanian Stale" and 

. voluntarlly and for all time 
. . . "abandoned all claims of Russia" 
, . . over the Lithuanian people and 
their territory. . —again confirm-
lng it with the st&tement by Molotov 
to the Supreme Soviet, reported In 
Pravda on November 1. 1939, saylng 
that the Mutual Asslstance "Pacts 
wtth the Baltic Statės in no way 
imply the lntruslon of the Soviet 
Union ln the internal affalrs of 
Eston'ia, Latvia and Lithuania. . 
and

Whereas, the Soviet Union, on 
June 15, 1940, lnvaded and occupled 
Lithuania and forcibly annexed the 
Republic of Lithuania in.to the So
viet Union; also reinvaded it again 
in 1944, and is štili holding lt under 
occupation. wlth a policy of Russlfl- 
catlon and religious and political 
persecution; and

Whereajs, In the Helsinki Agree- 
ments Princlple VIII (Basket I) 
statės the equal rlghts and self- 
determlnation of peoples — that 
", . . all peoples have the right, in 
full freedom, to determlne . . . their 
Internal and external political status 
. . and

Whereas, Unlted Statės has con- 
demned the U. S. S. R. take-over of 
Lithuania. and the Inng-standing 
U. S. policy of non-recognitlon of 
the forclble incorporatlon of Lithu
ania Into the Soviet Union has not 
been altered with the Helsinki 
Accords; and

Whereas, that the Soviet Russlan 
Government has no right įto be 
nresent in Lithuania and to Interfere

GOLFO SEZONO UŽBAIGTUVĖS
Clevelando Lietuvių Gol

fo Klubo užbaigtuvės įvyko 
rugsėjo 30 Lošt Nation gol
fo laukuose. Dalyvavo 30 
golfininkų. Po žaidynių tu
rėta ”steakai” su alučiu, ku
riuos puikiai kepė Rimas 
Laniauskas.

Iš viso šiais metais su
žaista įvairiuose golfo lau
kuose 13 žaidynių ir vienos 
rungtynės su Detroito gol- 
fininkais, kurias laimėjo de- 
troitiškiai "nusinešdami” 
pereinamąją dovaną. Kitais 
metais tikimasi „atsigrieb
ti”.

Skaitant visų žaidynių 
davinius šiais metais laimė
tojais išėjo: Pereinamą do- 
vaną-taurę laimėjo Vyt. 
šlapelis. Asmeniškas trofė- 
jas gavo: A klasėje — 1 
v. Jurgis Joga, 2 v. Edv. 
Blumentalis, 3 v. Jonas Ra- 
čila; B klasėje — Iv. Jau
nutis Nasvytis, 2 v. Anta
nas Garka, 3 v. Benis Pau- 
lionis; C klasėje — Iv. 
Vyt. Sirgėdas, 2 v. Paulius 

Rimo Laniausko paveikslas "Sprendimas” priimtas dalyvauti American Watercolor Soc. 
New Yorke parodoje 1978 m. R. Laniausko kūrinių parodą Clevelande rengia Korp. Giedra 
š. m. gruodžio 2-3 d. Lietuvių Namuose.

In the internal affalrs of Lithuanian 
people, especially to arrest and send 
them to Soviet Russian prlsons, 
forced labor camps and "psychiatrlc 
hospitals.” because the stay of So
viet Russlan army and adminlstra- 
tlve power ln Lithuania is illegal 
In the eyes of internatlonal }aw. 
Lithuanians forced to llve ln exlle 
ln the Sovie.t Republlcs mušt be 
allou-ed to return home to their own 
country, Lithuania; and

NVhereas, this resolutlon consti- 
tutes an emergency measure pro- 
vidine for .the immediate preserva- 
tion of the public health, aafety and 
welfare; now, therefore

Be it resolved by the Councll of 
the City of Cleveland:

Sectlon 1. That the Councll of the 
City of Cleveland hereby urges 
Preslden.t Carter, and the U. S. Con- 
gress, to take extra measures to 
secure release of the political acti- 
cist Viktoras Petkus. Balys Gajau
skas. Algirdas Zypre, Petras Paul- 
aitis, Vladas Lapienls, Ona Prans- 
kunaite, Šarūnas Žukauskas. Petras 
Plumpa-Plivira, and hundreds of 
other Lithuanian prlsoners — all 
fighters for religious and human 
rights in Lithuania.

Sectlon 2. That this Council con- 
demns the continued Soviet presence 
in the independent natlon of Lithu
ania and urges Presiden-t Carter to 
use«all means at hls dlsposaJ to seek 
the removal of such presence from 
the Lithuanian Natlon.

Sectlon 3. That this resolutlon is 
hereby declared to be an emergency 
measure and provided lt recelvea the 
affirmative vole of two-thlrds of all 
the members elected to Councll. lt 
shall take effect and be in force 
Immedlately upon lts adoption and 
approval by the Mayor; otherwise lt 
shall take effect and be in force 
from and after the earllest perlod 
allowed by law.

Motion to su8pend rules, Charter 
and statutory provlslons and place 
on finai passage.

The rules were suspended. Yeas 31. 
Nays 0. Read second time. Read 
third time in full. Adopted. Yea« 31, 
N a ys 0.

Skardis, 3 v. Petras Matas. 
Moterų klasėje dovaną ga
vo Margie Andrus. Seniorų 
klasėje 1 vietą ir dovaną 
laimėjo Vincas Vaičaitis.

Galfo sviedinukais apdo
vanoti: Algis Matas, Vyt. 
Matas, Romas Bridžius, R. 
Laniauskas, Vyt. Miškinis, 
Džiugas Staniškis, Pranas 
Joga, Petras Stungys. Trau
kimo būdu dovanas gavo: 
Andrius Razgaitis, Marceli
nas Žitkus (po lietsargį), 
Alfa Nevulis ir Vincas Vai
čaitis (po įrankį sviedinu
kams iš vandens ištraukti).

Klubo valdybą šiais me
tais sudarė: R. Laniauskas,
A. Andrus, A. Nagevičius,
B. Paulionis, L. Staškūnas 
ir A. Garka. Ateinantiems 
metams valdybon išrinkta: 
Vincas Urbaitis, Vyt. Sir
gėdas, B. Paulionis ir P. 
Matas.

Ateinančiais metais Dar
bo Dienos savaitgalį Cleve
lande įvyksta š. Amerikos 
ir Kanados lietuvių galfo

žaidynės, kurias organizuo
ja ir globoja Clevelando 
Lietuvių Golfo Klubas. Pa
prastai tokiose žaidynėse 
dalyvauja per 100 žaidėjų. 
Šioms žaidynėms organizuo
ti netrukus bus sudarytas 
komitetas, kuriam vado
vauti yra pakviestas Jau
nutis Nasvytis. Jam paves
ta sudaryti komitetą. Golfo 
Klubas turi 33 narius. Kai 
kurie jų į žaidynes atsiveda 
ir svečių. Apskritai šie me
tai buvo gana sėkmingi, ne 
per vienas žaidynes negavo
me lietaus. Taipgi gana 
gausiai dalyvavome ir šių 
metų Toronto golfo žaidy
nėse. (ag)

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• SPALIO 21 D. Lietuvių 
Namų apatinėje salėje Įvyks 
Clevelando Ramovėnų Choro 5 
metų sukakties minėjimas.

• SPALIO 22 D., 4 vai. po
piet — Kultūrinė popietė filmų 
festivalis ir kun. Algimanto 
Kezio foto darbu paroda.

• SPALIO 28 IR 29 D. Lie
tuvių Dienos. Rengia LB Cle
velando apyl. valdyba.

• LAPKRIČIO 4 D. Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
metinis suvažiavimas ii' balius 
Lietuvių namuose.
• LAPKRIČIO 11 D. Žalgi

rio šaulių kuopos parengimas 
Naujos parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 12 D. ASS 
metinė šventė Lietuvių Na
muose.

• LAPKRIČIO 18 D. Lietu
vos kariuomenės šventės mi
nėjimas Lietuvių Namuose. 
Rengia LKVS "Ramovė”

• LAPKRIČIO 19 D. 4 vai. 
po pietų Naujos parapijos au
ditorijoje Grandinėlės atsisvei
kinimo koncertas prieš išvyk
stant į Australiją.
• GRUODŽIO 2-3D. Rimo 

Laniausko Meno paroda Lie
tuvių Namuose. Ruošia Korp! 
Giedra.

• GRUODŽIO 3 D. Dirvos 
koncertas — operos solistės 
Dana Stankaitytė ir Aldona 
Stempužienė-Svedienė.

Tarėsi SLA Seimo reikalu ••••

Daug pasidarbavusios suruošiant vaišes po SLA kuopų at
stovų susirinkimo. Iš kairės: O. Jarašūnienė, J. Budrienė, K. 
Vaičeliūnienė ir R. Nasvytienė.

SLA prez. P. Dargis daro pranešimą. Prie prezidiumo stalo 
sėdi: dr. H. Brazaitis, G. Dargienė ir J. Stempužis.

• Gruodžio 10 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
"Užburtas žodis” — akt. Jonas 
Kelečius.

• GRUODŽIO 17 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos rengiama Kalėdų eglu
tė.

• SAUSIO 21 D., 4 vai. po
piet — Kultūrinė popietė ’Tr 
atskrido juodas varnas...”, ra
šytojas Antanas Gustaitis ir 
Clevelando Vyrų Oktetas, vad. 
Ryto Babicko.

• VASARIO 11 D., 4 vai. 
popiet — Kultūrinė popietė 
”Mylėsi Lietuvą iš tolo ...”, 
rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė 
ir Clevelando "Nerija”, vad. 
Ritos Kliorienės.

• VASARIO 24 D. tradicinis 
Užgavėnių blynų balius Lietu
vių Namuose. Rengia Pilėnų 
Tunto Skautų Tėvų Komitetas.

• KOVO 11 D., 4 vai. popiet
— Kultūrinė popietė, Birutės, 
Antano ir Vytauto Smetonų 
koncertas.

• BALANDŽIO 29 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos mokinių pirmoji Komu
nija.

• GEGUŽĖS 13 D. — Šv. 
Kazimierio lituanistinės mo
kyklos rengiamas Motinos die
nos minėjimas.
• GEGUŽĖS 19 D., 7 vai. vak.
— Poezijos vakaras "Šaukiu aš 
tautą...” — vad. poetas Balys 
Auginąs.

• BIRŽELIO 3 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

TURRET LATHE
MUŠT BE EXPERIENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS, HOURLY RATE.

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

MCM
1432 E. 47th ST. 216-881-1230

(34-43)

(Atkelta iš 1 psl.)
P. Dargis detaliai ir nuo

sekliai nupasakojo suvažia
vimo numatytą eigą, o vė
liau atsakė į jam patiektus 
klausimus. Užsibaigus pa
klausimams buvo vaišės. 
Jos buvo paruoštos ponių K. 
Vaičeliūnienės, R. Nasvy- 
tienės, J. Budrienės ir O. 
Jarašūnienės. Gėrimus pa
rūpino Ignas Stankus.

Susirinkimas praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Reikia 
tikėtis, kad ateinantis SLA 
suvažiavimas bus sklandus 
ir našus, juo labiau, kad su
važiavimo ruošos komitetui 
vadovauja prityręs organi
zatorius Juozas Stempužis.

P. Dargis prieš išvažiuo
damas iš Clevelando pakar
totinai buvo susitikęs pasi
tarimams su Dirvos redak
torium Vytauto Gedgaudu,, 
Tėvynės Radijo Garsų ve
dėju Juozu Stempužiu ir 
SLA sveikatos kvotėju dr. 
Degėsiu. (rd)

TOOL MAKERS
AND

TOOL ROOM MACHINISTS
JOB SHOP EXPERIENCE.

COLUMBIA TOOL & GAGE CO 
1921 PICKWICK AVĖ.

GLENVIEW, ILL. 60025 
(37-41)

MACHINIST
MUŠT BE EXPER1ENCED ABLE TO 

SĖT UP AND OPERATE. 
DAYS, HOURLY RATE. 

EXCELLENT FRINGE BENEFITS.

MCM
1432 E. 47 th ST. 216-881-1280

(34-43)

SHOP FOREMAN 
N. C. LATHE

AND
N. C. MILL OPERATORS 

Top wages , all benefits.
APPLY IN PERSON MR. VITTING 
S & H PRODUCTS CO. INC.

40760 BRENTWOOD DR. 
STERLING HEIGHTS, MICH. 48078 

313-979-8330
(39-41)
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APYLINKĖSE

• Clevelando jaunimas, 
norįs kandidatuoti į PLJS 
IV kongreso atstovus, turi 
užpildyti anketą ir kartu su 
biografinėm žiniomis ir pa
rašytu referatu įteikti iki 
š. m. spalio 22 d. J. Mals- 
kiui, 17904 Ingleside, Cleve
land, Ohio 44119. Anketos 
gaunamos pas Rasą Petrai
tytę, 18112 Landseer Rd., 
Cleveland, Ohio 44119. Tel. 
531-1058.

• George Voinovich, cle- 
velandiečiams lietuviams 
gerai pažįstamas, kaip mū
sų geras bičiulis, būdamas 
slovėnų-serbų kilmės, labai 
gerai supranta tautybių pa
dėtį ir yra kovotojas už tau
tų išlaisvinimą iš po komu
nistų jungo, dabar su gu
bernatoriumi James A. 
Rhodes kandidatuoja res
publikonų sąraše į Ohio Lt. 
gubernatoriaus postą.

Gub. Rhodes jį laiko ge
riausiai tinkamu asmeniu į 
šį postą.

Tam ir mes pilnai prita
riame ir tikime, kad lietu
viai už jį balsuos.

CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS
Šeštadienį, spalio 28 d. 7 vai. vak.

DIEVO MOTINOS N. P. PARAPIJOS SALĖJE

RIČARDO DAUNORO
KONCERTAS

buv. Vilniaus operos solistas-baritonas 1976 m. atsiskyręs 
nuo tarybinio ansamblio ir pasilikęs laisvajame pasaulyje, 
sėkmingai koncertavęs Vak. Europoje, Kanadoje, JAV ir 
Australijoje, padainuos lietuvių kompozitorių, klasikinių 
dainų ir operų arijų.

Po koncerto malonus pobūvis, vaišės ir pasilinksmi
nimas grojant R. STRIMAIČIO orkestrui.

Salėje vietos numeruotos. Bilietų kainos: 6, 5, 4, 3, 2 
dol. Bilietus iš anksto platina ir vietas rezervuoja:

J. Malskis (486-9165)
R. Tatarūnienė (531-5924)
VI. Bacevičius (481-1016)

Norintieji dalyvauti vaišėse (6 dol. asmeniui) pra
neša iš anksto bilietų platintojams iki spalio 25 d.

SEKMADIENI, SPALIO 29 D. NUO 11 IKI 6 VAL VAK. TOJE PAT SALĖJE

DAILĖS DARBŲ PARODA
Daugybė dailių paveikslų, turtingos gintaro dirbinių kolekcijos, medžio 

drožinių, audinių, rankdarbių, lietuviškų knygų ir plokštelių gausybė.

Įėjimas — auka.

Dienų rengėja LIETUVIŲ

o

• Ed. Stepas iš Las Ve- 
gas Dirvai parvežė "lauk
tuvių”. Sako, kad tai dalis 
laimikio prie ruletės stalo.

BALFO AUKŲ RINKIMO 
VAJUS

BALFo Clevelando sky
rius, spalio 1 d. pradėjo me
tinį aukų rinkimo vajų.

Clevelando ir apylinkėse 
gyvenančius lietuvius'ir vi
sus geros valios žmones, 
kviečiame šį mūsų darbą 
paremti savo pinigine auka 
ir taip sušelpti vargan pa
tekusius ir pasaulyje išblaš
kytus mūsų brolius.

Kiekviena jūsų auka, di
delė ar maža, yra laukiama 
ir vertinama.

B ALF Valdybos nariai

BENDRUOMENĖS CLEVELANDO 
APYLINKĖ

aukas priims sekmadieniais 
po pamaldų abiejų lietuviš
kų parapijų patalpose.

Aukas pinigais ar čekiais 
galima siųsti iždininkui Vy
tautui Jokūbaičiui — 3000 
Hadden Rd., Euclid Ohio 
44117.

Tariame nuoširdų ačiū.
BALF Clevelando 
Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOMAS Henrikas 
Stukas, gyvenęs Chicagoje, 
Los Angeles, o paskutiniu 
metu, mūsų žiniomis, Cleve
land, Ohio. Jis pats prašo
mas atsiliepti arba žinan
tieji jo adresą — pranešti 
Lithuanian Credit Union, 
3356 Glendale Blvd., Los 
Angeles, California 90039.

(40-41)

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS

METINIS SUSIRINKIMAS
įvyks š. m. lapkričio 4 d., 6 vai. vak.

LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 EAST 185 ST., CLEVELANDE.
Susirinkimo-pobūvio metus bus įteikta š. m. O.L.G.D. Kultūrinė premija.

Meninę programą atliks Vilniaus dramos teatro aktorius JUO
ZAS PALUBINSKAS.

4 PRADŽIA — 7:30 VAL. VAK.
Clevelando lietuvių visuomenė kviečiama pobūvyje dalyvauti. Vakarie

nės kaina $15.00 asmeniui, studentams — $10.00. Stalus galima užsisakyti iš 
anksto paskambinus p. R. Čepulienei tel. 942-8402 ar p. A. Maurukienei teL 
731-1012.

O. L. G. D. VALDYBA

PARDUODAMOS gero 
cukringumo concord vynuo
gės prisiskinant. Bušelis 3 
doleriai. Bušelinių dėžių ga
lima pasiskolinti vietoje (ir 
tonomis perkant), 2591 Mc 
Mackin Road, N. Madison, 
Ohio. Dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis į Giedrę Ki- 
jauskienę Clevelande telef. 
531-8413.

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas colonial mū

rinis namas už E. 200 gat
vės. Pilnas rūsys, 1^ vo
nios, valgomasis kambarys, 
2 mašinų garažas. Puikiame 
stovyje. Skambinti telefonu 
951-2123.

Justine 
HILLTOP REALTY

(41-43)

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve- 
ilandė, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti. Tel.: 531-6720.

Lietuvių grožio salionas 
SILVER SHEAR — Hair 
Fashion, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119, tel.': 
486-4240.



DIRVA
• Amerikos Lietuvių Ta

rybos suvažiavimas spalio 
21 d. Tautiniuose namuose, 
6422 So. Kedzie Avenue, 
Chicagoje, prasidės 9 vai. 
r.; registracija nuo 8 vai. 30 
min ryto. Jame bus suda
ryta nauja Altos valdyba.
............................................. I... III ii i

A. A.

GENOVAITEI ŽIDONIENEI 
mirus, jos vyrui MYKOLUI ŽIDONIUI, duk

roms NIJOLEI ŽIDONYTEI, GENOVAITEI 
ŽIDONYTEI-VĖBRIENEI ir jos vyrui dr. 

JUOZUI, dukraitei VAIVAI VĖBRAITEI- 
GUSTIENEI ir jos vyrui JIMM GUSTUI, 
velionės broliui BALIUI VASYLIUI, bei vi

siems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš

kiame

Dr. Juozas Bartkus 
Danguolė ir Eugenijus Bartkai
Ona Pulkauninkienė 
Irena ir Algirdas Budreckai

1

A. A.
RIČARDUI BRAZIUI

tragiškai žuvus, jo žmonai, tėvams, seserims, broliui, 
tėvukams ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu liūdime

STASYS IR LINA SLABOKAI

• Zuzana Bagdonaitė, 
dail. Juozo Bagdono sesuo, 
74 metų amž., išbuvusi 22 
metus ištremta Į Sibirą, pa
skutiniu laiku gyvenusi 
Kaune, spalio 3 dieną mirė.

Dail. J. Bagdonui reiškia
me užuojautą.

I

J

JJIRVOS RĖME1AI_|
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
P. Dargis, Pittsburgh ... .10.00 
K. Čėsna, Worcester ....25.00 
V. Senkus, Čolumbia .... 5.00
E. Ribokienė, Brockton .. 5.00 
A. Česonienė, Philadelphia 5.00 
R. Ražauskienė,

Dearborn Hts.................. 5.00
K. Bartys, Elizabeth .... 20.00
F. Andriūnas, Wyncote ..20.00 
V. Vitkus, Rochester .... 10.00
J. G. Berzanskis,

So. Norwalk ................  2.00
A. Zenkus, Worcester ... .10.00 
J. Tamašauskas,

Worcester .................... 10.00
J. Balbatas, Cleveland .. 20.00 
P. Blynas, Dearborn Hts. 10.00
K. Čeputis, Muskegon .. 5.00 
J. Vaičaitis,

St. Petersburg ............. 15.00
J. Matulevičius Worcester 10.00 
P. Babickas, Worcester ..10.00 
Č. Kiliulis, Lexington .... 5.00
I. Vasyliūnas, Boston ... .20.00 
A. Adomonienė, Boston . .20.00
J. Miežaitis, Elizabeth .. 5.00
J. Misevičius, Baltimore .. 7.00
E. Šilgalienė, Catonsville 3.00
L. Jankauskienė,

Mountainside................ 5.00
V. P. Janulaitis,

Morton Grove .............20.00
J. Briedis, W. Bloomfield 10.00 
Z. Vyšniauskienė, Malvern 5.00 
Prel. J. Balkūnas,

St. Petersburg.............10.00
K. Leknius, Shelby.........  5:00
V. Jankus, Philadelphia .. 5.00 
O. Naumanas, Cleveland 10.00 
V. Augulytė, Cleveland . .10.00 
A. Grėbliūnas, Cleveland 5.00
S. Butkus, Linden ......... 5.00
K. Vaitaitis, Westbrook .. 5.00
J. Aukštuolis,

Hot Springs ................ 5.00
P. Konce, Stockbridge .. 5.00 
A. Balas, Cleveland.........10.00
K. Vaiceliūnienė, Cleve. 5.00 
J. Saulėnas,

N. Providence ............. 10.00
V. Senuta, Brockton ....10.00
J. Mačiulaitis, Dearborn 5.00 
Kun. dr. T. Žiūraitis,

Washington ................  5.00
V. Radys,

Beverly Shores............. 5.00
K. Laikūnienė, Cleveland 20.00
P. Molys, Shrewsbury .. 15.00
V. Butkūnas, St. Charles 5.00
J. Garla, Cleveland......... 10.00
Dr. J. Urbaitis, Kane .... 2.00
A. Garmus,

Juno įsiės, Fla................20.00
O. Biežienė, Oak Lawn . .20.00 
V. K. Jonynas,

Queens Village............. 10.00
H. Misliauskas, Media .. 6.00
J. Juozaitis, Juno Beach 10.00
I. Manomaitis,

W. Roxbury .................10.00
B. Gražulis, Cleveland ..10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

VASYLIŪNAI 
KONCERTUOJA 

NEW YORKE
šeštadienį, spalio 28 die

ną, 5:30 vai. p. p., New Yor
ko Carnegie rečitalių salėje 
įvyks smuikininko Izido
riaus Vasyliūno ir pianisto 
Vytenio M. Vasyliūno kon
certas. Programoje sona
tos: Brahmso G-dur opus 
78, Gaidelio e-moll 1951 me
tų, ir Griego G-dur opus 13. 
Koncertą rengia žinomas 
New Yorko koncertų ren
gėjas Norman Seaman. Bi
lietų kainos $4.00. New 
Yorko ir apylinkių lietuviai

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS,
38-JO SUVAŽIAVIMO, 
1978m. spalio mėn. 21 d., šeštadienį, 

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE, 
6422 South Kedzie Avenue, Chicago, lllinois, 

DARBOTVARKĖ
1. Suvažiavimo atidarymas ir invokacija.
2. Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.
3. Sveikinimai.
4. Tarybos narių patikrinimas.
5. Skyrių bei organizacijų atstovų pristatymas.
6. Amerikos Lietuvių Tarybos Valdybos pranešimai.
7. Amerikos Lietuvių Tarybos atstovo Washingtone pra

nešimas.
8. Amerikos Lietuvių Tarybos Iždo Globėjų pranešimas.
9. Suvažiavimo dalyvių pasisakymai dėl pranešimų.

10. Pranešimų tvirtinimas.
11. Amerikos Lietuvių Tarybos skyrių atstovų praneši

mai ir sugestijos.
12. Amerikos Lietuvių Tarybos, Valdybos ir Iždo Globėjų 

rinkimai.
13. Rezoliucijų priėmimas.
14. Klausimai ir pasiūlymai.
15. Suvažiavimo uždarymas. .

Suvažiavimo pradžia 9 vai. ryto, registracijos pradžia 
8:30 vai. ryto. Bendri pietūs 1-2 vai. p. p.

Suvažiavimo banketas Tautiniuose Namuose, spalio 
21 d., 8 vai. vak.

Bilietai į banketą $12.50 asmeniui. Prašoma iš anksto 
užsisakyti kreipiantis į ALT centrą 2606 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629. Tel. (312) 778-6900.

maloniai kviečiami savo at
silankymu paremti šį kon
certą.

• BALFo Centro Valdyba 
prašo visus lietuvius, kurie 
aukoja šalpai savo darbo
vietėse per Crusade of Mer- 
cy, Community Chest ar ki
taip pavadintus amerikiečių 
šalpos fondus, savo aukas 
paskirti lietuvių šalpai — 
B ALF ui.

Aukojant, vienas būdas 
yra įrašyti BALFo vardą 
angliškai — UNITED LI- 
THUANIAN RELIF FUND 
OF AMERICA, Ine. — ant 
darbovietės išduotos korte
lės pledge card), ir tada 
darbovietė atskaito pažadė
tą aukos sumą iš algos. Ge
riausias būdas būtų išrašyti 
vienkartinį čekį UNITED 
LITHUANIAN RELIEF 
FUND OF AMERICA var
du, kuris skiriamas tiesiai 
BALFui.

BALFas, kaip šalpos ir 
pelno nesiekianti organiza
cija (Charitable non-profit 
organization) yra įrašytas 
Internal Revenue Service 
sąrašuose ir aukos skiria
mos BALFui yra pilnai nu
rašomos nuo pajamų mo
kesčių.

Jei būtų daugiau klausi
mu šiuo reikalu, prašome 
kreiptis į BALFo Centro 
įstaigą — 2558 W. 69th St., 
Chicago, III. 60629, telef.: 
312-776-7582.

• Vladas Bakūnas, lietu
viškos spaudos ir Los An
geles lietuviškosios radijo 
valandėlės bendradarbis, po 
sunkios širdies operacijos iš 
ligoninės jau grįžo namo, 
kur rūpestingos žmonos pri
žiūrimas, nors ir pamažu, 
bet taisosi ir vėl galės grįž
ti prie plunksnos ir mikro
fono.

• Dr. Kazio Bobelio pa
gerbimo ir atsisveikinimo 
banketas Lietuvių Tauti
niuose Namuose Įvyks po 
suvažiavimo, spalio 21 d., 8 
vai. vak. Bilietai dar gau
nami Altos centre, 2606 W. 
63rd Street, Chicago, Illi- 
nois.

• A. Vebeliūnas, ALT 
S-gos I skyriaus pirm, ir K. 
Bačauskas, sekr., papildy
dami savo raštą (Dirva Nr. 
37) praneša, kad skyriaus 
valdyba nekreipė dėmesio į 
dr. B. Nemicko paduotą 
1975. X. 13 pareiškimą iš
stoti iš S-gos ir toliau laikė 
jį nariu. Prie laiško pridėjo 
kvito nuorašą, kad Br. Ne- 
mickas š. m. balandžio 5 d. 
užsimokėjo nario mokestį, 
už 1976 ir 1977 metus.

Opportunity for Esperienced 
TELEPHONE SPLICERS 

I & R 
LINE WORKERS 

ENGINEERS
ALSO

BACKHOE OPERATORS 
CABLE OPERATORS *

Salary commensurate vvith experience 
and ability.

WR1TE OR CALL: 
Mr. Morris Giesler 

P. O. Box 20007 
Portland, Oregon 97220 

1-800-547-8513
An Equal Opportunity Emoloyer 

(39-44)

GENERAL 
MAINTENANCE

Medium sized automotive hardware 
supplier has an opening in ils Mainte
nance Department.
Qualified person mušt possess a Jour- 
neyman’s card. in either electrical or 
machine repair. General maintenance 
duties are involved. Good 'vvorking 
conditions, fringe benefits.

APPLY IN PERSON:
FERRO MFG. CORP.
1380 E. Woodbridge

Detroit, Mich.
Located 2 blocks East of

Renaissance Center
(39-42)

OPPORTUNITY FOR EXPERIENCED 
DIE S1NKER

Major manufacturing company look
ing for die sinker, mušt have experi- 
ence in machining, polishing and 
grinding of drop forging dies and 
trimmers. We offer permanent em
ployment vvith a secure future and no 
layoffs. Contact: Armstrong Bros. 
Tool Company, 2501 Armstrong Avė., 
Fayetteville, Ark. 72701, Attn: Larry, 
501-521-3333. (93-43)
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