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I TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIETUOS RINKIMAI
Paliko Schmidtą prie valstybės vairo

Vytautas Meskauskas

Rinkimai Vakarų Vokietijo
je neatnešė staigmenos. Buvo 
laukiama, kad laimės ligšioli
nė socialdemokratų-liberalų 
(laisvųjų demokratų) koalici
ja, nors paskutiniuoju laiku 
priešrinkiminė propaganda 
buvo nepaprastai paaštrėjusi. 
Pavyzdžiui - kancleris Schmid- 
tas porą dienų prieš spalio 4 d. 
rinkimus šaukė, kad jo varžo
vas, krikščionių demokratų - 
krikščionių socialistų kandida
tas i kanclerius, Josef Strauss 
jau ‘pakankamai prigadino 
oro’, o paskutinysis Schmidtą 
pavadino ‘pribrendusiu be
protnamiui’. Tai iš dalies to
dėl, kad faktinai trūko geres
nių temų. Krašto ūkinė būk
lė, aplamai imant, yra gera,

Lietuvoje gimęs poetas 
Czeslaw Milosz gavo 

Nobelio premiją

Nobelio premijos laureatas 
Cceslaw Milosz.

Spalio 9 dienos rytą 
Stockholmas ir visas pasau
lis paskelbė žinią, kad 1980 
metų Nobelio literatūros 
premiją laimėjo Lietuvoje 
gimęs lenkų poetas Czeslaw 
Milosz. JAV kai kurie laik
raščiai sutrumpintuose pra
nešimuose klaidingai skelbė, 
kad Nobelio laureatas yra 
lietuvis poetas, gimęs Vil- 

x niuje.
Pasaulinė garbė ir $212,- 

000 premija domina kiek
vieną literatūros mylėtoją, 
juo labiau mus, kadangi 
laureatas gimė Lietuvoje. 
Lietuvių Enciklopedija ra
šo, kad Czeslaw Milosz gi
mė šateiniuose, Surviliškio 

bent tikrai geresnė už kitų de
mokratinių valstybių.

Užsienio politikoje Straussas 
buvo laikomas didesniu ame
rikiečių šalininku ir aiškiu an- 
ti-komunistu. Tai galėjo pa
daryti įspūdžio anksčiau, bet 
dabar, kai amerikiečių, o 
ypatingai prezidento Carte
rio, prestižas labai smarkiai 
krito, Schmidto laviravimas 
tarp Washingtono ir Maskvos 
ne tik neatrodė baisiu, bet net 
reikalingu. Net 43% rinkikų 
buvo pažiūros, *kad Vak. Vo
kietijos politika neturi remtis 
sąjunga §u JAV, bet siekti ge
riausių santykių su JAV ir So- 
vietija. Straussas nukentėjo, 
panašiai kaip Reaganas, nuo 

(Nukelta į 2 psl.) 

valsčiuje, Kėdainių apskri
tyje. Pats Czeslaw Milosz 
1955 metais Buenos Aires 
išleistoje savo poezijos kny
goje "Epochos sąmoningu
mo poezija”, kurią lietuvių 
kalbon išvertė Juozas Kėkš
tas, taip rašo: "Gimiau 1911 
metais prie Nevėžio, netoli 
Kėdainių, ir mano doku
mentuose, žinoma, nemini
ma nei pievų spalva, nei dai
nų aidai, kurie ateidavo va
karais iš užupio kaimų. Tik 
sausas įrašas: šateiniai, 
Lietuva ... Mokyklą ir uni
versitetą lankiau Vilniuje... 
Mano vaizduotę suformavo 
lietuviškas panevėžio kai
mas ir Vilniaus apylinkių 
miškai ir vandenys. Trakai, 
žalieji ežerai, Jašūnai — 
man magiški vardai.”

Czeslaw Milocz, atsisakęs 
diplomatinės tarnybos po
karinėje Lenkijos vyriausy
bėje, kaip emigrantas apsi
gyveno Paryžiuje. 1961 me
tais atvyko į JAV ir įsikūrė 
Berkley, Kalifornijoje, ga
vęs universitete profeso
riaus darbą slavų literatū
ros departamente.

Amerikos lietuviams pir
mą kartą arčiau susipažinti 
su Czeslaw Milosz buvo pro
gos 1964 metais Santaros 
suvažiavime Taboro farmo- 
je. čia jis buvo pakviestas 
kalbėti literatūros klausi
mais ir skaityti savo poezi
ją. Santaros svečias savo 
kūrybą skaitė lenkų kalba, 

(Nukelta į 3 psl.)

Šen. John Glenn, nuoširdus lietuvių bičiulis, lapkričio 4 d. rinkimuose kandidatuojąs nau
jam terminui į JAV senatą.

Dirva pasisako už senatoriaus 
John Glenn kandidatūrų

Kiekvienam Ohio lietu
viui turėtų būti svarbu kas 
laimės senatoriaus rungty
nes lapkričio 4 d. Ohio vals
tijoje. Dirva pasisako už da
bartinio senatoriaus John 
Glenn kandidatūrą.

Mūsų pasirinkimas yra 
aiškus. Jis yra geras lietu
vių ir mūsų draugas ir vel
tas perrinkimo dėl visos ei
lės priežasčių.

Buvęs astronautas John 
Glenn yra vienas iš nedau
gelio Amerikos politikų, ku
ris pačiame Kremliuje pro
testavo patiems aukščiau- 
siems Sovietų Sąjungos va
dovams prieš Lietuvos ir 
kitų pavergtų tautų okupa
ciją. 1979 m. rizikuodamas 
savo reputacija, jis apkal
tino sovietų vadus, kad jų 
ofenzyviniai ginklai Rytų 
Europoje aiškiai prasilen
kia su skelbiamais taikiais 
motyvais.

Ta proga jis nedvipras
miškai sovietams pareiškė, 
kad jų vykdomi Helsinkio 
susitarimo pažeidimai atei
tyje pakenks abiejų šalių 
bendradarbiavimui.

Reikia pastebėti, kad šen.

Glenn panaudojo čia mini
mą vizitą į Maskvą padėti 
daugeliui žmonių išsivaduo
ti iš vergijos, tarp jų ir 
lietuviams ir vėl susijung
ti su išskirtomis savo šei
momis.

Trumpai — John Glenn 
yra daugiau akcijos, mažiau 
retorikos politikas.
v Plataus dėmesio ir prita
rimo jis susilaukė kai jis vi
sai teisingai pasipriešino 
SALT II reikalaudamas iš 
v y r iausybės užtikrinimo, 
kad ši turinti priemones pa
tikrinti sovietų sutarties 
vykdymą. Tačiau pritari
mas net pačiame Senato už
sienio santykių komitete ne
buvo visuotiniu ir Glenn ko
va ne kartą buvo vieniša, 
vienok pastarieji pasauli
niai įvykiai parodė jį bu
vus išmintingu ir vedus 
prasmingą liniją.

John Glenn-yra demokra
tas, bet jis niekuomet nesu
dvejojo pasirinkti skirtingą 
kelią negu prez. Carteris kai 
jautė, kad to reikalauja val
stybės interesai. Krašto pri
matu jis tikėjo pradėdamas 
savo pirmąją kadenciją, ne

pasikeitė ir dabar: kraštas 
pirma, partija antra. '

Iš tikrųjų jo autoritetas 
pačiame Senate ir kitur tik 
paaugo. Užsienio politikos 
klausimais apie Glenn sena
to daugumos lyderis Robert 
Byrd sako: ”Kaip finansi
nis patarėjas, kurio patari
mo visi klauso, taip ir John 
Glenn kai kalba apie užsie
nio reikalus ar krašto ap
saugą, 99 senatoriai klau- 
SO .

John ir Annie Glenn yra 
taip pat ir nereti lietuvių 
svečiai. Pastarųjų poros 
metų bėgyje net du kartus 
jie dalyvavo Lietuvos ne
priklausomybės šventės mi
nėjimuose Clevelande. Gi, 
pernai senatorius pasakė iš
skirtinai prasmingą kalbą 
lietuvių ruoštoje vadinamo
je Vieno pasaulio dienoje 
Rockefellerio parke lietuvių 
kultūriniame darželyje.

Ir kitomis progomis John 
Glenn rodo savo palankumą 
lietuviams ir mūsų laisvės 
bylai.

štai pernai žiemą visuoti
nės žmogaus teisių deklara- 

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVOITIHE POLITI

'Nerimtas’ karas Vid. Rytuose su tragiškom pasėkom abiem 
pusėm. — Blogas pasiruošimas. — JAV vaidmuo bijant 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  išsiplėtimo. — Sovietų 'talka’. _ _ _ _ _ _ _ _

■ Iš kitos pusės

Trečiai karo savaitei bai
giantis atrodė, kad Irakas tu
rėtų gailėtis karą pradėjęs to
dėl, kad Iranas Irako pajėgom 
buvo perdidelis kąsnis. Juk be 
veik trijų savaičių prireikė, 
kad užimti Khurmansharo 
uostą! Negalima užmiršti, 
kad Irakas ilgesniam negali 
palikti neapsaugotų savo sie
nų su Sirija bei atitraukti įgu
las iš kurdų apgyventų vieto
vių, kur iki 1975 m. vyko su
kilimas, ji remiant Iranui ir 
per ji - JAV-bėms. Kariniai 
stebėtojai mano, kad Jordanui 
pasižadėjus aktyviai stoti Ira
ko pusėn, pastarasis galės dau
giau pajėgų atitraukti iš Siri
jos pasienio. Jordanas turi 
palyginti gerai apmokytą 
40,000 vyrų armiją, kuriai ta
čiau trūksta modernių ginklų. 
Kol kas Jordano pagalba Ira
kui reiškiasi tik leidžiant tam 
kraštui ginklus ir maistą tiekti 
per Aqabos uostą prie Raudo- 
donios jūros. Pranešama, kad 
du sovietų laivai su seniau už
sakyta karo medžiaga, negalė
dami išsikrauti Persijos įlanko
je, nuplaukė į Aqabą. Jorda
nas mobilizavęs visus savo 
sunkvežimius ir jų šoferius.

Kariniai kritikai nurodo, 
kad Irakas, pasitikėjęs prielai
da, kad Irano kariuomenė yra 
visai pakrikusi, karo pradžioje 
nepasirūpino gerai išžvalgyti 
tas sritis, į kurias jų puolimas 
buvo nukreiptas. Be to, buvu
si blogai panaudota aviacija, 
kuri visai netalkininkavusi pės

Dirva už 
šen. Glenn

(Atkelta i$ 1 psl.) 
cijos sukakties proga jis ne 
tik padarė senate specialų 
pareiškimą rišdamas žmo
gaus teises su pavergtomis 
tautomis bei perspausdinda
mas mūsų interesams tar
naujantį amerikinio dien
raščio straipsnį, bet tapo 
s p o n šori ūmi rezoliucijos, 
kuri kelia Baltijos kraštų 
politinio apsisprendimo rei
kalą.

John Glenn tiki stipria 
krašto gynyba. Pats pralei
dęs 23 metus ginkluotose 
pajėgose jis žino iš asmeni
nio patyrimo ką reiškia ka
ras. Šen. Glenn dirba kas
dien kaip Senato užsienio 
santykių komiteto narys 
ieškodamas nelengvai su
randamos taikos.

Mes tikime, kad jis savy
je turi ir užtektinai taikos 
meilės, ir gyvenamojo mo
mento supratimo ir tvirtu
mo daryti teisingiems 
sprendimams. Todėl ir pa
sirinkimas lapkričio 4 d. nė
ra sunkus. John Glenn yra 
vertas mūsų balso.

Dirva

tininkams. Irako kariuomenė 
menkai pasirodžiusi miestuose 
nes vyr. vadai neleido griebtis 
reikalingos iniciatyvos mažes- 
hių dalinių vadams - viskas tu
rėjo būti centralizuota, kas il
gesniam nudelsė jų paėmimą.

Ir Iranas nepanaudojo savo 
aviacijos pučiamai sausumos 
kariuomenei paremti. Jis pa
sitenkino tolimesnių taikinių 
bombardavimu. Tokiam 
uždaviniui reikia mažiau pa
siruošimo ir praktikos, kuri po 
šacho nuvertimo buvo labai 
apleista.

★★★

Pora sovietų laivų Aqabos 
uoste dar nereiškia sovietų pa
ramos Irakui. Didesnio dė
mesio verta Sirijos prezidento 
Assad vizitas Maskvoje, kur jis 
žada prašyti daugiau sovietų 
ginklų ir instruktorių. Sovietų 
įtakos stiprėjimas Sirijoje blo
gai veikia Arabijos pusiasalio 
valdovus, kurie šiuo atveju no
rėtų greito Irako laimėjimo. 
Nors šiuo metu Iranas nežada 
pulti tas arabų valstybes, bet 
jos teikia šiokią tokią pagalbą 
Irakui. Todėl, karui užsitę
sus, kad dabar atrodo beveik 
tikra, jos turi skaitytis su Ira
no vėlesniais bandymais už
blokuoti visą Persijos įlanką. 
Tuo atveju karo veiksmai išsi
plėstų visoje įlankoje ir Iranas, 
nors ir nenoromis, turės prašy
tis sovietų pagalbos, kuris ją 
suteiks ... okupuodamas di
desnę krašto dalį. Tam sovie
tai jau turi sutraukę 27 divizi
jas. Tokioje situacijoje, Wa- 
shingtonas iš savo pusės žada 
Arabijos pusiasalio valstybėms 
priešlėktuvinius ginklus ir jų 
aptarnavimą, kad jos tik ne- 
susidėtų su Iraku. Nors JAV- 
bėms labai tiktų, kad karą 
pralaimėtų ir Bagdadas ir Te
heranas - po ko ten turėtų pa
sikeisti rėžimai, tačiau kartu 
tai padidintų JAV atsakomy
bę už tolimesnę įvykių raidą, 
kuri logiškai veda prie sovietų 
įtakos Irane padidėjimo. Ar 
tam pasiruošti JAV-bėms dar 
liko laiko?

★★★

VVashingtone taip pat prisi- 
bijoma, kad ginklavimuisi ple
čiantis panašių ginkluotų kon
fliktų reikia laukti ir kitose pa 
šaulio vietose, kurių eigą bus 
sunku kontroliuoti ir JAV, ir 
Sovietų Sąjungai, ryšium su 
tuo, N.Y. Times liudijimu, 
kai kurie Washingtono parei
gūnai galvoja, kad Washing- 
tonui ir Maskvai būtų paran
ku susitarti dėl konvenciona- 
lių ginklų pardavimo Trečiojo 
pasaulio valstybėms apriboji
mo.

Skęstantis ir už šiaudo grie
biasi. Panašiai kai kas Vaka
ruose, bijodamas ateityje naf
tos tiekimo nutraukimo, siūlo 
kviesti į pagalbą ... Sovietų Są 
jungą. Taip galvojantieji 
mano, kad Rusija turi pana
šius interesus kaip Vakarai, 
bet tokia prielaida neatitinka 
tikrovei:

1. Vid. Rytų nafta yra bū
tina Vakarams, nes 60% savo

suvartojamos naftos jie gauna 
iš ten. Tuo tarpu Rusija gali 
dar šiame dešimtmetyje apsi
eiti be importuotos naftos, gal 
jai tik reikėtų palyginti mažo 
kiekio savo satelitams.

Žinia, Rusija, kuri naudo
jasi Vakarų technologija ir kre
ditais, gal ir nenori Vakarų 
ekonomijos suirutės, bent to 
nenori dabartinė Brežnevo vai 
džia. Jei ją pakeistų kokia drą 
sesnė, Rusija galėtų leistis į 
avantiūras. Tačiau ir Brežne
vo rėžimas neturi nieko prieš 
nemalonumus Vakarams ir 
prieš naftos kainos pakėlimą 
jiems. Ir tai dėl to, kad visa 
tai susilpnins Vakarus ūkiš
kai, padidins infliaciją ir be
darbę, kas ves ir prie karinio 
budrumo sumažėjimo.

2. Rusija ir Vakarai pagei
dauja stabilumo Vid. Rytuo
se, bet tas žodis reiškia ne tą 
patį abiejose pusėse. Vakarai 
stabilumo nori tam, kad nafta 
toliau tekėtų, Rusija bijo 
Islamo didėjančio karingumo, 
kad tuo neužsikrėstų jos pačios 
gyventojai mahometonai. Kar
tais tie interesai gali sutapti, 
bet dažniau ne. Pavyzdžiui, 
sovietams didžiai nepatiktų 
kuriame nors Islamo krašte su 
kilimas ajatolos Khomeini pa
vyzdžiu, kuris nekęstų komu
nizmo, bet kartu, priešingai 
Iranui, nebijotų ūkinio bend
ravimo su Vakarais.

3. Daugiausiai sovietų ir 
Vakarų pažiūros skiriasi į Ira
no subyrėjimą. Tuo atveju 
Khuzestanas ir Kurdistanas 
patektų Irako įtakai. O atsis
kyręs Balučistanas vilios ba
lučius tą patį padaryti Pakis
tane. Tuo atveju rusai vėl pa
statytų savo koją kaip 1941-46 
metais Azerbaidžiane ir gal 
net toliau, gaudami bendras 
sienas su padidėjusiu Iraku.

Nors kancleris Schmidtas 
savo rinkimų kompaniją varė 
remdamasis ‘detente’, bet ir 
jis pasisakė prieš idėją kviesti 
sovietus išlaikyti taiką Vid. 
Rytuose. Bet jei rusus negali 
kviestis, kas gi lieka Vaka
rams?

Visų pirma - rašo britų sa
vaitraštis - reikia įsisąmoninti, 
kad karas užtruks lahai ilgai. 
Tame rajone yra per daug ne- 
suvestų sąskaitų ir neišspręstų 
konfliktų, kad galėtumei tikė
tis ramybės. Reikia skaitytis 
su galimybe, kad Vakarai tu
rės įsikišti. Galima melstis, 
kad to nereikėtų, bet vien mal
domis negali pasitikėti. Už 
tat reikia ruoštis tam atvejui, 
jei maldos nebūtų išklausytos. 
Reikia suburti pakankamą lai - 
vyną Indijos Vandenyne, su
telkti toje srityje sunkius gink
lus, kurie ten greitai negali 
būti permesti. Paruošti ame
rikiečių ir jų sąjungininkų ka
rius greitam permetimui ...

Kai kas jau padaryta, bet to 
dar maža. Visas likusis dešim 
tmetis reikalaus inteligentiš
kos politikos - atviros ir slaptos. 
Ir tik tada, kai Vakarai nebe
priklausys nuo Vid. Rytų naf
tos tiekimo, o Rusijai ji bus rei sparno spaudimo užsienio ir so-

Rinkimų proga užtikdami tautiečių pasisakymus už 
vieną ar kitą kandidatą, klystumėm manydami, kad tai 
kokia nauja 'veikla’. Iš tikro ji prasidėjo su mūsų laik
raščių įsisteigimu. Pavyzdžiui, prof. kan. F. Kemėšis, 
entuziastingas Pirmojo D. karo veikėjas, 1929 metais pri
siminė:

"Kad Jungtinės Amerikos Valstybės gana anksti 
pripažino Lietuvą de jure, tai čia taip pat nemažas 
Amerikos lietuvių nuopelnas. Buvo panaudotas pa
togus vidaus politikos momentas. 1920-tųjų metų 
Senato rinkimuose respublikonų vadas senatorius 
Lodge turėjo labai sunkią kovą Massachusetts vals
tybėje su populiariu ir gabiu demokratu Walsh’u. 
Abiejų šansai buvo beveik lygūs. Toje valstybėje 
buvo ne visai maža rinkikų lietuvių, Amerikos pi
liečių. Jie galėjo lengvai nusverti rinkimus į tą 
ar kitą pusę. Mūsų politikos vadai susižinojo su 
Šen. Lodge Komitetu ir sudarė sutartį pagrindais 
do ut dės: lietuviai padeda išrinkti Senatorių 
Lodge, o respublikonų partija praveda Lietuvos 
pripažinimą de jure. Ir viena ir antra pusė sutartį 
sąžiningai išpildė."

Na, čia turbūt daug pagrąžinimo. Sunku, bent dabar, 
įsivaizduoti tokią 'sutartį', nors galbūt Lodge ieškoda
mas paramos galėjo pažadėti savo pagalbą toje byloje. 
Taip pat sunku patikrinti sutarties 'sąžiningą išpildymą' 
iš mūsų pusės. Gal prieš 60 metų buvo kiek kitaip, tačiau 
dabar retai kuri tautybė balsuoja 100% už vieną ar kitą 
kandidatą. Tiesa, dabar daug rašoma apie Carterio-Rea- 
gano varžybas dėl žydų simpatijų, tačiau vienas rabinas 
visai neseniai N. Y. Times’e įrodinėjo, kad pažadais pa
remti Izraelį dar negausi visų žydų balsų. Pvz., nors 
Nixonas ir atvėrė duris žydų emigracijai iš Sovietijos, 
1972 metais žydų dauguma balsavo už ideologiniai jiems 
artimesnį McGovem... Man atrodo, kad dabar ir lietu
viai toli gražu neatiduos savo balsų vien už tai, kad tą 
kandidatą paremia kokia lietuvių grupė. Jie išeis iš savų 
apskaičiavimų. Bet tuo, žinoma, nenorima atgrąsinti nuo 
įsivėlimo į priešrinkimines kampanijas. Tai įdomu ir daž
nai naudinga. vm

kalinga, galima pradėti tartis 
su Rusija. Kol kas negali tikė
tis, kad Rusija Vakarams pa
darys tai, kas yra jų pačių už
davinys.

VOKIETIJOS
RINKIMAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
priklijuotos jam 'šaltojo karo’ 
ir konfrontacijos šalininko eti
ketės, nors iš tikro jo politika 
mažai kuo skirtųsi nuo 
Schmidto. Pavyzdžiui, dabar 
iškilus klausimui, ar nereikėtų 
vokiečiams prisidėti prie naf
tos iš Vid. Rytų tiekimo kelio 
apsaugojimo, Schmidtas ir 
Straussas vienodai pasisakė 
prieš.

Kiekvienu atveju, jei Strau
ssas žadėjo pradėti naują lapą 
Vokietijos istorijoje, rinkikų 
dauguma, o tų rinkimuose da
lyvavo per 90%, pasisakė už 
status quo.

Smulkiau analizuojant rin
kimų rezultatus reikia paste
bėti, kad socialdemokratai tik 
išlaikė savo pozicijas. Jie su
rinko, kaip ir 1976 m. 42% 
visų balsų, tuo tarpu krikde
mai, galvę 1976 metais pana
šiai (42.6%) balsų, šiais me
tais patyrė apie 3% nuostolį, 
kurį laimėjo liberalai, šiais 
metais padidinę savo gautų 
balsų skaičių iki 10%. Jų ko- * 
alicija su socialdemokratais 
užtikrina vyriausybei patogią 
44 atstovų daugumą seime.

Sakoma, kad liberalų laimė
jimu patenkintas ir kancleris 
Schmidtas, nėš pats priklauso 
socialdemokratų dešiniajam 
sparnui. Tokiu būdu jam bus 
lengviau atsiginti nuo kairiojo 

cialinės politikos klausimuose, 
aiškinantis reikalu išlaikyti 
koaliciją.

Tokiu būdu ir čia galima 
įžiūrėti beveik visame Vakarų 
pasaulyje pastebimą slinktį į 
dešinę, nors patys dešinieji ir 
pralaimėjo.

• * ♦

Už slinktį kalba ir tą pačią 
dieną įvykę rinkimai Portuga
lijoje, kur ministro pirminin
ko Sa Cameiros vadovaujama 
socialdemokratų, konservaty
vų ir monarchistų koalicija su
rinko 49.2% visų balsų, duo
dančių jai irgi patogią daugu
mą seime sekantiems ketu
riems metams. Kairieji socia
listai čia surinko 27%, o ko
munistai 15.4% balsų. Vy
riausybės koalicija beveik 
10 % padidino savo gautų bal
sų skaičių. Ir čia, palyginti su 
JAV, kur rinkimuose paskuti
niuoju metu dalyvauja tik 
apie 50% turinčių teisę bal
suoti, rinko beveik 85 %. Tai 
nelabai didelis atsilikimas nuo 
drausmingų vokiečių.

U'ANTED |ST CLASS 
ALL AROUND MAINTENANCE 

MECHANIC
Esperience in electrical, hydraulic & 
welding. Good wages, ster.dy employ
ment, good (ringe benefits, top wage 
for qualified perron.

Apply in person 
BERENFIELD STEEL DRUM CO.

11 Railroad St. 
Clarendon, Pa. 1611] 

\ (19-41)

DROP HAMMER OPERATOR
We have immediate openings for ex- 
perienced Joumeyman Hammer Oper
ators on all shifts. Succr.aful ap- 
plicant mušt be able to sėt their own 
die., malte mino r running adjustments 
to their equipment and work at an 
incentive pace. Ezperience wilh 1500 
to 4000 pound board, air. and Ceco 
hammers would be helpful. We offer 
top wa<»« and fringea in an estab- 
lished old-line forge sliop. Please ap- 
Ely in person or by mail to: Ashta- 

ula Forge Personnel Department.
4212 Ann Avenue. Ashlahula. Ohio 
44004,Phone (216) 992-1175.

An equal opportunity employer 
(19-41)
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CLEVELANDO SKAUTIJAI30 METU

Czeslaw Milosz Nobelio laureatas

— Paduok, jaunyste, 
man sparnus!..

(A. M.)

1949-jų metų rudens 
pradžioj, vieną saulėtą sek
madienio dieną, susirinko 
būrelis skautų ir skaučių 
Lietuvių Darželiuose tikslu, 
gamtoj po savaitės darbų, 
pasidžiaugti poilsiu savo 
tarpe. Savaime skambėjo 
dainos ir juokas, vyko esta
fetės, žaidimai ir skautiš
koje nuotaikoje susipažini
mas bei suartėjimas tais 
metais suvažiavusių Cleve- 
landan iš įvairių Vokietijos 
stovyklų. Tikriausiai nie
kam tada neprabėgo mintis, 
kad daugelį mūsų tą popie
tę užmegzti gražūs ryšiai 
lydės per trisdešimtį metų !*

Pasėkoje vieno — antro 
suėjimo, energingų ir prity
rusių kelių vadovų globoje, 
per trumpą laiką išaugo 
skautų ir skaučių vienetai į 
draugoves ir tuntus. Atsi
kūrė akademikai su visa ei
le jaunų, jau pradėjusių 
studijas, narių; jūros skau
tai ir skautės neatsilikdami 
skubėjo įsigyti uniformas ir 
pradėti savo programas. 
Stovyklos, iškylos, skautiš
kos šventės, suvažiavimai 
vyko nuolat augdami kiekiu 
ir kokybe. Nebuvo lengvi 
pirmieji metai, bet — kiek 
nuotaikos, entuziazmo, dali
nimosi skautiškomis žinio
mis ir kūrybingumo! Skil- 
tininkų kursai, specialybių 
programos, paskaitos, posė
džiai, uždaviniai, egzami
nai, reprezentacija — vis
kas buvo svarbu, visur rei- 
dėjo — norėjosi suskubti, 
aprėpti, dalyvauti!

Per trisdešimtį metų iš
eivijoje Skautija yra išau
ginusi visą eilę vadovų, vi
suomenininkų, profesionalų, 
intelektų ir darbščių bei lie
tuviškai sąmoningų veiklių 
asmenybių. Galime didžiuo
tis savo skautiškuoju sąjū
džiu ir, be abejo, privalome 
toliau puoselėti tas idėjas ir 
idealus, kuriais žavisi ir 
vaikas, ir jaunas žmogus, ir 
suaugęs.

Clevelando Skautija, be
siruošianti švęsti savo atsi
kūrimo 30-tį, susikaupia 
akimirkai atminimui tų, 
kurių šiandien nebėra mūsų 
tarpe ... Jų taurus pavyz
dys ir šviesi šypsena, lydin

ti jaunas pastangas, neiš
blės mūsų mintyse.

Per tris dešimtis metų 
visa mūsų eilė jau jaučiam 
metus slegiant mūsų pečius. 
Tačiau ne be reikalo yra sa
koma, kad skautas, skautė 
lieka nuolat jauni, nes — 
visuomet šypsosi. Ir gal 
kaip tik dėl to, jei šypsena, 
širdis ir draugystė pina die
nas, tai, nors ir be "jaunys
tės sparnų’’ tas amžius gra
žus išgyvenimais, patyrimu 
ir atminimais.

Be dejonių budėjome kur
damiesi krašte, kurio nepa
žinome, be nuovargio išmo
kome skirti jėgas savo gin
tariniam kraštui, budėkime, 
kad priaugančioji karta bū
tų gyva savo tikėjimu, idea
lais ir darbais. Jaunos gre
tos teauga vadovais, tespin
di jaunatve, tebūna našios 
kūryba ir linksmos daina.

(m)

Aukos Dirvai
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje ... .1,000.00 
Inž. E. Bartkus,

Beverly Shores........ 100.00
Inž. J. Jurkūnas

Beverly Shores ........ 100.00
K. Ramonas, Chicago .. 100.00 
Dr. D. Degėsys,

Cleveland................... 100.00
JAV LB Krašto Valdyba 100.00 
JAV LB Kultūros

Taryba .......................100.00
Inž. K. Pocius,

Beverly Shores .... 100.00 
Dr. L. Kriaučeliūnas,

Palos Park ................ 150.00
R. Žymantaitė-Christopher

J. Peters, New York 100.00
ALT S-gos East

Chicagos skyrius.........65.00
J. Stempužis, Cleveland 30.00 
LSS Skautininkių

Draugovė Clevelande .. 25.00
Dr. F. Tallat-Kelpša,

Evergreen Park ......... 25.00
Dr. J. Šen i kas, St. Jean 7.00
R. Švarcas, Seven Hills 5.00
H. Sukauskas, Toronto .. 4.00
A. Andriušis, Dorchester 12.00
Dr. A. Plateris, Bethesda 12.00
A. Benas, Cleveland ....12.00
V. Čepukaitis, Cleveland 2.00
D. Ratkelis,

So. Lagūna Beach ....12.00
A. Ruigys, Los Angeles 7.00
S. Čepas, Weston ...........1.00
O. Čenkus, Howard Beach 7.00
L. Nagevičius. Cleveland 5.00 
Jūrų Šaulių Švyturio

Kuopa Detroite.............10.00
G. Žemaitis, Cleveland .. 2.00
A. Praskus, Baltimore .. 2.00

(Atkelta iš 1 psl.) 
o vertimus lietuvių kalba 
skaitė Jurgis Blekaitis.

štai ką apie save pasako
ja pats Czeslaw Milosz:

”Mano literatūrinės veik
los pradžia sutampa su di
džiosios ekonominės krizės 
ir Hitlerio žengimo prie val
džios Vokietijoje laikais. Aš 
buvau maždaug sąmoningas 
tuo, kas artėjo. Aš ir mano 
draugai buvome vadinami 
”katastrofistais”. Dalykų 
tvarką, kurią mačiau aplink 
save, laikiau pasmerkta 
žūti.

čia turiu įvesti mano gi
minaičio Oskaro Milosz’o as
menį. Nuo pirmo mūsų susi
tikimo, kurs įvyko 1931 m., 
nuolat palaikiau su juo ko
respondencijos ryšius ir 
1934-1935 m. dažnai maty
davomės Paryžiuj. Jaunam 
žmogui pažintis su tuo, kurs 
turėjo bruožus biblinio pra
našo, vaikščiojančio moder
naus miesto gatvėmis, buvo 
didelis sukrėtimas. Savo 
naudai turiu pažymėti, jog 
aš gerai žinojau, ką turiu 
prieš save. Tokiems kaip jis 
yra taikomi Puškino žodžiai 
apie angelą, kuris savo iš
rinktiesiems deda ant lūpų 
anglies žariją ir į širdį duria 
liepsnojantį kardą, lyg gy
vatės geluonį. Jo akys buvo 
paukščio akys, pridengtos 
blakstiena, kuriai pakilus 
trykšdavo ugnis. Plėšrusis 
paukštis. Aš jam esu už 
daug ką dėkingas. Kaip ir 
visa mano karta, sirgau per
dėto kulto Vakarams liga, 
linkdamas į snobizmą. Jis 
mane gydė savo staigumu. 
Rodydavo naujųjų prancūzų 
poetų eilėraščius ir sakyda
vo. jog jie žlugimo, ne jė
gos išraiška. Jo dėka daug 
Vakarų literatūros lenkiškų 
imitacijų man prarado savo 
skonį. Jo manymu poezija 
tai toks daiktas, kuris am
žių būvyje retai pasireiškia.

P. Mitalas, Philadelphia .. 2.00 
Br. Dirmantas, Chicago .. 5.00 
B. Auginąs, Cleveland . .20.00
E. Šalčiūnas, Palos Hts. 10.00 
Dr. L. Waitkus, So. Euclid 2.00
M. Bamiškaitė, Euclid .. 7.00 
J. Diamentis, Princeton .. 2.00 
M. Samatas, Washington 13.00 
EI. Rašytinis, Detroit ... .12.00 
S. Lukoševičius,

Cleveland ..................... 2.00
A. Luiza, Euclid.............. 2.00
A. V. Ščiuka, Rochester 17.00 
V. Meiliūnas, New York 10.00 
Dr. D. Surantas, Rockford 7.00 
J. Beniūnas, Hartford .... 2.00 
JAV LB Visuomeninių

Reikalų Taryba.............25.00
Dr. V. Raulinaitis,

Santa Monica ............25.00
R. Grybauskas,

Baltimore .................. 2.00
Daytono Beach ir apylinkių

A. L. Klubo valdyba .. 15.00 
A. Šležas, Dorchester .. 5.00 
M. Baliusavičius, Valencia 7.00
S. Reliuga, Detroit......... 7.00

S. Relinga, Detroit .... 7.00 
J. Žemaitis, Hot Springs 7.00 
J. Kizevičius, Cleveland .. 2.00
O. Dom, Coming ......... 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Tik vieną kartą ji buvo pil
nai apsireiškusi — Biblijoj, 
Dievo padiktuota. Mūsų 
epochos raktą jis matė Goe- 
thės "Fauste” ir labai ver
tino Byroną. Nuolat mane 
ragindavo ir liepdavo mo
kytis. ("Atmink, kad būti 
poetu reiškia visų pirma bū
ti žmogum šviesesniu už ki
tus"). Turėjo aiškią Euro
pos įvykių raidos viziją ir 
po pasikalbėjimo su juo 
1935 m. pavasarį gyvenau 
tokiu siaubu, lyg visa, kas 
blogiausia, jau būtų įvykę. 
Kai tų pačių metų vasarą 
grįždamas į Vilnių su juo 
skyriaus ir reiškiau jam sa
vo baimę, tarė: "O, dar ne. 
tuoj. Karas prasidės 1939 
m. ir tęsis penkeris metus." 
"Kas tai gebės pergyven
ti?" "Pergyvensi".

1935-1939 m. buvo man 
blogi metai. Negalėjau rasti 
jokios išeities iš bejėgišku
mo atmosferos, kuri visus 
kankino. Tuomet visi save 
apgaudinėjo dėdamiesi ne
žiną į kur viskas krypsta. 
Tik karas manę privedė prie 
tvarkos, ypač 1940-44 m., 
kuriuos praleidau Varšuvoj, 
intensyviai dirbdamas. De
ja, turėjau verstis be iliuzi
jų. Jei ryt turi įvykti pa
saulio pabaiga, visvien rei
kia sodinti savo obelis — 
šiam dėsniui stengiausi bū
ti ištikimas. 1945 m., jau 
"liaudies d e m o kratijoj", 
vienas iš partijos literatū
ros specialistų pasigėręs 
spaudė mane ir rėkė: ”Tu, 
paskutinis lenkų poete!" 
Tai buvo aitru.

Giminė, kurios vardą ne
šioju, yra kilus iš Lužicų 
serbų ir pasiekus Kėdainius 
kolonizacijos metu, kažkur 
Zigmanto Augusto laikais. 
Anų laikų, t. y. XVI am
žiaus, siekia dokumentai. 
Kai kurie Milosz’ai pratur
tėjo Sapiegos tarnyboje ir 
nužygiavo dar toliau į ry
tus, į Gudiją. Tokia Drang 
nach Osten istorija. Bend
rai, tai buvo vidutinė bajo
rija, kariavusi ir kitas smul
kesnes tarnybas ėjusi. Vie
nas Milosz nužygiavo su 
Napoleonu į Ispaniją, ten 
vedė ir liko. Kitas prarado 
koją 1831 m. prie Ostrolen- 
kos ir pagarsėjo tuo, kad 
vienam rusų generolui, pa
stūmusiam jį Varšuvos 
viešbuty, drožė medine koja 
per galvą ir nutrenkė nuo 
laiptų. Mano dėdukas, mi
ręs prieš mano gimimą, da
lyvavo 1863 m. sukilime ir 
stebuklingai išvengė Sibiro. 
Tai buvo kaulingas, kana
pinių ūsų bajoras, aistrin
gai mėgęs medžioklę ir su 
užsidegimu prisidėjęs prie 
apylinkės gyventojų padau
gėjimo. Kartų kaita vienos 
giminės tąsoje, keisti vai
siai, kuriuos gimdo jos vi
suomeninės pozicijos griu
vimas, "sūnų palaidūnų”, 
žūstančių kažkur didelių 
miestų kloakose arba išga
nymo ieškančių moksle ir 

mene — šios įdomios pro
blemos beveik nėra lietę len
kų rašytojai. Thomas Mann 
gvildeno ją "Buddenbrokuo- 
se", William Faulkner pie
tinių valstybių epopėjoje. 
Nieks nepasižymi tokia ašt
ria opozicija klasei, iš ku
rios yra kilęs, kaip "sūnūs 
palaidūnai”. Jų intelektua
lizmas žymia dalimi yra su
keltas noro duoti savo gyve
nimui formą priešingą tai, 
kurią turėjo jų tėvai.

Oskar Milosz, išauklėtas 
Prancūzijoje, rašęs prancū
ziškai, pripažino save lietu
viu. Lenkų jis nemėgo. Ne 
lenkų apskritai, bet lenkų 
bajorijos, kurios blogumą 
jaunystėje gerai pažino, nes 
ji turėjo ypatingą talentą 
persekioti ir niekinti asme
nis, iš jos tarpo kuo nors 
išsiskiriančius. Jam taip pat 
buvo svetimas kalba pa
grįstas tautybės suprati
mas. "Gente lithuanus” ter
miną jis ėmė pažodžiui. 
Briusely, kaip Lietuvos at
stovas Tarptautinėj Komi
sijoj, mėginusioj išspręsti 
Vilniaus klausimą (1919 
m.) iš lenkų pusės turėjo 
priešą profesorių Aszkena- 
zy. Jie ginčijosi lenkiškai. 
Man jis rašydavo arba 
prancūzų arba puikia sena 
lenkų kalba, kurios jį išmo
kė jo pirmas preceptorius 
tūlas ponas Doboszynski.

Lankydamasis Lietuvos 
pasiuntinybėje, Malesher- 
bes aikštėje, jausdavau šio 
pasaulio keistumą. Lietuvos 
pasiuntiniu tuomet buvo 
Klimas (Milosz jį visuomet 
minėdavo su didžiausia pa- 
garbair nuoširdaus draugiš
kumo akcentu). Taigi, mes 
su Klimu buvom gimę maž
daug pusantro kilometro 
nuotolyje, bet tai buvo "sve
tima pasiuntinybė”, nes aš 
buvau Vilniaus gyventojas, 
iš kitos sienos pusės. Nesi- 
baigią paradoksai: pamatęs 
mano bobutę iš motinos pu
sės, kiekvienas ją pripažin
tų tikra lietuvaite: pavar
tęs jos asmens dokumentus 
pastebėtų, kad jos pavardė 
yra Kunat arba Kūnatas, iš 
Syruč arba Siručių.

Visa tai yra lyg į vande
nyno gelmę nugrimzdę kon
tinentai. Bet pėdsakus už- 
trindami nieko nelaimėtu
me, nebent norėtume būti 
žmonėmis, kilusias iš nie
kur. Anas Europos kampelis 
yra neatskiriamai su ma
nim suaugęs ir aš nenorė
čiau, kad mano vaikai jį 
užmirštų."

IMMEDIATE
M ACH 1N IST Expd.. lai & 2nd claas. 

lathe & milling machine. Some exp. 
on N. C. Bridgeporis helpful. Ex- 
cellent atarting pay A all company 
paid benefits. including major medi
cal & co. paid penaion plan. Call 
JACK WINSLOW at MULT1TURN 
MFC. INC.. 516/586-2244.

(39-45)

TOOL MAKERS AND MACHINISTS 
FOR BORING MILLS. LARGE 
LATHE AND LARGE JIGS AND 
FIXTURES. EXCELLENT RATE AND 
BENEFITS FOR THE RIGHT MAN 
APPLY IN PERSON.

SALJ OF ĄMERICA
1350 TAYLORS LANE 

CINNAMINSON. NEW JERSEY 
609-786-1525

(39-45)
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J. Šoliunas

žinoma, senatvėn! Tokia 
jau mūsų likimo dalia. Gai
la, bet yra faktas, jog kiek
vienas mūsų nesulaikomai 
senstame ir nuolat skuba
me artyn prie ...

Esame tikri, kad nė vie
nas mūsų negalime sulaiky
ti laikrodžio tiksėjimo. Ta
čiau, esame labai netikri, 
kaip mes sutiksime savo se
natvę. Senatvė gali tapti 
palaima, bet taip pat ji 
gali būti ir mūsų pra
keikimas. Pasirinkimas pri
klauso mums.

Tiesa, nevisada ir labai 
dažnai, tas pasirinkimas ga
li priklausyti ir nuo aplin
kos padiktuotų sąlygų. 
Kiekvienu atveju mes turi
me sustoti ir paklausti: kur 
einate senstantieji lietu
viai? Koks jūsų likimas lau
kia peržengus lemtingąjį 
senatvės slenkstį?

Individas pradeda rūpin
tis savo senatve iš anksto. 
Jis ar ji apsisprendžia, ka
da išeis pensijon, kur gy
vens, ką darys su savo gau
siu laisvalaikiu.

Tačiau nevisada mūsų 
planai "susiklosto’’ kaip 
mes norime. Vadinasi, nere
tai kas nors kita apspren
džia mūsų senatvinį laiką, 
mūsų "subrendusio likimo" 
naudojimą.

Tad kas yra tas "diktato
rius"? Manding, bent mūsų 
atveju, galime pramatyti du 
faktorius, kurie nepapras
tai dažnai ir svariai ap
sprendžia mūsų senatvinio 
gyvenimo sąlygas.

Viena — lietuviškoji ben
druomenė.

Perrinkit

MARK McELROY
COUNTY RECORDER

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

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

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

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

ELECTION, TUESDAY, NOVEMBER 4, 1980

X Perrinkit Mark McElroy, remiamų tautybių draugų
The Coyahoga County Nationalities to Re-Elect Mark McElroy for County Recorder. Mrs. Casirair Bielen Sec’v

6821 Fleet Avenue. Cleveland, Ohio 44105 **

Antra — valstybė.
Kadangi dažnai esame 

lietuviškos bendruomenės 
nariai, tai jinai įtagoja se
natvinį gyvenimą. Sakyki
me, pensininkas nori gyven
ti lietuviškoje aplinkoje. 
Nori senatvėje vis dar būti 
aktyvus bendruomenės na
rys. Nori dalyvauti įvairiuo
se susirinkimuose, parengi
muose ir pramogose. Nori 
pasinaudoti lietuviškų insti
tucijų patarnavimu. Ergo, 
pasenęs lietuvis glaudžiasi 
prie savo lizdo, (žinoma, 
tam tikrose situacijose, a la 
politinėje arenoje — jis 
dažnai pešinėjasi, bet vis
tiek nepasitraukia totaliai 
iš veiklos).

Nėra abejonės, kad daž
nas lietuvis tikisi lietuvių 
bendruomenės talkos ir pa
ramos savo senatvėje. Va, 
čia ir susikerta mūsų ben
druomenės ratai su senat
vės vežimu.

Neretai individualus lie
tuvis pasijunta pamestinu
ku; bendruomenė suruošia 
pagerbimą — kad ir pensi
jon išėjimo proga — o pas
kum totaliai užmirštą su
senėjus} lietuvį. Išauga kar
čios piktžolės tarp bendruo
menės ir paskiro pensinin
ko. O taip neturėtų būti.

Kas darytina?
žinoma, reikia rauti pikt

žolės iš platėjančio nesan
taikos plyšio, šis darbas 
priklauso abiems: bendruo
menei ir susenėjusiem, ar
ba tik apsenėjusiam, lietu
viui.

Nėra paslaptis, kad lietu

vių bendruomenė, o neretai 
ir Lietuvių Bendruomenė, 
buvo kalta dėl tų piktžolių 
atsiradimo ir jų bujojimo. 
Sakykime, net ir informa
cinėje srityje lietuvių ben
druomenė buvo apsileidusi. 
Mažai mūsų spauda rūpino
si žiniomis apie šio krašto 
valstybinės pensijas ir pa
šalpas. Neturėjome gauses
nio ir konkretesnio patarė
jo kaip tvarkyti senatvinį 
laisvalaikį; kur geriau bū
tų paatostogauti, ką nau
dingiau būtų aplankyti. Tei
siniai, pašalpiniai patarimai
— nežinoma žemė.

Bet dabar dangus jau 
švinta, štai JAV-bių LB 
Krašto Valdyba ėmėsi kon
krečių uždavinių. Pavyz
džiui, Socialinės Komisijos 
pirmininkas dr. A. Butkus 
jau sukvietė eilę darbininkų
— žinovų piktžolių ravimui. 
Anava, jis surado energin
gus darbininkus.

Suminėkime keletą įvy
kių. šiuo metu lietuviams ir 
LB-nei Washingtone nepa
prastai energingai talkinin
kauja Galina Sužiedėlienė. 
Ji savo nuolatiniu rūpesčiu 
kelia senstančio lietuvio 
problemas Washingtono ka
talikų universiteto rėmuo
se. Ji tame universitete yra 
komiteto (Center for pre- 
retirement and Aging) na
rė. Jos dėka ir senstančių 
lietuvių problemos yra na
grinėjamos mokslinėje plot
mėje. Be to, ji yra viena iš 
koordinatorių, kurie rūpina
si įvairiomis konferencijo
mis, kuriose yra nagrinėja
ma ir lietuvių problemos.

JAV LB-n ės Socialinių reikalų komisija lietuviško solida
rumo vardu ir mūsų senelių gerovei, nuoširdžiai kviečia visus 
lietuvius išpildyti komisijos paruošta anketą. Ši anketa pa
ruošta pagal JAV federalinės valdžios reikalavimus finansinei 
pagalbai gauti. Anketa pildo visi kurie yra sulaukę 60 metų. 
Šios anketos koordinatorius yra inž. Bronius Snarskis. Anketas 
galima gauti DMNP parapijos kavinėj po mišių bei pas socia
linių reikalų komisijos narius. Anketos duomenys turi būti su
vesti iki naujų metų. Nuotraukoje M. Bamiškaitė įteikia užpil
dytą anketą. V. Bacevičiaus nuotr.

Konkretaus jos darbo pa
vyzdys. Lapkričio 10-12 die
nomis Baltimorėje įvyks 
svarbi konferencija (Mini- 
Conference on Euro-Amer- 
ican Older Persons). čia ir 
lietuvių balsas bus garsus. 
Numatoma, kad konferenci
joje dalyvaus lietuvių dele
gatai. Raginame tos apylin
kės lietuviai gausiai atsilan
kyti kaip žiūrovai.

Toliau. Gruodžio 4-6 die
nomis kita — to paties po
būdžio — konferencija bus 
Clevelande. Ir vėl Lietuvių 
Bendruomenė turės delega
ciją. Ir vėl visa lietuviškoji 
Clevelando šeima kviečiama 
dalyvauti.

Clevelandiškiai lietuviai 
jau žino, kad čia vykdomas 
senesniųjų lietuvių suraši

Demokratas

nėjimas. šiam naujam ir ne
paprastam darbui projektą 
paruošė dr. Regina Kulienė, 
šis surašinėjimas yra labai 
svarbus. Jo duomenys bus 
naudojami mokslinėms stu
dijoms ir žinioms, reikalin
gos prašant federalinės val
džios paramos.

Vėl, visi lietuviai Cleve
lando apylinkėse yra ragi
nami talkon šiam planui 
įvykdyti.

Lietuvių Bendruomenė 
socialinio gerbūvio srityje 
yra suplanavusi ir kitus 
konkrečius uždavinius. Yra 
numatyta pagyvinti ir pa
gausinti informacija apie 
lietuvišką socialinį gerbūvį 
periodinėje spaudoje. Rei
kia daugiau žinių apie so
cialinį draudimą, šalpą, 
atostogines problemas. Vi
sa ši informacija bus patie
kiama žinovų iš įvairių sri
čių.

Išvada tokia: lietuvių 
bendruomenė • imasi žygių 
nurodyti senstančiam lietu
viui kuria kryptimi jis tu
rėtų eiti. Tokio. nurodymo 
tiesioginė pasekmė turėtų 
būti aiški: lietuvio-senelio 
kelias veda ne prakreikton 
senatvėn, bet palaiminton 
užuovėjon.

BALFO VAJUS

BALFo Clevelando sky
rius skelbia metinį aukų 
rinkimo vajų nuo š. m. spa
lio 1 dienos. Aukos bus ren
kamos kiekvieną sekmadie
nį po pamaldų šv. Jurgio pa
rapijos apatinėje salėje ir 
DMNP kavinėje. Taip pat 
bus išsiuntinėti laiškai pra
šant aukas persiųsti valdy
bos iždininkui Vytautui Jo
kūbaičiui šiuo adresu: 3000 
Hadden Avė., Euclid, Ohio 
44117.

Į nelaimę ir vargą patekę 
tautiečiai Sibire, Lietuvoje 
ar kitoje pasaulio dalyje yra 
reikalingi pagalbos ir BALF 
Clevelando skyriaus valdy
ba kreipiasi į visus, prašy
dama ištiesti dosnią ranką 
ir palengvinti kenčiančiųjų 
sunkią dalį.
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PRAAMŽIAUS DELNE

AKINIUS
MfiSlį ĮSIAMŽINIMAS ISTORIJOJE

ifwiaw rauni uusa

Ne paslaptis, kad visi 
trokštame savo veikla, kū
ryba ar bent įvariaspalviais
palikuoniais taip įsiamžinti, 
kad ir po mirties, anot Mai
ronio, neišnyktume ”kaip 
dūmas, blaškomas vėjo”. 
Dėl to šiandien galime ir 
viešai pasigirti, kad šios 
daugelio mūsų pastangos 
tikrai nenuėjo niekais.

Pavyzdžiui, Liudas Gira, 
Antanas Venclova, Salomė
ja Nėris.ir keli kiti jau neiš
trinamai įsiamžino komu
nizmo religinėje literatūro
je ir visada švytės kaip gra
žiausiųjų šventąjį Staliną 
šlovinančių karunkų auto-
riai.

Na, o aršūs komunizmo 
priešininkai ir kiti kreivati- 
kiai taip pat nepražus tau
tos atmintyje, nes jie yra 
ar dar bus juodu rašalu 
įamžinti komunizmo misio
nierių "pekliškose knygo
se”.

Be to, nėra abejonės, kad 
vienas kitas išeivijoje ap- 
šauktaes grafomanu geni
jus iš sielvarto savo vardą 
ir pavardę kaligrafišku raš
tu įamžino bent KGB klap
čiukų sąrašuose.

Juozas Mikuckis, Vytau

tas Alseika ir dar pora pa
našių puikiai įsiamžino mū
sų istorijos archyvuose sa
vo tobula pinkertonine veik
la, o juos globojusieji lais
vinimo veiksniai ir redakto- 
nai — pavyzdingu suaugu
sių žmonių vaikiškumu.

Pasigėrėtina ir tai, kad 
daugelis buvusių garsių ke
liavimo į okup. Lietuvą pro
testantų ir "bendravimo su 
kraštu” keikūnų dabar jau 
įamžinti Vilniuje "Gimtojo 
krašto” fotografijose, stovį 
petys į petį su kom. parti
jos ir valdžios aukštais pa
reigūnais, o komunistiniai 
turistai Amerikoje — dar 
meniškesnėse nuotraukose 
laisvinimo veiksnių butuo
se...

Turėdami tokių pavyz
džių iš praeities, galime drą
siai puoselėti šviesią viltį, 
kad ir kiti nepražūsime is
torijos miglose. Verta net 
pranašauti, kad kai kurie 
bedieviški išeivijos laikraš
čiai ateities pelenuose žėrės 
pavyzdingu "kanauninkiš- 
kumu”, katalikiškieji — be
dievybės idėjomis, superna- 
ciškieji — komunistiniu pa
triotizmu, o paskiri tautie
čiai išliks istorijos neuž- 
užmiršti bent dėl šuns lie
žuvio, gaidžio skiauterės ir 
žalčio nugarkaulio.

NUSIDĖJĖLIŲ 
PAGUODAI

šiandien spaudoje ir po
kalbiuose dažnai pasiskun- 
džiama smunkančia morale 
ir pirštais badomi net ir 
lietuvių visuomenėje pasi-. 
reiškę paskiri girtuokliai, 
paleistuviai, šeimų ardyto
jai ar vištvagiai, tarsi tokių 
seniau nebūtų buvę. Kad 
toksai dorovės nuosmukis 
nėra naujiena, nusidėjėlių 
paguodai čia pateikiame 
bent keletą tikrai patikimo 
liudininko Kristijono Done-, 
laičio Tolminkiemio krikšto 
metrikų knygose įrašytų 
pastabų:

”1745 m. gegužės 28 d.: 
”Pater — kareivis, pavarde
J. Ksaveras Zeifertas, kuris 
jau prieš jungtuves turėjo 
santykių ir po to... Ma- 
ter — Justina, triskart dvi
guba kekšė.”

”1750 m. spalio 8 d.: Pe 
teris Nojus dar tebegyveno 
1773 m. ir labai mėgo iš
gerti.”

”1758 m. rugpiūčio 13 d.: 
Mater — moterystės laužy
toja, vyrui esant kare.”

”1759 m. gegužės 6 d.: 
... Deja, šitą kūdikį bedie
viai krikštatėviai nuspaudė 
ir parvežė namo negyvą.”

”1768 m. rugsėjo 15 d.: 
Pater — Jons červinsks, ve
dęs vyras iš Ožininkų. Ma
ter — Katarina Pakština- 
tin... NB. Visa šeima iš 
kiaulidės, nes jos motina 
buvo taip ištvirkusi, jog dar 
gyva pradėjo pūti ir prieš 
keletą metų atsigulė į pata
lą ir palengva mirė.”

”1775 m. rugsėjo 10 d.: 
Mater — K. Pinauin, ištvir
kusi žmogysta, kuri visur 
šliaužiojo paskui kareivius 
ir pagaliau tuo sau šį tą už
dirbo.”

”1763 m. sausio 20 d.: 
Mano laikais dievobaimin-

Visi, visi Praamžiaus rankoj — 
Turtingi, puošnūs ir basi, 
Kuri mums rauna kuodą tankų, 
Kol vėl kaip kūdikis esi:

Prašai, ko niekad nenupelnęs, 
Geidi mylėjimo daugiau, 
Vienatvės lovoj baido velnias, 
Moters paglostytam smagiau ;

Jausmų praskydysiame stovy 
Giriesi didvyrio jėgom,
O virpuly prieš tautą stovi 
Su kelnių atsegtom sagom...

kaklą gali kartais sukelti 
n e a titaisomą neurologinį 
pakenkimą, o kartais net ir 
mirtį. Niekada nė vienas lie
tuvis nesileiskite kam nors 
greibstytis apie jūsų kaklą, 
nes ten yra jautrūs nervų 
punktai. Jie sujaudinti gali 
sustabdyti širdies mušimą.”

Taigi gerbiamo daktaro 
pamokomi lietuviai žinoki
te, kad yra daug sveikiau, 
saugiau širdžiai ir smagiau 
visam kūnui apsikabinti 
mylimosios koją negu jos 
kaklą.

AR TUO PAGERBĖ IR 
RAŠYTOJĄ JONĄ 

BILIŪNĄ?

"Gimtojo krašto” kores
pondentas Arnoldas Čai
kovskis š. m. rugsėjo 18 d. 

mums praneša ir tokią nau
jieną:

"Ne per seniausiai dide
lio sujudimo būta Anykš
čių rajone, Jono Biliūno tė
viškėje — Niūronių kaime, 
kur profesoriaus P. Vasi- 
nausko pasiūlymu įsteigtas 
Arklio muziejus, čia Anykš
čių liaudies deputatų Tary
bos vykdomasis komitetas 
surengė Arklio šventę ...”

Nors tai ir labai pažangi 
veikla išskirtinai pažymėti 
šio įžymaus rašytojo gimti
nei, bet manome, ar ne ge
riau būtų Arklio šventes 
rengti Vilniuje, kur yra 
daugiausia tarybinių arklių 
auginimo įstaigų, o Arklio 
muziejų — Cenzūros rū
muose ?

TIKRA TEISYBĖ

„Kai kurie metų mėnesiai pas lietuvius turi specialią 
paskirtį... Ir tai labai gerai: laisvės kovos baras labai 
platus, sudėtingas — darbo visiems pakanka.” (Iš b. kv. 
vedamojo "Drauge”).

gumas taip sumenkėjo, kad 
net kunigai nesidrovėdami
lošė iš pinigų ir kimšosi į 
kišenes vogtus pinigus.”

”1779 m.: ... O jūs, ge
rieji tėvai, jūs gyvuliai, ar 
ne jūsų kaltė, kad patriate 
gėdą dėl savo vaikų ? ..”

ĮSPĖJIMAS 
BESIMYLINĖJANTTEMS

čia dažnai tenka matyti 
net gatvėje besiglaudančias 
ir besibučiuojančias jaunų 
mylimųjų poreles, o ką jau 
bekalbėti, kas ten darosi po 
stogu! Dr. Jonas Adomavi
čius, turėdamas galvoje 
brangią lietuvių sveikatą, 
taip reikalingą šių dienų ir 
ateities kovoms, "Draugo”' 

, sveikatos skyriuje tokius 
(vienas kitą bečiupinėjančius 
šitaip mediciniškai pagrau
dena:

”. . . graibstymasis apie

PRIEŠ GRĮŽTANT Iš OKUP. LIETUVOS

žurnalistai: Na, net penkias dienas pabuvojęs tėvy
nėje, pasidalink savo viešnagės įspūdžiais. Pasakyk ką 
nors teigiamo! '

Turistas: Hmmm... Hmmm ... Vadinasi, taip sa
kant ... Tarybinė santvarka ir pažanga man padarė mil
žinišką įspūdį... Seniau prie valdžios lovio tebuvo tik 
smetoniniai imperialistai, o dabar — geriausieji iš geriau
siųjų liaudies sūnų ... Anais laikais kiaulių buvo daug 
mažiau ir beveik visos liesos ir juodos, o dabar jų ne
paprastai daug ir visos gerai nušertos valdišku ėdalu ir 
baltos...
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Australijos lietuviai
Antanas Laukaitis

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAI

Tautos šventės minėji
mai visoje Australijoje bu
vo pravesti labai iškilmin
gai ir labai gausiu dalyva
vimu mūsų tautiečių viso
se kolonijose.

Sydnėjuje po iškilmingų 
pamaldų, Lietuvių Klube 
vyko gražus minėjimas, j j 
atidarant Bendruom e n ė s 
pirmininkui dr. A. Maura- 
giui. Labai įdomią paskaitą 
skaitė poetas J. A. Jūragis, 
vėliau programoje dalyvau
jant solistui P. Rūteniui, 
dainų grupei ”Tie Patys”, 
vadovaujamai J. Maksvyčio, 
poetui V. Kazokui dekla
muojant ir kitoje salėje 
osant puikiai melbourniškio 
menininko A. Vingio paro
dai, kurią suruošė ir me
niškai paveikslus sudėjo dr.

DUE TO LARGE GROVTH IN THE MANUFACTURE OF OLUMNI- 
MUM MOLDS FOR FOOTWARE INDUSTRY. WE ARE SEEKING IN- 
DIVIDUAL WITH SUPERVISORY F.XPERIENCE IN

MOLD MAKINti OF UNIT SOLES
AND

DIRECT INJECTION MOLDS
EXCELLENT COMPANY PAID BENEFITS.

Our repretentative, Mr. H. Morton will be interviewing 
Mon., Septembcr 29th from 9 a. m. — 12 noon and 1 p. m. 
to 6 p. m. Tues., September 30th from 10:00a. rn. to 3 p. m.

(713) 833-3351

RAMADA INN NORTH, DAYTON 
(513) 890-9504

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

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

Phone: 216-686-1292
<40-41>

NC MACHINISTS and NC 
OPERATORS

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

lent opportunities in its Beaumont, Texas plant

NC MACHINISTS
A minimum of 4 years experience on numerically controlled 

VTL’s, turning centers and milling centers.
Rate to $9.85 — 2nd shift.

NC OPERATORS
A minimum of 3 years experience on numerically controlled 

VTL’s, turning centers and milling centers.
Rate to $9.34 2nd shift.

NL Rig Equipment is an employee oriented company with 
excellent benefits and excellent work environment in this 
new airconditioned machine shop. We are located in Beau
mont, Texas in the East Texas "golden Triangle” and 
convenient to beaches, lakęs and forest areas. In addition 
to excellent wages and company benefits, relocation benefits 

are provided plūs extensive scheduled overtime.

E. G. Kazokienė. Minėjime 
dalyvavo virš 300 tautiečių 
ir jis buvo baigtas Tautos 
himnu.

Melbourne patį minėjimą 
sudarė iškilmingos pamal
dos, speciali Tautos šventės 
radijo valandėlė ir iškilmin
gas minėjimo aktas Lietu
vių Namuose. Minėjimo ak
tą pradėjo Apylinkės pirmi
ninkas A. Pocius, invokaci- 
ją sukalbant kun. P. Vase- 
riui. šventės paskaitą skai
tė poetas J. Mikštas, tauti
nių šokių grupė "Gintaras”, 
vadovaujama P. ir J. Sa
dauskų ir choras ”Melbour- 
no Dainos Ansamblis”, va
dovaujamas D. Levickienės.

Adelaidėje Tautos šventė 
prasidėjo su radijo valandė
le, kurioje žodį tarė ALB 
pirmininkas V. Neveraus- 
kas. Sekmadienio iškilmin
gas pamaldas laikė klebonas 

kun. A. Spurgis, dalyvau
jant visoms organizacijoms 
su savo vėliavoms. Minėji
mą Lietuvių Namuose pra
dėjo jaunasis S. Kubilius, 
įspūdingai padeklamuoda
mas B. Brazdžionio "Talis
maną”. Minėjimo pagrindi
ni žodj tarė Apylinkės pir
mininkas č. Zamoiskis, kai 
minėjimo kalbėtojais buvo 
jaunimo atstovai dr. V. Bar- 
dauskaitė ir J. Mockūnas. 
Meninėje dalyje buvo dekla- 
matorė R. Pranckūnaitė, G. 
Vasiliauskienės vadovauja
mas mergaičių chorelis 
"Eglutės”, deklamatorius S. 
Kubilius ir Žilvino tautinių 
šokių grupė, vadovaujama
B. Sobeckio. Muzikinėje da
lyje akompanavo N. Masiu
lytė- Stapleton. Minėjimas 
buvo baigtas vėliavų nulei
dimu Lietuvių Namų sode
lyje.

Sostinėje Canberroje Tau
tos šventės minėjimo iškil
mėse dalyvavo didelis skai
čius sydnėjiškių, atsivežda
mi savo "Dainos” chorą ir 
kleboną kun. P. Butkų, ku
ris labai gražiai suruošė mi
nėjimo atidarymą. Iškilmin
gos pamaldos vyko sostinės 
katedroje, kuriose svečias 
buvo Canberra ir Goulburn 
diocezijų arkivyskupas Clan, 
cy, pasakydamas jautrų lie
tuviam žodj. šia proga jam 
buvo padovanotas E. Lašai- 
čio padarytas gražus lietu
viškas kryžius. Lietuvių 
Namuose minėjimą pradėjo 
Apylinkės pirmininkas adv. 
V. Martišius, invokaciją 
skaitant kun. P. Butkui. 
Programoje buvo skautės 
akademikės E. žižytė-Su- 
choverskij ir G. Viliūnaitė 
ir Sydnėjaus "Dainos” cho
ras, vadovaujamas Br. Ki- 
verio. Prieš Minėjimą buvo 
pravestas viešas "Baltijos” 
skautų tunto sueiga.

Tolimajame Perth’e baž
nyčioje pamaldas laikė lie
tuvių kunigas T. Tomich, 
pasakydamas labai patrio
tinį pamokslą. Jis, nors ir 
nebūdamas lietuvis, į lietu
viškąjį gyvenimą įsitraukė 
labai giliai ir vietiniai lie
tuviai jį labai vertina ir 
gerbia. Minėjimą Lietuvių 
Namuose pradėjo Apylin
kės pirmininkė D. Francie- 
nė, pagrindiniu kalbėtoju 
esant svečiui iš New Yorko 
V. Radzivanui, kuris patie
kė įdomių lietuviškųjų ak
tualijų. Jis buvo pirmasis 
Perth’o Liet. B-nės pirmi
ninkas. Meninė dalis buvo 
išpildyta A. Paščękaitės, V. 
Radzivano, N. ir N. Miliaus- 
kaičių, I. Boettner, G. Ra
dzivano ir moterų choro. 
Minėjime ir bažnyčioje da
lyvavo daug lietuvių.

Hobarte, kartu su Tautos 
šventės minėjimu, buvo at
švęsta ir Bendruomenės įsi
kūrimo 30-tis. Minėjimą 
atidarė Apylinkės pirminin
kas J. Paškevičius, šventės 
reikšmės svarbą pasakė A. 
Taškūnas, kai meninėje da
lyje buvo T. šiaučiūnaitė ir
R. Tarvydas. Bendruomenės 
veiklos apžvalgą padarė A.

Kantvilas. Plojimais buvo 
pagerbta dabartinė LB val
dyba, kuri Hobarte jau dir
ba be pertraukos 10-tį metų. 
Ją sudaro: J. Paškevičius — 
pirm., S. Domkus — sekr., 
B. šikšnius — kasin. Prie 
valdybos artimai dirba ir A. 
Taškūnas, R. Tarvydas ir 
A. Nunez.

Kaip matome Australijo
je visos tautinės šventės 
yra nepamirštos, bet prie
šingai, jos sutraukia labai 
daug žmonių ir tas parodo, 
kad lietuviškas gyvenimas 
čia ir meilė savo tautai, bei 
tėvynei, nėra išblėsusi, bet

ALT S-GOS LOS ANGELES SKYRIUS
s. m. lapkričio 8 d. 7:30 vai. vak.

LOS ANGELES LIETUVIŲ 
TAUTINIUOSE NAMUOSE, 

3356 GLENDALE BLVD.

RENGIA

DIRVOS 65 M. JUBILIEJAUS 
MINĖJIMĄ IR BALIŲ

Visą programą atliks vietos jaunimas. Bus 
trumpa akademija, po kuriuos meninę programą 
atliks VILIJA VARI AKO JYTĖ ir VITENIS DŪ
DA, akompanuojant ONAI METRIKIENEI šo
kiams gros jaunimo orkestras. Įėjimo kaina, su 
karsta vakariene ir gėrimais, 15 dol. asmeniui.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

ALT S-GOS LOS ANGELES 
SKYRIAUS VALDYBA

185 N. WABASH AVt cm'
W. krautuvės <3)2) ’ HICA®O, ILL. 60601824; (3)2) 47744OT.

Į Puikiausius kailius

1 Normano Burštema

yra gyva ir karšta.

"ČIČINSKAS” 
SYDNĖJUJE

Spalio 26 dieną Sydnėjaus 
lietuvių teatras "Atžala”, 
švęsdamas savo veiklos 25- 
rių metų sukaktį, Sydnė
jaus Lietuvių Klube stato 
Kosto Ostrausko originalią 
keturių paveikslų dramą 
"Čičinskas”, šiame pastaty
me vaidina: K. Dauguviety
tė, J. Dambrauskas, P. Rū
tenis ir St. Skorulis. Vei
kalą režisuoja St. Skorulis.
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U)
Jis parašė keletą žodžių žmonai, kad išva

žiuojąs atostogų, susimetė į lagaminą būtiniau
sius daiktus ir patyliai išėjo iš namų.

> n«
Prano ir Reginos Pagirėnų namas stovėjo 

ant pat Laumės Slėnio pakriaušės. Aplink antrą 
aukštą rietėsi baltai dažytais stačįukais apkal
tas balkonas, apkabinėtas gėlių puodais, o apa
čioje palangėse tįsojo lysvė prisodinta rožių ir 
jurginų kerų bei dekoratyvinių medelių. Apa
čioje žaliavo Laumės Slėnis.

Kitoje sodybos pusėje visas kiemas sken
dėjo jaunų pušelių, eglaičių, ąžuolų ir klevų 
pavėsyje, o įkalniau buvo matyti kiti trobesiai 
ir jaunas vaismedžių sodas. Kaimynai gyveno 
atokiau ir tarp medžių jų pastatų nesimatė. 
Vietovė buvo atkovota iš džiunglių ir Vasiūnui 
kartais dar padvelkdavo pirmykštės gamtos 
dvelksmas. Jį žavėjo vienatvė, atskirybė, gam
tos grožis, žodžiu, Laumės Slėnis jam buvo 
ideali slėptuvė nuo miesto apkartusių gyveni
mo negandų.

Gerai vasaronės nuotaikai susidaryti daug 
padėjo ir draugai. Pranas Pagirėnas, pusamžis, 
apysmulkis vyras buvo plačiai apsiskaitęs, tu
rėjo gerą atmintį, mokėjo ir mėgo pasakoti, 
pailiustruodamas savo istorijas asmeniniais iš
gyvenimais bei atsiminimais. O išgyventa jo 
buvo daug. Jis perėjo keletą profesijų, tačiau 
nepatvirtino senos lietuvių išminties, kad de
vyni amatai, dešimtas esąs badas. Lietuvoje 
Pagirėnas tarnavo policijoje, buvo nuovados 
viršininkas .vokiečių okupacijos metais pasidarė 
miškininkas, gyvendamas tremtyje — Vakarų 
Vokietijoje, išmoko siuvimo amato ir net vado
vavo siuvyklai. Atvykęs Amerikon iš pradžių 
dirbo sodininkystėje, paskum fabrike ir dar iš
moko dailidės amato. Susitaupę pinigų, Pagirė- 
nai pirko už miesto 10 akrų džiunglių, išplėšė 
iš gamtos glėbio žemę, pasistatė trobas ir už
vedė sodą, žodžiu, per savo triūsą ir sumanumą 
įsikūrė pavyzdingai.

Vasiūnas, kaip architektas, stebėjosi Pagi- 
rėno suprojektuotu ir paties pasistatytu namu. 
Pastatas buvo lengvo, grakštaus stiliaus, gerai 
parinktoje vietoje, patogiai išplanuotas ir sko
ningai įrengtas viduje. Architektą itin žavėjo 
viename namo gale, ant pat pakriaušės, pasta
tytas stiklinis kambarys, kur šeimininkai sve
čią ir apgyvendino, čia pat už lango buvo paso
dintas jau gerokai ūgtelėjęs pušinėlis, kuris, 
rodėsi, vis smalsauja pažvelgti kas dedasi vi
duje. O kartais, ypatingai vakarais, Vasiūnui 
pasivaidendavo gyvenant ne žmogaus pastogėje, 
o pačiam gamtos glėbyje ...

Regina Pagirėnienė nedidutė, apvalaina, vis 
kažkur skubanti, kažką daranti moteriškė, pra
bėgom dar rasdavo atliekamą valandėlę šnek
telti ir su svečiu. Ji pasakodavo su humoru, 
juokaudama, nevengdama vaizdingumui ir "tirš
tesnį” žodelį įterpti, o kartais ką pasakodama 
visai neblogu balseliu, pailiustruodavo atitinka
ma dainele. Vasiūną visada džiugindavo jos ge
ra nuotaika. Lietuvoje Regina buvo mokytoja.

Draugų šiluma, graži aplinka padėjo jam 
atgauti dvasios pusiausvyrą ir ramybę. Jis bu
vo gimęs ir augęs Lietuvoje girioje — jo tėvas 
girininkavo — ir jautėsi esąs susijęs su gamta 
glaudžiais ryšiais. Tų sąryšių nenutraukė mies
tas ir jokios gyvenimo atmainos. Tiek Lietu
voje, tiek svetur jis liko ištikimas gamtos my
lėtojas. Kartais Vasiūnas pagalvodavo, jog gam
tos meilę bus paveldėjęs iš savo senolių ...

Atvažiavęs pas draugus, net nespėjęs kaip 
reikiant pasisveikinti, jis išbėgo į balkoną pa
sidairyti po Laumės Slėnį, kuris plytėjo po jo 
kojom, tarsi milžiniškas žalias kilimas su pra- 
siveržusiomis trimis išbėgiomis, plonaliemenė- 
mis akacijomis, įsiskverbusiomis į pamėlusią 
padangę. Kai tik pūstelėdavo vėjelis, jų šakos 
sraviai sujudėdavo, susipindavo keistais maz
gais ir imdavo šlamėti jam labai "artima kal
ba”, kurią jis girdėdavo Lietuvos giriose. Tas 
šmaikščių, liaunų šakų raizgimasis, vėjelio pa
pūstų, Vasiūną žavėjo: jam pasidingodavo me
džių viršūnėse pačią gamtą prabylant savo slė
piningais balsais ...

Tą patį vakarą, prieš eidamas gultų jis iš

ėjo į balkoną parymoti ir pasigrožėti mėnesie
na. Buvo šilta naktis. Svečias mėgavosi vakaro 
tyla, jo dvasiai iškalbingu santėmių grožiu ir 
ramybe. Apačioje snaudė mėnulio sidabrinės 
šviesos apibertas Laumės Slėnis. Atsirėmusios 
kažkur į žvaigždėtą padangę rymojo nejudė
damos akacijos. .Miestas su savo triukšmu ir 
nerimu liko kažkur toli už tos dieviškos nak
ties uždangos.

Ir tada Vasiūnas išgirdo tolimos muzikos 
garsus, kurie sklido iŠ kitapus lomos. Jis tuo
jau atpažino Debussy siuitą Clair de Lune, at
seit, Mėnesieną, kurią labai mėgo. Muzika, ro
dės, sklinda iš kažkokio mistinio šaltinio Lau
mės Slėnio dugne, kyla į paviršių ir, brisdama 
medžių viršūnėmis, malšta kažkur toli...

— Mano vasaronės pilnatvei kaip tik dar 
trūko muzikos, — jis nusišypsojo sau vienas.

Kitą rytą per pusrytį Vasiūnas užsiminė 
apie naktinį koncertą, ir Regina tuojau ėmė 
pasakoti:

— Muzika prasidėjo maždaug prieš porą 
savaičių. Tikrai nežinau, bet, man rodos, muzi
kantė bus ta pati, kurią andai sutikaus anapus 
Slėnio eidamas pas kaimynę. Matytumėt, kaip 
ji atrodo! Dideli juodi akiniai, kaip jaučio akys: 
va, tokie, — Regina prisidėjo prie akių iš pirš
tų padarytus apskritimus, — tiršti, vešlūs plau
kai užkritę ant akių ir pečių — veido beveik 
nesimato. Apsimovus plačiomis, plonomis, ple
vėsuojančiomis kelnėmis, o trumpikė nusmukus 
ant nuogų pečių. Praeidama pro šalį ir uždai
nuos: — Goood moooming! AŠ irgi atidaina- 
vau: — Goood moooming! — Ji šyptelėjo ir 
nukulniavo išstūmusi priešakį ir atįkišusi ap
temptą užpakalį.

— Kas ji tokia, — paklausė Vasiūnas.
— Kas ją žino? Turbūt, kokia vasarotoja.
— O iŠ kur tu žinai, kad ji muzikontė? — 

paklausė vyras.
— Kad dainuodama vaikščioja ... Ir iš iš

vaizdos matyti, kad menininkė.
Kitą rytą Vasiūnas nutarė pasivaikščioti 

po Slėnį ir aplankyti savo "baublį”. Takas lo
mos pakraščiu vingiavo apraizgytas išsiveržu
sių paviršiun gruoblėtų šaknų, kurios jam pri
minė seno žmogaus gyslotą ranką. "Baublys” 
a.ugo kone ant tako, pastodamas kelią praei

viams. Jo šakos skarojosi taip plačiai^ kad be
veik negalėjai atskirti, kur baigiasi ąžuolas ir 
prasideda miškas

Tas "baublys" nė iš tolo nebuvo toks drū
tas, kaip Dionizo Poškos, bet, kai Vasiūnas mė
gino jį pamatuoti, vis vien reikėjo keleto ap
glėbiu. Bestovint jam apsikabinus medį, kitoje 
pusėje pasigirdo dainavimas:

— Goood moooming!
— Good morning! — jis atsiliepė iškišęs 

galvą iš už medžio.
— Matuojat ąžuolą? — moteris tarstelėjo 

angliškai eidama pro šalį, o paėjėjus stabtelėjo 
ir atsigręžus pasakė lietuviškai: — Tas džentel
menas spokso į mane kaip į ožką, kurią norėtų 
pirkti. \

— Ar ji parduodama? — jis atsiliepė irgi 
lietuviškai.

Mergina nustebo, lyg sumišo, bet ne ilgam 
ir juokdamasi atsakė:

— Lietuviai užvaldė pasaulį: kur tik pasi
lenksi, po medžiu vietoj grybo rasi lietuvį.

— Ypač malonu rasti tokią žavią ūmėdę, 
kaip tamsta, — Vasiūnas šypsodamasis perme
tė akimis nepažįstamąją nuo galvos iki kojų: 
ji iš tikrųjų panešėjo į moterį, kurią nupiešė 
Regina.

— Kodėl tamsta tą medį glėbesčiuoji?
— Matuoju storumą.
— Tamsta miškininkas?
— Ne, architektas.
— Suprantu: nori jį išrauti ir, parsiga

benęs į miestą, pasisodinti palangėje kaip deko
ratyvinį medelį, — ji žaismiai šypsojosi.

— Ne visai taip: noriu paiyginti su Lie
tuvos girių karaliumi Baubliu.

— Baubliu? Kur aš tą žodį girdėjau? Tie
sa, pasakojo motina, tik nemokėjo išaiškinti, 
kodėl jis vadinasi Baubliu. Ar medis gali baub
ti, kaip jautis?

— Baublys buvo toks galingas ąžuolas, kad 
nebijojo jokių audrų: priešingai, viesulai bijo
jo jo. Vėjai, pakliuvę į jo šakas ir dreves, ne
berasdavo išėjimo ir iš piktumo imdavo baubti. 
Ar tamstai iš tikrų j įdomi ta istorija?

— Nežinau kodėl, bet labai įdomi, — at
sakė ji rimtai.

— Nors gal Baublio vardas atsirado ir ki
taip. Lietuviai baubliu vadina į garnį panašų 
paukštį, kuris išduoda balsą, tarytum baubtų. 
Gal tas paukštis mėgdavo tupėti ąžuolo šakose 
ir "dainuoti” baublio balsu?

— Ne, ne, man labiau patinka pirmoji ver
sija. Įsivaizduoju, vėjai draskosi medžio uŽku- 
buriuose ir ima groti visokiais balsais, neras
dami pro kur išeiti. Ąžuolas, kaip didžiuliai 
gamtos vargonai, koncertuoja girios viduryje! 
Fantastiška: norėčiau tokio koncerto pasiklau
syti!

— Deja, čia tokių ąžuolų nėra. Tamsta Čia 
vasaroji ? — jis pakeitė temą.

— Taip, o tamsta?
— Aš atostogauju anapus Slėnio pas po

nus Pagirėnus.
— Aš šioje pusėje: mano motina čia turi 

vasarnamį. Labai mėgstu gamtą ir, nustojusi 
kantrybės, kada mama išsirengs, atvažiavau 
viena. Mat, ji dantistė ir negali nusikratyti pa
cientais: sakė, atvažiuosianti vėliau. Viena imu 
lyg ir nuobodžiauti, ne, aš niekad nenuobo
džiauju, — ji pertraukė pati save, — bet kar
tais ima varginti gamtos monotonija, kuri man 
kalba tūkstančiais balsų, žinoma, jums neaiš
ku, kaip monotonija gali būti tokia daugiakal
bė? Įsivaizduokite didelę auditoriją pilną Žmo
nių, kurie kalba kartu, kaip,, pavyzdžiui, būna 
prieš spektaklį. Jūs girdit nuobodų žiūrovų 
murmėjimą, jei pertrauka būna per ilga... Iš 
pradžios, kai atvažiavau, buvo įdomu: dabar 
lyg imu pasiilgti žmonių balsų.

— Neturite draugų?
— Ne, gyvenu viena. Pradžioje valiau na

mą: norėjau nustebinti motiną, kad esu darbš
ti dukrytė, bet kai ji vis dar neatvažiuoja, nu
sibodo vaidinti darbštuolę, ir tvarka sustojo 
pusiaukelyje. Nemėgstu ruoštis: be muzikos 
man daugiau niekas neįdomu.

— Tai tamsta būsi ta muzikantė, kuri duo
da tokius puikius naktinius koncertus?

— Lankau konservatoriją.
........(Bus daugiau;
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Red. Vytautas Gedgaudas priima dovaną iš pirm. dr. Danieliaus Degėsio ir vicepirm. 
Alekso Laikūno.

V. Gedgaudas, JAV LB krašto valdybos pirm. inž. Vytau
tas Kutkus, dr. Algirdas Nasvytis ir pianistė Birutė Smetonienė.

Komisionierius Virgil Brown pokalby 
vicepirmininku dr. Viktoru Stankum.

Po sol. Vandos Stankienės 
gražaus dainavimo, Vilties 
Draugijos valdybos pirminin
kas dr. Danielius Degėsys į ba
liaus svečius prabilo šiais žo
džiais:

Sį vakarą mes švenčiame 
Dirvos 65 metų sukaktį. Vil
ties Draugijos vardu dėkoju 
jums visiems nepatingėjusiems 
dalyvauti šios mums svarbios 
šventės minėjime. Ypatinga 
padėka priklauso tiems sve
čiams, kurie atvyko iš tolimes
nių vietovių. Nemanau, kad 
man priderėtų šį vakarą kai- . 
bėti apie Dirvos isteriją, jos tu
rinį, vargus ir pasisekimus. 
Tie, kurie tuo domisi, gali pla
čiau susipažinti su Dirvos isto
rija Alekso Laikūno redaguo
tame leidinyje, kurį čia pat šį 
vakarą galima įsigyti.

Sį vakarą aš noriu padėkoti 
visiems tiems, kurie buvo pri
sidėję prie šios šventės rengi
mo. Minėjimui ruošti buvo su
darytas komitetas iš šių asme
nų: V. Gedgaudo, A. Laikū
no, dr. V. Stankaus, K. Kara
liaus, G. Plečkaitienės, D. Ra
monienės, V. Blinstrubo ir P. 
J. Nasvyčio.

Dėkoju salės dekoravimu 
talkinusiai T. Idzelytei-Ber- 
žanskienei ir Vincui Apaniui 
už gėles scenos papuošimui.

Ypatingai dėkoju šio baliaus 
programą atlikusiai solistei 
Vandai Stankienei, kuri neė-

su Vilties draugijos mė jokio honoraro, ir jos akom 
paniatoriui Ąžuolui Stelmokui.

Inž. Antanas Mažeika, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirmininkas, atskridęs iš 
Los Angeles, sveikina Dirva 
sukaktuviniame baliuje.

Mielasis p. Gedgaudai,
Puikiai pažįstu tą svarbų vaidmenį, kurį Dirva atlieka lietuvių 

visuomenei tiek Clevelande, tiek ir kituose miestuose. Aš esu tikras, 
kad Jūsų kaip redaktoriaus, jūsų bendradarbių, o taip pat laikraščio 
leidėjų — Vilties draugijos vadovų nuolatinės pastangos per daugelį 
metų labai daug prisidėjo prie turtingos lietuvių kultūros puoselė
jimo čia Amerikoje.

Per eilę paskutiniųjų metų man teko pažinti daug lietuvių kil
mės žmonių, susipažinti su jūsų tautos istorija, ypatingai su jos 
paskutiniu tragiškuoju laikotarpiu. Aš karštai tikiu ir meldžiuos, 
kad jie atgautų iš prigimties priklausančias teises, kurias jiems atėmė 
taip ilgai užtrukusi sovietinė Jūsų tėvynės okupacija. Kiek tik įsteng
siu, Jūsų siekimus paremsiu.

Mudu su žmona nuoširdžiai sveikiname Jus, Jūsų bendradarbius 
ir skaitytojus, o su jais ir visus Cuyahoga apskrityje gyvenančius 
lietuvių kalmės žmones, kurie tiek daug prisidėjo, kad mūsų bendruo
menės gyvenimas klestėtų.

Sveikindamas 65-rių metų sukakties proga, linkiu Dirvai dar 
daug metų tęsti savo reikšmingą vaidmenį.

VIRGIL E. BR0WN,
Cuyahoga Apskrities komisionierius

.-rz

Nuoširdus dėkui Tėvynės 
Garsų radio vedėjui Juozui 
Stempužiui, taip gražiai radio 
bangomis propogavusiam šią 
sukaktį.

Padėka priklauso A. Laikū- 
nui, paruošusiam Dirvos 65 
metų istoriją. Nuoširdi padė
ka taip pat priklauso ir buvu
siems Dirvos redaktoriams, 
Vincui Rasteniui, Baliui Cai- 
džiūnui ir Jonui Ciuberkiui už 
jų įnašą Dirvos leidime.

Nuoširdus- dėkui mūsų vi
siems bendradarbiams, ypač 
Dirvos politiniam komentato-

riui Vytautui Meškauskui, mū 
sų vietiniams fotografams J. 
Garlai ir V. Bacevičiui, bei re
dakcijos ilgamečiui tarnauto
jui Henrikui, Macijauskui ir So
fijai Juozapaitienei.

Lietuviškai spaudai išeivi
joje nėra lengva išsilaikyti. Re- 
daktoriau? darbas pareikalau
ja daug ištvermės ir nervinės 
įtampos. Mes džiaugiamės, 
kad Vytautas Gedgaudas po 
daugelio metų be atvangos ir 
atostogų ruošęs Dirvos pusla
pius yra vis pajėgus, energin
gas ir nenustqa entuziazmo.

•iięra

A. Bielskus, V. ir L Sniečkai ir S. Pabrinkis dalinasi ba
liaus įspūdžiais.

Rašytas lietuviškas žodis, mūsų kultūros bei tautinės minties 
reiškėjas, visais laikais stiprino lietuvio dvasią, ugdė jame didesnį 
tautos pažinimą ir jos meilę, teikė jėgų bendram kūrybiniam dar
bui — telkdamas visus tiek tėvynėje tiek ir už jos ribų gyvenan
čius lietuvius.

Ir štai šiandien, mes išeiviai lietuviai, nublokšti toli nuo savo 
gimtojo krašto, džiaugiamės turėdami gražų, brandų, 65 metus su
laukusį sukaktuvininką, savaitraštį — DIRVĄ, kuris, nors ir sun
kiose sąlygose augdamas, liko ištikimas savo tikslui — būti laikraš
čiu visiems tautinės minties idėja besirūpinantiems lietuviams.

Tad šia proga linkiu sukaktuvininkui, per jo leidėjus — Vilties 
draugiją, ir toliau nenuilstamai darbuotis lietuvybės dirvonuose; 
žengti 'į ateitį su viltimi, kad praeities darbo sėkmė bei visuo
menės pritarimas nuvestų Dirvą ne tik į deimantinę sukaktį, bet ir 
į laisvą bei nepriklausomą Lietuvą! - __

VYTAUTAS ČEKANAUSKAS, 
Lietuvos Generalinis Konsulas
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Sol. Vanda Stankienė tarp clevelandiečių. Iš kairės O. Mikulskienė, B. Juodikienė, O. 
Jokubaitienė, komp. A. Mikulskis, sol. Vanda Stankienė ir R. Snarskienė.

Inž. Jonas Jurkūnas, buvęs 
ALT S-gos pirmininkas, ilga
metis Lietuvių Tautinių Namų 
Chicagoje pirmininkas, atvežęs 
Lietuvių Tautinių Namų Dirvai 
paskirtą 1000 doL, sveikina su
kaktuvininkę.

Dabar yra laikas atstatyti 
Amerikos kertinį akmenį:

—
Dirvos 65-kių metų proga, Vil
ties Draugijos vardu dėkqu 
jam už jo nenuilstamą darbą 
redaguojant Dirvą. Vilties 
Draugijos valdyba redaktoriui 
yra paruošusi kuklią dovaną, 
kurią įteikti kviečiu buvusį 
Vilties Draugijos valdybos il
gametį pirmininką A. Laikū- 
ną.

Redaktorius Vytautas Ged
gaudas, priėmęs dovaną, ke
liais trumpais žodžiais nusakė, 
kad jau prieš 45 metus, dar 
būnant Nepriklausomoje Lie
tuvoje, teko pirmą kartą pa
matyti K. Karpiaus leidžiamą 
Dirvą, bet tada net nepagal
vojęs, kad kada nors jam pa
čiam teks šį laikraštį redaguo
ti.

Dirva, sakė jis, nuo pat pra
džios liko ištikima jos leidėjų 
siekiui - būti lietuvių tautinės 
minties laikraščiu.

Kartais, anot buvusio Tau
tinės Sąjungos pirmininko Vy
tauto Abraičio, besikeičiančių 
redaktorių įtakoje Dirvoje at
sispindėjo, ir dabar atsispindi, 
tautinės minties ideologiniai 
niuansai - kartais liberališkes- 
ni, kartais konservatyviškes- 
ni - bet visada pakankamai 
priimtini ne tik visiems tauti
nės minties išpažintojams, bet 
ir kitų pažiūrų šalininkams.

“Ta linkme stengiuosi eiti’, - 
sakė red. V. Gedgaudas -’kad 
Dirva būtų visų lietuvių laik
raštis.’

Padėkojęs visiems rėmėjams 
bendradarbiams ir Dirvos tar
nautojams už talką - kurios 
niekad nebus perdaug - jis pra
šė visų toliau padėti šiam dar
bui, kuris priartintų laisvę ir 
nepriklausomybę Lietuvai.

(Bus daugiau)

Musų šeimas 
ir mūsų apylinkes.
Laikas yra dabar Reaganui

Amerika buvo sukurta 
stiprios šeimos ir kaimyno 
pagalba kaimynui tradicijos 
pagrindu. Ir galutinas 
pritaikymas vyriausybės 
nuostatų miestams gyvenvie
tėms ir įstatymo įgyvendini
mas yra kvalitetas mūsų 
apylinkių

Gubernatorius Reagan 
yra pasisakęs už šias 
tradicijas. Jis tiki, kad 
atgyvinime Amerikos miestų 
atsispindės gyvastingumas 
mūsų apylinkių. Jis dirbs 
atstatymui mūsų miestų, 
sustiprinant Amerikos ekono
miją programomis, kurios 
sumažins infliaciją ir duos 
naujų darbų. Jis dirbs, kad 
federalinė vyriausybė būtų 
daugiau jautri savo piliečiams 
ir drąsins individualiai 
reikštis lokalinėje vadovybėje 
sudarant geresnį gyvenimą 
savo šeimoms..

Išsilavinimo srityje, 
gubernatorius Reagan, 
priešingai Carterio

- administracijai, remia 
mokesčio už mokslą taksų 
kreditus šeimoms, leidžian
čioms vaikus į privačias ar 
parapijines mokyklas. Jis 
remia siuntimą vaikų į 
mokyklas jų pačių apylinkėje, 
nes priverstinis vežiojimas 
nieko neduoda išsilavinimo 
kvalitetui ir jis remia 
lavinimosi sistemą pagrįsta 
pirmumu tėvų teise ir 
atsakomybe.

Gubernatorius Reagan 
tiki, kad nusikaltimai sumažės 
labiau vieningose ir stabiliose 
apylinkėse. Su didesne fede- 
raline ir technine pagalba, 
lokalinės ir valstijos agentūros 
galės geriau sekti ir suma
žinti nusikaltimus savo pačių 
apylinkėse.

Socialinio patarnavimo 
srityje, gubernatorius 
Reagan tiki, kad pagelbinės 
programos, kuriomis 
naudojasi reikalingi turi būti 
administruojamos kur tik 
gali, vietinių apylinkių 
lygyje.

Amerikos šeimos ir 
apylinkės yra kertinis akmuo 
mūsų visuomenės apjungtos 
kartu bendrumoje tų pačių 
vertybių.

Ir tai yra tai, kas yra 
Amerika.

Laikas yra dabar
i

Reagan į prezidentus.
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■ laiškai Dirvai
Gerbiamas Pone 

Redaktoriau:
š. m. rugsėjo 4 d. "Dir

vos” laiškų skyriuje buvo 
išspausdintas dr. Kazio Šid
lausko atsakymas Vytautui 
Meškauskui "Profesionalai 
politikai ar tauta turi nu
spręsti?” Po ilgesnių įvadi
nių minčių ir samprotavi
mų, dr. Šidlauskas pastebė
jo, kad "Kaip ir daugelis 
prez. Carterio sprendimų 
dėl JAV-ių užsienio ir vi
daus politikos nebuvo per
daug vykę, taip ir paskyri
mas Ray česonio į JAV-ių 
Madrido konferencijos vi
suomenės narių (public 
members) sąrašą". Kiek vė
liau dr. Šidlauskas teigė, 
kad absurdu tenka laikyti 
paskyrimą "lietuvių etninės 
grupės" asmens iš Helsin
kio Aktą nenaudingu lai
kančios JAV Lietuvių Ben
druomenės. Dr. Šidlauskas 
apgailestavo, kad "... kitos 
Amerikos lietuvių organiza
cijos, kurios nuo pat Hel
sinkio Akto pasirašymo pa
sisakė už tą aktą ir jį re
mia iki Šios dienos" tuo 
buvo pastatytos į keistą pa
dėtį.

Aukščiau paminėti dr. 
Šidlausko teigimai verčia 
kritiškai pasisakyti ir ke
liamą klausimą paryškinti:

1. Pavojingu reiškiniu 
Lietuvos laisvinimo veiklai 
tenka laikyti dr. Šidlausko 
vykdomą klasifikaciją į mū
sų ir jūsų žmones. Iki šiol 
s u g e bėdavome džiaugtis 
kiekvienam lietuviui sveti
mųjų suteiktu atžymėjimu, 
jo iškilimu amerikiečių tar
pe, nesvarbu kokiai grupei 
ar organizacijai jis priklau
so. Antanas Olis, Valdas 
Adamkus, ir visa eilė kitų 
priklauso visai lietuviškai 
išeivijai!

2. Dr. Šidlausko neigia
mas nusiteikimas dėl Rimo 
česonio paskyrimo ir to nu
siteikimo kėlimas spaudo
je nepasitarnauja geresnių 
santykių tarp Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir JAV 
LB-nės puoselėjimui. Dau
gelis asmenų dr. Šidlausko 
privačią nuomonę sutapdins 
su ALTos nusistatymu. Ga
lime tik spėlioti kokią įtaką 
dr. Šidlausko nusiteikimas 
turėjo į "Naujienų" redak
toriaus Martyno Gudelio 
skandalingą kvietimą dėl R. 
Česonio paskyrimo rašyti 
protesto lašikus Valstybės 
departamentui, kongresui ir 
Baltiesiems Rūmams (Nau
jienos, rugpiūčio' 30 d.).

3. R. česonis į Madrido 
konferencijos visuomeninių 
narių (public members) są
rašą buvo įtrauktas kaip 
amerikietis. Jo buvimas lie
tuviu, o taip pat ir vienin
teliu pabaltiečių, yra malo
nus atsitiktinumas. R. Če
sonis Madrido konferencijos 
metu privalės domėtis ir pa
sisakyti visas Europos tau

tas bei valstybes liečiančiais 
klausimais. Savaime aišku, 
būdamas sąmoningu lietu
viu R. česonis teiks pagrin
dinį dėmesį savo tautos pro
blemoms, nes su Lietuvos 
padėtimi ir jos žmonėms 
teisių paneigimu jis yra ge
riausiai susipažinęs.

4. Man nėra žinomas joks 
formalus JAV LB-nės pasi
sakymas Helsinkio akto 
klausimu. JAV LB-nė ruo
šėsi Helsinkio konferenci
jai, ruošęsi Belgrade įvyku
siai konferencijai, ruošiasi 
ir artėjančiai Madrido kon
ferencijai. Vieša tačiau pa
slaptis, kad dauguma JAV 
LB-nės darbuotojų laisvini
mo veikloje Helsinkio Aktą 
laiko nenaudingu. Neprita
rimo pagrindu esama fakto, 
kad Helsinkio susitarimai 
pasisakė prieš destabilizaci- 
ją. Kolumnistas William 
J. Buckley Helsinkio akte 
mato įrašytą Sonnenfeldo 
doktriną, kurios pagrindinę 
mintį Buckley išreiškė se
kančiu posakiu: "Nieko ne
daryk kas sunervuotų Sov. 
Sąjungą, iš jos paimant ką 
ji šiuo metu turi ar sau įsi- 
gijant ko nesi turėjęs". 
(Philadelphia Evening Bul- 
letin, rugp. 26 d.). Helsinkio 
aktas palaidojo viltis turėti 
taikos konferenciją ir, pasi
sakydamas už sienų keitimą 
taikiu būdu, prisidėjo prie 
sovietų užgrobimų įteisini
mo. Tiesa, Vakarai išsiko
vojo žmogaus teisių nuosta
tą, tačiau, kai matome so
vietus į kalėjimus grūdant 
rezistentus už rėmimąsi 
Helsinkio akte iškeltais 
principais ir sovietų susa- 
botuotą Belgrado konferen
ciją, mažai konkrečių vilčių 
teikia ir besiartinanti Ma
drido konferencija.

5. Tebūna leista dr. Šid
lauskui užtikrinti, kad R. 
česonis yra pasiruošęs tal
kinti visoms lietuviškoms 
o r g a n izaci joms, visiems 
laisvinimo veiksniams Ma
drido konferencijos metu. 

Savo ruožtu, tikimės, 
kad R. česonis nebus kliu
domas savo lūpomis iškelti 
lietuvių tautos teisę būti ne
priklausomai.

Algimantas S. Gečys 
Philadelphia, Pa.

I KLAUSIMĄ ATSAKANT

Viešai paklaustam ne
mandagu viešai neatsakyti. 
Tai. tinka ir V. Meškausko 
"P. S." prie mano laiško 
DIRVAI (rugsėjo 18 d.) 
man pastatytam klausimui. 
(Laiške, tarp kitko, iškė
liau JAV užsienio politiką 
dominuojančių internacio- 
nacionalistinių grupių grės
mę pasaulio laisvei ir tuo 
pačiu lietuvių laisvės sie
kiams) V. Meškauskas nu
rodo, kad, pagal New York 
Times, įtariama, jog Tri- 
lateral Komisija, "yra nusi
vylusi savo nariu Carteriu 
ir yra pasiruošusi paremti 
Reaganą." Matomai nuta
ręs, kad aš turėčiau tuomi 
džiaugtis, ir todėl įžiūrėjęs 
mano prieštaravimą pačiam 
sau, klausia: "Ar ji (Tri- 
lateral Komisija) ir po to 
yra didžiausias V. Bražėno 
priešas ?” Atsakymas — 
taip, bent jau čia, Ameriko
je,’ yra "didžiausias". Tas 
nusistatymas dar sutvirtėja 
dėl CFR ir Trilateral mani
puliatorių akiplėšiško, dali
nai sėkmingo, bandymo pa
žaboti ir R. Reaganą, ar

bent jau priversti jį eiti į 
kompromisus, o ne jį "rem
ti", kaip N. Y. T. sako.

Kur kas pirm N. Y. T. 
tai sakė konservatyvus 
AMERICAN OPINION žur
nalas, nurodęs CFR ir Tri
lateral žmones (Ww. Casey 
ir Casper Weinberger) Rea
gano kampanijos štabe. 
(Sunku spėti, kam jie loja
lesni — Reaganui ar Rocke- 
felleriui).

Net kairiųjų intelektua
lų žurnalas THE NATION 
rugpiūčio mėnesį apie tai 
rašė straipsnyje. "Ar tai 
dar vieni Trilateristiniai 
rinkimai ?’’

Gal, kaip V. M. mano, 
CFR ir "keitė savo pažiū
ras", tačiau vargu ar tai 
kada darė JAV ir pasaulio 
laisvės naudai galutiniuose 
siekiuose. CFR buvo įkurta 
Mandel House ir grupės in
ternacionalistų po to, kai 
JAV Senatas atsisakė pa
remti jų planus kraštą 
įjungti į Tautų Lygą.

Kaip tik dėl didžios CFR 
klubo įtakos į prezidentinius 
rinkimus, keliu reikalą kon
centruotis į Kongreso rin

kimus ir mažiau tikėtis iš 
prezidentinių.

Vilius Bražėnas 
Ft. Myers, Fl.

Mažeika &Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOLTTH VVESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL
Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600 737-8601
9837 SOUTH KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PAH, 11.80142 
Tek 422-2000

PETKUS
TeVAS ir SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tet: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

NAUJI JAV LB KRAŠTO 
VALDYBOS NARIAI

JAV LB Tarybos Prezi
diumas savo posėdyje 1980 
m. rugsėjo mėn. 20 d, pa
tikrino iš JAV LB Tarybos 
narių gautus balsavimo vo
kus ir rado, kad visi JAV 
LB Krašto Valdybos pirm. 
Vytauto Kutkaus pristatyti 
kandidatai yra patvirtinti 
šioms JAV LB Krašto Val
dybos pareigoms: Juozas 
Plačas — JAV LB švietimo 
Tarybos pirmininkas, Sau
lius Anužis — vicepirminin
kas specialiems reikalams 
ir Audronė Kasputytė — se
kretorė anglų kalba.

PATVIRTINTAS 
SUSITARIMAS

JAV LB Krašto Valdyba 
savo posėdyje, kuris įvyko 
1980 m. spalio mėn. 5 d. pa
tvirtino ALTos ir JAV LB 
Krašto valdybų atstovų 
1980 m. rugsėjo mėn. 13 d. 
susitarimo projektą su min
timi, kad ateityje bus ga
lima susitarti ir kitais es
miniais mūsų bendrą veik
lą trukdančiais klausimais 
ir išvystyti glaudesnį bend
radarbiavimą.

Pagal susitarimą nutari
mai įsigalioja abiejoms val
dyboms patvirtinus visus 
punktus. JAV LB Krašto 
Valdyba juos jau patvirti
no, tad dabar ALTos valdy
bos eilė daryti savo spren
dimą.

PASITARIMAS SU 
REORGANIZUOTA 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENE

Dr. Antanui Butkui pra
dėjus privačius pasitarimus 
su dr. Vytautu Dargiu, JAV 
LB Krašto Valdyba svarstė 
šį klausimą savo posėdyje 
ir padarė šias išvadas:

1. Su Reorganizuota Lie
tuvių Bendruomene mūsų 
reikalais oficialiai turi teisę 
tartis tik JAV LB Krašto 
Valdyba.

2. Kad susitarimas rištų 
abi puses, jis turi būti pa
tvirtintas dabar vykstan
čiame teisme su Reorgani
zuota Lietuvių Bendruome
ne, žinoma, jei ji sutinka 
atsisakyti mūsų vardą ir jei 
atšaukia visas registracijas 
mūsų vardu.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
juutoūl •; d : HĮ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas. RE 7-3332
Savtotakah J. JANUiAms ir J. MAtBIKA

Čia ratile didžiausių pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių firimų, fi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ISmKINSTTE.
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■ Detroito lietuviai
Antanas Grinius

ETNINIŲ GRUPIŲ MUGĖ

Spalio 2 d. buvo atidaryta 
International Institute tra
dicinė rudens mugė ”Old 
Market” vadinama. Mugė 
tęsėsi 4 dienas: spalio 2-5 
d. Ją atidarė ir žodį tarė 
instituto vicedirektorė Ma
ry Bali. Po atidarymo buvo
me pakviesti į viename 
kambaryje įrengtą priėmi
mą, čia buvo įvairių užkan
dų ir vyno. Pakviesti buvo 
ne visi, bet tik svečiai į ku
rių eilę ir aš kaip spaudos 
atstovas pakliuvau.

Mugėje tarp visų kitų, 
dalyvavo ir Lietuvių Kultū
ros klubas ir turėjo įrengęs 
kioską. Kioskas gan gražiai 
atrodė ir galbūt, buvo vie
nas iš gražiausių. Aukštai 
matėsi Vytis ir parašas 
”Lithuania”. Parašo kairė
je Amerikos vėliavėlė, o de
šinėje Lietuvos. Kiosko pa
grindinę sieną puošė A. Jo- 
nynienės šiaudinukų pa
veikslai; lietuviška sodyba, 
Aušros vartų Marija, rū
pintojėlis ir kiti. Stalai — 
gi apkrauti įvairiais dirbi
niais. Ten buvo gražių lė
lių, vazų, gintaro puošmenų, 
audinių, juostų, lietuviškų 
vėliavėlių, knygų, medinių 
klumpių, sveikinimo korte
lių ir kitokių įvairių daiktų. 
Tų visų daiktų centre ant 
stalo stovėjo gražiai šiaudi
nukais papuošta Kalėdų eg
lutė ...

Lietuviškas kioskas savo 
išdėstymu ir eksponatais 

gražiai atrodė. Daugiausia 
domėjosi gintaro puošmeno
mis ir šiaudinukais.

Tačiau prekyba pirmąją 
dieną buvo silpna. Vienas 
lietuvis buvo susidomėjąs 
lėkštė. Ją ilgai vartė ir žiū
rėjo, bet vėliau kataloge ra
dęs pažymėtą mažesnę kai
ną — jos nepirko. Pirko kai 
kurios ponios, gintaro žie
dus ir šiaudinukus. Didelę 
konkurenciją darė šalia įsi
kūręs lenkų kioskas, nes jis 
pardavinėjo atvežtus iš 
Lenkijos saldainius, kuriuos 
mielai pirko atvykę mokyk
lų mokiniai. Vienas moki
nys priėjęs prie lietuviško 
kiosko ir pamatęs parašą 
”Lithuanian” paklausė: Ar 
Jūs esate lietuviai? Ir ga
vęs teigiamą atsakymą 
linksmai sušuko: ”My 
grand mother is lithua
nian”!

Ir taip per visą dieną 
žmonės ėjo, šnekėjo ir žiū
rinėjo, bet mažai ką pirko.

Mugėje dalyvavo virš 30 
tautų, kurios turėjo įruo- 
šusios savo kioskus, kitos 
reprezantavo savo maisto 
gaminiais ir atliko 4 dienų 
laikotarpyje įvairias meni
nes programas. Atidarymas 
buvo fotografuojamas ir 
spalio 2 d. 6 vai. vakare pa
rodytas per TV 2 stoties 
kanalą. »*

NOVELĖS PREMIJOS 
ĮTEIKIMAS

Dirvos 65-rių metų su

kakties minėjimas ir rašy
tojui Vytautui Alantui pre
mijos įteikimas įvyks lap
kričio 2 d. 12 vai. 30 min. 
dienos metu Lietuvių Na
muose, Detroite.

Į minėjimą atvyksta iš 
Clevelando Vilties Draugi
jos vicepirmininkai: dr. 
Viktoras Stankus ir Alek
sas Laikūnas. Jie padarys 
pranešimus Dirvos sukak
ties proga ir įteiks rašyto
jui Vytautui Alantui laimė
tą Dirvos novelės premiją.

Meninės dalies programo
je dalyvaus solistė Danutė 
Petronienė Vidui Neveraus- 
kui akompanuojant, šokėjų 
grupė "Audinys”, vadovau
jama Rusnės Baltrušaity
tės, ir Karolis Balys. Po 
programos — Kavutė. Ren
gėjai maloniai kviečia vi
sus Detroito, Windsoro ir 
visos apylinkės lietuvius 
dalyvauti šiame reikšmin
game minėjime. Išlaidoms 
padengti bus imama nuo as
mens 3 dol. auka. Rengia 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Detroito sky
rius. Automobiliai bus sau
gomi policijos.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RADIJO KLUBAS 

PAMINĖJO 35 METŲ 
SUKAKTIS

Spalio 2 d. Lietuvių Na- 
muose ALR klubas ir radi
jo valandėlė "Lietuvių Bal
sas” paminėjo 35 metų su
kaktis. Klubo pirmininkas 
Kazys Gogelis, pasveikinęs 
atvykusius, paminėjo, kad 
šis klubas įsisteigė prieš 35 
metus, daugeliui dar esant 

už Atlanto vandenyno. To
limesnei programai vesti 
pakvietė Stasį Garliauską, 
kuris pristatė garbės sve
čius ir labai apsidžiaugė, 
kad jų tarpe sėdėjo ir klubo 
pirmoji sekretorė poetė Ma
rija Sims, kurios namuose 
Šis klubas ir buvo įsteigtas.

Klubas 35 metų laikotar
pyje yra netekęs 40 narių 
ir pakvietė juos pagerbti 
atsistojimu ir tylos minute. 
Sukakčių proga daug kas 
iš organizacijų sveikino žo
džiu. Gautus raštų sveiki
nimus perskaitė Stasys 
Garliauskas. Po perskaitytų 
sveikinimų padarė klubo ir 
radijo valandėlės per tą lai
kotarpį apžvalgą. Apžvalga 
ir pats pravedimas nebuvo 
ilgas, čia Stasys Garliaus
kas parodė, kad ir suglaus
tai galima daug ko pasa
kyti. Sekė meninė dalis. 
Mergaičių choras padaina
vo 6 dainas ir dar viena bu

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

Contact: Personnel Department

SOUTHWEST DETROIT
HOSPITAL

2401 20th Street 
Detroit, Michigan 48216

Phone: 313-961-7777
(37-4J)

vo publikos plojimais išpra
šyta ”bisui”.

Visos choristės dėvėjo 
tautinius rūbus ir ne tik 
gražiai dainavo, bet ir gra
žiai atrodė.

Rita Garliauskaitė muz.
S. Sližiui prie krūtinės pri
segė balta gėlę, o su K. Go
geliu visas choristes apdo
vanojo raudonomis rožėmis. 
Chorui akompanavo S. Sli
žys. Stasys Garliauskas pa
dėkodamas choristėms pa
geidavo, kad jos įdainuotų 
ir būtų jų dainų išleista 
plokštelė. Programai pasi
baigus visi susimetė prie 
kavutės ir pyragaičių. Pa
minėjime dalyvavo apie 150 
žmonių.

★
Jūrų "švyturio” šaulių 

kuopa, įvertindama Dirvos 
gerą informaciją, iš savo 
rengiamų išvykų likučių 
paskyrė auką 10 dol. Ačiū.

DR. POVAS ZAUNIUS (33)

Tiltas į Berlyną per
1927 m. birželio 17 d. "Elta” paskelbė ilgą 

komunikatą, kuriuo paskelbta, kad ”prof. Vol
demaras turėjęs keletą privačių pasikalbėjimų 
su vokiečių užsienių reikalų ministru Strese- 
mannu ir kitais vokiečių delegacijos nariais, 
"kurių metu nuodugniai apsvarstytas kilęs prieš 
abi šalis klausimas”. Komunikate pabrėžta, kad 
"pasitarimai ėjo pilno taikingumo ir nuoširdu
mo dvasioj. Prieita prie nusistatymo, kad nėra 
nei vienos nei kitos pusės interesuos Klaipėdos 
ginčą kelti Tautų Sąjungos tarybos viešuos po
sėdžiuos”. Komunikato pabaigoje dar paste
bėta : "šia proga tenka konstatuoti iš p. Strese- 
manno pusės didelis taikingumas”.

Dar prieš Voldemaro susitarimą su vokie-. 
čių užisenių reikalų ministru įtakingas to meto 
vokiečių dienraštis "Berliner Tagblatt” pabrė
žė, kad Stresemanno kreipimasis į Tautų Są
jungą nesąs nedraugingas aktas Lietuvos at
žvilgiu. Vokiečių vyriausybė norinti ir toliau 
draugiškai palaikyti kaimynystės santykius sr 
Lietuva.

Taip prof. Voldemaras pramynė kelią į tie
sioginį tarimąsi su Berlynu dėl Klaipėdos rei
kalų. 1928 m. sausio 26 d. svarbus Vokietijos 
sostinės dienraštis "Deutsche Allgemeina Zei- 
tung” visu atvirumu deklaravo, kad "tiltas iš 
Vokietijos į Lietuvą einąs per Klaipėdos kraš
tą”. ..

Dr. Zaunius apsisprendė tuo pačiu tiltu pa
sinaudoti priešinga kryptimi, būtent, iš Lietu
vos į Vokietiją per Klaipėdos kraštą. Jis tik
riausiai turėio. nrieš akis Vilniaus-bvla. kuri

Dr. Albertas Gerutis

Klaipėdą sugriuvo
įgavo naują aspektą, kai Tautų Sąjungos orga
nai atkakliai ir įkyriai ieškojo priemonių, kaip 
susisiekimo bei tranzito laisvės priedanga pa
siekus to, kas ligi šiolei atsimušdavo į Lietuves 
vyriausybės tvirtą nusistatymą neužmegsti su 
Lenkija tiesioginių santykių. Tokiomis aplinky
bėmis suprantamas naujojo ministro jau mi
nėtas pasisakymas: "Klaipėdos kraštas negali 
būti nesusipratimų priežastimi tarp Lietuvos 
ir Vokietijos”. Jis ryžosi taktiniais sumetimais 
eiti į kompromisą, tuo labiau, kad savaime mū
sų vyriausybė buvo surišta pasižadėjimais per 
Klaipėdos konvenciją ir statutą.

26. Tiltas į Berlyną per Klaipėda sugriuvo
Tačiau tuojau pat paaiškėjo, kad visuomenė 

(ne tik opozicijos, bet žymia dalimi ir valdan
čiųjų tarpe) nepaprastai jautriai reagavo į visa 
tai, ką ji patyrė apie Ženevos rezultatus. Ar 
toji reakcija teisingai suprato ženeviškio susi
tarimo apimtį bei motyvus, yra kitas klausi
mas. Visuomenės reakcija, kaip paprastai to
kiais atvejais, buvo daugiau jausminio pobū
džio. Bet spaudimas buvo toks stiprus, kad Dr. 
Zaunius padavė Respublikos Prezidentui atsi
statydinimo pareiškimą. Ministras spaudos at
stovams aiškino, kad jis norėjęs patikrinti, ar 
jis turįs pasitikėjimą ir ar jo vedamoji poli
tika turinti pritarimo. Respublikos Prezidentas 
atsistatydinimo nepriėmė. Dr. Zaunius pasili
ko ligšiolinėse pareigose.

Iliustracijai dar pacituosiu iš savo "Lietu- 
vnr crvw>nnnn kronikos’1 -rankraščio ištrauka,

datuotą 1931 m. spalio 9 d.;
"Spalio 9 d. vakarą Kaune pasirodė dien

raščių išleistos telegramos, kuriose rašoma, kad, 
parvažiavus Dr. Zauniui, tą dieną įvyko pas 
Respublikos Prezidentą ministrų kabineto po
sėdis, kuriame buvo išklausytas Dr. Zauniaus 
pranešimas apie Klaipėdos krašto bylą Žene
voje. Po pranešimo įvykęs gyvas nuomonių pa
sikeitimas, kurio rezultate Dr. Zaunius įteikė 
atsistatydinimo raštą. Tos pat telegramos pra
nešė, kad delegacijos narys, Lietuvos atstovas 
Vokietijoje V. Sidzikauskas gauna dvi savaites 
atostogų ir po jų į savo seną vietą nebegrįšiąs.

Klaipėdos vokietininkai tuojau pradėjo da
ryti žygių, kad Dr. Zauniaus pasižadėjimai bū
tų įgyvendinti. Nepaisydami to, kad rinkimų 
komisijos pirmininkas buvo pakeistas, vokieti
ninkai, matyti, vėl skundėsi Vokietijai. Iš Tautų 
Sąjungos sekretariato mūsų vyriausybė gavo 
telegramą, kurioje primenama apie Lietuvos 
duotus pasižadėjimus ir sakoma, kad nors rin
kimų komisijos sudėtis pakeista, bet taip vėlai, 
kad komisija nebegalėjo laiku susirinkti. Klai
pėdos krašto direktorija nesanti pakeistą ir cen
zūra tebeveikianti, todėl pasižadėjimas laiduoti 
laisvus rinkimus nebuvęs įvykdytas.

Lietuvos vyriausybė, atsakydama į šitą te
legramą, pareiškė savo protestą prieš Vokieti
jos vyriausybės daromus priekaištus ir nurodė, 
kad ji visus susitarimo numatytus žygius yra 
padariusi.

Tuo pat metu Klaipėdoje subruzdo ir lietu
viškoji visuomenė. Buvo sušauktas susirinki
mas, kuriame priimta rezoliucija, nurodanti į 
vokietininkų akiplėšiškumą ir skriaudas, kurios 
yra daromos Klaipėdos krašto lietuvybei. Lietu
viai nurodo, kad konvencija laužoma ne vokie
čių, bet lietuvių teisių atžvilgiu.

Respublikos Prezidentas Dr. Zauniaus atsi- 
.stątydinimo nepriėmė”. ____ ____ r
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■Chicagos lietuviai
Antanas Juodvalkis

AMERIKIEČIAI 
KONCERTUOJA 
LIETUVIŠKAI

Praėjusi savaitė Chicagos 
lietuviams buvo gausi įvy
kiais ir renginiais.

Rugsėjo 30 d. (antradie
nį) posėdžiavo Lietuvių 
Fondo valdyba, vadovauja
ma dr. G. Baluko. Tenka 
pasidžiaugti, kad posėdyje 
dalyvavo visi valdybos na
riai ir Tarybos pirm. dr. A. 
Razma. Dėmesio centre bu
vo artėjantieji renginiai, 
kurių metu bus atitinkamai 
atžymėta dviejų milijonų 
dolerių surinkimas.

Spalio 1 d. Lietuvių Fon
do pagr. kapitalas perkopė
l, 960,000 dol. šiais metais 
numatoma, kad bus leista 
paskirstyti daugiau kaip 
100,000 dol. Tai aukščiausia 
metinė suma, kuri kada 
nors atiduota lietuvybės iš
laikymui. Iki šiol Lietuvių 
Fondas yra paskirstęs 
718,735 dol.

Dviejų milijonų surinki
mas, lietuvių gyvenime nė
ra paprastas įvykis, todėl 
Lietuvių Fondo vadovybė 
pasiryžusi atžymėti kitu 
nepaprastu įvykiu — kom
pozitoriaus Jeronimo Ka
činsko koncertu, kurį išpil
dys Berklee muzikos kole
gijos choras ir instrumenta
listai.

Berklee muzikos kolegi
joje profesoriauja kompozi
torius Jeronimas Kačinskas 
ir iš dėstytojų yra sudaręs 
chorą bei instrumentalistų 
orkestrą, kuris lietuviškai 
atliks jo sukurtus kūrinius. 
Ar ne įdomus įvykis! Ame
rikiečiai muzikai ir daini
ninkai lietuvių kalba išpildo 
lietuvio kompozitoriaus kū
rybą.

šiuo koncertu norima pa
gerbti prof. Jeronimą Ka
činską ir atžymėti Lietuvių 
Fondo sėkmingą veiklą, su
kaupiant du milijonus do
lerių. Tai pirmas toks ma
lonus įvykis lietuvių išeivių 
gyvenime. Choras jau kon
certavo Bostone ir New 
Yorke ir yra geriausi atsi
liepimai. Koncertas įvyks š.
m. spalio 25 d. Marijos au
ditorijoje. Lietuvių Fondo 
vadovybė kviečia visus šia
me koncerte dalyvauti ir bi
lietus įsigyti iš anksto Vaz- 
nelių prekyboje.

Posėdyje buvo pranešta, 
kad vis daugiau ir daugiau 
lietuvių, sudarydami testa
mentus, nepamiršta ir Lie
tuvių Fondo. Ateityje, Lie
tuvių Fondo augimas, dau
giau priklausys nuo paliki
mų, jei aktyviau neįsijungs 
jaunesnieji. Iki šiol paliki
mais yra gauta 508,812 do
lerių.

Prie Lietuvių Fondo au
gimo prisideda ir toliau gy
venantieji lietuviai. Stasys 
Stropus gyvenantis tolimo
joje Australijoje, padidino 
savo 1,154 dol. įnašą iki 

1,773 dol., linkėdamas Fon
dui išaugti į daugelio mili
jonų fondą.

Rašytojui Aloyzui Baro
nui atminti Benediktas 
Lungys įnešė 100 dol. pra
dinio įnašo ir jau prisidėjo 
kiti. Tikime, kad ir daugiau 
jo gerbėjų prisimins ir pri
sidės prie atminimo įnašo 
augimo.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VALDYBOJE

PLB valdyba posėdžiavo 
spalio 1 d. ir aptarė dauge
lį bėgamųjų reikalų. Vasa
rio 16 gimnazijos kuratori- 
joje PLB valdyba atstovau
ti pakviestas kun. Bronius 
Liubinas. Priimtas II PL 
Dienų organizacinės taisyk
lės ir siunčiamos suintere
suotoms organizacijoms pa
reikšti savo nuomonę.

"Pasaulio lietuvio” redak
cija, po pasitarimų su pirm. 
V. Kamantų, atšaukė savo 
atsistatydinimo pareiškimą 
ir pasilieka toliau redaguoti 
"P. lietuvį”. Ateinančiais 
metais bus leidžiama 10 nu
merių. Redakcija paprašyta 
laiku išleisti ir nevėluoti.

Sportininkų išvyka į Aus
traliją rūpinasi ŠALFASS, 
o ekskursija PLB valdyba.

Ekskursija po Karibų jū
rą rūpinasi dr. A. Paulius. 
Norima suburti bent 100 as
menų. Ekskursantų regis
traciją atlieka kelionių biu
ras — American Travel Ser- 
vice Bureau, 9727 So. West- 
ern Avė., Chicago, II. 60643, 
tel. 312-238-9787.

Lietuvių atstovai: PLB 
pirm. V. Kamantas, JAV 
LB įgaliotiniai dr. Kazys ir 
Marija Ambrozaičiai, Lietu
vių Fondo Tarybos pirm. dr. 
A. Razma ir Valdybos pirm, 
dr. G. Batukas, susitiko su 
senatorium Charly Percy ir 
prašė paramos Laisvės ra
dijui (Radio Liberty), kad 
būtų paliktas Muenchene, 
padidintas tarnaūtojų skai
čius ir sustiprinta siuntimo 
stotis. Šen. C. Percy paža
dėjo pilną paramą.

BR. KVIKLIO 
"TELŠIŲ VYSKUPIJOS” 

SUTIKTUVĖS

Penktadienis (X. 3), ypač 
vakaras, buvo perpildytas 
įvairiais renginiais. Dienos 
metu Jaunimo Centre vyko 
Lietuvos Dukterų 20 metų 
veiklos paminėjimo seimas. 
Vakare buvo atidarytos net 
trys dailės darbų parodos: 
Čiurlionio Galerijoje — dail. 
A. Petrikonio ir dr. J. Šal
nos, globojama Putnamo se
selių rėmėjų valdybos, apa
tinėje salėje — tautodailės 
darbų paroda, atvežta Pu
pelių šeimos iš Brooklyno ir 
globojama Lietuvos Dukte
rų valdybos ir trečioji — 
Rudaitienės jūros kriauklių 
meniški darbai. Tuo pačiu 

metu, Chicagos miesto cen
tre — GALERIJOJE, atida
ryta Uosio Juodvalkio me
niškų fotografijų paroda.

Po parodų atidarymo, di
džioji dalyvių dalis susirin
ko į kavinę pasidžiaugti tik 
ką pasirodžiusia pirma kny
ga "Telšių Vyskupija”, iš 
numatytos "Lietuvos Baž
nyčios” 6 tomų serijos.

Vakaronę atidarė, įvadi
nį žodį pasakė ir pravedė, 
Amerikos lietuvių bibliote
kos leidyklos steigėjas Al
gimantas Kezys, SJ. Apie 
knygą ir jos autorių Bronių 
Kviklį kalbėjo žinomas laik
raštininkas Stasys Pieža. 
Jis pažymėjo, kad tokius 
darbus atlikti reikia ne tik 
sugebėjimo, bet taip pat 
kantrybės ir ištvermės. 
Bronius Kviklys žinomas ne 
tik, kaip DRAUGO redakto
rius ir aktualių įžanginių 
rašytojas, bet taip pat ir 4 
tomų "Mūsų Lietuva" auto
rius.

"Lietuvos bažnyčių” au
torius mums pateikia Telšių 
vyskupijos istoriją, bažny
čių, koplytstulpių, kryžių 
nuotraukas. Lietuvos oku
pantai stengiasi religinius 
simbolius ir pačią religiją 
sunaikinti ir išrauti iš lietu
vio širdies. Broniaus Kvik
lio turtas yra knygų ir nu
mizmatikos rinkiniai.

St. Pieža labai šiltai at
siliepė apie knygos autorių 
ir jo išėjusią "Lietuvos baž
nyčių" pirmąją knygą "Tel
šių Vyskupija".

Knygos autorius Bronius 
Kviklys pastebėjo, kad Lie
tuvos bažnyčių leidimo idė
ją nešiojasi daugiau 10 me
tų ir renka nuotraukas. Tu
ri surinkęs apie 7000 nuo
traukų ir sugrupavęs vys
kupijomis. Normaliu keliu 
tokias knygas išleisti, be 
mecenatų pagalbos, neįma
noma. Jo darbą parėmė tel
šiškiai kunigai ir žemaičiai. 
Kitų vyskupijų leidimą, ti-' 
kiši, parems tų vyskupijų 
kunigai ir pasauliečiai. Su
sitikimai su atvykstančiais 
iš ok. Lietuvos dvasiškiais 
ir pasauliečiais, išryškino 
reikalą čia leisti tokius lei
dinius, kurių negalima iš
leisti savame krašte. Išleis
ti "Lietuvos bažnyčios” 
okupantas niekad nesutiks, 
tad reikia daryti čia. Antra 
knyga jau baigiama ruošti 
spaudai ir laukia mecenatų.

Autorius dėkojo bendra
darbiams, talkininkams ir 
mecenatams. Talkininkų są
rašas ilgokas, nes reikėjo 
viską perfotografuoti ir 
pritaikyti spaudai. Visi dir
bo veltui ir neėmė atlygini
mo ne tik už sugaištą laiką, 
bet ir atsiradusias išlaidas 
dengė iš savo kišenės.

UŽ talką spausdinant 
knygą, spaustuvės vedėjui 
dr. M. Morkūnui įteikė Vil
niaus universiteto 400 metų 
jubiliejaus medalį, o dail.
P. Aleksai — A. Jaroševi
čiaus albumą "Lietuvių 
kryžiai”, išleistą 1912 m. su 
dr. J. Basanavičiaus įžanga.

Pabaigai parodė skaidres 

apie Lietuvos bažnyčias. 
Vienos jų yra senos, tik ap
leistos, kitos yra naujesnės, 
statytos po karo, o trečios 
perdirbtos iŠ paprastų gy
venamų namų ar kitos pa
skirties pastatų. Daug se
nųjų bažnyčių buvo baroki
nio stiliaus, tai naujosios — 
žmonių vadinamos "baraki
nio” stiliaus bažnyčiomis.

Knygos metrika: Bronius 
Kviklys, "Lietuvos bažny
čios” — Telšių vyskupija. 
400 psl., kaina 20 dol. Išlei
do Amerikos lietuvių biblio
tekos leidykla (Lithuanian 
Library Press, Ine.). Tira
žas 2000 egz. Gaunama lei
dykloje ir pas platintojus.

DAIL. PETRIKONIO IR 
DR. J. ŠALNOS DAILĖS 

DARBŲ PARODA

Dail. A. Petrikonio ir dr.
J. šalnos meno darbų pa
rodos atidarymas įvyko š. 
m. spalio 3 d. Jaunimo Cent
ro Čiurlionio Galerijoje. Pa
rodą globojo Putnamo sese
lių rėmėjos, vadovaujamos 
Marytės Rėmienės. Parodą 
aptarė BALFo centro valdy
bos pirm. Marija Rudienė. 
Dailininkų vardu žodį tarė 
dr. Jonas šalna. Dėkojo ren
gėjoms, spaudai bei radijui 
už garsinimą ir visuomenei 
už gausų dalyvavimą ir dė
mesį šiai parodai. Atidary
me dalyvavo labai daug 
žmonių.

Parodoje išstatyta dail. 
Antano Petrikonio 68 tapy
bos, įvairaus dydžio darbai. 
Paveikslai labai spalvingi 
ir patrauklūs. Programoje 
apie jo kūrybą rašoma 
"Drobėje jis atskleidžia ne
suskaitomus pavasario žie
dus, šakų bangavimą, jūrų 
gelmes, žemės alsavimą, de
besis ir skaidrias dangaus 
aukštybes. Tirštas spalvin
gumas ir audringas judesys 
lydi dailininką Antaną Pet- 
rikonį visuose jo darbuose”.

Br. J. šalna parodė 54 
savo darbus. Negyvos me
džio šaknys, šalnos rankų 
paliestos, įgauna gyvybę ir 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
7*4% — 6 metų su SI,000, minimom. 
7i/,% — 4 metų su $l,0OQ, minimum. 
6%% — 30 mėn. su SI,000, minimum. 
6‘/i% — 1 metu su SI,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą au stovu. Kitos dovano* duodamo* sąskaitoif įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO BY FJ8.LJ/'.

aint 
ptiiony savings
1447 So- 49th Court • Cicero, IIHnois 60650 

Phone <312) 656-6330
Opon Maa., »-S; Tm, Thar*^ FrL, M; SaL, »-l; r1—if

Jtmeaa Grikaaakaa, vedėja*

patraukia žmogaus žvilgs
nį. Apie jį rašoma: "Dr. J. 
šalnos skulptūrose tryška 
laki vaizduotė, šaknims su
teikiamas meniškas alsavi
mas, fantastinė interpreta
cija ir negyvos šaknys į 
mus žaismingomis formo
mis".

Kaip matome, paroda 
gausi eksponatais ir pui
kiais meno darbais. Lanky
tojai ne tik grožėjosi rodo
mais meno darbais, bet dau
gelis juos įsigijo ir papuoš 
namų sienas ar stalus.

Tos pačios Putnamo se
selių rėmėjos sekmadienį 
(X. 5) suruošė madų paro
dą. Moterys užpildė didžią
ją Jaunimo Centro salę ir 
pasigrožėjo demonstruoja
mais madingais rūbais.

Abiem šiais renginiais 
bus paremta Nekalto Pr. 
Marijos seserų motiniško 
namo statyba ir kiti geri 
darbai. Abu minėti meni
ninkai loterijai paaukojo po 
vieną savo dailės darbą.

NAUJA ČIURLIONIO 
GALERIJOS VADOVYBĖ

Chicagoje veikia dvi Čiur
lionio Galerijos, kaip ir 
dvi lietuvių bendruomenės. 
Čiurlionio Galerija, prisi
glaudusi Jaunimo Centre, 
turi geras, parodoms pritai
kytas patalpas, čia dažnai 
vyksta įvairių dailės darbų 
parodos.

Š. m. rugsėjo 25 d. buvo 
perorganizuota čiurlinio Ga
lerijos (Jaunimo Centre) 
vadovybė. Globos komitetą 
sudaro: gen. konsule Juzė 
Daužvardienė, JAV LB at
stovas dr. Petras Kisielius, 
jėzuitų atstovas Juozas 
Vaišnys, S. J., dailininkai — 
Marija Ambrozaitienė ir 
Aleksandras Marčiulionis. 
Direkcijos pirmininke pa
kviesta dail. Vanda Alek
nienė.

Tikimasi, kad Galerijos 
veikla pagyvės ir dažniau 
matysime dailės darbų pa
rodas, nes kviečiami visų 
sričių ir kartų menininkai.



1980 m. spalio 16 d. DIRVA Nr. 41 — 13

■ Bostono lietuviai
MIRĖ PROF. PRANAS 

ČEPĖNAS

Po ilgos ir sunkios ligos 
spalio 3d. Worcestery, Ma. 
mirė prof. Pranas Čepėnas, 
istorikas, sulaukęs 81 m. 
amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1898 
m. birželio 4 d. Velaikių 
km., Daugailių vlsč. 1920 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją. 
Studijavo istorijos mokslus 
Lietuvos universitete.

Po karo atvykęs į JAV 
įsijungė į Liet. Enciklope
dijos redagavimą ir buvo 
vienu iš pagrindinių redak
torių. Yra parašęs Naujųjų 
laikų Lietuvos istoriją, ku
rios antras tomas baigiamas 
spausdinti.

Nuliūdime liko žmona Al
bina, duktė prof. dr. Ina ir 
žentas dr. Vytautas Užgi
riai. Palaidotas spalio d. 
Worcestery.

LAISVĖS VARPO 
ŠVENTĖJE

Spalio 5 d. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos audi
torijoj vyko didinga šven
tė ir koncertas, šiam ren
giniui buvo susidaręs spe
cialus komitetas: Aloyzas 
Astravos, Danielius Aver- 
ka, Juozas Kapočius, Juozas 
Kuncaitis, Antanas Matjoš- 
ka, Ono Merkienė ir Stasys 
Santvaras.

šventę pradėjo rašytojas 
Stasys Santvaras, pažymė
damas, kad šį renginį orga
nizavo ne Laisvės Varpas, 
kaip būdavo seniau, o aukš
čiau išvardintas komitetas. 
Užsiminė apie spaudos var
gus. Seniau Bostonas turė
jęs net du laikraščius, o da
bar nei vieno. Tai reikalin
ga suorganizuoti paramą, 
kad ir Laisvės Varpas nenu
tiltų. Po to supažindino su 
LB Kultūros Tarybos pir
mininke Ingrida Bubliene, 
kuri buvo specialiai atvyku
si iš Clevelando į šią šven
tę.

Ingrida Bublienė buvo su
tikta gausiais plojimais.

Tėvynės meilė, gyvosios 
dvasios idėja esanti gyventi 
ir dirbti savo tautai, savo 
žmonėm, savo tėvynei. Mes 
visi esame viena lietuviška 
šeima, kalbėjo Bublienė. O 
kad lietuviškos dainos ir lie
tuviškas žodis nenustotų 
skambėję, tas priklauso nuo 
mūsų visų. Turime prikelti 
ir miegančius dirbti tai idė
jai. Bostonas gražiai pami
nėjęs Donelaičio 200 metų 
mirties < sukaktį. Bostone 
yra išleistos lietuvių ir litu- 
anica enciklopedijos. Bosto
ną gražiai reprezentuojanti 
tautinių šokių vadovė su sa
vo tautinių šokių sambūriu 
Ona Ivaškiene. Tada buvo 
perskaitytas Vilniaus uni
versiteto 400 metų sukak-

ties minėjimo premijų ak
tas, kuriuo pirmą premiją 
$500.00 gavo Petras Višči
nis Laisvės Varpo radijo 
valandos vedėjas. Antroji 
premija teko Kalifornijai, o 
trečioji New Yorkui. čia 
pat buvo perskaitytos iš
traukos sveikinimų, gautos 
iš mūsų bendrinių organi
zacijų.

Po sveikinimų buvo įteik
ta premija.

O po šios iškilmingos da
lies, vyko puikus koncertas, 
kurio programą atliko mū
sų iškilioji solistė Gina čap- 
kauskienė ir jaunas pianis- 
tas-kompozitorius Vytas J. 
Bakšys.

Koncertas buvo labai pui
kus. Solistė Gina čapkaus- 
kienė yra pačioje aukštumo
je. Buvo miela klausytis. O 
pianistas Vytas Bakšys, 

-prof. Jeronimo Kačinsko žo
džiais: ”Jis yra genialus”. 
O jis yra dar tik studentas, 
bet jau pasiekė tokio lygio.

Po visos šios oficialios 
dalies vyko vaišės, loterija 
ir gražus pabendravimas.

Vaišino Bostono ponios, va
dovaujant Onai Merkienei.

Linkime Laisvės Varpui 
ilgai skambėti, o vedėjui 
Petrui Viščiniui, daug daug 
metų nepavargti. (pž)

• Balfo Bostono skyriaus 
ižd. P. Navazelskio adresas 
(Dirva Nr. 39) buvo klai
dingai paskelbtas. Turi bū
ti: 74 Webster St., West- 
wood, Mass. 02090.

! LIETUVIAI, JŪSŲ LAUKIA
: DAYTONA BEACH, FLORIDA!

Port Orange City, Daytona Beach, Fla.

■

s

l

Rjverwood
Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. Idali visais 
atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. Iki Atlanto 
vandenyno tik 5 mylios. Planuojamas ”Lithuanian 
Village”. Įvairaus išplanavimo namai. Aukšta na
mų kokybė, kainos prieinamos. Užtikrintas inves
tavimas. Gyvensite ramioje, gamtos prieglobsčio 
supamoje, aplinkoje. Sprendimą darykite dabar!

Informacijas teikia: Adolfas Andrulis,
7 Talo Cirde City, Port Orange, Fla. 32018 

Telef. 904-761-3625. ,

I

Chuck Morris ir dalis 
jo $8 milijonų rinkinys 

išskirtinų mašinų.
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AM MULTICRAPHICS
IS EXPANDING 
ITS OPERATION 

IN EUCLID, OHIO AND 
HAS FACTORY OPENINGS 

FOR 1ST AND 
2ND SHIFTS:

Mušt have previous set-up and 
operating experience:

• BROWN & SHARPE AUTOMATK SCREW 
MACHINES

• ACME GRIDLEY AUTOMATK SCREW 
MACHINES

• HAND SCREW MACHINES
.• TURRET LATHES
• MACHINE REPAIRMAN

Excellent wages and company 
paid benefits.

A. F. LICKERT 
Employee Relatlons Supervlsor 

731-8000, Ext 329 
KSff

1200 Babbitt Rd., 
Cleveland, Ohio 44132

Equal opportunity employer M/F/H
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EQU1PMENT DESIGNER
SuppLer t<> the auto industrv needs an individual 
wiih the lolknving credentiaK:

i
2 Entineerinj degree or equi*alent on job training

3E»p»n«Ke in the fieM of auto enuatioa teating a 
a plot

We are looking l'or a man to take charge of projecU 
and handle all phases to com|>leti<>n.

Cail Vera Hooper at 313-698-1110

Chuck rinkinyje yra apie 400 mašinų. 
Įskaitan keletą kainuojančių po virš 
ketvirčio milijonų dolerių. Ir jūs galite 
būti tikri, kad jis tikrai stengiasi 
išlaikyti kiekvieną jų geriausiame 
stovyje.

šalia to, tai yra jo darbas. Chuck 
Morris yra garažo prižiūrėtojas The 
IHuminating Company Milės Service 
Center.

"Dauguma žmonių nežino, kiek daug 
mašinerijos yra reikalinga užtikrintam 
elektros tiekimui”, sako Chuck. ”Aš 
norėčiau, kad jie galėtų pamatyti 
įvairių rūšių sunkvežimius, didžiulius 
kranus ir kitokias mašinas, kurias mes 
naudojame linijų pataisymui, transmi

sijų bokštų pastatymui, transformatorių 
peržiūrėjimui ir panašiai.

"Mes jų turime už virš $8 milijonų 
vertės. Ir taip, kaip kainos kyla aukštyn, 
mes tikrai nenorime jų keisti daugiau, 
negu yra būtina.

”Ir kaip tik dėl to mes stengiamės 
išlaikyti visą mašineriją geriausioje 
priežiūroje. Sekant pramatytą apsaugos 
išlaikymo programą, įskaitant 
perijodinį dažymą specialių mašinų, mes 
galime pratęsti jų naudingą panaudo
jimą net 12 metų. Ir tai yra geriau 
negu išleisti $80,000 specialiai mašinai 
kas penki ar šeši metai.

”Mes suprantame, kad kuo mažesnės 
mūsų išlaidos, tuo mažesnė yra lektros 
kaina.”

The Illuminating Company



1980 m. spalio 16 d.DIRVANr. 41 — 14

DIENOS-DOVANOS ženkle, š. m. rugsėjo 26-28 d.d. Clevelande įvyko LSS skautininkių 
ir vyr. skaučių-židiniečių suvažiavimas, kuriame dalyvavo virš 60 skaučių vadovių. Nuotraukoje 
dalis suvažiavimo dalyvių, vienos programos metu. V. Bacevičiaus nuotr.

V. s. Lilė Milukienė kalba skautininkių suvažiavime atida
rant rankdarbių parodą. Už jos stovi rankdarbius pagaminu
sios skautininkės Gilanda Matonienė, Milda Kvedarienė, Ra
mutė Čėsnavičienė ir Audronė Bartytė.

V. Bacevičiaus nuotr.

SECURITY 
GUARD

This position reųuires 120 
hours tire arms training. 
Applicant mušt have 2 to 3 
years experience.
We offer an excellent in- 
come commensurate with 
experience and generous 
benefits program.
Apply in person, loth floor 

of our tower complex, 
Personnel Department.
AMERITRUST

900 Euclid Avė. 
Cleveland Ohio 44115

An Equal Opportunity Employer 
M/F/H

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MEDICAL
TECHNOLOGISTS

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

MEDICAL 
TECHNOLOGISTS

Mušt have a BSMT (ASCP 
or eąuivalent). Experienced 
in Chemistry, Blood Bank, 
and Hemotology. Full time, 
day shift. Excellent salary 
and full benefit package. 
Apply in person at the Per
sonnel Department of:

TURNER REALTY
EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530
501 EAST 185 ST.

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TI RTO
|VERT1NTOJ A.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS
TONI LINDEN
DALIA KASULAIT1S 
PETRAS MATAS
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 

VYTAS MATAS — 
truiaia patarėja.

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

CAMLS — Cuyahoga County (Cleveland & Suburbs)
LCMLS — Lake County
RMLS — L’nited Statės.

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodamų nekilnojamąjį 
turtą. Tuo reikalu kreipkitės j bet kurį mūsų bendradarbių arba jeigu jums rei
kia namų įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, krėipkitė į Ritą Ma-
tienf, pilnateisę namų įvertintoją.

r 185 ST.
EUCLID, OHIO 44119

Po sunkios ir ilgos ligos miręs dr. Alfonsas Marius, gausaus būrio artimųjų ir bičiulių pa
lydėtas, spalio 8 d. buvo palaidotas Visų Sielų kapinėse. Prie karsto velionies žmona, duktė, 
ir artimieji. Maldas skaito kun. A. Goldikovskis ir kun. B. Ivanauskas. J. Garlos nuotr.

,'nkr

MOKAME AUKŠČIAUSIĄ
tt įi s. .’ ' ' t-

NUOŠIMTĮ
UŽ SANTAUPŲ PAŽYMĖJIMUS
CJ1/0/ įnešus $100 
ū/į/O 12 mėnesių

71/0/ įnešus $100 
»/2/0 4g mėnesiams

įnešus $100
30 mėnesių

įnešus $100
72 mėnesiams

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED

A1X AROUND MACHINISTS 
Houston, Texas

Progres.ive job shop. Excellent bene- 
lite and opporlunitien in a fricndly 
atmosphere. Openings for nvschini.ts 
and machine operators on first and 
second shifts. Second shift works 4 
day we.:k (48 hours equal 50 hour 
pay plūs night premium).
Apply or write te. JOHN McDONALD 

or VILBLRT WILLIAMS 
THOMAS INSTRUMENT AND 

MACHINE COMPANY 
5615 MitchelldrJe

Houston, Texas 77092
(37-43)

MICHIGAN 
OSTEOPATHIC 

MEDICAL 
CENTER

(Forraerly Osteopathic Hospitals 
of Detroit, Inc.) 

5705 Woodward 
Detroit, Michigan 48202 

(39-43)

Indėlius galima išimti bet kuriuo laiku. Tačiau už taupymo pažymėjimus, 
kurie išduoti 1979 m. liepos 1 d. vieniems metams ar ilgiau, nuošimtis nebus 
mokamas už 6 mėnesius, jei juos išimsime anksčiau nustatyto laiko. Jei 
indėliai deponuoti tik metams ar trumpesniam laikui, tada nuošimčiai ne
bus mokami už 3 mėnesius, išėmus juos anksčiau nustatyto laiko. Šiuo 
atveju už išimtą sumą bus mokami tik reguliarūs taupymo nuošimčiai

PATOGIAUSIAS TAUPYMO BUDAS 
REGULIARI TAUPYMO KNYGUTĖ

Už įnašus mokame

PAGE GULFSTREAM INC.
HAS OPENINGS FOR

EXPERIENCED 4JUALIFIED 
CUSTOM CABINET MAKERS 

INTERIOR INSTALLERS 
UPHOLSTERS 

AIR CRAFT SHEET METAL MECHANICS
Air rate experienci preferred. Company offers ercellent vages, fringe 

benefits and working conditions.

512-828-8151
An Equul Opportunity Employer

Nuošimtis apskaičiuojamas kiekviena diena ir išmokamas 
metų ketvirčiais.

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

/uperior Avino/
"and loan association

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAJS. U2DARYTA PIRMADIENIAIS. 

MAIN OFFICE 
798 EasL 185ULSlreet 

481-3008' 
32800 Center Ridge Road 13515 Eudid Avė. 

779-5915 681-8100

KSIK

14406 Cedar Avė. 
381-4280



1980 m. spalio 16 d. DIRVA Nr. 41 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

ALT S-GOS 
CLEVELANDOO 

SKYRIAUS NARIAMS

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

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

Po susirinkimo kava, už
kandžiai ir narių pabendra- 

- vimas. Visi nariai bei pri
jaučiantieji kviečiami gau
siai dalyvauti.

Valdyba

• LSS Skautininkių Drau
govė Clevelande, per pirm. 

. J. Budrienę, Dirvos sukak
ties proga atsiuntė 25 dol. 
su linkėjimais laikraščiui 
augti ir tvirtėti. Ačiū.

5 PATRIA prekybos na- 
tauose, 794 E. 185 St„ Cle- 
vėlande, yra didelis pasirin
kimas vietinių ir imnnrtuo- 
tu maisto produktų. įvairių 
skanumynų, lietuviškos juo-
dos duonos, o dovanų sky- me progą pamatyti dailinin-

f riuje yra gintaro, plokšte
lių, audinių, knygų ir lietu
viškų sveikinimo kortelių. 
Prašome atsilankyti. Telef. 
531-6720. /

GARSAUS DAILININKO Iš PARYŽIAUS
PRANO GAILIAUS
AKVARELĖS IR GRAFIKOS

MENO PARODA.
Spalio 18 d. 6:00-11:00 v. v.
7:30 v. v. paskaita "Modernioji 

Bibliofilija" ir kavutė.
Spalio 19 d. 11:00-5:00 v. v.

NAUJOSIOS PARAPIJOS SALĖJE.

Auka $3.00.

RUOŠIA AKADEMIKAI SKAUTAI-ĖS.
■a n u

”OKTETAS 21” >
BALIUS-KONCERTAS

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE 1
š. m. lapkričio 1 d., šeštadienį.

KOKTEILIAI — 7:30. VAKARIENĖ — 8:00. |
PIRMA PROGRAMA 9:00 *

šokiams gros R. STRIMAIČIO orkestras. 1
Kaina 15 dol. asmeniui.

Rengia: CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS. Globo- Į 
ja: ALB OHIO APYGARDOS SOCIALINIS SKYR. ( 
Mašinoms bus policinė apsauga. Vietas rezertuoti ( 
pas Vitaliją Butkuvienę tek 732-8250, Valdą žie- i 

donj\— 481-8023 ir pas kitus okteto narius. |
(J9-4J) !

CLEVELANDO SKAUTUOS 30 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS
SUKAKTUVINIS POBŪVIS įvyks šeštadienį, spalio 25 d. 7 v. v. Lietuvių Namų salėje — smagi 

muzika, gardi vakarienė, nuotaikinga programa, kurią atliks dainininkės Regina ir Kris
tina Butkūnaitės iš Detroito ir rašytoja Aurelija Balašaitienė.

SUKAKTUVINĖ SUEIGA įvyks sekmadienį, spalio 26 d.: 10 vai. šv. Mišios Dievo Motinos pa
rapijos bažnyčioje, 11:30 iškilminga sueiga DMNP parapijos salėje.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti Skautijos šventėje.

Bilietai į pobūvį $14.00 asmeniui gaunami pas M. Puškorienę, tel. 486-8613.

CLEVELANDO SKAUTIJA

DaiL Pranas Gailius

PRANO GAILIAUS PARODA CLEVELANDE
Spalio 18-19 dienomis pir

mą kartą Clevelande turėsi- 

ko Prano Gailiaus meno pa
rodą.

Pranas Gailius, kuris pa
sirašo savo darbus "Pra
nas”, yra gimęs Lietuvoje 

1928 metais. Po karo, būda
mas jau 17 metų, jis emi
gravo į Prancūziją ir ten 
gyvena nuo 1945 metų.

Jis studijavo tapybą pas 
garsų prancūzų menininką, 
Fernand Leger, o litografi
ją, Ecole Nationale dės 
Beaux Arts.

Pranas gyvena Paryžiuje 
ir ten pasižymėjęs savo gra
fikomis. Jo grafikos inko- 
blok serija susidaro iš ryš
kių rėmų, kurie apjungia 
įvairius abstraktinius ele
mentus. Tie rėmai turtin
gesnių spalvų negu juose 
įrėminti vaizdai, tarnauja 
siužeto dinamiškumui iš
ryškinti ir siekia sustiprin
ti jų ryšius su gamta.

Prano akvarelės mažes
nio formato, švelnesnių 
spalvų, išsilieja žmogui di
namiškumu ir šiek tiek ma
žiau abstraktiniu ryšiu su 
aplinka.

Visi jo darbai gyvi spalvų 
kompozicija ir judėsiu.

Serija akvarelių, kurios 
bus išstatytos Clevelande, 
yra rodomos pirmą kartą. 
Pranas taip pat atsiveš dvi 
iliustruotas knygas, kurios 
labai unikalios. Jos pavadin
tos: La Suite Lithuanienne 
ir Jūra. Pranas yra perra
šęs "meniškai” pora O. V. 
Milosz rinkinių ir iliustra
vęs jas grafikomis.

La Suite Lithuanienne 
yra rašiniai apie lietuvių 
liaudies dainas ir pritaiky
tos grafikos yra pagrįstos 
folkloro temomis. Iš šios 
knygos bus galima įsigyti 
individualias iliustracijas. 
La Suite Lithuanienne ir 

Jūra buvo pirmą kartą pa
rodytos Chicagoje 1973 me
tais — tai buvo ir pirmą 
kartą pasirodžiusi tokio po
būdžio kūryba lietuvių tar
pe.

Sąryšyje su tom knygom 
Pranas duos paskaitą "Mo
dernioji Bibliofilija". Jis 
penkias tokias knygas ruošė 
ir sekantį pavasarį tikisi 
turėti tų knygų parodą Chi
cagoje Cultural Arts Cent
er.

Clevelande bus išstatyta 
virš 50 jo darbų. Jo paro
dos turėjo labai didelius pa
sisekimus Europoje, Japo
nijoje, ir keliuose JAV-bių 
miestuose.

Paroda įvyks spalio 18-19 
dienomis Dievo Motinos pa
rapijos salėje, šeštadienį 
atidarymas 6 v. v. Įėjimas 
$3.00 auka. Prano paskaita 
prasidės 7:30 v. v. Vyks ka
vutė prie kurios svečiai tu
rės progą susipažinti ir pa
sikalbėti su Pranu Gailium.

Sekmadienį paroda tęsis 
iki 5 v. v.

Visi labai maloniai kvie
čiami į šią įdomią parodą 
atsilankyti. (r)

• Susitikimas su šen. 
John Glenn ir ta proga ruo
šiama vakarienė įvyks š. m. 
spalio 19 d., sekmadienį, 
nuo 5 vai. vak. iki 8 vai. vak. 
Hofbrau Haus, 1400 E. 55th 
St., Clevelande, Ohio. Auka 
$12.50, Bus meninė progra
ma. Kaip žinoma, senatorius 
Glenn kandidatuoja naujam 
terminui ir per šiuo rinki
mus prašome už jį balsuoti.

Norintieji dalyvauti va
karienėje kvietimus gali 
gauti pas lietuvių demokra
tų klubo pirm. Joną Nasvy- 
tį tel. 486-0877 ar 481-1604.

BOX 600 
PLYMOUTH. MICH. 48170

"Čičinsko” operos bilietai Clevelande platinami dideliu pasi
sekimu. R. Tatarūnienė (vidury) su talkininkais T. Gaižauskiene, 
E. Malskiene, V. Skripstu ir J. Malskiu. V. Bacevičiaus nuotr.

| NAT1ONW1DE
R 1 INSURANCE I NabonarOe >s on yox »«*»
• APDRAUDOS reikalais 

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

HELP WANTED

Centerless grinder trai- 
nees, first, second and third 
shift opening. Equal oppor
tunity employer. Apply in 
person Cleveland Wire Die, 
Ine., 19850 St. Clair Avė., 
Cleveland, Ohio 44117.

HOUSE FOR SALE
3 bedroom bungalow, di- 

vided basement, attached 
garage, appliances, near 
East 185 St. by owner. Call: 
486-3308. (39-41)

-• PERKANT IR PAR- 
DUODAN^NAMUS prašo
me kreiptis f čFPKUS 
REALTY, 31715 Vine St-, 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
913-0910.

HOUSEKEEPER
L1VE IN OWN ROOM & BATH. TAKE 
FULL CHARCE OF HOUSEHOLD 
AND COOKING. 2 CHILDREN. GOOD 

SALARY. 5 DAY WEEK.

Call 216-831-2559
REFERENCE & EXPERIENCE.

(J9-4D

METALURGIST
TWE ENTRY LEVEL PROCESS 

Melalurgist for superdloy foundry 
project. Located in Detroit auburbr. 
Ezcellent benefit package. Good op. 
portunity ari t h rapidly expanding 
company, Send retume to:

H0WMET TURBINE
COPONENTS CORP.

METAL PRODUCTS DIVISION

Equul Opportunity Employer 
(40-49)



DIRVA
PARAMA R. SPALIO 

AUKSINIO 
SAULĖLYDŽIO 

GUNDYMAMS IŠLEISTI

R. Spalio vienos kartos 
istorijos ciklo baigiamoji 
dalis, pavadinta Auksinio 
saulėlydio gundymai, šiomis 
dienomis galutinai paruo
šiama spausdinti ir rinkinys 
per duodamas .spaustuvei. 
Knygos leidimą finansuoja 
LST Korp! Neo-Lithuania, 
susilaukdama gausios para
mos iš asmenų, kuriems 
miela lietuviška knyga ir 
kurie savo pinigine auka 
skatina jos leidimą.

Be anksčiau paskelbtųjų, 
minėtai R. Spalio knygai iš
leisti aukojo: po 100 dol. — 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Korp! Neo-Lithuania or
kestras, dr. Vytautas Dar
gia (visi Chicago, III.), dr. 
Jonas Maurukas, dr. Rimas 
Maurukas, Daina Maurukai- 

A. A.

DR. ALFONSUI MARTUI

mirus, jo žmonai KOTRYNAI, dukrai DA

LIAI su šeima ir Lietuvoj, motinai, seserims, 

broliams ir kitiems giminėms reiškiu nuošir

džią užuojautą

A. A.

DR. ALFONSUI MARTUI

mirus, jo žmonai dantų gydytojai KOTRY

NAI, šeimai ir artimiesiems reiškiu nuošir

džią užuojautą

A. t A.
DR. ALFAI MARTUI

mirus, jo žmoną KASĘ, dukrą DALIĄ ir kitus gimines, 
skaudaus liūdesio valandoj nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime ___

KOSTAS, KAROLĖ IR VYTAS 
VAITAIČIAI

A. A.
DR. ALFONSUI MARTUI

mirus, žmonai dantų gydytojai KOTRYNAI, dukrai 
DALIAI su šeima, nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime

JUOZAS KAKLAUSKAS 
GENOVAITĖ GALINAUSKAS

tė, Aida Maurukaitė (visi 
Elyria, Ohio).

Po 50 dol. aukojo: Ginta
ras ir Živilė Andrijonai, Bi
rutė ir Algis Augaičiai 
(Chicago, III.), Vaclovas 
Vinclovas (Cleveland, Oh.).

Iki šiol suplaukusios au
kos toli gražu dar nepaden
gia knygos išleidimo kaštų. 
Todėl leidėjai, nuoširdžiai 
dėkodami už atsiųstą para
mą, tikisi, kad ir daugiau 
knygos mėgėjų paseks čia 
paskelbtųjų aukotojų pa
vyzdžiu ir savo paramą ne
trukus atsiųs LST Korp! 
Neo-Lithuania, 6348 So. Al- 
bany Avenue, Chicago, UI. 
60629.

• Regina žymantaitė- 
Peters,, nuo
širdi Dirvos rėmėja New 
Yorke, laikraščiui paremti 
65 metų sukakties proga at
siuntė 100 dol. Ačiū.

Jonas P. Vaičaitis

Ant. Vaitėnas

• Prezidentas J. Carter 
spalio 8 d. 2 v. p. p. Baltuo
se Rūmuose priėmė tauty
bių grupių 20 asmenų, ku
rie dirba jo perrinkimo 
kampanijoje. Iš lietuvių da
lyvavo Rimas česonis ir Jū
ra Viesulienė.

• Anicetas Simutis, Lie
tuvos generalinis konsulas, 
spalio 6 d. dalyvavo su žmo
na Nigerijos užsienių reika
lų ministerio Ishaya Audu 
suruoštam diplomatiniame 
priėmime The Plaza viešbu
tyje New Yorke.

• JAV LB Kultūros Ta
ryba telegrama pasveikino 
šių metų NobeliCL laureatą 
Czeslaw Milosz.

• Daytona Beach ir apy
linkės A. L. Klubas Dirvai 
paremti atsiuntė 15 dol. 
Ačiū.

• Mečys Baliutavičius, 
Korp! Neo-Lithuania filis
teris, išskrisdamas namo j 
Valencią, Venezuelą, kaip 
dovaną Gabrielei Dzirvonie- 
nei„ Chicagoje, apmokėjo 
Dirvos metinę prenumeratą 
ir dar jos vardu pridėjo 
Dirvai $7.00 auką. Ačiū.

PHILADELPHIA
FILMAS APIE 
SOVIETINIUS 
KALĖJIMUS

Š. m. spalio 19 dieną, Phi- 
ladelphijoje bus proga pa-, 
matyti ir amerikiečiams pa
rodyti Sovietų Sąjungos ka
lėjimus ir darbo stovyklas 
ekrane, šio slaptai susukto 
filmo rodymas įvyks sekma- 
dieno popietę, spalio 19 die
ną, šv. Andriejaus parapi
jos salėje (19th & Wallace 
Streets), 12 valandą, tuoj 
po lietuviškų mišių.

Po filmo — diskusijos, 
kuriose savo komentarus 
perduos svečiai amerikie
čiai: vienuolė Gloria Cole- 
man — Cardinal’s Commis- 
sion on Human Relations 
narė, Gerhard Elston — 
Amnesty Intemational USA 
Affiliate direktorius ir Ken- 
neth Tomlinson — Reader’s 
Digest vyresnysis redakto
rius. šie svečiai atsakinės 
ir į klausimus patiektus iš 
publikos.

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos žmogaus Teisių 
Komitetas maloniai kviečia 
visuomenę filmo rodyme 
gausiai dalyvauti. Prieš fil
mą — kavutė su užkan
džiais. (sn)

PREZIDE NTO SPECIA
LUS ASISTENTAS PAS 

PHILADELPHIJOS 
LIETUVIUS

Rugsėjo 28 d. Philadel- 
phijoje, Keturių Kapelių 
Koplyčioje, Temple Univer
sitete lankėsi Prezidento 
Carterio specialus asisten
tas dr. Stephen Aiello, kur 
jam už nuopelnus buvo su
teiktas ordinas. Anksčiau 
šiuos ordinus yra gavę pre
zidentas G. Ford, preziden-

Prez. Carterio asistentas tautybių reikalam, dr. Stephen 
Aiello, susitinka su Philadelphijos lietuviais. Iš kairės: T. Ge
čienė, A. Gečys, R. Česonienė, R. Viesulas, A. Mašalaitienė, dr. 
S. Aiello, J. Viesulienė, P. Mašalaitis, F. Andriūnas, R. Česonis 
ir P. Vaškaitis. A. Česonio nuotr.

tas J. Carter ir dr. A. 
Schweitzer. Koplyčia yra 
garsi tuomi, jog yra dedi
kuota keturiems kapelio
nams, kurie II pasaulinio 
karo metu skęstant JAV- 
bių karo laivui paaukojo 
savo gelbėjimosi juostas — 
liemenes kariams, jų netu
rėjusiems.

Vėliau, tą pačią dieną, dr. 
Aiello lankėsi Rimo česo
nio rezidencijoje ir Lietu
vių demokratų komitetui ir 
visuomenės atstovams pa
darė pranešimą ir buvo pa
sitarta aktualiais klausi
mais, kur dalyvavo Algi
mantas ir Teresė Gečiai, Ri
mas ir Roma česoniai, Ro
mas ir Jūra Viesulai, Puti
nas ir Aniliora Mašalaičiai, 
Bronius Vaškaitis ir Felik
sas Andriūnas. Dėl išvyki
mo dalyvauti negalėjo Bi
rutė Valašinienė.
. Keletą valandų buvo pa
bendrauta labai malonioje 
ir draugiškoje, šeimininkų 
sudarytoje, aplinkoje ir bu
vo pasikeista nuomonėmis 
įvairiais klausimais. Buvo 
paliesta Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos tęstinumo 
svarba. Dr. Aiello parodė 
didelį palankumą tam rei
kalui ir pažadėjo paramą.

Dėl mūsų jaunimo, daly
vavusio demonstracijoj prie 
Sovietų Ambasados Wa- 
shingtone, bylos dr. Aiello 
pareiškė, kad Baltieji Rū
mai daro viską ką jų kom
petencija leidžia. Dėl rei
kalo, Patariamoje Tarybo
je, kurios žinioje yra Voice 
of America ir Radio Liber- 
ty, turėti pabaltietį atstovą, 
dr. Aiello pažadėjo paramą 
ir nurodė, jog prezidentui 
Carteriui rinkimus laimė
jus galimybės pasidarytų 
realesnės. Pabaigoje dr. 
Aiello iškėlė ir labai įverti
no lietuvių aktyvią veiklą 
ir parodė lietuviams didelį 
palankumą ir draugiškumą, 
užtikrindamas, jog prezi
dentui Carteriui rinkimus 
laimėjus, ryšiai turės pa
grindo dar daugiau sustip
rėti ir vystytis. Iš tikrųjų, 
lietuviams labai įsidėmėtina 
aplinkybė. Galima tik pasa
kyti, jog reikia dėti visas 
pastangas atsiektą padėtį 
išlaikyti. F. Andriūnas

DAINOS IR MUZIKOS - 
VAKARAS

A.L.T. S-gos Philadelphi
jos skyriaus ruoštas pirmas 
rudens parengimas, meni
niu atžvilgiu pavykęs, bet 
rengėjų vilčių nepatenkinęs. 
Dalyvių susirinko tik vos 
virš šimto. Daug darbo ir 
tiek pastangų įdėjus, buvo 
tikėtasi geresnio pasiseki^ 
mo.

Baritonas Liudas Stukas 
padainavo 4 lietuvių kom
pozitorių dainas ir 2 operų 
ištraukas. Dau-_
giau pasireiškė Brigitos 
Pumpolytės kvartetas, susi- 
dentis iš 2 smuikų, alto ir 
violenčėlės. Programa buvo 
įvairi. Atlikti kūriniai- žy
mių kompozitorių: Mozart,4 
Haydn, De Boriot ir- ktK 

Visos kvarteto daly
vės yra baigusios muzikos 
mokyklas ir kai kurios dės
to muziką gimnazijose. 
Smuikas, vienas iš prakil
niausių muzikos instrumen
tų atsiradęs Europoje XVI 
šimtmetyje ir dabar orkes
tro sąstate yra pirmaujan
tis. Brigitos smuikas nėra,< 
stradivariaus, bet vienas iš 
geresnių iš kainuoja keletą 
tūkstančių dolerių. Pragy
venimą Br. Pumpolytė užsi
dirba dėstydama muziką 
vienoje New Jersey gimna
zijoje. Be to vadovauja-diri- 
guoja ir tos gimnazijos or
kestrui susidedančiam iš 
100 asmenų. Taigi mūsų 
jauna muzikė žengia pir
myn ir linkėtina jai pasi-^ 

’šekimo.
Dabar dėl parengimų Phi- 

ladelphijoje. Atrodo apati
ja apėmė visus. Organizaci
jos ruošdamos parengimus, 
ką nekviestų, ar kokią pro
gramą suplanuotų, vis tiek 
žmonių nepatrauks. Orga
nizacijų veiklai sustiprinti 
ir pasidaryti pelno — ne
lauk. Gal jei suruoštum 
dešrų su kopūstais su plokš-1 
telių muzika vakarienę, iš- 
siverstum be nuostolių. Ir 
šį kartą skyrius išvengs 
nuostolių, tik dėka valdybos 
ir skyriaus narių surinktų 
programai skelbimų.

Po programos sekė šokiai 
ir gražiai ponių paruošti už
kandžiai. . (pm)
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