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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS NUŽUDĖ SADATA?
Moralinė atsakomybė krinta už Egipto sienų

Vytautas Meškauskas

Kas netingėjo atsikelti gero
kai prieš aušrą užpereitą šeš
tadieni ir stebėti per televiziją 
Egipto prezidento Anvvar ei 
Sadato laidotuves, galėjo nu
stebti kaip mažai ten buvo 
kreipiama dėmesio trims bu
vusiems Amerikos preziden
tams, dalyvavusiems oficialio
je JAV delegacijoje. Oficiali 
Egipto televizija juos beveik 
ignoravo, o svetimiesiems ne
buvo leidžiama filmuoti. Tuo 
tarpu juos išleidžiant, jų išvy
kimas čia buvo pristatomas 
kaip ‘istorinis’ įvykis. Iš tikro 
Amerika iki šiol dar neturėjo 
tiek daug gyvų prezidentų. 
Tai kalba už šio krašto tvarką, 
įgalinančią sklandų valdžios 
pasikeitimą. Ne be to, kad čia 
nebūtų pasikėsinimų, bet jie 
daugiau ar mažiau buvo vie
nišų žmonių darbas, negalįs 
pakeisti įvykių raidos.

Sakoma, kad ir prezidento 
Sadato nužudymas buvęs tik 
kelių vyrų sąmokslas, bet ne 
didesnio perversmo bandymas 
tačiau jo mirtis anksčiau ar vė

Paskirta muzikos premija 
prof. Juozui Žilevičiui

Prof. Juozas Žilevičius

JAV LB Kultūros Ta
ryba 1981 metų muzikos 
premiją paskyrė kompo
zitoriui, lietuvių muzikos 
istorijos ugdytojui, prof. 
Juozui Žilevičiui. Apie 
premijos paskyrimą pra
nešė prof. Andrius Kup
revičius spalio 1 b Čiurlio
nio ansamblio akademijos 
ir koncerto metu, kuriuo 
buvo pagerbtas prof. Juo
zas Žilevičius, 1981 metų 

liau turės didelių pasėkų. Mat 
jis plaukė prieš srovę, ar gal 
tiksliau tariant - bandė į tam 
tikrus rėmus nukreipti arabiš
ką chaosą. Jani kritus, daug 
kas pakibo ore.

- ‘Ko mes neturėtumėm už
miršti’ - rašė Vid. Ryfų specia 
listė, kolumnistė Georgie Ann 
Geyer - ‘yra tai, kad Sadato 
taikos planas nebuvo neįgy
vendinamas sapnas. Tai buvo 
rūpestingai iškalkuliuotas po
litinis žaidimas, kuris galėjo 
atnešti vaisių’ - privačiai Sa- 
datas tai daug sykių pakarto
jo - ‘jei jo padarytą pradžią pa 
sektų pilnos taikos procesas, į 
kurį turi būti įjungtas ir pales
tiniečių problemos išsprendi
mas ...”

- ‘Sadatas žinojo- ir dėl to jis 
per paskutinius dvejus metus 
buvo desperacioje, - kad jei jis 
galėtų visa tai pasiekti, kiti 
arabai pakeistų savo nuomo
nę ... Jei ne, jo likimas bus 
nepavydėtinas ...’

(Nukelta į 2 psl.)

pavasari sulaukęs devy- 
niadešimt metų.

Ši premija skiriama 
Prof. .Juozui Žilevičiui 
kaip mūsų tautos padė
kos ir pagarbos išraiška.

Premijos mecenatas 
Lietuvių Fondas.

Premija bus Įteikta 
1982 m. gegužės 22. Pre
mijų šventėje — Detroi
te.

R. Česonis, JAV delegacijos narys, posėdžių metu Madride 
su Didž. Britanijos deelgacijos vicepirmininku'Michael Tait.

Madrido konferencijos 
užkulisiuose Rimas Česonis

Iš pradžių buvau nuspren
dęs parašyti keletą įspūdžių iš 
vadinamos Madrido Konfcren 
cijos tuomet, kai šis Helsinkio 
Baigiamojo Akto peržiūrėjimo 
procesas bus jau oficialiai pa
sibaigęs. Deja, dabartinė pa
dėtis byloja, kad ši konferen
cija gali užsitęsti iki sekančių 
metų, arba net visai sugriūti. 
Nors šiuo metu konferencijos 
dalyviai džiaugiasi pelnyta 
pertrauka iki spalio 27-tos die
nos, tačiau grįžus Madridan 
jų lauks tas, dar iki šiol nesu
rastas, reikšmingas dialogas. 
Žinoma, tolimesnė konferen
cijos eiga priklausys ir nuo tuo 
metinės rytų-vakarų santykių 
temperatūros.

‘Ponas Tait kalba kaip šal
tojo karo solistas!’ - įpykęs dro
žė Sovietų Sąjungos delegatas 
Yuri Rybakov ir galvą pakrei
pęs įbedė akis į skersai stalo ra 
miai sau sėdintį gražios išvaiz
dos britų diplomatą. Panaši 
scena kartojosi gan dažnokai 
uždaruose posėdžiuose Madri
de, kurie vyko pereitų metų 
pabaigoje, Baigiamojo Akto 
Principų peržiūrėjime. Maž
daug per šešias savaites, buvo 
neišpasakytai įdomu stebėti 
visų 35-kių valstybių diplomą 
tus posėdžių įkarštyje. Vieni 
iš jų manyje kėlė entuziazmą, 
susižavėjimą, respektavimą, o 
kiti - nusivylimą, neišpasaky
tą pyktį, neįtikėtinumą. Ne 
mažai diplomatų susipažinau 
ir asmeniškai, įskaitant ir vie
ną ambasadorių iš Rytų Bloko. 
Tačiau be jokios abejonės, ma 
no nuomone, pats iškiliausias, 
įdomiausias ir neužmirštamas 
diplomatas Madride buvo Di
džiosios Britanijos Delegacijos 
vicepirmininkas Michael Tait. 
Tai žmogus žaibiškos orienta
cijos,, plačios erudicijos ir ne
paprastai drąsus.

Pirmą kartą susitikau su Bri 
tų Delegacija pirmąją Konfe

rencijos dieną, Ispanijos Užsie 
nio Reikalų Ministerijos su
ruoštame delegatų priėmime, 
į kurį buvo atsilankęs ir tuo
metinis Ministeris Pirminin
kas Adolfo Suarez. Jau tada 
man buvo malonu patirti, kad 
geografijos bei istorijos ‘pamo
kų’ apie Lietuvą britams ne
reikės duoti.

Neužilgo buvau, tikrai nu
stebintas, kuomet savo pagrin
dinėje kalboje Plenume, Britų 
Delegacijos Šefas suminėjo 
mums gerai žinomą Klaipė
dos bažnyčios atveji, kaipo 
tikybinės laisvės suvaržymų 
iliustraciją. Po keletos dienų, 
Britų delegatas sujaudino di
delę dalį JAV delegacijos na
rių švelniai, nuoširdžiai - tie
siog maldaudamas - prašyda
mas laisvės visiems politiniams 
kaliniams Sovietų Sąjungoje.

Konferencijai įsisiūbavus, 
dominuojančią rolę pradėjo 
vis dažniau vaidinti M. Tait, 
Britų Delegacijos Šefo pava
duotojas. Sovietų Sąjungai, 
Rytų Vokietijai ir Čekoslova
kijai bandant trukdyti ar pa
žeisti posėdžių eigą, sovietų 
bloką ‘tvarkyti’ pirmutinis šok 
davo greitos orientacijoš M. 
Tait. Neužilgo jis užsitarnavo 
- su padėka - minimo tvarkda
rio titulą, kuris, žinoma, buvo 
kartojamas tik vakariečių dele 
gatų. Dviem atvejais jis išgel
bėjo ir JAV iš pavėluotos reak
cijos procedūriniuose reika
luose, kuriuos Rytų blokas bū- 

r tų be abejo išnaudojęs. Ir kai 
vienu metu Rytų Bloko strate
gija buvo bereikalingai užvil
kinti vakarinius posėdžius - su 
savo įprastinėm ‘litanijom’ 
apie žmogaus teisių ‘tikrąją 
prasmę - M. Tai piktokai pa
reiškė, kad jam ir kitiem dele
gatams tų 'vakarinių deserta- 
cijų’ jau užteko ir ateityje nei 
jis, nei kiti delegatai jų dau
giau neklausys. Toks staigus

Įstojo i Vilti 
su $1,000

Veronika Sutkienė. gyv. 
Bad Kreuznach, Vakaru Vo
kietijoje. Įstojo Į Vilties 
draugiją nare, įnešdama 
tūkstantį doleriu. tuo prisi
dėdama prie Dirvos leidimo 
sustiprinimo.

Sveikiname naują vilti- 
ninkę.

M. Tait žodis, atrodė, nuste
bino Rytų bloką ir bent ku
riam laikui delegatų ‘kamavi- 
mas’ sustojo.

Vieną dieną M. Tait sutei
kė kai kuriems dalvyiams ir re 
tą progą pasijuokti. Jam kal
bant, sovietas J. Rybakov, kaž 
ką numetęs nuo stalo, pasilen
kęs ieškojo. Britas ir leptelė
jo: - ‘Ar gerbiamas Sovietų de 
legatas yra su mumis, ar ne?’ 
Rusas tuo tarpu išsitiesė, o M. 
Tait pastebėjo: - ‘Malonu ma
tyti, kad gerbiamas sovietų de 
legatas jau sugrįžo’ - ir tęsė 
savo kalbą. Tačiau Y. Ryba
kov ir vėl pasilenkė po stalu. 
Britui to tik ir reikėjo ir perdė
tu balsu jis sušuko: ‘Ir vėl din-, 
go sovietų delegatas!’ Sis epi
zodas asmeniškai užgavo Y. 
Rybakov, kaip tuo metu buvo 
kalbama.

Aštrūs, sovietų atžvilgiu, 
buvo Britų pagrindiniai žmo
gaus teisių principo pasisaky
mai. Jų pozicijas vaizdžiai 
pristatė M. Tait ir kiti britai, 
pirmiausiai reikalaudami pro 
gresoiš Sovietų Sąjungos žmo
gaus teisių srityje. M. Tait aiš
kiai pabrėžė, kad Helsinkio 
Monitorių persekiojimas teis
mo keliu Sovietų Sąjungoje 
yra tiesioginis įžeidimas Hel
sinkio Baigiamojo Akto. Ir, 
išvardinęs pagrindinių žmo
gaus laisvių prasižengimus 
sovietijoje, iš lėto, su pauzomis 
tarp kiekvieno žodžio, britas 
tarė: ‘Mes reikalaujame anks- 
tyvios pabaigos šiems pažeidi
mams’. Ir pabaigai pridūrė: 
- ‘Jūs (sovietai) varžote infor
macijos gavimą, trukdote ra-

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOS 
PASIUNTINYBEI 

REIKALINGA SKUBI 
PARAMA

Esant skubiam reikalui, 
pageidaujama, kad organi
zacijos ir pavieniai tautie
čiai, norintieji jau dabar 
prisidėti prie šiuo laiku rei- 
kalingiausio ir neatidėlioti
no Atstovybės rūmu Wa- 
shingtone remonto, aukas 
siusti tiesiog Lietuvos At
stovybei (išrašant čekius 
LITHUANIAN LEGATION 
vardu) šiuo adresu:

Lithuanian Legation 
2622 16th Street N.W.
Washington, D. C. 20009
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sovniunĖ PoiĮTiug^^
Sadatui mirus: Beginąs pražiopsojo savo šansą. ■ Spaudimas 
į Izraeli didėja. - Karo tarp Sudano ir Libijos perspektyvos.

Buvę prezidentai, Fordas ir 
Carteris, grįždami iš Sadato 
laidotuvių pareiškė, kad dėl 
pastovesnės taikos Vid. Rytuo
se reikia tartis su PLO, su ku
ria Izraelis iki šiol nenorėjo jo
kio kontakto, ir - jo įtakoje - 
Washingtonas. Čia buvo aiški
nama, kad su PLO negalima 
tartis, kol ji nepripažins Izrae
lio teisės egzistuoti. Tą sąlyga 
pakartojo ir prezidentai. I tai 
atsakydamas tuo laiku Japoni
joje viešėjęs PLO vadas Arafat 
paklausė, kad kam jie turi pri • 
pažinti Izraelį, jei tas nepri
pažįsta jų? Čia pat reikia pri
siminti, kad PLO, kaip ir visos 
emigrantų organizacijos, yra

Former provinces in 
Southern Sudan
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labai suskilusi. Jei taip, ar ne
galėjo Izraelis ką nors padary
ti, kad palestiniečius, likusius 
jo okupuotose teritorijose, 
kaip nors patraukti savon pu
sėn? Gerai informuotas The 
Economist mano, kad kai ku
rie palestiniečiai Vakariniam 
Pakrašty ir Gazos juostoje po 
Sadato taikos iniciatyvos ne
buvo apsisprendę ką daryti ir 
žiūrėjo, kas bus toliau.

‘Tačiau Egipto-Izraelio de
rybos parodė,’ - teigia tas sa
vaitraštis - ‘kad Begino vyriau
sybė nėra pasiruošusi pasiūlyti 
ką nors panašaus į tikrą auto
nomiją. Jordanas, labai svar
bus kraštas bet kokiam susita
rime dėl palestiniečių, iš karto 
pasakė, kad iš to nieko neišeis. 
Jei Izraelis būtų palankiau pa 
žiūrėjęs į Sadato idėjas, kara
lius Huseinas būtų mielai pri-

KAS NUŽUDĖ 
SADATĄ?
(Atkelta iš 1 psl.)

- ‘Užtat, kai Menachem Be- 
gin, Izraelio ministeris pirmi
ninkas (kuris padarė viską, ką 
galėjo, kad sabotuoti Sadato 
planą jam esant gyvam), atsi
sakė laikytis susitarimo dėl ‘pil
nos autonomijos’ palestinie
čiams, jis padėjo nužudyti Sa
datą ...’

- ‘Tiesą sakant, ir kiti žmo
nės, kurie dabar taip nuošir
džiai gailisi Sadato, taip pat 
atliko savo dalį. Jimmy Car- 
ter, kai jis,pametė savo drąsą 
versti susitarti dėl pilno plano, 
padėjo užmušti Egipto vadą jo 
tautos akyse. Prezidentas Rea- 
gan, atsisakydamas net supras- sipažinęs suklydęs, Egipto pre- 
ti tikros taikos reikalą tame ra 
jone ar išvystyti tam politiką, 
irgi atliko savo dalį ...’

-‘... Kairo gatvės buvo įspė
jančiai tylios. Mes padėjome 
nustatyti tautą prieš Sadatą. 
Jis lošė drąsiai, bet žaidimas... 
galų gale buvo praloštas.’

Gal čia pasakyta per daug 
jausmingai, politikoje visados 
pasinaudojama kitų klaidomis- 

, Izraelis suprantamai nenori 
atsisakyti visų savo laimėjimų 
karuose, kuriuos ne jis pradėjo. 
Nė vienas JAV prezidentų ne
gali atsisakyti remti Izraelį, 
nors tam fomaliai nėra įparei
gotas. Ir pereitą sekmadienį 
Valstybės Sekretorius Haig, 
kalbėdamas iš Kairo NBC te
levizijos Meet the Press prog
ramoje pakartojo tą patį. Žur 
nalistų spiriamas jis diploma
tiškai atsisakė pasakyti, kad 
spaus Izraelį nusileisti autono
mijos klausime. Jis tik pareiš
kė vilties, kad Izraelis laikysis 
susitarimo.

Tiesa, su Sadato mirtimi 
dar ne viskas pralošta. Jo su
kurtas aparatas liko. Egiptas 
pradėjo prisiminti, kad nėra 
eilinis arabų kraštas, bet senos 
imperijos, kurios valstybinės 
tradicijos siekia 7,000 metų, 
palikuonis, įteisintas savysto- 

/viam gyvenimui. Tačiau no
rint toliau palaikyti pradėtą 
Sadato žaidimą, šiandien rei
kia daug daugiau pastangų, 
negu jam gyvam esant. Tai 
nebuvo sunku numatyti, bet 
istorija yra ne numatymų kro
nika. Ji yra atsitiktinumų ir 
klaidų virtinė.

20,000 žydų naujakurių, o iki 
1984 metų, pagal Pasaulio Si
onistų Organizacijos nutari
mą, turėtų būti įkurdinta dar 
100,000, gi iki 2010 metų - 
net visas milijonas. Žinovai 
laiko tą planą neįgyvendina
mu, nes jau dabar Izraelyje 
žydų skaičius mažėja ir labai 
nedaug kas nori eiti į naujo
kynus.

• ••

zidentas būtų likęs daugelio 
arabų akyse herojus, o ne nu
sikaltėlis, dr ateitis - net ir Iz
raelio - atrodytų šviesiau negu 
dabar.’

Carterio įgaliotinis tose de
rybose dėl autonomijos Sol Li- 
nowitz, kalbėdamas per tele
viziją ir dabar dar vylėsi, kad 
arabų miestų ir miestelių bur
mistrai neturi jokio noro klau
syti PLO įsakymų, bet jiems 
turi būti sudaryta proga ir ga
limybė tai pareikšti. Kol kas 
Beginąs Vakarinį pakraštį lai
kė Judėja ir Samarija nuo 
prieš biblijos laikų priklau
siusias žydams. Ten šiuo me
tu yra apgyvendinta apie

Sadato mirtis paskatino spe 
kuliacijas ir apie planus Libi
jos valdovo Kadafi, kuris su 
sovietų talka rėmė ir finansa
vo visų rūšių teroristus ir suki
lėlius. Jis tai galėjo sau leisti, 
nes pereitais metais už parduo 
tą naftą gavo 22 bilijonus do
lerių pajamų, tačiau šiais me
tais jo naftos pardavimas taip 
krito, kad tų pajamų būsią tik 
7 bilijonai dolerių.

Ir tiek pinigų galėtų leisti 
dviemmilijonams Libijos pilie 
čių toliau gyventi ištaigingai, 
jeigu ne didelės išlaidos kari
niams pasirengimams. Šiuo 
metu Libijoje trys penktada
liai visų darbininkų yra užsie
niečiai. Piliečiai už tat turi pa 
reigą eiti į kariuomenę, ku
rion pašaukiama po 50,000 
jaunų vyrų kasmet, kas jų toli 
gražu nepradžiugina. Discip 
liną norima palaikyti labai 
griežtą; karininkų korpas visą 
laiką yra ‘valomas’, kad nesu
darytų pavojaus valdovui. Ka
riuomenės ir civilių gyventojų

■ Iš kitos pusės
Vilius Bražėnas didelę savo gyvenimo dalį praleido 

kovodamas prieš vieno pasaulio idėją visose jos formose. 
Pavyzdžiui rugsėjo 1,7 d. LAISVOJE LIETUVOJE jis 
teigia, kad 'veiksniai beldžiasi į duris, už kurių nieko 
nėra’. Girdi:

"Jei pasaulio stūmimas į vieną gardą nėra 
'jokia paslaptis’, mūsų .. . vadovai gi ypač nauja- 
madininkai Los Angeles ir New Yorke, turėtų 
žinoti... kad lankydamasis pas tuos pačius CFR- 
istus, Trilateristus bei šiaip internacionalistus, ku
rie jau nuo seno manipuliuoja JAV užsienio politi
ką, nieko nepakeis. Ne ką daug mažiau konkretaus 
atsiektų atsilankę Sovietų, kurie irgi 'Vieno pa
saulio siekia’, ambasadoje. Jei Lietuvai laisvės 
'siekiama' asilišku landžiojimu į komunistines 
įstaigas komunistinėse Jungtinėse Tautose... ir 
t.t."

Galima suprasti, kad dalis amerikiečių yra nusivy
lusi bent kokios pasaulinės santvarkos kūrimu ir pyksta, 
kad jų sudėtais mokesčiais remiamos kitos pasaulio ša
lys, kad Amerika turi ginkluotis V. Europos ar jos naf
tos tiekimo kelių apsaugojimui. Vienu žodžiu, jie ilgisi 
izoliacionizmo, kurį prez. Warren Harding taip apibūdino: 
"Mes nenorime jokios dalies pasaulio likimo nustatyme." 
JAV tada atsisakė dalyvauti Tautų Sąjungoje, o kai pra
sidėjo II pasaulinis karas Hitleriui užpuolus Lenkiją Mi- 
chigano respublikonų senatorius Arthur Vandenberg pa
reiškė: "Tas vadinamas karas liečia kokius 25 žmones ir 
yra tik propaganda . .." Už šešių metų tas pats senato
rius jau aiškino: ”, . . Aš noriu naujo orumo ir naujo au
toriteto tarptautinei teisei. Aš manau, kad to reikalauja 
pačios Amerikos interesas".

žinoma, galima ginčytis dėl klaidų, padarytų to sie
kiant, kai kur gal net siekiančių ir išdavimo. Už tat Bra
žėno paskaitos birčininkams gali būti jiems patrauklos. 
Tačiau kai jis apie tai rašo LAISVOJE LIETUVOJE 
sunku nusikratyti įspūdžio, kad jis nemato skirtumo tarp 
amerikiečių izoliacijonistų ir lietuvių interesų. Lietuva 
atgavo nepriklausomybę kai pasaulis po pirmojo karo 
buvo pradėtas organizuoti teisiniais pagrindais. Ji jos 
neteko, kai tas bandymas pasibaikė niekais. vm

niai’ komitetai, kurie verčiasi 
šnipinėjimu. Juokiamasi, kad 
susitikus trims libiečiams vie
nas jų būtinai turi būti šnipas. 
Dėl neištikimybės pereitais 
metais buvo suimta 3,000 žmo 
nių. Pereitais metais buvo 
taip pat susekti 2 perversmo 
sąmokslai. Saugumą tvarko 
apie 3,000 Rytų vokiečių. 
Apie 100,000 Libijos piliečių 
pabėgo į užsienius. Kaip visi 
emigrantai - jie yra suskilę, ta 
čiau paskutiniu laiku trys 
stambiausios grupės pradėjo 
kalbėti apie vieningą frontą.

• ••

Į pietus nuo Libijos yra Cha 
do valstybė, kurioje jau seniai 
eina pilietinis karas. Pereitų 
metų gruodžio mėn. Libija 
pasiuntė savo karines pajėgas 

priežiūrai yra suorganizuoti vi- padėti prezidentui Oueddei, 
sokie ‘liaudies’ ir ‘revoliuci- kTiris kariavo su buvusiu mi-

Kas nužudė Sadatą?

nisteriu pirmininku Habre. 
To daliniai kurį laiką turėjo 
pasitraukti į kaimyninio Su
dano teritoriją. Kadafi avia
cija pradėjo bombarduoti Su
dano kaimus, kuriuose susitel
kė Habre daliniai.

Sudanas turi pakankamai ' 
bėdų ir be Libijos bombardavi 
mo. Iki 1972 metų ten vyko 
pilietinis karas tarp Siaurės ir 
Pietų., Šiuo metu bandoma 
perorganizuoti pietų provinci
jas, jas suvienijant. Ūkinė pa
dėtis yra labai bloga. Inflia
cija oficialiai siekė 50%, o ne
oficialiai visą 100%. Kova su 
infliacija buvo pavesta ... ka
riuomenei, kuri vietoje baudė 
nesilaikančius oficialių kainų 
pardavėjus ir pirkėjus. Po to 
greitai pasireiškė visų prekių 
trūkumas. Aišku, tai sudaro 
idealias sąlygas kurstymui iš 
Šalies. Libija tuo naudojasi. 
Sadatui mirus ir amerikie
čiams sukrutus parodyti savo 
galybę manevrais, Sudano 
prezidentas Numeiri pradėjo 
aiškinti, kad visas bėdas būtų 
galima pašalinti bendru karo 
žygiu prieš Libiją ir gyrėsi, 
kad tam gausiąs JAV pagalbą. 
Tačiau Valstybės Sekretorius 
Haig ir Gynimosi Sekr. Wein-, 
berger pareiškė, kad JAV nė
ra įpareigotos padėti Sudanui, 
tačiau padės tik gintis, jei rei
kės medžiaga ir gal instrukto
riais, bet jokiu būdu nesiųs 
ten savo kariuomenės. Kaip 
paprastai, iniciatyva palikta 
priešingai pusei.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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VEIDU Į TAUTĄ
Kai kas mūsų keliones i Mas 

kvos valdomą Lietuvą bando 
pridengti patriotiniu šūkiu: 
Veidu j Tautą! Bet atvirai žiū 
rint tai tėra mitas. Juk dau
gelis keliauja ten vien susitikti 
su giminėm ar pažįstamais, 
paviešėti, apdovanoti, dar ir 
krašto gamta bei vietovėm pa
sigėrėti. Jie jokių tautinių in
tencijų neturi ir nevykdo. Ar, 
daug kas ten nuvykę ieško ry
šio su kovotojais už laisvę? Ar 
stengiasi ten būdami gelbėti 
nukentėjusius? Ar tyrinėja pa
dėtį ir aplinkybes patekusių į 
kalėjimus ir psich. ligonines? 
Net retas kas ryžtasi aplankyti 
mūsų didvyrio Romo Kalantos 
žuvimo vietą ar kapą ... Daž
niau skaitom apie mūsų turis
tų bendravimą su Tėviškės 
draugija ir Maskvos tarnu Pet
roniu. Irgi kai kieno giriamų 
kursų Vilniuje dalyviai, pasi
rodę okupanto propagandi
niame Gimt. Krašte, grįžę šia
pus uždangos vengia laisvoj 
spaudoj įspūdžius pareikšti. 
Ar tai Veidas į Tautą?

Be abejo', labai pagirtina sa
vo gimines pradžiuginti aplan. 
kymu ir apdovanoti. Tik iš as
meniško žygio nedera kalti 
tautinių nuopelnų medalio. O 
jau gana išryškėjo, jog ten tau 

' ta karžygiškai spiriasi prieš 
okupanto valdžią ir jos parei
gūnų veiklą, tai reiškia, kad 
lietuvių tautos interesai jokiu 
būdu nesutampa su tenykščių 
valdžios įstaigų ir jos atstovų 
darbo kryptim. Tačiau mes, 
lyg užsimerkę į faktus (Aušra, 
LKB Kronika ir kt.), savus ko
votojus už laisvę įžeidžiame, 
sulygindami draugėn tuos du 
skaudžius frontus. O Petronio 
ar panašių šen ten pavedžioti 
ir šį tą aprodyti - kas valdžios 
planuose numatyta - imame 
jaustis lyg ką gero pačiai tau
tai atlikę tuo apsilankymu, su 
tauta ryšius užmezgę ir t.t.

Apie tuos ryšius verta pati
kėti vėliausio pabėgėlio prof.
K. Eringio tvirtinimu, bū
tent:

- Ryšiai su dabartine Lietu
va vienpusiški, kontroliuojami 
Saugumo. Tikrų ryšių su tau
ta dar nėra.

Todėl pravartu žiūrėti atvi
rom akim, be perdėtų įsivaiz
davimų, be mitų kūrimo. Pa
bendravimas su Tėviškės dr-ja 
ar kita valdžios įstaiga ir jos at 
stovais - dar joks sąlytis su tau
ta.

Jau kai kuri mūsų spauda 
ima girti tuos išgarsintus kur
sus Vilniuje ir jų įtaką mūsų 
jaunimui; kiti (kai kas iš me
nininkų ir mokslo žmonių) tei
giamai apsprendžia tenykštes 
mokslo ir meno sąlygas bei vai 

džios tariamą globą mūsų kul
tūrai. Dar kiti, šokių ar dainų 
šventėje padalyvavę, paskum 
kone padangėn kelia tų meno 
renginių įspūdžius, esą tenai 
lietuviškas menas labai aukšto 
lygio ir kultūra tobulai ugdo
ma.

Tačiau dr. K. Eringis, bu
vęs Liet. Mokslų akademijos 
vieno instituto vadovas, mum 
atveria tikresnę tiesą. Esą po 
Stalino laikų atmosfera trupu
tį pasikeitė, tačiau -

- Si prievarta subtilesnėmis 
formomis energingai tęsiama 
ir dabar. Todėl žiūrint į tau
tinių šokių ir dainų renginius, 
dažniausiai dera verkti, o ne 
džiaugtis. Tai vajus, operetė, 
savotiška okupanto lozungais 
papuošta Raudonoji gurguolė, 
vežanti ‘paskutinį duonos 
kąsnį’ į maskoliškąjį Babiloną. 
Tai kultūros duoklė vergijai, 
klastingai panaudojant liūde
syje ‘triumfuojančią’ jaunys
tę ... Tad netenka stebėtis, 
kad paveldėjusioje pusę mili
jono dainų lietuvių jaunojoje 
kartoje daina blėsta. Mes tu
rime reikalą su XX amžiaus II 
pusės socialkdonializmu ... 
Kad pavergtų tautų aptemdy
ti smegenys paneigtų patys sa
ve (Draugas, nr. 231).

Taip kalba doras lietuvis, 
ilgai ten išgyvenęs ir pats pa
tyręs pseudokultūfos smurtiš
ką brukimą tautai, pats pa
jautęs dvasios prievartą ir taut 
žudystės smūgius. Ar tai mū
sų, laisvėj išlepusių, smegenys 
jau okupanto gudrumais ap
temdyti, kad net mokyti ir iš
kilūs asmenys ima žavėtis mas 
koliško Babilono mum pakiš
tais kąsniais? Ar ne lėkštai pi
gus kai kurių turistų ir jų pa
sekėjų žavesys meno ir mokslo 

, ir kultūrinių sąlygų parodi
niais, net ir kremline genoci
dinių užmojų globa mūsų kul
tūrai? Ar ne trumparegiškas 
lengvo sparno politikų siūly
mas tenykštę padėtį jau pri
imti kaip būtiną dabarties re
alybę ir patiem prie jos derin
tis?

Baltijos valstybių 
diplomatinių atstovų 

pasitarimas Washingtone
Lietuvos Latvijos ir Es

tijos atstovai JAV-se S. A. 
Bačkis, An. Dinbergs ir E. 
Jaakson š. m. rugsėjo 24 
buvo susirinkę pasitarti ir 
pasikeisti nuomonėmis bei 
informacijomis apie tarp
tautinę padėt}, šiandieninę 
jų kraštų situaciją bei nau
jų pareigūnų įtraukimo 
klausimą.

BALFo Centro valdyba baigianti savo kadenciją. Sėdi: kun. Antanas Zakarauskas, pirm. 
Mariia Rudienė, kun. Ansas Trakis, Aldona Daukienė, antroje eilėje Faustina Mackevičienė, Kos
tas Čepaitis, Vitalija Valeišytė. Nuotraukoje trūksta Onos Jokūbaitienės. BALFo XX-tas 
Seimas įvyksta 1981 m. spalio 24-25 d. d. Dievo Apvaizdos parapijos salėje, Southfield, Mich., 
prie Detroito. C. Gegučio nuotr.

Lietuvos Pasiuntinybei reikia finansinės paramos
Pagal ALT ir JAV LB 

valdybų pageidavimą, Lie
tuvos atstovas dr. S. A. 
Bačkis š. m. spalio 11 d. pri
ėmė šių organizacijų atsto
vus aptarti Lietuvos Pa
siuntinybės rūmų remonto 
klausimus. Kai kurie neati
dėliotini taisymai jau pada
ryti, o kitiems dar šį rude
nį reikalingiems taisymams 
Pasiuntinybė lėšų neturi.

Dr. S. A. Bačkis 1981 m. 
spalio 11d. ALT ir JAV LB 
valdybų atstovų priėmimo 
proga tuo reikalu pateikė 
šias pastabas:

”Esu labai dėkingas ALT 
ir JAV LB-nei už jų ryžtą 
pagelbėti Pasiuntinybės na
mo remontui padaryti, bet 
kartu apgailestauju, kad lig 
šiol nepavyko konkrečiais 
žygiais tai padaryti. Kaip 
Lietuvos atstovas laikau ne
tinkama kištis į JAV lietu
vių organizacijų tarpusavio 
santykius, bet man būtų la
bai malonu, jei lietuvių or
ganizacijų tarpe būtų ge
riausi santykiai ir pasiekia
mi susitarimai visiems lie
tuviams svarbiais reikalais, 
kaip, sakysim, ir Pasiunti
nybės namo remonto klau
simu.

Pasiuntinybės namo išlai
kymo ir eventualaus jo re
monto reikalas yra mano, 
kaip Lietuvos atstovo, pa
reiga. Dėl to ir eventualūs 
kontraktai su atitinkamo
mis firmomis tegali būti 
pasirašyti tik mano.

Kaip jau iš ankštyvesnių 
informacijų mūsų organiza
cijoms praneštų žinoma — 
Pasiuntinybė gali priimti 
aukas Pasiuntinybės reika
lams ir namo remontui. Ga
vusi aukas — Pasiuntinybė 
visuomet bus pasiruošusi 
aukotojams pranešti — pa
siųsti sąskaitas kiek remon
tui yra apmokėta — išleis
ta.

Pinigų sutelkimo ar au
kų reikalas Pasiuntinybės 
remontui yra grynai orga- 

.nizacijų reikalas. Jei kas 

galės Pasiuntinybės remon
to reikalu suteikti kokias 
specialistų paslaugas, pata
rimus— man bus labai ma
lonu paslaugas sutikti ir 
priimti.

Svarbiausias dalykas šiuo 
metu yra — gauti aukų, pi
nigų paramai, kad reikalin
giausi remonto darbai būtų 
padaryti, kiek galima grei
čiau”.

Gi, ALT ir JAV LB at
stovai matydami, kad tuoj 
pat skubiems remontams 
jau dabar reikalinga su
telkti apie 50,000 dolerių, o 
vėliau — ir daugiau, ir kad 
šiam organizaciniam darbui 
reikia ne tik lėšų, bet ir 
veiklių žmonių vykdymui, 
— po aptarimo padarė šį 
pareiškimą:

”ALTo ir JAV LB-nės at
stovai susirinkę 1981 m. 
spalio 11 d. Lietuvos Pa
siuntinybėj, tVashingtone, 
dalyvaujant Lietuvos diplo
matinės tarnybos nariams, 
išklausė Lietuvos atstovo 
pranešimą ir sutarė Lietu
vos Pasiuntinybs tVashing
tone rūmų atnaujinimo dar
be bendradarbiauti ir suda
ryti šiam darbui bendrą tal
kos komitetą paritetiniu pa
grindu iš AI,To ir JAV LB 
paskirtų asmenų. Konkre
čios veiklos planų aptarimui 
bus vėliau sušaukta Ameri
kos lietuvių organizacijų 
atstovų konferencija.

■ SHEETMETAL SCHEDULER
MUŠT BE ABLE TO PLAN AND LOAD SHEETMETAL 

DEPARTMENT (DAYS).

ALSO NEED EXPERIENCE 
SHEETMETAL OPERATORS 

SPOT WELDERS 
BRAZERS

PAINTERS
(DAYS & NIGHTS)

STEADY WORK. SOME OVERT1ME AND BENEFITS.

NORTHRUP INC.
302 Nichols Drive

Hutchins, Texas 75141 
214-225-7351

EOE

Manoma, kad Pasiuntiny
bei atnaujinti bus reikalin
ga 250,000 dolerių, iš kurių 
50,000 dolerių reikalinga 
tuoj pat pastatui apsaugoti.

Sekantis ALTo ir JAV 
LB-ės atstovų pasitarimas 
numatytas Lietuvos Pasiun
tinybėj š. m. lapkričio mėn.

Pasitarime dalyvavo Lie
tuvos atstovas dr. S. Bač
kis, generalinis konsulas A. 
Simutis, dr. D. Krivickas, 
ALTo atstovai G. Lazaus
kas ir dr. J. Genys, ir JAV 
LB-ės atstovai A. Gečys, V. 
Nakas ir A. Gureckas. 
(pas.) A. S. Gečys (pas.) 
G. J. Lazauskas”.

ALT ir JAV LB atstovai 
apie tai informuos savo val
dybas, kad toliau būtų tę
siami konkrętūs darbai. 
Lietuvos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone rūpesčiai, t. y. 
šiuo metu iškilęs neatidėlio
tinas rūmų atnaujinimas 
yra ne vienos kurios orga
nizacijos, bet visų Amerikos 
lietuvių reikalas bei patrio
tinė pareiga.

Amerikos lietuvių visuo
menė jau iš seno vieningai 
ėjo kartu su Lietuvos atsto
vybe Washingtone, remiant 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovas ir dabar — išsilaisvi
nimą. Tikimasi, kad visuo
menė išgirs Lietuvos atsto
vo balsą ir gausiai prisidės 
savo parama.

(ALT)

■
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Madrido konferencijos užkulisiuose...
Lietuva surado nuoširdų draugą britų delegacijoje 

Michael Tait asmenyje

Lietuvės tarptautiniame suvažiavime

(Atkelta iš 1 pgl.) 
dio transliacijas. Jūs net drau 
džiate pastatyti operą Fidelia!’ 

Žinoma, sovietai greitai at
kirto, apkaltindami britus 
šmeižtais, psichologiniu karu, 
bedarbe, diskriminacija prieš 
juodukus ir teroru Belfaste. 
Bet atrodo, kad kažkaip savo
tiškai skaudus sovietams buvo 
operos Fidelia paminėjimas. 
Posėdžiui pasibaigus, beveik 
visa jų delegacija priėjo prie ei 
nančių pro duris delegatų, 
bandydami juokauti apie bri
tus ir jų užuominą apie operą. 
Tačiau pataikė ant tokių dele
gatų, kurie visai nesijuokė, įs
kaitant ir šias eilutes rašantį, 
bet paprašė atsiuntimo bilieto 
į Fidelia spektaklį Maskvoje.

Po savaitės laiko, britai vėl 
grįžo prie žmogaus teisių prin
cipo, kas matomai nustebino 
sovietus. - ‘Kai jau esame daž
nai minėję, ir greičiausiai mi
nėsime ir ateityje, Sovietų Są
jungos neįvykdyti pažadai yra 
esminė priežastis temperatū
ros nukritimui Europoje nuo 
tų optimistinių detantės dienų 
ir Helsinkio Baigiamojo Akto 
atsiradimo’ - pradėjo M. Tait.

Būtų netikslu nepastebėti, 
kad kai kurių valstybių diplo
matai S[ 
neliesdavo Sovietų Sąjungos 
ar jos satelitų, bet vartodavo 
daug saugesnį terminą - ‘kai 
kurios valstybės’. M. Tait ir jo 
delegacijai po tokiu terminu 
slėptis nereikėdavo. Ypatin
gai taiklus sovietams buvo jo 
pabrėžimas, kad - ‘Mes nelai
kome kišimusi į mūsų vidaus 
reikalus Sovietų Sąjungos ko
mentarus, liečiančius žmo
gaus teisių padėti Didžiojoje 
Britanijoje. Tuo pačiu, mes

kriminalinių nusikaltimų žo
dyne, gerbiamas delegate iš 
Sovietų Sąjungos, nėra nusi
kaltimo, kuris vadintųsi Prieš
valstybinė Agitacija ir Provo- 
ganda’. Pabaigai savo kalbos 
M. Tait virtuoziškai padekla
mavo posmelį žinomo škotų po
eto Robert Burns eilėraščio, 
kurio žodžiai išvedė mintį - da 
bar, kai turime progą pama
tyti save kito akimis, mokėki
me pasinaudoti tuo patobuli
nimui savo veiksmų ateityje. 

Artimiau su M. Tait susipa
žinus, atviriau padiskutavom 
Lietuvos reikalus ir Britų po
zicijas. Dėl visiems žinomų 
aplinkybių Britų delegacija 
nebuvo pramačiusi angažuo
tis laisvo apsisprendimo prin
cipo propagavimu. Tačiau ne
turėjo jokių rezervacijų dėl ki
tų mūsų rūpesčių. Čia reikia 
pastebėti, kad - išskyrus JAV 
ir gal dalinai Kanadą - nė vie
na kita delegacija laisvo apsi
sprendimo principui specialių 
kalbų neskyrė. Šaunusis Britų 
diplomatas žinojo, suprato ir 
nuoširdžiai atjautė mūsų tau
tos tragediją.

Turėjau malonią progą būti 
liudininku M. Tait diplomati
nės drąsos (‘Kas yra diploma- 

ipecifiniai niekuomet drąsa tema turėjau dialo- 
- ~ ■ gą’ vieną vakarą su JAV dele

gacijoj vicepirmininku War- 
ren Zimmerman viename se
nojo Madrido restorane. W. 
Zimmerman nesenai buvo 
JAV Valstybės Departamento 
paskirtas ambasadoriaus pa
dėjėju į JAV atstovybę Mask
voje.)

Gruodžio mėnesio pradžioje 
Union of Councils on Soviet 
Jewery suruošė specialias žy
dų šventės ‘Channukah’ apei- 

suprantame, kad Sovietų dele- gas viename viešbutyje, į ku- 
gacija priima ir Britų pasta
bas apie žmogaus teisų panei
gimą Sovietų Sąjungoje ir ne
laiko tai kišimusi į jų vidaus 
reikalus. Kitaip - Sovietų del- 
gacija nebūtų kėlusi žmogaus 
teisių klausimo Didžiojoje Bri-. šiai buvo skaitomos žinomų 
tanijoje’. Keli delegatai net 
garsiai nuskvatojo po tokio 
‘deimančiuko’.

Kita ‘salvė’ iš M. Tait skam
bėjo maždaug taip: - ‘Mūsų

menės atstovai: Liuteronų vys
kupas Preuss, buvęs senato
rius Clifford Case, autorius 
Ben Epštein ir buvęs Rhode 
Island valstijos prokuroras Ju
lius Michaelson. Po to prasi
dėjo giedojimas šventei Įpras
tinių giesmių. Neužilgo pasi
girdo telefono skambutis ir su
sijaudinusi viena iš rengėjų 
pranešė, kad anksčiau užsa
kytas paskambinimas į Mask
vą yra sėkmingas ir du žydų 
kilmės disidentai laukia kal
bėtis su ‘Madridu’/ Paprašyti 
iš anksto, po minutę su disi
dentais kalba M. Kampelman 
šen. Case, vysk. Preuss. Stai
ga, viešai yra klausiamas šalia 
manęs stovėjęs Tait. Ir čia, at
stovas iš Anglo-Saksų šalies - iš 
anksto nežinojęs ir nepasiruo
šęs - mielai sutiko, su ypatin
gu entuziazmu, tarti porą pa
guodos žodžių. M. Tait nepa
bijojo - kaip į tai reaguos ‘bo
sai’ - ir nebandė mandagiai iš
sisukinėti, kas ir būtų buvę su 
prantama. Ir nors jis trumpai 
kalbėjo, jo vilties kupini žo
džiai buvo tikrai kažkas nuos
tabaus. Daugeliui dalyvių, 
įskaitant ir mane, riedėjo aša
ros. Ir nenoromis piršosi paly 
ginimas su kitu (‘brolių’ latvių 
kilmės) diplomatu, kuris - at
stovaudamas vieną Skandina
vijos valstybę - atsisakė užsuk
ti į latvių surengtą tikrai įspū
dingą jų Nepriklausomybės 
Šventės priėmimą. Teisinosi 
jis man, kad jo atstovaujamos 
valstybės pozicija Pabaltijo 
kraštų atveju kliudė jo daly
vavimui. Be abejo, šis gimęs 
ir augęs Nepriklausomoje Lat
vijoje diplomatas pasielgė ko
rektiškai, diplomatiškai, bet 
be mažiausio krislelio M. Tait 
drąsos ...

Gruodžio 15-ta. Pagaliau 
atėjo valanda, dėl kurios buvo 
daug ruoštasi, sielotasi ir smar
kiai susiginčyta lietuvio ir kai 
kurių kitų JAV delegacijos na
rių. Tema - JAV delegacijos 
interpretacija/peržvalga lais
vo apsisprendimo principo.

Vicepirmininkas Warren priklausomos Lietuvos diplo- 
a , Zimmerman aiškiu ir tvirtu 

Ko. pirmininkas Max Kampel balsu kalba apie Pabaltijo 
man ir JAV delegacijos visuo- Tautų tragediją. Cituoja Ne-

rias pakvietė kai kuriuos dele
gatus, bei nemažai įvairių or
ganizacijų atstovų, tuo metu 
atsilankiusių Madride. Pir
miausiai buvo uždegamos 
žvakutės ir tuo metu pusbal-

disidentų pavardės Sovietų Są 
jungoje. Žvakutes uždegti bu- 
vo pakviesti JAV Delegacijos

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

I | 
i 1=i
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PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir j užsienį —

M. Samaitienė kalba GFWC suvažiavime, 

š. m. birželio mėn. 7-11
d. d., Cedar Rapids, Iowa 
Įvykusiame General Fede- 
ration of Women’s Clubs 
(CFWC) suvažiavime, ku
riame dalyvavo virš 1500 
delegačių, lietuves atstova
vo Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos (LMKF) pirmi
ninkė Margarita Samatienė 
ir vicepirmininkė Salomėja 
Valiukienė.

M. Samatienė, jau ket
virti metai iš eilės šiuose 
CFWC suvažiavimuose sėk
mingai praveda Lietuvos 
bylai ir žmogaus teisių rei
kalams svarbias rezoliucijas 
bei pasiūlymus, šių metų 
šuva žiavimas vienbalsiai 
priėmė M. Samatienės pa
siūlymų paremti JAV Ko
misijos Europos Saugumui

ir Bendradarbiavimui (US 
Commission on Security 
and Cooperation in Europe) 
nominaciją keturių Helsin
kio Grupės narių — jų tar
pe ir Viktoro Petkaus — 
1981 metų- Nobelio Taikos 
premijai.

Spalio mėn. 24 d., M. Sa- 
matienė baigia LMKF pir
mininkės trijų metų kaden
ciją. Jai priklauso širdinga 
padėka nuo LMKF narių ir 
lietuviškos visuomenės ne 

, tik už sumanų LMKF vado
vavimą, bet ir už taip efek
tingą Lietuvos reikalų pri
statymą amerikiečių tarpe. 
M. Samatienei linkime ge
riausios sėkmės ir toliau 
dirbant Lietuvos naudai.

(sn)

o jau aiškiai užpykęs britas rė
kia ‘dėl tvarkos. Tuo metu vie 
nas iš sovietų duoda ženklą Ry 

•tų Vokietijos delegacijai ir ka
ringasis vokietis nutyla.

Po posėdžio, atsisveikinda
mas su M. Tait (rytoj turiu 
jau grįžti į JAV) linkiu jam ir 
toliau eiti ‘šaltojo karo solisto 
pareigas’ Madride. Michael 
Tait tik šypsosi.

mato žodžius ir JAV poziciją 
Lietuvos , Latvijos ir Estijos 
atžvilgiu.

Lengvai galima įsivaizduoti 
kokia greita ir rūsti buvo So
vietų reakcija į JAV delegato 
žodžius. Sovietų delegatui iš- 
vedžiojant įvairiausias nesą
mones jau matėsi, kad M. 
Tait ‘bruzda’, beveik negalė
damas išsėdėti kėdėje. Gavęs 
teisę kalbėti be eilės (kadangi 
sovietai kliudė ir Didž. Brita
niją savo tiradoje), britas at
metė kaltinimus jo kraštui, pa 
sijuokė iš sovietų kai kurių tei
ginių ir gražiai užgyrė Zim- 
merman’o kalbą.

Posėdžiui besibaigiant, pra
dėjo kalbėti Rytų Vokietijos 
delegatas, atakuodamas Zim- 
merman užsiminimą apie Pa
baltijo valstybes. Tačiau saki
nio neužbaigęs yra pertraukia 
mas M. Tait skardaus balso 
‘Dėl Tvarkosi’. Kol pirminin
kaująs posėdžiui susivokia ką 
daryti, rytų vokietis kalba to
liau. M. Tait vėl jį pertraukia 
šaukdamas ‘dėl tvarkos’ su pa
aiškinimu, kad Rytų Vokietija 
neturi teisės į ‘be eilės’ norin
čių kalbėti sąrašą. Tačiau už
sispyręs vokietis traukia toliau,

s

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

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 

11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393
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WANTED AT ONCE
STRUCTURAL STEEL 

DETAILERS 
Experienced detailers of structural 
steels, joibt, deck. F.rie Pa. fabricator. 
Mušt relocate. Good wrge.

(814) 459-2715
(4150)

WANTED JOURNEYMEN 
OR 1ST C LASS SKILLED 

MACHINISTS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.
LARGE MACHINE SHOP — Has im
mediate openįng for machiniats on Ist 
& 2nd shift/Mušt have at least 5 yrs. 
exper. Capable of reading blueprints, 
operating Boiing Mills (vertical 6c 
horizontai), milling machines & lathes 
(large & small). Job shop work, not 
production. Top wnges & benefits. Ex- 
cellent future & job security vvith fast 
growing company. Qualified persona 
only apply at:

BESCO, INC.. 
252S W. EDGEVVOOD AVĖ. 
JACKSONVILLE, FLA. 32209 
Equal Opportunity Emplover 

(36-42)
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Kai Kauno radijo 
bangomis f

prabilo laisvė
*

(3)

Balys Auginąs

Daužykite lempas!
POPIETIS ilgas, kaip am

žinybė. Laikas laša lėtai. Mar 
šai kurtina ausis, linksmina bė
ganti valdžios elitą. Kad bū
tų linksmiau krautis mantą i 
sunkvežimius. I pavakarę pra 
nyksta mūsų sargybiniai. Ci
vilis jau anksčiau kaip amaras 
išgaravo. Nuotaika įtempta. 
Jaučiame, kad mieste kažkas 
vyksta, o mes čia sėdime, kaip 
palikti vienuoliai už mūro.

i

spėsiml Kas žino, kada jų ga
li prireikti ...

Abu nedelsdami puola vyk
dyti įsakymą. Bagdonavičius 
nervingai čiumpa po ranka pa
sitaikiusį gelsvo vyniojamo po
pieriaus lakštą.

- Na, kam tau jo prireikė? - 
rikteliu. - Paieškokit ką nors 
minkšto - būtų geriausia sku
durai ... Skuduruos nesuduš!

Boguslauskas, pastebėjęs sa
vo suglamžytus marškinius 
ant sofos, čiumpa juos ir rūpes
tingai įvynioja lempą.

- Ar pasiutai, - sakau, - kur 
tu? Į savo marškinius ...

- Nėra laiko. Vistiek jau se
ni! '

Tuo tarpu ir Bagdonavičius 
pasiknisęs suranda kampe kaž

Taip ir liekame vieni. Ap
leisti valdžios, palikti likimui. 
Bet dar gyvi ir kolkas laisvi ...

Transliacijų patalpose ir vi
same aukšte klaiki tyla ...

KALBOS VARGAI
T. KLYGA

žodyną, 
žodžius 
sąvokų 
žodžiu.

Savo kalbos sveikatą sau- 
gojam dvejopai: gindami ją 
nuo svetimybių iš šalies, o 
antrapus — patys nuosavoj 
kalboj vengdami netinkamų 
išraiškos nuklydimų. Sveti
mus įmaišus kartais būna 
net lengviau atpažinti ir at
mesti, bet gavus kalbos dar
kymus sučiupti taip pat ga
na svarbu.

Pvz. išgirstam klausimą: 
koks jo pirmas vardas? čia 
žodžiai visai savi, bet, deja, 
posakis nėra tinkamas, nes 
mes turim tik vardą ir pa
vardę, o ne pirmą ir antrą 
vardą.

Dažniausiai skurdiname 
kalbą siaurindami 
t. y. "užmiršdami”

• ir dvi ar daugiau 
nusakydami vienu
Pvz. uošvės vardažodžiu 
imame vadinti du visai skir
tingus asmenis šeimoj: 
žmonos ir vyro motinas. Ta
čiau vyro motina nėra uoš
vė, tiktai anyta. O pasaky
me "atvyko uošvė” nėra 
aišku, kuri iš tų dviejų at
vyko.

Panašiai jau lyg prade
dam "užmiršti" puikų žodį 
liautis, pakeisdami jį blyš
kiu, nevienareikšmiu — nu
stoti. Sakom arba rašom: 
triukšmas nustojo ūžęs; 
choras nustojo veikti; tu 
nustok niekus tauškęs! čia 
visur geriau pritiktų vartoti 
— liovė, paliovė, liaukis. O 
tasai mūsų pamėgtas nusto
ti dar turi antrą, gana skir
tingą reikšmę — netekti. 
Pvz. aš nustojau darbo, lie
tus nustojo lyti; jie nusto
jo viso turto. Matome, kad 
ir čia tinkamiau vartoti 
vienareikšmį ir savitesnį žo
dį — netekti, o tasai nustoti 
ypatingai blankus ne vien 
todėl, kad dvireikšmis, bet 
ir kaip turįs daug savo pa- 
našuolių, kaip užstoti, su
stoti, pristoti, įstoti, pasto
ti, išstoti, prastoti...

Nutariu eiti pasižvalgyti 
apačią, nes koridoriuje jau ku kokį skudurą. Liepęs surasti 
ris laikas šūkauja balsai, girdi tinkamą ir gerą paslėpimui 
si durų trenksmai ir žingsnių 
skubėjimas. Lipdamas laip
tais žemyn sutinku priešais at- 
šoliuojantį Banaitį. Bet ar tai 
tikrai Banaitis? Jo rankose pis 
toletas. Veidas - pilkas, kaip 
siera žemelė! Ar tai žmogaus 
veidas, ar medinė kaukė, ku
rioje įrėžtas išgąstis ir siaubas? 
Bruožai iškreipti: tikrai man 
nepažįstamas Banaitis. Sis 
žmogus,'apimtas panikos, ku
ris su nuduotu drąsumu ban
do paslėpti savo būseną, kai
šiodamas drebančioj rankoj 
laikomą ginklą

Jis prabėga pro mane, bet 
pastebiu jo neramias ir miglo
tas akis. Kaip hipnozėje - pa
galvoju. Girdžiu, kai iš tech
nikų kambario rėkia isteriš
kas, prikimęs balsas:

- Daužykit lempas! Stiprin
tuvo lempas! Viską naikinkitl 
Viską ...

Netikiu savo ausims! Nai
kinti? Kodėl? Jo isteriką už
krečia technikus. Apsisukęs, 
jis bėga pro mane, o iš paskos 
vejasi mano susirūpinęs klau
simas: - Kas daryti su prog
rama?

Skubėdamas laiptais žemyn 
jis pamoja pistoletu:

- Nutrauk programai Sa
kau, daužykit lempas ...

- Bet klausytojai bus pani
koj ... - Bandau aiškinti, ta
čiau jis nubėga, lyg nupliky
tas verdančiu vandeniu ...

Suglumintas jo nelogiško įsa
kymo, lyg būčiau paragintas 
bėgti iš degančio, liepsnų 
apimto namo, kai pastatas 
dar net neužsidegėl Žvelgiu į 
savo bičiulius. Abu technikai 
bežadžiai. Sustingę, kaip bal
ti druskos stulpai. Išplėstom 
akim - lyg regėję vaiduoklį - 
įsikibę į mane. Boguslauskas 
pagaliau išjudina lūpas:

- Ką daryt? Tu vedi prog
ramą, tu atsakai ...

Trys 
nežinomieji...

EINU pas savo bendro liki
mo draugus. Veriu duris ir 
įžengiu vidun. Bagdonavičius 
kalba su radijo stotim, nupa
sakodamas mūsų būklę. Įsi
terpiu į pokalbį prašydamas, 
kad stoties viršininkas leistų 
technikams likti per naktį 
patalpose ir budėti. Ir jei kas 
nors įvyktų, galėtų tuoj pat sto
čiai pranešti. Negalima paga
liau ir aparatūros palikti Die
vo valiai. Ką žinai, žmogus... 
Stoties viršininkas sutinka. 
Abu ir palieka nakčiai budėti. 
Žada, jei kas, ir man į namus 
paskambinti. Taip ir suta
riam.

Klausiu, kur pslėptos lem
pos. Abu technikai patenkin
tai galvos linktelėjimu parodo 
į ‘slėptuvę’. Atstūmę aprato
ros stalą nuo sienos, pirštu ro
do vidun. Tarp suraizgytų 
vielų, toli viduje įgrūstos sku
duruose paslėptos lempos. 
Ten ilsisi mūsų išgelbėtas lo
bis!

- Puiku! - sakau, - geresnės

vietą, greitai lekiu iš kamba
rio ir neriu paknopstomis laip
tais žemyn. Noriu suspėti pa
matyti, kaip atrodo bėganti vi
sagalė mūsų valdžia.

Išgirdęs atskubančius mano 
žingsnius, Banaitis iš savo ka
bineto tempdamas lagaminą, 
pakelia galvą. Pamatęs mane 
klausia, ar lempos jau sudau
žytos, ar įsakymas įvykdytas. 
(O kas bus, jei jis užsimanys 
patikrinti? - perbėga perspė
janti mintis ...) Bet burna jau 
veriasi ir aš greitai ištariu: 
‘Taip!’. Žinau, kad rizikuoju 
ir prakaitu rasoja man kakta. 
Krūtinėje neramiai spurda ir 
daužosi širdis. Tada ir nežino- vietos negalėtum ir rasti! 
jau, kad laimė stovėjo šalia ir 
buvo uždėjusi savo ranką man 
ant peties: kažkas iš automo
bilio rėkdamas ragina pasku
bėti. Banaitis ir nuskuba kie
man.

Prie įeinamų durų stovi du 
juodi automobiliai. Pirmasis 
pilnutėlaitis prikimštas pani
koj pasimetusių valdančių gal
vų, kurios jau rieda iš kiemo, 
kažką triukšmingo rėkauda
mos. Antrame, susigrūdęs eli
to penketukas laukia, kada šeš ■ 
tasis įsispraus vidun. Banaitis 
lagaminą įmetęs, per jėgą įsi- 
grūda ir, durims dar neužsi
darius, mašina jau skuba pro 
vartus, sukdama dešinėn - į 
Donelaičio gatvę ...

Aš ir pats žinau, kad esu at
sakingas už programą. Pasi
rašau dienyne. Bet prie ko čia 
lempų daužymas. Už tas gi aš 
neatsakingas! O jie laukia iš 
manęs autoritetingo žodžio. 
Tačiau dviejų slogučių vienai 
dienai mirtingam žmogui yra 
tikrai perdaug! Minties sliekas 
rausiasi įkyriai ir giliai, vis gi
lyn ir gilyn i sąmonę. ‘Matyt, 
jau ateina lemtingoji valanda, 
jei panikoj bėga valdžia ir to- . 
kie įsakymai duodami. Griau
ti, daužyti, naikinti - vadina
si, dangus griūva, o mums 
ateina išsigelbėjimas’ ...

Tokių minčių pastūmėtas 
negaišdamas bėgu i technikų 
patalpas ir uždarau duris.

- Išsukite kuo greičiausiai 
stiprintuvo lempas ir gerai pa
slėpkite. Sudaužyti visada su-

stotis nutrūko... O dabar laik
rodis rodo 21 vai. ir 55 min. 
Reiškia, tylim jau penkias mi
nutes, kurios pavirto amžiny
be... Įrašau dienyne: birželio 
22 d., sekmadieni, Kauno r ai
di jo stotis nutilo (tiksliau - prie 
varta nutildyta) 21 vai. 50 
min. vakaro’ ...

Tik mes tryse - tos istorijos 
nežinomieji - žinojome, kad 
pats radijofono vadovas ban
dė ji sužaloti ... • Bet Kauno 
radijas buvo tik laikinai nutil
dytas!

- Nė velnias jų nesurasi - už 
tikrina abu patenkinti.

Įėjau į pranešėjų studiją ir 
atsisėdu prie stalo Ir čia vieš
patauja nejauki tyla. ‘Vidu
naktis kapinėse’ - tokia simfo
nija siaudžia nebylusis radijo- 
fonas ... Ir tokiu vakaro laiku 
šis kambarys skambėdavo pra 
mogine ir linksma šokių muzi
ka ... O dabar jis baugiai ty
lus. Žvilgteriu į laikrodi, bet 
ir jis, atrodo, nekalbus ir su
stingęs.

Tik plunksna krebždėdama 
kužda ir šnabžda, kai įrašau 
dienyne pastabą, kodėl nu
traukėme programą. Per tą 
susijaudinimą nė nežinau tiks
liai, kada technikai išjungė ir

Atvykę į Chicago, būtinai

proga

PUIKIAUSIUS
KAILIUS

Chicagoje rasite pas vienintelį

pasinaudokite

NORMANĄ
BURSTEINĄ

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

• ••

Po tiek metų išsprendžiame 
tą laisvės kovų lygtį su trimis 
nežinomaisiais ir gauname vie 
ną aiškią išvadą. Jei anuo me
tu pranešėjas ir abu technikai, 
tuo laiku budėję Kauno radijo 
studijoje, būtų išsigandę, pri
gėrę isterikos ir nuskendę pa
nikos vandenyje, paklausę di
rektoriaus įsakymo sudaužyti 
stiprintuvo lempas - šiandien 
negalėčiau čia šių eilučių ra
šyti : nebūtų jokios kalbos apie 
Kauno radijo vaidmenį laisvės 
kovotojams. Jo bangos tikrai 
nebūtų prabilę laisvės žodžiui 
Kauno radijo balsas - tada 
lemtingą ir tamsią valandą - 
padrąsino kiekvieną lietuvį 
griebtis ginklo ir atsiirpti savo 
žemę iš besitraukiančio oku
panto. '

Kad ir po 40-ties metų nuo 
to įvykio, kai jau šaukštai po 
pietų, galime pažaisti ir prie
laida : o kaip ten būtų buvę, 
jei mano pamainą Miliušis 
būtų tą vakarą budėjęs?

Scenarijus, tikriausiai, bū
tų galėjęs visiškai pasikeisti. 
Finalas, aišku, būtų pragaiš
tingai apverktinas. O rezulta
te - Kauno bangos gal ir nepa
taisomai ... ilgai būtų tylėju
sios ...

Ir kaip visdėlto likimas žai
džia su žmogum! Net nepa
galvoji, kad esi šachmatų fi
gūra likiminėj epochos lento
je!

(Bus daugiau)

BALTAI PAS
ŠVEICARIJOS MINISTRĄ

Šveicarijos užsienių rei
kalų ministras Dr. Pierre 
Aubert rugsėjo 29 d. pri
ėmė baltų tautų delegaci
ją, kurią sudarė Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės at
stovas Dr. A. Gerutis, Lais
vųjų Latvių Pasaulinės Są
jungos (Washingto) atsto
vas Europoje J. Kadelis ir 

.Pasaulinės Estų Tarybos 
(New York) atstovai Eu
ropoje A. Luik ir Dr. O. 
Aule. Baltų atstovai supa
žindino ministrą su būkle 
sovietinėse Baltijos respub
likose ir įteikė jam atitin
kamą dokumentaciją.

Audiencijoje, trukusioje 
vieną valandą, taip pat da
lyvavo ministro artimiau
sias bendradarbis, valstybės 
sekretorius Dr. R. Probst, 
buvęs Šveicarijos ambasa
dorius Washingtone.

WANTED IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

N. C. OPERATORS
Mušt be able to sel up work from 
bliu prints & close toleiance prefer 
Moriseki background.
Top wages and excellent benefits. 
For experienced men.

OMEGA ENGINEERING & 
INSTRUMENTS CO., INC. 

P. O. Box 41085 
Houston. Texas 77041 
Phone (713) 937-1007 
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Nuo piramidžių iki Akropolio
(13) Henrikas Stasas

Greit pasiekėm Moriah 
plokštakalnę, kur kadaise 
stovėjusi Saliamono šven
tykla, o dabar didinga uolos 
katedra, arba Omaro meče
tė.

Kalifas Omaras 637 m. 
užėmė Jeruzalę. Po pergalės 
užlipęs ant šv. Moriah kal
no buvo labai pritrenktas 
ten radęs pasibaisėtiną 
šiukšlyną. Apkaltinęs krikš
čionių patriarchą Sophroni- 
jų, jsakė jam keliais parei
ti šiukšlyną ir viską nuvaly
ti. Nuvalius kalną, Omaras 
pastatė čia medinę mečetę. 
Tačiau 7-to šimtmečio pra
džioje ši buvo nugriauta ir 
jos vietoje iškilo dabartinė 
uolos katedra.

Damasko kalifas Abd-al- 
Malik buvęs Mekkos prie
šas ir konkurentas galvojo, 
kaip maldininkų mases nu
kreipti iš Mekkos į Jeruzalę. 
Be to jam labai rūpėjo ir šių 
maldininkų aukos bei mo
kesčiai. Tad sukvietęs ge
riausius to meto bizantijos 
architektus pradėjo statyti 
uolos katedrą, kuri ir šian
dien stebina pasaulį savo ar
chitektūriniu grožiu.

Tai tikrai labai impozan
tiškas ir įspūdingas pasta
tas, žymus savo klasiškom 
proporcijom ir fantastiš
kai brangiom dekoracijom. 
Nors šio pastato konstruk
cijai daug pasisavinta iš bi
zantinių bažnyčių, tačiau 
viskas harmoningai sude
rinta su islamiškuoju stiliu
mi. Matoma, kad islamas 
mokėjo sulyginti savo meną 
su kitų civilizacijų menu.

Pastato sienos iš lauko 
dengtos brangiom persų 
porcelano plokštėm ir mar
muru. Viduje įspūdinga ok- 
togonali kupolą paremta ant 
8 mėlyno marmuro kolonų. 
Sienos dekoruotos persų 
emaliuotom plokštelėm, o 
languose brangi mozaika. 
Tarp mozaikos ir marmuro 
daug gryno aukso, iš viso 
šioje mečetėje yra 8 tonos 
aukso. Visas šis meniškas 
derinys sudaro neįsivaiz
duojamą grožio ekstrava- 
ganzą.

Po pastato kupolą guli fil 
zini's ir dvasinis katedros 
centras, tai didžiulė uola 
aptverta grotelėm. Pagal 
mahometonų tikėjimą ant 
šios uolos Dievas iš dulkių 
sukūręs Adomą, ant jos 
Abraomas ' ruošėsi aukoti 
savo' sūnų Iraoką ir Maho
metas nuo jos buvo paimtas 
į dangų. Oloje taip pat 
matomi grioveliai, kuriais 
manoma tekėjęs aukojamų 
gyvulių kraujas. Tačiau 
muzulmonai tvirtina, kad 
tai žymės angelo Gabrie
liaus pirštų, kada šis lai
kęs uolą, kad ji nepakiltu 
kartu su Mahometu.

Kryžininkai užėmę Jezu- 
zalę, uolos katedrą nesunai
kino, bet pavertė ją "Dievo 

šventykla", užkėlę į kupolos 
viršūnę ir papuošę duris 
Kristaus paveikslais.

Kiek žemiau uolos kated
ros yra taip pat įspūdinga 
Agsos mečetė. Jos nelan
kėme, bet nusileidome dar 
žemiau, kur į kalną atsirė
musi "ašarų siena”. Tai 
švenčiausia žydų vieta ir 
vienintelė Herodo šventyk
los liekana. Kai Titas šven
tyklą sulygino su žeme, li
ko tik viena prieš 2000 me
tų Herodo statytos šventyk
los atraminė siena. Siena 
sumūryta iš didelių akme
ninių blokų, jos aukštis 58 
pėdos ir ilgis 180 pėdų. Pri
ėjimas padalintas į dvi da
lis, kairėje meldžiasi vyrai, 
o dešinėje moterys.

Susipažinę su senąją Je
ruzale ir visų trijų mono- 
teisinių religijų istorinėm^ 
liekanom, pasukome į nau
jąją Jeruzalę, kuri taip pat 
įspūdinga savo modernia 
statyba ir bendrai Izraelio 
kultūrine apraiška.

Naujasis rajonas grupuo
jasi apie Izraelio parlamen
to rūmus, Knesset. Tai 
įspūdingas, modernus pa
statas statytas iš raudonos 
uolos, šiek tiek aukštesnėj 
vietoj ir atokiau nuo kitų 
pastatų. Rūmus supa gėly
nai ir dekoratyvinė žaluma. 
Prie pat rūmų neteko priei
ti, nes mūsų dėmesys buvo 
nukreiptas į kitą taip pat 
labai modernų ir įdomų pa
statą. Tai muziejų, kuriame 
saugomi Qumran iškasenos 
ir kiti biblinių laikų rasti 
pergamentai. Labai įdomi 
šio muziejaus konstrukcija, 
nes visa šio pastato archi
tektūrinė forma yra surišta 
su medžiaga, kuri ten sau
gojama. Viso pirma balta 
pastato kopula yra apvers
to piltuvėlio formos. Mat 
tokios formos yra buvęs 
dangtis indo, kuriame bu
vo rasti pergamentai, že
mas ir tamsiom lubom 
dengtas į muziejų įėjimas 
atitinka olai, kurioje buvo 
rasti istoriniai dokumentai. 
Pro šį įėjimą patenki į švie
sią patalpą, kurioje išstaty
ti radiniai, ši atitinkanti 
Essenų bendruomenę, nes 
jie save laikė šviesos vai
kais, o kitus tamsybių. (39-42

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviniakai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos ž e m o s — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Šalia Qumran iškasenų čia 
taip pat saugomi Bar Koch- 
ba laiškai iš žydų sukilimo 
laikotarpio ir Masados per
gamentų fragmentai. Visi 
dokumentai labai vaizdžiai 
sienose paklijuoti po stiklu. 
Šio muziejaus aplinkoj taip 
pat įdomus parkas su dau
gybe modernių akmens ir 
bronzos skulptūrų.

Tad prisisotinę čia moks
lu ir menų, skubotai aplan
kėme dar Holocaust muzie
jų ir vykome atgal į vieš
butį.

Pravažiavome ir žydų or
todoksų gyvenamąjį kvar
talą. čia gyvena Haradic 
žydų gentis kuri nepripa
žįstanti dabartinės Izraelio 
valstybės, o laukia tikrojo 
Mesijo, kuris atstatys žydų 
valstybę. Tad su šia įspū
dinga diena baigėsi ir mūsų 
septynių dienų kelionė po 
kraštą su giliom istorinėm 
šaknim, su modernia tech
nologija ir pažangia visuo
mene.

Būtų galima šią kelionę 
palyginti su spalvingai 
iliustruota biblija, kurią

WANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

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

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

APPLY CALL OR WRITE TO

TULSA SCREW I’RODUCTS
CO. INC.

2415 E 13th Place 
Tulsa, Okla. 74104 

918-744-7444

WANTED JOURNEYMAN

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

FOR CONFJDENT1AL 1NTERVIEW 
CONTACT MRS. EVANS 

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

. M/F/Il

skaitėme lapą po lapo. Tai 
buvo lyg klajojimas tarp 
praeities ir realios dabar
ties sukurtos kūrybingos ir 
dinamiškos izraelio tautos. 
Nemanau, kad kuris nors 
kitas, toks mažas kraštas 
galėtų turistui suteikti tiek 
daug gilių išgyvenimų ir 
įspūdžių, kaip šis.

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 — 1981.
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo sukne

lei ; 3 m. vyriškai arba moteriškai eilutei vilnone 
medžiaga su įaudimu "Ali wool made in England"; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriš
kas arba moteriškas nertinis; "Wrangler” arba 
"Levi” jeans, denim arba rumbuoto velveto; me
džiaga dėl dviejų puikių suknelių arba 2 svarai vil
nonių su mohair siūlų.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 
$320.00.’

I šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių 
prekių: medžiagos galima dadėti 3 m. ir dirbtinio 
minko kailio paltui 3 jardus.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų 
(kainos su muitu):
Avikailiai, ilgi arba %, vyriški arba moteriški, 
tikros odos viršus, dibtinio kailio pamušas,
kailio kalnierius, sveria 5 sv..........................$220.00
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio,
%, sveria 5 sv...........................................  600.00
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai,
De-lux, sveria 6 sv........ .............................  100.00
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai,
Ranch, sveria 6 sv.........................   86.00
Jeans ”Wrangler” arba "Levi", siuntinyje 
gali būti dvi, viena pora, sveria 2 sv.,
kaina už vienas..........................  ,..... 40.00
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti 
dvi, kaina už vienas..................   42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis,
sveria li/> sv................ ............................ J.... 40.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ....................... 12.00
Telescopic lietsargis, sveria ’/į sv................. 13.00
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai,
sveria l1/, sv.................................................. 50.00
Puiki medžiaga suknelei............................. .. 32.00
Angliška medžiaga eilutei ........................... 60.00
Angliška medžiaga eilutei ............................ 70.00
Angliška medžiaga eilutei ......... ,................ 96.00
Aksomo medžiaga eilutėms, 3 m.,
dvigubo pločio .............     80.00
Kalkuliatorius TI — 33, Texas................... 57.00
Kalkuliatorius TI — 51 — 111,
profesionalinis .........................................  100.00
Stetoskopas, Littmann ............................... 62.00

Šie maisto produktai galima siųsti su, rūbais:
1/j sv. arbatos — 4.00, sv. nescafes — 6.00, 1
sv. pupelių kavos — 7.00, 1 sv. šokolado — 7.00, 
40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti 
persiuntimui $42.00.
Pasiunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokš
teles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje 
gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa
likimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND. Tel. 01 460 2592.

Išaušus skaidriam rytui, 
atsisveikinome su Judėjos 
aukštumomis ir iškiliausia 
šių akmeningų aukštumų 
vieta, — Jeruzale. Skubėjo
me į Tel Aviv Ben Guriono 
aerodromą iš kur pakėlėme 
sparnus į klasikinę Graiki
ją.

(Bnus daugiau)
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DR. DOVAS ZAUNIUS (79)

Zaunius už atmainas vyriausybėje
Roma. VII. 21. E. Liepos 20 d., kaip italų 

telegramų agentūra Stefani praneša, atvyko už
sienių reikalų ministeris Dr. Zaunius su ponia. 
Jie aplankė fašistų revoliucijos parodų.

Roma. VII. 21. E. Papildomai pranešama, 
kad trečiadienį, liepos 19 d., užsienių reikalų 
ministeris Dr. Zaunius su ponia ir Lietuvos at
stovas Romoje p. Čarneckis, iš Tripolio atskrido 
j Ostiją. Juos pasitiko italų vyriausybės atsto
vai, monsinjoras Arata ir pasiuntinybės bendra
darbiai. Vakar, liepos 20 d., dr. Zaunius padarė 
vizitą vyriausybės galvai Mussolini ir aplankė 
fašistų revoliucijos parodą. Tos pačios dienos 
vakare Mussolini dr. Zauniui pagerbti surengė 
pietus, kuriuose dalyvavo keletas ministerių, p. 
Čarneckis, Romos gubernatorius ir kiti. Musso
lini sveikino svečius ir pakėlė taurę Lietuvos 
Prezidento ir kilnios lietuvių tautos garbei. Dr. 
Zaunius, atsakydamas, padėkojo už širdingą 
priėmimą, kuris davė progos pažinti italų tau
tos ir vyriausybės plačiai užsimoto darbo vai
sius ir pakėlė taurę Jo Didenybės Italų Kara
liaus ir kilnios italų tautos garbei, šiandien lie
pos 21 d., dr. Zaunius aplankė kolonijų minis- 
terį Debono, užsienių reikalų viceministerj Su- 
vichą ii* kabineto šefą Aloisi. šeštadienio vaka
re rengiami pietūs Lietuvos atstovybėje, ku
riuose dalyvaus ministras pirmininkas Musso
lini ir vyriausybės nariai”.

Apie tai, kad Mussolini priėmė Dr. Zau
nių, pranešė italų telegramų agentūra Stefani 
ir prancūzų telegramų agentūra Havas. Stefani 
pažymėjo, kad tarp Mussolinis ir dr. Zauniaus 
įvykęs "nuoširdus pasikalbėjimas”.

Apie užsienių reikalų ministro Zauniaus 
apsilankymą pas kardinolą Pacelli "Elta” pa
skelbė specialinį komunikatą, kuriame sakoma:

"Penktadienį, liepos 21 d., užsienių reika
lų ministeris Dr. Zaunius padarė vizitą kardi
nolui Pacelli. Draugingas pasikalbėjimas už
truko apie pusvalandį. Paskui dr. Zaunius ap
lankė arkivyskupą Pizzardo. Sekmadienį kar
dinolas ir arkivyskupas Pizzardo asmeniškai re- 
vizitavo Lietuvos užsienių reikalų ministerį Lie
tuvos pasiuntinybėje prie Vatikano. Dr. Zau
niui su ponia pagerbti šeštadienį mūsų Chargė 
d’Affaires prie Vatikano dr. Graužinis surengė 
pusryčius. Svečių tarpe buvo ministeris Čarnec
kis, vyskupas Bučys, monsinjoras Arata ir kt.”

Užsienių reikalų ministro paminėtos (kaip 
ir kitos panašios) kelionės laikytinos kaip pa
stangos plėsti saitus su to meto vakarų Euro
pos didžiosiomis valstybėmis.

Dr. Zauniaus laikais konkretiškai paruoš
tas kelias glaudžiam bendradarbiavimui su ki
tomis dviem Baltijos valstybėmis — Latvija 
ir Estija, sudarant Baltijos valstybių santarvę.

Baltijos valstybių sąjungos klausimas iš
kilo pačioje tų valstybių įsikūrimo pradžioje. 
Kaip jau rašiau, Dr. Zaunius, dar būdamas dip
lomatiniu atstovu Rygoje bei Taline, aktingai 
dalyvavo pastangose sudaryti Baltijos valstybių 
sąjungą. Tačiau visos iniciatyvos bei konferen
cijos nedavė išliekamesnių rezultatų, Lenkijai 
panaudojus smurtą prieš Lietuvą ir klastingu 
būdu užėmus sostinę Vilnių. Vienu metu ban
dyta sudaryti Baltijos valstybių sąjungą be 
Lietuvos, bet ir iš to nieko, neišėjo. Taip vieno
kios ar kitokios sudėties Baltijos valstybių są
jungos reikalas pakibo ore. Tiktai Latvija su 
Estija sudarė savo tarpe bendradarbiavimo su
tartį, bet ji liko be didesnės reikšmės.

Tik trisdešimtųjų metų pradžios įvykių po
veikyje (ypač Hitleriui paėmus valdžią) Balti
jos valstybių sąjungos klausimas vėl suaktua- 
lėjo. Iniciatyvos ėmėsi Lietuva.

Latvių o ypač estų politika mėgino sumegz
ti artimesnius saitus su Lenkija. Abiejų mažųjų 
baltų šiaurės tautų politikai laikėsi oficiališkai 

■ neutraliai Lietuvos ginče su Lenkija. Prie tam 
tikro atšalimo prisidėjo ir Lietuvos politika bal
tų tautų atžvilgiu prof. Voldemaro laikais, ku
ris Baltijos valstybių sąjungos idėją apibūdino 
kaip "romantiką”. Dr. Zauniui perėmus užsie
nių reikalų ministerijos vadovavimą, ir tas pa
likimas iš profesoriaus laikų buvo pašalintas.

Dr. Albertas Gerutis

Jau rašiau, kad santykiuose su Latvija ir Estija 
įgyvendintas vad. baltų klauzulė prekybos su
tartyse. Nūn pribrendo laikas ir naujoms inicia
tyvoms politinėje dirvoje.

Galima priminti, kad tuo metu ypač ėmė 
plisti mintis sudarinėti vad. "regionalinio ben
dradarbiavimo” valstybinius susigrupavimus 
(paktus). Tokios idėjos imta puoselėti taip pat 
Baltijos valstybėse, ne tik Lietuvoje, bet ir Lat
vijoje bei Estijoje. Net ir Švedijoje buvęs 
Stockholmo burmistras Lindhagen, nuo senų 
laikų domėjęsis Baltijos valstybėmis, 1933 m. 
iškėlė mintį sudaryti santarvę tarp visų Bal
tijos jūrą supančių valstybių. Bet iš tokio toli 
einančio plano nieko konkretaus neišėjo.

To negalima pasakyti apie iniciatyvą, ku
rios ėmėsi Lietuvos užsienių reikalų ministras. 
Atrodo, kad Dr. Zaunius apie glaudaus bendra
darbiavimo praplėtimą tarp trijų Baltijos vals
tybių pirmą kartą viešai užsiminė 1934 m. va
sario mėnesį savo kalboje Estijos nepriklauso
mybės sukakties proga. "Elta” vasario 27 d. iš 
Berlyno pranešė, kad toji kalba "sukėlė vokie
čių politiniuose sluoksniuose ir spaudoje dide
lio susidomėjimo”.

1934 m. balandžio 25 d. Lietuvos užsienių 
reikalų ministras įteikė Latvijos ir Estijos vy
riausybėms memorandumą dėl glaudaus trijų 
Baltijos valstybių bendradarbiavimo. Kaip ma
tyti, Lietuvos iniciatyva susilaukė pritarimo. 
Gegužės 9 d. "Elta” pranešė iš Rygos, kad ten 
atvykęs estų užsienių reikalų viceministras La- 
retei gegužės 8 d. "pabaigė savo pasitarimus 
Rygoje” ir išvažiavęs atgal į Taliną. "Eltos” 
komunikate sakoma: "Laikraščiai vienu balsu 
praneša, kad visais svarstytais klausimais buvo 
pasiekta Latvijos ir Estijos nusistatymo dar
numo. Abiejų valstybių atsakymas į Lietuvos 
memorandumą bus įteiktas vienu laiku ir bus 
vienodo turinio. Laikraščių žiniomis, Latvija ir 
Estija savo atsakymuose sveikins Lietuvos pa
siūlymą ii- pareikš, kad visi numatomo glau
daus trijų Pabalti jos valstybių bendradarbia
vimo būdai turi būti konkrečiai nustatyti. Be 
to, vyriausybės susitarė, kad Pabaltijos vals
tybių neliačiamybės garantavimo klausimas tu
ri būti, kiek galint, plečiamas toliau”.

Po kelių dienų Lietuvos laikraščiai rašė, 
kad gegužės 14 d. latvių ir estų pasiuntiniai 
Kaune įteikę savo vyriausybių atsakymą Lie
tuvos užsienių reikalų ministrui. Abi vyriausy
bės sutikusios iškeltuoju klausimu pradėti tie
sioginius pasitarimus. Kaip matyti, visoms 
trims vyriausybėms iškeltasis reikalas atrodė 
kaip didelės reikšmės klausimas, todėl pasireiš
kė noras visą reikalą sparčiai toliau svarstyti. 
Jau gegužės 29 d. Lietuvos pasiuntinys Rygoje 
J. Urbšys ir pasiuntinys Taline B. Dailidė įtei
kė Latvijos ir Estijos užsienių reikalų minis
terijoms naują memorandumą. Jame Lietuvos 
vyriausybė pasisakė esanti pasirengusi tartis 
su latvių bei estų vyriausybėmis ir siūlė joms 
tam reikalui atsiųsti atstovus į Kauną.

Kaip tik tuo metu, kai turėjo prasidėti pa
sitarimai dėl mūsų ministro iniciatyvos konkre
taus įgyvendinimo, Lietuvoje kilo vyriausybės 
krizė dėl kai kurių aukštų karininkų nepasi
tenkinimo vyriausybės vadovybe. Birželio 8 d. 
atsistatydinu J. Tūbelio vadovautasis ministrų 
kabinetas. '

Iš privatinių šaltinių turiu žinių, kad Dr. 
Zaunius pasisakęs už atmainas vyriausybės vir
šūnėje, tačiau tokia nuomonė nesusilaukusi Res
publikos Prezidento pritarimo. Ryšium su tuo 
Dr. Zaunius į naująjį, vėl J. Tūbelio sudary
tąją vyriausybę nebeįėjo. Užsienių reikalų mi
nistro portfelis atiteko Stasiui Lozoraičiui, už
sienių reikalų ministerijos politikos departa
mento direktoriui.

Baltijos valstybių sąjunga įgyvendinta, Dr. 
Zauniui jau nebesant užsienių reikalų ministe
rijoje. Trijų Baltijos valstybių parengiamąją 
konferenciją Kaune liepos 7 d. atidarė naujasis 
užsienių reikalų ministras S. Lozoraitis. Pati 
konferencija truko iki liepos 9 d. Iš ministro Lo
zoraičio pareiškimo spaudos atstovams, pasi

baigus konferencijai, sekė, kad "mūsų susitari
mo rezultatai yra jau suformuluoti, fiksuoti 
raštu ir turėtų įeiti į būsimos sutarties tekstą”. 
Toliau ministras išsireiškė, kad ”jau susitarus 
dėl paties bendradarbiavimo esmės, principų 
ir metodų, nebus sunku artimiausioje ateityje 
susitarti ir dėl išimties atsitikimų”, tuo tarpu 
kai tikslas esąs "trijų šalių bendradarbiavimas 
bendrais mums visiems užsienio politikos klau
simais”. Ministras dar patikslino, kad greta 
bendrų visoms trims Pabaltijo valstybėms už
sienio politikos klausimų ”yra ir specifinių 
problemų, t. y. pirmaeilės svarbos problemų, bet 
liečiančių tik vienos kurios valstybės teises ir 
interesus”. '

Iš ministro Lozoraičio pasisakymų sekė, 
kad numatytoji Baltijos valstybių sąjunga iš
jungė is bendradarbiavimo "specifines proble
mas". Buvo aišku, kad čia turėta prieš akis pir
moje vietoje Lietuvos problemos. Lietuva tu
rėjo dvi specifines problemas” :.Vilniaus ir Klai
pėdos.

Gegužės 4 d. "Elta” paskelbė ištraukas iš 
vokiečių dienraščio ”Rheinisch-Westfaelische 
Zeitung”, vokiečių sunkiosios pramonės organo, 
kuris pagal "Eltą" dažnai išreiškia Wilheim- 
strassės nuomonę”. Laikraštis visu atvirumu, 
nepaliekančiu vietos jokiems abejojimams, dar 
1934 metais (taigi penkerius metus prieš Klai
pėdos krašto atplėšimą) išvedė: "Ar Lietuvos 
vyriausybė man, kad mes kada nors sutiksime 
su Klaipėdos krašto užgrobimu? Tarp mūsų ir 
Lietuvos valstybės nėra jokių garantuotų sienų, 
kol tas vokiečių krašto sklypas mums nebus 
sugrąžintas. Teturi tai galvoje ir Latvijos bei 
Estijos ministerių kabinetai, jei jie dabai* svars
to lietuvių pasiūlymus” (dėl Baltijos valstybių 
bendradarbiavimo). "Ar šiaip ar taip, Lietuvos 
Klaipėdos politika stovi bet kuriai Pabaltijo 
politikai skersai kelio". Taigi įtakingas vokie
čių dienraštis nedviprasmiškai priminė Rygai 
ir Talinui, kad taip pat Klaipėda esanti "spe
cifinė problema”!

Iš Rygos bei Talino požiūrio buvo aišku, 
kad ten "specifine” problema laikyta ypač Vil
niaus byla. Ypač estų politika šiuo klausimu 
nuolat kėlė įtarimų net ir dėl jos neutralumo. 
Ne veltui lenkų užsienių reikalų ministras pulk. 
Beckas įteikė Lietuvai ultimatumą ne kur ki
tur kaip per Estijos sostinę.

Kaip bebūtų, pasiruošimai Baltijos sąjun
gai sudaryti sparčiai žengė priekin. Rugpiūčio 
29 d. Rygoje vėl susirinko visų trijų valstybių 
atstovai. Tą pačią dieną paskelbta, kad susi
tarta visais klausimais. Nutarta pačią sutartį 
pasirašyti Ženevoje Tautų Sąjungos posėdžių 
metu, suteikiant tuo būdu pačiam aktui simbo
linį antspalvį.

Sutartį pasirašė Ženevoje 1934 m. rugsėjo 
12 d. Lietuvos užsienių reikalų ministras S. Lo
zoraitis, Estijos užsienių reikalų ministras J. 
Seljamaa ir Latvijos užsienių reikalų ministe
rijos generalinis sekretorius V. Munters.

(Bus daugiau)

TOOL DESIGNERS
,We have Severai immediate open
ings for Tool Designers with ex- 
perience in the design of tools, fix- 
tures,'gauges, cutting tools and 
jigs. In addition, should be able to 
analyze sketches, dravvings, and 
process sheets. Should also be 
able to make revisions or changes 
to tooiing design and be able to 
interface with manufacturing engi- 
neers dn more complex tooiing 
designs,
If you have these capabilities and 
3-5 years of practical job knowl- 
edge in tooiing design, we can 
offer you a career in a highly 
growth oriented environment. VVe 
also can offer you a competitive 
salary and an outstanding benefit 
package. For immediate consider- 
ation, please forward your resume 
with salary requirements in 
confidence to: Manag»r,Par<onn«f 

■II Williams mm International
(Formerly Wiliiams Research Corporation)

PO. Box 200 • VValled Lake, MI 48088

Aq Equal Opportunity Employer
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Daytona Beach ir apylinkės 
lietuvius (^lankius (3)

Deltona, Da.vtonos Beach 
kaimynė. Trisdešimt pen
kios mylios iki Atlanto van
denyno. Iš Daytona Beach 
ši vieta pasiekiama maž
daug per 40 minučių. Del
tona yra jkurta maždaug 
prieš 20 su viršum metų. 
Tuomet čia ir lietuvių ne
maža nusipirko sklypus, 
maždaug mokėdami viduti
niai apie 1300 dol. už skly
pą. Tai buvo visai naujas 
projektas dideliame žemės 
plote ir planuota čia pasta
tydinti gražų miesteli, ši 
vieta netoli didžiojo Orlan- 
do miesto, prie gerų centri
nių greitkelių, lengvai pa
siekiama Daytona Beach ir 
gražus pajūris. Pats Delto- 
nos miestas gražioje, aukš
toje vietoje, daug pušynų, 
smėlio, ežerų. Gana gražiai 
išplanuotas. Ir po dvidešimt 
su viršum metų Deltona 
ėmė sparčiai augti. Jau pri- 
skaitoma virš 20 tūkstančių 
gyventojų. Statomi nauji 
namai, kuriasi ir jaunos šei
mos, nes darbovietės Orlan- 
de ar kitur lengvai pasiekia
mos. Per tą laikotarpį apy
linkėse išaugo nauji preky
bos centrai, maldos namai, 
medicinos centrai, bankai ir 
kitos įstaigos, kuriomis len
gvai gali naudotis šio mies
to gyventojai.

Deltonoje yra gražiai įsi
kūrusių lietuvių. Tik gaila, 
kad jie kartais paklauso 
gražių reklamų, kuriasi vi
sai naujose vietose, neat
kreipdami dėmesio į Delto- 
nos miestą. Taigi, kam ne
svarbu jūra, o tik gražus ra
mus gyvenimas, tai Deltona 
iš visų reklamuojamų pro
jektų gali būti labai tinka
ma ir lietuviams kurtis, čia 
dar gerus, ne prie ežero, bet 
gerose vietuose sklypus ga
lima įsigyti mokant apie 
4000 dol. Ir statybos daug

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
11/ą% — 6 metų su $1,000, minimum. 
lx/i% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6J4% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/2 9c — 1 metų su $1,000, minimum.

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

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

Saint 
Ajithony
Savings

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

Open Mon., 9-8; Tuea., Thurs., Fri, 9-5; Sat., 9-1; CteMd

Juotas Gribauskaa, vedėjas

JURGIS JANUŠAITIS

pigesnės. Sakau, kam ne
svarbu jūra!

Į Deltoną dažnokai už
klystame aplankyti savo la
bai mielų bičiulių. Tad ir šį 
Darbo dienos savaitgalį 
drauge su Vaciu ir Birute 
Dzenkauskais panorome ten 
pasižvalgyti. Tad sekmadie
nį rytą atsirandame Delto- 
nos katalikų bažnyčioje. Ji 
labai jauki, nauja, gražiai 
išplanuota. Į šias pamaldas, 
pasirodo, subėgę beveik vi
si Deltonos lietuviai, tad ir 
mums gera proga netikėtai 
visus prietelius?užklupti.

Kiek teko patirti, delto- 
niškiai turi gražią tradiciją. 
Po pamaldų, eilės tvarka, 
vis kiekvieną sekmadienį ir 
pas kitus susiburiamą ”miš- 
params”. Tai gražus paben
dravimas. Čia visi paben
drauja, pasivaišina kavute, 
užkandžiais ir praskaidrina 
sekmadienius draugiškumo 
nuotaikomis.

šį kartą mes savo apsi
lankymu kiek sumaišome 
"mišparų” tvarką. Norime 
aplankyti kuo daugiausia 
prietelių. Tad po trumpo pa
sitarimo pirmas taria žodį 
Gediminas Lapenas — su
stokime pas mane. Tam 
mielai pritarė ir jo gyveni
mo palydovė Vladė Lapė- 
nienė.

— Labai laukiame ir mes 
—įsiterpia Irena ir Antanas 
Sprindžiai. Būtinai sustoki
te ir pas mus — primigti- 
nai kviečia Angelė ir Anta
nas Kašubai. Atsisakyti ne
galime. Su geriausiais lin
kėjimais a t s i sveikiname 
mano jaunų dienų mokslo 
draugą Balį Luką ir į na
mus skubančią mūsų kolo
nijos aktyvią veikėją Hele
ną Vainiūnienę, sustojame 

svetingose Vladės ir Gedi
mino Lapenų namuose. Ge
rai prisimename jų kūri
mosi čia dienas. Buvo sun
kūs metai. Statė namus, pa
kalnėn gal šimtus tonų pri
vertė žemės. Dabar vaizdas 
kitas. Gražiai išplanuotas, 
jaukus namas, gražiai de
koruotas mūsų dailininkų 
darbais. O kiek gražios aug
menijos. Tarytum būtum 
patekęs į nuostabų gėlyną. 
Visur nuostabi tvarka ir 
jaučiama Vladės ir Gedimi
no Lapenų darbšti ranka. 
Dabar čia jauku gyventi. 
Gediminas vis prie humoro. 
Dažnokai subuvimuose pa
skaito savos kūrybos pos
mus, o Lapėnus visada su
tiksi visuose šios kolonijos 
renginiuose. Prasideda ma
lonūs pokalbiai, čia pat ir 
kaimynai Vera ir Bronius 
Juškiai. Stabtelėja ant 
"mišparinės”. Užkandame 
skanią picą, išlenkiame po 
taurelę gaivos, pabuvoję ge
rą valandėlę svetinguose 
Lapenų namuose, skubame 
aplankyti mielų Irenos ir 
Antano Sprindžių.

Ši lietuvių pora įsikūrė 
prie gražaus ežerėlio. Nebe
atpažįstu jų namų ir sklypo. 
Viskas pakitę. Jau gerokai 
ūgtelėję citriniai vaisme
džiai. Jų šakos linksta nuo 
bręstančių vaisių. Prie jau
kaus namo pastatydintas 
labai jau moderniškas mau
dymosi baseinas, jį dengia 
erdvus tinklinis namelis. 
Tai tikra puošmena ir ne
pamainomas m a 1 onumas. 
Bematant Antanas parūpi
na vyrams, o Irena ponioms 
maudymosi kostiumus ir 
mūsų būrelis nardome mels
vajam baseine. Diena, tiesa, 
karštoka. Kiek tvanku. Iš 
pilko debesėlio pasipila 
smulkus, šiltas lietutis. Bet 
mes maudomės ir gaivina- 
mės vėsokiame baseine, šei
mininkai kviečia prie už
kandžių. Pakyla šampano 
taurės su linkėjimais Irenai 
ir Antanui Sprindžiams dar 
daug metų džiaugtis šiuo 
patogiu gyvenimu. Antanas 
mūsų Lietuvos valstybinės 
operos solistas, Irena bale
to primadona ir čia gyven
dami alsuoja lietuviškojo 
gyvenimo oru, aktyviai da
lyvauja klubo darbuose, vi
sada pirmieji ištiesia ran
ką su stambesne auka mūsų 
kultūriniems reikalams.

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP

For 3 40 bed general hospital to work 
and live in small congenial community 

REGISTERED MEDICAL 
TECHNOLOGISTS ASCP

Immediate openings in most are&s. 
Salary commensurate vvith experience 
& ability. Also

REGISTERED NURSES
For all services and all shifts. Good 
starting salary plūs shift diffcrential. 
Apply call or write to Persopnel 

Direclor
606-329-2133

KING’S DAUGHTERS’ HOSPITAL 
P. O. Box 151

Ashland/ Ky. 41101
An Equal Opportunity Employer 
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ST. PETERSBURG
IŠ ST. PETERSBURGO 

LIETUVIŲ KLUBO 
VEIKLOS

Artėja klubo metinis su
sirinkimas, kur bus renkami 
klubo vykdomieji organai. 
Iš praktikos žinant, jog rin
kimams sugaištama daug 
laiko, bet norint susirinki
mo metu sklandžiai praves
ti klubo pareigūnų rinkimus 
yra sudaryta nominacinė 
komisija. Jos pirmininku 
yra K. Grigaitis, nariais: 
A. Gruzdys, E. Purtulienė,
S. Vaškienė ir K. Vilnis. No- 
minacinės komisijos tikslas 
yra parinkti kandidatus 
ateinančių metų vykdomie- fa 
siems organams.

Norintieji siūlyti kandi
datus, prašomi kreiptis j ko
misijos pirmininką arba ko
misijos narius, pateikiant 
kandidatuojančio raštišką 
sutikimą.

Klubo narių metinią su
sirinkimas šaukiamas lap
kričio mėn. 7 d. 2 vai. p. p. 
klubo salėje. Visų narių da
lyvavimas būtinas. Susirin
kime bus-, renkama nauja 
klubo valdyba ir aptariami 
įvairūs klubo reikalai.

• St. Petersburgo lietuvių 
klubas šįmet švenčia savo 
gyvavimo 20-metį. šiam 
svarbiam įvykiui paminėti 
yra sudaryta bendra koor
dinacinė komisija iš buvu
sių ir dabartinių pirminin
kų, vicepirmininkų ir klubo 
steigėjų atstovės, šią komi
siją sudaro: A. Karnius, A. 
Armalis, K. Jurgėla, V. 
Ugėnas, A. Miliauskienė, K. 
Urbšaitis, P. Vasiliauskas ir 
D. Staupienė. Be to, įvai
riems renginiams dar yra 
sudarytos atskiros komisi
jos.

Leidinio komisiją sudaro: 
K. Grigaitis, L. Kačinskas, 
Br. Kliorė ir K. Urbšaitis.

20-mečio banketui ruošti, 
kuris įvyks gruodžio mėn. 
12 d., komisiją sudaro A. 
Kamiene, A. Miliauskienė, 
Ir. Račinskienė, M. šilkaitis 
ir muz. P. Armonas.

Rankdarbių ir fotografijų 
paroda rūpinasi E. Kačins
kienė, J. Taoras ir dr. B. 
Zelbienė.

St. Petersburge bei apy
linkėse gyvenančių ir klu
bui priklausančių dailinin
kų paroda įvyks gruodžio 
mėn. 5-6 dienomis klubo pa
talpose. šią parodą ruošią 
St. Petersburge gyveną dai
lininkai, palaikydami su 
Lietuvių klubu ryšį per vi
cepirm. A. Armalį.

• Klubo choro repeticijos 
vyksta kiekvieną penktadie
nį 7 vai. vak. mažojoje klu
bo salėje. Dirigentas — 
muz. ,P. Armonas. Kviečia
mi nauji choristai ir cho
ristės.

Futbolo komanda "Perkū
nas” pradėjo savo sezoną ir 
jau sužaidė trejas rungty
nes, laimėjo vienas. Rung
tynės vyksta sekmadieniais

Azelea Youth parke, St. Pe
tersburge. Spalio mėn. 4 d. 
"Perkūnas” žaidžia Tampo- 
je. Lietuviai kviečiami gau
siau atsilankyti į rungty
nes ir paremti mūsų jauni
mą moraliai.

Tautinių šokių grupė 
"Naujoji Banga” yra numa
čiusi ištisą eilę pasirodymų. 
Įšią grupe įsijungė šie nau
ji šokėjai: Rūta Bobelytė, 
Kristina Grabnickaitė, Gin
taras Grabnickas, Angelika 
Linartaįtė, Kim Meiželis ir 
Emmett Walsh. Šokių mo
kytoja yra M. Jokūbaitytė- 
Sandargienė.

• Nauji klubo nariai. Val
dybos nutarimu aktyviais 
klubo nariais priimti: Kleo-

Gaižauskienė, Bronius
Gaižauskas, Adalbertas Ge
čys, Veronika Pleskienė, 
Stasys Smaižys, .. Justina 
Smaižienė, Angelė Šukienė/ 
Stella Tamultus, Jerome Ta- 
multus, Magdalena Vitkie
nė, Stasys Vitkus.

•Garbės nariais, paauko
jusiais po $100.00, priimti: 
Jonas Pleskus ir Alfas šū
kis.

• St. Petersburgo litua
nistinė mokykla 1981-82 
mokslo metus pradėjo rug
sėjo mėn. 13 d.

Šiais mokslo metais mo
kykloje dirba mokytojos: 
mokyklos vedėja M. Pete- 
raitienė, R. Durickaitė- 
Moore, A. Bobelytė, E. Brei- 
merienė ir E. Bogutienė. 
Mokyklos tėvų komitetą su
daro: pirmininkė D. Bobe- 
lienė, sekretorė R. Moore, 
iždininkė E. Radvilienė ir 
nariai A. Didžbalienė ir K. 
Samulis.

Mokyklą šiais mokslo me
tais lanko 21 mokinys. Pa
mokos vyksta Don Vista 
Community Center, 3300 
Pass-a-Grille Way, St. Pe
tersburg Beach kiekvieną 
šeštadienį, nuo 9 vai. 30 
min. ryto ligi 1 vai. p. p. 
Mokykloje veiks ir lietuviš
ka; nekalbantiems klasė. 
Mokykla pasirinko St. Pe
tersburgo "Saulės” lituanis
tinės mokyklos vardą.

Mokyklos reikalais skam
binti: tėvų komiteto pirm. 
D. Bobelienei — tel. 867- 
1650, mokyklos vedėjai M. 
Peteraitienei — tel. 367- 
4700 ir mokytojai R. Moore 
— tel. 345-0082.

• Romo Kalantos šauliu 
kuopa š. m. spalio mėn. 29 
d. (ketvirtadienį) Lake 
Seminole parke rengia ge- 
gužinę-pikniką. Pradžia 11 
vai., pietūs 1 vai. p. p. St. 
Petersburgo ir apylinkės 
lietuvius maloniai kviečia
me atsilankyti ir pabuvoti 
gražioje gamtoje prie ežero.

• Lietuvos atstovas dr. 
S. A. Bačkis spalio 5 d. da
lyvavo 'ambasadorių apskri
to stalo’ pobūvyje,, kur JAV 
Gynybos sekretorius Cas- 
par W. Weinberger padarė 
”off-the-record” pranešimą. 
Pobūvį rengė Užsienių Po
litikos Draugija.
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ANTANO SMETONOS FILMO PREMJERA
š. m. rugsėjo 20 d. šv. 

Kazimiero parapijos salėje, 
Los Angeles, pirmą kartą 
lietuviškai visuomenei bu
vo parodytas buv. Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos 
valdybos rūpesčiu, pirmi
ninkaujant Antanui Mažei
kai, padarytas Lietuvos 
prezidento A. Smetonos fil
mas.

Nors tą dieną saulutė ne
gailestingai 90 laipsniu svi
lino naujai išlietą parapijos 
kiemą, bet apie 500 tautie
čių nepabūgo pamatyti šio 
istorinio filmo.

Sausakimšai pilną salę 
jautriu žodžiu pasveikino 
ALT S-gos Los Angeles 
skyriaus pirm. Rūta Šakie
nė ir pakvietė buv. Tauti
nės S-gos pirm. Antaną Mu
šeiką pareikšti savo pasta
bas apie šj filmą. Reikia 
džiaugtis ir tik sveikinti 
kalbėtojus nes tai pirmą 
kartą, kada publika nebu
vo varginama valandomis 
trunkančiomis kalbomis, o 
abu kalbėtojai per 5-6 min. 
taip suglaustai išsakė visa 
tai, kas buvo esminio pasa
kyti.

Anot A. Mažeikos, šio fil
mo pagaminimo idėja yra 
gan senoka, bet Tautinės 
S-gos valdybos vis turėdavo 
įvairių kitų įsipareigojimų 
ir tik paskutinei, kurią su
darė: A. Mažeika — pirm., 
B. Dūda ir J. Mockus — vi- 
cepinn., E. Gedgaudienė — 
sekr. ir V.- Juodvalkis — 
ižd., pavyko šiuos labai 
svarbius ir begalinės istori
nės reikšmės įvykius užre- 
korduoti šioms ir ateinan
čioms kartoms.

Filmas susideda iš dviejų 
dalių: pirmojoję parodoma 
vaizdai ir įvykiai Nepr. Lie
tuvoje, antrojoje preziden
to viešnagė JAV ir jo lai
dotuvės. Lietuvoje suktą 
filmą parūpino P. Jasiuko- 
nis, kuris buvo darytas J. 
Miliaus, o Amerikoje dary
tų filmų ištraukas, kurias 
darė dr. B. Vencius (iš jo 
nupirko dr. V. Paprockas), 
Kazys Karpius ir J. Dundu- 
ras buvo padovanotos Tau
tinei Sąjungai, o dalį parū
pino Pr. Kašiuba. šio filmo 
sumontavimo, atnaujinimo 
ir visa kitą sunkiausi ir 
reikšmingiausi darbą atliko 
filmų specialistas Povilas 
Jasiukonis, A. Dėdienė re
dagavo ir taisė įkalbėta 
tekstą (P. Jasiukonis), o 
valdybos nariai atliko visus 
parengiamuosius darbus, lė
šų rinkimą ir susidariusią 
ne mažą sumą išlaidų apmo
kėjimą; Stambesnėmis su
momis šio filmo realizavimą 
parėmė: $1000 — Los An
geles Tautiniai Namai, po 
$500 — Chicagos Tautiniai 
Namai, Nepriklausomybės 
Fondas ir Lietuvių Fondas, 
po šimtinę ar daugiau šie 
Tautinės Sąjungos skyriai: 
Bostono, Clevelando, Los 
Angeles, Chicagos, Baltimo- 
rės, Detroito, Elizabeth, 

Philadelphijos, E. Chicagos, 
Cicero ir St. Louis, LST 
Korp! Neo-Lithuania, Los 
Angeles ir daugelis pavie
nių asmenų, kurių pavardės 
jau buvo skelbtos "Dirvo
je”, o vėlesnių aukotojų 
bus dar paskelbtos.

šiandieninis šio filmo žiū
rėtojas turėtų būtinai sau 
įsikalti į galvą, kad kai ku
rie šio filmo fragmentai yra 
daryti prieš 40-50 metų ir 
tai ne Universal ar kitos 
bilijoninės studijos, o mė
gėjų. Tad būtų visai netiks
lu ir man šia proga pareikš
ti komentarų, juk išradi
mams niekada nėra galo.

Yra galvojama ypač pir
mąją dalį praplėsti, patobu
linti. Taigi, visi kurie tik 
turi filmų ar ištraukų iš 
Nepr. Lietuvos, turėtų atei
ti su nuoširdžia talka šį 
pradėtą sunkų darbą toliau 
tęsti ir nepagailėti aukų 
jam įvykdyti.

Mes visi esame labai man- 
drūs pakritikuoti ir kartais 
neįgyvendinamus pasiūly
mus duoti, bet savo piršto 
prikišti tai taip ir neįsten- 
giam. Yra milžiniškas dar
bas ir pasigėrėtinai atliktas. 
Ir tai jau labai gera pra
džia, o tai jau daug dau
giau negu pusė darbo.

Užtat -mūsų visų pride
rama pagarba ir padėka A. 
Mažeikai ir jo vadovautai 
valdybai bei visiems nuošir
diems talkininkams ir auko
tojams, įgalinus šį filmą iš
vysti dienos šviesą ir tūks
tančiams lietuvių jį pama
tyti.

Ed. Balceris

ROMUALDO SPALIO- 
GIEDRAIČIO KŪRYBOS 

PRISTATYMAS LOS 
ANGELES

L-S.T. Korp! Neo-Lithua
nia, Los Angeles, 1981 m. 
lapkričio mėn. 8 d. 12:30 
vai. p. p. Tautinių Namų 
salėje 3356 Glendale Blvd.,
L. A. rengia savo filisterio 
R. Spalio-Giedraičio pilną jo 
kūrybos pristatymą lietuvių 
visuomenei.

R. Spalio gimė 1915 m., 
spalio mėn. 30 d. ir mirė 
1980 m. gegužės mėn. 14 d. 
Tad šių taip trumpų 66 me
tų nuo jo gimimo, šio talen
tingo lietuvių grožinės lite
ratūros kūrėjo atmintį Los 
Angeles neolituanai, pa
gerbdami savo filisterį, nu
tarė su jojo literatūriškai 
pavaizduotais ir mūsų gal 
ne vieno dalinai išgyventais 
vienos kartos pergyveni
mais supažindinti losange- 
liečius.

Akademiją atidarys trum
pu žodžius Korp! pirm. Dr. 
Em. Jarašūnas. Kaip rašy
toją R. Spalį apibudins pa
grindinis kalbėtojas Bronys 
Raila. Famunė Jurkūnaitė- 
Vitkienė parengs ir kartu 
su kitais korporantais-ėmis 
paskaitys ištraukas iš Gat
vės berniuko nuotykių, Ant 
ribos, Alma Mater, Rezis-

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salė buvo perpildyta publikos, susirinkusios pasi
žiūrėti filmo "Antanas Smetona”. L. Kanto nuotr.

tencijos, Mergaitė iš geto, 
Širdis iš granito ir Auksinio 
saulėlydžio gundymai. Ka
dangi veik visos šios kny
gos išparduotos, o Bronį 
Railą išgirsti tai ne eilinė 
proga, tad, mieli lietuviai, 
savo gausiu atsilankymu 
pagerbkime šį didelį lietu
vių literatūros kūrėją, ku
riam dar niekas neprilygo, 
parašant septynių tomų 
apie mūsų tautos skau- 
džiausio laikotarpio vienos 
kartos romaną.

Rengėjai — neolituanai 
užtikrina jus visus, kad ši 
akademija nesitęs ilgiau 
kaip 1 ŲG vai. Ar tai taip pat 
ne maloni naujiena?! Po 
kademijos kuklios vaišes, 
kurios neįskaitomos į tą 
pusantros valandos. (eb)

KAUKIŲ BALIUS
Lietuviškoji Los Angeles 

radijo valandėlė (Kaliforni
jos Lietuvių Radijo Klubas) 
šiemet savo rudeninį balių 
rengia spalio 31 d. šv. Ka
zimiero parapijos salėje — 
vakare, šis balius bus ypa
tingas ta prasme, kad po 
daugelio metų pertraukos 
bus kaukių balius. Anks
čiau čia kaukių baliai buvo 
gana "madoje”, bet ilgai
niui jie dingo iš lietuviškų 
balių "apraiškų”. Kaliforni
jos Lietuvių Radijo Klubas 
nutarė savo rudeninį balių 
paįvairinti — ruošti kaukių 
balių. Paskyrė net tris pre
mijas geriausioms kau
kėms: 50 dol., 30 dol. ir 20 
dol.

Numatyta trumpa, ko
miška, "trijų sesučių” pro
gramėlė, bus gera vakarie
nė, baras, laimingų numerių 
stalas, šokiams gros euro
pietiško tono orkestras.

Klubo valdyba ir valan
dėlės bendradarbiai kviečia 
lietuviškąją publiką — va
landėlės klausytojus gausiai 
baliuje dalyvauti, tuo prisi
dedant prie valandėlės išlai
kymo, nes valandėlė išsilai
ko tik aukomis ,nuo balių 
likusiu pelnu ir tik labai 
maža dalimi iš labai negau
sių komercinių skelbimų.

Rengėjai mielai laukia ir 
tų lietuvių, kurie gyvena to
li nuo LosAngeles miesto ir 
jų namų lietuviškas žodis 

ir daina valandėlės radijo 
bangomis nepasiekia.

(vb)

ŽURNALISTŲ 
VAKARONĖ

žurnalistų šeimą jungiąs 
"Lietuvis žurnalistas” štai 
pasirodys su dešimtuoju nu
meriu. ‘k

Kaip ir pereitais metais, 
sukelti lėšoms, vietoj pra
šius aukų, rengiama muzi
kinė vakaronė, pilna ir rim
tų ir nerimtų dainų. Didžiu
lis būrys dainininkų, per
kertantis visas tris gene
racijas, suskils į duetus, 
kvartetus ir sekstetus, 
smuikus, fleitas ir gitaras, 
o pabaigs visi drauge galin
gų choru, štai mūsų sąrašė
lis: pristatom naują negir
dėtą koloratūrą solistę Auš
rą Baronaitytę - šilkaitienę, 
toliau įvairiai grupuosis Re

MAINTENANCE 
SUPERVISOR V

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

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

Salary range $17,956 to $23,991

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

Minorines are encouraged to apply.

Send resume to

Michigan Statė Industries 
4000 Cooper Street

Jackson, Michigan 49201

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

gina Kungienė, Vita Poli- 
kaitytė, Vilija Variakojytė, 
Ona Deveikienė, Angelė 
Vaicekauskienė, Onutė še- 
pikaitė, Klevą Vidžiūnienė, 
Rasa Matieiiė, Kristina Mic
kutė, Genovaitė Plukienė 
Antanas Polikaitis, Vytenis 
Dūda, Algis žemaitis, An
tanas Vosylius, Emanuelis 
Jarašūnas, Raimundas Sid
rys, Mečys Sutkevičius, Do
bilas Steikūnas, Bronius Sa- 
liukas, Raimundas Mickus, 
Tadas Mickus, Pranas Do
vydaitis ir Jonas Petronis.

Dainas paruošė ir akom
panuos Ona Metrikienė.

Vakaronėn prie vyno ir 
sūrio visi kviečiami į Lat
vių salę, 1955 Riverside 
Drive, Los Angeles, lapkri
čio mėn. 1 d., sekmadienį, 
4 vai. po pietų, kaina su 
vaišėmis $5.00 asmeniui.

"Lietuvio žurnalisto” 
Redakcija
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Baltimorėje 'Metų mokytoju’ atžymėtas A. Grintalis PASIRUOŠIMAI PASAULIO LIETUVIŲ
Pirmutinis po vasaros 

pertraukos Tautinės S-goš 
Baltimorės skyriaus susi
rinkimas įvyko rugsėjo 20 
d. Lietuvių Svetainės Gin
taro kambaryje. Sueigai va
dovavo skyriaus pirm. VI. 
Bačanskas. Neatsiradus pa
kaitalo, skyriaus valdyba ir 
ateinantiems metams liko ta 
pati, tik vieton šių metų 
pradžioje numirusio dr. St. 
Tallat-Kėlpsos iždo patik
rintojo pareigas eis K. Dū
lys.

Skyriaus raštininkas, pa
skaitęs praėjusio susirinki
mo protokolą, pasiaiškino, 
kad pasitarimų eigą jis 
stengiasi, kiek galima, pla
čiau užrašinėti, kad nariai, 
kurie rečiau atsilanko, ga
lėtų susigaudyti, kas sky
riuje veikiama.

Perskaitytas Tautinės Są
jungos valdybos bendraraš- 
tis Nr. 1. Susirinkusieji su
žinojo šių metų Sąjungos 
seimo nutarimus ir naujo
sios centro valdybos pagei
davimus. Iždininkas A. Sa
jauskas pateikė skyriaus 
piniginės būklės apyskaitą.

Ilgiau svarstyta kokio 
nors mums įmanomo kultū
rinio renginio galimybės. 
Tuo reikalu rūpintis mėgin
ta išrinkti atskirą asmenį 
ketvirtuoju valdybos nariu, 
bet niekas susirinkusių ne
sutiko; tokį uždavinį, kaip 
ir ligi šiol, palikdami val
dybai. Pirm. Bačanskas ža
dėjo susisiekti su kai ku- _ 
riais daugiau žinomais me
no sambūriais ir tartis dėl 
sąlygų.

Atsilankė ir trys skyriun 
įstoję nauji nariai: Ona 
Grybauskienė ,Marija Palo- 
vienė ir Vincas Tamašaus
kas. Taip pat yra įstojusi ir 
Lietuvių Svetainės šeimi
ninkė Aldona Budienė.

Su pasitenkinimu prisi
mintas Lietuvių Dvidienis 
(festivalis) birželio 6-7 die
nomis miesto aikštėje..Iš ei
lės jau 9tas kartas kai sky
rius dalyvavo su tautodai
lės ir užkandžių stalais. Pa
sipildė skyriaus iždas ir bū
ta daugiau, negu kitais me
tais, talkos. Pareikšta pa
dėka prie stalų rūpestingai 
dirbusiems nariams: O. 
Garsijai, VI. Armaliui, J. 
Gužauskui V. Damarodai.

Visiems labai patikusi 
rugpiūčio 23 d. suruošta 
skyriaus išvyka (piknikas) 
tokiai už r iesto, gražioje 
Grintalių sodyboje. Diena 
pasitaikė r.'paprastai graži 
— saulėta ir ne per daug 
karšta. Suvažiavo būrelis 
tautiečių. -rečius gaivino 
jaunų pušaičių kvepėjimas, 
jie mielai vaišinosi šviežiais, 
čia pat nuo medžio nusiraš
kytais, sultingais persikais. 
Vėliau lapuočių pavėsyje 
patiekti kelių patiekalų šil
ti pietūs. Bronė Grintalienė, 
šeimininko motina, visus 
dosniai vaišino savo pačios 
pagamintu keleriopos rūšies 
savo sodo vaisių vynu.

Mokyt. Algimantas Grintalis

Svečiai — nenariai domė
josi Tautinės S-gos idėja ir 
tikslais. Pirmininkas trum
pai paaiškino organizacijos 
veiklą Lietuvoje ir jos pa
skirtį išeivijoje. Keli svečiai 
apsisprendė tapti nariais.

Pagarbiai prisimintas šei
mininko Algimanto Grinta- 
lio tėvelis a. a. Karolis Grin
talis buvęs pavyzdingas na
rys, numiręs prieš 10 metų. 
Smagiu plojimu pagerbtas 
ir sūnus Algimantas, š. m. 
gegužės 5 d. gavęs Baltimo
rės miesto viešųjų mokyklų 
pritaikomojo meno "Metų 
Mokytojo” (Teacher of the 
Year in Industrial Arts) at- 
žymėjimą.

Alg. Grintalis dirba vie
noj šio miesto Aukštesnių
jų mokyklų, štai kaip jį tam 
išskirtinam atžymėjimui re
komendavo jo mokyklos di
rektorius (principai): Grin- 
talį man teko pažinti per 
pastaruosius du metus. Sa
vo pareigas jis atlieka ga
biai ir sėkmingai. Klasėje 
jis dinamiškas, įvedąs nau
jovių. Įkvepia ir paskatina 
mokinius geriau mokytis, jų 
nebardamas; pataiso jų el
gesį, jų nepažemindamas. 
Jis nepaprastai populiarus 
mokytojų ir mokinių tarpe; 
mokiniai siekia jo patarimų 
ir nurodymų. Iš jų jis suge
ba išgauti aukštesnį darbo 
lygį. Jo dėstomo dalyko mo
kiniai apdirbinėja medį, 
odą, stiklą, plastikinę me
džiagą ir kt. Yra surengęs 
kelias savo mokinių darbų 
parodas.

Grintalis yra moralinio 
principo žmogus, sugebąs 
lengvai ir mandagiai susido
roti su bet kokia padėtimi. 
Turi švelnaus humoro gys
lelę, kuri jam padeda ben
draujant su draugais ir 
šiaip žmonėmis. Todėl be jo
kios abejonės rekomenduo
ju Algimantą Grintalį atžy
mėti "Pritaikomojo Meno 
Metų Mokytoju”.

1980 metų tokį atžymėji- 
mą gavęs Peter Schultz, pa
remdamas ano direktoriaus 
nuomonę, rašė: "Niekas ki
tas nėra labiau užsitarnavęs 
tokio atžymėjimo, kaip Alg. 
Grintalis”.

Pridurmu iš profesinės 
mokytojų organizacijos, ku
ri vadinasi "National Pro- 
fessional Educational Fra- 
ternity” Grintalis gavo pa
kvietimą būti jos nariu. 
Pasivaišinę, pikniko svečiai 
rinkosi į gyvenamojo namo 
rūsį, kur šeimininkas rodė 
savo susuktus spalvotus fil
mus iš praėjusių Baltimo
rės Liet. Festivalių, vaizdų 
iš 1980 m. Dainų šventės 
Toronte ir šių metų vadina
mos Mažosios Tautinių Šo
kių šventės Hartforde, Ct.

Artėjant vakarui, svečiai 
nenoromis skirstėsi namo, 
o šeimininkai už vaišių pa
ruošimą kratėsi bet kokio 
atlyginimo, jį skirdami sky
riaus iždui paremti.

Alg. Grintalis amžiumi 
yra jauniausias skyriaus 
narys, su savo žmona Kata- 
rina, taip pat mokytoja, nie
kad neatsisakęs atlikti ap
dailos darbą, kai skyrius 
rengia Lietuvių Svetainėje 
kokį kultūrinį vakarą. Aš
tuonerius metus jis buvo 
minėtų Lietuvių Dvidienių 
komiteto nariu, festivalio 
aiškėje. pastatydamas savo 
darbo lietuvišką pakelės 
kryžių ir sumažintą liet, 
kaimo gyvenamąjį namą.

Lietuvių Svetainės III 
aukšte pradėjo augti lietu
vių muziejus. Ten beveik 
kasmet jis surengia medžio 
ir dailaus medžio apdirbimo 
kursus.

Jo iniciatyva atsinaujino 
ir jūriniais reginiais pagra
žėjo Lietuvių Svetainės val
gomasis, dabar pavadintas 
Palangos kambariu. Baigia
mas įrengti kitas kambarys 
— mažesnioji salė, lig šiol 
vadinta Klevo kambariu: 
sienos nušvito melsva spal
va su veidrodžiais, tarp jų 
Lietuvos miestų herbais’; 
nuo lubų tviska šviesų sie
tynai. Už visus šiuos dar
bus, trunkančius mėnesiais, 
Grintalis neima jokio atly
gio. Jis vertas, kad ir sa
vieji tautiečiai jam suteik-
tų daugiausia šiais me-

MACHINISTS
There’s more opportunity 

and more rewards with 
General Eiectric in Houston

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

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

To Get Ali The Facts, Call Davė 
(713) 672-3550

General Eiectric

GENERAL<|| EIECTRIC
An «Įual opportunity employer m-f (42

DIENOMS ANTANAS JUODVALKIS

Antrosioms Pasaulio Lie
tuvių Dienoms (II PLD) or
ganizuoti komiteto pirm. dr. 
Antanas Razma š. m. spalio 
2 d. PLB valdybos būstinė
je, Jaunimo Centre, Chica
goje, sušaukė plenumo po
sėdį. Posėdyje dalyvavo 20 
asmenų, jų tarpe PLB pirm. 
V. Kamantas, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. V. 
Kutkus, Kanados LB Kraš
to valdybos pirm. Joana Kū- 
raitė ir PLJS pirm. Ginta
ras Aukštuolis.

Pirm. dr. A. Razma, pa
sidžiaugęs gausiu dalyvių 
skaičiumi, kibo į darbotvar
kės vykdymą. Pranešimus 
padarė didžiųjų renginių 
pirmininkai.

1. Dainų šventės komiteto 
pirm. Vaclovas Momkus su
darė plačios apimties komi
tetą: vicepirm. Sofija Džiu- 
gienė, sekretorė Jonė Bobi- 
nienė, iždininkė Dalia Dun- 
dzilienė, registracijai Joana 
Krutulienė, repertuaro ko- 
misijos-.pirm. Vaclovas Ve- 
rikaitis, jaunių repertuaro 
komisijos pirm. Faustas 
Strolia, orkestro paruoši
mas Arūnas Kaminskas, 
meninės komisijos pirm, 
dail. Vladas Vijeikis, gar
so sistema Vytas Jasinevi- 
čius, vidaus tvarkos komisi
jos pirm. Jonas Žukauskas, 
gaidų paruošimas Kazys 
Skaisgirys. Dirigentais pa
kviesti A. Mikulskis, A. 
Jurgutis, F. Strolia, J. Go- 
veda, A. Kaminskas, V. Ve- 
rikaitis ir D. Viskontienė 
(moterų chorui). Galimi dar 
papildymai ir pakeitimai.

2. Kultūrinių-meninių ren
ginių komiteto pirm. Ingri
da Bublienė į komitetą pa
kvietė šiuo asmenis: Juozą 
Danį, Kazį Bradūną, Emi
liją Sakadolskienę, Vytautą 

tais lietuviams ųusipelniu- 
sio bendruomenės 
vardą.

nario
(sm)

Radžių, Vandą Aleknienę, 
Algimantą Kezį, S. J., Bi
rutę šontaitę, Bronių Kvik
lį, Joną Račkauską ir Vyte
nį Damušį, patarėju Stanley 
Balzeką. Komiteto sąstatas 
dar ne galutinis.

3. Sporto žaidynių komi
teto pirm. Valdas Adamkus, 
komiteto dar neturi, nes 
laukia ŠALFASS suvažiavi
mo, bet apžiūrėjo sporto 
žaidynėms numatomą vietą. 
Sporto varžybose numato
ma, kad gali dalyvauti iš vi
so pasaulio apie 1200 spor
tininkų.

4. PLB seimo komiteto 
pirm. dr. Petras Kisielius, 
dėl darbo, vėlavo. Trumpą 
pranešimą padarė PLB val
dybos atstovas Vaclovas 
Kleiza. Komitetas dar nėra 
galutinai suformuotas, bet 
darbai stumiami pirmyn. ‘

5. Jaunimo kongresui 
ruošti komiteto pirmininkė 
Violeta Abariui ė iš Detroi
to. šias pareigas prisiėmė 
prieš kelias savaites ir dar 
neturi sudaryto komiteto, 
bot užmegsti kontaktai ir 
laukiami sutikimai. Jauni
mo kongreso atidarymas 
liepos 1 d. Chicagoje. Sto
vykla — Dainavoje, Studi
jų dienos Trent universite
te prie Toronto, Kanadoje, 
kelionės ir uždarymas Mon- 
trealyje, Kanadoje. V-sis 
Pasaulio jaunimo kongre
sas vyktų visą mėnesį, lie
pos 1-29 dienomis. Kongre
so išlaidoms padengti auko
mis reiktų surinkti 90,000 
dol. Programa bus gerina
ma su skautų jubiliejine 
stovykla, kad kitų kraštų 
jaunimas turėtų progos jo
je dalyvauti.

6. Informacijos vadovė 
Ritonė Rudaitienė pakvietė 
šiuos spaudos ir radijo ben
dradarbius: Jurgį Janušai- 
tį, Antaną Juodvalkį, Vy
tautą Kasniūną, Juozą šla
jų, Balį Brazdžionj, Aldoną 
Daukienę ir Petrą Petrutį.

7. Banketui rengti komi
tetą sudaro.- Marija Rėmie- 
nė (pirm.), Birutė Bagdo
nienė, Birutė Jasaitienė, Sa
lomėja Endrijonienė, Lėlė 
Lapienė ir Juozas šulaitis.

Pranešimus padarė gar
bės komitetui sudaryti pir
mininkė Milda Lenkauskie
nė ir transportacijos bei re
gistracijos komiteto pirm. 
Rėklaitienė.

Pirm, pavad. Bronius Juo
delis pateikė atskaitomybei 
vykdyti ir pinigams gauti 
pavyzdį reikalaujamą nuo 
mokesčių atleidimo įstaigos. 
Norintieji gauti pinigus tu
rės laikytis nustatytos tvar
kos. Komiteto iždininku pa
kviestas Kostas Dočkus. At
skirų veiklos sričių komi
tetai bėgamas išlaidas den
gia iš savo resursų. Laikas 
žinoti tikslų renginių kalen
dorių ir salių paskirtį. Illi- 
nois universiteto Circle

(Nukelta į 11 psl.)



1981 m. spalio 22 d. DIRVA Nr. 41 — 11

CHICAGOS LIETUVIAI
LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ DEŠIMTMETIS
Lietuvių Tautinių Namų 

valdyba, vadovaujama ilga
mečio pirmininko Jono Jur
kūno, praėjusią vasarą 
įvykdė namų atnaujinimą: 
išdažė vidų, išvalė langų 
užuolaidas, įdėjo naujus ki
limus, uždėjo naują stogą ir 
sutvarkė kitus reikalus. Na
mai, įsigyti prieš dešimtį 
metų, buvo gerokai nusidė
vėję, apsibraižę, apiblukę ar 
nudulkėję. Pirm. Jonas Jur
kūnas, sveikindamas susi
rinkusius į Namų atidary
mo vakararienę, džiaugėsi 
ištvermingųjų narių, nors 
ir mažėjančiu, bet dar gau
siu būriu ir palinkėjo sma
giai praleisti vakarą. Pri
statė agr. Bronių Dūdą, at
vykusį iš Los Angeles, buv. 
ALT S-gos valdybos vice
pirmininką ir Los Angeles

LIETUVIŲ DIENOS...
(Atkelta iš 10 psl.)*

campus patalpos žiūrimos 
ir su vadovais tariamasi. 
Kitose vietose patalpos yra 
labai ribotos ir nuomoš 
aukštos.

Pirmininkas dr. A. Raz
ma rūpinasi finansų komi
teto sudarymu o kol jo nė
ra — finansiniais reikalais 
rūpinasi pats ir finansams 
sukelti siūlo šiuos būdus:

1. LB apylinkėse suruoš- 
, ti kiekvienais metais

banketą ir pelną skirti 
PLD;

2. Ateinantį rudenį su
rengti didesnėse lietu
vių kolonijose šimti
ninkų banketus;

3. Ieškoti mecenatų su
tinkančių aukoti bent 
po tūkstantinę ku
riems būtų įteikiami 
garbės bilietai lankytis 
į visus PL Dienų ren
ginius. Visos aukos, 
duotos PL Dienoms, 
atleidžiamos nuo fede
ralinių mokesčių.

Antrųjų Pasaulio Lietu
vių Dienų leidinio redakto
riumi pakviestas Pasaulio 
lietuvio redaktorius Bronius 
Nainys.

Savo nuomones pasakė 
Joana Kuraitė, Vytautas 
Kutkus ir Vytautas Kaman
tas. V. Kutkus prašė komi
tetą sparčiau organizuotis 
eiti prie konkretaus darbo. 
Jau laikas turėti dainų 
šventei repertuarą ir vi
siems renginiams patalpas 
- sales. V. Kamantas džiau
gėsi, kad PLD reikalai paju
dėjo ir organizacinis veži
mas įsibėgėja.

Po dviejų valandų posė
džio buvo paskelbta per
trauka ir padaryta bendra 
nuotrauka, o po to vėl tęsė 
posėdį.-

II PL Dienos įvyks 1983 
metų birželio 25 — liepos 
4 dienomis Chicagoje.

Antanas Juodvalkis

| Tautinių namų pirmininką. 
Po puikios Paulių paruoštos 
vakarienės, pasirodė dai
niai : Zita Visockienė ir Vla
das Vi j eikis, apdainavę ba
jorų aukštą pilį ir jos stei
gėjus, moterų išsilaisvinimą 
iš vyrų "vergijos”, medžio
tojų ir žvejų nuotykius. 
Abiejų aktorių sukurtos ir 
raiškiai perduotos humoris
tinės poemos, susirinkusius 
linksmai nuteikė ir susilau
kė gausių katučių. Prie kai 
kurių poemų sukūrimo, pri
sidėjo ir rašytojas Juozas 
Toliušis.

Lietuvių Tautinių Namų 
valdybą sudaro: Jonas Jur
kūnas (pirm.), Mečys Va
liukėnas (sekr.), Juozas 
Andrašiūnas (ižd.), Bronius 
Kasakaitis (namų šeiminin
kas), Zita Visockienė, Oska
ras Kremeris, Algis Modes
tas ir Vyto Uznys.

Direktorių tarybos pirm, 
dr. Juozui Bartkui sergant, 
pinnininko pareigas eina 
Algis Visockis.

ATIDARYTA DAIL. BR. 
MURINO PARODA

Dailininko Broniaus Mu
rino dailės darbų paroda 
atidaryta š. m. spalio 9 d. 
Jaunimo Centro Čiurlionio 
Galerijoje, Chicagoje. Pa
rodoje išstatyta 50 įvairių 
dailės darbų, daugiausiai 
spalvingų gamtos vaizdų.

Br. Murinas yra tapyto
jas akvarelistas, meną stu
dijavo Kaune ir Paryžiuje. 
Mokytojavo Kauno mergai
čių mokytojų seminarijoje, 
Moterų dailės darbų mokyk
loje ir Vilniaus padagog. 
institute. Yra parašęs ir iš
leidęs mokykloms pritaiky
tas piešimo knygas. Daly
vauja įvairiose lietuvių ir 
amerikiečių parodose ir yra 
laimėjęs premijas.

Parodą globojo Lietuvių 
dantų gydytojų draugija. 
Parodos atidarymą pravedė 
pirm. E. Baltrušaitienė, 
Apie dail. Br. Murino kū
rybą kalbėjo dail. Adolfas 
Valeška. Savo žodyje daili
ninkas Br. Murinas išreiš
kė padėką organizatorėms 
ir visiems talkininkams bei 
spaudos ir radijo bendra
darbiams.

E. Baltrušaitienė painfor
mavo apie dail. Br. Murino 
paruoštą spaudai jo kūry

CHICAGOS LIETUVIAMS,
Maloniai kviečiame Jus ir jūsų artimuosius dalyvauti 

filmo "PREZIDENTAS SMETONA" pristatyme sekma
dienį, spalio 25 dieną, 4:30 vai. po pietų, Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 South Kedzie Avenue.

Filmas istorinis. Jį paruošė specialistas Jasiukonis 
iš atskirų mažų gabalų vaizduojančių Nepriklausomos 
Lietuvos laikus, prezidento A. Smetonos viešnagę Brazi
lijoje, jo atvykimą į Nevv Yorką, lankymąsi Chicagoje ir 
laidotuvės Clevelande.

Filmo išlaidoms padengti kiekvienas moka $3.00. 
Filmas bus rodomas antrą kartą, penktadienį, spalio 30 
dieną, 7:30 vai. vakare.

ALTS Chicagos Skyriaus Valdyba

Spalio 11 d. Lietuvių Tautiniuose Namuose, Chicagoje, buvo iškilmingai pagerbtas prof. Me
čys Mackevičius, Liet. Teis, d-jos centro valdybos pirm, ir jo žmona Faustina Mackevičienė dei- 
mantįnio amžiaus sukakties proga. Organizavo Ona Gradinskienė, pravedė dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas. Nuotraukoje jubiliatai tautinės srovės veikėjų tarpe. Iš kairės: Teodoras Blinstrubas, 
prof. Mečys Mackevičius, Faustina Mackevičienė, Bronius Kasakaitis ir dr. Leonas Kriaučeliūnas. 

V. A. Račkausko nuotr.

bos leidinį-albumą, kuriame 
tilps 22 spalvotos ir 23 juo
da-balta jo darbų reproduk
cijos. Kviečiama knygą už
sisakyti iš anksto.

Po parodos atidarymo ir 
apžiūrėjimo, lankytojai bu
vo pavaišinti.

• I
VAKARONĖ SU

DR. KAZIU ERINGIU
LB Marųuette Parko apy

linkės valdybos pastango
mis, š. m. spalio 9 d. Jau
nimo Centro kavinėje, Chi
cagoje, įvyko susitikimas su 
nesenai iš ok. Lietuvos pa
sitraukusiu mokslo akade
mijos nariu, ekologu dr. 
Kaziu Eringiu. Vakaronę 
atidarė ir ją pravedė apyl. 
pirm. Birutė Vindašienė.

Dr. Kazys Eringis, va
landą trukusioje kalboje, 
pasakojo darbo nuotaikas 
ir aplinką, kurioje tenka 
mokslininkams dirbti. Visą 
laiką jaučiamas seklių 
žvilgsnis, stebintis visus 
darbus ir žingsnius. Tokio
je atmosferoje darbo nuo
taika yra bloga ir darbo re
zultatai menki. Kelionėje 
laivu, į tarptautinę moks
lininkų konferenciją, vyku
sią Australijoje, taip pat 
buvo sekami ir į krantą iš
leidžiami tik po tris. Nuo
latinis sekimas ir nepasiti
kėjimo rodymas, veikia sle
giančiai, erzinančiai ir ug
do pasipriešinimą, o nuola
tinis rusiškumo demonstra
vimas nuteikia priešiškai. 

Nuolatiniai vidaus konflik
tai darėsi nepakeliami ir at
siradus palankioms aplinky
bėms teko pasirinkti laisvės 
kelią. Tai buvę nelengva pa
daryti.

Po pertraukos ir vaišių, 
prelegentas atsakinėjo į 
gausius klausimus. Antroji 
vakaronės dalis taip pat už
sitęsė visą valandą, iki 
10:30 vai. vak. Iš pranešimo 

i ir atsakymų susidarė vaiz- 
l das, kad ok. Lietuvai yra 
• pavojingiausias, pagreitin- 
j tu tempu vykdomas lietuvių 
j tautos rusinimas. Rusų kal- 
! ba įvesta nuo pat darželio, 
! visasąjunginių ministerijų 
j skyriuose raštu ir žodžiu 
tik rusų kalba, partijos po
sėdžiai vyksta tik rusiškai, 
moksliniai darbai rašomi ir 
ginami tik rusiškai. Lietu
vių kalba dar tebėra savi
valdybių administracijoje ir 
kolūkiuose. Naujai kuria
mose pranonės šakose (naf
tos valykloje Mažeikiuose, 
atominės elektros jėgainė
je Ignalinoje) prigabenta 
daug rusų "specialistų" ir 
tose gyvenvietėse vyrauja 
rusų kalba, mokyklos, par
duotuvės ir kt.

Vakaronė sutraukė pilną 1 
kavinę klausytojų ir tai pa
rodo, kad mes dar labai do
mimės ok. Lietuvos likimu 
ir gaudome kiekvieną iš ten 
ateinantį šviežią žodį. Nuo
širdi padėka dr. K. Eringiui 
ir LB Marųuette Parko apy
linkės pirmininkei sumaniai 
pravedusiai pokalbį.

PREZIDENTO 
SMETONOS FILMAS
Prezidento Antano Sme

tonos filmas iš Los Ange
les atkeliauja į Chicagą ir 
š. m. spalio 25 d. bus rodo
mas Lietuvių Tautinių Na
mų salėje.

Visi lietuviai prašomi tą 
sekmadienio popietę skirti 
pamatyti buv. prezidento 
Antano Smetonos kai ku
riuos gyvenimo ir laidojimo 
epizodus.

L.S.T. KORP! NEO- 
LITHUANIA VEIKLA:

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

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

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

10 vai. ryto pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje (5620- 
So. Claremont Avė., Chica
go, II.). Po pamaldų žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę pa
gerbimas ir mirusių korpo- 
rantų kapų lankymas.

Lietuvių Tautiniuose Na
muose:

12 vai. Korp! Neo-Lithu
ania suvažiavimas,

7 vai. vak. iškilminga su
eiga, sveikinimai, pakeltie
siems senjorams spalvų už
dėjimas, vakarienė ir šokiai, 
grojant VYTIES orkestrui.

Visi korporantai su savo 
bičiuliais prašomi visuose 
renginiuose gausiai daly
vauti.

Į vakarienę registruotis 
iki lapkričio 3 d. šiais tele
fonais: 778-7707 arba 825- 
0035..
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CICERO LB TARYBOS SESIJA BOSTONE
Iš ALT S-GOS CICERO 
SKYRIAUS VEIKLOS
A. L. Tautinės Sąjungos 

Cicero skyriaus valdyba jau 
užsklendė vasaros meto 
nuotaikas ir pradėjo rudens 
— žiemos meto veiklą. Val
dyba buvo susirinkusi posė
džiui rugsėjo 30 d., Danutės 
ir Stasio Liepų namuose. 
Pirmininkavo P. Kašiuba, 
sekretoriavo — D. Liepienė.

Protokolą perskaitė se
kretorė D. Liepienė, kbris 
buvo priimtas be pataisų ir 
sekretorei padėkota už 
kruopštų protokolo surašy
mą. Veiklos pranešimą pa
teikė pats pirmininkas, P. 
Kašiuba. Kasos stovį patei
kė J. Cinkus ilgametis sky
riau iždininkas.

Aptartas prezidento A. 
Smetonos filmo reikalas. P. 
Kašiuba pasisakė, kad ir jis 
yra prisidėjęs prie šio fil
mo pagaminimo, darbu ir 
finansais, kolegos jį pasvei
kino. Nutarta įsigyti šio 
filmo video kasetę ir ją pa
rodyti visuomenei ,ypač 
jaunimui. Biznio, pajamų 
pagrindu nutarta dalyvauti 
Užgavėnių nuotaikos rengi
nyje, Mardi Gras, rengia
mame Jaunimo centre, se
kančiais metais. Suorgani
zuoti ir pravesti laimės šu
linį pavesta Sigutei Žemai
tienei. Jai palikta laisvė pa
sirinkti, pasikviesti ir tal
kininkus. Sigutė jau yra su
telkusi nemažai gerų fantų.

Aptarti ir bėgamieji rei
kalai. Prie sekretorės Danu
tės skaniai paruoštų vaišių 
buvo gana plačiai aptarta ir 
vietos organizacijų veikla 
bei politinės nuotaikos.

ALT S-gos Cicero sky
riaus valdyba sudaro: Pr. 
Kašiuba — pirmininkas, Z. 
Juškevičienė — vicepirm., 
D. Liepienė — sekretorė, J. 
Cinkus — iždininkas, S. Že
maitienė — renginių vado
vė. Visi šie asmenys pri
klauso vietos ALTos sky
riui ir jame aktyviai reiš
kiasi.

★
• Algis Liepa, Danutės ir

JAV LB IX-sios Tarybos 
prezidiumą, kaip žinoma, 
sudaro Bostone ir jo kaimy
nystėje gyvenantys bend- 
ruomenininkai. Prezidiumo 
pirmininkas — inž. Vytau
tas Izbickas, vicepirminin
kas sekretoriato reikalams 
— inž. Česlovas Mickūnas, 
vicepirmininkas iždo reika
lams — inž. Romualdas Vel
tas, vicepirmininkas spau
dos reikalams — Mykolas 
Drunga (šiuo metu jau gy
venąs Chicagoj), Vaiva 
Vėbraitė (gyvenanti New 
Havene, Conn.) — vicepir
mininkė taip pat spaudos 
reikalams. Tad nenuostabu, 
kad IX-sios Tarybos trečio
ji sesija yra šaukiama Bos
tone. Kaip atrodo, sesija 
bus įdomi, prasminga ir gal 
paliks gilesnius pėdsakus 
JAV LB-nės gyvenime.

Minima LB Tarybos sesi
ja įvyks spalio 24-25 d. Len- 
ox viešbuty, pačiame Bos
tono centre; tarp John Han- 
cocko stiklinio dangorėžio ir 
Prudential centro, greta di
džiai turtingos miesto bib
liotekos. Bet atsigrįžkim į 
sesijos darbotvarkę, kuri iš 
tikro turtinga, dviem darbo e 1 / 
dienom gal net per sunki.

šeštadienį, spalio 24 d. 8 
vai. ryto, sesijos dalyvių re
gistracija. 8:30-9:10 — ati
daromasis posėdis Lenox 
viešbučio Dome salėj, čia 
tars žodį LE leidėjas ir LB 
Bostono apygardos pirm. J. 
Kapočius: Bostono apygar
dos valdyba yra šios sesi
jos globėja. Tars žodį ir Ta
rybos prezidiumo pirm. Vyt. 
Izbickas. Po to bus sesijos 
sveikinimai, svečių prista
tymas ir įžanginė paskaita: 
"Apylinkė - BendruomenėsX •
veiklos tvirtovė”. Paskaitą 
skaitys Eligijus Sužiedėlis, 
LB Brocktono apylinkės 
pirmininkas.

Pirmasis darbo posėdis 
prasidės 9:40 ryto ir bus 
baigtas 1:00 po pietų. Pra
džioj bus aptarta ir priimta

sesijos darbotvarkė, su at
skira kalba pasirodys PLB 
valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas. Po to praneši
mus padarys JAV LB Kraš
to valdybos pirm. Vytautas 
Kutkus, tarybų pirmininkai 
ir kai kurie vicepirminin
kai, Garbės teismas, Jauni
mo sąjunga, Lietuvių fon
das, Pasaulio liet, jaunimo 
kongresų rengėjai, VII PL 
dienų komiteto, IV Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo, ”Li- 
tuanus” fondo, Kontrolės 
komisijos ir IX Tarybos 
prezidiumo atstovai. Pirma
sis darbo posėdis bus baig
tas paklausimais dėl prane
šimų ir pranešėjų atsaky- 
mai.s Nuo 1:00 vai. iki 2:15 
min. sesijos dalyviai turės 
pietų pertrauką.

Antrasis posėdis prasidės 
2:15 po pietų ir tęsis iki 
6:00 vai. vak. Tai bus darbo 
komisijų posėdžiai, Tary
bos ir Krašto valdybos pa
sitarimai. Darbo komisijų 
numatytos net astuonios — 
švietimo, ekonominė,- politi
nė, kultūros, organizacinė, 
socialinių reikalų, religinė ir 
jaunimo reikalų komisija. 
Kaip matot, komisijų darbai 
apima beveik visas mūsų 
iŠeivinio gyvenimo sritis, 
čia veikėjų tarpe matomi ir 
jauni veidai — Vilija Ke- 
relytė, Viktoras Nakas, 
Vyt. Janušonis, Vai. šernas 
ir kt. Be ab'ejo, jog tai yra 
viltys, kad LB turės ilges
nę ir tikresnę ateitkį.

šeštadienio vakare nuo 
7:30-1:00 vai. nakties bus 
sesijos dalyvių ir jų svečių 
bendra vakarienė So. Bos
tono Lietuvių piliečių drau
gijos salėse. Vakarienėje 
pažadėjo dalyvauti kongres
manas Brian J. Donnelly, 
M. C., kuris ta proga bus 
pagerbtas kaip lietuvių tau
tos draugas. Bus ir kitų pa
gerbimų. Vakarienę rengia 
ir ją globoja LB Bostono 
apygardos valdyba. Meninę 
vakaro dalį atliks komp. 
Jul. Gaidelio vadovaujamas 
vyrų oktetas.

Bostone spalio 4 d. įvyko "Laisvės Varpo” radijo programos 
rudeninis meno vakaras. Programą atliko Hamiltono Lietuvių 
Dramos Teatras "Aukuras” suvaidindamas Birutės Pūkelevičiū- 
tės 3-jų veiksmų Chicagoje premijuotą veikalą "Antroji Salo
mėja Painiavose”. Tai puikiai pasisekęs renginys sutraukęs tiek 
daug publikos, kad didžiojoje Lietuvių Klubo salėje pritruko 
vietų... Iš kairės, akt. Vitalis Žukauskas (Dr. Alfonso Levicko 
rolėje), režisierė Elena Dauguvietytė-Kudabienė (Zuzanos 
Strazdienės rolėje), ir "Laisvės Varpo” vedėjas Petras Viščinis. 

Romo Bričkaus nuotr.

Sekmadienį, spalio 25 d., 
nuo 8:30 iki 9:30 ryto pa
maldos. Trečiasis sesijos po
sėdis prasidės 10:00 vai. ta
me pačiame Lenox viešbuty 
ir su vienos valandos pietų 
pertrauka tęsis iki 4:00 vai. 
po pietų. Posėdy bus svar
stomi LB įstatų ir įvairių 
taisyklių pakeitimai, pri
imami minėtų komisijų pa
tarimai bei rezoliucijos. Ne

bus aplenkta ir atskirų Ta
rybos narių nuomonės bei 
jų pasisakymai. Parinkus 
X-sios Tarybos pirmosios 
vietovę, bostoniškė sesija 
bus baigta atsisveikinimu ir 
Lietuvos himnu.

Matant ,kad JAV LB ap
rėpia tokius plačius veiklos 
barus, tegalima tik linkėti, 
kad jos darbai būtų našūs 
ir sėkmingi. St. S.

TURNER REALTY
501 EAST 185 ST. EUCLID, OHIO 44119

PHONE: 486-2530

RITA MATAS
ĮSTAIGOS

ADMINISTRATORĖ

PILNATEISĖ NEKILNOJAMOJO TURTO 
(VERTINTOJA.

Bendradarbiai: 
DALIA ŠIRVAITIS 
ANTANAS KALVAITIS 
ALGIS MATAS 
TONI L1NDEN 
DALIA KASULAITIS 
PETRAS MATAS 
RAY SABALIAUSKAS 
PATRICIA A. SAJOVEC 

VYTAS MATAS — 
teidnbi patarėjas

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

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

Todėl galima triskart plačiau skelbti Jūsų parduodama nekilnojamąjį
turtų. Tuo reikalu kreipkitės į bet kurį mūsų bendradarbiu arba jeigu jums rei
kia namu įvertintojo mokesčių ar kitokiems reikalams, kreipkitė į Ritę Ma-
lienę, pilnateisę namų į vertintojų.

501 EAST 185 ST.
EUCLID, OHIO 41119 1REL0CATI0N

SERVICE INC

PHONE: 486-2530

Stasio Liepų sūnus Colorado 
universitete baigė politinį 
— biznio administraciją, 
bachelor mokslo laipsniu. 
Yra užsimojęs toliau studi
juoti teisės mokslus, šiuo 
metu Algis gyvena ir dirba 
Denveryje. Jam rūpi ir lie

tuviški reikalai, jis mokyto
jauja vietos lituanistinėje 
mokykloje. Tai gražus ir 
sveikintinas reiškinys, kad 
čia gimęs jaunimas neding
sta lietuvybei. Sėkmės Al
giui moksle ir lietuviškame 
darbe! (zj)

It’sareal

Ohio’s new Instant Lottery

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU

«251 THE OLD ARCADE
* TELEF. 621-6036

-Amn-5, CLEVELAND, OHIO 44114

100 prizes of $5,000!
Dabar galite pilnai išgyventi 

arklių lentynes, net nebūdami 
hipodrome. Loškite HORSE 
RAČE, Ohio naujausia Instant 
Lottery.

Laimėjimai yra dideli... šim
tas didžiųjų dovanų po $5,000! 
Ir galimybės • yra geros ... iš 5 
bilietų 1 laimis vidurkiui.

Yra lengva lošti! Tik' hūirinkit 
nuo bilieto tašką pažymėta ant 
"Youi- Horse”. Jei rastas numeris 
atitiks kurį nors numerį lenk
tynių pranešimuose, jūs laimėsite 
rodomą dovaną.

Tad įsijunkite į lošimą. Loškite 
HORSE RAČE Ohio naujausia 
Instant Lottery. Jūsų arklys gali 
būti laimėtojas. Laimėjęs bilietas 
turi būti patvirtintas.
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Dirvos rėmėjai
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. V. Ščiuka, Rochester 13.00 
Ž. Vaitkienė, Euclid .... 3.00 
J. Kas, sr., Ormond Beach 25.00 
J. Salasavičienė, Euclid .. 3.00 
V. Liaukus, Wethersfield 10.00 
E. Siman, Hamilton .... 3.00 
V. Bačanskas. Baltimore 3.00 
A. Dziakonas, Rochester 3.00 
A. Šešplaukis, Chicago .. 2.00 
A. Džiuvė, Baltimore ..... 3.00 
Gr. Žukauskas, Chicago 6.00 
J. Kazėnas, Cleveland .. 5.00 
A. Iškauskas, Weston .... 3.00 
E. Rašytinis, Detroit .... 8.00 
V. Česnavičius,

Richmond Hill ............. 23.00
Dr. A. Plateris. Bethesda 20.00 
A. Juozaitis, Cleveland .. 3.00 
A. Mikoliūnienė,

Cleveland ................... .10.00
J. Citulis, Cleveland ....10.00 
S. Laniauskas, Euclid ... .10.00 
M. Valienė, Cleveland ..10.00 
A. Švedienė, Cleveland .. 5.00 
A. Benas, Cleveland ....15.00
L. Nagevičius, Cleveland 3.00 
Neringos tunto tėvų

komitetas Clevelande ..30.00 
Žymantaitė-Christopher,

Peters, New York ....33.00 
V. Jokūbaitis, Cleveland 10.00
A. Šležas, Dorchester .... 3.00 
O. Čenkus, Howard Beach 8.00 
E. Žitkus, Bcvcrly shores 13.00 
Dr. K. Pautienis,

Pompano Beach ............5.00
S. Gruzdys, Cambridge .. 1.00 
Dr. J. Abraitis, Cleveland 5.00
M. Žitkus, Cleveland .... 3.00
O. Dorn, Corning’......... 10.00
J. Kiznis, Brooklyn .... 3.00 
V. Janušauskas, Montreal 3.00 
LB St. Petersburgo

apyl. valdyba ............. 25.00
Veronika Sutkienė, Bad

Kreuznach, Vokietija 1000.00 
S. Radzevičiūtė, Cleveland 5.00 
E. Mekienė, Cleveland ..10.00
I. Jonaitienė, Cleveland .. 5.00 
S. Venclauskas, Cleveland 10.00
G. V. Bučmai, Cleveland 10.00
S. Dabkus, Toronto......... 8.00
J. Stempužis, Cleveland 10.00 
LB Palm Beach

apyl. valdyba.................30.00
H. Stasas, Cleveland ....10.00 
E. Čigienė, Cleveland ... .10.00 
Dr. St. Jankauskas,

Rocky River.................20.00
Korp! Neo-Lithuania

Chicagos padalinys .. 100.00
P. Slėnis, New York .... 5.00
B. Dirmantas, Chicago .. 7.00
K. Jankūnas, Lodi ......... 5.00
A. Kalvaitis, Chicago ... .10.00 
Br. Kviklys, Chicago .... 5.00 
O. Dailidienė, Cleveland 20.00 
J. Mačiulis, Lakewood ,. 10.00 
J. Deksnys, Vineland .... 5.00

B. B. Kasakaitis, Chicago 20.00 
Dr. J. Stankaitis, Cleve. 15.00 
A. Petrauskas, Dearborn 5.00 
A. Raulinaitienė,

South Euclid.................10;00
K. Žygas, Cleveland ....10.00 
N. Adams, Sebastopol .... 10.00
S. Šimoliūnas, Detroit ..10.00
A. Grinius, Detroit......... 15.00
M. Vaišnys, Doylestown . .10.00 
Z. Obelenis,

Richmond Hts................ 10.00
J. Šiaučiūnas, Cleveland 5.00
M. J. Švarcai, Wickliffe 25.00 
E. Ribokienė, Brockton ..10.00 
P. Indreika, Pacifica .... 10.00
N. von Kiparski,

Huntsburg.................    5.00
A. Ruigys, Los Angeles .. 8.00

Sidzikauskas, San Jose 5.00
J. Budrienė, Strongsville 15.00

Petrauskas, Detroit ..10.00 
•H. Butkus, Mission Viejo 5.00 
V. Rociūnas, Independence 5.00
L. Krajauskas, St. Pete. .. 5.00
J. G. Taorai, Cleveland .. 5.00 
E. Jodinskas, Detroit .... 5.00
D. Mikoliūnienė, Cleve. 15.00
K. Praleika, Little Falls 5.00 
Pr. Naujokaitis,

River Edge ....
A. Pakalnis, Linden 
Kun. J. Žvirblis,

Grand Rapids ............. 20.00
Pr. Stankus, Connecticut 10.00
K. Čėsna, Worcester ....20.00
I. Johansonienė, Willowick 5.00
E. Šilgalienė, Baltimore .. 5.00
J. Misevičius, Baltimore .. 5.00 
J. Kijauskas, Cleveland . .10.00
J. Kuprionis, Van Nuys . .10.00 
Prel. J. A. Kučingis,

Los Angeles .
G/ Stančienė, 

Mount Vernon
G. Natkevičienė,

Willoughby.................... 5.00
L. Montvilaitė-Tabbert,

N. Olmsted  .................  5.00
Dr. V. Dubinskas,

Chicago .......................20.00
B. Žiugžda, Cleveland ..10.00
G. Musteikienė, Chicago 10.00
V. Šilėnas, Erie................ 3.00
A. Mažeika,

Marina dėl Rey............ 30.00
K. Šimulis, Chicago .... 8.00 
J. Vaineikis, Chicago ....20.00
L. Dovydėnas,

Clarks Summit............. 15.00
T. Stankūnaitė, Boston ..10.00 
J. Matusevičius, Evanston 10.00
B. Raugas, Delran ......... 5.00
M. Žymantienė,

Los Angeles ...
L. Meilus. Warren
A. Tumas,

Newbury Park............. 10.00
S. Zabarauskas, Chicago 10.00
H. Gavorskas, Venezuela 3.00 
V. Šniolis, Palm Beach .. 2.00

F.

J.

5.00
10.00

50.00

10.00

5.00
10.00

□e

»
Spalio 17 d. Clevelande DMNP bažnyčioje susituokė Ramunė Jonaitytė su Marium Čapu. 

Nuotraukoje jaunieji su tėvais. Iš kairės Edmundas ir Jadvyga Čapai, Agna Jonaitienė, Marius 
ir Ramunė Capai, Antanas Jonaitis. , J. Garlos nuotr.

Vi?
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O. Kašubienė, Cleveland 5.00 
R. Tamashunas, Webster 3.00 
K. Ražauskas,

Dearborn Hts.................10.00
J. Čečkus, Dearbon Hts. 5.00
J. Garla, Cleveland..........10.00
V. Petrus, Mentor ......... 5.00
K. V. Čepas, Elon ......... 5.00
V. Augulis, Dayton....... .  5.00
O. Biežienė, Long Valley 15.00. 
Br. Raila, Los Angeles, . .30.00
K. Vačclūnenė, Cleveland 10.00 
A. J. Raškauskai, Cleve. 25.00
L. Nagevičius, Parma .... 1.00
I. Kučiauskas, Baltimore 5.00 
Kun. B. Ivanauskas,

Vermilion ..-................ 10.00
V. J. Ramūnai, Euclid .. 10.00 
A. Ambrazienė, Euclid .. 10.00
M. Aglinskas, Pittsburgh 10.00
J. Mačiulaitis, Dearborn 10.00
J. Stašaitis, Brockton ... .10.00
K. Bartašius, Chicago .. 10.00
V. Alantas, Redford ....20.00 
O. Naumanienė. Cleveland 5.00 
E. Prankevičius, Parma . .10.00
V. Šamatauskas, Cleve. 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ELIZABETH

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

ELIZABETHE

min

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

cimber studios, inc.

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

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

Audimo pamokos su Brone Kasperavičiene nuo rugsėjo 30 d. tre
čiadieniais vakarais pradedantiems ir pažengusiems. Registracija vyksta 
dabar.

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

Rimas Laniauskas, prezidentas

■nmiiiiiiiiiiuiiiit

ALT S-gos Elizabetbo 
skyrius yra vienintelė gru
pė įvairių Nevv Jersey orga
nizacijų šeimoje, kuri kas
met rengia senosios Lietu
vos tautos šventės minėji
mą. Šis renginys jau yra ta
pęs kasmetine, nusi stoveju- 

. šia tradicija. Nežiūrint į tai, 
i kad lietuvių skaičius čia yra 
sumažėjęs, vis dėl to pana
šių pobūvių metu žmonių 
dar nestinga, jei tik kas su
geba juos atsikviesti ... 
Panašiai buvo ir šiemet. 
Nors rengėjai dėl žmonių 
dalyvavimo kiek ir nuogąs
tavo, tačiau spalio 3 para
pijos salėn sugūžėjo virš 
šimtinės geros valios tėvy
nainių.

Spaudoje ir per radiją bu
vo skelbiama, kad minėji
me dalyvaus ir kalbą pasa
kys iš Lietuvos pasprukęs 
disidentas Vladas šakalys. 
Jis rengimo komisijai buvo 
asmeniškai davęs savo pa
žadą, tačiau, deja, to paža
do jis neišpildė ir į minėji
mą neatvyko. Veltui laukė 
nekantraudami visi minė
jimo dalyviai. Laukė, bet 
nesulaukė...

Minėjimą trumpu žodžiu 
atidarė Julius Veblaitis ir 
po to pristatė solistą Bene
diktą Povilavičių. šis sim
patingas dainininkas atvy
ko iš Bostono ir atsivežė vi
są skrynelę jausmingų ir 
nuotaikingų dainų, daugiau
siai lietuvių kompozitorių 
sukurtas. Kone visų dainų 
žodžiai priminė tėvynės il
gesį ir meilę paliktam kraš
tui.

Pirmu išėjimu jis padai
navo keturias dainas: Ju
liaus Gaidelio Aušta Auš
relė ; Juozo Tallat-Kepšos 
Nuplasnok; Miko Petrausko 
šių Nakcialy ir Juozo Stan
kūno Upelį. Jam išėjus at
sikvėpti, du kūrinius 
Chopin ir Rachmaninoff

muzikinės 
nuojautos

vokalistas 
kūriniais:

paskambino solisto akompa- 
nuotoja Frances Covalesky- 
Pranutė Kavaliauskaitė, ši 
paslaugi ir nuoširdi trečios 
kartos lietuvaitė yra mu
zikos studentė Rutgers 
valstybiniame universitete. 
Tiek akompanavime, tiek 
solo išpildyme ji pasirodė 
esanti kupina 
minties ir geros 
menininkė.

Antroj daly 
pasirodė trim
Liudo Stuko Gyva Esi, An- 
ton Dvoržak Grįžtant Na
mo, ir Giuseppe Verdi žer- 
mono arija iš operos La 
Traviata, žmonėms Bene
dikto Povilavičiauš daina
vimas taip patiko kad jie 
visi katutėmis reikalavo 
magaryčių. Solisto nebūta 
šykštaus. Priedui jis padai
navo A. Raudonikio Mano 
Pasaulis, Norvegų liaudies 
dainą Gimtinė ir dar vieną 
lietuvišką dainą, čia akom- 
panuotojai buvo įteikta 
puokštė gėlių ,o solistui 
gvazdikas į švarko atlapą. 
Pasibaigus meninei daliai, 
Algirdas Patrick įdomiai 
papasakojo savo įspūdžius 
apie Lietuvą, kurią jis ma
tė pirmą kartą.

Benediktas Povilavičius 
yra bosas, apdovanotas 
švelniu balso tembru ir gra
žia lietuviška tarsena. Jo 
balsas yra skambus ir aiš
kus, kontrolė gera. Sceno
je jis laikosi ramiai ir ne
sivaiko jokių grimasų ar 
vaidybinių triukų. Tokia 
laikysena jo dainų atliki
mui suteikė prideramo oru
mo. Rengėjai pakviesdami 
šj dainininką padarė gra
žią paslaugą visiems minė
jimo dalyviams.

Po programos buvo pra
vesta gausi loterija, čia 
daug biznieriško sumanu
mo parodė Bronė Lukienė. 
Beje, šio vakaro pasiseki
mui daug pasidarbavo Vin
cas Misiūnas, Petras Lukas, 
Jonas švedas, Jonas Rama-

— , nauskas ir Julius Veblaitis.
— j.p.v.
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GOLFO ŽINIOS 
)

Spalio 3 Clevelando golu 
fininkai nelabai galėj^ 
džiaugtis savo paskutiniu 
sezono žaidimu. Oras pasi
taikė labai šaltas ir vėjuo
tas 46F — 8 c. Be to buvo 
lyta visą savaitę ir golfo 
laukai buvo labai šlapi. Ne
žiūrint to, suvažiavo gana 
didelis būrys, nes paskutinį 
galfo žaidimą visada bai
giame su sterkais, alučiu, 
trofėjų ir dovanų įteikimu. 
Didelis ačiū Liliai Račylie- 
nei, kuri pati sušalusi važi
nėjo po golfo laukus, pavai
šindama žaidėjus pašildy
tais kilniais gėrimais. Po 
žaidynių "šildymės” vaišių 
salėj. Vienbalsiai perrinkom 
buvusią valdybą. Pirminin- 
gas — Algis Nagevičius, vi
cepirmininkas — Raimun
das Račyla, sekretorius — 
Edvardas Bliumentalis, iž
dininkas — J. Vasis. Tai ga
būs, jauni, energingi vyrai, 
daug darbo įdėjo, kad mūsų 
golfo sezonas būtų sėkmin
gas ir įdomus. Visi entuzi
astiškai pritarėm valdybos 
sumanymui prie Niagaros 
krioklių, suruošti kitas 
t a r pmiestines rungtynes, 
tarp Toronto ir. Clevelando, 
kaip kad turime su Detroi
tu. Po skanių vaišių buvo 
trofėjų ir dovanų įteikimas. 
Laimėjus tris metus iš ei

MM /uoef ior /avino/1
■ ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ, INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Zoving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: Į®)

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

lės E. Blumentalio nuosavy
bėn perėjo pati gražiausia 
trofėja — Silver Bowl. Tai 
tikrai vertinga trofėja, pa
puošta daugelio ją laimėju
sių vardais. Su išlyginamai
siais smūgiais, A klasėj pir
mą vietą laimėjo A. Nage
vičius, antrą R. Pauliuko- 
nis. B klasėj, pirmą vietą
J. Vasis, antrą M. Žitkus. 
Mūsų jaunoji valdyba ne tik 
sumani golfo žaidimuose, 
bet pilna jumoro. Pavyz
džiui : tie kurie vasara žaiz- 
davo su trumpom kelnai
tėm, gavo dovanas už "gra
žiausias kojas” pirmą vietą 
V. Urbaitis, antroji P. Skar
dis. Už ilgiausius susikaupi
mus prie sviedinėlio — V. 
Vaičaitis. Už žaidimą su 
"nelegaliom” ilgiausiom laz
dom J. Račyla ir t.t.

Taip ir baigėm, geroj 
nuotaikoj, mūsų golfo sezo
ną. Kitais metais, vėl visi 
susitiksim saulėtuose golfo 
laukuose, senųjų ir jaunųjų 
lietuviu draugystėje, tik ta 
žiema tokia ilga, šalta ir 
darganota prie mūsų gėlųjų 
ežerų.

Senioras golfininkas 
J. Račyla

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

i CLEVELANDO 
L PARENGIMAI _

• SPALIO 24 D. Pabaltiečių 
vakaras. Ruošia A. L. Taryba, 
Latvių S-gas ir Estų Taryba.

• SPALIO 25 D. Clevelando 
šaulių balius Lietuvių Namuo
se.

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

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

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

• LAPKRIČIO 14 IR 15 D. 
D. Socialinės gerovės savaitga
lis DMNP parapijos salėje. 
Rengia LB Soc. Taryba. Bus 
koncertas ir simpoziumas.

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

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

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N«tioowK>e >» on yo«x •*<*•

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

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

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

1982 M.
• SAUSIO 24, sekmadienį. 4 

vai. — Simfoninis koncertas 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

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

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

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

• BALANDŽIO 3 D. — Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos 25 metų sukakties mi- 
nėjimas-koncertas.

• 1982 M. BALANDŽIO 17 
D. Dirvai paremti Pavasarinis 
balius Lietuvų Namuose.

• BALANDŽIO 24-25 D. 32- 
sios metinės Š. A. Lietuvių 
sporto žaidynės Clevelande.

• BALANDŽIO 25 D. šv. 
Kazimiero lit. mokyklos moki
nių pirmoji komunija.

• GEGUŽĖS 2 D., sekmadie
nį, 3 vai. p. p. Grandinėlės kon
certas CCC Main Campus te
atre.

• GEGUŽĖS 15-16 D. meno 
paroda. Rengia Vyr. Skaučių 
Židinys.

• GEGUŽĖS 22-23 D. Lietu
vių Rašytojų S-gos suvažiavi
mas Clevelande. Rengia Lietu
vių Rašytojų Sąjunga. Globo
ja DMNP parapija.

• BIRŽELIO 6 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų pabaigtuvės.

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

LIETUVIŠKAS LOBIS — 
JAUNIMO ŽVILGSNIS

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus Chicagoje gavo 
valdžios lėšų planuoti dvie
jų metų projektą jaunimui, 
pavadintą "Lietuviškas lo
bis: jaunimo žvilgsnis,” Pa
skirdamas lėšas, National 
Endowment for the Huma- 
nities fondas davė tris mė
nesius suplanuoti, kaip kuo 
daugiau lietuvių kilmės 
jaunimo galėtų dalyvauti 
planavime, kursuose ir ren
giniuose, kurie vystytų lie
tuvių kultūros pažinimą ir 
svarbą jaunimui tarp 15. ir 
21 m. amžiaus. Jeigu val
džia suteiks fondo išteklių 
ir pačiam projektui, pasiro- 
rys stambus leidinys apie 
lietuvių kultūrą lietuviu ir 
anglų kalbomis.

Kadangi būsimas leidinys 
bus paties jaunimo paruoš
tas ir redaguotas, pradėta 
sudaryti patarėjų grupė, 
kuri padės jaunimui projek
tą vystyti. Tarp šių patarė
jų, jau susitikusių padėti, 
yra dr. Rimvydas Šilbajo
ris, Kostas Ostrauskas, Ele
na Braaūnaitė, Adade 
Wheeler, prof. Victor 
Greehe, kun. W. Volkovich- 
Valkavičius, kun. K. Puge- 
vičius ir kiti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

_

• Išnuomojamas 5 kamb. 
butas viršuj, uždaryti por
cini, Lake Shore Blvd. ir 
St. Jeroms bažnyčios ap
linkoj. Skambint: 731-G119.

NUOMOJAMAS NAMAS

Vienos šeimos, East Park
Dr., pilnai atremontuotas, 3 
mieg., 11Ą vonios, formalus 
valgomasis, sutvarkytas rū
sys, 2 aut. garažas. Reika
lingos rekomendacijos. Už
statas. 400 dol. per mėnesį. 
Tel. 531-6787. (40-41)

ATIDARYTA 
SEKMADIENĮ

18004 East Park Dr. Sa
vininkas finansuoja 11%. 
Puikus naujai atremontuo
tas 3 mieg. lVį vonios, for
malus valgomasis, įrengtas 
rūsys, 2 aut. garažas. Siū
lykite kainą.

CAMEO REALTY 
Anton Matic Broker 

531-6787.
(40-41)

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (2J&) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės darbus.
MARTINS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Clevelando ir Apylinkės 
Lietuvių Respublikonų Klu
bas ruošia kandidatų pri
statymo vakarą spalio 22 
d., ketvirtadieni, 7 vai. vak. 
Lietuvių Namų viršutinėje 
salėje. Visi lietuviai demo
kratai ar respublikonai 
esate maloniai kviečiami da
lyvauti. Kandidatų sąraše 
yra Clevelando miesto me
ras George Voinovich, aps
krities teisėjai ir miesto ta
rybos nariai. Po trumpų 
kandidatų pristatymo visi 
turės progos klausti įvai
rius mums svarbius klausi
mus. Įėjimas ^veltui. Po su
sirinkimo seks kavutė, ir

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

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE. '

TORONTO VYRU CHORAS ARAS
KONCERTAS

SPALIO 31 D., ŠEŠTADIENĮ, 7:30 VAL. VAK.
TAUTODAILĖS PARODA ĮVYKS SEKMADIENI, 11-4 VAL. P. P.

Bilietai j koncertą ir j vaišes: pas Jurgi Malskj, tel.: 486-9165.

Rengia LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBA

kokteiliai. Gausus susirin
kime dalyvavimas parodys 
mūsų susiklausymą ir vie
ningumą. Dar kartą prašo
me visus lietuvius dalyvau
ti.

• ALT Clevelando sky
riaus metinis susirinkimas, 
turėjęs įvykti spalio 25 d., 
nukeliamas j lapkričio 22 d., 
sekmadienį, tuoj po pamal
dų šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Visos organizacijos 
prašomos atsiųsti savo at
stovus.

• Salezietis kun. Mykolas 
Tamošiūnas iš Kolumbijos' 
lankėsi Clevelande* ir buvo 
sustojęs Dievo Motinos pa
rapijos klebonijoje. Jis ap
lankė Grandinėlės vadovus 
Aleksandrą ir Liudą Sagius, 
viešėjo pas Mildą ir dr. Ed
mundą Lenkauskus ir spalio

, 18 dalyvavo Čiurlionio an
samblio koncerte. Vaišėse 
pas Čiurlionįečius, kun. M.

t \ 

P A B A LT I ĖČ I Ų 
DRAUGIŠKUMO 

VAKARAS
šeštadienį, spalio 24 d. 7:30 vai. vak. 

latvių Parapijos salėje,
15120 DETROIT RD. (Įėjimas iš Andrews Avė.)

Programoje :
Pianistas VYT. PUŠKORIUS, 
G. MAČYS, D. MIŠKINYTĖ, 
D. MULIOLYTĖ, ir J. MULIOLIS 
su muzikos instrumentais.
Latvių dainininkė LAILA SALINS 
iš Nevv York.
Estų tautinių šokių grupė TARVASTU 
iš Columbus.

Šilta vakarienė-muzika. Bilietai po $10.00, jau
nimui ir pensininkams $7.00 galima įsigyti pas: 
J. Budrienę tel. 238-4337; B. Natkevičiūtę 261- 
3276; L. Jokūbaitį 481-7161; A. Pautienį 383-8225.

Rengia; JUNGTINIO PABALTIEČIŲ 
KOMITETO CLEVELANDO 

SKYRIUS

Tamošiūnas pakvietė Čiur
lionio ansamblį 1982 m. 
rugpiūčio mėnesį atvykti 
gastrolių į Kolumbiją.

Kun. Tamošiūnas jau iš
dirbo 46 metus Kolumbijoj 
kaip misionierius. Medelline 
jis pastatė Lietuvių centro 
rūmus, kuriuose telkiasi 
vietos lietuvių veikla, susto
ja keliauninkai atvykę iš ki
tų kraštų. Kun. Tamošiūno 
pastangomis Kolumbijoje 
lankėsi eilė ansamblių ir so
listų iš JAV.

• Juozas Stempužis, Tė
vynės Garsų redaktorius, šį 
šeštadienį išvyksta į Chi- 
cagą ir ten įvykstančiame 
Margučio 50 metų sukak
ties baliuje sveikins ir at
stovaus JAV LB Kultūros 
tarybą.

♦

• žaibo Sporto Klubo su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį, spalio 25 d. 4 vai. p. 
p. DMNP parapijos mažo

joje salėje. Bus padaryta 
apžvalga praėjusio sezono 
ir aptarta ateinančių metų 
veiklos planai.

• Vaclovas Steponavičius, 
Balfo Clevelando skyriaus 
pirmininkas, sunkiai serga. 
Guli Richmond Hts. ligoni
nėje.

• Ginto ir Karen Meke- 
šų aštuonerių metų dukre
lė Jennifer buvo išrinkta 
Richmond Mali prekybos rū
mų gražuole — ”Little Miss 
Richmond Mali”. Jennifer 
gavo $1,500 vertės dovanų, 
ir ištisus metus dalyvaus 
Richmond Mali prekybos 
rūmų reklaminiuose rengi
niuose.

Little Miss konkurso kan
didatės buvo išrinktos iš 80 
atsiųstų nuotraukų.

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

OHIO LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ DRAUGIJOS 

METINIS
SUSIRINKIMAS

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

Susirinkime bus įteikta 
25-toji kultūrinė premija.

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

Gydytojai ir lietuvių vi
suomenė kviečiama daly
vauti.

Apie savo dalyvavimą 
prašome pranešti draugijos 
iždininkui dr. Dainiui Degė
siui, 1961 Seneca Drive, 
Euclid, Ohio 44117, iki spa
lio 25 d.

Pietų kaina asmeniui 15 
do.l

• Žalgirio ir Kar. Juoza
pavičiaus šaulių kuopos Cle
velande spalio 25 d. 4 v. p. 
p. Lietuvių Namuose rengia 
šaudymo trofėjų įteikimo 
vakarą su menine progra
ma, vakariene. Visi kviečia
mi atvykti. Vietas rezervuo
ti pas E. šarkauskienę tel. 
731-0844, M. Tijūnelienę — 
486-4558, B. Nainį 481-8472 
ir A. Karsoką 531-9131. 
Asmeniui kaina 10 dol.

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Della t., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

VLIKO SEIMAS
Metinis VLIKo Seimas. 

įvyks lapkričio 6-8 d. Lie
tuvių Namuose, Cleveland 
Ohio. Kaip paprastai, į Sei
mą VLTKą sudarančios or
ganizacijos pasiunčia po 3 
atstovus, šis seimas bus 
svarbus ir tuo, kad tai bus 
paskutinis prieš pasibai
giant dabartinės VLIKo 
Valdybos kadencijai. Pa
grindinę paskaitą duos dr. 
D. Krivickas tema ”VLIKo 
gairės besikeičiančioje tarp
tautinės politikos konjunk
tūroje”. Bus svarbūs Tau
tos Fondo vadovybės pra
nešimai. Bus iškilminga va- 
karienė-koncertas lapkričio 
7 d., 7:30 vai. vakare. Pa
skaitoje ir vakarienėje visi 
kviečiami dalyvauti. Seime 
ruošimo komitetui pirmi
ninkauja Vytautas Jokū
baitis, tel.: (216) 481-7161.

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



DIRVA
ALANTO NAUJA KNYGA

Vyt. Alantas atidavė 
spaudai savo eilėraščių rin
kinį. Leidėjas — Ignas And- 
rašiūnas > iliustracijos — 
dail. Danguolės Jurgutie
nės, spausdina M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje.

ATSKRENDA A. ŠKĖMOS 
"ŽIVILĖ”

Los Angeles dramos teat
ras parodys dramaturgo A. 
Škėmos "Živilę” š. m. spa
lio 25 d. 3 vai. po pietų Jau
nimo Centro salėje, Chica
goje.

Živilę režisuoja Dailia 
Mackialienė ir dalyvauja 5 
geriausi ir gražiausi akto
riai. Chicagos visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir bilie
tus iš anksto Įsigyti Jauno- 
mo Centre ar Vaznelių pre
kyboje. ‘

Teatro pakvietimu rūpi
nasi Jaunimo Centro mote
rų klubo valdyba.

liūdime

J

Florida.

Petras ir Genė 
V. a I u n a i

iŽSažMS

A. A.

ONAI TON KŪNIENEI»
staiga mirus, vyrui MYKOLUI, dukteriai 

RITONEI RUDAITIENEI, sūnui ALGIUI ir 

jų šeimoms reiškiame užuojautą ir kartu

ROCHESTER

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA, LOS ANGELES 

1981 m. lapkričio mėn. 8 d. Tautinių namų salėje, 
3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES, RENGIA

ROMUALDO SPALIO-GIEDRAIČIO
VISOS KŪRYBOS PRISTATYMĄ.

Pagrindinis kalbėtojas BRONYS RAILA. R. Spalio kūrybos ištraukas 
parengtas RAMUNĖS JURKŪNAITĖS-VITKIENĖS, skaitys neolituanai-ės.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Įėjimas neapmokamas. Akademija ne
užsitęs ilgiau kaip pusantros valandos. Po to kuklios vaišės.

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA, LOS ANGELES

LB 1981 METŲ LITERATŪROS PREMIJA

A. A. Aldona •
Miškiny tė-Kiršteinienė

A. A. MOKYTOJA 
AŲDONA MIšKINYTĖ- 

KIRŠTEINIENĖ

Saulėtą spalio 16-tosios 
rytą buvo atlydėta amžinam 
atilsiui Rochesterio katali
kų kapinėse mokytoja-peda-

tinė automobilių, vežančių 
artimuosius, draugus ir pa
žįstamus, lydinčius ją šioj 
paskutinėj žemiškoj kelio
nėj.

Po rudens šalnos nuspal
vintu medeliu paskutinį ku
nigo patarnavimą suteikė 
tėvas Justinas Vaškys, O. 
F.M. Rochesterio šv. Jur
gio lietuvių parapijos kle
bonas. Drebanti tėvo' ranka 
ant dukros karsto bėrė, Dai
navos krašto smiltis. Per 
ankstyva mirties šalna pa
kando Rochesterio lietuviš
kos šeimos dukrą, sunki li
ga dar nė laiku atnešė A1-, 
donai mirtį.

Ji gimė 1928 m. rugsėjo 
2 d. Merkinėje, Jono ir Mag
dalenos Miškinių šeimoje. 
Pradžios mokyklą baigė 
Alytuje, ten ir pradėjo lan
kyti gimnaziją, kurią baigė 
jau Kasselyje, Vokietijoje. 
Amerikoje Miškinių šeimai 
įsikūrus Amsterdamo mies
telyje, Aldona ten lankė 
komercijos mokyklą. Peda
gogiką studijavo Buffalo 
universitete. Įsigijusi ba
kalauro laipsnį mokytojavo 
Rochesterio Franklis gim
nazijoje.

1963 m. su Raimundu 
Kiršteinu sukūrė šeimą, ir 
jiedu savo du sūnus ir duk- 
i‘ą augino ir auklėjo būti 
tikrai gyvais lietuvių tau
tos nariais. Ypatingai dide
lę duoklę Aldona atidavė 
jaunimo lituanistiniam švie
timui — iki pat ligos moky
tojavo Rochesterio lituanis
tinėje mokykloje, rengė vai
dinimėlius, vertė iš anglų 
kalbos vaikiškas knygeles, 
talkino lietuviškų vadovė
lių rašyme. Priklausė radijo 
klubui, ruošė ir pravedė pro
gramas lietuviškai radijo 
valandėlei.

Už nepailstančią talką 
jai liko dėkinga Lietuvių 
Bendruomenė, ateitininkų 
bei skautų organizacijos, 
tautinių šokių grupė.

Aldona apsupo savo šei
mą didele meile ir giliu ti
kėjimu, praturtino Roches
terio lietuvius' savo šviesia 
asmenybe ir tvirta, nepa- 
lūžtančia lietuviška dvasia.

Didžiam nuliūdime liko 
vyras Raimundas, sūnūs — 
Raimundas ir Darius, duk
relė Rūta, tėvai, broliai — 
Kęstutis ir Vytenis su šei
momis, ir giminės Ameri
koje, Australijoje ir Lietu
voje. (am)

Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premija (3000 
dol. dydžio), 1980 metais 
įsteigta JAV LB Kultūros 
tarybos, Krašto valdybai 
pritarus ir pasižadėjus fi
nansuoti, 1981 metais bus 
skiriama už grožinę lietuvių 
išeivijos kūrybą. Premijos 
sąlygos sutartos su Lietu
vių rašytojų draugijos val
dyba.

1. Premija skiriama, atsi
žvelgiant tik j svarstomojo 
kūriįiio meninę vertę. Jei 
nebūtų gauta premijuotino 

.lygio veikalo vertinimo ko
misija pasiūlys Kultūros ta
rybai tris išeivijos rašyto
jus, premijuotinus už ben
drąjį įnašą j grožinę lietu
vių literatūrą. Vienam iš jų 
Kultūros taryba skirtų 1981 
metų premiją, susitarusi su 
vertinimo komisija.

2. Lygiomis teisėmis su 
s p a usdintaisiais veikalais 
premijuotini ir rankraščiai.

3. Premijai veikalus at
siųsti paskutinė data — 
gruodžio 31 d.

4. 1981 metų Lietuvių 
Bendruomenės literatūros 
premijos vertinimo komisi
ją sudarys Kultūros taryba, 
susitarusi su Lietuvių Ra
šytojų draugijos valdyba. 
Komisijos sudėtis bus grei
tu laiku paskelbta.

Pastaba. Įsidėmėtini pre
mijos sąlygų pakeitimai. 
Sutarta, kad du metus iš ei
lės premija bus skiriama 
tik už grožinę literatūrą, o 
trečiuosius (1982 m.) —tik 
už lituanistinės tematikos 
humanitarinio turinio mok
slo veikalus arba esaistinių 
straipsnių rinkinius. Premi
jos siekiantieji mokslo vei
kalai galės būti arba lietu
vių, arba anglų kalba pa
rašyti.

Premijos taisyklės

1. Premijos siekiantieji 
kūriniai siunčiami Kultūros 
tarybai jos vicepirmininko 
adresu: Viktoras Mariūnas, 
1994 Beverly Hills Drive, 
Richmond Hts., Ohio 44143, 
tel. 1-216-481-4534.

Apie gautas siuntas bus 
pranešta siuntėjams. Už 
paštuose užkliuvusias ar 
dingusias siuntas Kultūros 
taryba neatsako. Jų ieško
jimu rūpinasi patys siun
tėjai.

2. Spausdintieji kūriniai 
turi būti atžymėti 1981’me

tų data. Tačiau kai kūrinys 
atžymėtas 1980 metų da
ta, o į rinką atėjo tik 1981 
m., tai jis bus laikomas 
1981 m. kūriniu. Visi rank
raščiai bus laikomi 1981 me
tų kūriniais.

3. Kiekvieno rankraščio 
pakanka atsiųsti po vieną 
nuorašą, bet kiekvieno 
spausdinto kūrinio siunčia
ma po penkias knygas. Jos 
•siuntėjams nebus grąžina
mos.

Pagidautina, kad rank
raštiniai kūriniai būtų pa
rašyti mašinėle. Tačiau bus 
priimti ir lengvai išskaito
mi ranka rašyti kūriniai.

5. Prie kiekvieno kūrinio 
pridedamas lydraštis su au
toriaus vardu-pavarde, ad
resu ir telefono numeriu. 
Dalyvavimas varžybose dėl 
premijos — viešas aktas.

Premiją laimėjusio rank-. 
raščio autorius galės tartis 
su Kultūros taryba dėl jo 
išleidimo arba pats susiras
ti leidėją.

JAV LB Kultūros taryba

DIDĖJA DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

DOVANŲ SĄRAŠAS

Prieš dvi savaites mūsų 
skaitytojams, laiškuose bu
vo nurodyta stambiosios do
vanos, kurios gaus Dirvą 
parėmusieji. Tas sąrašas vis 
didėja. Taip pvz. žymios 
Chicagos kosmetikos firmos 
dalininkas inž. Algis Modes
tas, prieš išvykdamas tar
nybiniais reikalais į Taiwa- 
ną, Japoniją ir P. Korėją, 
pažadėjo Dirvos rėmėjams 
skirti. 25 vienetus jo paten
tuotų gaminių, pardavinėja
mų visoje Amerikoje ir už
jūrio kraštuose.

Juozas Kapočius, Lietu
vių Enciklopedijos leidėjas, 
taip pat įsirikiavo į dovanų 
davėjų tarpą atsiųsdamas 
Vinco Krėvės raštų rinkinį 
25 dol. vertės.

Visiems jiems Dirva nuo- 
šidžiai dėkoja.

. Jeigu kas ligšiol neprisi- 
ruošėte Dirvai grąžinti laiš
ko atkarpų, prašome jas 
grąžinti nedelsiant, gal net 
šiandien.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
D I R V O S 
PRENUMERATĄ
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