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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIŲ TAUTOS ATSPARUMAS

Prezidentas Richard Ninon su pasirinktu viceprezidentu Gerald Fordu, kurio apklausi
nėjimą baigusi senato komisija vienbalsiai pritarė paskyrimui ir pasiūlė senato pilna
čiai jį tose pareigose tvirtinti. Senatas balsuos už savaitės, kai Fordo apklausinėjimą 
baigs ir Atstovų rūmai.

NIXONO GRĮŽIMAS
į viešumu jam kiek padėjo, bet...

Prieš Padėkos Dieną pra
dėtas aktyvus prezidento 
Nixono dalyvavimas viešu
moje, atrodo, kiek atstatė 
jo nusmukusi populiarumą, 
tačiau ir karščiausi jo šali
ninkai, jei tokių dar yra, bi
jojo džiaugtis. Juk pagal lig
šiolinę praktiką kiekvieną 
jo priešpuolį palydėdavo 
naujo skandalo iškilimas! Už 
tat ir dabartinį jo ‘come 
back’ reikia vertinti atsar
giai.

Jo dabar paimtą gynimo
si linija atrodo tokia: per 
1972 metų rinkimų kampani
ją buvo padaryta klaidų ir 
nusikaltimų. Jis, preziden
tas, nedalyvąvęs jų planavi
me ar nuslėpime, tačiau jis 
negali išsiginti už tai atsaky- 
mybės. Toji neesanti tokia, 
kad reikalautų jo pasitrauki 
mo. Jis tesakąs, kaip respu
blikonų gubernatorių konfe
rencijose, kad esąs ‘sorry’.

Jei jis tokios linijos laiky
tųsi tuojau po rinkimų, re
zultatai būtų greičiausiai ge
resni. Dabar tačiau jo presti
žas buvo taip kritęs, kad kal
bėdamas AP redaktorių 
konferencijoje net turėjo pa
reikšti: ‘I am not a crook’.

Toks dramatiškas ir ‘ne- 
protokoliškas’ prezidento pa 
reiškimas aiškiai rodo, kad 
jis jautėsi esąs priremtas 
prie sienos. Normaliai kal
tės įrodymų našta kristų kai 
tintojams, bet šiuo atveju 
jam atiteko nekaltybės įro
dymo našta, nes klausimas 
sukasi ne apie tai, ar jis ver
tas kalėjimo, bet ar jis gali 
atlikti prezidento pareigas.

Juk jam ilgesnį laiką ty
lint ir viešumoje nepasiro
dant, daug kas galėjo pra
dėti manyti, kad paskutinie
ji mėnesiai jam buvo tiesiog 
pragaras, kurį normalus 
žmogus sunkiai gali išlaikyti 
be didesnio nervų pairimo ar 
net visiško pakrikimo. Už 
tat jo išėjimas į viešumą 
sveikintinas bent ta prasme, 
kad jis pasirodė dar esąs vi
sai normalus ir nepalūžęs.

Tautos visumai toks įro
dymas turbūt svarbesnis ne
gu nekaltybės užtikrinimas. 
Šiaip ar taip Nixonas prive
dė Amerikos politinę siste
mą prie perfekcijos ir ... ab
surdo. Kaip sklandžiai ir 
greitai buvo surinkti milijo
nai dolerių! Bet pinigų su
kėlimas Amerikos politinėje 
sistemoje yra būtinai reika-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
lingas ir visados buvo prak
tikuojamas. Gal mažesniu 
mastu, bet dabar ir laikai ki
tokie. Padidėjo skelbimų iš
laidos, bet kartu ir turtingų 
žmonių bei institucijų skai 
čius. Tiesa, jų duoklėse visa
dos gali įžiūrėti savo intere
sų siekimą, tačiau kada ir 
kur to nebuvo. Ta aukų 
rinkimų ‘perfekcija’ ateityje 
reikalinga didesnės kontro
lės, tačiau kol kas ji dar ne
buvo padariusi didesnės 
žalos. Kaip neimsi McGo- 
vern neturėjo jokių šansų 
būti išrinktas prezidentu. Ir 
net jei būtų, jo valdymas 
vargiai būtų buvęs geres
nis.

Nixono išsilaikymo šan
sas glūdi tautos įsitikinime, 
kad šiuo metu negalima 
keisti ‘pakinkytų arklių’. 
Tam jau nėra laiko, nes rei
kia susidoroti su energijos 
krize. Kongresas ta proga 
jam davė labai didelius įga
liojimus ir teises, kas skam
ba kaip paradoksas: kam di
dinti galią žmogaus, kuriuo 
nepasitikima?

Žinia, tuojau pasigirs kal
tinimų, kad Nixonas yra kal
tas ir dėl paskutinės krizės, 
bent leidęs iš jos pasipelny
ti naftos kompanijoms. Iš 
tikro dėl krizės kaltas visa
me pasaulyje šuoliais didė
jąs naftos produktų parei
kalavimas. Padidėjęs reika
lavimas įgalino sudaryti naf
tą produkuojančių Artimųjų 
Rytų valstybių kartelį, kuris 
padiktavo naujas kainas. Iz
raelio karas susidariusiai si
tuacijai pridavė politinį ant- 
spalvį. Bet krizė vistiek 
būtų atėjusi, nors gal kiek 
vėliau.

Dėl krizės pakilusios ir 
dar daugiau pakilsiančios 
kainos pagreitino infliaciją, 
kuri šiais metais sieks JAV 
7 ar 8%. Visa ta veda prie 
depresijos, kuri faktinai net 
būtų reikalinga, kad padė
tų ūkiniams veiksniams susi
orientuoti naujoje situaci
joje. Administracija prie de
presijos tačiau nenorės pri
leisti ir pradės pumpuoti 
viešąsias lėšas ūkio atkuti- 
nimui, kas savo keliu ves 
prie padidėjusios infliacijos.

Sutraukus situacija atro
do tokia. Žmonės nenori pre
zidento pakeitimo, nes reika 
lingi skubūs žygiai užtikrin

ti daugumai nelabai skau
džią žiemą. Šiuo metu Nixo- 
nui nelabai pavydi ir didžiau 
si jo priešai, kurie gali skai
čiuoti, kad vėliau padidėję 
ūkiniai keblumai Nixoną 
greičiau pribaigs negu mora
liniai klausimai. Nixonas ta
čiau gavo atvangą savo iš
silaikymo kovoje. Jis tu’ ’ 
šansą pagerinti savo pozici
jas, jei ... likimas bus jam 
palankus.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
33-čias suvažiavimas

Dalyvaujant atstovams iš 
daugelio JAV lietuvių kolo
nijų lapkričio 17 d. Shera- 
ton - Midway viešbutyje, 
Chicagoje įvykęs ALT suva
žiavimas praėjo vieningoje 
dvasioje bei darbingoje nuo
taikoje.

Suvažiavime dalyvavo 36 
ALT Tarybos nariai, 12 
ALT skyrių atstovų, 15 kitų 
organizacijų atstovų, 6 spau
dos atstovai bei 27 svečiai.

Suvažiavimui pasikeisda
mi pirmininkavo: dr. K. Bo
belis, T. Blinstrubas, P. Dar- 
gis, dr. K. Šidlauskas, kun. 
A. Stašys ir dr. J. Valaitis. 
Prezidiuman taip pat buvo 
pakviesta Lietuvos Gen. 
Konsule J. Daužvardienė.

Sekretoriatą sudarė: M. 
Andrikytė, P. Jokubka, K. 
Januška ir E. Vilimaitė. Re
zoliucijų komisiją: T. Blins
trubas, A. Čaplikas, A. De- 
venienė, M. Gudelis, A. Pau- 
tienis, J. Skorubskas, kun. 
A. Stašys, A. Sukauskas ir 
dr. K. Šidlauskas. Mandatų 
komisija: I. Blinstrubienė, T.

ALT suvažiavimo, įvykusio š.m. lapkričio 17-18 d. Chicagoįe, dalvviai. V. Noreikos nuotr.

‘Lietuvos TSR gyvento
jai’ - tokia statistinių davi
nių, skaičių, palyginimų ir 
nuošimčių knygutė (200 
pusi.) šiomis dienomis pasi
rodė Vilniuje. Leidykla: 
Mintis. Autoriai: A. Stanai
tis ir P. Adlys. Tiražas: 
12000. Kaina: 72 kap. Tokia 
yra leidinuko metrika. Bet 
tai dar neviskas. Būtiname 
‘aprobatur’, rusų kalba įrašy 
ta, kad autoriai yra: (rusų 
alfabetu) Stanaitis Algirdas 
-Jurgis, Kazevič ir Adlys 
Piatras-Gediminas, Jurgevič. 
Tad iš rusiškojo teksto suži
nome netiktai autorių var
dus (lietuviškai pateikti tik 
vienaraidžiai inicialai), bet ir 
autorių tėvų vardus. Iki 
šiol tokio tradicinio rusiško
jo tėvevardžio lietuvių kalba 
leidiniuose dar neteko maty
ti.

Ši kurjoziška lietuviškai ir 
rusiškai surašytoji knygos 
metrika tilpo ketvirtajame 
puslapyje. Šiaip gi leidinys 
nėra kurjoziškas. Knygutė 
mus tikrai sudomina. Pa
teiktieji daviniai rodo, kad 
nevysli lietuvių tauta kietai 
ir kantriai atlaikė karų ir 
okupacijų smūgius ir išėjo iš 
tų negandų laimėtoja. Tau
ta, tuo tarpu, nesumažėjo. 
Tai primena garsųjį poeto 
vyskupo Antano Baranaus
ko posakį: kad tu, gude, ne
sulauktum!

Knygos autoriai buvo pa
sitaikinę apie 30 paskirų sta
tistinių, demografinių, popu
liarios lektūros žanro, šalti
nių ir pateikė susistemintus 
davinius apie ‘LTSR’ gy
ventojus, net apie lietuvius

Kuzienė ir dr. VI. Šimaitis.
Suvažiavimą atidarė ALT 

pirm. dr. K. Bobelis, pa
kviesdamas kun. dr. J. 
Prunskį sukalbėti maldą.

Po gausių sveikinimų pa
grindinį valdybos pranešimą 
padarė pirm. dr. K. Bobelis, 
kurį papildė kiti valdybos 
nariai.

Pirm. Bobelis apgailesta
vo, kad ne teisė, bet susidė- 
jusios aplinkybės nustato 
valstybių politiką. Dažnai 
tokie ėjimai pažeidžia pagrin 
dines žmogaus bei tautų tei
ses ir paverčia įvairius pa
reiškimus dėl laisvės bei tai
kos tik tuščiomis deklaraci
jomis. Kol tebesitęsia eilės 

valstybių pavergimas, ne- 
li būti jokios pastovios tai
kos. Dabartiniu metu yra 
mažai ženklų, kad iš tikrųjų 
yra siekiama teisingos tai
kos. Europos Saugumo Kon 
ferencija vyksta Sovietų Są
jungos imperialistinių sieki
mų išdavoje. Amerikos pa
galba Sovietų Sąjungai tai
kos nepriartino, o santykių

ST. PERMINĄS
plačiame pasaulyje. Tekste 
yra šie poskyriai: teritori
ja ir gyventojai, miesto 
gyventojai, kaimo gyvento
jai, nacionalinė gyventojų 
sudėtis, amžiaus struktūra 
bei natūralus ir mechaninis 
prieaugis, pragyvenimo šal
tiniai, kultūrinis ir materia
linis lygis, lietuviai už Lietu
vos sienų.

Neišvengiami yra autorių 
komplimentai tarybinei san
tvarkai, kuri ‘talkina gyveni
mo pažangai’, pažįstant vieti
nes sąlygas, neatrodo kvai
las Nepriklausomos Lietu
vos pravardžiavimas ‘bur
žuazine Lietuva’. Tad, ten
kindami skaitytojų smalsu
mą, plačiau apžvelgiame tą 
leidinį.

Dabar, 1973 metais, Lie
tuva turi 3.234.000 gyvento
jų. Per karą ir okupacijas te
ritorija neteko apie 850.000 
gyventojų. Į šį skaičių (mes 
galvojame) tenka įrašyti na
cių masiniai naikintus žy
dus ir kelias masines sovie
tines deportacijas. ‘Lietuva 
neteko beveik trečdalio sa
vo gyventojų’ santūriai pas
tebi autoriai, nedetalizuoda
mi, neįvardindami genoci
dinių veiksnių.

Lietuvos plotis sudaro 
65.200 kvadaratinių kilomet
rų. Gyventojų tankumas 48. 
Prisimenant, kad Šveicarija 
turi tankumo koeficientą 
152, o Belgija net 318, Lie
tuva yra pakankamai erdvi 
ir atvira didėjančiai popu
liacijai. Į tas galimybes, aiš-

ALG. PAUTIENIS
pagerinimas tik sunkina 
Lietuvos reikalus

Iš šviesesnės pusės, pir
mininkas pastebėjo vis didė
jančią vidujinę rezistenciją 
Rusijoje, kas silpnina komu
nizmą ir daugelio Afrikos 
valstybių pabudimą, kurios 
anksčiau lengvai pasiduoda
vo komunistų įtakai.

ALT darbas yra sunkus, 
bet pastovus, nes siekia Lie
tuvos laisvės. Reikia vengti 
trinties savo tarpe bei at
remti komunistų akciją, nes 
šie silpnina mus. BALFo ge
ras sujungimas, prie kurio 
prisidėjo ALT, yra labai tei
giamas reiškinys.

Pirmininkas pasidžiaugė 
vis stiprėjančia ALTa. Metų 
bėgyje įsijungė dvi naujos 
organizacijos: Lietuvos At
gimimo Sąjūdis ir Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga, 
Įsteigti nauji ALT skyriai 
Scranton ir Wilkes-Barre 
bei atkurtas Cicero ALT 
skyrius ALT iniciatyva bu-

(Nukelta į 4 psl.) 

ku, remiasi kolonizatoriai. 
Lietuvių tautos vyslumas tė
ra 1.5 vaiko šeimai. Tuo tar
pu esamai padėčiai išlaikyti 
šeima privalo turėti 2.5 prie
auglio koeficientą. Lietuviai 
gali padvigubėti tiktai per 
80 metų. Tuo tarpu vyslios 
tautos (Sovietų sąjungoje, 
tokios; kazachai, kirgizai, 
etc.) dvigubėja per 30 metų.

Ši vyslumo proporcija 
(mes pastebime) įrodo, kaip 
žalinga yra lietuvių tautai 
būti aneksuotai į vyslesnių 
tautų junginį. Suvereni vals
tybė gali uždaryti duris ki
tataučių importui į savo te
ritoriją. Sniečkus ir jo pupe- 
tai to padaryti negali. Todėl 
lietuviams ir savo krašte 
prieš akis yra išnykimo tra
gedija.

Autoriai pastebi šį apmau
dingą faktą. Prieaugio ma
žumą jie aiškina krašto ur
banizacija ir moterų įtrauki
mu į darbus. Mat, vyrų pa
jamos negali išlaikyti šei
mos, nei turėti daugiau vai
kų. Tos sąlygos, į kurias 
okupacinis režimas pastatė 
lietuvišką šeimą, yra reali 
talka genocidui.

Nepriklausomos Lietuvos 
logiškas administracinis su
siskirstymas apskritimis, se
niai panaikintas. Įsteigti ra
jonai. 23 senos apskritys bu
vo išmainytos į sritis, rajo
nus ir apylinkes. Šis admi
nistracinis chaosas kelis 
kart buvo keičiamas. Dabar 
nusistovėjusi padėtis yra 
suėjusi i 44 rajonus ir 650 
apylinkes. Išguję lietuvišką 
apskritį ir valsčių bolševi
kai nukopijavo ‘visasąjun
ginę’ nomenklatūrą.

Miestų terminologijoje 
taip pat viešpatauja mažai 
mums suprantami pavadini
mai, surišti su vietovių savi
valdos bei centrinės kont
rolės ypatybėmis. Yra ‘res
publikinio pavaldumo mies
tai', ‘rajoninio pavaldumo 
miestai’, ir kt. 1970 metais 
buvollS vietovių, kurios va
dinamos miestais. Daugu
moje tai smulkios gyven
vietės, nes tiktai 22 miestai 
turi daugiau kaip 10.000 
gyventojų.

Stambiausi miestai Vil
nius, Kaunas ir Klaipėda. 
Miestų gyventojų skaičius 
dinamiškai didėja. Daugiau 
pusės krašto gyventojų jau 
gyvena miestuose. Bet tarp 
■miestų yra ir mažėjančių sa
vo gyventojų skaičiumi.Tai 
Skaudvilė, Linkuva, Vabal
ninkas, Dusetos, Užventis, 
Žagarė, Kudirkos Naumies
tis, Smalininkai, ir kt. Jo
niškėlyje, pav. palyginus su 
ankstesniais daviniais, su
mažėjo net 27% gyventojų. 
Atrodo, kad gyventojų skai
čius didėja vietose, kur stei
giami stambesni industrijos 
centrai.

Vilnius pasiekė 409 tūks
tančių , Kaunas skaičiuoja 

(Nukelta į 2 psl.)
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

OFICIALUS KLUBO ATIDARYMAS
Nors Sydnėjaus lietuvių 

klubas veikia jau geras pus
metis, tačiau oficialusis ati
darymas įvyko lapkričio 10 
dieną. Dalyvaujant apie 600 
narių ir kviestinių svečių, 
klubą pašventino ir specia
lias maldas sukalbėjo Syd
nėjaus lietuvių klebonas 
kun. P. Butkus. Oficialiai 
klubą atidaryti buvo pakvies 
tas Bankstowno miesto bur
mistras, kurio žinioje gyve
na labai daug lietuvių ir ku
rio įstaigoms taip pat pri
klauso ir šis klubas. Nuden
gus specialią, prieky klubo 
įmūrytą lentą, kurią iš šo
nų puošė Australijos ir Lie
tuvos vėliavos, miesto bur
mistras R.s. Lockwood pa
skelbė klubą oficialiai atida
rytą.

Šios dienos iškilmėms klu
bas, iki 8 vai. vakaro, buvo 
bendrai publikai uždarytas 
ir viduje, prie gausybės įvai
riausių gėrybių, susėdo ati
darymo svečiai. Nuotaika 
buvo ypatingai pakili ir iškil
minga. Nesigirdėjo kasdieni
nių pokerio mašinų triukš
mo, ponios dėvėjo gražias 
išeigines suknias, kai ir vy
rų bei jaunimo veiduose, ga
lėjai pastebėti tą džiaugsmą, 
kad štai mūsų toks puikus 
klubas yra pilnai įpilietina- 
mas. Atrodė, kad tai yra lie
tuviškasis Sydnėjaus ‘Ope
ros Rūmų’ atidarymas.

Eilėje sveikinimų išsisky
rė pačio burmistro žodžiai, 
kuriuose jis išreiškė džiaugs
mą ir pasigėrėjimą, kad lie
tuviai, kaip ir kiti naujie
ji ateiviai, yra tiek daug įne
šę į Australijos gyvenimą, 
kultūrą ir meną. Nusišyp
sojęs ir pasižiūrėjęs į savo 
žmoną jis pasakė, kad jis no
rėtų bent mažą dalį šių pui
kių vaišių išmokinti savo 
žmoną gaminti, nes čia vie
nas dalykas skanesnis už 
kitą.

Gražų sveikinimo žodį ta
rė parlamento narys N. J. 
Kearns, kai, raštu sveikino 
Pavergtųjų Tautų pirminin
kas senatorius D. Darby. Sa
vo nuoširdžiais sveikinimais 
išsiskyrė latvių pirmininkas 
G. Bagdonovics, džiaugda
masis mūsų visų pabaltie
čių esama vienybe, pavyz
džiu duodamas dr. J. K. 
Valiūną ir kitus pabaltie
čių atliktus darbus Helsin
kyje. Patį jausmingiau
sią sveikinimo žodį tarė jau
noji estų bendruomenės 
pirmininkė T. Krolis. Jos 
jaudinantys žodžiai, puiki 
ištarmė ir artimumas mūsų 
bendrųjų reikalų supratimo, 
išspaudė ne vienai mote
riai ašaras. Iš lietuvių pu
sės sveikino Sydnėjaus bend

LIETUVIU 

TAUTOS 

ATSPARUMAS...
(Atkelta iš 1 psl.)

332 tūkstančių , Klaipėda - 
155, Šiauliai -- 103, Panevė
žys -- 84, Alytus - 36, Ma
rijampolė (Kapsukas) - 31, 
Ukmergė - 22, Telšiai - 21, 
Kėdainiai -- 22, Tauragė -- 
20, Radviliškis - 17, Jonava 
- 20, Plungė - 13, Mažei
kiai - 17, Utena -- 16, 
Kretinga -13, Šilutė - 12, 
Kuršėnai - 11, Biržai - 12. 
Kitos vietovės nėra pasieku
sios 10.000. Iš teksto negali
ma, tačiau suprasti, kurie 
miestai padidėjo dėl į jų 
ribas įjungtų žemių, kurios 
anksčiau ėjo į valsčiaus gy
ventojų skaičių ? Kaip žinia, 
kauno ribosna įjungė pla
čias apylinkes, kurios anks
čiau nebuvo miesto terito
rija. 

(Bus daugiau)

ruomenės pirmininkas J. 
Maksvytis.

Trumpoje programoje pa
sirodė A. Pluko vadovauja
mas kvartetas, kurį sudaro: 
A. Cibulskytė, V. Griškai- 
tytė, E. Kymantaitė ir J. Ko- 
lakauskaitė, vėliau duetas, 
susidedąs iš A. Storpirštie
nės ir E. Bielkienės, piani
nu pritariant Z. Bielkutei. 
Programą užbaigė Sydne- 
jaus vyrų choras, vadovau
jamas Br. Kiverio.

Nors klubas savo populia
rumu ir yra seniai įėjęs 
į visų Sydnėjaus lietuvių gy
venimą, ką paliudija vis 
didėjantis narių skaičius (tu
rima jau apie 700), tačiau 
šis iškilmingas ir puikus ati
darymas, oficialiai užant
spaudavo tolimesnę šio di
džiojo Sydnėjaus lietuvių 
židinio ateitį.

***
Prieš savaitė laiko Sydne- 

juje lankėsi Australjos Kraš
to V-bos pirmininkas V. Ne- 
verauskas ir Kultūros Tary
bos p-kas V. Baltutis. Savo 
oficialiuose posėdžiuose, ku
riuose dalyvavo eilė Sydne- 
jaus lietuvių veikėjų, pirmi
ninkai pareiškė, kad didieji 
busimųjų Lietuvių Dienų 
Adelaidėje 1974 metais pa
rengimai, yra kone baigti. Vi 
sos parengiamosios komisi
jos sudarytos, salės užsaky
tos, programos paruoštos ir 
reikia tik visiems ruoštis, 
kai ši šventė Adelaidėje, 
turėtų būti išskirtinai gera. 
Pirmininkai kvietė visus lie
tuvius kuo skaitlingiau daly
vauti netrukus būsimuose 
solistės G. Čapkauskienės 
koncertuose. Buvo padary
tas specialus pranešimas 
jaunimo klausimu ir, mano
ma, kad norint eiti kartu su 
gyvenimu, reikės greitoje 
ateityje padaryti netikėtų ir 
staigių pakeitimų, apie ku
riuos plačiau nebuvo minėta.***

Rasa Kubiliūtė, Adelaidės 
choro Lituania dirigentė, 
kuri Adelaidės universitete 
labai išpopuliarino lietuvių 
liaudies dainas.

Adelaidės choro jaunoji 
dirigentė Rasa Kubiliūtė 
studijuoja Adelaidės uni
versitete muzikologiją ir sa
vo moksliniams darbams ji 
yra pasirinkusi lietuvių liau
dies dainas, kurių nemažai 
ji yra įrašiusi į juostas ir jas 
parodė savo profesorei, kuri 
nustebusi, labai susidomėjo 
šiomis meniškomis dainomis 
ir, susitarusi su R. Kubi- 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

liūte, pakvietė E. Dainienę 
ir dr. Maželienę, kurios visai 
studentų auditorijai labai 
įdomiai pravedė diskusijas 
apie mūsų liaudies dainas. 
Po šių pašnekesių buvo gau
ti šilti padėkos laiškai iš ka
tedros vedėjos.

Sydnėjaus Socialinės Glo
bos Moterų D-ja savo meti
niame susirinkime išsirinko 
naują valdybą, pasiskirsčiu
sią sekančiomis pareigomis:
O. Baužienė -- pirm. S. 
Mauragienė -- vicep., V. Ka- 
bailienė -- vicep., P. Daukie- 
nė -- sekr., B.Jerumbauskie- 
nė - ižd., L. Gasiūnienė -- 
ligonių tvarkytoja, M. Mige- 
vičienė - ypatingiems reika
lams atstovė, O. Maksvytie- 
nė -- ūkvedė. Moterų draugi
ja jau yra pastačiusi šešis 
butus savo Lietuvių sodybo
je ir jie visi yra apgyvendin
ti pensininkais. Statybos ei
na toliau. Keista, pirminin
kė O. Baužienė, apvažinėju- 
si kone pusę pasaulio, lai
mingai grįžo į namus, ku
riuose, tuoj po kelionės, be- 
virdama pietus paslydo ir 
nusilaužė ranką.***

Melbourno studentams 
beplečiant savo veiklą, buvo 
padidinta ir valdyba, penk
tuoju nariu pakviečiant A. 
Balbatą. Valdybai vadovau
ja L. Zaikauskas. Valdyba 
neseniai turėjo specialų susi
rinkimą studentams, kur bu
vo apsvarstyta tolimesnė 
studentų veikla. Turėtas 
studentų metinis balius su
traukė net 130 studentų, ku
rie gražiai pritapo prie kitų 
svečių.

***
Sydnėjaus studentai, stu

dijuoją Maųuarie universi
tete, įsteigė pirmąją lietuvių 
studentų draugiją iš vieno 
universiteto ir pavadino 
MULE vardu (Macąuarie 
Universiteto Lietuviai Exi- 
le).

♦ **

Australijos lietuviai stu
dentai turi ir savo specialų 
ženklelį, pagamintą pagal 
Vinco Jomanto projektą 
1968 metais. Ženklelio fone 
yra trys ugnies liepsnos, ap
suptos dešimties sąnarių 
grandine. Liepsnos ir gran
dinė vaizduoja vienybės iš
mintį, besireiškiančią vie
ningomis pastangomis.***

Bevažinėjant man po Pran
cūziją prieš metus laiko, kai 
tik prakalbėdavau angliškai 
tuoj pasakydavau, kad esu iš 
Australjos, nes nei ameriko
nai, nei anglai nebuvo popu 
liarūs, kai į australus žiūrė
davo kaip iš mėnulio atskri
dusius. Gi po metų, kai mū
sų seimo atstovas ir ponia 
Balsiai, po pasaulio lietuvių 
seimo, atsidūrė Paryžiuje, 
tai, prasitarus jiems, kad 
yra iš Australjos, ne tik kad 
negalėjo viešbučių gauti, bet

Europos lietuviai
■ LIUDAS VISMANTAS

DU BENDRUOMENINKAI
Šiemet Vakarų Europoje 

keli žinomi veikėjai atšven
tė sukaktuves. Jų tarpe du 
bendruomenininkai: dr. Pet
ras Radvila ir prel. dr. J. 
Aviža.

Petras Radvila gimė 1903 
m. rugpiūčio 2 d. Marinonių 
km., Biržų vis. ir apskr. 
1927 m., baigęs Prienų ‘Ži
burio’ gimnaziją, įstojo į 
Kauno u-tą, veterinarijos sk 
skyrių. Tačiau šį skyrių už
darius, vėliau studijavo Ber
no u-te, Šveicarijoje, kur įsi
gijo diplomą ir daktaro laips
nį. 1933 m. buvo paskirtas 
Valstybės veterinarijos bak
teriologijos instituto vyr. 
asistentu. Vėliau specializa
vosi Vienoje ir Budapešte 
serumų ir skiepų gamyboje. 
1935 m. paskirtas to institu
to serologijos vedėju. Insti
tutui persiorganizavus į Ve
terinarijos akademiją, jis 
buvo paskirtas akademijos 
serologijos skyriaus direkto
riumi. Čia jis dirbo moksli
nį darbą iki II bolševikų oku
pacijos. 1944 m. pasišalino 
nuo bolševikų ir atsidūrė Vo 
kietijoje, iš kur persikėlė į 
Šveicariją. Čia ilgą laiką 
Berne dirbo šveicarų seru
mų ir skiepų institute, o 
prieš porą metų išėjo į pen
siją.

Dr. P. Radvila yra para
šęs nemaža savo specialy
bės raštų įvairiuose lietuvių 
ir šveicarų žurnaluose. Pas
taruoju metu jis aktyviai 
veikia Šveicarijos lietuvių 
bendruomenėje, kur yra per 
renkamas pirmininku. Nors 
ši bendruomenė nėra dide
lė, bet pirm. P. Radvilos 
dėka ji energingai garsina 
Lietuvos vardą politinėse 
sferose ir šveicarų spaudo
je-

Kitas nusipelnęs bendruo- 
menininkas yra prel. dr. Jo
nas Aviža. Jis gimė 1912 m. 

lapkričio 8 d. Žemaitkiemy
je, Ukmergės apskr. Baigęs 
Ukmergės gim-ją, teologiją 
studijavo Kauno Vytauto 
Didžiojo u-te. Kunigu įšvęs
tas 1938 m. Vėliau studijas 
gilino Romoje, kur 1958 m. 
įsigijo krikščioniškosios ar
cheologijos daktaro laipsnį. 
Nuo 1946 iki 1948 m. jis bu- 

ir pinigų jiems nekeitė, jau 
nekalbant apie kitas nemalo
nias smulkmenas. Tik su 
Australijos ambasados pa
galba galėjo šiaip taip pra
gyventi Prancūzijoj. Atrodo 
kad buvę didieji protestai 
prieš prancūzų atomines 
bombas, išsprogdintas Aus
tralijos pašonėje, juos pada
rė prancūzų priešu Nr. 1. 

Geriausia Šv. Kalėdų dovana —

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
IR KITOS LIET. ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOS IŠLEISTOS KNYGOS

Teirautis: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadvvay, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759 

Dėmesio! Kai kurioms knygoms daroma nuolaida net iki 50%. 
Prašykite kainarašeio.

vo Tautinės delegatūros 
kancleriu Vokietijoje, o nuo 
1965 m. jis yra Vokietijos 
sielovados direktorius.

Be to, dr. J. Aviža akty
viai dalyvavo Vokietijos 
lietuvių bendruomeninėje 
veikloje. Jis buvo nuo 1956 
m. tarybos narys, valdybos 
narys, o nuo 1963-65 m. val
dybos pirmininkas. Nors 
prieš keletą metų jis pasi
traukė iš aktyvios bendruo
meninės veiklos, tačiau jis 
bendruomene ir dabar rūpi
nasi.

Abiem sukaktuvininkams 
linkime geros sveikatos, 
ilgiausių metų ir sėkmingos 
darbuotės mūsų tautos lais
vės bylai.

• Šią vasarą Huettenfel- 
de, Romuvoje, įvyko vaikų 
vasaros stovykla, kurioje 
dalyvavo apie 100 vaikų. 
Stovyklai vadovavo L. Nar- 
kus, D. Zarachaitė, I. Mau- 
sa, Ž. Vilčinskaitė, R. Mont- 
vilaitė ir I. Šiušelytė. Kele
tas stovyklautojų įstojo į Va
sario 16 gimnaziją.

• Šiais mokslo metais Va
sario 16 gimnazijoje mokosi 
84 mokiniai: 44 mergaitės ir 
40 berniukų. Naujų mokinių 
įstojo 21, jų tarpe 7 iš užjū
rių.

• Ilgametis Vasario 16 
gimnazijos mokytojas Kazys 
Motgabis išėjo į pensiją ir 
pasitraukė iš pareigų. Šie
met, gruodžio mėn. jis šven
čia 75 m. sukaktuves. Gim
nazijoje jis dėstė muziką, 
geografiją ir kitus dalykus. 
Mokytoju jis buvo ir nepri
klausomoje Lietuvoje. Vasa
rio 16 gimnazijoje jis vado
vavo mokinių chorui ir or
kestrėliams. Dabar gimnazi
joje muziką dėsto Valteris 
Banaitis.

• Pasaulinio masto solistė 
Lilija Šukytė Liet, studijų 
savaitėje, Romuvoje, padai
navo lietuvių liaudies dai
nų ir operų arijų. Jai akom
panavo muzikologė R. Lamp- 
satytė. Abiem menininkėm 
publika buvo sužavėta.

• Į Liet. Moterų Klubų 
federacijos valdybą Vokieti
joje išrinktos: Z. Glemžie- 
nė, E. Lucienė ir G. Rep
šienė iš Stuttgarto, P. Ivins
kienė iš Bonnos, D. Mali
nauskienė ir M. Berentienė 
iš Hamburgo ir St. Rugulie- 
nė iš Raštatto. Į Revizijos 
komisiją: T. Lipšienė ir E. 
Baliulienė iš Hamburgo ir S. 
Baublienė iš Stuttgarto.

• Memmingeno apylinkėje 
išrinkta nauja Valdyba. Ją 
sudaro: Kasp. Radzevičius, 
Vyt. Damijonaitis ir A. Sta
šaitis.

• Š. m. rugpiūčio mėn. 6 

d. Hemsbache, netoli Romu
vos, mirė Kostas Auškal
nis. Jis buvo gimęs 1932 m. 
1960 m. su žmona repatria- 
vo į Vokietiją. Dvejus me
tus dirbo gimnazijoje, kaip 
šoferis. Buvo nuoširdus žmo
gus, geras lietuvis.

• Švedijos Lietuvių Bend
ruomenės valdybą sudaro: 
inž. V. Vilkenas -- pirm., J. 
Lingis - vicepirm., J. Pajau
jis - vicepirm., dr. K. Če
ginskas, - sekr., A. Jocevi- 
čius - ižd., gyd. K. Būga ir
O. Vyšniauskienė -- vald. 
nariai.

PUNCH PRESS 
PRES BRAKE 

DAY AND NIGHT SHIFT OPENINGS 
OVERTIME. COMPANY PAID 

FRINGE BENEFITS.

REX HINGE CO. 
J 5 40 COIT AVĖ.

CLEVELAND, OHIO 
_____________ (88-94)

DIE CAST DIE DESIGNERS 
Opportunity for a qualified die east 
die disigner and checker in the pro
gressive engineering departmenl of a 
rapidly grovving company. Excellent 
vvorking conditions, high vveekly sala 
ry plūs many fringe benefits. Apply 
in person.

LESTER IND. INC.
25661 CANNON RD.

BEDFORD HEIGHTS, OHIO 
1000 FT. EAST FROM 1-271 

AT ROCKS1DE EXIT 
An Equal Opportunity Employer 

____ __________________________________ (88-94) 

WANTED EXPERIENCED 
SHEET METAL LAYOUT MAN 

PUNCH PRESS OPERATOR 
TURRET PRESS OPERATOR 

Mušt be able to read blue prints. 
PROTO METAL CO. 

1473 E. 361 ST.
EASTLAKE, OHIO 44094 
ASK FOR MR. WHITE 

(88-94)

IBC Products Ine.
and

IBC Foundry 
Division

Taking applications for the 
following positions:

Precision Machinist
(Bridgeport)

Die Makers
(Familia-r with investment dies)

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints and elosfe 

tolerance-

also

General Foundrv 
Operations

Excellent working conditions,

totai benefits.

APPLY

4325 Delemere Blvd. 
Royal Oak. Mich.

(88-94)

VANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

LEADERS 
FITTERS 
WELDERS

Mušt have steel fabrication cxperi- 
ence. 48 hour week. Top wages and 
Benefits.

THE DANKEN CO. 
2861 WESTERN 

DBTRO1T, MICH.
(88-92>

WANTE.D 
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIRMEN 
Experienced on progressive dies. 1 o;> 
hourly rate for qualified men, am! 
fringe beneiits. Apply call or wrile 

EBERHART STEEL PRODUCTS 
CORP.

317 E. Jefferson 
Mishawaka. Ind. 

(88-9-1

WANTED JOURNEYMEN
TOOL AND DIEMAKERS 

ELECTRICIANS
Second and Third Shift

We need tool and die makers and 
electricians on our second and third 
shift. Tool and die makers mušt have 
a journeymans card or be able to 
attain one through experience. Elec
tricians should be familiar with 449 
single-phase. 3 phase motor controls, 
motors up to 100 HP, eleetronie sens- 
ing equipment and be able to trouble 
shoot and repair spot vvelders.
No layoffs - Our vvage and benefit 
prdgram is one of the best in the 
area.

ANDERSON-BOLLING 
MFG. CO.

Ę. Savidge St.
Spring Lake, Mich.

Attn.: Personnel Office
616-842-8220 ext. 35, 36 or 37 

(88-91)

EXPEHIENCED
MACHINISTS

Ist & 2nd Shift
TURRET LATHE

MILLING MACHINE
SURFACE GRINDER

I.D. and O.D. GRINDER
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE
ERICKSON TOOL 

CO.
34300 .Solon Rd.

Solon, Ohio 44139
(88-94'
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LIETUVIŠKOS 

INFORMACIJOS SVARBA

Kaip žiūrite į mūsų politinių ir 
pasaulėžiūrinių organizacijų 
santalka?c

Tarpusaviam ryšiui palai
kyti, būtina turėti tam tikrą 
įstaigą - Informacijos cent
rą. Tokio Centro išlaikymas 
reikalauja didesnių išlaidų ir 
atitinkamų kvalifikacijų 
žmonių. Kol tokios centri
nės įstaigos neturime, tas 
pareigas dalinai atlieka di
džiųjų organizacijų valdy
bos ir lietuviškieji laikraš 
čiai.

Šiandien negalima įsivaiz
duoti, kaip atrodytų lietuvių 
organizacinis gyvenimas be 
lietuviškų laikraščių. Lietu
viškieji laikrščiai ne tik at
lieka informacinį uždavinį, 
bet taip pat palaiko išsi
barsčiusių lietuvių tarpusa
vį ryšį. Nors mūsų laikraš
čiai leidžiami ideologiniais 
ar konfesiniais pagrindais, 
bet jie yra lietuviški ir atlie
ka didelį vaidmenį lietuvy
bės išlaikymo ir laisvės at
gavimo kovoje.

Vienu ar kitu klausimu 
tarpusavyje laikraščiai ir 
žurnalai pasiginčyja, bet pa
grindiniais tikslais sutaria ir 
vieningai remia didžiųjų or
ganizacijų pastangas atko
voti Lietuvai nepriklauso
mybę ir išlaikyti tremties 
lietuvį gyvą.

Šiais klausimais lietuviš
koji spaudą yra vieninga, 
kaip niekad. Kartais iškyla 
ginčų vienu ar kitu klausi
mu ir, atrodo, kad nesutaria 
dėl pagrindinių tikslų, bet 
tikrumoje, ginčijamasi tik 
dėl metodų tiems tikslams 
siekti. Metodai įvairuoja, o 
pagrindiniai tikslai nesikei
čia. Dėl tokios polemikos, tik 
pagyvėja lietuviškoji spauda 
ir parodo jos stiprybę. Vieno 
dai galvoti ir rašyti verčia 
tik totalistiniai kraštai, ku
rie nepakenčia nei kritikos 
nei kitaip manančių. Laisva 
spauda klausimus pagvilde
na vispusiškai ir išryškina 
geriausius ėjimus.

Reikia džiaugtis, kad gy
vename laisvame krašte, de
mokratinėje santvarkoje ir 
galime laisvai savo mintis 
reikšti, tik reikia būti kul
tūringiems ir mokėti pagerb
ti kitų nuomones. Kartais 
atsitinka, kad kokį reikalą 
begindami ir įtaigodami, nu
stojame savitvardos ir gru
biai suniekiname patį asme
nį. Polemikoje svarbu išlaik- 
kyti šaltakraujiškumą ir ne
įžeidinėti savo oponento, o 
nagrinėti iškeltas mintis ar 
idėjas. Kartais ne tik gali
ma, bet reikia atsakyti į vie
ną ar kitą rašinį, bet tuo at
sakymu įrodyti jo klaidas, 
bet ne niekinti asmens. 
Mūsų spaudoje kartais 
pasitaiko ir aštresniu straips 
nių liečiančių ne tik iškel
tas mintis, bet ir niekinan
čių rašiusį asmenį. To netu
rėtų būti.

Laisva spauda yra ne tam, 
kad koneveiktumėm vieną 
ar kitą asmenį, bet tam 
kad galėtumėm pareikšti sa
vo nuomones kultūringu 
būdu. Ką reikėtų daryti, jei 
liktų tik vienas laikraštis ir 

skelbtų tik vienos krypties 
idėjas

Lietuviškų laikraščių yra 
keliolika (ypač JAV) ir tuo 
reikia džiaugtis ir didžiuotis, 
o ne laukti jų sunykimo.

VILTIES draugija, kaip 
DIRVOS leidėja, deda pas
tangas ne tik laikraštį išlai
kyti, bet kiek sąlygos 
leidžia, jį tobulinti ir moder
ninti spausdinimo priemo
nes. Geraširdžių skaitytojų 
dėka, buvo sutelktas pagrin
dinis kapitalas įsigyti naujai 
rinkimo mašinai. Iš Dirvos 
pranešimo žinote, kad maši
na gauta ir paleista į darbą, 
nors ir ne visa suma buvo 
sutelkta.

Šiandien sunku daryti 
ateities sąmatas, nes inflia
cijai plečiantis, kainos didė
ja ir nežinai kiek reikės 
mokėti už mėnesio ar metų.

Taigi, VILTIES draugija 
ir DIRVOS redakcija dar 
kartą kreipiasi į visus DIR
VOS skaitytojus, prašyda
ma aktyviai įsijungti į daro
mą loteriją ir savo auką 
atsiųsti Dirvai. Laimėji
mams numatytas terminas 
artėja, o dar nedidelė dalis 
prenumeratorių įsijungė su 
savo auka.

Prašome visus DIRVOS 
skaitytojus paskubė
ti prisiųsti loterijos lape
lį su savo auka ir įsijung
ti į DIRVOS rėmėjų ei
les.

Nemažesnės svarbos turi 
ir naujų prenumeratorių 
suradimas. Visus geros va
lios lietuvius prašome užsi
sakyti DIRVA ir įsijungti į 
kovotojų eiles už lietuvy
bės išlaikymą ir Lietuvai 
laisvės atgavimą. Ypač jau
nimas turėtų daugiau dėme
sio skirti lietuviškam laik
raščiui ir žurnalui. Prenume
ruodami Dirvą, kad ir toliau 
gyvendami nuo lietuviškų 
centrų, gali prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo.

Jaunime, jau šiandien už
sisakyk DIRVĄ ir įsijunk 
į bekompromisinę kovą už 
Lietuvos laisvę. (aj)

PARAMA MOŠŲ 
SPAUSTUVEI . 
ATNAUJINTI

Kaip jau rašėme, naujoji 
rinkimo mašinėle nupirkta 
ir Dirva ja renkama, tačiau 
ji atsiėjo žymiai brangiau, 
negu pradžioje buvo numa
tyta: su dviem naujais 
.šriftais ir visais priedais 
kainavo 8,219.55 dol.

Iki šiai dienai malonūs 
Dirvos skaitytojai mašinė
lės įsigijimui suaukojo 
5,722.25 dol. Skolai pilnai 
išmokėti, neužtraukiant 
banke paskolos, mums dar 
reikia 2,497.30 dol.

Būsime labai dėkingi, jei

- Gerai žinome, kad poli
tikavimas yra neišvengiama 
blogybė, kartu ir būtinybė, 
kurios pasėkoje kartais su
naikinamos ištisos tautos ir 
jų amžiais kurti kultūriniai 
lobiai. Didieji politikai viso
se demokratinėse valstybė
se rungtyniauja ir savitar- 
py pešasi dėl garbės ir val
džios postų, naudodami kar
tais net antihumaniškas prie 
mones, kad tik laimėtų. Šiuo 
metu kaip tik tokiu pavyz
džiu matome JAV-bes.

Nors tiesioginiai politiniai 
interesai faktiškai prasideda 
ir baigiasi valdymo galioje, 
bet jie persimeta ir domi
nuoja taip pat individuali
niame, bendruomeniniame, 
tautiniame ir tarptautinia
me gyvenime. Valdžios, gar
bės troškimas, valdovų am
bicijos sukuria didžiąsias 
imperijas ir sunaikina jas, 
iškelia didžias asmenybes ir 
be laiko vienu ar kitu būdu, 
be jokios moralinės atsako
mybės suduoda jų karjerai 
smūgį, kad niekuomet ne
bepakiltų.

Politinė įtampa jau eilę 
metų tęsiasi ir lietuvių iš
eivijos tarpe, nes mūsų visų 
tikslas, į kurį nukreiptos 
visos pastangos, plačiam 
pasauly pasklidusių išeivių 
uždavinys ir gyvenimo įpras
minimas - vėl atkurti sava
rankišką Lietuvos valstybę. 
Tam tikslui siekti turime du 
kelius: politinį ir kultūrinį.

Politiniu keliu Lietuvai 
tebetarnauja užsieniuose li
kusi mūsų diplomatija, tęs
dama Lietuvos suverenumą, 
o jai talkina Lietuvos laisvi
nimo kovai susibūrę mūsų 
veiksnių institucijos: Vy
riausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, Amerikos

Dirvos skaitytojai savo, kad 
ir nedidelėmis aukomis, pa
dės mums išmokėti šią sko
lą. Ačiū.

• Kazys Algenis, nuošir
dus Dirvos rėmėjas, gyv. 
Woodhaven, N. Y., naujos 
spaustuvės mašinos įsigiji
mui atsiuntė 50 dol.

• Juozas Neverauskas, 
gyv, Munster, Ind., per Vil
ties draugijos pirm. K. Po
cių spaustuvės mašinų at
naujinimo fondui atsiuntė 
25 dol,

• Agota ir Kazys Domar
kai, gyv.. Highland, Ind., 
per Vilties draugijos pirm. 
K. Pocių atsiuntė spaustu
vės mašinoms atnaujinti 10 
dol.

• Clevelando Skaulinin- 
kiu Draugovė spaustuvės 
mašinų atnaujinimui įteikė 
20 dol.

• Vladas Žilinskas, gyv. 
Fort Lee, N. J. spaustuvės 
atnaujinimui atsiuntė 20 
dol.

• Petras Indreika, gyv. 
E. Chicago, spaustuvės ma
šinų atnaujinimui atsiuntė 
auką 5 dol.

• Jolanda Mickevičiūtė, 
Vysk. Valančiau lit. mokyk
los CIevelande mokinė, įtei
kė iš savo sutaupytų pinigų 
mašinų atnaujinimui auką 
2 dol. 25 c.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Lietuvių Taryba ir paskuti
niu laiku 1971 m. sausio 
mėn. Lietuvių Bendruome
nės sesijoje nutarimu būti 
politiniu veiksniu pasiskel
bė ir LB-nė.

Nors šių dienų pasaulio 
politinės painiavos nerodo 
mums jokio tiesaus kelio į 
greitą ir teisingą Lietuvos 
išlaisvinimą, tačiau laisvės 
byla nėra palaidota, ypač 
kai paskutiniu laiku ją iške
lia iš pačios tautos kilę lais
vės herojinės aukos, net gy
vybės praradimu savanoriš
ka kaina. Bet laisvinimo dar
bas neina taip aktyviai ir 
darniai dėl aukščiau minėtų 
institucijų rungtyniavimo 
siekiant pirmenybių.

Vieni iš tų politinių vado
vų įrodinėja, kad mūsų poli
tinė vienybė laisvinimo dar
be yra vienas iš svarbiausių 
ginklų sekmingesniam veik
los išvystymui, todėl jos rei
kia ir siekti, vietoj energi
ją eikvojus politiniams gin
čams. Geriausia išeitis esą, 
kad visos pagrindinės sro
vės, kovojančios už Lietu
vos laisvę, susijungtų Vlike 
ir būtų pasiekta kalbama 
vienybė.

Bet štai kiti primygtinai 
siūlo tos politinės vienybės 
ieškoti ne kitur tik Lietuvių 
Bendruomenėje, nes esą Vli
kas ir ALTa laisvinimo 
darbo pilnai neatlieka, todėl 
PLB ir JAV LB vadovybės 
turėtų nedelsiant pajudėti 
Lietuvos laisvinimo darbe. 
( Į laisvę, nr. 45-82.).

‘Pasaulio LB turėtų vai
dinti pirmaujantį vaidmenį 
visame Lietuvos laisvinimo 
darbe: ji ir turi žmonių ir 
kartu turi jau gerą organi
zaciją' (Į laisvę 46-83). 
Mėgėjams nėra vietos nei 
vienoje srityje, mėgėjams 
neturėtų būti vietos nė Lie
tuvos laisvinimo darbe. PLB 
ir JAV LB vadovybės turėtų 
sutelkti tam darbui kiek ga
lima didesnį skaičių specia
listų ir Lietuvos laisvinimo 
darbe pajudėti pilnu frontu 
ir pilna jėga’, tėn pat rašo
ma.

Tačiau mūsų dideliam nu
stebimui apie LB ‘specialis
tus’ Leonardas Valiukas, 
grįždamas iš PLB seimo Wa- 
shingtone, per Laisvės Žibu
rio radijo valandėlę New 
Yorke padarė pranešimą 
nuvertinęs seimą ir pabrėž
damas, kad buvusi PLB val
dyba tai buvo elitas, asme
nybės, o dabar išrinkti ne
žinomi, pilki žmonės.

Gal dėl to Vlikas ir Altą 
taip energingai laisvinimo 
darbe nepajudėjo į priekį, 
kad iki šiol dar neturėjo nei 
savo kariuomenės, nei ato
minių ginklų, nei aiškaus 

kovos fronto, nei tokių ‘spe
cialistų’ gerų strategų. Jų 
vaidmuo tik padėti tautai iš
silaisvinti galimomis prie
monėmis palaikyti Lietuvos 
laisvės bylą gyvą.

Atsakydama į šį klausimą, 
norėčiau pabrėžti, jog mūsų 
politinių bei pasaulėžiūrinių 
organizacijų santalka yra 
laiko diktuojama būtinybė. 
Kad šitaip yra mes aiškiai 
matome neigiamus reiški
nius šiame krašte, kur nėra 
idėjinių sambūrių, kur gyve
nimas nepagrįstas aukštes
niais principais bei idealais 
kur net svarbiausi viso kraš
to gyventojus liečiantieji ir 
net lemiantieji įvykiai spren
džiami vadovaujantis dienos 
nuotaikom. Kai šitaip svar
biuosius krašto klausimus 

sprendžia vyresnieji politi
kai bei įvairių sambūrių va
dovai, tai dar į didesnius 
kraštutinumus pasuka jau
noji karta, į kurių sū
kurį kartais patenka ir lietu
vių jaunimas.

Tačiau mums politinė sri
tis yra itin svarbi, nes ji 
labiausiai nemėgiama oku
panto ir įvairiais būdais 
bandoma nuslopinti.

Tiesa, yra žmonių, kurie 
per ketvirtį šimtmečio me
tų šioj svetingoj žemėj įsi
kūrimo, nustojo remti ne 
tik politinį, bet ir kiekvieną 
lietuvišką darbą, nustojo 
skaityti lietuvišką spaudą, 
motyvuodami lėšų ir laiko 
stoka. Tai nėra jokia trage
dija, tai imigracinio gyveni
mo išimtys, nes atvertę 
antrą lapo pusę matysime, 
jog tie pirmieji pavargėliai 
yra vieni iš tvirčiausiai mate 
rialiai čia įsikūrusių. Ir ne
nuostabu, nes, kai ima pūs
tis piniginė, traukiasi duos- 
ni širdis, anot vieno filosofo. 
Dėl jų nėra ko aimanuoti. 
Jų sudarytą lietuviškų dar
bų rėmimo tuštumą dvigu
bai užpildo kiti, kurie vi
sais laikais sudaro tautos pa
grindą.

Aplamai, visa lietuviško
ji veikla remiasi idealistine 
visuomenės dalimi, pavie
niais asmenimis, kurie tau
tos interesus, kovą už lais
vę ir tautos egzistenciją iš
eivijoj statydami aukščiau 
savo asmeninių materialinių 
reikalų, eina partizaniškai 
grumdamiesi, siekdami tų 
idealų, dažnai užmiršdami 
save, neatsigrįždami net pa
žvelgti, ar eina kas nors pas
kui juos. Tokių yra politikų, 
o daugiausia kūrėjų, spau
dos darbuotojų ir visuome
nės veikėjų. Jie yra labai 
reikalingi, nežiūrint jog ne
apsieina be klaidų ir, dažnai 
kitaip manančių ir net tos
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pačios ideologijos žmonių 
būna nesuprasti, jų aukos 
darbuose imama ieškoti sa
vanaudiškumo, karjeros, 
garbės troškimo, ambicijos 
ir kitų blogybių. Jei tokių 
užsigrūdinusių mūsų tautie
čių nebūtų, lietuviškoji 
veikla išeivijoje senai būtų 
mirusi

Mūsų visos ideologinės 
organizacijos šalia politinės 
srities atlieka daug ir įvairių 
darbų vispusiškos tautinės 
veiklos baruose. Svarbiausia 
tai, kad tų atskirų grupių 
dirbami darbai nesikartoja, 
kiekvienas atlieka skirtin
gus savo užsibrėžtus pla
nus, juos įgyvendina, papil
do kitų nesuspėtus atlikti.

Kiekviena ideologinė gru
pė leidžia savo laikraščius, 
žurnalus, knygas ir tą didį 
darbą atlieka ne taip jau 
gausūs mūsų idealistų sam
būriai, aukoja lėšas, poilsio 
laiką ir energiją. Visi jie sie
kia to paties tikslo tiktai 
kiek skirtingais metodais - 
savo tėvynei laisvės ir nepri
klausomybės.

Kalbant apie iš politinių 
grupių sudarytas Lietuvos 
laisvinimo institucijas Vliką 
ir Altą bei rungtyniaujan
čią LB-nę, teisingai pasisa
kė ‘Naujoji Viltis’ nr. 3, kur 
tarp kitko rašoma:

‘Visiškai nesvarbu, koks 
bus Vlikas ir Altą, kaip jie 
bus veiklūs ar neveiklūs, 
skirtumas bus mažas ar net 
jokio, kol nepasikeis JAV 
užsienio politika. Jokie 
bendruomenininkai, ar fron
tininkai, jokios kongresi
nės rezoliucijos čia stebuk
lų nepadarys... Ryškiausia 
tokia komunistų užmesta 
meškerė mums suskaldyti ir 
sulikviduoti dėl Lietuvos 
laisvės kovojančias organi
zacijas yra tariamų refor
mų siūlymas Vlikui ir Al
tai perorganizuoti...’
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Lietuvos generalinė konsulė Juzė Daužvardienė sveikina Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinį suvažiavimą. Prie prezidiumo stalo matome, dr. Kazį Šidlauską, Teodorą Blins- 
trubą, dr. Joną Valaitį, gen. konsulę J. Daužvardienę, ALT pirm. dr. Kazį Bobelį, Povilą 
Dargį ir kun. Adolfą Stasį. V. Noreikos nuotrauka

ČESLOVAS GEDGAUDAS IR KALBOTYRA (1)

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
JŪRATĖ STATKUTĖ OE RŪSALES

ALT 33-čias SUVAŽIAVIMAS
(Atkslta iš 1 psl.) 

gauta daugelis pareiškimų 
Lietuvos laisvės klausimu. 
Senate minėjimą pravedė 
senat. C. Percy, Atstovų Rū
muose -- kongr. D. Flood. 
Eilė centro valdybos narių 
kalbėjo Vasario 16-sios mi
nėjimuose lietuvių kolonijo- 
aw.

Pirm. Bobelis 4 kartus 
lankėsi Valstybės departa
mente, kur buvo tartasi 
Lietuvos laisvinimo, Bra
žinskų, Kudirkos, muitų su
mažinimo ir kitais reika
lais.

Buvo parašyta daug pa
reiškimų amerikiečių spau
dai bei valdžios pareigū
nams. Buvo vystoma plati 
akcija dėl radijo programų, 
Radio Liberty ir Radio free 
Europe. Talkininkaujant se
nat. Percy ir dirbant per 
Bendrąjį Pabaltiečių komite
tą buvo bandoma gauti lėšų 
pabaltiečių programoms. 
Reikalai vystosi palankion 
kryptin ir manoma, kad ki
tais metais bus viena ar dvi 
savaitinės programos skir
tos pabaltiečiams. Radio Li
berty jau paprašė nurodą 
programai vadovauti kan
didatus.

Buvo daug kartų tartasi 
su VLIKo pirm. dr. K. Va
liūnu, ypatingai dėl Europos 
Saugumo Konferencijos. Pa
baltiečių delegacijoje, ALTą 
atstovavo dr. Genys. Buvo 
didelis propagandinis laimė
jimas iš delegacijos suėmi
mo. Europos spauda labai 
plačiai aprašė šį įvykį. Po 
delegacijos suėmimo buvo 
skubiai kreiptasi į Valsty
bės departamentą ir daugelį 
Kongreso narių. Taip; pat 
informuotas VLIKas, LB bei 
kitos lietuvių organizacijos. 
Buvo suaktyvintas bendra
darbiavimas su ALT sky
riais bei organizacijomis. 
Jau kiek, laiko ALT ieško 
spaudos bei informacijų 
tvarkytojo ir pagaliau sura
do stiprią pajėgą. Kun. dr. 
J. Prunskis sutiko netrukus 
paimti šias pareigas.

Pirm. Bobelis dėkojo Nau
jienoms, Dirva, Draugui, 
Laisvajai Lietuvai, Sanda
rai bei radijo programoms 
už artimą bendradarbiavi
mą, ALT biuro vedėjai p. I. 
Blinstrubienei, ir lietuvių vi
suomenei už paramą bei au
kas.

Pirmininko pranešimą pa
pildė sekretorius dr. VI. Ši
maitis.
ALT FINANSAI:

Pranešįmą padarė iždinin
kas Juozas Skorubskas. Pra
eitų metų likutis $19,382, 
pajamos $44,356, išlaidos 
$32,030, 1973 m. lapkr. 1 d. 
balansas - $31,708.

Stambiausios pajamos bu
vo iš ALT skyrių - $30,074 
Toliau sekė aukos per Lietu
vių Bendruomene, kitas or
ganizacijas ir ‘Amerikos 
Lietuvių Taryba’ knygos pre 
numerata. Iš pavienių asme
nų aukų gauta $5,028.

Stambesnės išlaidos: pa
rama VLIKui - $11,000; ALT 
biuro vedėjai ir pagelbiniam 
personalui - $4,973; ALT 
biuro patalpų nuoma, rašti
nės išlaidos, paštas, spaus- 
diniai - $4,323; Įnašai ki
toms organizacijoms $2,261; 
aukos Z. Butkaus šeimai- 
1,376; mokesčiai, knygos, 
kelionės ir kt.

Dr. J. Genys padarė iš
samų pranešimą apie Hel
sinkyje vykusią Europos 
Saugumo konferenciją ir pa
baltiečių delegacijos veiklą.

Po to sekė iždo globėjų 
pranešimas, kurį perskaitė 
V. Yucius. Knygos rastos 
vedamos tvarkingai.

Šiame suvažiavime buvo 
pagerbti veiklieji ALT Cent
ro Valdybos, Tarybos bei 
skyrių nariai, įteikiant jiems 
atsižymėjimo lapus bei Lie
tuvos laisvės statulos barel
jefus.

Kongr. Robert Hanrahan 
pasveikino suvažiavimą ir 
trumpai nušvietė savo veik
lą liečiančią Lietuvos rei
kalus.

Jis taip pat painformavo 
apie National Heritage aktą 
JAV Kongrese. Sakė yra la
bai gera galimybė gauti pen
kis milijonus dolerių etni
nėms studijoms.

Valdyba pasiūlė VIII Ame 
rios Lietuvių kongresą su
rengti Chicagoje, 1974 m. 
gegužės 24-26 d.d. Kongre
sas bus gana platus, su žy
miais kalbėtojais, banketu 
ir kt.

Suvažiavimas pritarė 
šiam valdybos projektui ir 
priėmė siūlomą kongreso da
tą bei vietą.

ALT skyrių atstovai savo 
pranešimuose pabrėžė, kad 
skyriai aktyviai dalyvauja 
Lietuvos laisvinimo darbe, 
rengia vasario 16-sios mi
nėjimus, telkia aukas Lie
tuvos laisvinimo reikalams 
ir persiunčia jas ALT cent
rui, rengia bei dalyvauja de
monstracijose bei kitoje an
tikomunistinėje veikloje, 
per valdžios įstaigas, Kon
greso narius, amerikiečių 
spaudą ir kitais būdais tal
kina ALT centro valdybai.

Nauja ALT valdyba, išski
riant naujai įstojusių organi
zacijų atstovus liko ta pati, 
o Taryboje buvo padaryti 
maži pakeitimai.

VALDYBOS SUDĖTIS
Amer. Liet. Romos Katalikų 
Federacija: Dr. K. Bobelis ir 
kun. A. Stašys, Amer. Liet. 
Socialdemokratų Sąjungas: 
J. Skorubskas ir dr. J. Valai
tis, jr., Amer. Liet. Tautinė 
Sandara: dr. K. Šidlauskas,
M. Vaidyla (pavad. T. Ku- 
zienė), Amer. Liet. Tautinė 
Sąjunga: T. Blinstrubas ir
R. Staniūnas, Susivienijimas 
.Lietuvių Amerikoje: P. Dar
gis, Lietuvių Katalikų Susi
vienijimas Amerikoje: dr. 
VI. Šimaitis, Amer. Liet. Ka
talikių Moterų Sąjunga: E. 
Vilimaitė, Lietuvos Vyčių: 
A.Pakalniškis, Lietuvos At

gimimo Sąjūdis: E. Smilgys, 
Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga: V. Šimkus, Santaros 
- Šviesos Federacija ir Šiau
rės Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga suvažiavime 
nedalyvavo. Manoma kad 
atstovai bus paskirti vė
liau.

Į iždo globėjus paskirti: 
prel. J. Baltusevičius 
(ALRKF), St. Bredes, Jr. 
(AL Socialdem. s-ga;, A. 
Čaplikas (ALT Sandara) ir 
V. Abraitis (ALT Sąjunga).

Pabaigoje vyko gyvos dis
kusijos bei buvo visa eilė 
paklausimų dėl pranešimų. 
Būdingesni: dr. J. Genys pa
informavo apie Etninių Gru 
pių Federaciją bei studen
tų stipendijas universite
tuose.

ALT garbės pirm. L. 
Šimutis siūlė stiprinti ALT 
skyrių veiklą ir vėl atnau
jinti prieš ALT garbės pirm, 
prieš 20 metų priimtą Ker- 
steno rezoliuciją. Rezoliuci
ja, kuri buvo pravesta ALT 
iniciatyva, negavo eigos 
JAV Valstybės departa
mente. Reikia sudaryti dar
bo planą ir iš naujo paju
dinti šį reikalą.

A. Devenienė siūlė iš
vystyti plačią akciją dėl se
kančio Amerikos Lietuvių 
Kongreso, kad lietuvių daly
vavimas būtų kuo gausinges 
nis.

ALT pirm. dr. K. Bobe
lis ragino išvystyti didesnį 
aktyvumą, kad daugiau lie
tuvių pakliūtų į įtakingas 
valdžios pareigas.

Dr. Genys pateikė savo 
samprotavimus dėl pabaltie
čių delegacijos arešto Hel
sinkyje ir pastebėjo, kad 
greita lietuvių akcija žymiai 
palengvino jos padėtį.

Rezoliucijų Komisija patei
kė eilę rezoliucijų projektų 
kurie buvo svarstyti, keli 
pataisyti ir priimti. Galuti
nė rezoliucijų redakcija pa 
vesta Valdybai, kuri jas pa
skelbs vėliau.

Suvažiavimas baigtas Lie
tuvos himnu.

Tuoj po suvažiavimo įvy
ko naujos ALT valdybos po
sėdis bei pasitarimas su
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‘Kai 30-tais metais pirmą 
kart įkėliau koją į Senųjų 
Kalbų Institutą (Paryžiuje), 
senelis, pasaulinio garso, 
Meillet tuoj pat manęs pa
klausė: Aha! nori studijuoti 
baltų kalbų istoriją, o ar mo
ki senslaviškai? Tai mane be 
galo pritrenkė ir sugėdino, 
nes buvau *brainwashed’ įsi
tikinimu, jog ta kalba mums 
‘svetima’.’

Tokiais žodžiais viename 
laiške aprašo Česlovas Ged
gaudas pirmuosius savo 
žingsnius mūsų praeities 
ieškojimo kelyje.

Prasidėjo ilgos mokslo ir 
tyrimų valandos Institute, į 
kurį tėra priimami rinkti
niai žinovai ir iš kurio yra 
išėję tokie mokslininkai kaip 
Meillet, Beveniste, Vaillant, 
Vendryes ir t.t. Lygindamas 
su bendru anuometinės Sor- 
bonos liberaliųjų mokslų stu 
dentų skaičiumi (8.000 - 10. 
000), Gedgaudas kartą prasi
tarė: ‘tuo tarpu mūsų nie
kad nebūdavo daugiau 10-20 
žmonių’.

Po karo audrų, dvidešimtį 
metų vėliau, emigruojant 
1952 metais iš Paryžiaus į 
JAV, Č. Gedgaudas, kiek 
žinau, jau buvo dalinai suda
ręs baltų ir slavų kalbų san 
tykio schemą. JAV-ėse, pir
majam sunkaus įsikūrimo 
laikotarpiui praėjus, studi
jas jis gilino toliau. Išvadas 
tuo klausimu Gedgaudas pir
mą kartą paskelbė Dirvoje, 
1968 metais.

1970 metais, visai skirtin
gus kalbotyros metodus var
tojęs V. Mažiulis, apie Ged
gaudo darbus greičiausiai 
nieko nežinąs, išleido Vilniu
je knygą ‘Baltų ir kitų Indo
europiečių kalbų santykiai, 
kurioje yra prieinama maž
daug tų pačių išvadų slavų 
ir baltų kalbų santykio atžil- 
giu.

Čia yra būtina padary
ti svarbią pastabą. Vakarų 
akademikų Meillet ir Vail
lant lyginamosios kalboty
ros metodus vartojęs Č. Ged
gaudas priėjo prie tam tikrų 
mokslinių išvadų. Rusų aka
demikų Toporovo ir Ivano
vo mokyklos visiškai skirtin
gą vidinės rekonstrukcijos 
metodą vartojęs V. Mažiu
lis - priėjo prie tų pačių 
išvadų. Ir vienu ir kitu at
veju tyrimo metodų pakopos 
yra buvusios griežtai objek
tyvios, nepriklausomos nuo 
paties mokslininko asmeniš
kų pogeidžių: matematinių 
formulių tikslumu buvo pri
eita matematinio griežtumo 
atsakymo.

VLIKo atstovais. ALT pirmi 
ninku perrinktas didelį akty
vumą parodęs dr. K. Bobe
lis.

Dviejų garsiausių pasau
lyje - bet labai skirtingų - 
mokyklų metodai, skirtingas 
formules vartodami, patei
kė tas pačias išdavas.

Atsakymo priėjęs, V. Ma
žiulis, būdamas išimtinai kai 
bininku -- sustojo. Č. Ged
gaudas, būdamas ne tiktai 
kalbininkas, bet ir puikus 
istorijos bei proistorės žino
vas -- žengė toliau.

Kartą priėjus išvados, kad 
slavų kalba yra kilusi iš pe
riferinės baltų kalbų šakos, 
teko Gedgaudui užklausti 
kas gi buvo dar tais laikais, 
kai ši slavo-baltų šaka nebu
vo atsiskyrusi nuo bendro 
baltų kamieno?

Atsakymas yra paprastas. 
Atnarpliojant ir dalinai da
tuojant senslavių baltišką 
kilmę, iškyla pirmykštis pro
baltų tarmių vientisumas 
nuo Baltijos iki Juodųjų Jū
rų.

Čia tat išsiskyrė Lietuvo
je gyvenančio Mažiulio ir po
litiniai laisvo Gedgaudo

Bostoniečiai Baltimorėje* ■

Šiais laikais, kai žmonės 
prisisotinę visokių pramogų, 
dairosi vis ko nors nauja, ne
lengva surasti kaskart vis 
kitų menininkų visuomenei 
sudominti ir ją didesniu 
būriu į kultūrinius renginius 
sutraukti. Ir Baltimorės lie
tuvių sceną jau yra perėję 
daug dainos sambūrių, so
listų, vaidintojų ir humo
ristų. Kiti jau net po kelis 
kartus. O vietinis Taut. 
S-gos skyrius ne kartą ir 
kanadiečių menininkų buvo 
parsitraukęs.

Tačiau atidžiau apsidai
rius, atrastas dar Baltimo
rėje nesilankęs, nors ryti
niame Amerikos pakrašty 
jau gerokai žinomas, Bosto
no Liet. Vyrų šešetas su sa
vo vadovu kompozit. Julium 
Gaideliu. Juos savo rudeni
niam koncertui spalio 27 d. 
ir pasikvietė Taut. S-gos sky. 
rius.

Sambūryje dainuoja šie 
vyrai: Eimutis Lingerai- 
tis, Norbertas Lingeraitis -- 
tenorai, Vytautas Bruzgys ir 
Ričardas Lizdenis - barito
nai, Vytautas Eiginas ir 
Pranas Šimkus bosai.

Pradedant programą, sve
čius su publika supažindi
no meno renginiam parūpin
ti sk. valdybos narys M. Ka- 
raša. Pranešė, kad pirmoji 
koncerto dalis skiriama sk. 
pirm-kui VI. Bačanskui pa
gerbti, nes tą dieną kaip tik 
buvo jo 61-sis gimtadienis. 
Dar pasidžiaugė, kad savo 
tarpe turime du retus sve
čius: p. Gaidelienė ir nese
niai iš Lietuvos, iš Vilniaus, 
atvykusį tautietį.

Šaunų Bostono šešetuką 
susirinkusieji pasveikino, 
smagiai jiems paplodami. 
Lauktuvėms sekstetas turė
jo paruošęs 11 dainų:

A. Bražinsko ‘Nemunėlį’,
N.N. ‘Ar tu atmeni’, V. 
Kairiūkščio ‘Paparčio žiedą’, 
A. Raudonikio ‘Tu neuž
miršk’, R. Ardrich ‘Kelio
nę’, M. Hajidakio ‘Tu man 
patinki’, Juliaus Gaidelio 
‘Tik tave’, K. Griauzdės ‘Alu
tį’, M. Vaitkevičiaus ‘Pienę’, 
liaudies dainą ‘Stikliukėlį’, 
harmon. Jul. Gaidelio ir 
Albėnaitės ‘Kelionę’.

Ir išvaizda ir dainavimo 
būdu bostoniškiai skyrėsi 
nuo kitų ligi šiol čia koncer
tavusių sambūrių savo ne
įprastu spalvingumu. Tai, 
ką paprastai vadiname laiky
sena scenoje, šį kartą reiš
kėsi nuolatiniu judesiu, at
seit, ‘dinamiškai’. Gal tik 
atlikdami rimtas, patrioti- 

bendras kelias. Mažiulis tą 
‘priešskiliminio’ laikotarpio 
bendrą kalbą vadina ne 
‘probaltų’, o ‘balto-slavų’ 
vardu, tuo pačiu suteikda
mas slavams lygias teises į 
šią tolimąją mūsų bendrą 
praeitį. Gedgaudas tuo tar
pu kateogirškai nurodo, kad 
priešskiliminė ir dar anks
tyvesnė istorija stovi tiesio
ginių mūsų bočių, probaltų 
ženkle.

Vėlesnis kalbinis bei poli
tinis slavų išsivystymas, ry
tietiškų įtakų aplinkon pa
tekus tam tikrai baltų šakai, 
yra kertinis Č. Gedgaudo ar
gumentas padėjęs jam at- 
narplioti visą, kas buvo 
prieš slavams atskilus ir 
visa kas atsitiko skilimui 
įvykus, Tuo remdamasis, 
Gedgaudas galėjo atstatyti 
tris su puse tūkstančio me
tų gyvavusios oficialios bal
tų valstybės istoriją ir įžvelg 
ti maždaug 10,000 metų at
gal mūsų proistorėn.

dainuoti - būti solis-

atliekamos net vi- 
gerai žinomos dainos

nės nuotaikos, dainas, vyrai 
laikėsi kiek ramiau. Šiaip 
gi jie visą laiką krutėjo,- ne
nustigo vietoje. Rankų ir ko
jų judesiais, veido išraiška, 
vien į kitus kreipdamiesi, 
tarsi besišnekučiuojant, jie 
dainos turinį tarsi vaidinte 
vaidino.

Meisteriškos komp. J. Gai
delio fortepionu palydos 
įkvepiami, keliami ir vado
vaujami, jie puikiai buvo įsi
jautę į dainos melodiją, rit
mą ir reiškiamą dvasią. Bal
sai gerai išlavėję, sayitar- 
py darniai sutapę; jauti, kad 
kiekvienas balsas sambūry
je žino savo vietą ir giliai 
jaučia, ką dainuoja. Paša
liečiui atrodė, kad jie drą
siai galėtų ir kiekvienas at
skirai 
tais.

Jų 
siems 
pasirodė tarsi naujos, švie
žios. Pav. jau nekartą anks
čiau girdėtas A. Bražinsko 
‘Nemunėlis’ nuskambėjo lyg 
visai kitaip, nesitikėtai.

Sambūrio dainavimas 
lengvai išjudino publiką, ji 
greit buvo apimta iš scenos 
sklindančios nuotaikos; vie
nu tarpu taip ‘įšilo’, kad pra
pliupo ploti į taktą dainai ir 
fortepijono palydai. 
» Tarp palankių vertinimo 
nuomonių ir pagyrų daini
ninkams nugirdau ir kiek 
priekaištų: dirbtinė ‘dina
mika’ scenoje aiškiai ro
džiusi perdėtą sekimą tele
vizijos gaminama ‘šių laikų 
dvasia’, dėlto kai kam susi
daręs pigaus pamaiviškumo 
įspūdis.

Tačiau daugumas pripa
žino, kad koncertas buvęs 
geras, ypač kad daugumas 
dainų linksmos, lengvos nuo
taikos. Sekstetas įnešęs gy
vumo, naujoviškumo, drįsęs 
atsipalaiduoti nuo [prasty
bės. Klausytojų pritarimą 
patvirtino ko ne po kiekvie
nos dainos smarkūs, triukš
mingi plojimai

Dainininkai, jų vadovas ir 
p. Gaidelienė papuošti baltų 
gėlių žiedais. Gerai, kad ren
gėjai parinko baltą spalvą, 
nes raudonumo nestigo bos
toniečių aprangoje.

Nebeatsimenu, ką dar 
sekstetas _ padainavo virš 
programos, kai nesiliaujan
čių plojimų ir šauksmų vis 
ir vis buvo iškviečiami į sce
ną. Tų pačių dainų jie nekar
todavo, bet padainuodavo 
vis naujas. Bostoniečiai ne

sukelta į 5 psl.)
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ROMANAS IŠ LIETUVOS ARTIMAS IR MUMS
Romualdas Lankauskas - "Tą šaltą žiemą", romanas, 148 psl. 

Vilnius, 1972 m.
Romualdas Lankauskas, 

vienas iš talentingesniųjų 
dabartinių rašytojų, savo ro
mano viršuje patalpino Stan 
dalio sakinį: Būti rašytoju 
reikia veik tiek pat drąsos, 
kaip ir būti kareiviu.

Rašytojas tą motto patei
sino dvigubai. Tiesioginė 
prasmė: rašytojas Remigi
jus Briedis, kęsdamas neda- 
teklių, šaldamas, neturėda
mas net tinkamos pastogės, 
susidurdamas su bukais re
daktoriais, biurokratais, 
karjeristais, savotiškais kul
tūriniais driskiais (aukštas 
pareigūnas ministerijoje, 
pravarde Stalas), priverstas 
badauti, priverstas nunešti 
savo vieninteli turtą laikro
dį į lombardą -- nepalūžta. 
Jo nepriverčia keisti, brau
kyti parašytojo kūrinio. Bū
damas tokios nepalūžtamos 
dvasios, jis galų gale lyg ir 
laimi. Jam švisteli šiokia 
tokia viltis. Rašytojas kūrė
jas gal dar prasiverš pro bu
kumą, pilkumą, priešišku
mą.

Kartu Lankauskas parodo 
ir kitą savo stiprybę - dva
sinę. Kūrinys tyras ir gry
nas be mažiausios propagan
dos, pagražinimo. Gyveni
mas, koks jis yra. Taigi ki
toks negu jis vaizduojamas 
laikraščiuose, per radiją ir 
kitur.

Knygos puslapiuose suar
tėja komunistinis ir kapita
listinis pasaulis: karjeriz
mas, biurokratizmas, opor
tunizmas, girtavimas, nesą
žiningumas, gobšumas, pa
vydas ir net banditizmas 
bendras abiem. Tačiau, pra-

BOSTONIEČIAI 
BALTIMORĖJE...*

(Atkelta iš 4 psl.) 
šykštūs, nesibrangino. Už
kandę ir kiek pailsėję, jie 
vėl grįžo scenon ir vėl padai
navo. O pabaigai vienas te
norų, Norbertas Lingeraitis, 
atliko solo neapoliečių (ita
lų) liaudies dainą. Už šią 
galima sakyti, trečiąją kon
certo dalį, publika ypač 
karštai dėkojo. Kai kas klau
sytojų N. Lingeraitį lygino 
su kadaise populiariu italų 
kilmės dainininku Mario 
Lanza.

Baltimoriečių tarpe pasi- 
skleidusius bostoniečius 
greit apspito pažįstami iš sto
vyklinių laikų. Draugiški pa
sišnekučiavimai užtruko net 
ilgokai po vidurnakčio.

Rytojaus dieną, spalio 28- 
tąją, svečius apnakvydinu- 
sieji baltimoriečiai vėl juos 
suvežė Liet. Svetainėn, kur 
su vietos tautininkais kiek 
pasivaišinę, nuoširdžiai su 
visais atsisveikino ir, sudai
navę ‘Eisim, broliukai, na
mo’, linkėjimų lydimi, ■ išvy
ko į aerodromą kelionei į 
Bostoną.

Nors publikos iki įprasti
nių tokiais atvejais pas mus 
dviejų šimtų dar gerokai 
truko, bet rengėjai atrodo 
galus su galais sudurs. 
Ir kaimynų - vašingtonie- 
čių šį kartą vos vienas kitas 
teatsilankė.

Užkalbintas liet, veiklos 
reikalu komp. J. Gaidelis pa
brėžė: labai gerą tautinį 
darbą atlieka veikėjai ir 
org-jos, kurios sudaro pro
gų menininkams pasirodyti 
kitose vietose. Kol žmonės 
jais domėsis, juos pas save 
kvies, dainos sambūriai lai
kysis. Daina nutils, kai ne
bus, kas jos besiklauso. S.M. 

dėjus lyginti, galėtumėm pa
daryti išvadą, kad kapitaliz
mo veidas šviesesnis, žmo
niškesnis. Valkatų visur ga
li būti, bet kad normalūs 
žmonės, neturėtų pastogės, 
kad nedirbantis negautų pa
šalpos - vakarų pasaulyje 
tai jau labai retas reiškinys. 
Tačiau vienas epizodas tik
rai ypatingas. Sustokime il
gėliau.

Senutė motinėlė atvyksta 
į Vilnių pasitikti savo pabė
gusio į Ameriką sūnaus, at- 
skrendančio penkioms die
nosiu. Sūnus, nepažįstąs at
vykstančio tėvo, šitaip apibū 
dina senelę: Turėjau daug 
vargo ją veždamas į Vilnių. 
Ji ligota, neprigirdi, ją daž
nai ištinka širdies priepuo
liai, ir kelionėje, važiuojant 
autobusu, aš baiminaus, kad 
ji nenumirtų. Iki autobusų 
sustojimo vietos (tik puski
lometris) ėjome kokią valan
dą. Senelė sustodavo, ilsėda
vosi, o aš laukdavau, kol ji 
atgaus kvapą ir vėl pajėgs 
žengti keliasdešimt žings
nių. Kišenėje laikiau paruoš
tus vaistus, -- juk priepuo
lis ją galėjo ištikti kiekvieną 
minutę. (23 pus.)

Vėliau. Cituoju: Tėvas 
žengė prie jos, pasilenkė ir 
pabučiavo į skruostą ‘Vai
keli, tai tu parvažiavai...’ Jos 
šnibždesys buvo labai tylus, 
vos girdimas. Ji paėmė tėvo 
ranką ir, suspaudusi savo lie
som plaštakom, ilgai laikė 
ją, tyliai verkdama.

Aš nusigręžiau.
Kažkas baisiai suspaudė 

gerklę. Už lango ūžė auto
mobiliai ir troleibusai. Ant 
pilkos sienos kabojo pa
veikslas, ir man atrodė, kad 
tas peizažas nutapytas te
nai, kur gyveno mano sene
lė, - pakrypusi medinė tro
ba; šiaudiniu stogu, gėlių 
darželis po langais, tolumoj 
pušynas.

Senelė staiga prisiminė 
obuolius. Ji padavė tėvui 
drobinį maišelį su obuliais. 
‘Čia tau, vaikeli, valgyk. 
Obuoliai gardūs, iš mūsų so
do. Ta obelis, kur augo prie 
namo galo, dar nenudžiūvo. 
O beržynėlio nebėra. Me
lioratoriai iškirto...’ (55 pus.)

Dar vėliau. Atvykėlis, be
vaikščiodamas po Vilniaus 
miestą, pagaliau ilgam įsižiū 
rėjo į šaltas melsvas ūka
nas, lyg norėdamas tenai 
kažką įžvelgti: ‘Kažkur ten, 
toli toli, gimtasis mano kai
mas’, - pagaliau tarė jis.

Taip. Gimtasis kaimas, 
obuoliai nuo jaunystės obels, 
deja, jam nelemta pamatyti 
tą jaunystės šaltinį lyg jis 
būtų Sibire. Mes visi žinome 
kodėl jam nelemta pamaty
ti, juk potvarkiai antri ka
lėjimo mūrai.

Dr. Domas Jasaitis lapkričio U d. New Yorke buvo pa
gerbtas 75 metu amžiaus sukakties proga. Pagerbimą su
rengė New Yorko L.K. Mokslo Akademija. Ateit. Med. 
Korp. Gaja ir Ateitininku Sendraugiu S-ga. Nuotraukoje 
sukaktuvininkas tarp artimųjų šeimos nariu- Iš kairės: žmo
na Sofija Jasaitienė, sūnus dr. Stasys Jasaitis, sukaktu
vininkas dr. Domas Jasaitis, duktė E. Jasaity tė-Valiūnienė 
ir žentas dr. K. J. Valiūnas. L. Tamošaičio nuotrauka

Motinėlė neatlaikė kelio
nės į miestą. Sūnui išvykus 
ji miršta.

Ar tas tragiškas epizodas 
nėra savototiškas komunis
to - humanisto protestas 
prieš nežmoniškumą? Gali
me tik spėti.

Rašytojas Briedis, nebe- 
pakęsdamas triukšmo, gir
tuokliavimo, palieka savo 
lovą kambaryje ir bėga nak
voti į šaltą dailininko dirb
tuvę. Savo draugui jis sa
ko ten: ‘Gal esu Don Kicho
tas... Nežinau... Bet man rū
pi daugelis dalykų. Argi taip 
visi ir sumiesčionėsim ? Kas 
bus, jei įsigalės abejingu
mas, dvasinis snaudulys, jei 
tik karjerą darysime ir pini
gus krausim, daugiau apie 
nieką negalvodami. (47 
pus.)

Lygiai tą patį ir mes trem
tyje galėtumėm parašyti. 
Kuo labiau turtėjame, tuo 
mažiau perkame knygų, laik- 
rščių, tuo labiau sukame 
kompromiso keliu, tuo grei
čiau virstame emigrantais, 
prarasdami politinio tremti
nio charakterį.

Romano fonas - šaltoji žie
ma. Kompozicija gan savo
tiška. Pirmuoju asmeniu 
įvykius perduoda, rituliuoja 
rašytojas Briedis ir muzi
kantas, fleitistas, džazo mu
zikos atstovas, Irvis. Vienu 
atžvilgiu jie panašūs: abu 
teigiami charakteriai, abu 
menininkai, kad ir skirtingo 
žanro. Tik kai Briedis turi 
kovoti tėl kiekvieno žings
nio, Irvio gyvenimas sėk
mingesnis. Jam be didelių 
pastangų natūraliai, gerai 
klojasi. Jei Briedis centri
nis romano stulpas, fleitis
tas Irvis tik papildytojas, 
šalutinių epizodų veikėjas, 
įjungtas į romano plotą, bet 
ne visur tampriai surištas su 
juo. Tačiau, atrodo, Lan
kauskui tai ir neberūpėjo. 
Toji beletristinė mozaika bu
vo reikalinga motinėlės epi
zodui ir fonui, kuris tapo ap
šviestas net dviem prožek
toriais. Deja, abu iš to paties 
kampo, nes, kaip minėjau, 
abu teigiami charakteriai. 
Jei būtų-priešingi, gal, įvy
kęs konfliktas, pagilintų vei
kalą.

Nežiūrint foninio žiemos 
ir dvasinio vidinio speigo, 
veikalas gan šiltas dėka dai
lininko Digimo ir vairuoto
jo bei jo šeimos.

Kažkaip visas romanas tai 
lyg koks klyksmas už geres
nį žmogų, už geresnę san
tvarką ir tuo jis šviesus, 
mielas, universalus.

Savo nuotaika jis man kaž 
kaip primena humanisto 
Kūprino apysakas, rašytas 
dar priešrevoliuciniais lai
kais. R. Spalis

JURGIS JUODIS Mišku brolis-

JURGIO JUODŽIO PARODA NEW YORKE
Dailininkas Jurgis Juodis, 

su pagalba New Yorko Fron
to Bičiulių, š.m. gruodžio 
8-9 dienomis, Brooklyne, 
naujajame Kultūros Židiny
je, 361 Highland Blvd., ren
gia savo darbų parodą.

Šią parodą jis dedikuoja 
Simo Kudirkos, Romo Ka
lantos ir 50-čiai tūkstan
čių žuvusiųjų laisvės kovo
tojų garbei.

Į parodos atidarymą gruo
džio 8 d. yra pakviestas tar
ti žodį rašytojas A. Rukšė
nas, ‘Day of Shame’ knygos 
autorius. * * *

Jurgis Juodis įdomus ir- 
nepakartojamas savo įdo
miuose meno kūriniuose - ta- 
pybose. Jis visiškai kitaip 
galvoja apie meno uždavi
nius ir pareigas savo tautai, 
savo pavergtam kraštui.

Jo įsitikinimu su paletės, 
dažų ir drobės pagalba esąs 
laisvos Lietuvos kovotojas 
ne tik su ginklu, bet su savo 
spalvingomis tapybomis. 
Drobėse viską galima iš
reikšti, kaip rašytojas savo 
knygose.

Menas yra vienas garbin
giausių ginklų mūsų laisvės 
kovoje, -- sako Jurgis Juo
dis. Tačiau menas turi būti 
tik lietuviškas! Jeigu jis tin
kamai panaudojamas ir mo
komai pritaikomas paverg
tos Lietuvos gelbėjimui ir 
jos išaukštinimui. Šiandien 
mums esant priverstinoje 
išeivijoje, toli nuo savo tė
vynės, kada mūsų tauta 
skęsta rusų atneštos vergi
jos liūne, trėmimuose, naiki-

• POPIETĖ SU ALOYZU 
BARONU rengiama sekma
dienį, gruodžio 2 d. 3:30 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose. Besidomintie
ji lietuviškąja raštija ir no
rintieji arčiau susipažinti su 
A. Baronu, brandžiu ir kū
rybingu beletristu (ir humo
ristu), maloniai kviečiami 
popietėje dalyvauti.

•KORP. FRATERNITAS 
LITHUANICA New Yorko 
skyrius gruodžio 2 d. turės 
savo metinį suvažiavimą pas 
daktarą Stasį Petrauską, 
191 North Avė., Elizabeth, 
New Jersey, telefonas 201- 
527-0283. Prasidės 11 vai. 
ryto pamaldomis už žuvu
sius ir mirusius Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje 211 Ripley 
Place, Elizabeth, N. J.'Pa
maldos lietuvių kalboje. 
Registracija ir atidarymas 
suvažiavimo 12:30 po pietų 
daktaro S. Petrausko rezi
dencijoje 191 North Avė., 
Elizabeth, New Jersey. Nuo 
širdžiai kviečiami korporan- 
tai su šeimomis.

VLADAS MINGELA

narnos ir rusinamos tautos 
ašarose, visi ir betkokie 
mūsų darbai privalo tarnau
ti ne mūsų pramogoms, ne 
mūsų baliams ir prabangai, 
bet ,tik pavergtam mūsų 
kraštui -- Lietuvai! Todėl ir 
mūsų menininkai nėra laisvi 
nuo įsipareigojimo savo spal
vingu menu padėti tautai ko
voti prieš raudonosios Mask
vos vergiją.

Mūsų savanoriai gyvy
bių ir kraujo aukomis su 
menkais ginklais iškovojo 
Lietuvai laisvę. Mes mokėjo
me laisvi gyventi, kurti eko- 
nomihę gerovę bei kultūrą, 
deja, nemokėjome, o gal ne
norėjome savo krašto laisvę 
ginti. Todėl likimas mums 
buvo negailestingas, tarda
mas baisius žodžius: ‘Tas 
laisvės nevertas, kas negi
na jos!’.

Toks yra dailininkas J. 
Juodis. Jo kuriamas menas - 
dailė besąlyginiai tarnauja 
savo nemirtingajai Tėvynei 
Lietuvai. Jis jai ir šiandien 
pasiliko ištikimas savo ža
vaus meno vizijose.

Dail. Jurgio Juodžio pa
rodos turi pasisekimą. Chi
cagoje jo parodą aplankė 
net apie 2000 žmonių! 
Lankėsi mokinių ekskursi
jos. Detroite jo parodą ap
lankė irgi keli šimtai meno 
mėgėjų. Brangiausi 
mėgėjų. Brangiausi paveiks
lai beveik visi buvo išpirk
ti! Jie brangūs... Bet jis sa
vo darbais, savo tapybomis 
nesišvaisto. Kiekvienam pa
veikslui jis paaukoja mėne
siais užtrunkantį laiką, o kai- 
kada metais aukojasi savo 
istoriniams paveikslams. 
Užtat nelengva jam parodas 
ruošti: jos gana retai įvyks
ta, kadangi po kiekvienos 
parodos dailininkas pasilie
ka, kaip po gaisro. Jis turi 
vėl kurti, kurti ir sunkiai 
dirbti, kol pasiruošia kitai, 
sekančiai parodai.

Kultūros Židinyje rengia
moje parodoje bus išstaty

JURGIS JUODIS Aušra.

ta 45 paveikslai, aiškiai nau
ji, dar niekur nerodyti, kaip: 
R. Kalanta -- jaunuolio pasi
aukojimas Tėvynei; Lais
vės Auka - Simas Kudirka; 
Ugnies laisvė -- per ugnį ir 
kardą ateis laisvės dienos 
Lietuvai; Šventoji Ugnis r- 
Ugnies ir gamtos kultas lie
tuviuose; Jūratė ir Kasty
tis; Milda - meilės deivė ' 
Saulėlydis virš Kauno pilies; 
Baltoji nuotaka; Verkia duo
na tinginio valgoma.

J. Juodis kuria su meile 
ir įsijautimu, kruopščiai, at
sargiai, pasišvęsdamas savo 
kūriniams, jiems atiduoda
mas visą savo širdį, svajo
nes ir meilę. Jis savo kompo
zicijoms, o ypač jų detalėms 
pašvenčia daug laiko.

Sėkmės ir šioje parodo
je kaip ir praeity!

• Dail. Jurgio Juodžio kū
rinių paroda, dedikuota Si
mo Kudirkos, Romo Kalan
tos ir kitų Lietuvos didvy
rių garbei, rengiama š. m. 
gruodžio 8-9 dienomis di
džiojoje naujoje lietuvių 
Kultūros židinio^ salėje.

Parodos atidarymas įvyks 
gruodžio 8 d., šeštadienį, 7 
vai. vakare. Atidarymo žodį 
tars Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis. 
Dail. Česlovas Janusas api
būdins kūrinių parodą. Al
gis Rukšėnas, jaunosios 
kartos lietuvis — visuome
nininkas, parašęs anglų 

J<alba knygą ”Day of 
Shame”, nušvies knygoje 
aprašytus Simo Kudirkos 
tragedijos įvykius.

New Yorko, New Jersey, 
Connecticut ir kitų artimų
jų kolonijų lietuvių visuo
menė nuoširdžiai kviečiama 
parodos atidaryme daly
vauti. Po atidarymo visi 
kviečiami apžiūrėti paveik
slus, pabendrauti prie kavu
tės, pasišnekėti.

Parodos rengėjai: Lietu
vių Fronto Bičiulių New 
Yorko Sambūris.
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LŽS-gos Detroito skyriaus nariai savo suruoštoje žur
nalistų popietėje spalio 21 d. CadiUac Motelyje Windsore, 
Ont., pasveikino gimimo dienos proga savininkę Birutę Ja
nuškienę ir įteikė raudonų gėlių puokštę. Iš kairės į dešinę 
sėdi: Vincas Tamošiūnas, Birutė Januškienė ir Vladas 
Selenis. Stovi: J. Ramanauskas, P. Januška, P. Tarūta, A. 
Žiedas, A. Grinius, V. Alantas ir Balys Gražulis.

~J. Urbono nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
■..... m ANTANAS GRINIUS

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
NARIŲ, NEOLITUANŲ 

IR PRITARIANČIŲ 
SUSIRINKIMAS

■Gruodžio 8 d., šeštadienį, 
7 v. v., Lietuvių Namuose 
kviečiamas Tautinės Sąjun
gos Detroito skyriaus narių, 
Detroito neolituanų ir pri
tariančių su šeimomis ir 
draugais susirinkimas, ku
riame dalyvaus svečias iš 
Clevelando dr. Antanas 
Butkus, tautininkas ir neo- 
lituanas. Bus pranešimas ir 
pasitarimai aktualiais ir rū
pimais klausimais, kavutė 
ir pagerbtas svečias.

AKTUALI PASKAITA
Gruodžio 9 d., sekmadie

nį, 12 vai. Lietuvių Namuo
se dr. Antanas Butkus, at
vykęs iš Clevelando, skai
tys paskaitą: "Arterinės 
žaizdos, širdies smūgis ir 
galimybės jų išvengti’’. Dr. 
A. Butkus yra garsiosios 
Clevelande Clinic laborato
rijos vedėjas.

Jis yra išspausdinęs eilę 
mokslinių straipsnių ameri
kiečių ir kitų žurnaluose 
apie riebalų įtaką kraujo in
dų ligoms. Ir ši jo paskaita 
gali būti ne tik įdomi, bet 
ir praktiškai naudinga.

Rengėjai, Tautinės Są

■s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

jungos Detroito skyrius ir 
Detroito neolituanai, kvie
čia lietuvius pasinaudoti 
proga ir atvykti pasiklau
syti dr. A. Butkaus paskai
tos.

KARIUOMENĖS 
PAMINĖJIMAS

Lietuvos Kariuomenės 55 
metų sukakties paminėjimą 
ruošia birutininkės, ramo- 
vėnai ir šauliai gruodžio 2 
d. šia tvarka:

10:30 iškilmingos pamal
dos šv. Antano bažnyčioje; 
12:00 vai. akademija ir po 
jos banketas Lietuvių Na
muose. Amerikos Himną 
giedos sol. Pranas Zaranka, 
akompanuos Rimas Kaspu
tis.

Paskaitą skaitys LŠST c. 
v. pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas, o meninę progra
mą atliks mūsų tautinių šo
kių grupė "Šilainė”, vado
vaujama Galinos Gobienės. 
Taura Zarankaitė padekla
muos šventei pritaikintą ei
lėraštį. Pamaldose ir akade
mijoje visos organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis.

Rengėjai prašo visus De
troito, Windsoro ir apylin
kių lietuvius pamaldose, 
akademijoje ir bankete gau
siai dalyvauti.

•i

DIRVA

REKOMENDUOJAME Į SLA 

PILDOMĄJĄ TARYBĄ 
PATYRUSIUS ŽMONES

Gruodžio mėnesį SLA na
riai atliks (kuopose) mūsų 
broliškos organizacijos Pil
domosios Tarybos nominaci
jas. Labai svarbu, kad į Pil
domąją Tarybą būtų nomi
nuoti tokie kandidatai, ku
rie, patekę į Centro vadovy
bę netik atliktų jiems pa
vestas pareigas, bet kad 
savo darbu prisidėtų prie 
mūsų organizacijos gero
vės ir kilimo. Mes esame įsi
tikinę, kad didžiajai mūsų 
šeimai - SUSIVIENIJIMUI 
bus naudingiausia, jei:

Povilas P. Darbis bus -- 
Prezidentas; Alexander 
Chaplikas -- Vicepreziden
tas; Genevieve Meiliūnas - 
Sekretorė; Euphrosine Mi- 
kužiutė -- Iždininkė; Jose- 
phine Mileriutė - Iždo Glo
bėja, Dr. Daniel Degesys- 
Daktaras Kvotėjas.

Nors trumpai peržvelki
me mūsų rekomenduoja
mus asmenis ir jų veiklą.

SLA Prezidentas Povilas 
Dargis yra gimęs Lietuvoje. 
Studijavo Teisę Lietuvos ir 
Amerikos Universitetuose. 
Dabar P.P. Dargis eina at- 
sakomingas pareigas Pitts
burgho Apygardos Teisme. 
Jis virš 40 metų Pittsburgho 
mieste vadovauja Lietuvių 
radijo programai. 1944 me
tais P.P. Dargiui teko pir
mininkauti organizuojant ir 
surengiant AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBOS sei
mą. Jis yra Amerikos Lietu
vių Tarybos Centro Valdy
boje ir kaipo ALT atstovas 
buvo delegacijos ir lankėsi 
pas Amerikos Prezidentus: 
Harry Truman ir Kennedy. 
Povilas P.Dargis SLA nariu 
yra nuo pat savo atvykimo 
iš Lietuvos. Jis čia Pitts- 
burghe, 1929 metais, įkūrė 
SLA 353 kuopą, kuriai ir iki 
šios dienos pirmininkauja. 
Šiuo laiku yra SLA Pildomo
joje Taryboje ir garbingai 
einą SLA Prezidento parei
gas.

Viceprezidentas: Alek 
sandras Chaplikas gimęs 
Lietuvoje. 1932 jis baigė 
Massachusetts Institute of 
Technology įsigydamas inži
nieriaus diplomą. Jis yra bu
vęs ALT Bostono skyriaus 
pirmininkas, Amerikos Le
gionierių posto komandie- 
rius ir So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos pir
mininkas. Jau daugiau kaip 
20 metų jis darbuojasi mūsų 
Susivienijime. Jis yra buvęs 
SLA Kontrolės Komisijoje, 
SLA Skundų ir Apeliacijų

•- Jaunieji žurnalistai su
sirinkę lapkričio 2 d. į savo 
pirmą posėdį, išsirinko val
dybą ir pasiskirstė pareigo
mis taip:

Pirmininkas Saulius Jan
kauskas, vicepirmininkas 
Lidija Majauskaitė, sekre
torius Gintė Damušytė ir iž
dininkas Aida Smalinskaitė. 
Jaunuosius spaudos bend
radarbius suorganizavo ir 
juos globoja LŽS-gos De
troito skyriaus pirmininkas 
Vladas Selenis.

• Wayne Statė Universi
tete lietuviškam, kambariui 
įrengti komiteto suruoštos 
loterijos lapkričio 18 d. lai
mė teko ir dovanas laimėjo: 
Pontiac "Firebird” automo
bilį Leopaldas Heiningas, 
RCA spalvotą TV Petras 
Rūkštelė ii' radijo aparatą 
Keri Henry.

• ALT suvažiavime Chi
cagoje iš Detroite dalyvavo: 
DLOC valdybos nariai: Elž
bieta Paurazienė. pirminin
kas Antanas Sukauskas ir 
Pranas Polteraitis.

Komisijos pirmininkas, o da
bar yra SLA 2-ros apskri
ties pirmininkas. A. Chap
likas yra kupinas energijos 
ir darbštumo. Dabar eina 
SLA Pildomojoje Taryboje 
Viceprezidento pareigas.

Sekretorė: Genevieve
Meiliūnas yra gimusi Latvi
joje, 1936 metais Liepojuje 
baigė Komercinį Instituą, 
vėliau atvyko į Ameriką ir 
tais pačiais metais pradėjo 
dirbti SLA Centro Įstaigoje, 
New York, N.Y.

Per 27 metus dirbo visus 
SLA Centro įstaigos skyrių 
darbus. Genovaitė Meiliu- 
nienė priklauso SLA 126 
kuopai New Yorke ir toje 
kuopoje eina vicepirminin
kės pareigas. Ji priklauso 
Karių Moterų Draugijos ‘Bi
rutės’ skyriui ir New Yorko 
Moterų Klubui. Dabar Gene
vieve Meiliūnas eina parei
gas SLA Pildomoje Tarybo
je, kaipo SLA sekreotorė.

Iždininkė: Euphrosine Mi
kužis yra Amerikoje gimu
si. Ji baigė University of 
Chicago, gamtos mokslų 
fakultetą, gaudama mokyto
jos diplomą. Ji taip pat bai
gė ir investavimo kursus. E. 
Mikužiutė yra Corn Pro
ducts Company Trademark 
Department skyriaus vedė
ja. Ji pirmininkavo Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
riui Chicagoje, o dabar yra 
ALT direktorė. Per eilę me
tų ji buvo SLA Iždo Globėja, 
dabar eina SLA iždininkės 
pareigas Pildomojoje Tary
boje.

Iždo Globėja: Josephine 
Miller yra Amerikoje gimu
si. Ji baigė Business School 
(komcerinius kursus ir Eg- 
gert Music Conservatory. Jo
sephine Mileriutė yra kvali
fikuota pianistė. Ji yra Ame
rican Travel Service įstai
gos Chicagoje vedėja. J. Mi
leriutė yra SLA 336 kuopos 
iždininkė ir sekretorė. Šiuo 
metu Josephine Miller yra 
SLA Pildomojoje Taryboje 
ir eina Iždo Globėjos parei
gas.

Iždo Globėja: Christine 
Austin gimė Chicagoje ten 
studijavo ir baigė Moser 
Business Kolegiją. Dirbo 
sekretorės pareigose Ameri
can Can Co., o vėliau buvo 
Westinghouse International 
bendrovės pardavimo sky
riaus vedėjo pavaduotoja 
Washington,D.C. Šiuo metu 
dirba Naujienose ir eina 
dienraščio biznio vedėjos pa
reigas. Prieš Antrąjį Pasau
linį karą kartu su Pirmyn 
Choru buvo nuvažiavusi į 
nepriklausomą Lietuvą ir 
kartu su choru dainavo.

Dvejus metus buvo Chica
gos Lietuvių Moterų Klubo 
pirmininkė. Ji yra Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
134-tos Moterų kuopos narė 
ir jau 20 metų eina šios kuo
pos Finansų Sekretorės ir 
Iždininkės pareigas. Visa jos 
šeima -- motina ir vaikai yra 
SLA nariai. Šiuo metu ji yra 
kandidatė į SLA Iždo Globė
jus.

Daktaras Kvotėjas: Dr. 
Danielius Degėsys yra gi
męs Lietuvoje. Baigęs Aly
taus gimnaziją. 1936 m. įsto
jo į Lietuvos karo mokyklą 
ir ją baigė leitenanto laips
niu. Po to įstojo į V.D. 
Universiteto medicinos fa
kultetą, kurį baigė 1943 m. 
ir vėliau studijavo chirurgi
ją Vienos klinikose Austrijo
je. 1949 metais atvykęs į 
JAV įsikūrė Clevelande ir 
įgijęs chirurgo specialybę, 
apsiribojo grynai chirurgine 
praktika. Dr. Degesys, ge
rai pažįstamas iš jo moksli
nių straipsnių medicinos ir 
kitais klausimais, nuo pat at
vykimo dalyvauja SLA ir ki
tų lietuviškų organizacijų 
veikloje. Dabar Dr. Dege-

Jaunieji Diana ir Antanas Kizlauskai

DIANA GELAŽICTĖ IR 
ANTANAS KIZLAUSKAS 

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ 
ŠEIMĄ

Chicagoje, šv. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje buvo sutuokti Diana 
Gelažiūtė ir Antanas Kiz- 
lauskas, veiklūs lietuviškų 
jaunimo organizacijų na
riai.

šv. Mišias atnašavo jau
nosios dėdė kun. Z. Gela
žius, perdavęs popiežiaus 
palaiminimą ir jaunuosius į 
naująją gyvenimą palydėjęs 
prasmingais žodžiais.

Po kelių valandų puošnio
je salėje, jaunųjų tėvai Ge
lažiai ir Kizląuskai pasitiko 
tris šimtus kviestųjų sve
čių. Visų nuotaika buvo pa
kili. Jaunuosius atlydėjo 
pamergės D. Siliūnaitė, A. 
Kelmelytė, L. Jadviršytė, 
V. Ingaumenė, Gr. Malec
kaitė, N. Oker ir pabroliai 
S, Mikaliukas, G. Plačas, M. 
Griauzdė, A. Ingaunis, R. 
Svviatek ir J. Oker.

Jaunoji Diana baigusi 
meno studijas ruošiasi to
liau kopti į meno ir mokslo 
viršūnes, gi jaunasis Anta
nas yra matematikas, be
baigiąs pasipuošti daktara
to laipsniu. Abu dideliais 

sys eina pareigas Pildomojo
je taryboje, kaip SLA Dak
taras Kvotėjas.

Kaip matome, viršuj iš
vardinti ir mūsų siūlomi 
kandidatai į SLA Pildomąją 
Tarybą yra įtakingi visuo
menės veikėjai. Mes juos pa
žįstame iš jų darbų. Jie visi 
Susivienijimo gerovę laiko 
aukščiau srovinių ir bet ko
kių politinių reikalų. Tai yra 
teisinga mūsų organizacijos 
kryptis, nes SLA apjungia 
įvairių politinių įsitikinimų 
bei pažiūrų lietuvius.

Todėl mes, žemiau pasi
rašiusieji, be jokios abejo
nės, į SLA Pildomąją Tary
bą kviečiame NOMINUOTI 
tuos narius, kurių pavardės 
nurodytos šio pranešimo - 
laiško pradžioje.

SUSIVIENIJIMO LIE
TUVIŲ AMERIKOJE GE
ROVĖS KOMITETAS:

A. S. Trečiokas, Marijona 
Zdankienė, Milda Anesta, H. 
Cizauskienė, P.B. Balčiuko- 
nis, Alfonsas Braziulis, Bro
nė Spūdienė, M. Stanislo- 
vaitienė, Juozas Krasinskas, 
Nellie Bayoras, Antanas Dir
žys, E. Petraitienė, Dr. An- 
thony Kapoczy, Paul Šūkis, 
Antanas Andriulionis, K. J. 
Mačiukas, Jurgis Žilinskas, 
Juliana Andriulionis - Com- 
ley.

1973 m. lapkričio 28 d.

gabumais pasižymėję moks
lo studijose.

Povestuvinei kelionei jau
nieji išvyko į Bahamų sa
las. (vk)

(JUuntfi tašo
Gerb. Redaktoriau,
Rašau iš saulėtos Floridos 

kur baigiu pernai laimėtas 
per Dirvos dovanų paskirs
tymą atostogas Mary 
Annette Motelyje, 8910 Col- 
lins Avė., Miami Beach, 
Florida.

Malonūs motelio šeiminin
kai p.p. Jazbučiai darė viską 
kad turėčiau geresnes atos
togas, aplankyčiau lietuviš
ką klubą, gražesnes Miami 
vietoves ir net palydėjo į 
stotį išvažiuojant.

Gaila buvo skirtis, o atei
nančią savaitę Jazbučių mo
telis išrinktas kaip tos sa
vaitės Motelis ir viena pora 
Jazbučių Motelio svečių 
bus savaitės svečiai Surfsi- 
de Tourist Board’o. Jie gaus 
nemokamai naudotis auto
mobiliu, nemokamai naudo
sis veik visomis žymesnė
mis Miami išvykomis lai
vais ir autobusais, gaus te
atrų bilietų ir bus gausiai 
apdovanoti įvairių firmų ga
miniais ir šampanu.

Dar kartą ačiū Dirvai ir 
p.p. Jazbučiams.

Salomėja Aglinskienė

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

GRUODŽIO 1 D, Jaunimo žygio 
subatvakaris.

GRUODŽIO 2 D. Clevelando 
Birutininkių parengimas.

GRUODŽIO 2 D. SLA 14 kuopos 
metinis susirinkimas.

GRUODŽIO 8 D. Nauj. para
pijos salėje Hamiltono teatro 
veikalas "Už uždangos". Ruošia 
LB Clevelando apylinkė.

GRUODŽIO 9 D. Nauj. para
pijos salėje Hamiltono teatras 
vaikams ir jaunimui vaidins pa
saką. Ruošia LB Clevelando 
apylinkė.

GRUODŽIO 9 D. Inž. R. Ku- 
dukio paskaita apie Clevelan
do miesto administraciją.Ren
gia Clevelande Skautininkių 
Draugovė Lietuvių Namuose.

GRUODŽIO 9 D. Šauliai ruošia 
paskaitą apie suomių moterų šau 
lių veiklą. Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Pradžia 11:30 v.

GRUODŽIO 16 D. Vilniaus su
kakties minėjimas. Ruošia orga
nizacijų komitetas.

GRUODŽIO 24 D. Lietuvių 
pensininkų klubas Clevelande 
rengia bendras kečias.

GRUODŽIO 31 D. N. Metų su
tikimas. Rengia LB apyl.v-ba.



1973 m. lapkričio 28 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• LB Clevelando Apylin
kės socialinio skyriaus nu
matyta seneliams kalėdinė 
pramoga neįvyks, kadangi 
pensininkų klubas ruošia 
savo nariams Kūčias, todėl 
susidarytų dvigubas kalėdi
nis parengimas. Skyrius dė
koja skautų vadovybei už 
pažadėtą atli-kti programą 
ir visiems, kurie pažadėjo 
suvežti senelius į parengi
mo vietą.

• Miesto bibliotekos sky
rius Nauj. parapijos rajo
ne, 760 E. 185 St., šį ketvir
tadienį, lapkričio 29 d., 7 v. 
v. rengia supažindinimo su 
bibliotekos veikla susirinki
mą, j kurį kviečiami visi at
silankyti.

CLEVELANDO LIETUVIŲ
AUKOS LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO TAUTOS 
FONDUI 1973 M.

(iki s. m. spalio mėn. 22 d.)
$100.00: Dr. J. Masilio- 

nis.
$50.00 :Kun. kleb. B. Iva

nauskas, P. Karalius.
$40.00: P. Skardis.
$30.00: S. Astrauskas.
$25.00: J. Daugėla, Z. 

Dautartas (už Eltos prenu
meratą), A. Garka, dr. A. 
Martus, dr. V. Maurutis, A. 
Nasvytis, P. Razgaitis, D. 
Trimakas, X.

$22.00: Clevelando Skau
tininku Ramovė.

$20.00; J. Krištolaitis. S. 
Lazdinis, A. Masilionis, P. 
Mikoliūnas, S. Nasvytis.

$17.00: J. Smetona.
$16.00:J. Balbatas.
$15.00: V. Augulytė, dr. 

J. Balčiūnas, S. Laniauskas,
S. Lukas, P. Sejonas, M. ir 
S. Slabokai, V. Stankaus-

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskačiavimų sistema.

★ >
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama įV4%

Už te minuotu s taupymo pažymėjimus 
mokama 6V2'< — 7^2^

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio 44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue. Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★

DARBO VALANDOS ✓
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadieni 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė Įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DIRVA
-a

f
fl
1!

Dirvos bendradarbis Vladas Būtėnas ir kun. A. Kezys, S. 
J. atvyksta į Clevelandą gruodžio l d. ir Jaunimo Žygio ruo
šiamame subatvakary papasakos apie Pennsylvanijos se
nąją lietuvią koloniją, kur jie praleido 5 savaites, pada 
rė virš 2000 nuotrauką, į juostelę užrašė daug dainą bei 
giesmią. Subatvakaris įvyks Lietuvią Namuose 7:30 v.v.

kas, I. Stankevičius, P. Ži
linskas, X. Y.

$12.00: P. Banionis.
$11.00: J. ir K. Budriai, 

S. ir V. Rutkauskai, M. 
Smelstorius, V. Stimburie- 
nė, V. Valys.

$10.00: S. Abraitis, S. 
Alšėnas, L. Brazauskas, J. 
Čyvas, V. Dautas, dr. V. De- 
gesys, A. Dovydaitis, S. Du- 
bikaitis, K. Eidukaitis, A. 
Gargasas, S. Gausys, V. Ge
lažius, A. Giedraitis, A. ir 
B. Gražuliai, dr. V. Gruz
dys, N. N., H. Idzelis, Z. 
Jakulis S. Jankauskas, V. 
Januškis, D. Ješmantas, S. 
Jurgaitis, N. Kaminskas, A. 
Karklius, A. Karsokas, V. 
Kasakaitis, A. Kasulaitis, 
E. Kersnauskas, P. Kliorys, 
P. Kudukis, A. Lūža, V. Ma
žeika, dr. F. Mickevičius, A. 
Mikoliūnas, P. Mitalas. S. 
Nastopka, Jonas Naujokai
tis, B. Norvaišis, A. Pautie- 
nis, dr. K. Pautienis, Z. Ra
gauskas, S. Selys, B. Snars- 
kis, dr. V. Stankus, A. Ste
ponavičius, A. Styra, B. ir 
Z. Taručiai, J. Titas, P. Ti
tas, P. Zigmantas, O. ir K. 
Žygai, R. Zorska.

$8:00. D. Vaičiūnas.
$7.00: O. ii- V. čepukai- 

čiai, K. Titas.
$6.00: J. Apanavičius, V.

Apanius, V. Juodis, J. Kak- 
lauskas, V. Matulevičius, S. 
Melsbakas, F. Modestavičie- 
nė.

$5.00: A. Aleksa, V. And- 
rušaitis, V. Bačiulis, K. Ba- 
Jaišis, A. Baliūnas, M. Ba
lys, A. Baltrukonis, J. Ba
ranauskas, V. Bartuška, V. 
Biliūnas, M. Blynas, N. Bra- 
ziulienė, S. čipkienė, L. 
Dautartas, kun. A. Goldi- 
kovskis, J. Jakštas, J. Jasi- 
nevičius, P. Jurgutavičius,
O. Kavaliūnienė, P. Kaza- 
kas, J. Kazėnas, I. ir J. Ki- 
jauskai, J. Krygeris, P. 
Liaukoms, P. Lepeška, F. 
Mackus, E. Malcanas, J. 
Miglinas, J. Nasvytis, Juo
zas Naujokaitis, A. Nevu- 
lis, J. Pauža, A. Petrauskis, 
Z. Pivoriūnas, P. Puškorius, 
A. Rakauskas, A. Rastaus- 
kas, A. Rukšėnas, J. Sa
dauskas, J. Stravinskas, J. 
šlapelis, P. Tamulionis, K. 
Tijūnėlis, V. Unguraitis, K. 
Vaičeliūnas, R. Valodka, I. 
Verbyla, M. Vinslovas.

$4.00; V. Matulionis.
$3.00: P. Mainelis, J. 

Šiaučiūnas, E. Vyšniauskas.
$2.50: E. Petkevičius.
$2.00: A. Bakūnas, V. 

Bartkus, I. Belzinskas, P. 
Lėlys, K. Mažonas, J. Pik
turna, K. širvinskas.

$1.00: V. Bacevičius, A. 
Pinkus, A. Sadauskas.

Visiems aukotojams nuo
širdus ačiū. Augos laukia
mos ir toliau, ypatingai iš 
dar nepaaukojusių.

Tautos Fondo įgaliotiniai 
Clevelande: A. Dovydaitis, 
H. Idzelis, P. Karalius.

DĖMESIO JAUNIMUI
Š.m. gruodžio mėn. 2 d. 

(sekmadienį) 3 vai. po pietų 
Lietuvių namuose D.L.K. 
Draugija suteiks mums pro
gos pažinti savo jaunųjų su
gebėjimus įvairiose meno 
srityse. Kviečiami visi atsi
lankyti.

GRANDINĖLĖS
ATEITIES PLANAI

Grandinėlės šokėjų tėvų 
ir vadovų susirinkimas įvy
ko lapkričio mėn. 18 d. 
YMCA patalpose.

Vadovas L. Sagys ir A.

Grandinėlės šokią centro pradinės grupės jaunuoliai (1 trūksta). Pavardžią ją dar nėra, 
bet įsidėmėkime veidus... Po metą, kitą, šią jaunuolią dėka ir darbu, tėvą parama, 
visuomenės pritarimu, mokytoją rūpesčiu, lietuviškas šokis ir toliau Amerikos scenoje 
bylos apie lietuvią kultūros ir gyvybės tęstinumą Lygiagrečiai su jaunaisiais šokėjais 
dirba ir pagrindinė Grandinėlės grupė, ruošdama naujus šokius savo metiniam 
koncertui ir kitiems pasirodymams. Vyresniąją šokėją atliekami šokiai galėtą būti dar iš
plėsti, priimant į grupę keletą sugebančią ir norinčią šokti jaunuolią. Su visomis 
Grandinėlės šokią centro grupėmis dirba: šokią technika - T. Stasaitė - Schaser, A. 
Mockapetris, R. Skrinskaitė, šokią žingsniai, lietuviški šokiai - G. Neimanas, L. Sagys. 
Akomponiatoriai - R. Strimaitis ir A. Chambers. J. Garlos nuotrauka

1
g

y-tr-g-a-ft-ft-ir-a-o-ft-fi a-a -ara u a-

LB CLEVELANDO APYLINKĖS VALDYBOS PAKVIESTAS 
Hamiltono Lietuvių Dramos Teatras ” Aukuras” 

ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ IR 
šeštadienj, gruodžio 8d., 7:30 v. v. nauj. parap. salėje pastatys

"ŠIAPUS UŽDANGOS“
V. ALANTO 3 v. komediją. Bilietai nuo 2 iki 4 dol.

Sekmadienj, gruodžio 9 d., 4 vai. p. p.
toje pat salėje "Aukuras” padidintu sąstatu (apie 30 asm.) pastatys vaikams ir 

' jaunimui pasaką

"SNIEGO KARALIENĖ“.
Bilietai vaikams po 1 dol., suaugusiems — po 3 dol.

Šio spektaklio pelnas numatomas skirti lituanistinėms mokyklos paremti.

Bilietus j abu spektaklius iš anksto bus galima nusipirkti pas J. Mikonį 
įstaigoje <673 E. 185) ir pas Fel. Eidimtą, Baltic Delicatessen krautuvėjejo

(677 E. 185).

SKILLED HELP WANTED
Die Welder 

Boring Mill Operator 
Die Repairman

Electricans
Machinists 

Stationary Engineer
Mušt have 8 years experience or journeyman’s card.

Apply Employment Office 
Smead and Prospect, Toledo, Ohio 
Between 9 a.m. and 12 or 1-4 p.m.

DOEHLER JARVIS 
DIVISION OF NL INDUSTRIES, INC.

An Equal Opportunity Employer
(90-91)

Sagienė supažindino tėvus 
su grupės ateities tikslais 
ir planais, kurių pagrinde 
yra du didieji faktoriai: 
reikiamas šokėjų grupės 
meninis lygis ir sklandi ko
operacija tarp dalyvių — 
šokėjų, vadovų ir tėvų.

Grandinėlės pasisekimas 
ir įvertinimas priklauso nuo 
meninio lygio kokybės, bet 
ne nuo jos socialinio aspek- 
to. Grupės sceninis pasiro
dymas įvyks 1974 m. ba
landžio mėnesio 28 d. Cuya- 
hoga Community College 
teatro patalpose. Jame taip 
pat dalyvaus solistė A. 
Stempužienė ir jos sūnus 
Linas su paruošta liaudies 
dainų programa.

Į tėvų komitetą buvo iš
rinkti: N. Balčiūnienė, A. 
Bliumentalienė, D. Giedrie
nė, N. Palubinskienė, I. Ry- 
delienė ir J. Kazlauskas.

Grandinėlės centro jau
noji grupė susideda iš 26 
šokėjų, kurių tarpe yra 15 
mergaičių ir 9 berniukai.

WANTED IST CLASS SKILLED or EXPERIENCED

Fiberglass Workers
Major Boa t producer offers excellent oppurtunities for skilled 
fiberglass workers — salaries negotiable. Permanent work for 
ųualified help. Benefits include paid vacation and holidays, 
health and life insurance,

Join a growing company 
in a growing industry.

Contact KAJUN INDUSTRIES 
Ada Industrial Park

Ada, Okla. 74820
Or Call (405) 332-5652 (88.„)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance 

also
DIE REPAIRMEN

Build and repair stamping dies. Ex- 
perieoced only. Good hourly rate & 
benefits. Steady work. Apply or call— 
Mr. De Marco
CLEVELAND METAL STAMPING CO.
3110 Payne Avė., Cleveland. Ohio 

216-771-5100
(88-92)

ASSEMBLERS
DAY AND AFTER NOON SHIFT 

IMMEDIATE OPENINGS.

1460 Rankin 
Troy, Mich 
313-588-1100

(85-911

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

• Išnuoniojamas kamba
rys pensininkei moteriai 
puikiame name prie E. 185 
gatvės. Patogumai. Skam
binti 481-7081.

• Perkant ar parcUiodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

Nr. 90 — 7

IST CLASS SKILLED
ALL AROUND 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints and close 
tolerance.
Good position in young, 
growing company moving 
from Cleveland to Medina. 
Excellent pąy ąnd benefits. 
Call N0W 216-631-2600 be- 
tween 10 a. m. and 3 p. m.
CECIL EQUIPMENT 

CO.
An F.qual Opportunity Employęr 

(90-961

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experience preferred būt will tiain. 
Good vvorking conditions.
7:30 A. M. to 4:00 P. M., Mon. to Fri.

Hourly rate und fringe benefits 
Apply betvveen 9 A. M. and 12 Noon 

A-BEST PRODUCTS CO.
3865 W. ISOth ST. 

CLEVELAND. OHIO
(90-92)

DIE- MOLD MAKER
Straight day work, overtime and good 
work environment. Opportunity to ūse 
your skilia. See your skills create a 
finished product. High hourly rate 
and excėllent fringe benefits. 

PLASTONIC PUMPS INC.. 
216-871-0676

(90-92) 

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR

IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

A leader in the machine tool in- 
dustry with a sizable order back. 
ing has immediate openings for 
qualified person to work to close 
tolerance in the following areas- 

PLANER MILL 
BORING MILL 

GRINDER
MILLING

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

The work is varied and interest- 
ing. The wages and benefits are 
excellent as we are a division of 
Reynolds Metais Company.
Footburt-Reynolds

A Div. of Reynolds 
Metais Co.

1311 Chardon Rd. 
Euclid. Ohio 44117 

An F.ųua! Opportunity Emplover 
_______ _______________  (90-92) 

VVANTED JOURNEYMEN or 
ISC CLASS SKILLED 

GR1NDERS
1NTERNAL and F.XTERNAL 

Mušt have job shop experience. and 
be able to sėt up work Irom blu- 
prints and close tolerance. Steadv 
work, and fringe benefits.
EUCLID PRECISION GR1NDINC INC 

1896 E. 3 45th St. 
Wilioughbv, Ohio

(90-6)

E. D. M. 
OPERATORS 
• Long Term Overtime

• I.iberal Vacation Bonus
• 7 Paid Bandom I)ays Off

• Pension Trust Plan 
e Kuily Paid Blue Cross 

• $6.35 Per Hour
• $250 Starting Bonus

RIVERSIDE 
MANUFACTURING 
INDUSTRIES. INC.
ECORSE, MICHIGAN 

.313-388-9133
(90-92)

FURNITURE 
FIN1SHER

Experienced in Touch-Up 
and Burn-In
JOSHUA 

DOORE. iNC.
6700 E. 14 Mile Rd. 

Warren, Mich.
Call Helen Noellert
313-771-3200



DIRVA Maloniai kviečiame visus
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Vliko atstovai Jurgis 

Valaitis ir Aleksandras 
Vakselis lapkr. 18 d. Chica- 
goje dalyvavo PLB valdy
bos posėdyje, tikslu supa
žindinti PLB valdybą su 
Vliko planuojama Lietuvos 
laisvinimo darbo konferen- 
ęija, pasitarti dėi jos pobū
džio, turinio ir organizavi
mo. Į konferenciją numaty
ta kviesti Vliko, PLB, JAV 
LB, ALT, Kanados LB, 
LLK ir diplomatų atstovus, 
viso nedaugiau 30 asmenų.

• Vladė Siliūnienė ir Ele
na Pocienė Dirvos loterijai 
padovanojo dail. Povilo 
Kaupo paveikslą. Už dova
ną nuoširdžiai dėkojame.

PARAMA 
DIRVAI
Atsiliepdami Į prašymą 

savo auka parėmė šie skai
tytojai :
A. Elijošius,

Rexdale, Ont., Canada $10.00

P. Zailskas, Cicero, III .. 10.00
A. Gražytė, Chicago .... 5.00 
P. Sideravičius, Cicero, III. 3.00
K. Mažonas, Parma, Ohio 10.00
B. Januškienė, Windsor,

Ont., Canada .............. 10.00
S. Baniulis, Cicero, UI. .. 2.00
A. Januška, Milton, Mass. 2.00 
A. Musteikis, Detroit .. 7.00 
J. Leščinskas, Detroit .. 5.00
P. Lekutis, Muskegon, Mi. 10.00 
A. Bliudžius, Detroit .... 5.00
J. Rugienius, Detroit .. 10.00 
O. ir K. Žygai, Cleveland 5.00 
J. Babrys, Gulfport, Fla, 5.00 
V. Skirmuntas, Kenosha 2.00 
A. ir O. Mironas,

Los Angeles.................. 10.00
T. Palionis, Madison, Wis. 10.00 
V. Mažeikienė,

Lake Zurich, III.......... 10.00
J. Šimonis, Santa Monica 2.00 
J. Garla, Cleveland ..., 18.00
L. Lendraitis, So. Boston 10.00 
A. Mažeika, Los Angeles 10.00
A. Kašuba, Chicago .... 10.00
O. Saulaitienė.................. 2.00
V. Poškus, Detroit, .... 1.00

Į LIETUVIU BENDRUOMENĖS PHILADELPHIJOS APYLINKĖS

DVIDEŠIMTMEČIO MINĖJIMĄ-BANKETĄ,
Š. m. gruodžio 1 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, Lietuvių Muzikalinio Klubo salėje,

2715 E. ALLEGHENY AVĖ., PHILADELPHIJOJE.
Vinco Krėvės šeštadieninė Mokykla, vadovaujant Ma
rytei Radikienei.

Įėjimo bilietų reikalu, galimai anksčiau, kreipkitės 
j apylinkės iždininką Petrą Didelį, 3523 Ryan Avenue, 
Phla., Pa., 19136, tel. 338-9380, arba j bet kurį kitą val
dybos narį. Bilietai — $7.50 asmeniui, moksleiviams — 
$3.00. Pelnas skiriamas šeštadieninei mokyklai.

Minėjime kalbės Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Bronius Nainys. Apylinkės dvidešimtme
čio istorinę apžvalgą padarys Pietinės New Jersey Apy
gardos pirmininkas Balys Raugas.

Meninėje programos dalyje dalyvauja choras "Vil
tis”, vadovaujant Leonui Kaulini ui, Aukštesnioji Li
tuanistinė Mokykla, vadovaujant dr. Jonui Puzinui, ir

LB PHILADELPHIJOS APYLINKĖS VALDYBA
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V. E. Gruodis, St. Bruno,
Que., Canada ...........    5.00

M. Meiliūnas, Weston,
Ont., Canada .............. 10.00

K. Baronas, Hamilton,
Ont., Canada .............. 2.00

J. Paršeliūnas, Brampton,
Ont. Canada .............. 10.00

K. Valaitis, Brydges,
Ont., Canada ................ 10.00

P. Turūta, Grand Rapids 5.00
A. Nakas, Chicago.......... 5.00

G. Žukauskiene, Chicago 5.00
H. Bagdonienė, Chicago 5.00
J. Naras, Philadelphia, Pa. 5.00 
J. Povilaitienė, Omaha .. 10.00
P. Mitalas, Philadelphia 5.00 
T. Andruška, Woodhaven 5.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

• Ambrose Zatkus, gyv
Lawndale, Ca., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 10 dol. su lin
kėjimais.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

Mylimai mamytei

PAULINAI LENKAUSKIENEI

mirus, sūnui daktarui EDMUNDUI 

LENKAUSKUI ir jo šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojauta ir kartu liūdime

Marija ir Antanas 
Bankaičiai 

iš Detroito

A. A. MAMAI
LENKAUSKIENEI

mirus, dr. EDMUNDĄ LENKAUSKĄ ir dr. A. 
RUIBIENĘ su šeimomis giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime

Ričardas ir Gražina Pauliukoniai 
Janina Ūsienė

Mielai mamytei, uošvei ir močiutei
A. A.

PAULINAI LENKAUSKIENEI
mirus, dr. EDM. LENKAUSKUI su šeima gilaus 
skausmo valandoje gilią užuojautą reiškia

Bankaičių šeima

DOVANOS 
DIRVOS 
RĖMĖJAMS

Dirvos rėmėjams, atsilie
pusiems į mūsų prašymą ir 
prisiuntusiems iki š. m. 
gruodžio 1 d. dovanų skir
stymo lapelį, burtų keliu 
bus paskirstytos šios dova
nos:

• 1 savaitė atostogų 2 as
menims 'Į'abor Farm vasar
vietėje. Dovanojo inž. Val
das Adamkus.

• 1 savaitė atostogų 1 as
meniui p. Karaičių vasar
vietėje Union Pier, Mich. 
Dovanojo A. Karaitis.

• 1 savaitė atostogų 2 as
menims Floridoje, dovano
jo V. Tomkus, Saphire Sea 
Motei savininkas.

• Minko kailis. Dovanojo 
Sofija ir Normanas Bur- 
šteinai.

• Paveikslas. Dovanojo 
lail. dr. Aldona Labokienė.

• Paveikslas (dail. P. 
Kaupo). Dovana V. Siliū- 
nienės ir E. Pocienės.

• Laikrodis—žadintuvas. 
Dovanojo auksakalis A. 
Tveras.

• Dvi skulptūros ”Vytis” 
ir "Suktinis”. Dovanojo 
skulpt. Petras Vėbra.

Ir daug kitų dovanų kny
gomis ir kt.

Nepamirškite atsiųsti au
ką ir dalyvaukite dovanų 
paskirstyme.

PARDUODAMAS
Mūrinis, 4 aukštų NA

MAS, buv. Balfo patalpos, 
105 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Pirmas aukštas tinka 
ofisui-krautuvei, 3 butai po 
4 kambarius, išnuomoti. 
Šildymas alyva. Pirmenybė 
lietuviams pirkėjams. Tei
rautis Balfo Centre Chica- 
goje, 2606 W. 63 St., telef. 
312-776-7582.

MAINTENANCE 
MECHANICS 
LIFT TRUCK 
KEPAIRMEN 

Experienced in general industrini 
plant maintenance and repair of 
equiprnent. Good hourly rate V ITH 
PLENTY OF OVERTIME. Fuily paid 
hospitalization, plūs other benefits.

APPLY IN PEKSON
Between 7 a. m. and 2 p. m. 

ALUMINUM SMELTING 
& REFINING CO. 

5643 Dunham Rd. 
Maple Heights. Ohio 

(90-n

KALIFORNIJOS LIETUVIU ŽINIOS
• šv. Kazimiero šeštadie- 

ninė mokykla progresuoja 
kiekybe ir kokybe, šiais me
tais ją lanko 162 mokiniai. 
30 mokinių daugiau, negu 
pernai. Mokyklai vadovau
ja energingas ir pajėgus ve
dėjas Vladas Pažiūra, pade
damas jauno ir energingo 
mokytojų kolektyvo. Su 
jais darniai dirba šv. Kazi
miero parapijos vadovybė 
ir vaikučių tėvai. Ateinan
čiais metais ši mokykla 
švenčia 25-rių metų jubilie
jų, kurį mokyklos vadovybė 
ir tėvai rengiasi plačiai ir 
gražiai paminėti. Buv. ilga
metis šios mokyklos vedė
jas Ignas Medžiukas rašo 
šios mokyklos istoriją. Prie 
mokyklos veikia ir moky
tojų kursai, kurie rengia 
šiai mokyklai būsimus mo
kytojus.

• Petras ir Rūta Sakai, 
Palm Springs, Calif., yra 
pirkę naują ir modernų, 30 
vienetų motelį, kurio var
das yra: CACTUS INN, 
67-580 Highwal 111, Palm 
Springs, Calif. 92262. Tele
fonas: (714) 328-9000. Lie
tuviams teikiamas ypatin
gas dėmesys ir nuolaida. 
Puiki vieta poilsiui, rami, 
apsupta palmių miško ir pa
traukli. Turi terapinį Jacuz- 
zi ir šildomą maudymosi ba
seiną. Kiekvienas butas tu
ri savo privatų balkoną. Mo
telis yra apie 4 mylios nuo 
Palm Springs centro, ryti
nėje miesto dalyje, važiuoti 
111 keliu Cathedral City 
link. Važiuojant nuo Palm 
Springs motelis yra kairėje 
pusėje, pravažiavus Gulf 
Clūb Dr. ir ant Cree Dr., pa
sisukus į kairę, tuoj pama
tysite didžiulę lentą su už
rašu: CACTUS INN MO- 
TEL.

• Dr. Zigmas Kungys, iš 
Yucaipa, Calif. buvo išvy
kęs į Newark, N. J. daly
vauti kun. Petro Totoraičio 
laidotuvėse. Velionis buvo 
artimas dr. Kungio draugas 
ir daug jam padėjęs sie
kiant gydytojo mokslo. 1972 
metais kun. Totoraitis lan
kėsi Los Angeles ir šio vi
zito metu palaimino dr. Z. 
Kungio su Regina Aukšt- 
kalnyte jungtuves.

• Vysk. Vincentas Briz- 
gys, grįždamas iš Pietinės 
Amerikos, kelioms dienoms

EMILIJAI KUDL1ENEI
mirus, jos vyrą KAZIMIERĄ, dukrą STASĘ ir

žentą STASĮ BALČIŪNUS, bei jų sūnų REMIGI

JŲ su žmona DANUTE nuoširdžiai užjaučia

Stefa ir Jonas
G a r 1 a i

FLORIDA — DAYTONA BEACH 
SEASCAPE RESORT MOTEL

Idealus klimatas praleisti atostogas, taip pat čia galima 
Įsigyti žemės ar namus ateičiai.

Kviečiame aplankyti. Kainos visiems prieinamas. Rašykite: 

SEASCAPE RESORT MOTEL
Ad. Andriulis 

3321 S. ATLANTIC AVĖ. 
DAYTONA BEACH, FLA. 32018 

PHONE: 904-767-1372

sustos Los Angeles ir čia 
gruodžio 22, šeštadienį, 11 
vai. ryto palaimins savo gi
minaičio Juozo Pupio su Ni
jole Mikuckyte jungtuves ir 
sekančią dieną, gruodžio 23, 
sekmadienį, 10:30 vai. ryto 
atlaikys lietuviams Sumą ir 
pasakys pamokslą.

• Ona Bielskienė, gen. 
konsulo J. J. Bielskio žmo
na, po savo sunkios eism* 
nelaimės palengva taisosi ir 
pradeda vaikščioti.

• Prel. Jonas Kučingis, 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas, buvo sunegalavęs, 
jam teko būti net ligoninė
je ; losangeliečiai pažįsta 
mielą prelatą kaip didelį pa
triotą ir nepamainomą šv, 
Kazimiero parapijos vado
vą, kurio sumanumu ši pa
rapija yra tikra lietuvybės 
tvirtove, bei jauki mūsų 
dvasine prieglauda.

• Jonas Žukas, ALT los 
Angeles skyriaus ilgametis 
darbuotojas bei šiuometinis 
iždininkas, yra rimtai su
negalavęs ii šiuo metų, jau 
išėjęs iš ligoninės, savo my
limos šeimos rūpestingai 
globojamas bei slaugomas. 
Dar esant jam ligoninėje jį 
aplankė ALTo Valdyba, vi
suomenės atstovai bei pa
vieniai asmenys.

• Korp! Neo-Lithuania 
Los Angeles padalinio me
tinė sueiga įvyko Tautiniuo
se Namuose, dalyvaujant 
gražiam būriui korporantų. 
Sueigą atidarė fil. E. Bal- 
ceris, savo pranešime ap- 
žvalgęs praeitų metų nueitą 
kelią, pasidžiaugdamas kor
poracijos gyvastingumu ir 
pristatydamas keturių nau
jų kandidatų pavardės susi
rinkimui. Toliau susirinki

mo vadovavimas buvo per
duotas fil. R. Mulokui, ku
ris jaunatviškoje dvasioje 
tvarkė susirinkimą. Fil. B. 
Dūda ta pačia proga padarė 
išsamų pranešimą iš Chi- 
cagoje įvykusio rugsėjo 
mėn. 15-16 d. Korp! Neo- 
Lithuania suvažiavimo.

Sueigoje išrinkta nauja < 
valdyba bei kontrolės komi
sija, kuri artimiausiu laiku 
pasidalins pareigomis. Nau
jai išrinktoji valdyba: E. 
Balcens, Br. Dūda, V. Ma
žeikienė, R. Mulokas, S 
Petravičius. Kontrolės ko
misija: J. Rukšėniene, J. 
Jarašiūnas, A. Juodikis. t

Pasibaigus oficialiai su
eigai, salėje buvo suruoštos 
jaukios vaišės dalyvaujant 
ir svečiams, čia sugiedota 
Lietuvos ir studentų Him
nai, bei tylos minute atsi
stojimu pagerbti mirę kor
poracijos nariai. Trumpu 
žodžiu į susirinkusius prabi- 1 
lo fil. E. Balceris ir Fil. R. 
Muįokas.

• Dr. Juozą Jurkūną,* Los 
Angelėje -sunkiai sergantį 
žymų tautinės srovės veikė
ją, kuris yra savo mylimos 
žmonos Reginos stropiai 
slaugomas, atlankė visa 
Tautinės Sąjungos Skyriaus • 
Valdyba H. Kmitas, J. Pet
ronis ir A. Mažeika. Buvo 
praleista keletą valandų be
sikalbant įvairiais lietuvy
bę liečiančiais klausimais.

• Adelė Nausėdienė, ilga
metė Tautinės Sąjungos 
uoli narė, buvo rimtai su
negalavusi (sukrėsta maši- 4 
nos nelaimėje) jau po tru
putį taisosi ir žada vėl greit 
pasirodyti tautinėje veiklo
je. Miela Adelė yra nepa
mainoma darbuotoja įvai
riuose Tautinės Sąjungos 
parengimuose, o taip pat ir 
dosni šios srovės rėmėja.

ASSEMBLERS 
ELECTRICIANS 

FITTER-WELDERS 
STRUCTURAL LAYOUT 

PUNCH PRESS OPERATOR
Interesting positions immediately available for individuals 
who can read blue prints and shop drawings. Good hourly 
rates, benefits, and overtime.

FECO
Div. Bangor Punta Operations Inv.

5855 Grand Avė., Cleveland, Ohio (216) 441-2400
An Equal Opportunity Employer *

(40-02)

PIPE FITTER
ELECTRICIAN 

MILLWRIGHT WELDER 
TOOLMAKER

Mušt be Journeyman or Equivalent, and be able to work any 
shift. Excellent benefits and working conditions. Apply:

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit, Mich. 482-34

An Egual Opportunity Employer
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