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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BADAUKIME 
PROTESTUI 
PAREIKŠTI
Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas kvie
čia visus lietuvius paremti 
Vaclovu Sevruką ir drauge 
su juo badauti 1974 m. 
gruodžio 10 d. Tai bus 
visų laisvųjų lietuvių bend
ras protestas prieš Lietu
vos okupantų — Sovietų Ru
siją.

Sovietų Rusijos disiden
tas, marksizmo-ateizmo dės
tytojas Leningrado univer
sitete ir Vilniaus įmonėse, 
badavimą pradėjo lapkričio 
12 d. Romoje. Tai įvyko lie
tuvių lėšomis ten pastatyto
je koplyčioje, dalyvaujant 
italų spaudos atstovams, 
Lietuvos diplomatams, ku
nigams ir kitiems lietu
viams.

Lapkričio 14 d. atvykęs j 
New Yorką, Sevrukas pa
reiškė, kad jis badausiąs 30 
dienų, t. y. iki gruodžio 10 
d., nes tą dieną prieš 26 me
tus Jungtinės Tautos pri
ėmė žmogaus teisių ir lais
vių deklaraciją. Savo bada
vimu reiškia protestą prieš 
žmogaus teisių paneigimą ir 
prieš religijos persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje. Visi 
solidarizuokime su juo, 
jungdamiesi prie protesto, 
remkime jį moraliai.

Materialiai paremti Vac
lovui Sevrukui savo badavi
mo dienos santaupas siųski- 
me Tautos Fondui tokiu ad
resu: Tautos Fondas, 64-14 
56th Road, Maspeth, N. Y. 
11378. Tautos Fondas turės 
specialią Sevruko sąskaitą 
ir gautas aukas jam įteiks.

Ko šita žinia nepasieks 
iki gruodžio 10 dienos, tie 
kviečiami badauti gruodžio 
20 d. (ELTA)

KUDIRKA IRGI 
BADAUJA

Simas Kudirka, solidari
zuodamas Vaclovui Sevru
kui, perdavusiam į laisvąjį 
pasaulį jo parodymą sovie
tiniame teisme, paskelbė 5 
dienų bado streiką prieš re
ligijos represiją ir bolševi
kų terorą, apie ką painfor
muota amerikiečių spauda.

SIMO KUDIRKOS 
SUTIKIMAS NEW 

BEDF0RDE
Lapkričio 23 d. latvis R. 

Briezė savo mažu žvejybos 
laiveliu nuvežė Simą Kudir
ką su šeima į tą vietą, kur 
prieš ketverius metus jis 
buvo iššokęs iš Sovietskaja 
Litva rusų laivo į amerikie
čių laivą Vigilant. S. Kudir
kos pasveikinti buvo su
važiavę lietuviai iš Bos
tono, Providence, Brockto- 
no, VVorcesterio ir kitų apy
linkių. Mūsiškiai sveikino 
Kudirką griausmingais "Va
lio!” ir stebėjo, kaip jis ap
suptas amerikiečių televizi
jos, radijo, laikraščių ir foto 
korespondentų buvo iškil
mingai sutiktas ant Vigi
lant denio laivo kapitono 
Goetz ir pakviestas vaišėms. 
Vėliau, S. Kudirka su šei
ma, lietuvių apsuptas, buvo 
nulydėtas j New Bedfordo 
IVhalig muziejų. Su juo bu
vo ir ponai Paegliai ir R. 
Briezė. Prie garbės stalo su 
Kudirkais sėdėjo L.M.K.F. 
atstovės tautiniuose rūbuo
se: A. Daukantienė, O. Gi- 
rulienė A. Ausiejienė. Čia 
Massachusetts seimelio na-

VLADIVOSTOKO MĮSLE
Jei negali sumažinti, reikia padidinti

Vladivostoko susitarimas 
tarp Brežnevo ir prezidento 
Fordo sudaro įdomią mįslę. 
Jau šiandien abu kraštai 
gali vienas kitą sunaikinti. 
Jei taip, nėra prasmės tęsti 
ginklavimosi lenktynes ir 
net būtų pageidautina esa
mą būklę kuriam laikui 'už
šaldyti'. Taip atrodo teoriš
kai. Praktiškai šiandien 
JAV turi daugiau ir tobu
lesnių atominių ginklų ne
gu sovietai, kurie nori 'ly
gybės’. Maskva pareiškė no
ro turėti tiek tokių ginklų 
kiek JAV, D. Britanija, 
Prancūzija ir Kinija kartu. 
Girdi, tik tada ji galėtų 
jaustis saugi. Ji tai ne tik 
sakė, bet ir griebėsi konkre
čių žygių lygybei įgyventi. 
Teoriškai ji galėtų to pa
siekti. Tur būt ir praktiš
kai, nes jei Kremliaus polit- Nixonas 1972 m. susitarė su 
biuras taip nutartų, Sovie- 
t i jo j e nėra tokios galybės, 
kuri galėtų pasipriešinti. 
Kas kita Amerikoje, čia 
spaudoje ir kongrese pasi
girstų balsų, kurie atkalbi-

RUMUNIJA NEBE MASKVOS
SATELITAS

Rumunijos komunistų par 
tija baigė savo vienuolik
tąjį visuotinį suvažiavimą 
drastišku, revoliuciniu nu
tarimu. Platusis nutarimas, 
vos ne vos sutilpęs į 175 
puslapių brošiūrą, paskelbė 
Rumunijos komunistų par
tijos savarankiškumą. Kitais 
žodžiais - tai yra Rumuni
jos nusikratymas maskvinio 
satelito rolės. Sovietų Są
jungos kompartija, pagal šį 
nutarimą, negalinti diriguo
ti Rumunijos kompartijos 
politikai. Kadangi Rumuni
jos kompartija diktatūriškai 
valdo Rumunijos valstybę, 
pagal šį nutarimą, Rumuni- 

rys Gaudette perskaitė Mas
sachusetts seimelio priimtą 
sveikinimą S. Kudirkai, o 
miesto meras John Markley 
perskaitė deklaraciją, lap
kričio 23 skelbiant Simo Ku
dirkos diena ir įteikė jam 
JAV vėliavą. S. Kudirka at
sakydamas pasakė gražią 
kalbą, dėkodamas visiems 
už pastangas jį išlaisvinti. 
Vertėjų buvo Mykolas 
Drunga. Visos iškilmės bu
vo nuililmuotos ir vakare 
rodytos Bostono televizijos 
ekranuose.

SIMAS KUDIRKA 
VVASHINGTONE

\Vashingtone ruošiamas 
plataus masto priėmimas 
Simui Kudirkai. Pagrindi
nis susitikimas su apylin
kės lietuviais, latviais ir es
tais bus Latvių salėje, 400 
Hurley Avė., Rockville, Md., 
gruodžio 12 d. 7 v. v. Daly
vaus daug garbės svečių ir 
spaudos atstovų. Po oficia
liosios dalies, šoks lietuvių, 
latvių ir estų tautinių šokių 
grupės. Priėmimą ruošia 
Jungtinis Baltų Komitetas.

Simą Kudirką taip pat 
priims Lietuvos atstovas ir 
ponia Rajeckai Lietuvos 
pasiuntinybėje. Šen. Percy, 
šen. Buckley ir kong. R. 
Hanrahan komitetas ruošia 
priėmimą kviestiems sve
čiams.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

nėtų nuo ginklavimosi lenk
tynių. Ir visai logiškai, nes 
nėra prasmės turėti tiek 
ginklų, kad galėtum sunai
kinti priešą 10 kartų, jei už
tenka tik vieno karto. Už tat 
logiškai atominių ginklų 
reikia turėti tik tiek, kad 
priešas jų visų negalėtų su
naikinti vienu smūgiu ir 
kad jam sykį iš pasalų už
puolus, jų liktų kerštui, at
baidančiam nuo noro užpul
ti. Tik ta sąlyga garantuo
ja taiką, o ne raketų, bom
bonešių ar povandeninių lai
vų skaičius.

Nepaisant tokios logikos, 
politikai dar bando papildo
mai garantuoti taiką 'ma
giškais' skaičiais. Taip

Brežnevu iki 1977 metų 
"užšaldyti” puolamąsias ra
ketas taip: 1.710 amerikie
čiams ir 2.360 sovietams. 
Tie skaičiai prieštarautų 
mūsų ankstyvesniam teigi-

RIMAS DAIGUMAS

jos valstybė išeina iŠ Mask
vos diktatūros valdų. Nuo 
dabar Maskva begali koope
ruoti su Bukareštu, kaip du 
lygūs, besitarią partneriai.

Tas pat vienuoliktasis Ru
munijos komunistų partijos 
suvažiavimas, sutraukęs 
2500 delegatų, perrinko Ni- 
colae Ceasescu penkeriems 
metams Rumunijos prezi
dentu, nustatė dvidešimt 
penkerių metų valstybės ir 
kompartijos veikimo planą.

Šitaip pasibaigė ilga ru
munų komunistu kova prieš 
maskvinių satrapų viešpata
vimą Rumunijoje. Tai yra 
savotiška rūmų revoliucija, 
kurios nepajėgė įvykdyti 
Čekoslovakija, Vengrija, da
linai Lenkija ir rytų Vokie
tija. Rumunams labai patal
kino sovietinių Maskvos ka
rinių dalinių nebuvimas. 
Maskvos satrapai negalėjo 
diktuoti ir tuoj pat savo dik
tatą paremti ginklo grasme. 
Tokiu būdu Maskvos orga
nizuotoji komunistinių vals
tybių centralizacija gavo 
naują ir labai skaudų smū
gį. Albanija, Jugoslavija, 
Kinija, dabar Rumunija, 
identiškų diktatūrų valsty
bės, atsisakymu nuo Mask
vos prievaizdavimo, dekla
ruoja nauja reiškinį pasau
lio žemėlapyje. Tas faktas 
rodo, kad kompartijos nepa
sitiki Maskvos išmanymu ir 
sugebėjimais “statyti komu
nizmą". Kompartijos tuose 
kraštuose nuėjo savo keliu, 
jos nori būti savarankiškos, 
reikštis savo lokalinėse for
mose ir, kartu, diktatoriau- 
ti be mažiausių 
demokratiškiems 
pams.

“Nebeįmanoma 
centrą, kuris koordinuotų 
komunistų partijų veikimą”, 
paskelbė kompartijos nuta
rimas Bukarešte. Ir rumu
nai pasiūlė peržiūrėti iki šiol 
dogmatizuotą klusnumą 
Maskvos valiai lygiavertiš
kumo ir kooperacijos prin
cipais. Bukareštas geidau
ja viduje ir užsieniuose 
tvarkytis pagal savo nuosa
vą politiką, be bailių dirs-

(Nukelta į 2 psl.) 

nuolaidų 
princi-

turėti

mui, kad šiandien amerikie
čiai yra pranašesni. Taip ir 
tikro yra dėl to, kad jų ra
ketų didelė dalis -neša ne 
vieną sprogstamą užtaisą, 
bet kelis, kuriuos gali iš
skirstyti į atskirus taiki
nius. Tai vadinami M1RV — 
multiple independently tar- 
getable re-entry vehikles. 
Teoriškai sovietai ilgainiui 
galėtų amerikiečius aplenk
ti, nes jų raketos didesnės 
ir eventualiai viena raketa 
galėtų turėti daugiau pa
skirų sprogstamųjų vienetų 
negu dabartinės amerikie
čių.

Artėjant 1977 metams 
Washingtone buvo sukamos 
galvos kas toliau daryti. 
Žvalgybos duomenimis, so
vietai per ateinanti penk
metį ruošėsi pastatyti 3.000 
naujų raketų, jų pusę su 
MIRV. Gynimo Sekretorius 
Schlesinger siūlė reikalauti 
sulyginti abejų kraštų ra
ketų skaičių arba pradėti 
naujas lenktynes. Silpna to 
pasiūlymo pusė yra ta, kad 
kongresas tokiom lenkty
nėm ko gero neduotų pini
gų. Už tat Kisaingeris lai
kėsi pažiūros, kad susitari
mo reikia siekti palaipsniui. 
Pirmiausia nustatant iki 
šiol abejų kraštų dar nepa
siektas 'lubas’, o tik vėliau 
tartis dėl sumažinimo. Tam 
pritarė ginkluotų pajėgų 
štabų viršininkai ir paga
liau pats Schlesingeris. Nu
stačius aukštas 'lubas’ t. y. 
bendrą raketų skaičių, ame
rikiečiai galėtų jas visą lai
ką tobulinti ir tuo būdu iš
laikyti jei ne kiekybinį, tai 
bent kokybinį pranašumą. 
Prezidentui Fordui tylint, 
Kissingeris susitarė su 
Schlesingeriu pasiūlyti so
vietams apriboti puolamą
sias raketas ir strateginius 
bombonešius iki 2.000, ku
rių pusė galėtų turėti MIRV 
užtaisus. Savaitę prieš Vla
divostoko susitikimą sovie
tai pranešė, kad jie iš prin
cipo su tuo pasiūlymu su
tinka, bet konkrečių skaičių 
nedavė. Susitikus Brežne
vas kalbėjo apie 2.500 rake
tų, tačiau antrą dieną nusi- 
lueido iki 2.400, kurių 1320 
gali turėti MIRV.

Tokiu būdu galutinam re
zultate abu kraštai gali pa
didinti ir patobulinti savo 
turimas raketas ir atomi
nius užtaisus, nors praktiš
kai to nereikalauja nė vieno 
krašto saugumas. Amerikie
čiams nauda iš to yra tokia, 
kad Vladivostoko susitari
mas faktinai juos skatina 
ir įpareigoja daugiau susi
rūpinti krašto saugumu ne
gu dabar. Už tat susitari
mui daugiausia pritaria 
kaip tik . . , kariai.

J. Stempužis pristato Tėvynės Garsų nuolatinius rė
mėjus: R. Valodką, K. Šukį, W. Jakubs, adv. A. Širvai
tį, J. Švarcą ir B. Auginą. V. Bacevičiaus nuotrauka

Tėvynės Garsų prieš 25 metus įkūrėjai: J. Stempu 
zis, A. Mikulskis, K. Šukys, J. Nasvytis.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Gruodžio 1 d. labai meniš
kai išdekoruotoj Lietuvių 
namų salėj apie 270 asmenų 
susirinko atžymėti sidabrinę 
‘Tėvynės Garsų’ sukaktį. 
Oras pasitaikė labai nepa
lankus: gerokai prisnigti ir 
slidūs keliai, įkyri šlapdra
ba, rodės, daugelį sulaikys 
namuose. Bet taip neįvyko, 
nes mūsų žmonės vis dėlto 
parodė savo nuoširdų Tėvy
nės Garsų ir Baltijos Aidų 
programos įvertinimą.

Rengėjai gerai sugalvojo 
duot pirmiausia žmonėms 
pavalgyti, nes programa bu
vo gana ilga, ir laikyti sve
čius prie tuščių lėkščių 
(kaip tat kartais atsitinka 
kituose banketuose) nebūtų 
patartina. Vaišes paruošė 
Gintaro valgyklos šeiminin
kė T. Kuzman ir būrys jos 
talkinininkių. Gerųjų ponių 
sunešti tortai ir pyragai, 
duoti prie kavos, suteikė 
skanų vaišių užbaigimą.

Programos koordinato
riaus R. Kudukio pristaty
tas buv. Amerikos Balso’ 
lietuvių skyriaus direkto
rius, žurnalistas ir dauge
lio veikalų autorius, Lietu
vos kariuomenės savanoris- 
kūrėjas, Klaipėdos atvadavi
mo dalyvis, dr. Kostas Jur- 
gėla trumpai apžvelgė lietu
viškųjų radijo programų iš
sivystymo JAV istoriją nuo 
1929 m. Tos programos at
liko svarbų vaidmenį tais lai
kais, kada lietuviškųjų laik
raščių bendras tiražas buvo 
nukritęs ligi 1800-2400 ir ka
da dauguma senosios emi
grantų kartos žmonių dar 
neskaitė laikraščių. Kalbėto
jas apgailestavo kai kurių 
mūsų organizacijų neapdai
rumą kreipiantis Lietuvos 
bylos reikalais į Radio Liber- 
ty. Toji programa esanti tai
koma tik sovietinės Rusijos 
inkoporuotoms tautoms, o 
ne Lietuvai bei kitoms Pa
baltijo tautoms. Tat kreip
damiesi į Radio Liberty, mū
sų veikėjai tuo pačiu lyg ir 
pripažįsta, kad Lietuva yra 
Rusijos dalis panašiai kaip 
Gudija, Gruzija ar Ukraina. 
Toks neapdairumas, kalbė
tojo nuomone, esąs vinies 
kalimas į Lietuvos laisvės 
karstą...

Po to klausėmės chica- 
giškės Daivos Matulionytės 
barokinio ansamblio koncer

to. Tai buvo kaž kas nau
ja, neįprasta, nes mūsų ban
ketuose daugiausiai domi
nuoja vokalinė muzika -- dai
nos. Daivos ansamblį sudaro 
ji pati -- pianistė, Jack 
Shankman ir Jim Christo- 
pher - grojantieji vamzde
liais (angliškai hecorders’). 
Visi trys baigę aukštuosius 
mokslus, bet savo laisvalai
kio malonumui rimtai studi
juoja muziką. Pradžioje jie 
pagrojo keletą lietuviškų St. 
Šimkaus, Gruodžio ir Gaide
lio kompozicijų, po to ne
lietuvių kompozitorių, jų 
tarpe ir J.S. Bacho, kuris 
klausytojams, tur būt, ge
riausiai patiko. Šios rūšies 
muziką suprasti ir ja gėrėtis 
tegali daugiau muzikinio iš
silavinimo įgiję klausytojai. 
Ji gal efektyvesnė būtų ma
žesniame klausytojų rately
je. Bet vis dėlto yra miela 
atgaiva žmogui, perdaug var 
ginamam gatvių, žmonių ir 
darboviečių triukšmo. Dai
va ir jos kolegos jau yra pa
sirodę Chicagos lietuvių te
levizijoje, Santaros suvažia
vime, keliose meno parodose 
jų atidarymo proga.

Po koncerto sekė Tėvy
nės Garsu radijo steigėjų 
ir rėmėjų pagerbimas ir at- 
žymėjimas. Tą dalį pravedė 
Tėvynės Garsų vedėjas J. 
Stempužis. Trys steigėjai - 
K. Šukys, muz. Alf. Mikuls
kis ir J.P. Nasvytis apdo
vanoti meniškai paruoštais 
garbės ir padėkos pažymėji
mais ir L.K. Mindaugo 
medaliais. Ilgamečiams T.G. 
programos rėmėjams ir 
bendradarbiams - Superior 
Savings & Loan Assoc. di
rektoriui K. Šukiui, R. 
Valodkai, Dela Jakubs ir sū
nui, Ag. Širvaičiui, Jonui 
Švarcui, Iz. Šamui, Br. ir A. 
Gražuliams, A. BalČiūnaitei- 
Zorskienei, 0. Mikulskienei, 
Z. Peckui, Alf. Mikulskiui, 
P. Maželiui, St. Barzdukui, 
J. Žilioniui, Aid. Stempužie- 
nei, laikraščiams Dirvai ir 
Draugui, DLK Birutės dr- 
jai, ir kitoms organizaci
joms, kurių vardų nesuspė
jau užrašyti, buvo įteikti 
meniškai apipavidalinti gar
bės pažymėjimai. Ypatingą 
padėką J. Stempužis iš
reiškė Dirvai ir Draugui už- 
palankunią ir visokeriopą 
paramą. Programose buvo iš 
vardinti 34 asmens, šeimos 
bei organizacijos kaip minė
jimo garbės rėmėjai, 39 mi
nėjimo garbės nariai ir 52 
minėjimo rėmėjai.

Sveikinimus pradėjo mero 
R. Perk vardu Mr. Hivnar, 
perskaitęs jo proklamaciją, 
skelbiančią 1974 m. gruodžio 
1 d. -- lietuviu radijo diena. 
Miesto Tarybos vardu Coun- 
cilman Trenton įteikė įrė
mintą miesto valdybos rezo
liuciją, įvertinančią J. Stem- 
pužio vadovaujamos lietuvių 
radijo programos nuopel
nus. Nuoširdžiai pasveikino 
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Nr. 91 — 2 dirva 1974 m. gruodžio U d.

RU/TRRLIJO/ PRDRRGtJE

Svečiai
Jau čia pat ir Kalėdų 

šventės, metų pabaiga ir 
mūsų didžiosios Lietuvių 
Dienos Adelaidėje. Ruošiasi 
joms visi, tiek dideli, tiek ir 
maži, iš visos Australijos 
kampų. Man net nuogąstis 
ima, pagalvojus, kur tie ade- 
laidiškiai galės sutalpinti 
tiek daug atvykusių svečių. 
Tačiau, neskaitant, kad Ade
laidėje sėdi mūsų visa lietu
viška vyriausybė, iki šiol, 
jeigu kas tik bebūdavo, tai 
adelaidiškiai sau konkuren
tų niekuomet neturėdavo. 
Moka jie tikrai gražiai tvar
kytis, organizuotis ir dar ge
riau, savo svečius priimti. 
Taip, kad esu tikras, kad 
ras ten šiltų vietelę ne tik 
vietiniai australai lietuviai, 
bet gal dar šiltesnę ir mie
lesnę mūsų svečiai iš Ameri
kos ir Kanados.

Turėjome iki šiol tur būt 
pačią didžiausią svečių gru
pę, tai buvusius Amerikos 
lietuvius krepšininkus, ku
rių buvo atvykę 21. Ta
čiau dabartinė atvykstan
čių mūsų svečių grupė yra 
dvigubai didesnė. Tikrai 
smagu ir malonu bus ir vėl, 
po kelių metų, vienoje vie
toje pamatyti tiek daug sve
čiu iš Amerikos.

Visiems mūsų svečiams iš 
Amerikos ir Kanados at
vykstantiems į mūsų Aus
tralijos Lietuvių Dienas, ne 
tik savo, bet ir visų Austra
lijos lietuvių vardu linkiu 
laimingos kelionės per Pa- 
cifiką ir vėliau gražiausių 
įspūdžių ir maloniausių iš-

RUMUNIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) '

telėjimų į Maskvą. Jau 1968 
metais rumunai protestavo 
prieš sovietų invaziją čeko- 
slovakijon. Jau tada noko 
komunistinio separatizmo 
planai. Dabar tas planas ta
po realia Rumunijos komu
nistų partijos politika.

Rumunija yra stamboka 
25 milijonų gyventojų vals
tybė. Rumunai turi didžiu
lius savo naftos išteklius. 
Gyventojų skaičiumi jie su
daro visą dešimtadalį SSSR 
populiacijos. Savo energijos 
ir resursų požiūriu, jie be
veik savarankiški. Istoriškai 
gi, rumunai šimtmečiais ko
vėsi su turkais, austrais ir 
rusais dėl savo identiteto, 
savarankumo, teritorijų vie
nijimo. Tad tautos ir vals
tybės suverenumo sąvokos 
rumunų visuomenės įsavin
tos iš senų laikų. Be abejo, 
tos sąvokos dabar talkino 
žygiui išsiveržti iš maskvi- 
nio satelito padėties, kurią 
taip stropiai stengėsi Mask
va užkarti ant rumunų 
sprando.

Separatizmo idėjas, kad 
ir komunistinių valstybių 
tarpe, Maskva stengiasi pri
statyti ideologinės schizmos 
rėmuose. Pagal laiko ir vie
tos sąlygas, tokią savaran
kiškumo akcija vadinama 
“marksizmo ir leninizmo 
išdavimu”, “personalinio kul 
to atgaivinimu”, net “stali
nizmu”.

Pagal Maskvos propagan
dos orkestraciją, vien tiktai 
Maskva sugebanti statyti 
“tikrą komunizmą”. Kitiems 
kraštams užleidžiamą pa
reiga, Maskvos veikimą ste
bėti, jos veiksmus sekti, 
klusniai vykdyti Maskvos 
įgeidžius.

Be abejo ir lietuviškų ko
munistų grupei Rumunijos 
kompartijos nutarimas tu
rės savo poveikį. Separatiz
mo idėjos noksta lietuvių 
komunistų tarpe, nors mask- 
vinių satrapų bei lietuviškų 
kvislingų žiauriai tramdo
mos, budriai šnipinėjamos. 
Maskvinė centralizacija per
daug apžiojo, kąsniai per 
stambūs, praryti juos sun
ku. Palengva perauga cen
tralizacija į separatizmą.

_ MUMS LAUKAITIS 

iš JAV
gyvenimų Australijoje, kai, 
esu tikras, kad šiltoji Aus
tralijos saulė ir lietuviškas 
nuoširdumas jus pilnai atšil- 
dys po jūsų paliktos žiemos 
Amerikoje.

'Lituania’ minėjo 
sidabrinę 
sukaktį

Be visų kitų Australijos 
lietuvių sidabrinių jubiliejų 
šią reikšmingą sukaktį at
šventė ir mūsų vienas iš iš
kiliausių chorų -- Adelaidės 
Lituania. Šio choro kūrėjas 
ir ilgus metus jo dirigen
tas, buvo muzikas Vaclo
vas Šimkus. Pati choro 
užuomazga prasidėjo 1949 
metų rugpiūčio mėnesį, kai 
tik į Adelaidę atsikėlęs gy
venti muzikas V. Šimkus, 
griebėsi šio iškilusio dainos 
vieneto organizavimo. Jau 
savo darbo pirmaisiais me
tais choras, su 20-čia vyrų, 
pirmąjį kartą pasirodė Tau
tos Šventės minėjime. Vė
liau choras išsiplėtė į mišrų 
ir ypatingai gražiai ir įspū
dingai pasirodė savo diri
gento sukaktuviniame kon
certe 1953 metais, kada V. 
Šimkus šventė savo muziki
nio darbo 25-tį. Kurį laiką, 
pačiose sunkiausiose kūri
mosi dienose, neturint dar 
nei savų namų, nei savos 
pastogės ir į repeticijas va
žiuojant ne savaisiais auto
mobiliais iš tolimiausių prie
miesčių, sunegalavo choro 
moterys ir keletą metų te
buvo vien tik vyru choras. 
Tačiau dirigentas niekada 
nenuleido rankų ir 1957 me
tais jis vėl iš naujo sujun
gė bendrąjį chorą ir nuo šiol 
laiko choras pradėjo kilti sa
vo gražiu pasisekimu kely- 
vo gražių pasisekimų kelyje. 
1959 metais jau švenčiamas 
choro 10-čio jubiliejus ir mi
nėjimo koncerte dalyvauja 
solistės A. Gučiuvienė ir G. 
Vasiliauskienė. Be įvairių 
choro koncertų namuose ir 
išvykų po kitus miestus, 
1968 metais buvo pastatyta 
muziko Br. Budriūno dvi 
kantatos ‘Tėviškės Namai’ 
ir ‘Šviesos Keliu’.

1970 metais muzikas V. 
Šimkus išvyksta į Canberrą 
ir choro vadovavimą per
ėmė solistė G. Vasiliauskie
nė, kuri vėliau, dėl asme
ninių šeimyninių reikalų, 
choro dirigavimą perdavė 
jaunai muzikos studentei R. 
Kubiliūtei.

Lithuania choras visame 
Adelaidės lietuvių gyveni
me turėjo ir turi nepapras
tą reikšmę. Dalyvaudami 
visuose svarbiuose mūsų 
tautiniuose minėjimuose, su
rengdami savo puikius kon
certus ir savo puikiomis dai
nomis džiugindami ne tik 
vietinius, bet ir kitus Aus
tralijos lietuvius, jie atliko 
tikrai milžinišką kultūrinį ir 
lietuviškąjį darbą, suteikda
mi tą didžiulį malonumą 
gėrėtis ir džiaugtis mūsų 
gražiomis lietuviškomis dai
nomis.

Be pasirodymų lietuvių 
visuomenei, vargu ar kitas 
kuris užsieniečių meninis 
vienetas yra daugiau pasiro
dęs australų ir kitų tautų 
parengimuose. Jie dainavo 
įvairiems australų klubams, 
plačiajai jų visuomenei, mo
kykloms, ligoninėms ir kt. 
Adelaidėje Lituania choras 
per visus šiuos 25-rius 
metus buvo tikrai vertas šio 
savo vardo, labai gražiai 
australų tarpe reprezentuo
damas mūsų Lietuvos muzi
kinį meną ir mūsų gražiąją 
dainą.

Be dirigentų ir nepavargs
tančių, ilgesnį ar trumpes
nį laiką chore buvusių cho
ristų, iš kurių su pačiu 
choru 25-tį švenčia V. Vosy
lius, J. Miliauskas, V. Opuls- 
kis ir A. Janušaitis, Lituania 

administracinį darbą šiame 
laikotarpyje yra dirbę: L. 
Gerulaitis, J. Lapšys, J. 
Mockūnas ir neseniai vėl su
grįžęs J. Lapšys.

Jubiliejinis Lituania cho
ro koncertas įvyko spalio 
mėn., Lietuvių Namuose. 
Koncertas pradedamas miš
raus choro, kuriam diriguo
ja jaunoji dirigentė R. Ku- 
biliūtė, sudainuojant tris 
dainas. Sekančias dainas di
riguoja G. Vasiliauskienė, 
kur A. Mikulskio dainoje 
“Už jūrelių, už marelių’ 
solo dainuoja A. Urnevičie- 
nė. Vėliau pasirodo vyrų 
choras, diriguojamas R. Ku- 
biliūtės ir moterų - G. Vasi
liauskienės. Dainuojant J. 
Strausso ‘Pavasario Garsus’ 
moterų choras buvo išprašy
tas pakartoti. Dainoje J. 
Sasnausko ‘Karvelėlis’, solo 
išpildė B. Mikužienė ir iš
traukoje iš B. Budriūno 
‘Šviesos Keliu’, solo dainavo 
dr. J. Maželienė.

Koncertas praėjo labai iš
kilioje ir tikrai jubiliejinė
je nuotaikoje, tiek dirigen
tėms, tiek ir choristams vi
sas dainas atliekant su dide
liu šventišku pakilimu, ką 
ypatingai jautriai ir šiltai 
sutiko gausiai dalyvavę ade
laidiškiai.

Po koncerto, Lituania cho
rą, dirigentes ir vadovus 
sveikino Krašto Valdybos 
Kultūros Tarybos pirminin
kas V. Baltutis ir Apylin
kės V-bos vardu -- J. Neve- 
rauskas. Po koncerto vyko 
jaukios vaišės, kurių metu 
chorą sveikino, žodžiu ir raš
tu, vietiniai įvairių organi
zacijų vadovai ir kiti Aus
tralijos lietuvių chorai.

Sveikinant Adelaidės Li
tuania chorą su šiuo gražiu 
sidabriniu jubiliejum, aš, 
kartu su kitais šimtais Aus
tralijos lietuvių, kurie ne 
vieną kartą grožėjosi ir gė
rėjosi jų išpildytomis lietu
viškomis dainomis, linkiu 
dirigentėms, dainininkams 
ir visiems vadovams dar il
gai, ilgai nepavargti ir lie
tuviška daina džiuginti ne 
tik adelaidiškius, bet ir kitus 
Australijos lietuvius, tuo pa
čiu mūsų daios grožį per
duodant ir australams bei 
svetimtaučiams.

NETEKUS ALBERTO 
ŠILEIKIO

Dar taip neseniai šiuose 
pačiuose savo skyriaus pus
lapiuose rašiau apie Mel- 
bourno didelį kultūrininką, 
mūsų visuomenininką, sce
nos, knygos, literatūros ir 
visa, kas tik yra lietuviš
ka mėgėją Albertą Šeikį. 
Jo darbas, pasišventimas ir 
nenuilstamos įdėtos lietu
viškame darbe valandos, ne
galima būtų išskaičiuoti, 
kai atsiekti jo drbo rezulta
tai buvo labai gerai matomi 
ir pastebimi ne tik Mel- 
bourne, bet ir visoje Aus
tralijoje. Ir, štai, su dideliu 
liūdesiu ir skausmu širdy
je šiandien turiu pasakyti 
paskutinį sudiev, šiam savo 
vyresniam prieteliui ir kole
gai. Eidamas savo amžiaus 
53-sius metus, nelaimingu 
būdu jis gatvėje automobi
lio buvo užmuštas, liūdesy
je palikdamas savo žmoną, 
buvusią didelę jo lietuviškų 
darbų pagelbininkę, Emiliją 
ir mažametį sūnų Liną.

Gimęs 1921 metais Alun
toje, Utenoje baigęs gimna
ziją, įstojo į Kauno Vytau
to Didžiojo universitetą, kur 
keturis metus studijavo inži
neriją. Po karo gyveno Ins- 
brucke ir 1949 metais atvy
ko į Australiją. Nuo pat savo 
pirmųjų dienų Australijoje 
jis stipriai įsitraukė į lietu
viškąją veiklą. Be bend
ruomeninės veiklos jis akty
viai veikia Krašto Tarybo
je, Čiurlionies klube, pas
kutiniuoju laiku ypatingai 
rūpinosi perimtos A. Krau- 
so lituanistinės bibliotekos 
įgyvendinimu Lietuvių Na
muose, kai be to jis buvo vie
nas iš pirmųjų, ruošiant 
bent kuriuos kultūrinius pa
rengimus, šiupinius, minėji
mus ir kt. Nesvetimas jis 
buvo ir spaudoje, pasira

šydamas savuoju ar slapy - 
vardiniu vardu. Jis buvo di
delis knygos ir ypatingai lie
tuviškos, mėgėjas. Jis jų 
turėjo labai daug ir jas tik
rai mylėjo, kai Lituanisti
nė Biblioteka ir jos vardu 
ruošiami įvairūs kultūriniai 
parengimai, buvo velionies 
darbų vaisiai. A. Šeikis buvo 
ypatingas A. Škėmos gerbė
jas ir jo darbo kambarį 
puošė didžiulis jo paveiks
las. Ir kaip keista, abieju 
šių kilnių žmonių gyveni
mas pasibaigė panašia tra
giška mirtimi.

Laidotuvėse velionies 
karstas skendo gėlėse ir vai
nikuose, gausiam artimųjų 
būriui palydint iš lietuvių 
šv. Jono bažnyčios į kapi
nes, kuriose paskutinius at
sisveikinimo žodžius pasakė 
kun. Pr. Vaseris, Melbourno 
LB Apylinkės pirmininkas 
A. Pocius ir velionies arti
miausias draugas B. Ving- 
rys. Poetui J. Mikštui per
skaičius velionies atiminimo 
eilėraščio žodžius ir ant 
karsto užbėrus jo žmonos iš 
Lietuvos atvežtos lietuviš
kos žemės, buvo atiduota 
paskutinė žemiškoji atsi
sveikinimo pagarba šiam kil
niam lietuviui, taip karštai 
mylėjusiam savąją Lietuvą 
ir visa kas tik buvo lietuviš
ka.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Albertai, tavo netekimas 
nors ir labai skaudus yra 
Australijos ir ypatingai Mel
bourno lietuviams, tačiau, 
tavo darbo ir lietuviško pa
sišventimo pavyzdys, nie
kuomet nemirs ir bus tęsia
mas tavo bendraminčių drau 
gu-

Sydnejuje auksinį vedybų 
jubiliejų atšventė Aleksand
ras ir Teofilija Misiukevi- 
čiūtė -- Šumskai, kurie prieš 
50 metų apsivedė Suvalkų 
Kalvarijoje. Po iškilmingų 
kun. P. Butkaus atlaikytų 
pamaldų, Lietuvių Klube, 
kurio vienas iš direktorių 
yra sūnus V. Šumskas. Da
lyvaujant virš 60 giminių 
ir artimųjų buvo perskai
tytas šv. Tėvo specialus pa
laiminimas ir pasakyta daug 
gražių kalbų, linkint p. 
Šumskams gražių ir laimin
gų ateities metų.

**•
Lietuvos savanoris-kūrė- 

jas, Vyties kryžiaus kavalie
rius pulkininkas Kazys La
butis, nuolatinai su žmona 
gyvenantis sostinėje Can- 
berroje, buvo šiek tiek sune
galavęs ir, to pasėkoje, tu
rėjo išvykti pas specialistus 
į Sydnėjų, kur taip pat gy
vena jo dukra - universi
teto lektorė ir sūnus geolo
gas. Šiuo metu pik. K. Labu
tis, kuris prieškariniais lai
kais buvo Alytaus uolonų 
pulko vadas, geroje savo 
dukros ir specialistų priežiū
roje baigia visai atsigauti.

Mūsų mirusio melbourniš- 
kio kultūrininko ir didelio 
skautų vadovo A. Krauso 
sūnus Arvydas 1967 metais 
su šeima išvykęs į Kanadą, 
šiais metais bedirbdamas 
baigė su pagyrimais Calga- 
ry universitete elektroinži- 
neriją, gaudamas inžinie
riaus diplomą. Jis tikisi ir 
toliau gilinti savąsias studi
jas, kai jo žmona mokyto
jauja gimnazijoje.

♦**

Mažosios Tasmanijos sa
los, sostinės Hobarto, lietu
viai tikrai gali būti pavyz
dys visiems kitiems. Šiame 
mieste tegyvenant tik virš 
šimto lietuvių į mūsų Lie
tuvių Dienas Adelaidėje, su 
savo tautiniais šokiais, ta
rybos atstovais ir sportinin
kais, šią mažą koloniją atsto
vaus virš 40 tautiečių, į šven 
tę skrendančių lėktuvų.

Sydnejuje susižiedavo dr. 
Ramutis Zakarevičius ir Jū
ratė Reisgytė. Australijos ir 
ypatingai Sydnėjaus lietu
viu gyvenime, šių abiejų lie
tuvių vardai yra labai gerai 
žinomi. Dr. R. Zakarevičius 
yra vyr. lektorius universi

tete, prieš tai savo mokslus 
gilinęs Anglijoj, Europoj 
ir Amerikoj, kai Jūratės 
Reisgytės vardas pirmą kar
tą plačiai po pasaulį nuskam
bėjo, jai gavus Justo Palec
kio parašą, prašant laisvės 
Lietuvai. Abu Jūratė ir Ra
mutis yra aktyvūs ir veiklūs 
visame mūsų lietuviškame 
gyvenime. Vestuvės yra nu
matoma sekančių metų pra
džioje.

Sostinėje Canberroje vis 
daugiau ir daugiau meninia
me pasaulyje pasireiškia dr. 
K. Kemežys, kurio paskuti
nė paroda įvyko Canber- 
ros teatro galerijoje. Šioje 
parodoje buvo išstatyta 21 
jo paties ir keletas jo 8-rių 
metų dukrelės paveikslas. 
Ši paroda dr. K. Kemežio 
nėra pirmoji, tačiau šioje 
parodoje matėsi dailininko 
posūkis į modernizmą ir po
mėgį į ryškių spalvų deri
nius. Gyvenant ir studijuo
jant Sydnejuje, dr. K. Ke
mežys buvo aktyvus ‘Kovo’ 
krepšininkas. Įsigijęs geolo

pas vienintelį G 

lietuvį kailininku , 
Chicagoje 3

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ J
Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir ffl
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicągo, III. 60601

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7*/t% — 4 metų su $1,000, minimum. 

— 30 mėn. su $1,000, minimum.
6'/2% — 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., TVashington, D.C. Eąual Opportunity Lender

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

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

Open Mon., 9-8; Tues, Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed TVed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

go diplomą, jis vėliau sėk
mingai apgynė desertaciją ir 
gavo doktoratą, šiuo metu 
gyvena sostinėje.

OPPORTUNITY IfOR 
PROFESSIONAL HELP 

For a 250 bed accredited hospital 
REGISTERED NUILSĖS 

For all services and all shifts. 
Excellent starting salary. Dif- 
ferential for evening and night 
shifts.

Also
LABORATORY 
TECHNICIANS 

NUCULEAR MEDICINE 
TECHNICIANS 

REGISTERED X-RAY 
TECHNICIANS 

Challenging opportunity to work 
in a community oriented hospital 
and participate in a progressive 
program of patient care. Excel- 
lent starting salaries commen- 
surate with training and experi- 
ence. Liberal benefit program 

^.nd free lighted parking.
Sent resume to: 

DETROIT OSTEOPATHIC
HOSPITAL

12523 3rd Avė.
Detroit, Michigan 48203 

313-869-1200 Ext. 43 
(90-2)
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SANDARIAU SUTRAUKIA 
BAUDŽIAVOS VARŽTUS

Iki šiol išeivijos spaudoje 
nebuvo pastebėtas naujas 
sovietinis potvarkis, naujas 
žingsnis sustiprinti baudžia
vinę sistemą. Potvarkis pa
skelbta "LTSR Aukščiausios 
Tarybos ir Vyriausybės ži
niose” 1973 metais, nr. 30, 
psl. 270. Tai “pagrindinio 
darbo veiklos dokumento” 
įvedimas. Naujos darbo kny
gelės įvedamos nuo 1975 
metų.

1973 metais spalio 23 d. 
okupanto pasodinta sovieti
nė vyriausybė Lietuvoje 
paskelbė “Dėl darbininkų ir 
tarnautojų darbo knyge
lių” nutarimą Nr. 374.

Iki šiol darbo knygelių 
praktika veikė visoje Sovie
tų Sąjungoje, įskaitant ir 
Raudonosios Armijos oku
puotas teritorijas. Lietuvos 
teritorijoje tos darbo kny
gelės įvestos 1941 metais, 
prieš pat sovietinio okupan
to išbėgimą dėl karo veiks
mų. Greta paso, darbo kny
gelė yra svarbiausias as
mens dokumentas, be kurio 
žmogus negali nė darbo gau
ti, nė duonos kąsnį uždirbti. 
Savaime aišku, kad darbo 
knygelių sistema yra žiau
rus asmens laisvių neigi
mas. Darbo knygutė varžo 
darbo pasirinkimą, judėji
mo laisvė, paveda asmens 
atestaciją darbdavio nuo
žiūrai. Kiekvienas, kas netu
ri darbo knygelės yra ‘velt
ėdys’, ‘parazitas’, toks trem
tinas į darbo stovyklą, žino
mesnis pavyzdys yra rašy
tojas A. Amalrikas, kuriam 
(dėl opozicinių nuotaikų) ne
davė darbo knygelės. Jis 
buvo teisme, legaliai, ap
šauktas ‘parazitu’ ir ištrem
tas į Sibirą. Tad darbo kny
gelės turėjimas sovietuose 
yra gyvenimo ar žūties klau
simas. Pirmas žingsnis į di
sidento arba opozicininko 
sunaikinimą: darbo knyge
lės atėmimas. Taip politiniai 
panaudojama darbo knyge
lių sistema.

Darbo knygelių sistema 
rodo, kad Sovietinėje san
tvarkoje atgaivintas valsty
binis kapitalizmas po socia
lizmo skraiste. Valstybė yra 
darbdavys, kuris nori prira
kinti savo pavaldinį prie jam 
pavesto darbo. Privataus 
kapitalizmo kraštuose indi
vidas yra visiškai laisvas 
savo nuožiūra tvarkyti dar
bo ir uždarbio sąlygas. Uni
jos ir kolektyvinių derybų 
sistema yra tam tikra at
svara darbdavio diktatui, 
darbdavio ir darbėmio san
tykiavimo balansas. Sovietų 
valstybėje tokio balanso nė
ra: individas privalo paklus
ti darbdavio-valstybės dik
tatui. Vienas ryškesniųjų 
darbėmio varžtų yra darbo 
knygelių praktika. Darbda- 
vis-valstybė uzurpuota kom
partijos visavališkumu. Tad 
sovietinėje santvarkoje 
darbdavis yra kompartija, 
darbėmis gi asmens teisių 
neturįs individas.

Naujas potvarkis sustipri
na buvusios darbo knygelių 
sistemos veikimą. Nuo 1975 
metų kiekvienas privalės tu
rėti savo “darbo veiklos do
kumentą”. Jeigu pirmiau kai 
ko į darbo knygelę nerašė, 
praleidinėjo, nuo 1975 metų
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naujose darbo knygelėse, 
įvedus tikslią nomenklatū
rą, bus įrašytas netiktai 
asmens pažymių sąvadas, 
bet ir kiekvienas, kad ir 
trumpalaikis darbo vietos 
pakeitimas, atleidimo iš dar
bo priežastis, nurodyti kiek
vieno su darbu susijusio 
pakeitimo įsakymų datos ir 
numeriai. Jeigu individas 
tam tikra laiką nedirbo dėl 
ligos -- privalo žymėti medi
kų išduotus atleidimus iš 
darbo, numeris, data. Pa
vyzdžiui, dabartinėje darbo 
knygelėje, galima rasti po
sakį ‘atleistas už neklau
symą’. Naujoje darbo kny
gelėje tokiais atvejais priva
lu įrašyti atleidimo įsakymo 
numerį ir datą.

Pagrindinis darbo veiklos 
dokumentas, kaip vadina 
naujas darbo knygeles, bus 
sovietinės biurokratijos še
devras. Laikui bėgant kiek
vienas dirbantysis žmogus 
sovietinėje apyvokoje tam
pys su savimi tikrą enci
klopedinio dydžio tomą: tai 
bus jo pagrindinis darbo 
veiklos dokumentas!

Už tokį dokumentą dabar 
jau išskaito iš darbo žmo
gaus atlyginimo 50 kapei
kų ir papildiniams, tai yra 
būsimiems įrašams (intar- 
poms) - 30 kapeikų. Vals
tybė dykai neduoda savo 
vergams nė darbo knygelių, 
nors ta sistema valstybės 
įvesta, nors ta sistema pa
valdiniai nėra suinteresuoti.

Pilnas sarkazmo ir ironi-

DOVANA
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DIRVA

A.A. gen. štabo pik. lt. MATO NAUJOKO profilis
IGNAS ANDRAŠIŪKAS

Žmogaus gyvenimas labai 
panašus šviesos spinduliuo
se paskendusiai saulei. Ryto 
aušros spinduliuose išsiprau 
susi pakyla saulė. Vidurdie
nį pakilusi į zenitą sklei
džia karščiausius savo spin
dulius. Vakare slepiasi už 
horizonto, palikdama dangu
je nepaprasto grožio saulė
lydį. Žmogaus gyvenimo 
saulei užgesus, mes liekame 
grožėtis negęstančiu sau
lėlydžiu - šviesiais atsimi
nimais apie tą asmenį. Toks 
gen. štb. pik. Įeit. Mato Nau
joko prisiminmas šviečia 
šiuo metu artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems, 
skausme susimąsčiusiems ir 
liūdintiems jo mirties tra
gedijos agonijoje...

Matas Naujokas šį skaus
mo ir džiaugsmo pasaulį 
išvydo 1901 metais Šmurų 
kaime, Veiverių valsčiuje. 
Šioje apylinkėje buvo gyvi 
ir sąmoningi lietuviai, kurie 
siekė ir kovojo dėl gražes
nio ir pilnesnio savo atei
ties gyvenimo. Apylinkės 
susipratusi visuomenė pui
kiai fino jo, kad mūsų tautos 
biologinis pagrindas yra Lie
tuvos ūkininkas, vidutinis 
bei smulkus žemdirbys, ap
lamai kaimo ar miesto dar
bininkas. Šios profesijos 
žmonės net didžiausių prie- 
spaudų ir sunkiausių nutau
tinimo pastangų akivaizdoje 
per ilgą metų eilę geriau
siai išlaikė lietuvių tautos 
gyvybę ir savo svetimybių 
nepaliestą dvasią, šios apim
ties žmonės sudarė lietu
višką visuomenę, kuri vėliau 
išryškino mūsų tautinę in- 

jos atrodo mums darbo kny
gelių įteikimo projektas. 
Tas knygeles, kurios yra tik
ras sovietinės golgotos kry
žius ant sovietinio pavaldi
nio kupros, įteikinės iškil
mingai, per kolektyvo susi
rinkimus, palydės knygelės 
įteikimą pamokančiomis, ‘pi
lietiškomis’ kalbomis. Tad, 
greta knygelės įteikimo pom 
pos, pavaldinys mokės už 
biurokratinį padarą, knyge
lę, savo pusrublį. Biurokra
tija vis sandariau suver
žia baudžiavos mazgą. 

dividualybę ir politinės lais
vės idėjas, šitokios aplinku
mos fone Matas Naujokas 
praleido gražiąsias savo kū
dikystės dienas. Bet gyveni
mo eiga ir liepsnojantis ano 
meto lietuvių politinis ir idė
jinis gyvenimas neleido Ma
tui ilgiau džiaugtis savo gra
žios vaikystės prošvaistėm. 
Jis gana anksti apleido sa
vo gimtąją apylinkę ir išvy
ko siekti mokslo, nes savo 
jaunu protu suvokė, kad tik 
mokslo priemonėm apsigink
lavęs geriausiai galės atlik
ti savo žmogaus pareiga 
įgimtojo krašto žmonėm.

Mato Naujoko mokslo 
j kelias prasidėjo nuo pra
džios mokyklos ėjo per Kau
no Saulės Mokytojų Semi
nariją, karo mokyklą, AukŠ 
tuosius karininkų kursus ir 
Vytauto Didžiojo Aukštąją 
Karo mokyklą. Ši pastaroji 
jam suteikė generalinio šta
bo karininko vardą. Jis buvo 
pasiekęs generalinio štabo 
pik. Įeit, laipsnį.

Be Lietuvos kariuomenė
je Mato Naujoko atliktų ir 
eitų įvairių darbų ir parei
gų žymiai ryškesnė jo gy
venimo veiklos apybraiža 
yra rezistencija dėl Lietu
vos laisvės. Rezistencija pa
gimdo ir išvysto kitas tei
sines normas ir naują at
gimstančią moralę. Rezis
tencija, tarytum rėtis persi- 
joja ir išryškina, kurios tau
tinės pajėgos yra tikrai ide
alistinės, gyvybingos, ak
tyvios, kūrybinės ir realios. 
Kitais žodžiais šią mintį ryš
kinant tenka pažymėti, kad 
tikrieji rezistencijos žmonės 
sugeba ir gali savo žodžius 
pateisinti veiksmais, pakelti 
tautos pasitikėjimą kovos 
prasmingumu dėl tautos 
ateities. Šia prasme Matas 
Naujokas užėmė pirmaujan
čia rezistentų gretose pa
vyzdingą vietą.

Jau 1940 m. birželio mėn. 
15 d. kai tik krašto apsaugos 
ministras gen. K. Mustei
kis paskambino 9 pėstininkų 
pulko vadui gen. štabo pik. 
Antanui Gaušui ir perdavė 
jam respublikos prezidento 
pageidavimą, kad jo vado
vaujamas pulkas iš Marijam
polės trauktųsi Vokietijos 
pasienio link ir jei reikės 
priešintųsi puolančiai raudo
najai armijai. Gen. štb. pik. 
A. Gaušas sutiko. O Matas 
Naujokas tuo metu būda
mas pulko vado padėjėju 
tuojau be jokių svyravimų 
pradėjo vykdyti gautą įsa
kymą, netrukus 9-tasis pės
tininkų pulkas kautynių pa
rengtyje iš Marijampolės 
išžygiavo Vilkaviškio link. 
Tauragės įgulos viršinin
kas gen. štab. pik. Breime- 
lis krašto apsaugos minist
ro įsakymą pasipriešinti, 
puolant raudonajai armijai, 
nesutiko vykdyti. Šio įsaky
mo vykdyme Matas Naujo
kas savo sprendimu paro
dė, kad dėl tautos laisvės 
idealų reikia kovoti ir tada, 
kada yra aišku, kad tos ko
vos laimėti negali, bet tau
tai palikti gražų pavyzdį, 
kuris mūsų tautos istorijoje 
šviestų kilniu pavyzdžiu ir 
didvyrišku paskatinimu atei 
nančiom kartom...

Deja, šis karinis žygis 
ano meto Lietuvos kariuo
menės vadovybės buvo at
šauktas. Tautos likimas be 
jokios garbės gynimo ir ka
rinio šūvio atiduotas oku
panto smurtui, terorui ir pa
žeminimui. Bešališkas atei
ties istorikas ir istorinė rai
da be abejo tos problemos 
sprendime tars autentišką 
žodį. Šiuo metu tik vieną 
tiesos ir tautos garbės gy
nimo mintį prisimenant ga
lima tarti, kad šiuo žygiu ve
lionis Matas Naujokas karo 
mokykloje duotos priesai
kos nesulaužė, tautinio idea
lizmo nepažeidė.

Nuo to nelemto įvykio 
raidos prasidėjo Velionio Ma 
to Naujoko rezistencijos ke
lias. Kelias pilnas pavojų. 

Kelias, - reikalaująs daug 
rizikos, pasišventimo ir sa
vęs išsižadėjimo. Pasiryži
mas Lietuvos žemėje orga
nizuoti laisvės kovos sąjūdį 
kilo ir prasidėjo, netrukus 
po okupantų įsibrovimo. Pir
mieji laisvės Kovotojų Sąjun 
gos žingsniai nukrypo į pa
siruošimą partizaniniam 
veiksmui. Trumpai tariant 
priešintis ginkluotai ir pasi
rengti karui. Padėtis reika
lavo ir rodė, kad jau reikia 
ir reikės realių fizinių pajė
gų tramdyti NKVD smur
tui ir eventualiai dalyvauti 
tautos ginkluotame sukili
me su tikslu, kai tik atsiras 
palankesnės sąlygos, išvyti 
iš Lietuvos okupantą.

Ir kai 1941 m. birželio 22 
d. 3 vai. ryto Lietuvos pasie
nyje suskambėjo pirmieji 
vokiečių-sovietų karo šūviai, 
tai buvo ženklas, kad Lietu
vos Laisvės Kovotojų S-gos 
dalyviai turi pradėti savo žy
gį Lietuvai laisvę atgauti. 
Velionis Matas Naujokas 
šiame žygyje buvo pirmose 
gretose. Partizaninis vei
kimas lietuviams buvo kaip 
atlyginimas už jų patirtas 
nuoskaudas iš sovietų. Tai 
buvo aiškus atsakymas į so
vietų melą, kad lietuvių tau
ta gera valia sutiko vergau
ti Maskvai.

Su sovietiniu išvijimu at
sidarė Lietuvai vartai į Va
karus. Lietuvių tauta vėl pa
sijuto esanti dalyvė kultū
ringo pasaulio dalies, vėl ga
linti naudotis žmonijos pa
žanga ir dalyvauti kaip at
skiras ir laisvas narys tos 
pažangos ugdyme. Bet atsi
kratymas bolševikais neat
nešė Lietuvai laisvės. Po 
vienų metų raudonojo tero
ro vergijos tuoj atsekė tre
jų metų rudoji tironija.

Šioje tris metus trukusio
je rudojoje tironijoje ve
lionis Matas Naujokas akty
viai prisidėjo prie tautos kū
no ir kraujo taupymo. Akty
vus buvo dalyvis kategoriš
kai smerkti nacizmo ir bol
ševizmo pradus. Stengėsi 
visomis galimomis priemo
nėmis šalinti pavojingus na
cių smūgius ir kiek tik są
lygos leido vengti bereika
lingų kovos aukų. Šioje sun
kioje nacių oupacijos me
tu veikloje velioniui Matui 
rūpėjo mūsų visos tautos li
kimas, vienintelė direktyva 
buvo tik bendras ir aukš
čiausias lietuvių tautos lais
vės idealas. Jam Lietuva 
buvo motina-tėvynė, kuri 
tautą lydėjo jos garbės žy
giuose ir varguose. Lietuvy
bė jam buvo didžioji jo as
mens moralinė dorybė...

Ir kai į Lietuvos žemę 
veržėsi antrą kartą iš rytų 
raudonasis okupantas, kai 
priešas priartėjo prie Duby
sos ir Ventos upių pakran
čių, likusioji Lietuvos gy
ventojų dalis skendo chao
se ir neviltyje. Ir šiame sun
kiųjų bandymų momente 
dar bandė susiorganizavę 
Lietuvos vyrai į Apsaugos 
dalinius priešintis atslenkan 
čiam okupantui. Velionis 
Matas Naujokas buvo taip 
pat tų drąsuolių vyrų tarpe. 
Jis nesitikėjo, kad galima 
dar bus nuo raudonojo oku
panto apginti žemaičių že
mę. Bet jis ryžosi, kiek ap
linkybės leido išsaugoti di
desnį skaičių lietuvių, jau
nų vyrų nuo mirties pavo
jaus. Kai rytų okupantas 
su didelėm kariuomenės jė
gom pasiryžo pagrobti liku
sią Lietuvos žemę, velionis 
Matas su ginklu rankose 
Sriešinosi raudonajam siau- 

ui ir atsargiai taupant jau
nų vyrų gyvybes apleido 
paskutinę pėdą Lietuvos že
mės.

Apleisdamas Lietuvos pa
jūrio žemės paskutinę pėdą 
su skausmu širdyje ir gailia 
ašara akyse kaip garbingas 
ir priesaikos nesulaužęs 
karys ją pabučiavo. Tai bu
vo jo simbolinis veiksmas, 
kol bus gyvas neužmirš
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už jos laisvę aukotis, kovoti 
ir kentėti.

Po Šio tragiško žygio pra
sidėjo jo emigrantinis gy
venimas. Bet ir emigranti
nio gyvenimo verpetuose jis 
nepalūžo ir savo dvasia ne- 
paskendo klaikiose dienų su
temose. Gyvendamas Chica
goje dirbo fabrike, kad už 
darbą gautų atlyginimu ga
lėtų savo kasdieninius rei
kalavimus patenkinti. Vė
liau išėjęs į pensiją nulie
kamu laiku talkininkavo lie
tuvių Margučio radijui. Nuo 
1956 m. buvo gyvai įsi
jungęs į LST Korp! Neo-Li- 
thuania ir LTA Sambūrį. Be 
to, veikliai ir gyvai dalyva
vo Lietuvių Tautinėje Są
jungoje. Nemažą ir gerą dar
bą yra atlikęs Chicagos Lie
tuvių Taryboje, būdamas 
eilę metų iždo globėjo parei
gose.

Velionis Matas Naujokas 
išsiskirdamas iš gyvųjų tar
po nemirė visiškai: “Non 
omnis moriar”, tariant Hora
cijaus žodžiais. O šis ‘ne
visiškai’ yra jo įnašas mūsų 
tautai. O jis yra labai įvai
rus: jo žygis su 9 pėstinin
kų pulku priešintis okupan
tui, jo rezistencinė veikla, 
jo gynimas Lietuvos pas
kutinės žemės pėdos ir galė- 
liau jo kultūrinė ir'politinė 
veikla čia Amerikoje, - vis 
tai anas Horacijaus: "non 
omnis moriar”, kuris pergy
vena mūsų būtybę ir įsijun
gia į istorinį*ir kultūrinį tau
tos lobyną.

Jei Mato Naujoko nemir
tinga siela iš Anapilies galė
tų pažvelgti į tėvynę, ji ma
tytų kiek daug ten liko nar
sių vyrų ir moterų, gyve
nančių ta pačia laisvės idėja, 
einančių jo takais, vykdan
čių nepasibaigusios kovos 
testamentą. Pasiaukojusių 
tam, kuo jis tikėjo iki pas
kutinio atodūsio.

Tau, Matai, mes Tavo gy
vieji idėjos draugai, tuo pa
dedam gyvenimo paslaptin
gojo grožio mistiniame sau
lėleidyje tik kuklią atmini
mo gėlių puokštę ant Tavo 
kapo. Tu per gyvenimą ėjai 
fiasiaukojimo ir kančios ke- 
iais. Tavo gyvenimo kel

rodžiu buvo - šviesi žvaigž
dė - aušros laisvės viltis. Te
būnie ši kukli gėlių puokštė 
tuo atsiminimų simboliu, ku
ris mus gyvuosius visus ly
dėtų ir skatintų sekti tą auš
ros laisvės vilties žvaigž
dę, kuri nuvestų ateinan
čias kartas į Lietuvos lais
vės prisikėlimo rytmetį!

SVEIKINAME NAUJUS 
DIRVOS SKAITYTOJUS

Tęsiant platinimo vajų, 
patys ar pažįstamų paragin
ti užsiprenumeravo Dirvą 
šie asmenys:

Jonas Vadopalas, 
Cicero, III.

Petras Atkočiūnas, 
Cicero, III.

B. Dunda, 
Cicero, III.

Gr. Bilėnas, 
Pomona, N. Y.

Rimvydas Tveras, 
Round Lake Beach, III.

K. A. Razgaitis, 
Devon, Pa.

Marija Izokaitis, 
Welland, Ont.

Jurgis Lendraitis, 
Chicago, III.

St. Juodvalkįenė, 
Cicero, III.

K. Puskunigis, 
Chicago, III.

Vincas Misiulis,
Detroit, Mich.

Vladas Vaitiekūnas, 
Willow Springs, III.

Visus šiuos asmenis ma
loniai sveikiname įsijungu
sius į gausią Dirvos skaity
tojų šeimą.

FULL TIME 
ELECTRONIC ASSEMBLERS 

WANTED 
Experienced in soldering and 
printed circuits. Board assembly 
reęuired.

EASTERN ELECTRONICS 
MANUFACTUR1NG CORP.

42 Nelson Street 
East Hartford, Conn. 

.203-528-9821
An Eqtial Opportunity

(90-92)
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KLB KRAŠTO VALDYBA kas primena' lietuviško kai-
Kanados LB Krašto Ta

rybos suvažiavime lapkričio 
2 d. išrinktoji trim metam 
Krašto Valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirmininku J.
R. Simanavičius, vicepirm. 
baltiečių reik. ev. kun. A. 
Žilinskas, vicepirm. ryšiams 
su kanadiečiais I. šernaitė- 
Meikljohn, sekr. kun. J. 
Staškus, ižd. J. Vaičeliūnas, 
visuom. reik. K. Karpis, 
kult. reik. E. Kudabienė, 
šviet. reik. S. Martinkutė, 
jaunimo sekc. Al. Kuolas, 
šalpos reik. V". Sakas. Nau
josios Kr. Valdybos adre
sas: 1101 College St., To
ronto 4, Ont.

Ši krašto valdyba bus de
vintoji nuo KLB įsteigimo 
1952 m. Pirm. J. Simanavi
čius veikia LB 24 metus. 
Jis buvo LOK pirmininku 2 
metus, Toronto Apyl. pirm. 
7 metus ir Kr. Valdyboj be
veik ištisai. Be to jis pirmi
ninkavo Baltų Federacijai 
visą laiką, rotacine tvarka, 
pasikeičiant su latvių ir es
tų pirmininkais ir jau virš 
20 metų veda savo radijo 
valandėlę "Tėvynės Prisimi
nimai”.

Anksčiau Kr. Valdybai 
pirmininkavo: J. Matulionis 
1952-55 m., B. Sakalas
1955-57, V. Meilus 1957-59,
S. Kęsgailą 1959-62, dr. P. 
Lukoševičius 1962-65, A. 
Rinkūnas 1965-68, dr. S. 
Čepas 1968-71, inž. E. čup- 
linskas 1971-74. šešius me
tus Kr. Valdyba buvo Mon- 
trealyje (1959-65), šiais me
tais norėta ją iškelti į Ha
miltoną, bet nesuradus pa
kankamai ten kandidatų — 
palikta Toronte.

MENĖS "GEDIMINO 
PILIES” ĮRENGIMAS IR 

BALIUS
Lietuvių Namuose, apart 

trijų salių žemutiniuose 
aukštuose buvo įrengta gra
ži salė ir trečiame aukšte, 
bet prieš du mėn. ji pradė
ta iš naujo "remontuoti”. 
Mat L. N. Moterų Būrelis 
įsigeidė ten įrengti menę 
pavadintą Gedimino pilim, 
dedikuojant ją 650 metų 
Vilniaus įkūrimo minėjimui.

Menei įrengti projektą 
paruošė arch. Kulpavičius, 
bet jis nebuvo pilnai įvyk
dytas ir menė išėjo panaši į 
tvartą . . . Visą spalio mėn. 
darbininkai, vadovaujant 
Imbrazui, statinėjo pasto
lius, kalinėjo sienas, lubas, 
tepliojo karnizus, o tautie
čiai stebėjo, kraipė galvas 
ir murmėjo: "Matai, Lietu
vių Namai turi tiek skolų, 
nebaigtas fasadas, neįreng
ta scenai uždanga, o čia iš 
naujo pradeda nereikalinga 
darbą, žiūrėk tas kainuos 
keletą tūkstančių . . .

Gi pirmininkas J. Straz
das man aiškino: "Sakai vi
si kritikuoja? Argi nežinai 
kad mūsų žmonės viską kri
tikuoja — ką tik pradeda
ma dirbti. Kai staigėm ko- 
peratyvą "Paramą” irgi kri
tikavo, o dabar žiūrėk Ka
nados koperatyvų kapitalas 
25 milijonai, tai ar gali nu
leisti rankas, jei kas kriti
kuoja ... Jei moterų būre
lis pats susirenka pinigus 
ir nori salę išdekoruoti pa
gal lietuvišką stilių, kodėl 
joms neleisti”.

Tas "dekoravimas" pagal 
senovinį stilių vistik neda
ro pilies įspūdžio. Lubose 
pritvirtinti sukryžiuoti mal- 
kiai, sienos ir durys padeng
tos seno medžio imitacija, 
vieton vamzdinių neono 
šviesų įrengti liktoriai, su 
žvakėm, o durų sukryžiuo
tos lentos X formoj, daro 
įspūdį, būk tai būtų darži
nės ar jaujos durys.

Mums patiems malonu 

rno idilija, bet ar mūsų ar
chitektūrinį primityvumą 
dera rodyti svetimtaučiams, 
tai klausimas.

Tačiau Moterų Būrelio su
ruoštas lapkr. 9 d. menės 
atidarymas ir balius turėjo 
gerą pasisekimą, dalyvavo 
450 žmonių. Puota vyko # 
antro aukšto didžiojoj sa
lėj, joje dalyvavo Toronto 
burmistras D. Cromby ir 
perlam, kand. Negridge, su 
žmonomis. Meninę progra
mą (montažą) atliko Hamil
tono "Aukuras”, Toronto 
skautės, kanklininkės . . . 
Pajamų gauta arti $5000, 
tai iš pelno pusę menės 
įrengimo išlaidų padengs.

NEPASISEKĘS 
PARENGIMAS

Liet. Verslininkų sąjun
gos lapkr. 16 d. suruoštas 
Liet, namuose koncertas- 
balius nepasisekė. Nežiū
rint, kad meninėje progra
moje dalyvavo žymus solis
tai Gina čapkauskienė ir 
Algirdas Brazis — publikos 
atsilankė tik . . . 60. Kodėl?

Verslininkai ir anksčiau 
yra turėję nepasisekimų. 
Gal būt dėlto, kad tai maža 
ir nežymi organizacija, ku
ri nori vaidinti didelę . . . 
Skelbime buvo parašyta, 
kad Garbės svečiu pakvies
tas Simas Kudirka, bet ir 
tas nesuviliojo publikos, nes 
kas patikės, kad tik ką at
vykęs į JAV Simas, tuoj 
lėks kur ten į šiaurę.

LIETUVIŲ NAMAI
Bingo lošimas eina nor

maliai. Dabar lošimai vyks
ta keturias dienas savaitė
je, lankytojų vidurkis 800. 
Pradėta lošti ir ketvirtadie
niais, ir kai publika ipras, 
penktadieniai bus rezervuo
ti parengimams ir jaunimui. 
Dabar ir premijos padidin
tos pav. yra premijos po 
1000, po 700 ir kelionė į Ba
hamas. Viso premijų apie 
$4000. Didžiojoj salėj įreng
ta scenos užkulisiai ir užuo
laida su balta rūtų šakele, 
kaip buvo Kauno operoj.

Kiek sunkiau eina reika
las dėl atidarymo nuolatinio 
baro. Tas baras jau seniai 
įrengtas bet negaunamas iš 
Liųuor Control Board leidi
mas svaig. gėralams parda
vinėti.

Spalio 31 d. dienraštyje 
”The Globė and Mail” buvo 
įdėtas blaivybės d-jos vei
kėjo W. Temple pareiškimas 
kad jis esąs nepatenkintas, 
kad Liet. Namai pardavi
nėtų alkoholinius gėrimus. - 
Esą Toronte nėra tiek daug 
lietuvių, kad jiį klubas būtų 
pelningas, esą "baisu maty
ti buvusią šventovę, ilgus 
metus taip gerai tarnavusią 
bendruomenei, paversta pa
statu, kur bus pardavinėja
mi alkoholiniai gėrimai”.

Po to dienraštis citavo ir 
pirm. Strazdo pareiškimą, 
kad Liet. Namai turi 1200 
narių, pastato pertvarkymui 
išleista $700,000, laikinas 
leidimas buvo duotas rugsė
jo 16 d., viešas alk. gėralų 
leidimo komisijos posėdis 
(hearing), kur bus svarsto
mas LN prašymas, įvyks 
lapkr. 19 d.

Minėto j dienoje niekas 
nebepareiškė protesto ir ti
kimasi leidimą greit gauti, 
žadėjo jį prisiųsti paštu.

Santa Monica
N. METŲ SUTIKIMO 

BALIUS
Santa Monikos Amerikos 

Lietuvių Klubas su Lietu-, 
vių Bendruomenės, S. Moni
kos padaliniu vėl ruošia kar
tu Naujų Metų sutikimo ba-

DIRVA

Su vėliavomis žygiuojant ( kariuomenės šventės minėjimą. 
Priekyje eina: A. Galdikas, A, Mironas, K. Karuža. Toliau 
prie vėliavų J. Karakevičius, J, Spirauskas ir K. Motušis.

L. Kanto nuotrauka

LIETUVIAI KALIFORNIJOJE
KARIUOMENES ŠVENTES MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės 
šventės iškilmingą . minė
jimą lapkričio 24 d. suruo
šė LKVS Ramovė Los An
geles skyr. valdyba, talki
ninkaujant šaulių kuopos ir 
birutininkių vadovybėms. 
Už kūrėjus-savanorius, ka
rius, šaulius bei partizanus, 
kovojusius dėl Lietuvos ne
priklausomybės šv. Mišias 
aukojo kun. Palubinskas. 
Jis savo turiningame pa
moksle priminė lietuvių ka
rių drąsą, ryžtą, pasiaukoji
mą.

Pamaldose organizacijų 
vadovybės bei jų nariai da
lyvavo su savo vėliavomis: 
ramovėnai, šauliai, ateitinin
kai ir skautai. Po Lietuvos 
vėliavos pakėlimo parapijos 
aikštėje Ramovės pirm. A. 
Mironui komanduojant, šau
lių kuopos pirm. K. Karu
žai, Ateitininkų vadov. D. 
Polikaitienei, skautų vadov. 
K. Prišmantui asistuojant, 
vėliavų palydos nužygiavo į 
šv. Kazimiero parap. salę, 
kur 12:15 p.p. prasidėjo iš
kilmingas minėjimas. Minė
jimui vadovavo Andrius Mi
ronas, kuris sugiedojus solis 
tui Dabšiui Amerikos him
ną, pasveikino gausiai susi
rinkusius dalyvius šios iškil
mingos šventės proga ir pa
kvietė prie garbės stalo 
gen. kons. dr. J. Bielski, 
gen. St. Raštikį, pulk. J. 
Andrašiūną, pulk. K. Tumą, 
maj. P. Starevičių, kapt. O. 
Žadvydą, prei. J. Kučingi, 
Ukrainiečių apyg. vald. 
pirm, ir savanorius kūrė
jus.

Susirinkimas pradėtas gi

BALFO SUKAKTIES MINĖJIMAS 
PHILADELPHIJOJE

1944 m. rugsėjo mėn. 12 
diena buvo steigimo data, 
kada Philadelphijos lietuviai 
nuosekliai pradėjo rūpintis 
šalpa vargstančių lietuvių 
išsisklaidžiusių po visą pa
saulį, gi dabartiniu metu ta 
Balfo parama pasiekia lietu
vius net gi už geležinės už
dangos.

Neminint smulkiai Balfo 
vargus ir jos vadovų rūpes
nius, dabar tenka tik džiaug 
tis jos gyvastingumo, jaut
rumo, nenuilstamo darbo ir 
30 metų sukakties minėji
mo sėkmė, kuris, pastara
sis, jos vadovybės sklandžiai 
pravestas š.m. lapkričio 
mėn. 30 dieną 7 v,v. šv. And
riejaus parapijos salėje, 19- 
ta ir Wallace gatvių sankry- 
žioje, Philadelphijoje, Pa.

Dabartinio Balfo skyriaus 

lių, 1974 m. gruodžio 31 d., 
Bay Women’s Club salėje, 
12130 4th St. prie Wilshire 
Blvd., S. Monikoje. Pradžia 
8 vai. vak. Gros geras or
kestras, skani vakarienė, 
draugiška nuotaika. Kvie
čiami visi lietuviai ir jų 
draugai. Atskiri pakvieti
mai nebus siuntinėjami. Re
zervuoti vietas telefonais: 
A. Markevičius — 828-7525, 
Kojelis — 395-8355, A. Mi- 
laknis — 395-5764 ir E. 
Gedgaudienė — 399-1825.

Rengėjai

liai prasminga prel. J. Ku
čingio tai šventei pritaikyta 
malda. Po to sveikinimo žo
dį tarė gen. konsul. dr. J. 
Bielskis. Pagrindinę kalbą 
pasakė prof. Dr. VI. Juo
deika. Jis labai ryškiai pa
vaizdavo būdus bei galimy
bes istoriniu požiūriu ir šių 
moderniųjų laikų atžvilgiu 
laisvei atsiekti kovų pastan
gas.

Meninę dalį patraukliai 
išpildė Solistė Janina Če- 
kanauskienė. Jai akompa
navo jauna akompaniatorė 
Dalia Jasulaitytė. K. Karuža 
perskaitė ŠST CV aktą, ku
riuo apdovanota šaulių 
žvaigždės žymeniu šaulė 
Puikūnienė. žymenį jai įtei
kė gen. kons. dr. J. Biels
kis. Apie P. Puikūnienės nu
veiktus darbus nepriklau
somybės kovų metais ir čia 
išeivijoje tarė labai jautrų 
žodį St. Paltus, pabrėžda
mas, jog šis žyminis įtei
kiamas pilnai užtarnautai. 
Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu.

Pasibaigus oficialinei mi
nėjimo daliai, pirm. A. Miro
nas pakvietė šventės minė
jimo dalyvius prie gausiai 
paruoštų vaišių, kurioms va
dovavo O. Mironienė, talki
ninkaujant Venckuvienei. 
Vaišės buvo paruoštos aukų 
būdu veteranų, šaulių ir bi
rutininkių ponių: Puikūnie
nės, Mironienės, Venckuvie- 
nės, Motušienės, Bajalie- 
nės, Sr. Karužienės ir kitų. 
Aukų invalidams surinkta 
265 dol.

Kazimieras Motušis

pirmininko J. Luko pakvies
tas kun. K. Sakalauskas 
sukalbėjo maldą už darbuo
tojus - mirusius ir auko
tojus -- geradarius.

Po to, solistė Genė Anta- 
naitytė-Ugianskienė, akom
panuojant p. Gladys-Leight 
sugideojo solo JAV ir Lietu
vos himnus.

Pagrindiniu kalbėtoju, pir 
mininkui pristačius, pakvies 
tas Balfo direktorius inž. 
Feliksas Andriūnas, kuris 
klausytojus nukėlė į tolimą 
Lietuvos praeitį apibūdinda
mas šalpos reikšmę ir pagel- 
bą net nuo viduramžio, 
nuosekliai pavyzdžiais pri
eidamas iki dabartinių šal
pos metų.

Po Balfo steigėjų ir dar
buotojų pagerbimo, Il-je 
programos dalyje pravesta 
meninė dalis - koncertas, ku
ris, reikia manyti, daugelį 
klausytojų maloniai nuste
bino pirmą kartą girdint ir 
nežinodami, kad, savo greti
moje kaimynystėje -- New 
Jersey, turi reto grožio ir 
balso jauną ir gerą lietuvę 
dainininkę, kuri ilgai ir gra
žiai dainuodama džiugino 
klausytojus ir kurie po kiek
vienos dainos lydėjo ir dė
kojo mielai dainininkei ilgo
mis katutėmis.

Solistė Genė Antainaity- 
tė-Ugianskienė savo progra
moje padainavo: Anksti Ry
tą V.K. Banaičio, Oi tai dė
kui močiutei, A. Vismino,

MAŽOJI ŪUEBECO EXPO
Lapkričio 16-17 dienomis, 

Kanados federalinės val
džios finansuojama, Montre- 
alio Komercijos rūmuose 
Berri gatvėje (priešais cent
rinę autobusų stotį), buvo 
suruošta etninių Quebec’o 
grupių paroda ir meno festi
valis. Ši paroda ir festivalis 
tai lyg mažoji EXPO ar 
“žmogus ir Pasaulis”, vyks
tanti Monteralyje kasmet 
jau nuo 1967 metų. Pati pa
roda užsidarė rugsėjo 2 d. 
ir šiemet, dėl vykusių su
sisiekimo streikų ir kitų ne
gerovių tebuvo aplankyta 
vos pusantro milijono žmo
nių. Dabar suruošta paroda 
-- tai prieššventinis ir ne
eilinis įvykis Kanados tau
tinių mažumų gyvenime.

Milžiniškoje Komercijos 
rūmų halėje pasieniais bu v o 
išsidėsčiusios, be paties Que 
bec’o dar šios etninės grup 
pės (kaip jos oficialiai vadi
namos!: Kanados indėnai, 
lenkai, lietuviai, estai, indai, 
bavarai, portugalai, Kuba, 
turkai, kiniečiai, armėnai, 
ukrainiečiai, kroatai ir Ka- 
raibų jūros haitiečiai. Kiek
viena šių tautybių buvo ga
vusi dviejų stendų plotą ir 
užpildė jį savais ekspona
tais, išdirbiniais ir meno kū
riniais.

Lietuva savo kaimynystė
je turėjo portugalus ir tur
kus. Kaip taisyklė, kiekvie
na tautybė vieną stendą 
buvo užpildžiusi savo ekspo
natais, kitame davė savo 
tautinius valgius. Ir taip, 
Montrealio specialus šios pa
rodos komitetas, buvo užpil
dęs savo stendus tautiniais 
audiniais, juostom, meno iš
dirbiniais ir rankdarbiais. 
Stende buvo išstatyti ir par
duodami: beržo šaka, ežys 
(šie du, tur būt, tik paro
dai), lašiniečiai, kugelis ir 
įvairūs pyragai. Stendą ap
tarnavo ir paaiškinimus da
vė tautiniais rūbais apsirė- 
džiusios moterys ir mergi
nos, o p-lė Rasa Lukoševičiū- 
tė retkarčiais grojo akor
deonu. Buvo dalinami lape
liai anglų ir prancūzų kalba, 
kuriuose aiškinama Lietu
vos istorija ir žinios apie 
Montrealio lietuvių koloniją. 
Aiškinama, kad Quebec’o 
provincijoje gyvena tarp 5 ir 
6 tūkstančių lietuvių, kad jie 
Montrealyje turi dvi parapi
jas, lietuvišką klubą, lei
džia savaitraštį ‘Nepriklau
somą Lietuvą’, turi kredito 
banką ‘Litą’ ir kelias organi
zacijas.

Halės vidus užpildytas 
kėdėmis ir stalais, o halės 
gale esančioje scenoje įvai
rios grupės ir ansambliai 
turėjo savo pasirodymus.

Užnemuniečių Daina, M. 
Alšlebinaitės, O Naktuže... 
arija iš operos Gražina, J. 
Karnavičiaus, Čia Lietuva, 
V. Jurgučio, Išdykęs Rude
nėlis B. Budriūno, Jei Gyve
nimas Sapnas -- K. Kavecko. 
Ašarėlės - A. Vanagaičio, 
Ką veikt dabar, arija iš ope
ros Gražina, J. Karnavi
čiaus.

Bisui solistė padainavo 3 
dainas iš kurių vieną - solis
tė skyrė Balfui.

Nebūdamas dainos balso 
kritikas, tačiau drįstu paste
bėti, kad solistė turi gra
žaus tembro didelį drama
tinio soprano balsą, kurį pui
kiai valdo ir kuris gražiai 
vienodai skamba visuose re
gistruose.

Pabrėžtinai, solistei rei
kia priskirti didelį talentą, 
reikia priskirti didelį talentą 
dainą perduoti jausmingai ir 
žaismingai ar ta daina būtų 
liūdno ar linksmo žanro, be 
to, reikia pasakyti dar ir tai, 
kad solistė laisvai ir grakš
čiai laikosi scenoje. Solistė 
ir pianistė buvo apdovano
tos gėlėmis.

Po maloniai nuteikto kon
certo sekė vaišės, sveikini
mai ir pabendravimas, kuris 
užsitęsė gan ilgokai.

Č. Tamašauskas

1974 m. gruodžio 11 d.

Kai šeštadienis, palyginant, 
buvo lankomas tik skysto
kai, tai sekmadienį halė pri
gūžėjo ir sausakimšai, o pa
sirodymus žiūrėjo keletą 
tūkstančių žmonių. Lietuviai 
šeštadienį jokių pasirody
mų neturėjo, bet turėjo sek
madienį.

Į akis krito iškabinti že
mėlapiai: kai prie lenkų 
stendo iškabintas žemėlapis 
(kad ir Amerikoje išleistas), 
rodė Lenkiją ir kaimynines 
valstybes kaip SSSR, kad ir 
atrubežiuotas, tai prie Esti
jos stendo didžiulis žemėla
pis rodė Pabaltijo kraštus 
kaip nepriklausomas valsty
bes.

Sekmadienis, lapkričio 17 
d., buvo didžioji tautybių 
pasirodymo diena. Jau nuo 
11 vai. ryto halė buvo sau- 
sakimišai užpildyta žiūro
vais. Scenoje iš eilės vyko 
įvairių tautybių pasirody
mai. 4:30 vai. Montrealio 
lituanistinė mokykla turėjo 
savo pasirodymą. Mergaitės 
ir berniukai gražiai pašoko 
kelis lietuviškus šokius. Šiek 
tiek trūko susirepetavimo.

Bet didžioji ‘liūto dalis’ 
atėjo 7:30 vai., kada atėjo 
gala-festivalis, kuriame da
lyvavo visos parodoje esan
čios tautos (plius keletas 
tokių, kurios parodoje ir ne
dalyvavo). Programai vado
vavo mums jau iš EXPO 
laikų gerai pažįstamas uk
rainietis Marunczak, kuris 
pristatė publikai kiekvieną 
tautinę grupę. Kaipo pirmo
ji grupė į sceną buvo iš
vestas Montrealio lietuvių 
tautinis ansamblis ‘Gintaras’ 
susilaukęs didelio pasiseki
mo (deja, nedalyvavęs va
saros EXPO, bet neseniai 
lankęsis keliose lietuvių ko
lonijose JAV). Po to sekė 
Quebeco prancūzai, susi
laukę didžiausio aplauso, nes 
didžioji žiūrovų dalis ir buvo 
prancūzai. Tik nežinia, kaip 
ten prancūzų Lachine an
samblis jautėsi esąs įjungtas 
į etninių grupių eilę, kai pa
tys Quebec’o prancūzai yra 
didžiuma, o neseniai Que- 
bec’o buvo išleistas įstaty
mas, vardu Bill 22, kuriuo 
prancūzų kalba Quebec’e 
yra ‘valstybinė kalba’, o vi
sos kitos tautinės grupės, 
norinčios vartoti anglų kal
bą, buvo paskelbtos esan
čios ‘už įstatymo ribų’. 
Dabar renkamos pusės mili
jono dolerių lėšos, norint at
mesti tą nelemtą prancūzų 
nacionalistų per jėgą užkar
tą įstatymą.

Šis gala-festivalis (užtęs
tas net per 4 valandas), ku
riame dalyvavo net 18 
etninių grupių, buvo per
duotas iš salės net dviejų 
televizijos kanalų. Be jau sa
kytų grupių, dar didelio 
entuziazmo susilaukė ispa
nai, kroatai, slovakai, japo
nai, bavarai, vengrai, estai, 
eukrainiečiai ir lenkai. O kai 
buvo paskelbta, kad kaip 
jaskutinė grupė šoks tur
tai, tai salėje pasigirdo 
būū (aišku, graikų darbas).

Šioje vietoje norisi pa
girti Montrealio lietuvius, 
taip sėkmingai prisidėjusius 
prie šios puikios programos 
pravedimo. O dalį mūsų tau
tiečių reikėtų papeikti, kurie 
nepanorėjo, ar gal tingėjo 
atvykti ir pamatyti šio 
neeilinio įvykio.

A. Bernotas

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

WHLDER—- LAYOUT 
Mušt be experienced in struc- 
tural layout. Days. Full time, 
55-60 hours. Only experienced 
need apply. U. S. Welding & 
Fabricating, 8609 Stone Rd., įn- 
dependence, Ohio 216-524-3800.

(86-92)

DIE MAKERS
Experienced in omai! progresaive diea 
only. Union ahop. Ali beneiite. No 
aulomotive work. No lay offa.

ro5 year old company. 
SUPERIOR SEAL & STAMP CO. 

1401 VEHMONT 
DETRO1T, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(83-90)
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REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

POGRINDIS UŽ 
BENDRADARBIAVIMĄ

Pogrindis pasisako už 
bendradarbiavimą su sovie
tiniais raštininkais. Tai sa
kome be jokių dirstelėjimu į 
veiksnių rezoliucijas. Laužo
me pirmuosius ledus ir tie
siame ranką tarybiniems pa- 
sakininkams Vytautui Alsei
kai, Juozui Lukiui, Donatui 
Rodai, et tutti quanti, 
ir tt.

Šie siuntinėliniai raštinin
kai verste užverčia savo kū
ryba bimbinius ir jokubki- 
nius lakštus. Jie vaizduoja 
rojišką sovietinių pavaldi
nių gerbūvį, rašo apie kapei- 
kines pragyvenimo išlaidas, 
rašo, kad visi ten stato, 
stato ir stato komunizmą ir, 
kad net kiaulių fermose so
vietinės kiaulės kasdieną 
kryptingai priauga svoriu po 
keletą gramų...

Šie raštininkai aiškina šim 
tamečiams pažangiesiems, 
kad tėvynėje nebėra basa- 
kojų piemenukų ir skerdžiai 
gano gyvulius, važinėdami 
po ganyklą automobiliais; 
kad savitarpyje savo pro
dukcija lenktyniauja apelsi
nų ir bananų fabrikai; kad 
klesti pelninga prekyba dė
vėtais amerikoniškais rū
bais; kad kiekvienam pažan
giam Amerikoje numirus, jo 
gimimo vietoje, Lietuvoje, 
renčia paminklinius akme
nis, tik reikia tuos akmenis 
iš anksto apmokėti dole
riais...

Ju pačių akimis... ("šluota')

■
Žinoma o šeštadieniais ir sekmadieniais aš į burna neimu nė lašo!

Vitalijus SUCHOCKIS

Niekšelio paliaupsinimai
Vilniuje yra “politinės li

teratūros” leidykla ‘Min
tis’. Tos leidyklos redakto
riai, manydami, kad bolše
vikinio šnipelio Juozo Mi- 
kuckio šnipinėjimo tarp di
pukų apybraižos sudaro “po
litinės literatūros” žanrą, 
vargais negalais (su V. Al
seikos prirašymais) sudurs- 
tė 148 puslapių knygiūkštę 
“Šioje ir anoje pusėje”. 
Knygiūkštė pasirodė šių me
tų pabaigoje.

Leidykla užtikrina, kad 
tai pomirtiniai ‘poeto atsi
minimai’. Toks tvirtinimas 
iš piršto išlaužtas. Tai skai
tytojų klaidinimas. “Šioje ir 
anoje pusėje" buvęs Lietu
vos kariškis, policininkas ir 
kažin kelinto rango eiliuo
tojas, histeriškai krauna at
matas ant savo nuosavos 
atminties palaikų.

Visą savo ilgoką gyveni
mą Juozas Mikuckis siekė 
‘garso’. To garso jis negavo 
poezijos laukuose, nesulau
kė garso ir kariuomenėje. 
Tačiau girtais debošais, 
drausmės bylomis, turėjo 
‘garso’ pakankamai. Jis tu
rėjo savo laiku ‘garsą’ ir 
pogrindžio bolševikėlių gau
dymais. Ne vienas raudonos 
vėliavos iškėlėjas, savo lai-

Pasakininkai informuoja, 
kad visur Lietuvoje, dieną 
ir naktį, dega sovietinė elekt 
ra; kad visi kolchozininkai 
dieną ir naktį linksmai šoka 
su sovietiniais kaliošais mėš
lo buzoje; kad visi dainuo
ja rusiškai sovietines dai
nas; kad visi geria alaus 
putą. Taip pat jie ramina pa
žangiečius, kad buržuaziniai 
veiksniai negalės jų ištremti 
į Sovietų kraštą, kad kapita
lizmui ateina galas, nes kada 
sovietai išveš iš Amerikos 
paskutinį centnerį grūdų, 
Amerika, numirs badu. Tada 
‘Vilnis’ ir ‘Laisvė’ pradės 
statyti Amerikoje komuniz
mą: Bimbą išrinks preziden
tu, o Jokubką valstybės 
sekretoriumi.

Už tokias geras žinias 
raštininkai iš Vilniaus pra
šo nedaug, mažmenos: sau 
nailoninių marškinių, o savo 
pačioms nailoninių kojinių. 
Juk kol kas bus, ar nebus - 
jau dabar reikia savo nuogy
bę pridengti.

Pogrindis kryptingai pri
pažįsta bendradarbiavimą 
su tokiais užsienio kores
pondentais ir kviečia dalį 
tokių reportažų siųsti Po
grindžiui. Už tai Vytautui 
Alseikai, Juozui Lukiui, Do
natui Rodai et tutti ųuanti, 
bus nusiųstos pereinamosios 
Pogrindžio vėliavėlės ir nu
sipelniusio sovietinio super- 
melagio diplomai.

ku, buvo nutvertas dėl smar 
kaus poeto Juozo Mikuckio 
veiklos visai ne Parnaso 
laukuose.

Atrodo, nesunku buvo pa
gauti Juozą Mikuckį į bol
ševikinius spąstus. Galėjo 
būti šantažas, kompromi
tuojančioji medžiaga -- tai 
taip įprasta bolševikams be
sitvarkant su žemos doros 
ir menkų etinių duomenų 
asmenimis.

Į tremtį, kartu su dipijos 
tauta, Juozas Mikuckis išvy
ko jau kaip pilnaviduris 
NKVD šnipas. Jam buvo pa
vesta šnipinėti išeivijos veik 
lą, įsibrauti į išeivijos orga
nizacijas, sekti paskirus 
asmenis. Ir iš tokio ‘ama
to’ tas nelaimingas padaras 
mito visą savo išeivijišką pe
riodą. Vienur, begerdamas 
su kokiu nors žmogeliu, jis 
gaudė jo sakinius, kuriuos 
(kaip didžios reikšmės me
džiagą) šifruodavo, slaptai 
įteikdavo ‘pažangiesiems’ 
tarpininkams. Kitur jis gau
dė spaudos skutelius, viešų 
kalbų nuotrupas. Jis rinko 
netgi fotografijas, kurios, bu 
vo ir liko bereikšmės, ne
svarbios.

Juozas Mikuckis turėjo la
kią vaizduotę, todėl jo pra-

Čia priėjo
Kadžiulis
ir tarė
Kalbėjo tautietis, sugrįžęs 

iš Vilniaus:
- Mačiau Vilniuje daug 

restauruojamų namų.
Čia priėio Kadžiulis ir 

tarė:
- Iš kiemo tuos namus 

baigia statyti, o iš gatvės 
jau pradeda restauruoti.

**♦

- Rašo tarybinė spauda, 
kad kolūkių karvės duoda 
liesą pieną, - pasakė skaity
tojas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Karvės, prieš milžimą, 
vandens atsigeria.

- Kaip tau einasi? - pa
klausė vienas individas kito 
individo.

-- Vis sėdžiu raštinėje, -- 
buvo atsakymas.

Čia priėjo Kadžiulis ir pa
sakė:

- Todėl turi būti klausia
ma - kaip tau sėdisi?

-- Pone, paaukokite Bal- 
fui, - buvo užkalbintas ge
rai įmitęs vyras.

-- Atleiskite, kitą kartą, 
dabar aš neturiu laiko, - bu
vo atsakymas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Netrukdykite užimto 
pono, jis skuba į barą.

nešimai enkavedistams iš
eidavo sklandus, ilgi ir aliar
muojantieji. Jis, pavyzdžiui, 
pranešdavo kuris buvęs dva
rininkas siekia atgauti dvaro 
žemes iš kolūkio valdų! Tai 
aišku, aliarmavo okupacinę 
kariuomenę. Kolūkyje su
stiprindavo sargybas, tvėrė 
draugovininkų batalionus.

SOVIETINĖJE MENO PARODOJE
NOTA BENE: Tarybų Sąjunga 
globoja menus, sutartinai pra
nešė V. Jonynas ir V.Ignas.

— Bėk, drauge, pažiūrėti, ar neatvažiuoja 
buldozeriai?

Nauja dialektika...

AUŠRELE liCkute

LIUKSUSINIU BALIU SIAUTULYJE

Kur bėga šampanas, kur asbachas teka, 
Ten mano veikimo puikioji šalis --
Ten mano širdis visagalinčiai plaka, 
Ką tarti, ką gerti, jinai nepaklys.

Kur vyksta dykai tėvynainių šnektynės, 
Nemokama įžanga kviečia visus -- 
Tikrai negaivins ten linksmumas krūtinės - 
Už dyką tik nuobodis slegia grasus.

Juk pigiąją mėsą tik šunys ir ėda.
O mano kišenėj kalnais pinigai.
Jei įžanga šimtas - man šimtas ne bėda:
Kuo vieta brangesnė, šaunesni ir draugai!

Kada aš esu patriotų būrely,
Jų šnektos nesutelpa mano galvoj -- 
Juntu: mano protas suprasti negali, 
Ko siekia tie žmonės veiklelės kovoj?

Kada aš už įžangą moku šimtinę, 
Aplanko mane išmintis išdidi -
Tada suprantu filosofinę pynę:
Ant svieto tu viską už auksą randi!

Kur bėga šampanas, kur asbachas teka,
Kur išskustos pažastys gundo jausmus -- 
Įsmukęs už šimtą į liuksuso taką, 
Jaučiuosi: esu pilnutinis žmogus!

Senis Marksas tenemato, kaip kapitalistai Sovietijoje komunizmą stato...

Juozas Mikuckis praneši
nėjo, kad išeivijoje, esą, 
steigiasi ‘apsaugos būriai’, 
kad ‘antitarybininkai’ krau
ną iš savo veiklos ang
liškus svarus ir dolerius. 
Šitaip informuodamas leng
vatikius bolševikėlius, Juo
zas Mikuckis mitriai keitė iš 
jų gautus rublius į dolerius!

Jis rašė, tvirtina bolševi- 
kėliai, “su patriotine aist
ra”, jo kalba buvo ‘iš
raiškinga’ (taip rašo J. Bal
tušis - Tiesos žodyje).

Juozas Mikuckis ‘demas
kavo buržuazinių vadeivų 
veidą”. Bet mums atrodo, 
kad tas kažin kelinto rango 
eilėkalis tiesiog muilino bol
ševikams akis. Jis rašė 
jiems apie tai, už ką jie mo
kėjo rublius. Išeivijos veik
la, kokia ji bebūtų, atvira, 
kaip viskas laisvame pasau
lyje atvira. Iš jo knygiūkš
tės dabar aiškėja, kad auto-

SPAUDOS VERPETUOSE
Šviesi lietuvybės ateitis
O kad ateitis ir apie A. D. 

2000 nėra beviltiška, Įrodė 
Žalgirio Almeno dalyvavi- 

rius-šnipas nieko nežinojo, 
nieko ir nesuuodė. Jo infor
macijų tekstus lengva suras
ti išeivių spaudoje. O tar
pusavio rietenų dialoguose 
viso to yra daugiau, kaip 
kad šnipo ‘atsiminimuose’.

Knygiūkštė turi kitą pobū 
dį, ji klasifikuotina kaip vie
na iš purviniausių etikos po
žiūriu, knygiūkščių, kurios 
bepasirodė kada lietuvių 
kalba. Leidykla ‘Mintis’ sėk
mingai įrodė, kad “toks tokį 
iš tolo mato”.

Juozas Mikuckis praneši
nėjo bolševikams viešas 
išeiviškas ‘paslaptis’, ap
gaubdamas jas didžios reikš
mės vystyklais. Su maha- 
hariška slaptybe jis rašė, 
pav. apie Išeivijoje gyvenu
sius generolus, žinodamas 
apie juos tiek pat, kiek žino 
kiekvienas: vienas jų ką 
nors pasakė susirinkime, ki
tas parašė spaudoje, o tre
čias aplankė Kariuomenės 
dienos pamaldas. Visaip 
fantazuodamas Juozas Mi
kuckis kvailino bolševikinę 
žvalgybą, kaip jis, savo lai
ku kvailino žmones, rodyda
masis didžiu komunistų per
sekiotoju. Tai buvo asmuo 
be principų, nedoras, mora
linis degeneratas. Tokį ap
žergę, bolševikai pavertė jį 
savo tarnu. Čia aišku, kai ką 
reiškė provokacija, šanta
žas, diskriminuojančioji me
džiaga, kurios pobūdis, gali 
netikėtai paaiškėti. Kaip ir 
visą savo gyvenimą norėjęs 
atrodyti ‘herojumi’ ir šioje 
knygiūkštėje autorius ne
sivaržo su pasiliaupsinimais, 
skirtais jo šnipinėjimo ‘nuo
pelnams’. Servus 

mas. Jam trys mėnesiai am
žiaus. žinduką čiulpdamas, 
vienos paskaitos atviromis 
akelėmis jis 45 minutes 
klausėsi ir tik tuomet už
migo (kaltas profesorius — 
per ilgai kalbėjo).

Alfonsai Nakas
Draugas, nr. 227

Princas ir princesė
Princas Pilypas juokėsi 

nusikvatodamas, o princesė 
Aleksandra atsuko savo už
pakalį.

Naujienos, nr. 187
Proletarizacija

Indus plovė ir stalus valė 
mūsų gydytojų žmonos.

VI. R.
Draugas, nr. 225

Dingo aukso fondai
Vagys išmušė Prano šu- 

kevičiaus namų rūsio langą, 
išsinešė seną lagaminą, ku
riame buvo $30,000 vertės 
aukso plyta, svėrusi 10 sva
rų, neskaidytas deimantas, 
25 amerikietiškos $20 auk
sinės monetos.

Europos Lietuvis, nr. 23

Gydymasis
Jis neima jokių vaistų, 

jeigu neskaityti poros stik
liukų degtinės ir stiklo 
alaus.

Naujienietis 
Naujienos, nr. 199

Sovlietuvių kalbos 
pavyzdys

Visi apšnekinėja tą isto
riją, kaip trivialiausią adul- 
terį, nes . . . paveldėjo sa
vo motinos klano žiaurumą 
ir merkantiliškumą.

Literatūra ir menas, nr. 32

Iš kolūkinės buities
Saviškių darbininkų ne

reikia lepinti. Daugiau gaus, 
daugiau ir pragers.

S. Pikelis
Valstiečių laikraštis, nr. 106

Pažangietiška ideologija

Po susirinkimo Vincas 
Kirvela, kuris neseniai su
grįžo iš Tarybų Lietuvos 
viešnagės, palinksmino val
dybą su "Kristaline” ir sal
dainiais iš Vilniaus.

Stefanija 
Laisvė, nr. 107

KADA IŠRADO TELEVI
ZIJĄ?

(Čia priėjo Z.V. Rekašius 
ir tarė:) Televizija buvo iš
rasta jau po to, kai Lietuva 
prarado nepriklausomybę.

Z.V. Rekašius 
Akiračiai, Nr. 4.

JŪREIVIŲ ROŽANČIUS

Vienų pareigų kun. Lau
rynas atsisakęs, tai pakvies
ti jūreiviams merginų, ku
rios čia sukalbėjusios pirma 
rožančių, gali su jūreiviais 
pasišokti.

Kun. P. Butkus
Tėviškės Aidai, Nr. 17
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BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Lapkričio 24 d. Lietuvių 

Piliečių Klubo auditorijoje 
buvo iškilmingai paminėta 
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo 56-toji sukaktis. Iškil
mingą šventės minėjimo ak
tą atidarė vietinio "Ramo
vės” skyriaus pirmininkas 
Kazys Šimėnas, invokaciją 
sukalbėjo kun. J. Janiūnas, 
programą vedė J. Vizbaras.

"PARTIZANŲ KOVŲ 
TAKAIS”

Lapkričio 17 d. per lietu
vių radijo valandą "Laisvės 
Varpas” buvo perduotas ra
dijo vaizdelis - vaidinimas: 
"Partizanų Kovų Takais". 
Vaizdelis dviejų dalių: pra
dedamas 1863-jų metų suki
limu ir baigiamas antrosios 
rusų okupacijos partizanų 
kovomis. Vaidinimą paruo
šė J. V. Sūduvas, pasinau
dodamas istorine literatūra. 
Režisavo ir garsų efektus 
pritaikė Feliksas Kontautas. 
Išpildė Bostono dramos 
sambūrio nariai: Ada Mon- 
kienė, Kazys Barūnas, Jur
gis Jašinskas, Viktoras 
Brandtneris, Feliksas Kon
tautas ir Jonas Vizbaras. 
Į magnetofonines juosteles 
Įrašė Stasys Urbonas. Vai
dinimas patriotinio pobū
džio, užtrunka pusę valan
dos, buvo pastatytas sąry
šyje su 56-ju Lietuvos ka
riuomenės šventės minėji
mu pagerbti brolius parti
zanus, kritusius kovose su 
Lietuvos okupantu. Kitų 
miestų "Ramovės” skyriai 
ar lietuviško radijo valan
dėlės, jeigu pageidautų gau
ti šio radijo vaizdelio-vaidi- 
nimo juosteles, rašyti adre
su: Stasys Urbonas 44 
Lyndhurst St., Dorchester, 
Mass. 02124.

KELEIVIUI 70 METŲ
Ateinančiais metais su

kanka 70 metų, kaip Bosto
ne pradėjo eiti savaitraštis 

Lietuvos kariuomenės Šventės minėjime p. Tylienė sega 
gėlę savanoriui-kūrėjui K. Merkiui, šalia sėdi kun. Janūnas 
ir savanoris-kūrėjas J. Valickas. S. Urbono nuotrauka

WANTED JOURNEYMEN or IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

SET-UP AND OPERATORS
For JDAVEN PORT and BROWN & SHAR1P

Mušt be able to sėt up work from blue prints & close tolerance. 
IST & 2ND SHIFTS

Escellent opportunity, paid holidays and medical plan. 
Apply call or write to: PLANT MANAGER 
THE BR1STOI. SOCKET SCREW CO. 

4 PINES BRIDGE RD.
BEACON FALLS, CONN. 06403

203-888-0504
(B5-94)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

6815 SO. HESTERN AVĖ., CHICAGO, ILI

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

"Keleivis”, kurį šiuo metu 
redaguoja J. Sonda.

Šią garbingą spaudos su
kaktį atžymėti iniciatorių J. 
Jašinsko ir A. Andriulionio 
buvo sušauktas organizacijų 
pasitarimas. Nutarta minė
jimą rengti ir sudarytas 
vykdomasis rengimo komi
tetas šios sudėties: pirm, 
rašyt. St. Santvaras, vice
pirm. Kazys Šimėnas, sekr. 
Jurgis Jašinskas, ižd. Anta
nas Andriulionis ir spaudos 
reikalams Jonas Vizbaras, 
kiti pasitarime dalyvavę or
ganizacijų atstovai sudaro 
rendrąjį rengimo ir lėšų va
jaus organizavimo komite
tą. Sukakties atžymėjimas 
numatytas surengti 1975 
metų balandžio mėn. 27 d. 
Lietuvių Piliečių Klubo au
ditorijoje su akademine ir 
menine dalimi.

MOTERŲ KLUBAS
Atgaivintas Lietuvių Mo

terų Federacijos Klubas, 
kurio valdybą sudaro: pirm. 
A. Daukantienė, vicepirm. 
Ona Gerulienė, sekr. Irena 
Manomaitienė, ižd. Magda
lena Lendraitienė, narės: 
Felicija Karosien ėir Ona 
Ulevičienė.

SKAUTŲ SUEIGA
Baltijos tuntas, vadovau

jamas Dalios Sodeikienės ir 
Žalgirio tuntas, vadov. Vin
co šnipo, savo metinę suei
gą šaukia š. m. gruodžio 14 
d., šeštadienį, 2 vai. po pie
tų Lietuvių Piliečių Klubo 
antro aukšto salėje.

J. V. Sūduvas

VASYLIŪNŲ METINIS 
KONCERTAS

Sekmadienį, gruodžio 15 
d. 4 vai. 30 min., Jordan 
Hali mažoje salėje, Bostone, 
smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas ir pianistas Vyte
nis M. Vasyliūnas rengia 
savo metinį koncertą. Jų 
programoje bus rečiau gro-

FLORIDA — DAYTONA BEACH 
SEASCAPE BEACH MOTEL
Kviečiame aplankyti ir apsistoti Seascape 

Motei ant jūros kranto. Mūsų motelis randasi 
visų Floridos įdomiausių vietų centre.

Rasite gerą ir nuoširdų patarnavimą, gra
žius ir švarius kambarius, spalvota TV, stalo 
tenisą, 2 plaukimo baseinus, žiemos metu šil
domus.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos. 
Dėl informacijos rašykite:

SEASCAPE MOTEL
AD. ANDRULIS

3321 S. Atlantic Avė.
Daytona Beach, Fla. 32018 

Telef. 904-767-1372

jama trečioji Ludwig van 
Beethoven sonata Es dur 
Opus 12 Nr. 3, Ottorino 
Respighi melodinga roman
tiška sonata H moli, ir pir
mą kartą išpildomą, šiais 
metais specialiai Vasyliū- 
nams parašyta, nuosaikiai 
moderni pirmoji Jeronimo 
Kačinsko sonata smuikui ir 
fortepijonui. Visi besido
mintieji muzikos menu nuo
širdžiai kviečiami nepra
leisti labai retos progos pa
siklausyti savų menininkų 
atlikėjų ir savo, žymaus 
kompozitoriaus naujai su
kurto veikalo. Salės adre
sas: 30 Gainsboro Street, 
Boston, Mass., kampas 
Huntington Avė., vienas 
blokas nuo Symphony Hali. 
Bilietų kaina tik $2.50, jų 
galima gauti jau dabar ka
soje prie salės. Kasa atda
ra kasdien nuo 10:30 iki 
5:30 vai.

PRASMINGA KALĖDŲ 
DOVANA

Tai Lietuvių Fondo iš
leisti Lietuvos 3-jų prezi
dentų ir karaliaus Mindaugo 
medaliai. Kai šiandien yra 
viskas labai pabrangę, me
dalius galite gauti sena kai
na, būtent: 3-jų prezidentų 
— $10.00 ir Mindaugo — 
$12.50. Medalių dėžutė — 
$2.50. Užsakant paštu, pri
dėti 75 c. pašto išlaidoms. 
Adr.: L. F., 2422 W. Mar- 
ųuette Rd., Chicago, Illinois 
60629.

• Salamander batų krau
tuvė, 2546 Lorain Avė., Cle
velande, turi didelį pasirin
kimą šiltų žieminių batų, 
kambarinių kurpelių ir išei
ginių bei sportiškų batų, 
krautuvė atidaryta kasdien 
nuo 9:30 iki 5:30 vaj. vak., 
o sekmadieniais nuo 12 iki 
4 vai. p. p.

ELEONORA MARČIULIONIENĖ Vasaros Madona
(keramika)

• Viktoras I.iaukus savo 
tarnybos įstaigoje — Con- 
necticut Department of 
Transportation, suruošė sa
vo dailės kūrinių parodą, 
kurioj išstatė 25 medžio 
skulptūras ir drožinius ir 13 
paveikslų.

Parodą atidarė įstaigos 
adm. komisionierius E. J. 
Mickievvicz (jo tėvai kilę iš 
Kauno). Aplankė apie pus
antro tūkstančio tarnautojų 
ir visų atsiliepimai gražūs 
ir teigiami.

V. Liaukus savo kūrinių 
parodas šiais metais buvo 
suruošęs Hartfordo lietuvių 
parapijos salėje iry Connec- 
ticut universitete, kuriame 
studijuoja keliasdešimt lie
tuvių studentų.

• Keramikės Eleonoros 
Marčiulionienės keramikos 
darbų paroda įvyko Chica
goje Jaunimo Centro mažo
joj salėj (buvusioj Čiurlio
nio galerijoj) gruodžio 7 d. 
ir tęsis iki gruodžio 15 d.

FILATELIJOS KAMPELIS
Nr. 11 ANTANAS BERNOTAS

JAV^išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Rugsėjo 
23 d. - 10 c. energijos 
taupymo propagandai. Pie
šinys: įrašas ENERGY CON 
SERVATION.

2. Spalio 10 d. -- 10 c. su 
legendos Sleepy Hollow tu
riniu.

Pagal žmonėse esamus pa
sakojimus, rašytojas Wa- 
shington Irving yra par
šus ‘The Legend of Sleepy 
Hollow’, pagal kurią ‘raite
lis be galvos’ raitas veja
si bailu mokytoją Ichabod 
Crane. Pašto ženkle tas ir 
pavaizduota: vidurnaktį abu 
raiteliai lekia po keistai iš
sišakojusiu medžiu prieš mė
nulio pilnatį. - Pats Sleepy 
Hollow slėnis yra prie North 
Tarrytown, N.Y. Išilgai slė
nį teka Pocantico upelis ir 
stovi sena bažnytėlė, staty
ta 1699 m. iš plytų, atvež
tų iš Olandijos.

3. Spalio 12 d. - 10 c. Re- 
tarded Children (Protiniai 
atsilikusių vaikų) globai ska
tinti. Piešinys: mergaitės 
galvutė ir ją glostanti ran
ka.

ITALIJA išleido 40 lirų 
pašto ženklą, kuriuo pager
biamas komp. Puccini jo 50 
metų mirties sukakties pro
ga.

Giacomo Puccini (1858- 
1924) gimė Lucca vietovėje 
iš žinomos muzikų giminės. 
Mokėsi Luccos muzikos ins
titute ir nuo 1880 m. studi
javo Milano konservatori
joje. Į užsienį mažai išvyk
davo, nors 1907 m. lankėsi 
JAV, o mirė Briuselyje. Su
kūrė keletą lengvo turinio 
operų ir šiaip kūrinių. Pir
mosios operos neturėjo pasi
sekimo, bet su trečiąja - 
Manon Lescaut pakilo į la
biausia mėgiamo (po Verdi) 
operų kompozitoriaus eiles. 
Be šios, dar labai populia
rios ir mėgiamos jo operos 
yra: La Boheme, Tosca, Ma- 
dame Butterfly ir Trittico. 
-- Ir Kauno valst. operos te
atras mėgo statyti Puccini 
operas: pirmoji buvo pasta
tyta Madame Butterfly jau 
1924 m. Vėliau nuolat karto
jama Tosca, La Boheme ir 
Trittico (1933).

Kanada išleido šiuos nau
jus pašto ženklus: 1. Rugsė
jo 27 d. - 10 c. pašto atviru
čių su išspausdintais pašto 
ženklais, kuriuose parodyti 
seniausi Kanados pašto ženk 
lai ir įvairios pašto gabeni
mo priemonės - dvi serijos, 
kiekviena po 1 dol.

2. Spalio 9 d. - 8 ir 15 c. to 
paties piešinio paminėti 100 
metų sukakčiai nuo UPU įs
teigimo. Piešinys dail. Geor
ge Gundersen. Piešinyje pa
rodytas graikų dievų pasiun
tinys Merkurijus su dviem 
spartnuotais arkliais ir ofi
ciali UPU emblema.

Universal Postai Ųnion 
(sutrumpintai UPU) buvo įs
teigta Berne, Šveicarijoje, 

1874 m. Vienas iš svarbiau
sių tos unijos sumanytojų 
buvo Vokietijos generalinis 
pašto direktorius Heinrich 
von Stephen. Prie unijos 
pradžioje prisidėjo 22 šalys, 
dabar unija jau skaito 150 
narių. Svarbiausias unijos 
uždavinys - koordinuoti paš
to tarifus ir transportą 
per įvairius kraštus. Šven
čiant 25 metų unijos sukak
tį, Berno mieste buvo pa
statytas paminklas, kuris 
dabar tapo visų unijos narių 
emblema: pasaulio rutulį 
supa 5 figūros, vaizduojan
čios 5 kontinentus.

**♦

VATIKANAS išleido 3 
pašto ženklų serija pagerb
ti šv. Bonaventūrą jo 700 
metų mirties sukakties pro
ga.

TrTTTWWW»

Šv. Bonaventūra, tikroji 
pavardė Giovanni di Fidan- 
za (1221-1274), vienas di
džiųjų bažnyčios skolastikų, 
mistikų ir teologų, stato
mas greta Tomo Akvinie
čio, buvo gimęs Bagnares, 
Toskanijoje. Įstojęs į pran
ciškonų ordiną, studijavo 
Paryžiuje. Nuo 1257 iki 1273 
m. buvo to ordino genero
lu, pertvarkė ir perrefor
mavo visą organizaciją. Po
piežius Grigalius X pakėlė 
jį kardinolu 1273 m. ir pave
dė tvarkyti Lyono bažnyti
nio susirinkimo reikalus. To 
susirinkimo metu jis ir mirė. 
1382 m. popiežius Sikstas 
IV jį kanonizavo (šventė lie
pos 14 d.). Žymusis italų po- 
tas Dantė Bonaventūrą pa
talpino Rojuje tarpe kitų 
šventųjų. 1587 m. popiežius 
Sikstas V. Bonaventūrą 
įtraukė į šešių didžiųjų baž
nyčios daktarų skaičių. Jo 
raštai buvo išleisti 1882-1902 
m. laikotarpyje. - Yra šis 
tas ir lietuviškai (pirmasis 
vertimas apie Kristaus gy
venimą jau 1753 m.).

• Jurgio Gliaudos knv- 
ga "SUNKIAUSIU KELIU” 
apie M. Sleževičių ir daug 
kitų nepriklausomos Lietu
vos kūrėjų gaunama Chica- 
goj "Drauge”, Marginiuose, 
Tėrroje, Vaznelių prekybo
je ir kitur pas knygų platin
tojus. Kietais viršeliais su 
Br. Murino aplanku graži 
dovana šventėms. Kaina 
$5.00. Leidėjo adresas: J. 
Urbelis, 1649 No. Broad- 
way, Mėlrose Park, Illinois 
60160.

Tik 1 doleris!

SIMO knygos antrosios 
laidos liko tik kelios de
šimt egzempliorių. Norėda
mi, kad ji plačiau pasklistų 
skaitytojuose, vietoj 3 dof. 
nutarėme atpiginti iki 1 dol. 
Užsisakykit tuoj pat Dir
voje, P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103.



1974 m. gruodžio 11 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Jonė ir Kazys Karaliai, 
gyv. Clevelande, vietoj gė
lių a. a. adv. Juliui Smeto
nai mirus, atsiuntė auką 15 
dol. Dirvai paremti.

Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

• Dr. G. Matienė, gyv. 
Independencė, O., atnaujin
dama prenumeratą, pridėjo 
auką 12 dol. Dirvai paremti. 
Ačiū.

• Balys Gaidžiūnas, bu
vęs Dirvos redaktorius, ei
damas iš savo prekybos 
"Patria”, gatvėje buvo pra
važiuojančio automobilisto 
sužeistas, Linki
me greitai pasveikti.

• PENSININKŲ KLU
BAS gruodžio mėn. 24 d. 8 
vai. vak. Naujosios parapi
jos apatinėje salėje ruošia 
tradicines bendras lietuviš
kas Kūčias savo nariams ir 
svečiams.

Dalyvavimas klubo na
riams ir vaikams 3 dol. ne 
nariams 5 dol.

Užsirašyti iki gruodžio 
mėn. 17 d. Naujosios parapi
jos apatinėje salėje arba šv. 
Jurgio bažnyčios prieangy 
sekmadieniais prieš ir po 
lietuviškų pamaldų arba pa-

/bperior Avinas
"and lcan association

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama 5%%
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 6^2% — 1^2^°
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 

pafarnavimu!
798 East 185 Street, Cleveland, Ohio 44119 
67-12 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 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

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

DIRVA

TEVYNES GARSU
SIDABRINĖ SUKAKTIS

(Atkelta iš 1 psl.)
latvių bendruomenės vardu 
ir Baltijos Aidų latvių dalies 
vedėjas ir estų dalies vedė
jas. Pastarasis įteikė J. 
Stempužiui dovaną - svečių 
knygą su dailiu viršum. To
je knygoje vėliau pasirašė 
visi minėjimo dalyviai. Stei
gėjų vardu kalbėjęs Jau
nutis P. Nasvytis, pasi
džiaugė 25 metų nužengto 
kelio reikšme ir didžiu įna
šu, kurį padarė J. Stempu- 
žis. Iškeltas jo sugebėjimas 
likti neutraliu įvairiuose mū
sų visuomeninio gyvenimo 
momentuose, kur neišven
giamai susiduriama su nuo
monių, taktikos ar veiklos 
skirtingumais.

Raštu pasveikino Lietu
vių Fondo pirm-kas dr. Raz
ma, Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando Apylinkės valdy
ba, Dirvos redakcija.

-Padėkos akte buvo pami
nėti 22 darbštieji minėjimo 
talkos komiteto nariai. Ypa
tinga padėka pareikšta Zen. 
Dučmanui, surinkusiam T. 
Garsam paremti virš 1000 
dol. Lietuvių namų direkci
jai už leidimą pasinaudoti 
sale nemokamai. Dekorato
rius P. Maželis pelnė pa
dėką už puikų salės deko-

skambinus tel. F. Eidimtui 
692-1129, J. Malskiui, 486- 
9165 ar J. Baranauskui 
486-0909. (Sk.)

(91-92)

ravimą, Jack Miklus gėlių 
krautuvės savininkas už gė
les.

Komitetas apdovanojo J. 
Stempužį ispanų dailininko 
skpulptūra. Onos ir Alek
sų dovanotas sukaktuvinis 
raguolis su degančiom de
koracijom užbaigė padėkos 
aktus. Minėjimo programos 
pranešėjai ir koordinatoriai 
buvo M. Lenkauskienė ir R. 
Kudukis. Iškilmės užbaigtos 
‘Ilgiausių metų’ daina.

Šis puošnus ir sklandžiai 
pravestas Tėvynės Garsų 
minėjimas visiems jo daly
viams paliko malonius įspū
džius. Tėvynės Garsų pro
grama, sudaroma ir vykdo
ma energingo, judraus, kom
petentingo ir gabaus vedė
jo J. Stempužio yra dar 
viena 'tvirta bazė, kurioje 
sutelpa visi mūsų kolonijos 
lietuviai ir jų organizacijos. 
Ilgiausių ir našiausių metų 
Tėvynės Garsams!

LIETUVOS KELIU
Šiais metais išėjusią iš 

spaudos 270 pusi, su 150 
iliustracijų inž. P. Lėlio at
siminimų knygą "LIETU
VOS KELIU 1910-1973 m.” 
dar galima įsigyti Clevelan
de pas B. Gaidžiūną, Detroi
te pas V. Cižauską, Brook- 
lyne pas T. P. Baniūną ir 
Montrealyje pas Pr. Ru- 
dinską. Iš viso liko tik 50 
egz.

• Balys Sruoga Mūsų At-
siminimuose” spaudai pa
ruošė ir išleido V. Sruogie
nė, dailininkas A. Kuraus- 
kas, spaudė M. Morkūnas. 
Chicago, 1974 m., 562 p. ir 
iliustracijos. Kaina 10 dol. 
Tinka Kalėdų dovanai. Gau
nama pas knygų platinto
jus. Clevelande B. Gaidžiū- 
no krautuvėje "Patria”.

A. PETRIKONIO 
KŪRINIŲ PARODA

Lapkričio 16, 17 ir 24 d.d. 
Lietuvių Bendruomenės 
Ohio Apygardos valdyba 
bendrai su Clevelando apy
linkės valdyba surengė chi- 
cagiškio dail. A. Petrikonio 
meno parodą. Naujosios 
parapijos salėje buvo išsta
tyta 100 paveikslų. Parodą 
aplankė apie 600 žmonių. 
Parduota 98 paveikslai! Tai, 
berods, dar niekada nepa
siektas rekordas! Ieškant 
paaiškinimo tam nepapras
tam pasisekimui, tenka pir
miausia turėti dėmesy tą 
faktą, kad A. Petrikonio pa
veikslai žmonėms patinka. 
Šioje parodoje žiūrovai 
džiaugėsi labai įvairia, savo 
stiliais, savo temomis ir idė
jomis kūryba. Mat, A. Petri- 
konis nėra vienos kurios 
nors meno krypties ar 
stiliaus sekėjas. Jis ieško ir 
atranda savo stilių ir idėjas. 
Ir tatai kalba jo kaip sava
rankaus kūrėjo garbei ir žiū
rovo naudai, nes žiūrovas 
nori įsigilinti į jam supran
tamą, jo estetinius jausmus 
žadinantį ir keliantį kūrinį 
ir džiaugtis kitu, iš paveiks
lo rėmų į jį žiūrinčiu, pa
sauliu. Besimaišydamas tarp 
žiūrovų, girdėjau daug pasi
sakymų: vieniems yra mie-

Clevelando skautininkių draugovė ‘Padėkos dienos’ 
sueigoje. Pirm. vs. S. Radzevičiūtė (penkta iš kairės) 
perdavė pareigas naujai pirm. s. M. Kižienei (trečia iš 
kairės). y. Bacevičiaus nuotrauka.

las turtingas spalvų kolori
tas, jų gražus suderinimas, 
kitiems imponuoja jo rūpes
tingas darbas, parodąs, kad 
kūrėjas gerbia žmogų ir ne
bando išprovokuoti jo nusi
minimo, kuris paprastai ne
išvengiamas parodose tūlų 
moderniųjų menininkų, nu- 
tėškusių dėmę ar pritepu
sių chaotiškų linijų raizgi
nį (ir pastačiusių 500 ar dau
giau dol. kainą).

Antra, ir tai turbūt le
mianti aplinkybė, tai priei
nama paveikslų kaina. Tai
gi A. Petrikonis savo pa
veikslais gražiai praturtino 
Clevelando ir kitų Ohio vals
tijos vietų lietuvių namų 
vidinį grožį ir jaukumą. Už 
tat parodos rengėjams irgi 
priklauso nuoširdus ačiū.

Smagu pastebėti, kad A. 
Petrikonis pralenkia laiko 
tėkmę ir neseka tos meno 
pakraipos, kuri skaitoma at
gyvenusia, nes jau grįžtama 
į nuosaikesnį meną, kuriame 
norima matyti daugiau este
tikos ir prasmės.

A. Petrikonis yra tempe
ramentingas (juk dzūkas!) 
kūrėjas. Jo ekspresionisti
nės kūrybos peizažuose ma
tome kartais prasiveržiantį 
šviesos spindėjimą ir niūrų 
audringumą.

A. Petrikonio paveikslai 
kurti įvairiomis medžiago
mis: aliejiniais vandeniniais 
ir akriliniais dažais ir paste
lėmis. Visais atvejais mato
ma jo tvirta, įgudusi ranka. 
Jo kūrybos ypatybė - 
plačios apimties spalvų ga
mos, patraukli kompozicija, 
sukelianti žiūrovo gilius iš
gyvenimus ir nuotaikas, (pk)

• Spaudos atgavimo su
kakties minėjimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 15 d. 
4 vai. Naujosios parapijos 
salėje. Programoje: St. 
Barzduko paskaita, Vaidy- 
los teatro artistų rečitalis, 
Romovėnų choro dainos, li
tuanistinių mokyklų moki
nių vaidinimas. Organizuo
jama ta proga ir senųjų lie
tuviškų knygų parodėlė. 
Minėjimą rengia LB Cleve
lando apylinkės valdyba, 
įėjimas laisvas.

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

• Aprfraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

L.S.T. K.orp! Neo-Lithuania kviečia 
visus korporantus su šeimomis, draugais 
ir pažįstamais į

NAUJŲJŲ 1975 METŲ
SUTIKIMĄ CHICAGOJE

1974 m. gruodžio mėn. 31 d.
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE 

6422 SO. KEDZIE AVĖ.
Telef. 778-9878

Vietos rezervuojamos ir pinigai sumokami iki 
gruodžio mėn. 21 d. pas Bronių Kasakaitį, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago. III. 60629, telef. 778-7707.

CHICAGO

KALĖDINIAI MUSŲ 
JAUNIMO PASIRODYMAI 

EKRANE
Pranešame visuomenės 

žiniai, kad filmukas "Kalė
dų sapnas” (’’A Christmas 
Dream”) Chicagoje bus ro
domas sekančiai:

Gruodžio 10 d., antradie
nį, 7:30 v. vakaro — Moks
lo ir Pramonės Muziejuje.

Gruodžio 15 d., sekmadie
nį, 7:30 v. ryto — televizi
joje, per kanalą ”9" (WGN), 
vaikų programoje "The 
Grovving Edge” (ištrauka).

Sausio 10 d., penktadienį, 
8 v. vakaro — Jaunimo Cen
tro vakaronėje.

"Kalėdų sapno” metrika: 
16 mm. spalvotas filmas 
anglų kalboje apie lietuviš
kas Kalėdas. Laikas: 15 mi
nučių. Muzikos vadovai: 
Izabelė Motekaitienė ir Ma- 
nigirdas Motekaitis. Kame
ra: Algimantas Kezys. S. J. 
Dailininkas: Jurgis Daug- 
vila. Užrašai ir baigminiai 
darbai: Paulius Jasiukonis. 
Režisūra: Zita Kėvalaitytė- 
Visockienė. Produkcijąė Bi
rutė Pūkelevičiūtė. Dainuo
ja ir vaidina keturiolika 
Chicagos lietuviukų.

Sąryšyje su "Kalėdų sap
no” rodymu buvo gautas pa
kvietimas penkiems vai
kams įrašyti jam įžangą. 
Lapkričio 20 d. vaikai įra
šė tris video juostas:

1. įžangą į "Kalėdų sap
ną" (gruodžio 15-tai, kaip 
aukščiau minėta);

2. Stebėdami, kaip puo
šiamas medauninko namelis 
(bus parodyta sausio 5 d,, 
sekmadienį, 7:30 v. ryto, per

Nr. 91 — 7

tą pačią "The Grovving 
Edge” programą) ;

3. Pašnekesį (15 minu
čių) apie Lietuvą ir lietu
viškas tradicijas (rodymo 
laikas bus paskelbtas vė
liau).

Mūsų mažųjų pasirody
mas davė galimybės susiriš
ti su CBS tinklu, kurio New 
Yorko įgula Chicagoje fil
mavo kalėdinę programą, 
dalyvaujant įvairioms tau
tybėms. Buvo gautas pa
kvietimas vokalinei jauni
mo grupei.

Lapkričio 30 d., Mokslo ir 
Pramonės Muziejuje, ketu
riolikos studentų vokalinis 
ansamblis "Vaiva” įrašė 
tris kalėdines giesmes ir dvi 
dainas, vadovaujant Faus
tui Stroliai.

Šią programą CBS stotys 
perduos Kūčių vakarą per 
visą Ameriką. Tad, ne vien 
tik Chicagos, bet ir kitų 
miestų lietuviai turės pro
gos išgirsti dainuojantį mū
sų jaunimą. Tiksli valanda 
bus paskelbta vėliau.

• Popietė su prof. J. Pu- 
zinu, archeologu, proistori- 
ku rengiama Lietuvių Tau
tiniuose Namuose Chicago
je, gruodžio 15 d. 3:30 vai. 
p. p. Visuomenė kviečiama 
popietėje gausiai dalyvauti.

• Dr. V. Dubinskas, gyv.
Chicagoje, atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo auką 
Dirvai paremti 10 dol. Ačiū.

WANTED EXPERIENCED
F1NISH REPAIRMAN

Full time. Paying lop vvages, and 
have ideal working conditiona. Paid 
vacations, & other benefits. Working 
45 hours per week.

HF.KMAN FURNITURE CO.
1400 BUCHANAN SW 

GRAND RAPIDS, MICH. 
6l6-4il-(4H

An Equal Opportunity Einplr>V«r 
(86-92)

DELLA E. JAKUBS & SON
L'AIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAlEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

A. t A.

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, jo žmonai pianistei BIRUTEI, 

sūnums pianistams ANTANUI ir VY

TAUTUI, sūnui JUOZUI, seseriai MA

RYTEI VALUšIENEI su vyru ir ki

tiems giminėms reiškiame nuoširdžiau

sią užuojautą.

Kartu su visais ir mes liūdime, per 

anksti netekę stipraus tautinės srovės 

veikėjo.

ALT S-gos Detroito
Skyrius

Šviesiam lietuviui, buv. ALTS tary

bos nariui,

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, Velionies žmoną, sūnus, seserį ii’ 

kitus artimuosius broliškai užjaučia

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 
Chicagos Skyriaus 

Valdyba

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, jo žmoną BIRUTĘ, sūnus AN

TANĄ, JUOZĄ ir VYTAUTĄ, seserį 

p. M. VALUŠIENĘ ir kitus gimines bei 

artimuosius giliai užjaučia

A. A.

JULIUI SMETONAI
mirus, jo žmonai BIRUTEI, sūnums ir visiems

artimiesiems gilią užuojautą reiškiame

Andrius ir Irena
Kuprevičiai

DR. BALIUI MATULIONIUI

mirus, sūnus ir dukras su šeimomis, brolį ir arti

muosius giliai užjaučia ir liūdi

Veronika Nagevičienė

Sunkios vėžio ligos pakirsta atsiskyrė nuo 
šios ašarų pakalnės

a. a. sk. f ii. GRAŽINA MUSTEIKYTĖ. 
Skausmo prislėgtiems velionės tėvams reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Clevelando Sk. Akademikių draugovė, 
skautininkės ir skautininkai

Mylimai dukrai

GRAŽINAI MUSTEIKYTEI 
nelauktai apleidus šį pasaulį,p. GRAŽINĄ ir ge

nerolą MUSTEIKIUS skausmo valandoje giliai 
užjaučia ir liūdi

Veronika Nagevičienė

Vytautas Pažemėnas, Universitete,
Sylvanijos firmos San Fran- 
cisce vyriausias štabo inži
nierius, neseniai gavo už sa
vo išradimus du patentus 
įsiveržėlių susekimo srityje. 
Trečias išradimas, parody
tas nuotraukoje, yra paten
tą vimo eigoje, šis aparatas 
gali susekti įsiveržėlį net 
dvi pėdas nuo saugomo 
daikto.

V. Pažemėnas yra baigęs 
Pennsylvanijos valstybės 
universitetą ir turi elektro
nikos inžinieriaus magistro 
laipsnį, gautą Santa Claros

Kalifornijoje. 
JAV kariuomenėje tarnavo 
marinuose.

• Dr. P. Pečiulis, gyv. Ho- 
bart, Ind., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
Dirvai paremti 25 dol. ir 
rašo: "Geros sėkmės Dirvai 
ir laimingų sekančiųjų me
tų Jums". Ačiū už auką ir 
linkėjimus.

• P. P. Dargis, SLA pre
zidentas, gyv. Pittsburghe, 
atnaujindamas prenumera
tą pridėjo Dirvai paremti 
auką 10 dol. Ačiū.

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelando padalinys

A. A.

ADV. JULIUI SMETONAI

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną BI

RUTĘ, sūnus ANTANĄ, JUOZĄ ir 

VYTAUTĄ, seserį p. M. VALUŠIENĘ 

ir gimines bei artimuosius

Vladė ir Antanas 
B u t k a i

Nelė ir Jonas
M o c k a i

MokdininkuL rašytojui, visuomenininkui k 
kovotojui dėl Lietuvos laisvės

A. -f A.

PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI
netikėtai mirus.

Jo dukrai MARIJAI su šeima, giminėms ir 
artimiesiems bei visai lietuvių išeivių visuo
menei nuoširdžių užuojautų reiškia

L F. B, Taryba, 
JAV Ir Kanados Centro Valdyba

• Alfonsas Mūrelis, gyv. 
Chicagoje, atnaujindamas 
prenumeratą, Dirvai parem
ti pridėjo auką 12 dol. Ačiū

• Vytauto D. šaulių rink
tinė Chicagoje, per S. Radz- 
vicką, atsiuntė auką Dirvai 
paremti 25 dol. Ačiū.

IVanted Įst Class Skilled 
MACHINE TOOL 

REBUILDERS
Mušt be able to scrupe. Mušt know 
Complete machine and tool rebuilding. 

Also

JOURNEYMEN 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work from 
blue pritils & close tolerance.
Can eatn per hour or more.

FRED M INGO 
216-871-6340

(85-91)

WELDER
Part time or full time welder.
Part time hours 4 to 10 pm and 
Saturday.
Call 5ENE JOGAM 216-231-1010 
or stop in

10620 Cedar Avė.
Cleveland, Ohio 44106 

(89-91)
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