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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DAR APIE ENERGIJA
Jos trūkumas veda prie didesnių pasikeitimų

Sekmadienio prezidento 
Nixono kalbos apie energi
jos krizę ir kovos su ja prie
mones išklausiau važiuoda
mas automobiliu. Važiavau 
jo prašomu greičiu, nes prak
tiškai dėl labai didelio eis
mo greičiau ir negalėjau 
važiuoti. Ir tai, kai tik pasi
taikydavo proga, mane vis 
aplenkdavo greičiau važiuo
ją. Viso tą popietę suvaži
nėjau 109 mylias, tam reika
lui sudegindamas apie ketu- 
rius galionus benzino, nes 
važiavau su Chevroleto Ve
ga. ‘Normalaus’ dydžio au
tomobilis būtų suvartojęs 
kiek daugiau, tačiau net ir 
dvigubai daugiau sunaudo
tas benzinas pinigais skai
čiuojant man būtų apsiėjęs 
mažiau 4 dolerių. Visa tai 
įrodo kokia, palyginti, pigi 
yra kelionė automobiliu šia
me krašte ir kaip sunku ti
kėtis, kad žmonės savano
riškai jos atsisakytų.

Už tat šį kartą preziden
tas jau ne prašė, bet įsakė 
sumažinti naftos produktų 
suvartojimą, nors tam ga
lios jis turės tik šią savai
tę kongresui galutinai pri
ėmus atitinkamą įstatymą. 
Juo remdamasis preziden
tas nori naftos kiekį, suvar
tojamą benzino gamybai su
mažinti 15%, o 1974 metais 
patalpų apšildymui naudoja
mų naftos produktų tiekimą 
suvaržyti 15% gyvenamom 
patalpom, 25% prekybos 
tikslams ir 10% -- pramo
nės tikslams. Nuo kitų metų 
pradžios aviacijai tiekiamos 
naftos produktų kiekis bus 
sumažintas irgi 15%.

Visa tai daroma tam, kad 
lygiau išdalinus kitiems me
tams numatomą 17% naf
tos trūkumą. Paskelbtos ki
tos priemonės, kaip greičio 
sumažinimas iki 50 mylių, 
benzino nepardavmėjimas 
sekmadieniais ir pan. naftos 
produktų sunaudojimą su
mažins tik 10%. Likusieji 
7% palikti Dievo valiai. Pa
lyginti šilta žiema gali su
mažinti kuro pareikalavimą, 
įmanomas ir naminės naftos 
produkcijos padidinimas, pa
galiau ir arabų naftos boiko
to nuotraukimas ar sušvelni-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
nimas. Tos prielaidos tačiau 
neišskiria ir energijos kri
zės paaštrėjimo, kas gali pri
vesti prie kortelių įvedimo.

Visos tos priemonės yra 
laikino pobūdžio, daugiau ar 
mažiau įgalinančios palygin
ti su nedideliais nemalonu
mais pergyventi ateinančią 
žiemą, jos tačiau negali pa
keisti fakto, kad šiuo metu 
visame pasaulyje naftos pa
reikalavimas yra didesnis už 
pasiūlą ir su tuo reiškiniu 
turėsime ilgesnį laiką skai
tytis. Normaliai tas reiški
nys turėtų vesti prie naf
tos produktų pabrangimo, 
kas savo keliu paskatintų 
išnaudoti tas žaliavas, ku
rios iki šiol ekonomiškais su
metimais nebuvo naudoja
mos.

Pavyzdžiui, vokiečiai jau 
pereito karo metu gaminda
vosi benzino iš anglių. Da
bar toks benzinas apsieitų 
apie 35 pfenigius už litrą, 
bet kam jį gamintis, jei ‘na
tūralus’ benzinas dar apsi
eina tik 15 pfenigių (be mo
kesčių)? Bet jei jo trūks, 
per kelis metus galėtų būti

MEDAUS MĖNESIO PARODIJA
Ten, kur 1959 pagarsėjo 'virtuv’niai debatai’

Mūsų prosovietiniai rašė- 
jai Vilnyje ir Laisvėje atra
joja Daily World didžiavi
mąsi, kad Henry Kissinge
ris, L. Brežnevui ranka pa
mojus, nuskubėjo tartis prie 
Kremliaus durų. Džiaugs
mas turi dalį pagrindo. Tai 
džiaugsmas dėl Kremliaus 
laimėto prestižo . Nors 
Maskva, pirmoji, pradėjo 
vežti ginklus arabams, ne 
sovietas į Washingtoną, bet 
amerikonas į Maskvą sku
bėjo taikos parodijos pra
šyti!...

Šis įvykėlis užstojo kitus, 
kurie, atrodo, įgyja dides
nę apimtį, kaip kad Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
paslaugumas. Tai didžiulės 
JAV ir Sovietų pramonės 
paroda Maskvoje. Milžiniš- 

vėl pastatyti fabrikai benzi
nui iš anglių gaminti. Kartu 
reikia atsiminti, kad dar 
nėra išnaudotos ir visos ga
limybės naftos produktų ge
resniam ir taupesniam iš
naudojimui.

Produkcijos padidinimas 
ir tikslesnis jos išnaudoji
mas reikalauja tačiau ilges
nio laiko ir kiekvienu atve
ju nežada naftos gaminių ar 
jos pakaitalų atpiginimo, bet 
tik pabrangimą. Tai savo ke
liu negalės nepaveikti eko
nominio gyvenimo, ypač 
JAV, kur beveik viskas yra 
susiję su automobiliu. Jau 
dabar automobilių gamyba 
sumažėjo 10% palyginus su 
pernai. Ypč sumažėjęs dide
lių automobilių pareikalavi
mas, maži, daugiau ekono
miški, perkami sparčiai, net 
reikia laukti kol jų gausi. 
Naujų namų statyba suma
žėjo visu trečdaliu ir atrodo, 
kad ateityje statyba bus 
daugiau siejama su viešojo 
transporto galimybėmis ne
gu anksčiau.

Dėl viso to ateities ūki
nės perspektyvos šiuo metu 
pranašaujamos daugiau tam- 
sesnėm spalvom negu kiek 
anksčiau.

RIMAS DAIGUNAS

koji paroda, kurioje JAV iš
statė savo naftos ir dujų grę
žinio ir perdirbimo įrengi
nius, kaštavo 12 milijonų do
lerių. 30 milijonų dolerių 
kainuoja mašinerija, kurią 
189 amerikinės firmos nuve
žė rodyti aštuonių dienų 
‘Nafta-Gaz’ parodoje.

Paroda vyksta Sokolnčki 
vietovėje, kur 1959 metais 
anuometinis vicepreziden
tas R. Nixon susiėmė su Ni
kita Chruščiovu. Tie debatai 
vyko virtuvinių įrankių, šal
dytuvų bei krosnelių, aplin
koje. Iš čia ir istorišku pa
sidaręs pavadinimas: ‘Virtu
viniai debatai’.

Nuo 1972 metų kyla vis 
didėjąs JAV pramonininkų

Inž. Raimundas Kudukis, Clevelando miesto viešųjų įmonių direktorius.

VISI DIRBAME LIETUVAI • ••
Inž. Raimundas Kudukis 

Clevelando lietuviams yra 
pažįstamas kaip Clevelando 
miesto administracijos aukš
tas pareigūnas, kurio žinioje 
randasi miesto viešosios įmo
nės (Public Utilities Direc- 

dėmesys sovietinių investa- 
cijų miražui. Galvojama, 
kad tos investacijos žada di
delius pelnus. Tad ši paroda 
yra tikros svajonės apie 
JAV pramonės medaus mė
nesį su sovietiniais rezer
vais. Kliūčių ir problemų la
bai daug. Spauda pašiepia 
įvykį, vadindama jį Medaus 
mėnesio parodija! Mat sovie
tai siekia gauti ‘labiausiai 
globojamos šalies’ statusą. 
Bet iškepti tą blyną ameri
kinėje virtuvėje sovietams 
vis nepavyksta. Todėl sovie
tai dabar pasitenkina pa
prastu amerikoniškų vertei
vų dėmesiu ekonominėms 
galimybėms. Ne ekonominė, 
bet politinė JAV opozicija 
‘labiausiai globojamos vals
tybės’ statusui gauti, sovie
tus gerokai nustebino. Juk 
jų politikoje humanitariniai 
aspektai neegzistuoja. Net 
Pravda, šio fakto akivaizdo
je, nuleido nosį ir įspėjo, kad 
reikia vesti realią politiką. 
‘Reali politika’ reiškia pas
tangas amerikinės industri
jos ir kapitalo traukimą Si
biro naftos ištekliams eks
ploatuoti.

30,000 sovietinių specialis
tų ir technikų atidžiai na
grinėja amerikinę mašineri
ją, išstatytą ‘Nafta-Gaz’ pa
rodoje. Šešios sovietinės fir
mos, specializuotos atlikti 
mašinerijos fotografijas, fo
tografuoja mašinas. ‘Tai bus 
rodoma’, užtikrina sovietai, 
‘mokyklose ir institutuo
se’!?

Sutartims sudaryti kliu
do (tuo tarpu) paskolų bei 
kreditavimo problema. Ame.

(Nukelta į 2 psl.)

A. BALAŠAITIENE 
tor), ir taip pat kaip musų 
visuomenės aktyvus narys. 
Ypatingą pasididžiavimą 
mumyse kelia tas faktas, 
kad mūsų jaunas tautietis, 
vos būdamas 32 metų, buvo 
Clevelando burmistro pa
skirtas į aukštą ir atsakingą 
postą.

Savo šaknimis giliai lietu
viškas, mokslus baigęs ir 
brendęs jau svetingoje Ame
rikos padangėje, jis sugebė
jo įsitraukti į vietinio gyve
nimo srovę, išlaikydamas re
tai teįmanomą pusiausvyrą 
tarp savo tautinių interesų 
ir pozityvios veiklos Ameri
kos gyvenime. Neapsiriboda- 
mas vien savo profesiniu pa
siruošimu, kuris apima vie
šųjų darbų statybinę sritį 
(civil engineering), kaip 
kelių, tiltų ir kt. statyba, inž. 
Kudukis domėjosi krašto po
litine struktūra ir aktyviai 
pradėjo dalyvauti pačiame 
politiniame procese. Pir
muoju savo sėkmingu ban
dymu padėjęs išrinkti į Cle
velando miesto tarybą lietu
vį Kataliną, jis buvo paste
bėtas ir įvertintas į senatą 
kandidatavusio šen. Saxbes. 
Šen. Saxbe, laimėjęs rinki
mus, inž. Kudukį paskyrė sa 
vo specialiu įgaliotiniu Šiau
rinei Ohio Valstijos sričiai. 
Vėliau sen.Taftas jį pakvietė 
savo sėkmingos rinkiminės 
kampanijos rajoniniu virši
ninku.

Inž. Kudukio veikla neliko 
nepastebėta bei neįvertinta 
įtakingų asmenų tiek vieti
nės politikos sluoksniuose, 
tiek už Clevelando ribų. 
1972 metais kongresui pri
ėmus oro taršos įstatymą, 
kilo reikalas tą įstatymą stu
dijuoti, kad jis būtų sėkmin
gai ir efektyviai pritaiko
mas gyvenimui. Tam tiks
lui buvo sudaryta speciali 15 
asmenų komisija sekančiu 
būdu: penki senatoriai, iš
rinkti senato, penki kongre
so nariai, išrinkti kongreso, 
ir penki specialūs asmenys, 
paskirti paties prezidento 
Nixono, kurių tarpe yra 

New Yorko guvernatorius 
Nelson D. Rockefeler, Du 
Pont viceprezidentas, ir inž. 
R. Kudukis. Taip pat reikš
minga 7 asmenų patikėtinių 
taryba rajoninei kanalizaci
jai, kuri apima Clevelando 
miestą ir priemiesčius, inž. 
R. Kudukį išrinko savo pir
mininku. Visuomeninės veik
los srityje inž. Kudukis 
reiškiasi kaip Visuotinės 
Labdaros Vajaus (United 
Torch) vyriausios tarybos 
patikėtinis, Woodruff ligo
ninės tarybos patikėtinis, 
Tautybių Biuro (Nationali- 
ties Services) tarybos na
rys.

Šalia visų tų garbingų ir 
reikšmingų postų Amerikos 
gyvenime, inž. Kudukis lie
ka ištikimas savo tautos 
reikalui ir savo lietuviškos 
visuomenės interesams. Bu
vęs. Korp. ‘Plienas’ pirmi
ninku, jis ir dabar yra akty
vus jos narys. Pereituose 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės rinkimuose buvo iš
rinktas atstovu į PLB Ta
rybą ir Seimą. Mūsų visuo
meninio gyvenimo nauja
sis centras -- Lietuvių Na
mai - turi jį savo direktorių 
tarpe, o Šv. Jurgio parapijos 
■komitetas savo narių tarpe.

Iš to turime padaryti išva
dą, kad yra įmanoma su
jungti lietuviškąjį ir ameri
kinį gyvenimo elementą ir 
tapti pozityvia jėga, nenu
stojant savo lietuviškosios 
individualybės ir teikiant 
įnašą į gyvenimą, kurio įta
ką jaučiame kiekviename sa
vo žingsnyje.

Pokalbio metu inž. Kudu
kis trumpai nusakė savo 
veiklos filosofiją: ‘Visi mes 
dirbame Lietuvai. Ypač lie
tuviškas jaunimas turi nepa
miršti Lietuvos bylos. Kiek
vienas mūsų, dirbąs bet ku
rioje srityje, turi būti akty
vus savo profesijos organi
zacijose, kad lietuviška įtaka 
būtų jaučiama. Ji buvo jau
čiama ir paskutiniuose mies
to tarybos rinkimuose, ir tu
rėtų stiprėti. Mūsų visuome
ninė veikla savųjų tarpe yra 

(Nukelta į 2 psl.)

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimui, susirenkančiam Toronte,

linkime sėkmės svarstymuose ir tvirtybės principuose
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

'DAINA’ DAINUOJA
Jau devyniolika metų Syd- 

nejaus lietuvių choras Daina 
savo iškiliomis dainomis 
koncertų metu ir gražiomis 
giesmėmis lietuvių bažny
čioje džiugina ir linksmina 
Sydnėjaus lietuvius. Metų 
eigoje keitėsi dirigentai, 
pradedant Jonu Gaižausku, 
Algiu Plūku, .ilgesnį laiką, 
iki savo mirties, Kazimieru 
Kavaliausku ir dabar Broniu 
Kiveriu ir Zita Bielkute. Su 
dirigentais keitėsi ir choris
tų veidai. Vieni išėjo, kiti 
atėjo ir pats choras savo 
veidą taip pat keitė. Tačiau 
yra labai džiugu pastebėti, 
kad metų eiga šį Sydnėjaus 
didijį chorą nesusilpnino, 
nenumarino, bet iškėlė į 
vieną iš pirmųjų Australijo
je ir choro dydis visą laiką 
plėtėsi. Pradžioje buvo vien 
tik mišrus vienetas, kai da
bar, be mišraus, yra labai 
geras vyrų ir moterų cho
ras, pasirodantis bendrai ir 
paskiromis progomis.

Bronius Kiveris, Dainos
\ choro dirigentas.

Jau kelinti metai Dainos 
choras turi savo tradicinį 
metinį koncertą - balių, 
įvykstantį prieš pat Kalėdų 
atostogas. Šis koncertas yra 
vienas iš didžiųjų Sydnėjaus 
metinių paruošimų į kurį 
visuomet atsilanko labai 
daug žmonių ir kurio metu 
visuomet yra išskirtinai pui
ki nuotaika. Šiais metais lap
kričio 17 dieną Daina, pasi
kvietusi Newcastle chorą, 
turėjo ypatingą metinį kon
certą. Puikioje Auburn sa
lėje, scenos uždangą puo
šiant įrašu ‘Lietuva dainų 
šalis’, koncertą pradeda Dai
nos moterų choras, diriguo
jant Z. Belkutei. Gražiai 
nuskamba M. Petrausko 
ištrauka iš operos ‘Birutė’, 
palydint P. Andriulio ‘Atei
siu’ ir mūsų A. Pluko har
monizuota liaudies daina 
‘Gegužis’, kai žiūrovus su
žavi A. Bražinsko ‘Nemu
nėlis’. Moterims pabaigus, 
išsirikiuoja vyrai savo didin
gais balsais sudainuodami 
keturias dainas. Diriguoja 
Br. Kiveris. Pirmosios dalies 
pabaigai dainuoja mišrus 
choras ir iš savo keturių dai
nų geriausiai skamba A. Be-

Viss dirbame
Lietuvai • ••

(Atkelta iš 1 psl.) 
reikalinga'Lietuvos bylai kel
ti, tačiau taip pat turėtų bū
ti tam tikras mūsų veiklos 
balansas ir amerikiečių vi
suomenės tarpe.’

Tikėkimės, kad mūsų jau
ną tautietį ir toliau ly
dės pasisekimas, kad jo abi
pusės veiklos pasėkoje stip
rėtų lietuviškas balsas ir jo 
pavyzdžiu sektų tie, kurie 
gali ir sugeba išeiti į Ame
rikos politinį gyvenimą. 

lazaro ‘Rasa’ ir St. Gailevi- 
čiaus ‘Jaunystė’.

Antrąją koncerto dalį pra
deda Newcastle choras. 
Nors savo dalyvių skaičiu
mi jie ir' yra negausūs, 
tačiau dirigentas St. Žukas 
išgauna viską kas tik yra 
įmanoma išgauti, ypatingai 
turint puikią solistę Z. Zaka
rauskienę. Tarp visų kitų 
lietuviškų dainų, šis choras 
sudainavo ir australišką 
‘Waltzing Matilda’ dainą,

Zita Belkutė, Dainos mo
terų choro dirigentė.

kurios išpildymas buvo ypa
tingai puikus. Į šį koncertą 
aš buvau atsivedęs svečią 
iš Melbourno, kuris, būda
mas australas ir didelės 
draudimo firmos vienas iš 
direktorių, taip ausižavėjo 
australiškos dainos puikiu 
išpildymu, kad jo net akys 
prispildė ašaromis ir po 
koncerto jis pasakė man, 
kad, grįžęs į Melbourną, jis 
parašys atvirą laišką į aust
ralų dienraščius, pasakyda
mas, kaip jis susižavėjo lie
tuvių išpildomu koncertu ir 
taip gražiai sudainuotos šios

KALĖDINĖS DOVANOS
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlo

me labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus 
haudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.
KALĖDINIS 1973.

3H jardo puiki vilnonė angliška eilutei medžia
ga, 3 jardai stora crimplene medžiaga moteriškam 
kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški nai
loniniai marškiniai, arba bliuskutė, vyriškas arba 
moteriškas labai geros rūšies megztinis. 1 vilnonė 
gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 2 p. 
vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių ko
jinių, 2 jardai crimplene medžiaga suknelei, arba 1 
sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. šokoladinių sal
dainių dėžė, 20 angliškų cigarečių. Kaina su įskai
čiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis — 
$140.00.

Maisto siuntinius sudarome sulyg pareikalavi
mų. Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį siū
lome šiuos dalykus.

3Į4 jardo labai gera angliška kostiuminė
medžiaga...........................................$45.00

Stora su ornamentais crimplene medžiaga
1 jardas ......................... .................$ 6.00

Crimplene medžiaga, suknelėms, 1 jardas $ 5.50 
Nailoninis kailis moteriškam paltui .......$33.00
Dirbtinis mink, moteriškam paltui .......$54.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga .......$36.00
Vilnonė gėlėta skarelė ................ ........... $ 8.00
Komplektas mot. nailoninių apatinių ....$ 9.00
Perukai, įvairių spalvų ....  $30.00
Nailoniniai marškiniai ............................$ 9.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai .......... $19.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, 

televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame 
pinigus dėl tokių prekių, kurias negalima iš čia 
pasiųsti.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pi
nigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Sydnėjaus lietuvių choras Daina prie naujųjų operos rūmų kur dainavo atidarymo 
savaitėje spalio 20 - 27 d.
australiškos dainos jis nėra 
savo gyvenime girdėjęs.

Koncertas baigiamas jung 
tinio choro išpildytomis dai
nomis, kurias diriguoja pasi
keisdami abu dirigentai. 
Griausmingai nuskamba ‘Vil
niuj žydi liepos’, ‘Anoj pusėj 
Nemunėlio’ ir pabaigai ‘Gim
tinės daina’. Sydnėjaus me
tinė dainų koncerto šventė 
baigėsi, tačiau pilnai prisi
pildžiusi didžiulė žiūrovų 
salė, dar ilgai ploja choris
tams ir dirigentams už to
kį puikų lietuviškos dainos 
koncertą. Dainų tonai dar 
ilgai skamba klausytojų au
syse, primindami jog ir čia, 
tolimojoje Australijoje, lie
tuviškoji daina, išpildoma 
pasišventusių dainos mėgė
jų yra labai mylima, ger
biama ir visuomet laukiama.

Dainos choro globėjas ir 
didelis rėmėjas,Sydnėjaus 
klebonas kun. P. Butkus sa
vo poetiškame padėkos žo
dyje išreiškė visų klausy
tojų padėką dainininkams ir 
jų vadovams, įteikdamas ir 
savo dovanas. Be kitų svei
kinimų ir dovanų, buvę šio 
choro choristai, dabar gyve
ną Toronto, Kanadoje p. Ne
varai atsiuntė irgi dovanų 
iš Kanados. Choro pirminin
kas ir širdį dainai ir chorui 
atiduodąs Pranas Nagys, pa
dėkodamas visiems dirigen
tams ir pranešėjai D. Bart- 
kevičienei, įteikė atminimo 
dovanėles.

Po oficialaus ir puikiai pa
sisekusio koncerto, vyko įs
pūdingas ir gražus balius, 
kurio metu, be labai smagios 
ir geros nuotaikos, dar ilgą 
laiką skambėjo tai viename, 
tai kitame salęs gale mūsų 
lietuviškos dainos, kas su
kėlė nepaprastai gerą ba
liaus nuotaiką.

Ir tikrai, kol dar Australi
joje, kol dar Sydnejuje ir ki
tuose mųsų miestuose skam
bės tos puikios lietuviškos 
dainos, dažnai ištraukiančios 
ne vienam džiaugsmo ir 
pasigėrėjimo ašarą, prime
nant mūsų apdainuotą gim
tinę ir mūsų brangią Lietu
vą tol ir pas mus karštoji 
Australijos saulė neįstengs 
išdeginti meilės visam tam 
kas yra lietuviška ir mums 
taip brangu.

1974 metų Lietuvių Dienų 
įvykstančių tų metų pabai
goje, programa jau yra kone 
visiškai paruošta. Čia vyks 
Literatūros ir Muzikos va
karas, Teatro spektaklis, 
Jaunimo koncertas, Tauti
nių šokių koncertas, Dainų 
šventė, N. Metų balius. 
Šių dienų metu vyks lietuvių 
sporto šventė, Krašto Tary
bos atstovų suvažiavimas, 
studentų suvažiavimas, ra
joninė skautų stovykla ir 
kt. Šventės pradžia yra gruo
džio 26 ir pabaiga N. Metuo
se. Atrodo, kad kaip ir vi
suomet, Adelaidės lietuviai 
šioms lietuvių dienoms ypa
tingai ruošiasi ir jos turės 
būti labai geros.

***

Adelaidėje, savo iki 14 
metų grupėje, pirmą vietą 
laimėjo Vyties klubo jauniai. 
Šiuos jauniausius krepšinin
kus jau keli meti treniruoja 
buvęs veteranas krepšinin
kas Kęstas Jaciunskis, ku
ris, surinkęs pradžioje vai
kus ikil2 metų, su jais lai
mėjo pirmąsias vietas savo 
klasėje kai ir dabar, šio ne
pavargstančio veterano pas
tangomis, Adelaidės jau
niausi krepšininkai garsina 
lietuvių vardą.

♦ **

Sostinėje Canberroje, įvy
kęs Pasaulinės Lietuvių In
žinierių ir Architektų s-gos 
Australijos Rajono suvažia
vimas praėjo labai sėkmin
gai. Šio suvažiavimo - kon
vencijos pagrindinis tikslas 
buvo sustiprinimas ryšių 
tarp atskirų skyrių, tuo pa
čiu plečiant ir techniškas 
žinias, bei aptariant visus 
einamuosius reikalus. Kon
venciją atidarė Canberros 
pirmininkas A. Genys, pa
kviesdamas į prezidiumą 
Sydnėjaus pirmininką I. Jo
naitį ir Melbourno atstovą 
A. Jokubauską, sekretoriau
jant A. Kasperiūnui. Suva
žiavime dalyvavo 47 asme
nys. Suvažiavimo metu pa
skaitas skaitė: N. Volkas ir 
I. Jonaitis temomis apie van 
dentiekio ir kanalizacijos 
projektavimą Canberroje ir 
miesto gyvenviečių planavi
mo problemas, kurios buvo 
techniškai labai gerai pa
ruoštos. Laisvu laiku buvo 
daryta apžvalginės ekskur
sijos po sostinę ir visa kon
vencija buvo baigta bendro
mis vaišėmis. Sekantis inži
nierių ir architektų suva
žiavimas įvyks Lietuvių Die

nų metu 1974 metais Adelai
dėje.

***
Melbourno Lakeside High 

School vadovybė buvo suor
ganizavusi tarptautinį festi
valį, kuriame lietuvius at
stovavo tautinių šokių gru
pė ‘Klumpakojis’, vadovau
jamas V. Strąuko, kai koor
dinatore buvo D. Simanke- 
vičienė. Festivalis praėjo la
bai gerai ir lietuvių pasiro
dymas buvo ypatingai ge
ras, už ką gimnazijos direk
torius W. J. Sotrey atsiun
tė savo ir visos mokyklos 
vardu gražų padėkos raš
tą bendruomenės laikraščio 
‘Mūsų Pastogė’ redaktoriui, 
džiaugdamasis gražiu lietu
vių pasirodymu, tautiniais 
šokiais, drabužiais ir kt.

MEDAUS 
MĖNESIO 

PARODIJA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

rikinės firmos nori patirti, 
kiek savo ižde sovietai turi 
‘kietos’ valiutos? Apie rublį 
visiškai nekalbama. Rub
lis laikomas sovietų vidaus 
rinkos piniginiu vienetu, ne 
daugiau! Tuo tarpu, sovie
tuose, negalima atskleisti 
‘kietos’ valiutos rezervų. Tai 
... valstybinė paslaptis! Į pro
blemos sprendimą stoja 
privati iniciatyva, arba Ame- 
rican Export-Import Bank. 
Kreditoriai turi remtis pasi
tikėjimu, Sovietų Sąjun
gos finansine reputacija, pa
sirengimu laiku mokėti įsižą 
dėjimus. Čia ir lengvapė- 
diškiausi kreditoriai nedrįs
ta kišti savo gaminių, suda
ryti ilgalaikio išmokėjimo 
sutartis. Šiuo požiūriu paro
dos sandoriai sustojo mirties 
taške.

Naivusis amerikietis pa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

sisakė reporteriams: ‘Mes 
pasakėme jiems (sovietams) 
kad jie privalą suteikti 
mums daugiau informacijų 
(apie ‘kietą’ valiutą SSSR 
ižde). Esu tikras, kad mūsų 
pageidavimą jie patenkins, 
jeigu mes duosime jiems pa
kankamai laiko’.

Sovietai, aišku, gali pa
tenkinti amerikiečių pagei
davimus: machinacijos sta-1 
tistikoje, ‘kietos’ valiutos 
koncentracija specialioje sąs 
kaitoje ir kt. gali sudaryti 
'neblogą, apgaulingą sovie
tinio iždo vaizdą. Bet proble
ma glūdi kitur. Kreditavi
mas yra ilgalaikis: 20, 30 ir 
daugiau metų. Juk Antrojo 
Pasaulinio karo bilijoninę 
paskolą sovietai grąžino 
skaičiuodami už dolerį... po 
porą centų! Antra vertus, 
amerikiniai naftatiekiai, ra- 
finerijos, gręžimo mašineri
ja bus ir liks Sibire, prie 
Tiumenės, už Uralo, ir tas 
turtas bus tvarkomas sovie
tinės jurisdikcijos, kuri la
bai ‘jautri’ tarptautinėms 
situacijoms. Kaipo pavyz
dys, prieš akis yra pastarų
jų dienų konfliktas su Mask
va, arabų ginklavimas, L. 
Brežnevo įsakymas Kissin- 
geriui atskristi Maskvon, 
etc. Turėdama multimilijo- 
ninę amerikinę investaciją, 
Maskva ‘nesiceremonins’ 
šantažuoti Amerikos. Juk 
amerikinių turtų nacionali
zacijos Afrikoje, Pietų Ame
rikoje, rodo, kad sovietai, 
esant reikalui, tuo keliu ir 
nueis.

Į parodos atidarymą nu
skrido apie 2000 amerikiečių 
verteivų. Maskva negalėjo 
jų priimti. Kaip tiktai tomis 
dienomis vyko ‘Taikos sie
kiančių Jėgų’ pasaulinis kon
gresas. Tai buvo pasauli
nės ‘sovietinės’ taikos pro
pagandinis renginys. Ame
rikiečiai, bėdos stovyje, bu
vo sukišti po keturius ir dau
giau į vieną prasto viešbu
čio kambarį. Pavėlavę 150 
amerikiečių pareigūnai gavo 
... vieną Intouristo kamba
riūkštį! Svečius suguldė 

baržose, kurias atvilko į 
Maskvos upės prieplauką!

Toks robinzoniškas gyve
nimas baržose, arba po ke
turius kambarėlyje su bend
ra išviete ir be vonios, 
ar nerodo amerikiečiams 
bendros tos šalies ekonomi
kos, kur jie nori supilti bi
lijonus dolerių? Kas nurungs 
per medaus mėnesio parodi
ją: pasitikėjimas ar naivu
mas?
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IDĖJOS TĘSTINUMO 

MANDATU
Amžina, prigimtinė, nuo 

tautos gyvybės neatskiria
ma yra tautos teisė gyventi 
laisvai. Moderniaisiais lai
kais ši teisė realizuoja
ma tautos suverenumu savo 
teritorijoje. Žmonės valdosi 
per savo atstovus, kuria sa
vo valstybę. Ekonominė 
bei kultūrinė tautos pa
žanga puoselėjama, saugo
ma ir globojama valstybės 
institucijų priemonėmis.

Lietuvių tautos valstybin
gumas nepakentė beviltiškų 
žūties perspektyvų, kurios 
atsivėrė pirmosios sovieti
nės okupacijos sunkmečiu. 
Ši okupacija pagimdė pirmą
jį rezistencini pogrindį, ku
ris tada neįgavo struktūros. 
Rezistencinė struktūra pra
dėjo formuotis hitlerinės 
okupacijos metu .Rezistenci
nio centro kūryba automa
tiškai ir natūraliai buvo pra
turtinta tautos valstybingu
mo idėjos išlaikymo galimy
bėmis. Visos lietuvių poli
tinės partijos buvo pagrįs
tos Lietuvos valstybės idė
ja. Tos partijos atstovavo or
ganizuotą tautą. Politinių 
grupių susitarimas sukūrė 
pirmąjį pogrindinį, rezisten
cini vienetą, Vyriausią Lie
tuvių Komitetą. Tai buvo 
prototipas politiniam apsi- 
jungimo vienetui. Tam tik
rą laiką organizacija veikė 
VLK inicialų ženkle.

1943 metais lapkričio 
mėn. 25 d. sudarytas bend
ras vyriausias rezistencinis 
centras ir vienintelė bei pa
ti aukščiausia institucija 
tautos teisėms ginti, tautos 
vardu kalbėti krašte ir už
sienyje ir rūpintis Nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mu. Taip apibudina VLIKo 
prigimtį Lietuvių Enciklo
pedija (t. XXXIV). VLK 
buvo transformuotas į pla
čiausios politinių grupuo
čių koalicijos vienetą. Net ir 
priešo spauda, atakuodama 
VLIKo veikimą, nepajėgia 
nuneigti VLIKo mandato at
stovauti Lietuvos valstybės 
atstatymo idėjai. Priešo 
puolimai paremti kompar
tijos blefu, kad lietuvių tau
ta nesutinkanti su suvere
nios Lietuvos idėja bei tos 
idėjos realizavimu.

VLIKas buvo išblokštas 
iš Lietuvos teritorijos. Kar
tu su savo fizinius sąstatu 
jis išsivežė užsienin idėją, 
kuri yra jo esimo ir veiklos 
esmė. Keitėsi fizinis sąs
tatas. Ieškota, eksperimen
tuota, padaryta nemaža klai
dų, nuveikta daug teigiamų 
darbų. Išeivijos tarpe pa
stebėta, kas visai supranta
ma, kritikos, nekantrumo, 
net priešiškumo VLIKo ad
resu. Kovojama ir pykstama 
ne dėl esmės, bet dėl 
detalių.

Tuo tarpu VLIKo egzis
tencijos prasmė nėra, dargi, 
politinės veiklos sferoje. 
VLIK yra idėja savyje. Jis 
turi koordinuoti tautos kovą 
dėl Nepriklausomos Lietu
vos Valstybės atkūrimo. Tai 

gal būt, ilgos distancijos 
siekis, generacijų kaita, kas 
gimdo nekantrumą ar nuo- 
vylas individui, nėra dide
lis dalykas tautos tęstinu
me.

Prisimintinas įdomus isto
rijoje ‘Avignono nelaisvės’ 
epizodas. Nuo 1309 metų iki 
1377, 68 metus, popiežiai 
rezidavo mažame Prancūzi
jos miestelyje, nes buvo pri
versti bėgti iš Romos. Sep
tyni popiežiai rikiavo iš Avig
nono katalikiškąjį pasaulį. 
Geografinis faktorius ir per
sonalinė kaita, kada institu
cija atstovauja idėją, netik
tai kad neturi jokios reikš
mės, bet dargi praturtina 
idėjos tęstinumo mandatą 
turinčią instituciją nauju pa
tyrimu, lankstesnio versaty- 
lumo talentais. Vatikanas 
Avignone buvo toks pat, 
koks jis buvo Romoje. Šia- 
šiasdešimt aštuonerių metų 
epizodas savo amžininkams 
atrodė begaliniai ilgas, bet 
istorijos apimtyje tai buvo 
tiktai epizodas.

Tokių paralelių istorijoje 
yra daug. Mūsų paminėtoji 
gal yra vienas iš epizodų 
itin ryškių ir iki šiol istori
jos puslapiuose turinčių ma
syvinį vaizdą.

VLIKo istorijoje už tėvy
nės sienų pastebėta dvi sa
vitarpinio tvarkymosi lini
jos: konservatyviškoji ir re- 
formistinė. Viskas tai yra 
formali institucijos reiški
mosi veikla. Pagrindinis sąs
tato principas iki šiol išliko 
tas pat: VLIK apjungia Lie
tuvos suverenumo siekian
čias politines grupuotes. Ak
tyvioji rezistencija tautos 
gyvenime visad buvo epizo
dinio pobūdžio. Tai yra tam 
tikra prasme ‘garibaldiz- 
mas’, suvienijęs Italiją, bet 
toks nesėkmingas ir tragiš
kas lietuviškame rezistenci
niame judėjime. Jėgos buvo 
fatališkai nelygios.

Todėl VLIKo institucija 
nėra pilna žodžio prasme mi- 
litantiška, rezistencinė gru
pė. Tai yra tiktai vienas iš jo 
plataus politiniai - istorinio 
aspektų atspindis. VLIKas 
yra idėjos tęstinumo arsena
las. Laikas bėga pirmyn ir 
nežinia kokių personalinių 
bei geografinių premisų teks 
įnešti į VLIKo reiškimosi 
sferą. Laikas bėga pirmyn ir 
nežinia kokių priekaištų pa
pils VLIKui išeiviški nekan
truoliai bei atviri priešai iš 
okupacijos lagerio. Trisde
šimt VLIKo ‘Avignono ne
laisvės’ metų įrodė, kad ‘idė
jos nemiršta, jei didžios’. De. 
talės kovoje ir priekaištuo
se priklauso epizodui, idė
ja priklauso istorijai.

Gruodžio 1 d. Toronte šau
kiamas VLIKo seimas. Įvy- 
,kis vyksta veiklos metų po
žiūriu jubiliejinio skaitmens 
ženkle - trisdešimt metų! 
Seimas yra viena grandis il
goje grandinėje. Vienas epi
zodas istorijos erdvėje. Vie
nas žingsnis pirmyn kelyje,

TORONTE ATIDARYTI LIETUVIU NAMAI
Sunku būtų įsivaizduoti 

mūsų visuomeninio gyveni
mo vystymosi eigą be savos 
pastogės - savų namų. 
Tokios pastogės reikalą mes 
tuojau pat pajutome atvykę 
į šį kraštą. Tačiau tuo me
tu naujų ateivių ekonominiai 
ištekliai buvo kuklūs ir tik 
po didelių pastangų, sutel
kus šiek tiek kapitalo, 1951 
m. rudenį Dundas - Ossing- 
ton gatvių kampe buvo nu
pirktas namas, kuriuose gi
mė ir rado sau prieglobstį 
visa eilė organizacijų ir kul
tūrinių vienetų. Nors tų na
mų didumas buvo ribotas ir 
jie nebuvo puošnūs, bet pra
džiai jie buvo geri ir mums 
daug padėjo. Su dėkingumu 
ir pagarba turėtų būti prisi
mintini Lietuvių Namų pra
dininkai, kurie suprato mū
sų gyvybinius reikalus ir rū
pinosi, kad mes ir dvasiniai 
ir ekonominiai kiltume. Šian 
dien to kilimo didžiaisiais 
mūsų reprezentantais laiky
tini Varpas ir Parama. Jie 
LN išvydę pasaulio šviesą, 
ten augo, stiprėjo ir plačiai 
yra išgarsinę Toronto lietu
vių vardą.

Po nekurio laiko ėmėme 
vis labiau justi, kad turimi 
namai yra per maži ir negali 
tenkinti judraus mūsų visuo
meninio gyvenimo reikalavi
mų. Kiek tik yra buvę valdy
bų, jos visos rūpinosi, dai
rėsi tai vienur, tai kitur ir 
metinių susirinkimų progo
mis pranešinėdavo kas tuo 
reikalu padaryta. Per eilę 
metų yra buvę ne vienas pa
siūlymas ir ne vienas apžiū
rėjimas, bet vis dėl kurių 
nors priežasčių atrasdavo, 
kad pirkimas nepriimtinas. 
Pagaliau buvo užsikabinta 
už gana erdvaus ir didelio 
bažnyčios pastato ir 1971 m. 
jis nupirktas. Pirkiniu buvo 
visi patenkinti, nes pigi kai
na, geras susisiekimas ir 
graži High Parko aplinku
ma, kurioje gyvena nemažai 
lietuvių turinčių nuosavy
bes.

Nupirkus šį pastatą tik 
dalinai juo buvo galima nau
dotis. Jo paruošimas pilnam 
naudojimui užtruko gana il
gai. Čia jau ne vien tik val
dyba, bet šalia jos į tą dar
bą buvo įsitraukusios pačios 
geriausios ir pajėgiausios 
mūsų pajėgos. Daugelis mū
sųjų gražiai talkino, nes vi
sų buvo noras turėti ne tik 
erdvius ir patogius, b et kar-

RUOSKIMES paminėti prezidento 
ANTANO SMETONOS 30 METU 

MIRTIES SUKAKTI t
didelis. Jis - pedagogas, 
mokslininkas, filosofas, pub
licistas, lietuvių tautinės ide
ologijos puoselėtojas ir pa
galiau valstybininkas, vie
nas nepriklausomos Lietu
vos atkūrėjų, jos politinio 
gyvenimo ilgametis vairuo
tojas.

Antanas Smetona Valsty
bės Tarybos, paskelbusios 
atstatytą nepriklausomą 
Lietuvą, pirmininkas. Jo as
muo yra ne tik tampriai su
augęs su lietuvių tautos kul
tūra ir tautinėmis aspiraci
jomis, bet taip pat neatski
riamai sutapęs ir su pačia re
aliąja Lietuvos valstybės po
litika.

ALTS-gos valdyba ragina 
visus skyrius imtis iniciaty
vos tinkamai paminėti šias 
didžiai reikšmingas sukak
tis ruošiant skyrių vardu mi
nėjimus, įtraukiant galimai 
daugiau organizacijų bei vi
suomenės veikėjų, kad būtų 
įmanoma kuo iškilmingiau 
tai atlikti.

ALTS-gos valdybos žinio
je yra prezidento A. Smeto
nos į JAV atvykimo ir lai
dotuvių filmai, kuriuos sky
riai gali pasiskolinti rody
mui.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos valdyba pri
mena, kad 1974 m. sausio 9 
dieną sueina 30 metų nuo 
Lietuvos valstybės pirmojo 
ir paskutinio prezidento An
tano Smetonos tragiškos 
mirties ir tų pačių metų rug
piūčio 10 dieną šimtas me
tų nuo jo gimimo.

Antano Smetonos vaid
muo nepriklausomos Lietu
vos gyvenime nepaprastai 

kuris veda į nežinomą atei
tį...

Perspektyvos? Jomis na
tūraliai rūpinasi nekantrūs 
amžininkai. Perspektyvų ieš
koti nelogiška. Reikia val
dyti dabartį. Reikia visad 
atsiminti, kad dabartyje val
doma idėja rikiuoja ateitį. 
Reikia atsiminti, kad Lietu
vos suverenumo idėjos bren
do ir buvo pamaldžiai išlai
komos Stockholme, Paryžiu
je, prie Lemano ežero ir 
Amerikos didmjesčiuose.

Idėjos tęstinumo mandato 
ženkle VLIKo seimas Toron
te yra įrodymas, kad viso 
pasaulio lietuvija yra valsty
binė tauta. (gj)

P. BASTYS

kadtu ir gražius namus, 
į juos atėjęs ir metęs akį 
svetimtautis pajustų lietu
vių organizuotumą ir suge
bėjimus.

Didžiuosius ir pagrindi
nius darbus baigus įvyko š. 
m. lapkričio 10 d. oficialus 
Lietuvių Namų atidarymas. 
Programos pranešėja L. 
Švėgždaitė po trumpos įžan
gos pakvietė miesto burmis
trą D. Crombie tarti žodį ir 
perkirpti kaspiną. Po kun.
P. Ažubalio invokacijos at
silankiusių svečių dėmesys 
nukrypo į vaišes. Kiek pasi
stiprinus pagrindinę kalbą 
lietuvių ir anglų kalbomis 
pasakė Lietuvių Namų pir
mininkas J. Strazdas, žo
džiu sveikino Paramos val
dybos pirmininkas H. Ste- 
paitis ir Nepriklausomos 
Lietuvos redaktorius dr. H. 
Nagys iš Montrealio. Taip 
pat gauta keletas sveikini
mų raštu.

Meninę programos dalį at
liko solistai G. Čapkauskie
nė ir V. Verikaitis. Akompa
navo muz. J. Govėdas.

Tarp gausingos ir iškilios 
lietuvių visuomenės, šiose 
atidarymo iškilmėse - vaka
rienėje, dalyvavo su ponio
mis ministeriai dr. St. Hai- 
dasz ir J. Yeremko, konsu
las dr. J. Žmuidzinas, mies
to burmistras D. Combie,
T. O’Donohue ir kt.

Daugelis ta pačia proga 
apžiūrėjo turimas LN patal
pas. Juose yra keletas salių. 
Didžioji salė su balkonais 
talpinanti virš 1000, kita ma
žesnė taip pat turinti balko
ną apie 450 asmenų. Dar ki
tos dvi po 150 ir keletas 
mažesnių. Lietuvių Namuo
se pastoviai įsikūrė kredito 
kooperatyvas Parama ir To
ronto lietuviai pensininkai. 
Ten pat vyksta Varpo ir 
kitų meninių vienetų repe
ticijos, įvairūs minėjimai, 
susirinkimai, pasitarimai, 
valdybų posėdžiai ir kt.

Šiandien mes jau neskur- 
džiai, mes galime didžiuotis 
sugebėję įsigyti erdvius ir 
puošnius namus. Apie juos 
ir lietuvius gražiai jau yra at
siliepusi kitų etninių grupių 
ir didžioji anglų spauda. Tai 
vis džiugu! Tačiau turime ne 
pamiršti, kad Lietuvių Na
mus dar gula nemžos skolos. 
Metų bėgyje mums reikia 
sutelkti apie $300,000. Taigi 

norėdami lietuvių namus tu
rėti ir juos išlaikyti, turime 
visi ateiti jiems į pagelbą, 
laisva valia prisiimant dalį 
naštos ir rūpesčių. Geriau
siai tai galėsime padaryti 
įsijungdami į narių eiles ir 
pirkdami paskolos lakštus. 
Žinokime, kad mūsų namai 
yra ir bus tokie, kokie 
esame ir būsime mes patys. 
Padėdami Lietuvių Namams 
mes padėsime sau ir mūsų 
jaunimui einančiam lietu
višku keliu.

SAVI PAS
SAVUS!
Toronto lietuvių Kredito 

Kooperatyvas Parama įsteig
tas prieš 21 metus išaugo į 
didžiausią Kanados lietuviš
ką kooperatyvą su virš 7'A 
milijonų dolerių kapitalu. 
Persikėlus į naujas patalpas
- Naujuose Lietuvių Namuo 
se (1573 Bloor St., West, 
Toronto, Ontario Canada 
M6P 1A6) -- Paramos veik
la gerokai pagyvėjo dėl pa
togaus susisiekimo.

Nežiūrint žemų procentų 
imamų už asmenines pasko
las (8°/o) ir mortgičius (8°/oJ 
ir palyginti aukštas palūka
nas mokamas už taupymus
- depositai (cheąuing acc.
- 6%, savings - 7’A, 1 metų 
term. depositus -- 8°/o ir 2 
metų - 8‘/2°/o, Parama išsi-

v •

pasirinkimas / 

pas vieni 

lietuvį kailininke; 

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 (buto) 

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

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO, 

NEš NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

| ii luti

WE PAY HIGHEST RATES:
— 4 yr. Certificates (Min. $10,000)

— 4 yr. Certificates (Min. $5,000)

Member F.S.L.l.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender

alnt 
jnttiony 
Savings

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

Ooen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

VVANTED IST CLASS SKILLED or EXPERIENCED

Fiberglass Workers
Major Boat producer offers excellent oppurtunities for skilled 
fiberglass w«rkers — salaries negotiable. Permanent work for 
(Įualified help. Benefits include paid vacation and holidays, 
health and life insurance,

Join a growing company 
in a growing industry.

Contact KAJUN INDUSTRIES 
Ada Industrial Park

Ada, Okla. 74820
Or Call f405) 332-5652 <88-9i>

verčia su pelnu, kuris grįžta 
nariams vad. rebate pavida
le, aukomis paremti lietuviš
kai veiklai (mokyklos, spor
tui, šokių grupėms, stipendi
joms ir t.t.). Atrodo, kad lo
giškai galvojant visi lietu
viai turėtų priklausyti lie
tuviškiems kredito koopera
tyvams, nes taupydami ar, 
reikalui esant, skolindamie
si, gauna geresnes sąlygas 
ir tuo pačiu paremia mūsų 
lietuvišką veiklą. Deja, dar 
daugelis iš mūsų laiko nema
žas pinigų sumas kitur. Šiuo 
metu Parama turi virš 3 
tūkstančių narių, kurių dau
gumą sudaro Toronto lietu
viai, toliau seka nariai iš 
įvairių Kanados vietovių ir 
kaimyninės valstybės Ame
rikos. Per 21 metus suteik
ta finansinė pagalba savo 
tautiečiams beveik neaps
kaičiuojama, nes ji buvo la
bai plataus masto. Vien tik 
gyvybės draudimų šeimoms 
išmokėta virš $155,848.00. 
Gaunant geresnį procentą 
už santaupas, mokant ma
žesnį procentą už paskolas 
ir gaunant veltui gyvybės 
draudimą, kodėl nesikreipti 
į Paramą? Parama Kanado
je atliko didelį uždavinį 
Kanados lietuvių finansinėje 
srityje. Tūkstančiai dolerių 
liko lietuvių rankose, pa
remdami lietuvių asmeninį 
ir mūsų lietuvišką kultūrinį 
darbą.

Sunkiai uždirbtus pinigus 
atiduokim kur jie priklauso 
- lietuviams. Vedėjas

kailių
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ČESLOVAS GEDGAUDAS IR KALBOTYRA (2)

PILKALNIŲ MILŽINAI
JŪRATĖ STATKUTĖ DE ROSALES

Foto montažas iš neolituanu šventės Chicagoje
VYTAUTO 1. RAČKAUSKO

Išvados, jog slavai yra ki
lę iš vienos genties atskili
mo nuo bendro baltų kamie
no, Česlovas Gedgaudas pri
ėjo maždaug 1950 metais. 
Drauge teko jam susidurti 
su šios išvados logišku tęsi
niu:

1) Jeigu Ukrainoje slavų 
kalba išsivystė iš baltų kal
bos, tai logiškai seka, kad 
dar ankstyvesniais laikais 
tose srityse buvo kalbama 
tiktai probaltų kalba.

2) Gi laikotarpis ir vieto
vė kurioje tie problatai gy
veno, istoriniai sutampa su 
laikotarpiu ir vietove iš 
kurių mokslininkai kildino 
vadinamuosius arijus.

2) Iš to išeitų, jog tie gar
sieji arijai paprasčiausiai 
yra kalbėję mūsų kalba (lat
viai, kurie Arijos vardą dar 
šiandieną plačiai vartoja, 
tikrai tam neprieštarausi).

Čia Gedgaudui padėjo 
klausimą išspręsti be galo 
greita archeologijos mokslo 
pažanga paskutiniųjų dviejų 
dešimtemčių laikotarpyje.

1949 metais perspausdi
nant H.G. Wells knygą ‘The 
outline of History’, bendra 
mokslinė nuomonė apie ari
jus dar buvo labai miglota:

‘Mes jau kalbėjome apie 
Arijų kalbą, kuri greičiau
siai atsirado Dunojaus ir P. 
Rusijos srityse ir plėtėsi iš 
šios gimtinės. Sakome ‘grei
čiausiai’, nes dar nėra jokių 
būdu galutinai įrodyta, jog 
šis yra buvęs jų plėtojimo
si centras; šiuo klausimu yra 
buvę didelių ginčų ir didelių 
nuomonių skirtumų. Mes 
paduodame vyraujančią 
nuomonę.’

Vos keliems metams pra
slinkus, daugiau šimto metų 
trukusį mokslininkų ginčą 
galutinai išsprendė mote
ris, lietuvė. M. Gimbutie
nės ‘The Bronze Age’ šian
dieną yra laikomas pasauli
nio archeologijos mokslo kla
siku. Jame M. Gimbutienė, 
naudodama archeologinį 
‘Kurganų kultūros’ terminą, 
žingsnis po žingsnio, tūks
tančių iškasinėjimų radiniais 
pasiremdama, apibrėžia plo
tą iš kurio šios ‘pilkalnių kul
tūros’ žmonės pakilo ir ku
riame jie išsiskleidė. Apie šį 
ir kitus vėlyvesnius M. Gim
butienės grynai archeologi
nius atsiekimus, Č. Gedgau
das man yra rašęs savo 
nuomonę net keliuose laiš
kuose. Manau, jog suintere
suotieji neužsigaus, jei šią jo 
privačią nuomonę aš viešai 
paskelbsiu:

‘Jinai yra archeologijos 
genijus ir reikia tiesiog gė
rėtis, kad pati viena vary
dama naują vagą, ji sugebė
jo atsispirti pangermanistų 
archeologinėms teorijoms’ 
(Ištrauka iš Č. Gedgaudo 
laiško).

Archeologijai galutinai ir 
neabejotinai savo žodį išta
rus, beliko kalbininkams at
sakyti kokia kalba ta pilkal

nių tauta kalbėjo ir istori
kams išaiškinti, kaip jų vals
tybė vadinosi.

Čia, tebūnie man leista 
pridėti savo nedrąsų trigra
šį. Madrido dviejose biblio
tekose esantieji žinio ‘Vaida- 
los’ raštų vertimo viduram
žių manuskriptai nurodo, 
kad visos tautos vardas bu
vęs ‘pabaltai’ (palygink mū
sų iki šių dienų išlikusį var
dą pabaltiečiai), kur 
mes kitaip negalime išvers

ti kaip tiktai ‘pabaluotų’, 
prie vandens gyvenančių 
vardu. (Šį pirmykštį nuro
dytą visos tautos vardą kal
biniai patvirtina tokie pava
dinimai kaip Volgos - Bolgos 
bulgarai, Balaton ežeras, 
Belgai ir t.t.). Gi pirmąją or
ganizuotą valstybę sukūru
sių pabaltų tautos šaką su
darė ‘ašiniai’ (eisiniai, eis
mai, eisčiai). Tuos pačius 
aš(v)inius, kolonizavusius ke
letą žemynų, Č. Gedgaudas 
užtiko sanskrito raštuose 
bei latvių folklore, tuomi pa
tvirtindamas įvairiais kitais 
šaltiniais mano vakarų Eu
ropoje užtiktą pirmosios mū
sų valstybės pavadinimą. 
Vaidilos aprašyta šios tautos 
istorinė raida ir geografinė 
padėtis lengvai duodasi at
pažįstama kaipo ‘kurganų’ -- 
o gal ir ‘pre - kurganų’? - 
‘rytinėje pabaltų dalyje’ iš
sivysčiusią kultūrą. Taip pat 
tolimesnis vaidilos tekstas 
ašvinius sujungia tiesiu ke
liu su vėlesnėmis mūsų gen
timis ir atžymi šalutinius 
ekspedicinius išsišakojimus, 
jų geografinę padėtį, kiek
vienos šakos kultūrinį lygį 
ir vardą. Pilnas ir rimtas šio 
sunkaus teksto tyrimas bei 
vertimas į lietuvių kalbą pa
reikalaus dar daug laiko ir 
darbo, bet minėtų davinių 
svarba ir jų ypatingas 
susiderinimas su kitais Č. 
Gedgaudo knygos daviniais 
verčia mane jau dabar radi
nį viešai atžymėti.

Prisiekia naujasis senioras Egidijus Juškus (kairėje) 
ir filisteris prof. Jonas Bučas.

Dalis šventės svečių stebi ceremonijas.

Dr. Juozo Bartkaus stalas. Iš kairės: Petras Vėbra, 
p. Jurkūnienė, Kazys Matutis, p. Matutienė, Dr. Juozas 
Bartkus, p. Budreckienė ir Algirdas Budreckas.MAINTENANCE 

MECHANICS 
LIET TRUCK 
REPAIRMEN 

Experienced in general indus! fial 
plaut maintenance and repair oi 
equipment. G no d hourlv rate V. I I I I 
PLENTY OE OVERTIME.. Fully paid 
hospilalizalion, plūs otiier benef.it 

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

ALUMINUM SMELTING 
& REFIN1NG CO. 

5643 Dunhani Rd. 
Maple Heights, Ohio

(9«-n

E. D. M. 
OPERATORS 
• l.ong Term Overtime

• LiberaI V'acation Bonus
• 7 Paid Bandom Days Off

• Pension Trust Plan
* Kuily Paid Blue Cross 

• $6.35 Per Hour
• .$250 Starting Bonus 

RIVERSIDE 
MANUFACTURING 
INDUSTRIES. INC.
ECORSE. MICHIGAN

313-388-91.13
(‘>o ■> j.

East chicagiečių Motiejų stalas korporacijos šven
tėje. Ketvirtas iš dešinės Dirvos foto korespondentas 
Antanas Plaušinaitis.

”Snow and ice controll eųuipment”

MEYER PRODUCTS INC.
18513 Euclid Avė.. Cleveland, Ohio

MACHINE SET-UP
Able to set-up using prints and specifieations, run and niake 
first piecc inspection on Puneh I’resses ohei.rs, Krakes, and 

Iron tVorkers.
MELDERS

Experienced. Mušt be able to ūse fabrieation Įiints sketches. 
layout job, and fabricate necessary parts, using and iroi 

vvorker metai saw. drill press and cutting outfit.
Also

GENERAL \VELDERS
We offcr competive starting rates, and a vvide range of 

benefits and steady employment.
For personai intervievv call: 

Mr. B. T. O’SHEA 
216-486-1313, Ext. 202

An 1 qua| Opportunitv Etnplovrr

(91-92)

Korp! šventės 'proga LTNamų bare susitikę, prieš 50 
metų (1923-24) Aušros gimnazijos orkestre groję, kler- 
netistai: populiarusis LTN baro tvarkytojas ‘Mike’ Si- 
mukaitis (kairėje) ir Dirvos foto korespondentas Vy
tautas A. Račkauskas.

Naujai pakeltas į neolituanu seniorus Egidijus Juškus yra 
trečios kartos karporantas. Nuotraukoje iš kairės: tėvas 
Nardis Juškus, senelis Teodoras Blinstrubas, Egidijus Juš
kus ir motina Severiną Blinstrubaitė Juškienė.

Sveikina naujasis Korp. 
Neo-Lithuania vyr. valdybos 
pirmininkas Jurgis Lendrai- 
tis.

Naujoji Korp. Neo-Lithu
ania Chicagos padalinio pir
mininkė Audronė Matuty- 
tė-Gulbinienė. Gimusi trem
tyje, lankė Dariaus ir Girė
no lietuvišką mokyklą, Litu
anistinį institutą ir šiuo me
tu studijuoja Illinois Univer
sitete pedagogiką. 1973 m. 
gegužės 12 d. susituokė su 
clevelandiškiu Rimu Gulbi
nu. Visada aktyvi korpora
cijos gyvenime.

Kalba naujai pakeltas į 
filisterius prof. Jonas Bučas. 
Jis gimė 1920 metais Lie
tuvoje, Ramygaloje. 1944 
pasitraukė į Vakarus. Atvy
kęs į JA V Chicagos univer
sitete gavo magistro laips
nį iš prekybos administraci
jos. Nuo 1955 metų dėsto 
kalbas Hom.ewood-Flosm.or 
aukštesnėje mokykloje ir 
yra joje svetimų kalbų de
partamento direktorius, pri- 
žiūrys 17 kitų mokytojų. 
Tautinės S-gos narys, vedęs 
Birutę Tumaitę, augina tris 
vaikus.

ATNAUJINKITE
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Populiarusis Korp. Neo-Lithuania orkestras vadovau
jamas Algio Modesto (centre) groja šventės svečiams.

benef.it
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OSKARAS HALECKIS IR JO
JOGAILAIČIŲ UNIJA

Šių metų rugsėjo pabai
goje mirė Fordhame ir Co- 
lumbia universitetu (New 
Yorke) profesorius emeritas 
Oskaras Haleckis, iki II pas. 
karo profesoriavęs Varšu
vos universitete. Didelio 
masto mokslininkas, labai 
kūrybingas istorikas, rašęs 
ne tik savo lenkų, bet dar ir 
kitomis kalbomis. Mums lie
tuviams jis minėtinas dėl 
to, kad nuo pat mokslinės 
karjeros pradžios atsidėjo 
Lietuvos D. kunigaikštijai ir 
jos santykiams su Lenkija 
nagrinėti. Jau 1916 m. Kro
kuvoje paskelbė studiją, pa
vadintą Lietuva, Rusija ir 
Žemaitija kaip sudėtinės 
dalys Lietuvos d. kunigaikš
tijos. Iš jo pasirinktos sri
ties sekė jo pagrindinė te
ma - Lietuvos - Lenkijos 
unijos. Jų tyrinėjimo jis 
ėmėsi I pas. karo metu ir 
1920 m. išleido dviejų tomų 
veikalą ‘Jogailaičių unijos 
istorija’. Veikalas pasirodė 
beveik 350 m. Liublino uni
jos sukaktuvėse (1569-1919) 
ir, gal būt, taikytas joms pa
minėti. Su šiuo darbu Ha
leckis iškilo didžiausiu Lie
tuvos - Lenkijos unijų isto
riku šiame amžiuje.

Unijų dėstymas užsibrėž
tas iš plačios perspektyvos, 
peržvelgiami Lietuvos - Len
kijos santykiai nuo seniau
sių laikų ir kartu paliečiama 
visos Rytų-Centro Europos 
praeitis. Vedamoji mintis 
atitinka maždaug ir seniau 
lenkų istorikų skleistą: uni
jos reiškė lenkiškos kultū
ros, jų tapatinamos su Va
karų kultūra, sklaidą į rytus, 
t.y. į Lietuvos d. kunigaikš
tiją. Unija buvusi naudinga 
Lietuvai ir jos pageidauja 
ma, lietuvių mielai priima
ma. Jis kreipia dėmėsi i 
Maskvos grėsmę Lietuvai ir 
įrodinėja, jog unija buvo iš
sigelbėjimas nuo jos. Halec
kis visur pabrėžia Lenkijos 
pagalbą Lietuvai, be kurios 
ji būtų vargiai atsilaikiusi 
prieš Maskvą. Pvz., kalbė
damas apie garsų Oršos mū
šį (1514), jis rašo: ‘Dalyva
vimas Lenkijos žygyje prieš 
Maskvą buvo toks išganin
gas Lietuvai, kad drąsiai ga
lima sakyti, jog jis išgelbėjo 
ją jos istorijos kritiškoje va
landoje (11,65). Kai jis visur 
pabrėžė savanorišką Lietu
vių jungimąsi su lenkais, jis 
nepaisė pakankamai lietu
vių priešinimosi unijų dery
bose. Net ir dramatišką 
Liublino unijos eigą dėsty
damas Haleckis neįžiūrėjo 
lietuvių gynimosi nuo lenkų 
pastangų pasiglemžti sau 
Didžiąją kunigaikštiją. Pa
sipriešinimas unijai ėjo, 
pagal jį, ėjo vien iš kai kurių 
magnatų pusės, ypač Rad
vilų giminės, kuri baiminosi 
neteksią savo turėtos val
džios. Haleckis, laikydama
sis lenkų istorijografijoje 
įsigyvenusios pažiūros, ne
paisė Liublino unijos isto
rijoje lietuvių delegacijos 
pateikto vasario 15 d. atsa
kymo dėl lenkų pasiūlytų 
unijos sąlygų. Atsakymas 
yra iškalbingas, tiesiog kla
siškas Lietuvos valstybinio 
savaimingumo gynimas. Dar 
ir šiandien jį skaitant jaučia
ma jo autorių turėtą meilę 
savo kraštui, jo nepriklau
somybei. Per visą atsakymą 
lietuviai baksnojo lenkams 
ir kritikavo jų pateiktą uni
jos projektą. Lenkai nepai
sė lietuvių rašto ir vienas 
jų atstovas lyg ironiškai pa
stebėjo: ‘Lietuviai ponai įtei
kė kažkokį raštą, pagal kurį

DR.J. JAKŠTAS
jie nori turėti savo respubli
ką, o apie mūsų nieko neži
no ir jos nepaiso’. Haleckio 
unijos istorijoje šis epizo
das ir nepaisomas.

Gudų istorikas Pičeta apie 
Haleckio Liublino unijos 
vaizdavimą išsireiškė: ‘Skai
tant Haleckį galima imti gal
voti, kad lietuviai didikai 
su džiaugsmu puolė į šlėk
tiškos Lenkijos glėbį ir tar
si, be Radvilų, niekas nepro
testavo prieš uniją; o tai kuo 
aiškiausiai kertasi su tomis 
dramatiškomis scenomis, 
kurios kartojasi Liublino sei
me’ (Belorusiia i Litva, 
1961, p. 566).

Haleckio Liublino unija 
išleista kaip tik tuo metu 
kada besikurianti Lenkijos 
valstybė, regento Pilsudskio 
vadovybėje, grobė lietuvių, 
gudų ir ukrainiečių žemes. 
Pats Pilsudskis po Vilniaus 
užgrobimo 1919 m. baland
žio m. paskelbė proklama
ciją ‘Į buvusius Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos gy
ventojus’, kviesdamas juos 
laisvai apsispręsti dėl savo 
likimo ‘be Lenkijos interven
cijos’; faktinai turėjo galvo
je didelę federuotą Lenkiją 
1772 metų ribose. Tam Pil
sudskio svajotam federaliz
mui Haleckio jogailaitiškų 
unijų veikalas teikė istorinį 
pagrindą. Jogailaičių unijų 
laikai kur Lietuva atsidūrė 
Lenkijos šešėlyje, derėjo 
įteisinti kaip lietuvių sosti
nės, taip ir visos tautos įjun
gimą į lenkišką federaciją. 
Haleckio ištikimybė Jogai
laičių unijos idėjai paliko ne
pajudinta ir paskutinio karo 
įvykių. Jo paskutiniuose 
darbuose, rašytuose šiame 
žemyne, ji vis ryški. Atvy
kęs į JAV pačioje karo pra
džioje (apie 1940) ir pradė
jęs profesoriauti Wassar ko
legijoje, jis paskelbė straips
nį ‘Polands Eastern Fron- 
tiers’ (Journal of Centrai 
Europoean Affairs, 11 1941- 
42). Straipsnis skirtas pa
vaizduoti Lenkijos kūrimąsi 
ir jos kovoms dėl rytinių 
sienų iki 1923 m. Pačioje 
straipsnio pradžioje jis pa
žymi kuriančiosios Lenkijos 
vyriausybės užsibrėžtą pir
mą tikslą: įsitvirtinti pen
kiuose miestuose, būtent, 
Varšuvoje, Krokuvoje, Poz
nanėje, Lvove ir Vilniuje. 
Istorikas Haleckis nemato 
tame jo tautiečių kėsle sie
kiamų imperialistinių tikslų 
ir nutyli istorinę tiesą, kad 
paskutiniai du miestai nie
kuomet nebuvo etnografi
nės Lenkijos ribose. Jei jis 
ir teisino savo tėvynainių 
planus, tai bent būtų turė
jęs iš dvidešimties metų per
spektyvos juos kaip nors is
toriškai pagrįsti. Jam būtų 
tikę, panaudojant savo turi
mą plačią istorinę erudiciją, 
įrodyti, kodėl Lvovas ir Vil
nius tokie pat lenkiški; kaip 
ir trys kiti miestai. Kai jis 
nesiėmė jokių įrodymų, tai 
pripažino dalyką savaime aiš 
kų.

Tame pat straipsnyje kal
ba apie karus su bolševikais, 
apie Vilniaus likimą jų metu 
ir Pilsudskio surežisuotą želi- 
govskiadą, be kas yra itin 
nuostabu -- jis nemini lietu
vių - lenkų karų, tarsi jų vi
sai nebūtų buvę. Net ir kal
bėdamas apie Curzono lini
ją, išvestą 1919 m. gale, jis ir 
nepastebi, jog ji laikinai tu
rėjo skirti Lietuvą nuo Len
kijos. Skaitytojas, nežinąs 

visų su ta linija susijusių ap
linkybių, gali susidaryti nuo
monę, jog ji buvo laikinė 
siena tarp Sovietų Rusijos ir 
Lenkijos. Tam lenkiškam 
istorikui Vilnius yra negin
čijamai Lenkijos miestas ir 
jos sritis - integralinė Len
kijos dalis. Jam nebuvo dė
mesio verti pačių lietuvių 
argumentai istoriniai ir et- 
nigrafiniai savo sostinės at
žvilgiu. Net ir siautėjančio 
karo aplinkybėse apsigyve
nęs ‘neutralioje’ Amerikos 
aplinkoje ir dar tapęs kole
gijos profesorium, Haleckis- 
paliko ištikimas savo prieš 
20 metų pagrįstai Pilsuds
kio federalizmo minčiai.

Jis neišsižadėjo jos ir vė
liau, profesoriaudamas Ford- 
hamo universitete. Tai rodo 
jo 1952 išleistas veikalas 
Borderland of Western Civi- 
lization (yra ir vokiškas ver
timas). Šiame bendrai Rytų 
Centro Europai skirtame 
veikale jau neslepiama lietu
vių - lenkų susidūrimų dėl 
Vilniaus, tačiau vengiama 
ryškinti jų priežasties. Jis 
tik neužmiršta pabrėžti dau
gumos Vilniaus gyventojų 
lenkiškumo. Aukšto išsi
mokslinimo ir plataus aki
račio istorikas, koks buvo 
Haleckis, nukrypo nuo savo 
pašaukimo, užsiminęs Su
valkų sd J m. spa
lio 7 d. ir Želigovskio smur
tą. Užuot išdėstęs dalyką 
tikrai istoriškai, kaip jam, 
be abejo, buvo žinoma, jis 
išklojo ar lenkų pradžioje 
paleistą melą, ar jo paties 
prasimanytą. Jis porina: 
*... 1920 m. spalio 7 d. pasi
rašytos paliabuso Suvalkuo
se, pagal kurias Vilnius pa
siliktų lietuviškoje po pa
liaubų pravestoje linijos pu
sėje. Kadangi bijota, kad tuo 
miesto ir gyventojų likimas 
bus iš anksto baigtinai 
paženklintas, tai lenkai ka
riai, mobilizuoti iš Vilniaus 
apylinkių, bet kariavę kituo
se fronto ruožuose, skubėjo į 
generolo Želigovskio vado
vybę ir po dviejų dienų už
ėmė miestą’. Akivaizdoje 
paskutiniais metais paskelb
tų ir išnagrinėtų faktų (pvz., 
P. Lossowskio monografijo
je) istoriko garbę teršian
tis melas aiškus kaip dienos 
šviesa. Jam rūpėjo užmas
kuoti jo gerbiamo regento 
klastą ir tam reikalui įter
pė į šiaip mokslišką veika
lą prasimanytą parkaitę.

Savo mylimą jogailaitišką 
unijos idėją bene paskutinį 
kartą pademonstravo Ha
leckis komentuodamas per
nai mirusio amerikiečio is
toriko O. Backuso straips
nį ‘The Problem of Unity in 
the Polish - Lithuanian 
Statė (Slavic Review, XXII, 
3,1963. Po tuo pačiu straips
niu sekęs Haleckio komenta
ras pavadintas ‘Why was 
Poland partioned?’ Prof. O. 

Backus įrodinėjo, kad Len
kijos - Lietuvos unija nie
kuomet nebuvo baigtinai 
įkurta ir trynimasis tarp 
abiejų valstybių paliko per
manentinis. Prof. Hąleckis 
atmetė visą Backuso tezę ir 
įrodinėjo, jog sujungtos 
valstybės sudarė vienetą ir 
jokio priešingumo tarp jų 
nebuvo. Vieninga Žečpos
polita (Commonwealth) bu
vo lenkiška valstybė su ‘ne
lenkiškomis’ dalimis. O vals
tybės žlugimo priežastis bu
vo kaimynų XVtl ir XVIII 
a. puolimai ir ypač dviejų ga
lybių, Rusijos ir Prūsijos 
(Austrija prie jų nenoro
mis prisidėjusi) intervencija

Grandinėlės jaunieji šokėjai ruošiasi naujam pastatymui Clevelande.
J. Garlos nuotrauka

ir spaudimas. Jokio lietu
viško separatizmo uniju lai
kais nebuvo, išvedžiojo jis 
ir tuo priešinosi Backuso įro
dinėjimams.

Su Haleckio mirtimi pasi
baigė senos Lenkijos isto
rikų karta, kuri laikė Lietu
vą Lenkijos aneksu politine 
ir kultūrine prasme. Prof. 
Haleckis ypač pabrėžė kul
tūrinį momentą ir tarė Lie
tuvą per unijas tapusią len
kiškos civilizacijos arena ry
tinėje Europoje. Jis tūnojo 
paveldėtose lenkų istorinėse 
tradicijose ir liko nepaveik
tas didelių sukretu, ištiku
sių Rytų Centro Europą pas
kutiniais dešimtmečiais. Jis 
nepasuko naujais keliais Lie
tuvos - Lenkijos istorinių 
santykių traktavime, kaip 
padarė jo lenkiški kolegos, 
kaip P. Lossowski, J. Och- 
manski, H. Paszkiewicz ir 
rodos, jauniausias jų tarpe, 
J . Bardach. Šis paskutinis 
autorius, recenzuodamas 
vieną J. Ochmanskio darbą 
rašo: Rodos pirmą kartą 
mūsų istorijografijoje lenkų 
autorius stengiasi nagrinėti

NAUJA
CLEVELANDO VYRU OKTETO
PLOKŠTELĖ

Su sol. Irena Grigaliūnaite

STEREO KAINA $5

18 okteto repertuoaro populiariausių liaudies, kariškų 
ir ler.gvo žanro lietuviškų dainų rinkinys

Kur tas kelelis ?; Pypkės dūmai; Tėviškėlė; 
Pajūrio daina — Pajūriais, pamariais; Kariū
nų daina; Gaudžia trimitai. Užstalės daina: 
O, dalele ir dar 10 kitų.

Iškirpkite šį užsakymo lapelį, užpildykite ir su $5 
čekiu ar money order už kiekvieną plokštelę pasiųs
kite: R. B. Butkus

60 East 212th St.
Euclid, Ohio 44123

Čekyje ar perlaidoje prašome rašyti — R. Butkus

Prašau man atsiųsti................ plokšteles. Pridedu čekį arba

money order $.........  sumoje.

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

Gatvė ....................................................................................................

Miestas .................. .................................... Valstybė ...................

Zip Code.......................

LOS ANGELES LIETUVIAI MINĖJO 

VILNIAUS SUKAKTĮ
Lietuvos sostinės Vilniaus 

650 metų sukakties minėji
mą Los Angeles, Šv. Kazi
miero parapijos salėje su
ruošė skautų Ramiojo Van
denyno Rajonas, kuriam šie
met su dideliu patyrimu bei 
sumanumu vadovauja inž. 
Vytautas Vidugiris. Po vė
liavos įnešimo, jis trumpu 
žodžiu jis šią šventę atidarė, 
pakviesdamas tolimesnei 
programai vesti rež ■ Dalilą 
Mackialienę.

Scenoje jautriai suskamba 
ištraukos iš poeto Brazdžio
nio ‘Kunigaikščių miesto’ ir 
rašytojo Pauliaus Jurkaus 
‘Baltojo žirgo pasagos’, ku?

dalykus lietuvių požiūriu, ne 
gailėdamas kritikos, kai ver
tina lenkų nacionalistines is- 
torijografines ir politines 
tendencijas’. Bardacho pas
taba gali būti laikoma netie
sioginė O. Haleckio istori- 
jografijos kritika. 

akt. D. Mackialiene sugebė
jo klausytojus nostalgiškai 
nuteikti.

Pagrindinę minėjimo kal
bą skaitė prof. Jonas Kup
rionis. Savo išsamioje pa
skaitoje prelegentas palietė 
Vilniaus miesto istorinius 
įvykius bei šio miesto reikš
mę Lietuvos gyvenime bei 
santykiavime su kitomis 
valstybėmis, ypač Lenkija 
ir Gudija. Nežiūrint Vil
niaus praeitį liečiusių baisių 
nelaimių: karų, ugnies bei 
maro, jis sugebėjo vėl at 
kušti ir pasidaryti rytų Eu
ropoje kultūriniu bei preky
biniu centru; prof. J. Kup
rionis net užakcentavo, kad 
Maskvos universitetas buvo 
įkurtas du šimtus metų 
vėliau negu Vilniaus univer
sitetas, kas pridavė Lietu
vos vardui didelės reikš
mės. Prelegentas taip pat pa 

lietė ir šių dienų Vilniaus 
gyvenimą, pažymėdamas, 
kad lietuvių skaičius mieste 
kasmet didėja, tačiau eko
nominis jų gyvenimas esąs 
skurdus, o taip pat prispaus
ta ir jų dvasia. Profesorius 
taip pat paminėjo, kad dau
gumai lietuvių, nuvykusių 
aplankyti Lietuvos, nelei
džiama laisvai niekur judėti, 
nes okupantas nenorįs paro
dyti tikro Lietuvos skurdo 
bei vargo. Prelegento kalba 
klausytojų buvo su įdomu
mu klausoma bei šiltai pri
imta.

Meninę programos dalį 
atliko Los Angeles Dramos 
Sambūrio ‘Išlaisvinos mote
rys’, kur dainuoja: J. Čeka
nauskienė, O. Deveikienė, 
D. Mackialiene, V. Irlikie- 
nė, N. Dobrovolskienė, R. 
Urbonienė, L. Zaikienė. Vi
sos moterys buvo apsirengu
sios tautiniais rūbais, suteik
damos žiūrovams labai šven
tišką nuotaiką: jų sudainuo
tos kelios dainos pasižymė
jo sutartinumu bei gražiu 
skambesiu (nes šioje grupė
je dainuojančios visos gali 
būti net solistėmis). Šios 
dainuojančios grupės akom- 
paniatore yra Ona Baraus
kienė. Keletą dainų solo iš
pildė Janina Čekanauskienė: 
‘Laisvės varpas’ - ir komp. 
Br. Budriūno ‘Dainos gimi
mas akompanuojant pačiam 
kompozitoriui. ‘Išlaisvintų 
moterų bei sol J. Čekanaus- 
kienės dainos buvo klausy
tojų gausiais aplodismentais 
sutiktos. Toliau Audrė Nel- 
saitė, gražiai padeklamavo

(Nukelta į 6 psl.)
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Dariaus ir Girėno klubo pirmininkai 20 metų sukakties minėjime. Iš kairės: Viktoras 
Perminąs, Petras Rūkštelė, Jonas Paškus, Vytautas Ogilvis, Antanas Petrauskas ir Jo
nas Atkočaitis. J. Maršalkovičiaus nuotrauka

20 METU DARIAUS IR GIRĖNO KLUBUI DETROITE

Spalio 20 d. Detroito Da
riaus ir Girėno klubas, Det
roito lietuvių namų draugi
jos namuose atšventė 20 me
tų savo gyvavimo sukaktį. 
Šio parengimo rūpesčiais da
lijosi ir prie jo prisidėjo 
Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos valdyba. Sukak
ties paminėjimas susidėjo iš 
oficialiosios dalies, sveikini
mų ir baliaus.- Minėjime da
lyvavo arti dviejų šimtų 
klubo narių ir jiems prijau
čiančių svečių.

Trumpą praeities apžval
gą atliko inž. Jonas Gaižutis, 
pabrėždamas, kad Dariaus 
ir Girėno klubas yra didžiau
sias kaltininkas, kad lietuvių 
kolonija Detroite, virš pen
kiolikos metų, turi nuosavus 
namus.

Pranešimo pabaigoje bu
vo iššaukti visi Dariaus ir 
Girėno klubo dvidešimties 
metų bėgyje buvę pirminin
kai, pradedant pirmuoju klu

NIEKAD NESENSTANTI DOVANA
Vestuvių, vardadienio, gimtadienio ir kitomis progomis vertingiausia, patvariausia ir prasmingiausia dovana yra 
LF išleisti Lietuvos 3-jų Prezidentų ir karaliaus Mindaugo sidabriniai medaliai. Taip pat tie medaliai — reikš
minga dovana lietuviams bei kitataučiams, norint juos pagerbti — atžymėti už jų naudingus darbus mūsų tautai.

LIETUVOS
3-jų PREZIDENTŲ MEDALIS 

MEDALIS

Kaina $10.00
su reprezentazine dėžutė

$12.50
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

KARALIAUS MINDAUGO 
MEDALIS

Kaina $12.50
su reprezentazine dėžutė 

$15.00
Pašto išlaidoms pridedama 70 et.

Medaliu užsakymus siusti kartu su čekiais:

LITHUANIAN FOUNDATION,
2422 West Marąuette Rd., Chicago, III. 60629.

čekius rašyti Lietuviu Fondo vardu.

bo steigėju ir pirmininku 
Viktoru Perminu, toliau iš 
eilės sekė: Petras Rūkšte
lė, Jonas Paškus, Vytautas 
Ogilvis, Antanas Petraus
kas, Jonas Atkočaitis, Albi

Detroito Lietuvių Namų D-jos ir Dariaus ir Girėno klu
bo vardu buvo įteiktos dovanos Algirdui Ambrozei ir Juo
zui Briedžiui. Nuotraukoje iš kairės: Algirdas Ambrozė, 
Jonas Gaižutis ir Juozas Briedis.

nas Bliudžius ir DR. Vytau
tas Mileris. Jie visi buvo pa
kviesti prie scenos ir Lietu
vių Namų valdybos papra
šyta Ona Briedienė, kiekvie
nam prisegė po baltą gėlę.

DIRVA

EAST CHICAGOJE PRISIMINTAS 
'AUŠROS’ GIMTADIENIS

ALTS-gos East Chicagos 
skyriaus valdybos rūpesčiu, 
š.m. lapkričio 18 d. I. ir J. 
Rimkūnų namuose (reziden
cija nevadinu, kaip daugelis 
neteisingai rašo, nes pagal 
‘Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyną’ rezidencija yra vy
riausybės ar valstybės gal
vos būstinė), įvyko kultūri
nė popietė.

Popietę atidarė valdybos 
sekretorius Jonas Rimkūnas 
(valdybos pirm. V. Aukštuo
lis, dėl darbo negalėjo daly
vauti). Trumpu žodžiu pri
statė šio vakaro prelegentą 
dr. J. Tautvilą plačiau pa
kalbėti apie pirmojo laik
raščio Aušros pasirodymą.

Dr. J. Tautvilą apžvelgė 
ano meto lietuvių padėtį ru-

Taip pat nebuvo pamiršti 
daug savo darbu padėjusieji 
Real Estate J. Briedis sa
vininkas Juozas Briedis ir ad 
vokatas Algirdas Ambroze. 
Jiems abiems buvo Lietuvių 
Namų Draugijos ir Dariaus 
ir Girėno Klubo vardu įteik
tos vertingos dovanos, žod
žiu buvo padėkota Juozui 
Paulikui už namų užlaikymą 
ir jų priežiūrą.

Po sveikinimų ir kalbų 
paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo Dariaus ir Girėno klubo 
pirmasis pirmininkas Vikto
ras Perminąs. Jis trumpai 
nušvietė pirmuosius klubo 
įsikūrimo žingsnius, išvardi
no pirmosios valdybos sąs
tatą ir jo svrbiuosius steigė
jus. Po to sekė vaišės. Jų pa
įvairinimui, Stasys garliaus- 
kas, paskaitė tai dienai pri
taikintų humoristinių daly
kėlių. (jg)

sų okupuotoje Lietuvoje, 
plačiau sustodamas prie Auš 
ros steigėjo ir svarbiausio 
leidėjo dr. J. Basanavičiaus. 
Dr. J. Basanavičius buvo vie
nas iš ryškiausių ano meto 
lietuvių, kuris žadino mūsų 
tuolaikinę inteligentiją ne
nutolti nuo lietuvių tautos, 
mokintis lietuvių kalbos ir ją 
vartoti

Vis daugiau ir daugiau 
lietuvių vaikų pradėjo lan
kyti Rusijos universitetus, o 
mokslus baigę, sukurdavo 
mišrias šeimas, gaudavo tar
nybas plačiojoje Rusijoje, 
nutoldavo nuo tautos kamie
no ir tautiškai žūdavo. Kad 
palaikyti tarpusavį ryšį, dar 
būdami studentais, bandė 
leisti ranka rašytus laikraš
tėlius, o baigę mokslus ir pa
siskleidę po Rusiją svajojo 
leisti laikraštį, kuris grynin
tų lietuvių kalbą ir ugdytų 
lietuvišką kultūrą. Dr. J. Ba
sanavičiaus pastangomis ir 
kitų patrijotų pritarimul883 
m. pasirodė pirmas spaus
tuvėj spausdintas lietuviš
kas periodinis leidinys Auš
ra. Kiek džiaugsmo ir vilčių 
turėjo tikrieji lietuviai, skai
tydami Aušros pirmąjį nu
merį.

Nelengvas Aušros kelias 
buvo į skaitytojus. Leidžia
mas Prūsijoje, slaptai gabe
namas per sieną, slaptai pla
tinamas ir skaitomas. Tokio
se sąlygose buvo labai ribo
tas prenumeratorių skai
čius, o tuo pačiu ir finansinė 
parama. Pats dr. J. Basana
vičius tuo laiku gyveno Bul
garijoje, toli nuo laikraščio 
spausdinimo vietovės ir ilgai 
trukdavo, kol laiškai pasiek
davo leidyklą. Dr. J. Basana
vičius stengėsi Aušrą išlai
kyti tik lietuvišką, bet neut
ralią visokioms pažiūroms. 
Kairiesiems ji nepatiko dėl 
švelnios laikysenos okupan
tų atžvilgiu, o dešiniesiems, 
ypač kunigams, dėl perdide- 
lio liberalizmo. Vėliau, reda
gavimą perėmus dr. J. Šliu
pui, Aušra pakrypo dau
giau į kairę ir iš jos pasitrau
kė dešinieji bendradarbiai. 
Kunigams neberemiant nei 
straipsniais nei pinigais, lei
dėjai atsidūrė finansiniuose 
sunkumuose ir Aušros leidi
mą sustabdė. Aušra, ėjusi 
nepilnus 3 metus, sustojoI 
bet paliko tokius gilius pėd
sakus, kad be laikraščio lie
tuviai šviesuoliai jau nebe
galėjo apsieiti.

Diskusijų metu išryškėjo 
kad ir šiandieną tremties 
laikraščių yra panašus ke
lias, tik skirtingos aplinky
bės. Čia nereikia kontraban
dos keliu gabenti laikraščius 
ar juos gavus bijoti žandarų 
kratų. Čia niekas už laik
raščio skaitymą, platinimą 
ir prenumeravimą nebau
džia, kaip anais Aušros lai
kais. Bet ar išnaudojame 
tas palankias sąlygas?

Namų šeimininkė Irena 
Rimkūnienė visus dalyvius 
pavaišino savo gamintais 
užkandžiais ir kava.

Užkandžių metu, Vilties 
d-jos pirm. K. Pocius pain
formavo susirinkimo daly
vius apie draugijos ir Dir
vos finansinę padėtį ir 
kvietė narius daugiau dėme
sio skirti mūsų leidiniams.

1973 m. lapkričio 30 d.

Naujų mšinų pirkimui J. 
Neverauskas įteikė 25.00 
dol. čekį.

N. Aukštuolienė kvietė 
daugiau dėmesio skirti Pe
dagoginiam Lituanistikos 
Institutui ir paremti finan
siniai. Susirinkimo metu su
rinkta per 60 dol., o valdy
ba žadėjo pridėti iš kasos 
ir įteikti apvalią sumą 100 
dol.

Pertraukų metu Dalia 
Mečkauskienė parodė skaid
res iš skyriaus veiklos. Vi
siems buvo malonu pamaty
ti jaunesnius savo veidus, 
buvusius prieš 10-15 metų.

Pirmininko Vytauto Aukš
tuolio vardu, A. Juodval
kis padėkojo skyriaus na
riams Irenai ir Jonui Rim- 
kūnams už taip vaišingą ir 
malonų priėmimą. Visi daly
viai pageidavo dažnesnių 
tokių kultūringų suėjimų.

______ (aj)

Los Angeles 
lietuviai •••

(Atkelta iš 5 psl.)
Maironio ‘Vilnius prieš auš
rą’. Mok. Onos Razutienės 
vadovaujamas jaunimo an
samblis, susidedantis iš: I. 
Bužėnaitės, V. Irlikytės, R. 
Pavasarytės, V. Skiriaus, D. 
Vidugirytės, pašoko meis
triškai Lenciūgėlį ir Kubilą, 
tuo užbaigdami meninę pro
gramos dalį.

Minėjimo gale sugiedotas 
Lietuvos himnas. Susirinku
sieji turėjo progos apžiūrėti 
salėj suruoštą skaučių inicia
tyva Vilniaus miestą lie
čiančią parodėlę, kurios kai 
kurie eksponatai buvo labai 
įdomūs ir vertingi.

EXPEHIENCED
MACHINISTS

Ist & 2nd Shift 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
SURFACE GRINDER 

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

MACHINE
ERICKSON TOOL 

CO.
34300 Solon Rd. 

Solon, Ohio 44139
<88 w

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

LEADERS 
FITTERS 

WELDERS
Mušt have steel fabrication cipcri- 
ence. 48 hour week. Top wa*-es and 
henefits.

THE DANKEN CO. 
2861 WESTERN 

DBTROIT, MICH.
<88-92 >

tVANTED 
TOOL AND DIE MAKERS 

DIE REPAIRMEN 
Experienced on progressive. dies. To-> 
hourly rate for qualified men, and 
fringe benefits. Apply call or write 

EBERHART STEEL PRODUCTS 
CORP.

317 E. Jefferson 
Mishavvaka. Ind.

(88-94

WANTED JOURNEYMEN
"TOOL AND DIEMAKERS 

ELECTRICIANS
Second and Third Shift

We need tool and die makers and 
electricians on our second and third 
shift. Tool and die makers mušt have 
a journeymans card or be able to 
attain one through experience. Elec
tricians should be fatniliar with 440 
single-phaše. 3 phase inolor control-h. 
motorą up to 100 HP. eleclronic sens- 
ing equipment and be able to trouble 
shoot and repair spot welders.
No layoffs Our wage and benefit 
prcĄrram is one of the best in th»* 
area.

ANDERSON-BOLLING 
MFG. CO.

Ę. Savidge St. 
Spring Lake, Mich. 

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

(88-9 Ii

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ASSEMBLERS
ELECTRICIANS 

FITTER-WELDERS 
STRUCTURAL LAYOUT 

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

FECO
Div. Bangor Punta Operations Inv.

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

(90-92)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• SLA 14 kuopos metinis 
nariu susirinkimas įvyks 
gruodžio 2 d., 6 v. v. Lietu
vių Namuose, 877 East 185 
St. Darbotvarkėje: veiklos 
peržvalga, pajamų ir išlai
dų apyskaita, kuopos nau
jos valdybos bei kitų parei
gūnų 1974 metams rinki
mai kuopos "veiklos 1974 
metams gairių aptarimas ir 
kitų svarbesnių reikalų ap
tarimas. Susirinkime bus 
priimami narių apdraudų 
mokesčiai. Susirinkimo dar
botvarkę užbaigus, ten pat 
numatoma broliško bendra
vimo vakaronė. Visi nariai 
prašomi metiniame kuopos 
susirinkime būtinai daly
vauti. Asmeniniai praneši
mai šiuo reikalu nesiunčia-
mi.

Kuopos Valdyba

• INŽ. R. KUDUKIS, Cle
velando miesto viešųjų įmo
nių direktorius, gruodžio 9 
d., sekmadienį 4 v. p.p. Lie
tuvių Namų salėje padarys 
pranešimų apie Clevelando 
miestą ir jo rūpesčius. Ren
gia skautininkių draugovė. 
Visi lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti.

Zuperio/ /avino/
■and lcan association

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatine, kompiuterizuota 
apskačiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama

Už te minuotus taupymo pažymėjimus 
mokama į^/2 '■' — '

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

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

parduodami JAV bonai.

★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

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

★

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO 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 sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

į D.L.K. BIRUTĖS DRAUGIJA CLEVELANDO SKYRIUS
KVIEČIA VISUS I

c

JAUNIMO SUGEBĖJIMO POPIETĘ
š. m. gruodžio 2 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų, 

LIETUVIU NAMUOSE. VAIŠĖS. ĮĖJIMAS AUKA.

• PENNSYLV ANUOS 
LIETUVA, jos gamta, žmo
nės ir kultūra, gyvai atsistos 
prieš mūsų akis šį šeštadie
nį, gruodžio 1 d., Jaunimo Žy 
gio subatvakaryje, 7:30 vai. 
vakaro, Lietuvių Namuose.

♦ Į CLEVELANDĄ suva
žiavę gruodžio 28-31 d. II 
Pasaulio Jaunimo kongreso 
atstovai, posėdžiaus Lietu
vių Namuose ir įsteigs Š. 
Amerikos lietuvių jaunimo 
sąjungą.

• Naujų Metų sutikimas 
Clevelande įvyks Lietuvių 
namuose. Ruošia LB Cleve
lando Apylinkės valdyba. 
Pasamdytas geras orkes
tras (tas pats, kurs grojo 
Liet, namų atidarymo ban
kete), Jau beveik pusė stalų 
užsakyta. Dar yra likę stalų 
po 10 vietų ir keletas — po 
8 vietas. Kainos nustatytos 
po $15.00 vienam asmeniui.

■

Užsakant stalus prašoma 
atsiųsti ir čekį.

Užsakymus priima ir vi
sas smulkesnes informaci
jas teikia Apyl. valdybos 
pirmininkas J. Malskis: 
17904 Ingltside Rd., Cleve
land, Ohio 44119. Telef.onas 
land, Ohio 44119. Telefonas

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

• Apdraudos reikalais ge
riausiu? patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

HOUSES FOR SALE

Two family 5-5, near 
Lake Shore Blvd. 20,500.

Euclid brick, 24,900. 
Basement, carpeting, ga- 
rage.
GEORGE KNAUS Realtor

481-9300

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

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

also
DIE REPAIRMEN

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

3 110 Payne Avė., Cleveland. Ohio 
216-771-5100

______________________ (88-92)

ASSEMBLERS
DAY AND AFTER NOON SHIFT 

IMMEDIATE OPENINGS.

1460 Rankin

313-588-1100
(85-91)

Troy, Mich

Gėlių ir namų paroda Clevelande įvyks ateinančiais me
tais vasario 16-24 d. bet bilietai jau iš anksto parduodami 
papigintomis kainomis (dabar $1.75 vietoj prie kasos paro
dos dieną $2.50) ir organizacijoms, platinančioms bilietus 
duodama 25°/o nuo parduoto bilieto. Šioje parodoje, kaip 
kasmet bus įvairių įdomių dalykų. Tarp jų bus ir arch. 
W.A. Blunden sukonstruktuotas namas, suteikiąs iki mak
simumo privatiškumą. Organizacijos norinčios gauti bi
lietų platinimui tesikreipia į Elsie Zimlich. tel. 621-3145.

SKILLED HELP WANTED
Die Welder

Boring Mill Operator
Die Repairman

Electricans 
Machinists 

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

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

DOEHLER JARV1S
DIVISION OF NL INDUSTRIES, INC.

An Equal Opportumtv Emplover 
(90-9 I »

Lietuvių Dienos 

Clevelande
Šių metų Lietuvių Dienos 

Clevelando lietuvių bend
ruomenei buvo sėkmingos. 
Jos sutapo su Clevelande 
įvykusiu BALFo seimu, ku
rio atstovų didžioji dalis pa
baigus seimo darbus atsi
lankė į vakarą - koncertą, o 
po to dalyvavo specialiai 
jiems suruoštoje vakarienė
je. Atvykęs pirmajai gastro- 
lei New Yorko vyrų choras 
‘Perkūnas’ ir gausūs svečiai 
iš visos Amerikos ir sukė
lė tą šventišką nuotaiką, įs
pūdingai pademonstruotą L. 
Dienų programos atidarymo 
proga pagiedotu Lietuvos 
Himnu. (Pirmą sykį čia gir
dėjau taip galingai, su tokiu 
dvasios pakilimu iš 500 - 
550 žmonių krūtinių gieda
mą himną).

‘Perkūno’ koncertas - 
centrinė Lietuvių Dienų pro
gramos dalis - visais požiū
riais pavyko puikiai. Jie pa
dainavo 16 kūrinių ir dar pri
dėjo ‘bisui’. Jų programa 
gana įvairi, ir kiekviename 
kūrinyje, ar tai būtų papras
ta liaudies dainelė, ar kom
pozitoriaus sukurta daina 
ar galiausia ištrauka iš ope
ros - svečiai stengėsi pa
sireikšti kuo sėkmingiau
siai. Pradėta tradicine ‘Per
kūno’ daina, skambiu ir ga
lingu ‘Ramovėnų maršu. To
liau sekė keletas liaudies 
dainų, kuriose choras pasi
rodė sugebąs perduoti jų 
dvasią ir nuotaikas. Šiek 
tiek blankesnės buvo Al. Ka- 
čanausko ‘Kur bėga Šešu
pė’ ir dainelė apie gaide
lį. Ištraukos iš operų buvo 
bene svarbiausios progra
mos puošmenos. Ypč įspū
dinga buvo naktigonių dai

5x

na iš operos ‘Demonas’. 
(Šviesų efektai labai tiko.) 
Gaila, kad neišgirdome ža
dėtosios ir programoj įrašy
tos ištraukos iš operos ‘Gra
žina’. Sako, kad perkūnie- 
čiai dar nebuvę tai dainai 
pakankamai gerai pasiruo
šę.

Solistas - bosas St. Citva- 
ras, padainavęs Gasparo ari
ją iš ‘Kornevilio varpų, ir 
dainą ‘giliam rūsy’, pelnė 
nuoširdų publikos įvertini
mą. Jo bosas labai plataus 
diapozono ir simpatingo 
tembro.

Dirigentas muz. V. Stro
lia savo šaunų kolektyvą val
do elegantiškai ir lengvai. 
Choro sąskambis pasigėrė
tinas. Balsai stiprūs ir skam
būs. Pianissimo akordai lai
mingai išlyginti ir gražūs. 
Fortissimo sėkmingai apval
dytas be paskirų balsų iš
sišokimų. Bendrai, choras 
teikia labai gerą įspūdį.

Akompaniatorė clevelan- 
dietė pianistė Miss Phil. 
Gangale savo pareigą atliko 
be priekaištų.

Prie koncerto pasisekimo 
prisidėjo pranešėja dailiojo 
žodžio artistė Irena Veblai- 
tienė. Jos labai jautriai per
traukos metu padeklamuota 
Pr. Vaičaičio ‘Yra šalis’ la
bai tiko šiam vakarui.

Koncertui pasibaigus bu
vo proga pasveikinti ‘Per
kūną’ šiais metais minint 
savo gyvavimo dešimtmetį. 
0 pats choro vadovas muz. 
V. Strolia švenčia savo mu
zikinės veiklos sidabrinį ju
biliejų. Jautriu žodžiu abu 
jubiliatus pasveikino apy
linkės pirmininkas J. Mals
kis, o dvi gražios lietuvaitės 
Ž. Kliorytė ir A. Jasinevi- 
čiūtė atnešė į sceną didžiulį 
gėlių krepšį. Džiaugsmingai 
choristai sutiko ir Čiurlionio 
ansamblio valdybos pirmi
ninką p. Bankaitį su gėlių 
puokšte ir trumpu sveikini
mu. O visa salė griausmin
gai pagiedojo ‘ilgiausių me
tų’.

Visų dalyvavusių pa
dėka priklauso ‘Perkūno’ 
chorui, jo vadovui ir ener
gingai valdybai su pirminin
ku Zen. Juriu pryšaky.'Cle
velando Apylinkės valdyba, 
pakviesdama ‘Perkūną’, at
liko gerą ir naudingą žygį. 
Apsikeitimas kultūrinio ar 
meninio darbo vienetais 
bei asmenimis tarp artimų
jų ir tolimųjų vietovių yra 
labai remtinas ir sveikinti
nas.

Koncerto programai pa
sibaigus, buvo vaišės 
BALFo seimo atstovams, 
svečiams dainininkams ir 
jų profesijos bendrininkams 
- čiurlioniečiams. Vaišių šei
mininkė B. Mainelienė su 
savo talkininkėms neleng
vas pareigas atliko sklan
džiai ir tvarkingai. Tenka 
stebėtis jų sugebėjimu taip 
ramiai, be triukšmo ir erze
lio sočiai ir skaniai pamai
tinti apie 250 - 300 žmonių 
per taip trumpą laiką.

Buvo ir loterija, kuriai do
vanas - fantus paaukojo: 
dail. Šlapelienė -- gražų Lie
tuvos laukų paveikslą, p.p. 
Gražuliai - sidabrinius bate- 

liūs, kiti smulkesnes dova
nėles.

Be to, buvo ir šokiai. Tik, 
rodos, nedaug kas šoko. Ka
žin ar verta samdyti orkest
rą 1 - 2 vai. laikui ir nedide
liam šokėjų skaičiui? Bet 
buvo tęsėta, kas paždėta

Viskam pasibaigus, BALF 
atstovai sėdo į jų laukian
čius autobusus ir nakčia grį
žo į savo miestus. Perkūnie- 
čių didžiąją dalį išsidalino 
jų draugai, giminės bei pa
žįstami ir išvežiojo pas save. 
Tik sekmadienio rytą jie sa
vo autobusu išvažiavo.

(Apie dailės parodą ki
tame Dirvos nr.)

SEWING MACHINE 
OPERATORS

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

Hourly rate and fringe benefits 
Apply between 9 A. M. and i z N 0011 

A-BEST PRODUCTS CO. 
3865 W. 1501h ST. 

CLEVELAND, OHIO
(90-92)

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

PLASTONIC PUMPS INC, 
216-871-0676

(90-92)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

IST CLASS* SKILLED 
MACHINISTS 

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

PLANER MILL 
BORING MILL

GRINDER 
MILLING 

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

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

A Div. of Reynolds 
Metais Co. 

1311 Chardon Rd. 
Euclid, Ohio 44117 

An Equal Opportunity Employer 
_ _____________________________________ (90-92) 

WANTED JOURNEYMEN or 
ISF CLASS SKILLED 

GRINDERS
INTERNAL and EXTERNAL 

Mušt nave job shop experience, and 
be able to sėt up work from blu ■ 
prints and olose tolerance. Steadv 
work, and fringe benefits.
EUCLID PRECISION GRIND1NG INC 

■)896 E. 3 45th St. 
VVilloughby, Ohio

(90-6)

PUNCH PRESS 
PRES BRAKE

DAY AND N1GHT SHIFT OPENINGS 
OVERTIME. COMPANY PAID 

FRINGE BENEFITS.

REX HINGE CO. 
J540 COIT AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO
(88-94)

DIE CAST DIE DESIGNERS 
Opportunity for a qualified die east 
die disigner and checker in the pro- 
gressive engineering department of a 
rapidly growing company. Excellent 
working conditions, high weekly sala 
ry plūs many fringe benefits. Apply 
in person.

LESTER IND. INC.
25661 CANNON RD. 

BEDFORD HEIGHTS, OHIO 
1000 FT. EAST FROM I-Z7I 

AT ROCKSIDE EXIT
An Equal Opportunity Employer 

(88-94)

WANTED EXPERIENCED
SHEET METAL LAYOUT MAN 

PUNCH PRESS OPERATOR 
TURRET PRESS OPERATOR 

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

1473 E. 361 ST. 
EASTLAKE. OHIO 44094 
ASK FOR MR. VVHITE 

(88-94)

1BC Products Ine.
and

IBC Foundry 
Division

Taking applications for the 
following positions:

Precision Machinist
(Bridgeport)

Die Makers
(Familiar with investment dies) 

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

tolerance

also

General Foundry 
Operations 

Excellent vvorking conditions, 

totai benefits.

APPLY

4325 Delemere Blvd. 
Royal Oak. Mich.

(88-94)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvių Krikščionių 
Demokratų konferencijoje 
Chicagoje lapkr. 18 d. j cen
tro komitetą išrinkti pirmi
ninku Vladas šoliūnas ir na
riais Pranas Povilaitis, Juo
zas Paskųs, Adomas Viliu- 
šis; Algimantas Pautienis, 
dr. Aldona Rugienė ir Leo
nas Pabedinskas.

Buvusiam pirmininkui 
Algiui Kasiulaičiui ir jo ko
miteto nariams konferenci
ja išreiškė padėką.

RALFO DIREKTORIAI IR 
VALDYBA

Balfo 17-tajame seime,, 
įvykusiame š. m. lapkričio 
mėn. 10 d., Clevelande, dvie
jų metų kadencijai išrinkti 
32 direktoriai. Rinkimuose 
dalyvavo 136 atstovai. Vie
nas balsas neužskaitytas. 
Direktoriais išrinkti: And- 
riūnas Feliksas, Balčiūnas 
Vitoldas dr., Baleišytė Vita, 
Baliūnas Adolfas, Baltru- 
chunas Antanas kun., Bo- 
belienė Dalia, Čepaitis Kos
tas, Danilevičius Zenonas 
dr., Daukienė Aldona, Dzir- 
vonas Albinas, Gaižutis Ka
zys, Gerdvilienė Janina, Ja
nuška Kostas, Jasaitis Jo
nas, Jokūbaitienė Ona, Ka
reiva Antanas, Kasakaitis 
Kazys, Kasniūnas Vytau
tas, Keturakis Andrius, 
Mackevičius Juozas, Matu
lionis Balys dr., Paurazienė 
Elzbieta, Pažiūra Vladas, 
Pužauskas Algirdas, Rudie
nė Maria, Selenis Vladas, 
Sereičikas Feliksas, kanta
ras Stasys kun., Trakis An
sas kun., Zailskienė Ona, 
Zakarauskas Antanas kun., 
Žukauskas Vtalis.

Po seimo įvykusiame di
rektorių posėdyje pirminin
ku išrinktas Vladas Selenis. 
Į Balfo centro valdybą iš
rinkti: Maria Rudienė pir
mininkė, kun. Ansas Tra
kis, kun. Antanas Zaka
rauskas, Algirdas Pužaus

PALM BEACH LIETUVIAI MINĖJO 
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

Drauge su visa lietuvių 
tauta ir Palm Beach lietuvių 
kolonija Floridoje iškilmin
gai paminėjo Lietuvos Ka
riuomenės sukūrimo 55 me
tų sukaktį. Šis minėjimas 
įvyko lapkričio m. 10 d. mė
nesiniame Lietuvių Klubo 
narių susirinkime. Visą mi
nėjimą pravedė naujas Klu
bo pirmininkas Vytautas 
Tomkus.

Minėjimo pagrindinę kal
bą pasakė Lietuvos kariuo
menės karininkas Jonas 
Jakubauskas. Jis gyvu žo
džiu prisiminė sunkias Lie
tuvos kariuomenės susior- 
ganizavimo dienas. Ištisai 
paskaitė tuometinio Minis
terio Pirmininko Mykolo Sle 
ževičiaus paskelbtą atsišau
kimą į tautą ‘Vyrai’ ir gy
vais pavyzdžiais nupasakojo 
visos tautos tuometinį en
tuziazmą ir rįžtą savomis 
jėgomis ginti tautos laisvę 
ir jos valstybės nepriklau
somybę. Kruopščiai ir išsa
miai parengta ir labai gra
žiai pasakyta J. Jakubausko 
kalba visų susirinkusiųjų bu
vo labai įdėmiai išklausyta 
ir palydėta gausiais ploji
mais.

Paskutiniu metu Palm 
Beach Lietuvių Klubą ir vi
sus šios apylinkės lietuvius 
labai sukrėtė staigi ir neti
kėta žinomo visuomeninin
ko, veikėjo ir šio . klubo 
pirmininko Aleksandro Au- 
gūno mirtis. A. Augūnas 
buvo labai daug prisidėjęs 
prie lietuvių subūrimo į 

kas, Aldona Daukienė vice
pirmininkais, Jonas Jasaitis 
generaliniu sekretorium, 
Kostas Čepaitis iždininku ir 
Kazys Kasakaitis sekreto
rium.

Centro valdybos adresas: 
Balfas, 2606 W. 63rd St., 
Chicago, Illinois 60629. Tel. 
(312) 776-7582.

PARDUODAMAS
Mūrinis, 4 aukštų NA

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

PADĖKA

Vilniaus 650 metų sukak
ties minėjimo Komitetas 
New Yorke širdingai dėko
ja visiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu oūdu prisidėjo 
prie Lietuvos sostinės Vil
niaus paminėjimo sureng- 
mo, įvykusio spalio 28 d. 
Columbus salėje, Woodha- 
ven, N. Y. Ypatingai reiš
kiame padėką programos 
atlikėjams: Profesoriui dr. 
J. Puzinui, Pauliui Jurkui, 
Jonui Rūteniui ir Irenai 
Veblaitienei. Taip pat šir
dingas ačiū mieliems talki
ninkams ir talkininkėms: 
Vytautui Radzivanui, Alg. 
Budreckiui (už straipsnius 
anie Vilnių), Vitui Gerulai
čiui, dr. Jokūbui Stukui ir 
Romui Keziui už garsinimus 
per jų radijo programas; 
Darbininkui; ponioms Mag. 
Ulėnienei, T. Penikienei ir 
Em. Noakienei, už vaišes, ir 
visiems kitiems.

Dirvai siunčiame auką 20 
dol. už nemokamai skelb
tus kvietimus i minėjimą.

Renginio Komitetas

šias apylinkes, daug iniciaty
vos ir energijos paaukojęs 
suburiant juos į vieną orga
nizaciją ir daugeliui asme
niškai pagelbėjęs čia įsikur
ti

A. Augūnui mirus, iki 
ateinančio metinio Lietuvių 
Klubo susirinkimo klubui 
pirmininkauja energingas 
veiklus ir visiems labai ge
rai žinomas visuomeninin
kas ir prekybininkas Vytau
tas Tomkus. Jis savo inicia
tyva ir asmeninėmis pastan
gomis netik neleido šiai or
ganizacijai pakrikti, bet dar 
daugiau pagyvino jos 
daugiau pagyvino jos veik
lą ir energingai skubiai su
tvarkė jos visus reikalus. Ir 
šis narių susirinkimas buvo 
ypatingai gausus ir gyvas.

Pasibaigus Kariuomenės 
Šventės minėjimui, buvo ap
svarstyti visi kiti Klubo bė
gamieji reikalai. Buvo svars
tomi įstatai. Iki šiol ši orga
nizacija vadinosi Lake 
Worth ir Apylinkės Lietu
vių Klubas. Pakeitus įsta
tus, jos vardas bus: Palm 
Beach Lietuvių Klubas.

Sekantis susirinkimas yra 
šaukiamas gruodžio m. 8 d. 
O be to valdyba organizuoja 
Naujųjų Metų bendrą suti
kimą su atatinkama menine 
programa ir pasilinksmini
mu. Tikimasi, kad į šį Nau
jų Metų sutikimą atsilankys 
ir visi svečiai, kurie tuo me
tu gausiai užplūsta Floridos 
paplūdimius. (dg)

• ‘MARGUČIO’ banketas, 
įvykęs lapkričio 17 d. Jauni
mo centro didžiojoje salėje, 
sutraukė ue tik gražų būrį 
svečių, bet buvo turtingas ir 
savo programa. JAV kara- 
tės moterų čempionė Laima 
Simonavičiūtė, atvykusi iš 
Washingtono, D.C., puikiai 
talkininkaujant Algiui Re
giui, pademonstravo visą 
eilę savęs apsigynimo nume
rių. Kanados gražuolių kon
kurso dalyvė Margarita Vai- 
čiulėnaitė, 1941 m. Panevė
žyje besitraukiančių rau
donarmiečių nužudyto dr. 
Mačiulio vaikaitė, meist
riškai paskambino porą kū
rinių pianinu, o chicagietė 
solistė Elena Blandytė, 
akompanuojant komp. D. 
Lapinskui, pirmą kartą savo 
karjeroje dainavo estradi
nes dainas ir publikos buvo
šiltai sutikta. Draugo kores

pondentui patiko jos ‘patrio
tinės dainos apie karį...’ ži
nant, kad tai buvo dainuotas 
okup. Lietuvoje gyvenančio 
kompozitoriaus parašytas 
kūrinys, kažin, kuriam .ka
riui daina buvo skirta? ži
noma, galima visaip galvoti 
ir visaip suprasti. Banketą 
pravedęs P. Petrutis buvo 
taip įdomus ir spalvingas, 
kad jo buvo galima nenuo
bodžiaujant klausyti valan
dą ar daugiau. Bet jo visi 
pranešimai užtruko vos ke
liolika minučių.

• BANKETO programos 
metu L.Simonavičiūtės ir 
Algio Regio atliekamus ka
rate numerius aiškino Lai
mos motina Aldona Simona- 
vičienė. Po programos teko 
su ja ilgiau išsikalbėti apie 
praeitį, apie Lietuvos lais
vės kovotojų kovas Kaune ir 
apylinkėse 1944-45 m., nes 
tuo laiku Aldona Simonavi- 
čienė dirbo Lietuvos Lais
vės Armijos tiekimo skyriu
je Kaune ir atliko apie de
šimt kelionių į Zapiškio apy
linkes, kur buvo LLA pagrin 
diniai daliniai ir kurį metą 
ten laikėsi LLA vyriausias 
štabas. A. Simonavičienė į 
rezistentu eiles įsijungė dar 
nacių okupacijos metais per 
savo sužieduotinį Leoną Vir- 
kietį. Ji gerai žinojo, kur 
yra LLA ryšio punktai, kur 
paslėpti ginklai bei šaudme
nys. Kai rusai 1944 m. vasa
rą užėmė Kauną, A. Simona
vičienė pasiliko laisvės ko
votojų eilėse Kaune, nors 
jos sužadėtinis L. Virkie-

Grupė fotografų, dalyvavusių metinėje lietuvių fotografų parodoje Jaunimo Centre, 
Chicagoje. Sėdi iš kairės: Teresė Pautieniūtė - Bogutienė, Jonas Dovydėnas, Daiva 
Grigaitytė, Eugenijus Būtėnas, Vida Naujalytė, Aleksas Urba. Stovi iš k. į d.: Algirdas 
Grigaitis, Vilija Ėivaitė, Mikalojus Ivanauskas, Romas Bartuška, Diana Gelažiūtė- 
Kizlaitienė, Jonas Kuprys, dr. Alg. Ramonas, Aldona Zailskaitė, Petras Kisielius, Algis 
Liepas, Algimantas Kezys, S.J. Jonas Boguta, Kastytis Izokaitis, Gediminas Vaka
ris. Viso parodoje dalyvavo 61 lietuvis fotografas iš Amerikos, Kanados ir Europos. 
Parodą surengė Lietuvių Foto Archyvas. D. Vakarės nuotrauka

Aldona Simonavičienė, 
buv. LLA ryšininkė Kaune, 
kalba Margučio bankete.

D. Vakarės nuotrauka 

tis kuriam laikui dingo. Ru
sams užėmus Kauną, LLA 
tiekimo - siuntimo skyrius 
buvo Aukštaičių gatvėje 15a. 
Kitas punktas buvo Perkū
no alėjoje. Rusų kariuome
nės bei saugumo pulkų mies
te buvo tiek daug, kad jie 
net įsitvirtino tuose namuo
se bei soduose, kur buvo pa
slėpti pogrindžio vyrų gink
lai ir šaudmenys. Pirmieji 
pagalbos iš Kauno ėmė 
šauktis laisvės kovotojai, 
įsitvirtinę Zapiškio apylin
kėse. Tiekimo - siuntimo 
skyrius Kaune suorganizavo 
net arklį su vežimu ir mote
rys - ryšininkės su didele ri
zika ginklus, šaudmenis, 
drabužius ir vaistus iš Kau
no vežiojo į Zapiškio apy
linkes. Pagrindiniai partiza
nų bunkeriai ten buvo už se
nosios Vytauto bažnyčios 
esančiuose miškuose.

• ZAPIŠKIO apylinkėse 
susiradusi savo sužieduotinį 
studentą Leoną Virkietį ir 
Joną Starevičių, A. Simona
vičienė juos abu parsivežė į 
Kauną ir jie prisilaikė LLA 
tiekimo skyriaus name. Tuo 
metu su centru Kaune 
užmegsti ryšio skubėjo LLA 
vadas K. Veverskis. Bet jis 
1944 m. lapkričio mėn. žuvo 
prie Raudondvario. Rusų 
kariuomenės atakos nukry
po prieš partizanų bunke

rius, esančius miškuose 
prie Zapiškio. Bet tuo me
tu rusų kariuomenė, kuri, A. 
Simonavičienės žodžiais, Lie
tuvos partizanų labiau bijo
jo, negu visos vokiečių ar
mijos, kovoje prieš partiza
nus dar nebuvo patyrusi. Ru
sai, užėmę partizanų ligoni
nės bunkerį ir jame radę gy 
domus du sužeistus laisvės 
kovotojus, pamanė, kad jie 
likvidavo svarbiausią lizdą, 
toliau nebepuolė, kai tuo tar
pu ten rikiavosi pagrindi
niai bunkeriai. Po šio užpuo
limo laisvės kovotojai išsi
kėlė į ūkininkų sodybas, kur 
daugumoje jų bunkeriai bu
vo bulvių rūsiuose ar darži
nėse po šienu.

• LLA TIEKIMO skyrius 
Kaune Aukštaičių gatvėje 
išsilaikė iki 1945 m. birželio 
19 d. Tada, kai jau buvo žu
vęs LLA vadas K. Vevers
kis ir jo ištikimiausias drau
gas bei adjutantas Įeit. A. 
Eidimtas, kai į saugumo ran
kas buvo patekusi LLA šta
bo ryšininkė Eglė, rusų ka
riuomenė su kulkosvaidžiais 
apsupo A. Simonavičienės 
namą, kur tuo metu taip pat 
slapstėsi L. Virkietis ir J. 
Starevičius. Tuo metu po
grindis Kaune buvo pasiruo
šęs sukilimui: pirmas smū
gis buvo numatytas smogti į 
kalėjimą ir išlaisvinti lietu
vius patriotus, o po to jau 
įžiebti visuotiną sukilimą 
Kaune. Rusams apsupus tie
kimo skyrių, į vidų veržėsi 
saugumo kapitonas ir leite
nantas. Darant pagrindinę 
kratą, kapitonas pamatė L. 
Virkiečio rankovę. Paleido 
šūvius. Bet nepataikė. Aki
mirkoje atsiliepę abiejų pu
sių laisvės kovotojų šūviai 
vietoje nudėjo kapitoną, o 
leitenantas iššliaužė ant pil
vo. Vėliau jis mirė ligoninė
je. Laisvės kovotojai, laimė
ję kovą prieš užuolėjus vi
duje, iš namo pasitraukti ne
begalėjo, nes jis visą laiką 
buvo apsuptas kariuomenės 
su kulkosvaidžiais. Abu lais
vės kovotojai ir ryšininkė 
pasislėpė pastogėje po čer
pėmis. Į vidų įsiveržę rusų 
daliniai namą krėtė net 5 va
landas, kol pagaliau surado 
pasislėpusius A. Simonavi- 
čienę, Joną Starevičių ir Le
oną Virkietį. Visi buvo suim
ti ir patalpinti saugumo rū
muose, tuose pačiuose rū
muose, kur buvo ir nepri

klausomos Lietuvos saugu
mas.

• APKLAUSINĖJIMAS 
bei tardymas tęsėsi aštuonis 
mėnesius. Pagaliau įvyko ka
rinio tribunolo teismas, ku
ris studentus - laisvė kovo
tojus Leoną Virkietį ir Joną 
Starevičių nuteisė mirties 
bausme, o ryšininkę Aldoną 
Simonavičienę už ‘prisidėji
mą prie ginkluoto sukilimo 
Lietuvoje’ 10 metų Sibiro. 
Sibire bei Kazachstane Al
dona perėjo eilę lagerių, 
ten gimė dukra, dabarti
nė JAV karate moterų čem
pionė Laima Simonavičiūtė. 
Po Stalino mirties Simona- 
vičiams, kaip JAV pilie
čiams, pagaliau atsirado ga
limybė išvažiuoti į Ameriką, 
kur jie gyvena šios laisvos 
šalies sostinėje. A. Simona
vičienės pergyvenimus yra 
surašiusi amerikiečių spau
doje dirbanti žurnalistė Ra
sa Gustaitytė. Ačiū Margu
čio vadovams, kurie Aldoną 
Simonavičienę ir Laimą Si- 
monavičiūtę pasikvietė į 
Chicagą, jų pergyvenimus 
sužinojo bei užfiksavo ir lie
tuviškos spaudos atstovai. O 
tai liks autentiška medžiaga 
pilnai Lietuvos partizanų 
kovų istorijai.
• TĄ PATĮ vakarą, kai vy. 

ko Margučio banketas, Jau
nimo centro mažojoje salėje 
buvo atidaryta lietuvių foto 
paroda. Net 61 parodoje da
lyvaujančio fotografo ge
riausias nuotraukas atrinko 
speciali komisija. Gi jury ko
misija, sudaryta iš K. Izo- 
kaičio, Alg. Kurausko, D. 
Aleknienės ir Z. Sodeikie- 
nės, pirmąją premiją pasky
rė Juozui Vaičiūnui iš Det
roito, antrąją - Teresei Bo 
gutienei iš Chicagos, trečią -- 
Rimantui Žukui iš Californi- 
jos. Premijos nuspręstos ne 
iš vieno darbo, bet iš 
visumos kiekvieno dalyvio 
atsiųstų nuotraukų. Žmonės 
parodą lankė gausiai.

PARAMA 
DIRVAI
Atsiliepdami į prašymą, 

savo auka parėmė šie skai
tytojai :
A. Milaknis,

Santa Monica ..............$ 5.0'J
V. Žebertavičius, Detroit 5.00 
P. Steikūnas, Chicago .. 5.00
S. Virpša, Chicago..........  5.00
V. Kulbokas, Cicero, III 7.00 
Dr. S. Virkutis,

East New Market, Md. 10.00 
P. Mikoliūnas, Cleveland 5.00
J. Narbutas, Stanbridge

East, P. Q., Canada .. 10.00
K. Narbutaitis, Cleveland 5.00 
J. Diamentis. Princeton 3.00 
J. Kučinskas, Miami Beach 5.0G
A. Šukaitis, Hamilton,

Ont., Canada .............. 10.00
V. Avižonis, M. D..

Milford, Dėl.................. 5.00
S. Džiugas, Chicago .... 10.00 
S. Dabkus. Toronto,

Ont., Canada .............. 10.00
A. Laucevičius, Chicago 2.00 
J. Valaitis, Great Neck 3.00 
M. Gečiauskas,

Manchester, Conn......... 5.0G
Ed. Stepas, Cleveland . . 10.06
A. Tveras, Chicago .... 10.00
B. Tiškus, E. St. Louis 10.00
B. Gražulis. Cleveland 10.00

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

IST CLASS SKILLED
ALL AROUND 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up vvork 
from blue prints and close 
toierance.
Good position in young, 
grovving company moving 
from Cleveland to Medina. 
Excellent pay and benefits. 
Call N0W 216-631-2600 be- 
ttveen 10 a.T . and 3 p. m.
CECIL EQUIPMENT 

CO.
An F.qual Opportunity Employer

(90-96)
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