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SIMAS TRIUMFAUAI UŽBAIGĖ ŠUOLI | LAISVĖ
Po ketverių metų užtru

kusios skausmingos epopė- 
ios, kuri sudrebino visą 
laisvąjį pasauį, SIMAS KU
DIRKA atvyko Amerikon. 
Jis atvyko kaip gėrio karžy
gys. Kaip nugalėtojas. Kaip 
mūsų mielas ir išsiilgtas 
svečias. Kartu su juo atvyko 
jo šeima ir tai didina džiaugs 
mą, stiprina triumfo jaus
mus.

Laisvas tarp laisvųjų, jis 
pradeda naują savo gyveni
mo tarpsnį. Jo pastarųjų 
metų gyvenimas tapo visų 
gyvenimu. Jo pasakiškas 
šuolis į laisvę tapo simbo
liu, kuris ilgai išliks laisvės 
kovų ir kovų dėl laisvės 
analuose.

Prieš ketverius metus, 
1970 metų pabaigoje mūsų 
didmiesčių centrus tvindė 
gausios demonstracijų eise
nos, kilo virš galvų plakatai, 
verkė jauni ir seni. Tiek 
skaudaus dramatizmo, ryš
kios neteisybės, pašėlusio 
brutalumo ir paneigos as
mens laisvėms ir patyčios 
iš žmogaus orumo, buvo su
kaupta Vigilanto denio dra
moje! Tai nebuvo vien lietu
vių tautinės mažumos dra
ma. Tai buvo visos milži
niškos, laisvę adoruojan
čios amerikinės visuomenės 
gėdos diena. 1970 metais 
gruodžio 6 d. The Washing- 
ton Post pirmasis pavadino 
Simo Kudirkos išdavimo die
ną: “day of infamy”. Kiek 
vėliau tas pat dienraštis 
pavadino lietuvio išdavimą 
sovietų budeliams “moral 
bankrupcy”.

Simo Kudirkos išdavimas 
įvyko 1970 metų lapkričio 23 
d. Pakrančių Sargybai nepa
vyko įvykio nuslėpti. Latvio, 
buv. pabėgėlio, Roberto M. 
Briezės nuopelnas, kad jis, 
ir prigrąsytas tylėti, išdavi
mo neužtylėjo, bet iškėlė 
aikštėn. New York Times pa 
skelbė pirmas žinias apie iš
davimą lapkričio 24 d. Tada 
dar nežinota Simo Kudirkos 
vardo ir pavardės. Buvo nu- 
slydusi žinutė apie pavardę 
‘Gruzdę’. Kitą dieną visaame- 
rikiniai televizijos kanalai 
jau prabilo apie lietuvį jū
reivį, ieškojusį politinės 
prieglaudos ant Pakrančių 
Sargybos kuterio denio ir 
išduotą, po derybų dėl žuvi
ninkystės teisių, sovietams. 
Kelias dienas vėliau ameri
kinė spauda buvo pilna ra
šinių apie tą įvykį. Aiškėjo 
aplinkybės, detalės, dundėjo 
vertinimai, komentarai. Ašt
rios karikatūros, galingas 
laisvos spaudos ginklas, ro
dė Pakrančių Sargybą ir jos 
vadovus apgailėtinai kvailoj 
padėtyje.

Lietuvių spauda talpino 
tragedijos aprašymus, sem
dama davinius iš amerikie
čių šaltinių. Netrukus 
prabilo Europa. Prasidėjo 
kongresinės pakomisės tyri
nėjimas. Simo Kudirkos iš
davimo byla tapo sunkios, 
lemtingos ir brutalios skriau 
dos sinonimu. Kraštas, kur 
iškilo Laisvės statula, kvie
čianti visus ieškančius lais
vės prie savo papėdės atme
tė vieno nelaimingojo šauks
mą.

Simo Kudirkos įvykis 
tapo laisvojo pasaulio reika
lu. Dabar visas pasaulis 
gerai žino šiurpą sukelian
čias išdavimo scenas, vyku
sias ant Vigilanto denio, 
ir tai, tarytum, ilgam įsimin
tas filmas, ilgam atminty 
įsirėžusi knyga.

Per visą ilgą sovietinės 
tironijos viešpatavimo laiką, 

(Nukelta į 3 psl.)

Šią Simo Kudirkos su šeima nuotrauką Įsidėjo per visą pirmą puslapi New Yorke išeinantis dienraštis Daily News lapkričio 8 d. laidoje. Nuotraukoje iš kairės: 
duktė Lolita, Simas Kudirka, motina Marija Šulskienė, sūnus Evaldas ir žmona Eugenija.

SIMO KUDIRKOS PIRMOSIOS DIENOS AMERIKOJE
DIRVOS SPEC. KORESPONDENTO PRANEŠIMAS IŠ NEW YORKO

Kai š.m. lapkričio 5 die
ną iš pat ryto radijo bango
mis pakartotinai išgirdome, 
kad lietuvis jūreivis Simas 
Kudirka, prieš 4 metus nuo 
laivo Sovietskaja Litva ban
dęs pabėgti į laisvę, at
skrenda iš Maskvos į Chica- 
gą. buvo manoma, kad New 
Yorke jiems teks tik persės
ti į kitą lėktuvą, todėl į 
Kennedy aerodromą pasitik
ti atvyko Generalinis konsu
las A. Simutis, Vliko pirm, 
dr. K. Valiūnas, prel. J. Bal- 
kūnas ir būrys lietuvių, nes 
dėl vykusių balsavimų tą 
dieną daugelis nedirbo.

Lėktuvas nusileido apie 4 
vai. p.p. ir po užtrukusių 
patikrinimo' ceremonijų pa
sirodė Simas Kudirka su 
žmona Eugenija, dukrele 
Lolita 14 metų, sūnum Eval
du 8 m. ir motina Marija 
Šulskiene 68 m. lydimi 
dviejų Valstybės Departa
mento pareigūnų nuo pat 
Maskvos, kurių vienas buvo 
newyorkietis lietuvis Algis 
Rimavičius, dabar gyvenąs 
Washingtone, labai sklan
džiai atlikęs vertėjo parei
gas JAV televizijos ir spau
dos atstovams.

Kadangi Simo šeimai bi
lietai buvo išpirkti į Chica- 
gą, o čia buvo kviečiamas 
likti, tai lydėjusieji parei
gūnai patartė Simui, atvy
kusiam į laisvės kraštą, pa
čiam apsispręsti, kur norėtų 
dabar sustoti. Jis pasirinko 
New Yorką ir į savo namus 
nusivežė dr. Rolandas ir 
Gražina Paegle, Locust, N. 
J.

Sekančią dieną, lapkričio
6-tą JAV televizijos ir spau
dos atstovams atvykusiems 
į dr. R. ir G. Paegle 
namus, Simas per vertėją, 

atsakinėjo į klausimus, nuo
širdžiai dėkodamas visiems 
už tokį didelį rūpestį jo kan
čioms palengvinti ir dėtas 
pastangas išlaisvinti.

Jis sakė, jog sovietų pro
paganda visą laiką skelbia, 
kad JAV yra paraližuotas 
kraštas nuo stokos maisto, 
masinio bedarbių skaičiaus 
ir, kad fabrikų vyresnieji 
stengiasi iš darbininkų iš
spausti paskutini kraujo la
šą dėl savo asmeniškos 
naudos, idant jie patys kiltų. 
Jis pabrėžė, kad, kuomet bu
vo grąžintas nuo U.S. Coast 
Guard cutter Vigilant 1970 
m. lapkričio 23 d. sovietams, 
du kartu rusai bandė jį nu
žudyti vietoje. Kąi tik rusai 
atėjo areštuoti tuoj bandė 
pasmaugti su elektrine tele
fono viela, bet amerikietis 
sustabdė juos jėga atskir
damas. Ir, kai buvo atgal 
ant rusų laivo, jie bandė 
užmušti, kol kažin kas vie
nas ėmė šaukti, kad susto
tų, nes jis turįs būti 
parvežtas atgal, - jaudinda
masis pasakojo Simas.

Ir nuo tada, lygiai prieš 
keturis metus, Simas Kudir
ka pradėjo sunkią, laisvojo 
pasaulio žmogaus protu ne
įsivaizduojamą Sibiro kon
centracijos stovyklų kanki
nio kelią, nuteistas 10 me
tų. Kelią, kurį sekančią 
dieną, lapkričio 7-ją Waldorf 
Astoria viešbuty New Yor
ke JAV televizijos ir spau
dos konferencijoj jų paklaus
tas kaip jaučiasi ttumpai 
taip abipudino:

“Aš jaučiuos tartum ką 
tik palikau pragarą ir atvy
kau į saulėtą šviesią dieną”.

Čia jį pasveikino sena
toriai Jacob Javits ir James 
Buckley. Simas anglų kalba 

dėkojo visiems kuriuo nors 
būdu prisidėjusiems prie jo 
kančių palengvinimo iki šios 
laimingos dienos, kurią pri
artino tai, kad jo motina bu
vo gimusi Brooklyne, JAV 
ir tik šešių metų parvežta 
į Lietuvą. Tuo būdu gera
darių pastangomis buvo pri
pažinta JAV pilietybė ir Si
mui.

Paklaustas, kaip yra So
vietų Sąjungos kalėjimuose, 
Simas atsakė, jog neįmano
ma keliais sakiniais to api
budinti. Tai yra daug blo
giau, negu jūs pajėgiate įsi
vaizduoti, man trūksta žo-

Vokiečių-sovietų ūkinis 
bendravimas

“So kann ich nich nach 
House fahren - Taip aš ne
galiu grįžti namo” - skundė
si Brežnevui Vakarų Vokie
tijos kancleris Helmut 
Schmidt. Dėl to, kad kaip ir 
kiti Kremliaus lankytojai, iš 
biznio su sovietais nieko ne
buvo laimėjęs. Už sovie
tams daugiau negu vokie
čiams reikalingą ūkinį bend
ravimą, Schmidtas norėjo 
išsiderėti didesnį Vakarų 
Berlyno surišimą su Vakarų 
Vokietija. Mat, pagal ketu
rių didžiųjų valstybių suta
rimą Vakarų Berlynas yra 
iš principo nepriklausoma vo 
kiečių valstybė, kurios inte
resus gali atstovauti, bet 
ne būtinai turi, Vakarų Vo
kietija. Tokia formulė palie
ka laisvas rankas aiškinimui. 
Derėdamasi dėl ūkiniško 
bendravimo, Bonnos vyriau- 

džių tą išpasakoti, skaity
kite Solženicino “Gulag Ar
chipelago” ten viskas yra 
tiesa, kas parašyta. Be to, 
jis sakė, kad negalįs šmeiž
ti Sovietų Sąjungos, nes už
drausta, tačiau, aš nešmei- 
žiu, o tik sakau tiesą, pabrė
žė Simas.

- Ar kaliniai žino, kad yra 
Gulag Archipelago? -- klau
sė žurnalistai.

- Žinojo, atsakė Simas, 
bet aš nežinau, iš kur ta ži
nia buvo atėjusi.

-- Ar jūs nepykstat ant 

sybė visados stengiasi tam 
Berlyno susitarimui duoti 
platesnę prasmę (ext,ensi- 
ven Deutung), o sovietai lai
kosi susitarimo raidės.

Dėl to Schmidto viešna
gė Maskvoje pereito mėne
sio pabaigoje turėjo būti 
pratęsta vienai dienai. Vie
toje, kad važiavus apsižiūrė
ti į Kijevą, Schmidtas tu
rėjo dar vieną pasikalbė
jimą su Brežnevu, kurį jis 
pradėjo su aukščiau paci
tuotu sakiniu. Brežnevas pa
sišaukė Gromyko, kuris at
sisakė padaryti principinių 
nuolaidų, bet buvo pasiruo
šęs kompromisams detalė
se.

Trumpai tariant, Schmid
to viešnagė turėjo būti ap
vainikuota susitarimu Vo
kietijai tiekti elektros ener
giją. Iš pradžių buvo galvo- 

JAV už išdavimą? -- klausė 
kiti. Simas atsakė, jog ne.

Po konferencijos visa šei
ma buvo nuvežta į Angelų 
Karalienės lietuvių bažny
čią Brooklyne, kur jo motina 
buvo 1906 m. pakrikštyta. 
Kun. A. Petrauskas parodė 
metrikų knygą ir visi šei
mos veidai spindėjo laimės 
šypsena, ką pastebėjo JAV 
žurnalistai.

Visą šį istorinį įvykį pla
čiai paminėjo New Yorko te
levizijos, radijo stotys ir 
spauda pakartotinai nupasa
koję visą Simo Kudirkos 
odisėją.

jama tam reikalui Vakarų 
Sovietijoje pastatyti hydro- 
elektros jėgaines (buvo kal
bama apie Nemuną), bet vė
liau sutarta, kad vokiečiai 
pastatys atominę energiją 
(sovietai turi daug urano) 
varoma jėgainę Kalingra- 
do (Karaliaučiaus) srityje. 
Energija iš tos jėgainės 
bus tiekiama Vakarų Vokie
tijai, kuri savo keliu galės 
jei norės, perduoti Vakarų 
Berlynui. Tokia buvo sovie
tų pažiūra. Bonna tačiau no
rėjo, kad toji srovė visų pir
ma eitų į Vakarų Berlyną ir 
iš ten į Braunschweigą Va
karų Vokietijoje, kas sovie
tams neleistų išskirti Vaka
rų Berlyno iš bendro tieki
mo. Maža to, jei kartais 
elektros srovė iš Rytų nu-

(Nukelta į 2 psl.)
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Vokiečių...
(Atkelta iš 1 psl.) 

trūktų, V akarų Vokietija 
galėtų tais pačiais laidais iš 
Vakarų Vokietijos aprūpinti 
Vakarų Berlyną, žinia, sovie 
tai visados praktiškai galėtų 
srovės tiekimą nutraukti, 
bet tai jau būtų tiesioginis 
susitarimo sulaužymas. Už 
tat kancleris dabartinį susi
tarimą galėjo pavadinti di
deliu dalyku: “Das ist eine 
grosse Šache”.

Sovietams yra pagrindo 
to susitarimo laikytis, nes 
aplamai imant Vakarų Vo
kietijos investicijos pas juos 
greitu laiku gali pasiekti 
apie 15-20 milijardų markių 
sumos. Vakarų Vokiamai 
biznis su sovietais /-era 
gyvybiniai svarbus -y jos 
tarptautinėje prekyboj^ jis 
nesiekia nė 6°/o, tačiau ūki
nei būklei Vakaruose Bau
giau pašlijus, prekybiniai 
santykiai su sovietais ga£; 
tų praversti. Juk viską, ką 
tik vokiečiai gali tiekti, so
vietai gali sunaudoti. Jei kas 
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praktiškai bizniui kliudo yra 
tik nuošimčiai už paskolą. 
Kaip mes jau minėjome, so
vietai kaž kodėl galvoja, kad 
jie gali mokėti daugiausiai 
6%. Tokiais nuošimčiais
Vakaruose kapitalo nepasi
skolinsi. Už tat sovietai ty
liai sutinka, kad skirtumas
tarp Vakaruose reikalauja
mų 10-ll°/o ir jų siūlomų 
mokėti 6% būtų įkalkuliuo-
tas į pardavimo kainą, ją 
atitinkamai padidinant! 
Praktiškiausia formulė yra 
pastatyti sovietams įmonę, 
kuri būtų apmokėta per tam 
tikrą laiką tiekiant jos gami
nius. Taip susitarta dėl tos 
atominės elektros jėgainės. 
Kosyginas vokiečius nuste
bino staiga jiems pasiūly
damas tokiom pat sąlygom 
pastatyti 12 milijonų tonų
į mestus pajėgumo naftos ra- 
finę', 4ją ... Vilniuje.
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Ar Portugalija nuslys 

satelito orbiton?
BRONIUS AUŠROTAS

Prabėgusio mėnesio įvy
kiai Portugalijoje, kaip rašo 
paskutinėse laidose Time ir 
Newsweek savaitraščiai, ir 
tą patį komentuoja visa pa
saulinė spauda ir rądijo ži
nių tarnybos, pastūmė kraš
tą į kraštutinės kairės, be
veik į prokomunistinės kryp 
ties šunkelį. Tas posūkis 
iš vidurio kelio į kairę, įvy
ko, kai jaunieji, kariųjų 
idėjų apglušinti karininkai 
išvertė iš pro-tempore pre
zidento kėdės geri. Spinolą. 
M at pastarasis buvo pasi
rengęs įvykdyti prezidenti
nius rinkimus, prieš pilnai 
susiorganizuojant socialis
tams ir komunistams. Ta
čiau prieš pat rinkimus kai
riųjų pažiūrų karininkai pri
vertė Spinolą paskirti mi
nistru pirmininku kairių pa
žiūrų pik. Vasco dos Santos 
Goncalves.

Šių pastarųjų įvykių pasė
koje dešiniosios Portugalijos 
grupės mėgino suorganizuo
ti masišką mitingą, kad tuoj 
būdu parodyti savo ištikimy
bę ir paramą gen. SpinolaiJ 
Iš kitos pusės kairieji, vado
vaujami komunistų, reikala
vo, kad Spinolą šį susirinki
mą uždraustų. Ir per 48 vai. 
buvo neaišku, kuri pusė lai
mės. Baimės pagauti komu
nistai pradėjo deginti savo 
narių sąrašus! Bet laimė 
nusigręžė nuo Spinolos, ka
da vyr. štabo v-kas gen. 
Francisco da Costa Gomes 
atsisakė paremti Spinolą. 
Pastarasis nieko nelaukda
mas atsistatydino, pareikš
damas per TV visai tautai, 
kad “visas kraštas yra pake
liui į naują vergiją”. Šituo 
buvo neabejotinai pasakyta, 
kad “į komunistinę vergi
ja".

Ir taip buvęs tik štabo 
v-kas generolas Costa Go- 
mes pavirto prezidentu, gi 
ministeris pirmininkas liko 
kaip ir buvęs kairysis pik. 
Vasco Goncalves. Mat taip 
jau yra sutvarkyta, kad 
prieš įsigalint pilnai anar
chijai iš kurios išsivysto ar
ba komunistinė ar deši
nioji diktatūra, krašto val

džion patenka apie valdymą 
neišmaną kariai.

Time savo X.28. laidoje 
rašė, kad abudu naujieji 
Portugalijos vadai-karinin- 
kai išsigando savo pačių taip 
lengvo laimėjimo. Jie kiek
viena proga mėgina savo tau 
tiečius įtikinti, kad kraštas 
tikrai nenužengs anarchijos 
ir chaoso keliu, kaip kad 
pranašavo gen. Spinolą. Juo
du taip pat bando. įtikinti 
NATO kraštų vyriausybes, 
kad nors Portugalija ir pasu
ko į karę, bet nepavirs ko
munistine ir vykdys visas su 
Vakarais pasirašytas sutar
tis. Savo žodžiams priduoti 
daugiau svorio prezidentas 
Francisco da Costa Gomes 
apsilankė JAV ir buvo pri
imtas Amerikos prezidento 
Fordo. Gomes taip pat apsi
lankė ir JT, kur plenume 
pasakė programinę kalbą.

Time savaitraščio kores
pondentas samprotauja, kad 
šiuo metu Portugalijos val
džia balansuojama tarp ge
nerolo Costa Gomes ir jo ge
neralinio štabo karininkų bei 
pik., ministro pirm. Vasco 
Goncalves. Pastarieji teigia, 
kad gen. Spinolą buvo stab
dis krašto progresui. Įve
damose naujovėse Spinolą 
teįžiūrėdavęs netvarką ir su 
mišimą. Gi dabartiniai vai
ruotojai sutaria visuose fron 
tuose, siekdami krašto de
kolonizacijos, demokratijos 
įgyvendinimo ir Portugali
jos pažangos.

Teigiama, kad šių tikslų 
abu kariai siekia vieningai, 
nes juos rišanti sena drau
gystė: juodu kartu yra tar
navę Angoloje ir kartu ver
tė Caetano vyriausybę š.m. 
IV.25. Ir nors Spinolą bu
vo pradžioje pastatytas prie 
valdžios vairo, bet didžio
ji jaunų karininkų dalis be
velija, kad vadovaudų Cos
ta Gomes.

Ar Portugalija, balansuo
dama tarp dviejų polių -- kai
riojo ir dešiniojo -- sugebės 
likti dešiniojo įtakoje paro
dys gal jau ir ne taip tolima 
ateitis.

1974 nu lapkričio 13 d.

HARDFORDIEČIAI PUIKAVOSI 
GINTARAIS

Spalio 13 d. kultūrinių 
org. vadovybės surengė pa
gerbimą Jurgiui Pekaičiui, 
kuris be pertraukos jau 25 
metus vadovauja įvairiems 
chorams, talkininkauja vi
sam kultūriniam judėjimui. 
Būdinga, kad jo žmona čia 
gimusi lietuvaitė, šeimos 
motina yra choristė, solis
tė, todėl ir šis pagerbimas 
buvo J.I. Petkaičių šeimos.

Į pagerbimą - pietus atsi
lankė daugiau 200. Pagerbi
mo vadovu buvo dr. A. Stan
kaitis, kuris savo įžvalgiais 
žodžiais pasakė pagerbimo 
kaltininko nuveiktus darbus 
ir pakvietė visus sudainuo
ti Ilgiausių metų. Taigi, per 
200 ‘choristų’, paliudijo, kad 
vietoje dainininkų netrūks
ta. Maisto patiekalai bent 3 
kartus buvo pagardinti V. 
Žukausko tinkamai parink
tais, įvairiausių juokų prie
skoniais. Prisiklausę, prisi
juokę savo garsiu plojimu 
atsidėkojo V. Žukauskui.

Gausūs atstovai sveikino 
Petkaičius sukakties proga 
ir visi reiškė norą, kad jie 
ištvertų, dar kitus 25 me
tus, o ženklan dėkingumo - 
organizacijos įteikė lietuvių 
apdailos albumą ir voką, 
kuriame buvo pelno likutis, 
tai lyg atlyginimas už nu
plėštus batus per 25 me
tus.

Abu Petkaičiai, dar jauni, 
energingi, o iš šonų priau
ganti šeima, bausus būrys 
giminių, eina visą laiką tuo 
grublėtu lietuvio keliu. Pa- 
gerbiman gausus atsilankiu
sių skaičius byloja, kad Pet
kaičių šeima, visų lietuvių 
tikrai mylima.

***
Spalio 26 d. vakare lie

tuviai skubėjo į Hartfordo 
Lietuvių Klubą, kur vyko 
LB metinis koncertas. Prie 
įėjimo visi gavo programą. 
Programos viršelis labai ge
ras, su spalvota vėliava, vy
timi, tautiniu kryžiumi, Ge
dimino stulpais, šūkiu "Gy
venk Lietuvai” ir rūtos šake
le. Visa suderinta ir labai 
prasminga.

Programai pildyti buvo 

WANTED JOURNEYMEN or IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

SET-UP AND OPERATORS
For DAVEN PORT and BROWN & SHARP

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

Excellent opportunity, paid holidays and medical plan. 
Apply call or write to: PLANT MANAGER 

4 PINES BRIDGE RD.
THE BRISTOL SOCKET SCREW CO. 

BEACON FALLS, CONN. 06403 
203-888-0504

Mašinoms vieta

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

6815 SO. HESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

pakviestas iš Mo titre alio 
‘Gintaras’. Vakaro programą 
pradėjo vietos LB pirm. P. 
Zabulis, Pasveikinęs atvy
kusius, pristatęs ‘Gintarą’, 
kvietė gėrėtis programa.

Gintariečių 50 išsirikiavo 
scenoje, priekyje salės. Ap
siginklavę: beržiniais trimi
tais, rageliais, birbynėmis, 
skudučiais, lumzdeliais, 
kanklėmis, tabalais, skraba- 
lais, tai lyg kovos būrys, 
nugalėti tamsą, ir pasėti 
džiaugsmą. ‘Gintaras’ Žavus 
savo išvaizda, apsirengimu. 
Jis mums išpildė 27 dalykė
lius. Visa tai buvo mūsų 
tautos gelmių dvasiniai dei
mančiukai. Vienos dainos 
mus nunešė į Žemaitiją, 
kai antros nukėlė į Dzūki
ją prie Nemunėlio, kur pie
menukai, taip neužmiršta
mai raliuodavo, savo pačių 
darbo dūdelėmis.

‘Gintaro’ ansamblio vad. 
Z. Lapinas, vokalinės dal.
I.Kličienė, šokių H. Lapi
nienė, atžalyno -- R. Lapi
nas. Vadovybė yra ‘Ginta
ras’ - dūšia ir kūnas. Kiek 
jie čia pasišvenčia, kiek įde
da savo gyvenimo valandų, 
tai nei vienas iš mūsų nebū
sime pajėgūs, to suskaityti, 
įvertinti. Jie visi dirba 
“Vardan tos Lietuvos!...” 
Į koncertą atsilankė per 300, 
bet mano linkėjimas visoms 
lietuvių kolonijoms, kad jos 
švęsdamos savo reikšmin
gus minėjimus paskviestų, 
tą lietuvių pasididžiavimo 
ansamblį ‘Gintarą’.

Hartfordo LB valdyba, jos 
talkininkai, surengdama, 
pravesdama aukšto lygio 
koncertą, nusipelnė iš daly
vavusių dėkingumo.

Alfonsas Burneika

OPPORTUNITY FOR 
PHYS1CIANS

For a small joint accredited J.C.A.H. 
Hospital serving a community 50,000 
plūs. In a vvhoiesome crime free ar»-«. 
good school systems, and Mulliple 
Churchs.
General Practioneers, Orthopedic Sur- 
geon, Pediatricianns.
Apply call or write to: Administralor 

WARREN COUNTY GENERAL 
HOSPITAL 
Sparta Rd.

McMinnville, Tenn. 37110 
615-473 3151 

_____________________________ (83-86)

WANTED JOURNEYMAN or IST CLASS SKILLED

MAINTENANCE MACHINISTS
Mušt be fully qualified to operate engine lathus, milling 
machines, shaper and other usual machine shop eųuipment.

Required to do general maintenance work in the plant.

Steady employment with regular overtime. Good houriy rate 
plūs excellent fringe benefits and pleasant working conditions.

Apply in Person:

HAMPDEN PAPERS, INC.
100 WATER ST., HOLYOKE, MASS. 01010

(85-88)

TIME FOR A CHANGE
Prefer a small organization with a personnalized atmosphere. 
See us.
We have an imniediafe opening for 2nd Shift Supervisor. Ap- 
plicant should be experiėnced on Draper looms with UnifiL
We also offer training for weavers and loom fixers. When 
fully trained, the job pays $4.00 for loom fixer & $3.50 for 
weaver. Premium for working 2nd shift 15c per hour, for 3rd 
shift 30c per hour.
We offer a steady job and excellent benefits. Successful trai- 
nees will be sent to Draper for advance training.
Call collect (201) 859-6400 as for Leo Beiand 

Weekdays 8 a. m.-12 Noon or 1-5 p. m.
(85-88)

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.
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SIMUI KUDIRKAI
LAISVĘ PASIEKUS

Simo Kudirkos ir jo šei
mos atvykimas į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kada 
didelėmis pastangomis ir 
nuolatiniu spaudimu pavyko 
pašalinti teisines ir politi
nes kliūtis, buvo laukiamas 
jau prieš porą savaičių, bet 
realizavosi tik š.m. lapkričio 
5 d., kada amerikinės visuo
menės dėmesys buvo su
kauptas ties tądien vyku
siais visuotiniais rinkimais 
ir jų išdavų vertinimu. Bet 
ir tokiu atveju televizijos 
tinklai rado progą ir reika
lą jo atvykimą perduoti vi
sam kraštui. Juo toliau, tuo 
daugiau žinių apie jų atvyki
mą ir pirmuosius žingsnius 
jiems naujame gyvenime pa
skelbė radijas, televizija ir 
didžioji amerikiečių spauda. 
Panašiai kaip buvo prieš 
ketveris metus, ilgai ir daž
nai minint “lietuvio jūrinin
ko tragediją ant Vigilant 
laivo”. Eiliniams įvykiams 
niekad tiek dėmesio neski
ria.

Žinių perteikimo skubu
mu mes negalime lygintis 
su amerikinėmis viešosios 
informacijos priemonėmis. 
Dažnu atveju jos mus pra
lenkė ir, be abejo, ne kartą 
ateityje jos bus greitesnės 
už mus. Tai vienas daly
kas. Kitas dalykas yra tų 
žinių tikslumas. Ir čia reikia 
pastebėti, kaip Dirvos skai
tytojai jau įsitikino, mes pir
mavome informacijos tikslu
mu ir pilnumu. Skelbėme 
tai, kas buvo kelių šalti
nių patvirtinta, kad skai
tytojas gautų neabejotinai 
tikrus faktus. Juos jis ir su
laukė. Daugiau patirsime -- 
daugiau nuolatos informuo
sime.

Simo Kudirkos su šeima 
įsikūrimą šiame krašte ame
rikiečiai vadina laiminga jo 
dramos atomazga. Sykį pa
daryta skriauda atitaisyta ir 
svajota laisvė pasiekta. Bet 
kartu jie pripažįsta, kiek 
daug skausmo, vargo ir sun
kumų turėjo šios dramos he
rojai išgyventi per tuos 
ketveris metus pavergtoje 
Lietuvoje ir sovietinėje san
tvarkoje, neužmirštant di
džiausių pastangų, atsidėji
mo ir pasiaukojimo šiapus 
vandenyno, kad šiandien jie 
jau nebemato spygliuotų 
vielų ir nebelaukia pavojaus 
jų saugumui ir gyvybei. 
Nei ketverių metų siaubas, 
nei dabartinis džiaugsmas 
žodžiais neišsakomi greito
siomis. Todėl tenka palauk
ti, kad laikas apgydytų žaiz
das, o naujoji aplinkuma 
grąžintų prarastas jėgas, 
kad laisvasis pasaulis išgirs
tų A. Solženicino Gulago 
salyno papildymą bei sunai
kinti pasmerkto, bet iš mir
ties nagų laimingai ištruku
sio didvyrio asmeninį patvir 
tinimą.

Taip, Simas Kudirka šian
dien džiaugiasi laisve, kuri 
prieš ketveris metus jo buvo 
pasiekta, bet tuojau pat 
žiauriai atimta. Ne vienas iš 
pavergtos Lietuvos ir kitų 
rusų pavergtųjų kraštų yra 
laimingiau tą pačią laisvę pa
siekęs, ne vienas dar pa
sieks ar bus specialiai at
siųstas, kad ja neva nusivy
lęs grįžtų. Tarp jų ir Simo 
Kudirkos ligi šiolei nebuvo 

nei panašumo nei palygini
mo Daugelio metų įkalinimo 
ir fizinio sunaikinimo grės
mėje tik didžios dvasios 
asmenybės išsilaiko nepa
lūžusios. Taip ir Simas Ku
dirka jį teisusiame sovieti
niame teisme 1971 m. ge
gužės 17-20 d. Vilniuje į 
klausimą, ar jis prisipažįs- 
tąs kaltu, ryžtingai atsakė: 
“Ne, aš nelaikau savęs kal
tu, nes aš neišdaviau savo 
tėvynės Lietuvos. Rusijos, 
šiandien vadinamos Sovietų 
Sąjunga, aš nelaikau savo 
tėvyne”. Toks pat kietas ir 
tvirtas jis išsilaikė koncen
tracijos stovyklos kankynė
se, nes kitaip jis nebūtų 
buvęs kalinamų politinių 
kalinių sąraše, kurį Sacharo
vas įteikė Brežnevui ir Nixo- 
nui, badaudamas reikalavęs 
juos išlaisvinti. Kaip toks, 
jis prilygsta didiesiems vi
sos žmonijos laisvės kovoto
jams, kartu iškėlęs lietuvių 
tautos laisvinimo ir Lietuvos 
valstybinės nepriklausomy
bės atkūrimą naujon plot
mėn. Tie dalykai nebelaiko
mi vien išeivijos politikavi
mu: jais gyvena pavergta 
tauta, drįsdama viešose de
monstracijose reikalauti sa
vo teisių. Sovietiniu požiū
riu tai baustinas nusikalti
mas, bet pasirodo, krem
liaus mūrai nėra nepajudi
nami.

Kudirkos gelbėjimas su
jungė lietuviškąją išeiviją, 
jos ryžtingam siekimui įgy
vendinti nieko netrūko: nei 
sutarimo, nei pasiryžimo, 
nei pagaliau įtakingų asme
nų daug reiškusios pagal
bos. Kas kaip ir kiek pada
rė, iš dalies žinome, iš ki
tos dalies negalime ir 
negalėsime sužinoti, nes kol 
rusai savo vergijoje tebe
laiko mūsų tautą, būtų ne
tik neprotinga, bet kartu ir 
pragaištinga reikalauti visų 
tos kovos paslapčių ir panau
dotų priemonių viešo išdės
tymo. Bet būtume neteisin
gi, jeigu išeivijos pastan
gas vertindami apskritai, 
nutylėtume tris šios bendro
sios akcijos pradininkus, 
prie kurių jau vėliau prisi
jungė visi kiti. Čia išskirti
ni yra: latvis Robertas M. 
Brieze, pirmasis iškėlęs Vi
gilant laivo tragediją viešu
mon, rašytojas ir žurnalis
tas Jurgis Gliaudą, savo 
nuostabiu darbštumu per 
pusantro mėnesio sukūręs 
Simo knygą ir ėmęs savo 
straipsniais laikraščiuose ža
dinti lietuvių išeiviją ir JAV 
kongresmanas Wayne L. 
Hays, Valstybės Departa
mento organizacijos ir užsie
nio operacijų pakomitečio 
pirmininkas, per dešimt 
dienų po įvykio pradėjęs ir 
nedelsdamas užbaigęs oficia
lųjį įvykio tyrimą. Nors 
to tyrimo išvados, kaip jis 
pats, po keletos mėnesių bu- 
vodamas Clevelande ir kal
bėjęs Vasario 16-sios minė
jime, privačiai pastebėjo, 
dėl nepaprasto tam tikrų 
sluoksnių spaudimo, formu
luotos ne taip, kaip iš tikrųjų 
turėjusios būti padarytos, 
tačiau jo tyrimas praskynė 
kelią į oficialiąsias įstaigas, 
kurių pagalba turėjo lemian
čios galios.

Simo Kudirkos buvimas

Simas RuairKa pasivaiKciojimo metu prie ežero locusc,

SIMAS UŽBAIGĖ ŠUOLĮ Į LAISVĘ
(Atkelta iš 1 psl.) 

į laisvąjį pasaulį skverbia
si narsieji, kurie tais išbėgi
nio aktais, protestuoja prieš 
vergystę -- fizinę ir dvasinę. 
Prasiveržia pasauliui gar
sūs asmenys (J. Stalino duk
tė), atbėga beveik anonimi
niai prasiveržėliai - bet uni
kumas yra Simo Kudirkos 
drama, kurios prigimtis 
įdrėskė laisvosios Amerikos 
laisvės globą, sukėlė ant ko
jų milžinišką laisvosios me- 
dijos armiją ir, kartu, visą 
Amerikos visuomenę.

Įvykis pripildė milijonų 
dvasią deginančiu apmaudu, 
sunkiu nusivylimu ir kietu 
klausimu: “kodėl jis išduo
tas? kodėl taip nehumaniš
kai? kas kaltas?”.

Į tą klausimą, pilnai, de
ja, neatsakė kongresiniai 
tyrinėjimai. Išsiteisinimų ka 
marilėje vieni mėtinėjo at
sakomybę kitiems. Ir vis kai 
tininkas buvo kažin kur ne
toli, bet už sekančių durų. 
Taiklūs spaudos rašinių ant- 
galviai čaižė kaltininkus: 
“Admirals put fish ahead of 
defector“, “Asylum denied”, 
“Nixon deplores defector 
bungle”, “Of fish and free- 
dom”...

“Remember the Vigilant”, 
mušė per nervus multimi- 
lijoninė spauda. Ir senato
rius Barry Goldwater rašė 
(1970.12.20 - The L.A. Ti- 
mes): “The Coast Guard 
cutter’s refusal to grant 
asylum to Simas Kudirka 
was a surrender to tyranny” 
Tai buvo žodžiai, tarti už vi
sus ir tilpę visų širdyje. 
Spaudos puslapius pasiekė 
garsi prezidento reakcija: 
“Outrageous!”.

Lietuvių visuomenėje iš
kyla tam tikros esmės me
morialiniai siekiai: pavadin
ti kuterį Vigilant Simo Ku
dirkos vardu, (šiam A. Gus
taičio ir J. Gliaudos projek
tui oficialiai pritarė 14 kon- 
gresmanų), pristatyti Simą 
Kudirką kandidatuoti Nobe
lio taikos premijai (Alg. Gus
taičio), pavadinti Simo var
du gatves ir aikštes, spon
taniškai steigiasi grupės ir 
būreliai Simo Kudirkos var
dui įreikšminti. Tarp jų iški
lo, surado našios veiklos me-

mūsų artumoje paskatins 
išeiviją glaudesnėn vieny
bėm kaip tai įvyko jo gyvy
bę gelbstint ir jam laisvės 
siekiant. Be abejo, jis pa
dės mums orientuotis ir pa
sirinkti tikrąjį kelią, kada 
tenka ir teks apsispręsti, 
kokia mūsų laikysena ir ku
rie darbai tarnauja okupan
tų peršamiems vad. atly
džiui ir bendravimui ir kas 
iš tikrųjų stiprina patrioti
nius lietuvių tautos sieki
mus. Ir štai šiuo atžvilgiu 
Simo Kudirkos atvykimas 
gali būti reikšmingesnis, ne
gu šiandien dažnas gali įsi
vaizduoti. (ai) 

todus, atsiekė pasigėrėtinų 
rezultatų “Simui išlaisvinti 
komitetas”.

1970 m. gruodžio 10 d. 
Chicago Tribūne paskelbė, 
kad S. Kudirkos giminės 
gyveną Massachusetts vals
tijoje. Tai suteikė naujų di
mensijų išlaisvinimo bylai. 
Laikui bėgant buvo atrastas 
Simo motinos pilietybės ka
zusas.

1970 metų pabaigoje ir 
pirmame 1971 metų ketvir
tyje laisvasis pasaulis ne
turėjo nė minimalinių ži
nių apie budelių pagrobtą 
Simą. Įdomu, kad tais mė
nesiais Vilties leidykla išlei
do S. Rūkienės tremties at
siminimų antrą tomą “Su
grįžimas į laisvę". Ar tas su
puolimas nėra, greta atsi
tiktinumo, savotiškos prog
nozės ženkle? Lietuvių spau
doje vis rodėsi titulinis kny
gos sakinys “Sugrįžimas į 
laisvę”, greta apmaudingų 
detalių apie Simo išdavimą.

1971 metais Vilties lei
dykla gavo žinią iš rašyto
jo Jurgio Gliaudos apie jo 
rašomą knygą, Simo Kudir
kos išdavimo tragediją. Lei
dykla sutiko su autoriaus 
teze dėl šio cause celebre 
esmės: pasaulio sąžinę sukrė 
tęs įvykis įvertinamas lie
tuvio akimis.

Simo Kudirkos žodis
New Yorko lietuviams

Lapkričio 10 d., sekmadie
nį, per Laisvės Žiburio radi
ją New Yorke Simas Ku
dirka pirmą kartą turėjo 
progos prabilti laisvojo pa
saulio lietuviams.

- Noriu karštai sveikinti 
sakė Simas Kudirka, visus 
lietuvius šiapus Atlanto, iš
vengusius Sibiro platybių, 
šalčio ir mirties rusų kon
centracijos stovyklose, ka
lėjimuose ir kitokioje prie
spaudoje.

Noriu padėkoti už tokias 
dideles pastangas mano ir 
šeimos išvadavimui.

Noriu palinkėti, kad būtų 
netoli diena, kada galėsime 
vykti, ne kaip tremtiniai, 
bet laisvi, giedodami Lietu
vos himną.

Noriu perduoti ir savo šei
mos padėką, už suteiktą 
mums paramą tebesant ana
pus 1970-1974 metais. Ta
riu karštą ačiū ir tiems 
amerikiečiams, kurie prisi
dėjo prie mūsų žygio ir ža
dinimo tautos dvasios.'

Toliau Simas Kudirka 
klausiamas kaip jautėsi, kai 
buvo paleistas į laisvę, pa
aiškino:

-- Rugpiūčio 23 d. paleido 
netikėtai. Pranešė, kad tary
binė vyriausybė pasigailėjo. 
Palydėjo į laisvę vienas ka
pitonas, nuvežęs į Maskvą 
įsodino traukinin Klaipė- 
don. Visa tai atrodė svai
ginančiai, bet nebuvau tik-

• ••

1971 m. sausio pabaigo
je leidykla gavo rankraš
tį ir netrukus knyga pasie
kė skaitytojus, įvyko gau
sių auditorijų pristatymai. 
Pirmoji ir padidintoji kny
gos laida buvo išparduota 
per vieną mėnesį. Tai Vil
ties leidyklos talka Simo 
Kudirkos išlaisvinimo idė
jai. Už kelių mėnesiu kny
ga pasirodė anglų kalba (Ma- 
nland Books, Ine.).

Simo Kudirkos pasaulinės 
reikšmės epopėja pradėta 
1970 m. lapkričio 23 d. jo 
istorišku pareiškimu: “My 
dear comrade. I will up 
down of russians ship and 
rro with vou together”. Ta 
epopėja apvainikuota skaus
mingo laimėjimo laurais. Si
mas ir jo šeima gauna ir 
gaus nesuskaitomus svei
kinimus. Atližo priekaištai 
visaarherikinei sąžinei. Mū
sų širdis pripildo šviesus pa
sitikėjimas principu, kad gė
ris nugalįs blogį.

Redakcijos ir pavieniai as
menys rinko ir sukaupė dau
gybę medžiagos, iškarpų, 
nuotraukų, net knygų. Tai 
medžiaga laisvės kovų archy 
vų lentynoms. Tuo tarpu gy
venimas atsigrįžo į mus savo 
skaidriu, viltingu veidu: SI
MAS TRIUMFALIAI UŽ
BAIGĖ ŠUOLĮ Į LAISVĘ.

ras, kad nepašauks vėl 
dienos ar nakties metu ir ne
pasakys, kad tavo laisvė jau 
baigiasi.

- Ar tada teko susitikti 
su Sacharovu asmeniškai?

- Ne, bet aš pažįstu rusų 
laisvės kitus kovotojus, jie 
žinojo apie mano sugrįžimą 
ir be abejo jie pranešė Sa
charovui, o tas į laisvę pa
leido žinią.

- Ar žinojote, kad Jums 
pripažinta buvo JAV pilie
tybė?

-- Ne, tik truputį vieną 
kartą užsiminė, dar kalėjime 
esant, kad, jei norėsiu, ga
lėsiu išvykti i Ameriką, 
nes mamytė gavo JAV pilie
tybę, bet aš tuo visai netikė
jau būdamas belaisvėje.

-- Koks yra atvykimo tiks
las?

- Aš esu bėglys, tremti
nys. Tikslas: nevaikščioti 
po kavines, restoranus, ba
rus ir kitur. Pirmiausia no
riu aprūpinti šeimą, į norma
lias vėžes įstatyti gyvenimą, 
kad galėčiau savo vaikus leis 
ti mokytis į lietuvišką mo
kyklą, kad ta mokykla bū
tų katalikiška, katalikiško 
atspalvio, kad jie, kaip ir aš 
nenukryptų nuo tikėjimo. 
Esu paprastas žmogus ir ti
kiu, kad čia nepražūsiu. Ir 
visada prisiminsiu anoj pu
sėj palikusius tebevargstan- 

čius brolius. Ir stengsiuos 
kiek galiu prisidėti ir rūpin
tis, kad jie nenuskęstų al
koholizmo bangose, kuris 
yra ten šiuo metu labai pa
plitęs.

-- Kaip kaimynai reagavo 
į Jūsų išvykimą?

-- Šių dienų Lietuvoje yra 
kelios grupės. Viena atsida
vusi okupantui, visokių kar
tų, visokio amžiaus, net žen
giančių į karstą. Kiti, tiems 
kuriems yra alinami smege
nys ir kurie tuo tiki, jie ge
ro niekam nelinki, nelinkėjo 
ir man. Bet liko daug žmo
nių, norėjusių mano gero ir 
džiaugėsi, kad galėjome iš
trukti į laisvę. Procentais 
nusakyti sunku, nes kiekvie
nas negali tiesos pasakyti, 
ką jis galvoja, reikia turėti 
užsidėjus kaukę. Didžioji da
lis, ypač paprasti žmonės, 
kolūkiečiai, baudžiauninkai, 
su džiaugsmo ašaromis paly
dėjo mus į laisvę.

- Gal esate giminė Vinco 
Kudirkos?

-- Atrodo ne. Man pagrin
dą davė mano tėvukai, ma
mytė, nebūtinai reikia būti 
gimine. Pagrindą davė Ne
priklausomos Lietuvos mo
kykla, bažnyčia. Galima sa
kyti, iki 1944 metų vis dar 
buvo kitoks gyvenimas, nes 
vokiečių okupacija nebuvo 
tokia, kaip rusų, bolševikų.

- Kaip jautėtės grąži
namas nuo laivo?

-- Supratau, kad grąžini
mas buvo doro žmogaus ne
apsižiūrėjimas, o niekšo ap
šlifuotas, apgalvotas žings
nis. Ar galėjo JAV pilietis 
žinoti kokios mintys gimė 
rusų kapitono galvoje, kai 
mane apkaltino vagiu, iš
plėšusiu seifą, paėmusiu jo 
pinigus ir t.t. Argi ameri
kietis galėjo juo nepatikė
ti. Dėka šios klaidos buvau 
surištas, įmestas į valtį. 
Žengus lemtingą žingsnį į 
laisvę, kelio atgal nebebuvo. 
Tik kovoti ir stengiausi at
silaikyti prieš kelis vyrus, 
kurie stengėsi mane užmuš
ti, išmušti iš pusiausvyros, 
užkišti man su narkozu bur
ną, kad lengviau susidoro
tų. Matydamas pabaigą iš vi
sų jėgų kovojau. Dalį tos ko
vos aš užmokėjau trim me
tais ir devyniais mėnesiais 
kalėjime ir dabar, jūsų pa
galba ši kova buvo laimėta 
ir turiu laimės su jumis da
bar kalbėti, džiaugtis. Dirb
sime bendrai. Stengsiuos ir 
aš įdėti bent menką plytelę į 
šį pasaulį. Padėti išgelbėti 
pasaulį nuo bolševikinės 
grėsmės. Linkiu visiems lai
mės iš visos širdies! - baigė 
Simas.

• JAV LB Krašto valdy
ba dėkoja visiems padėju- 
siems Simui Kudirkai ir jo 
šeimai atvykti j JAV, o ypa
tingai R. Briezei, drąsiai iš
kėlus Simo Kudirkos trage
dijos faktą, lietuvių studen
tams Clevelande, savo pa
vyzdžiu išvedus mases į 
gatves demonstracijoms, 
Bostono lietuvių komitetui, 
garsinus Simo Kudirkos 
šuolį į laisvę, rašytojams 
Jurgiui Gliaudai ir Algiui 
Rukšėnui, įprasminus Simą 
Kudirką literatūros kūri
niuose, Seamen’s Education 
Federation, American for 
Simas ir šių sąjūdžių vado
vams D. ICezienei, dr. R. 
Paegle ir jo žmonai Graži
nai (Kulikauskaitei) prisi- 
dėjtįsiems prie gelbėjimo 
akcijos. Didelė padėka pri
klauso JAV prezidentui G. 
Fordui ir JAV senetoriams 
ir kongresmanams besirūpi
nantiems S. Kudirkos išlais
vinimu.

NVANTED )ST CLA5S SK1LLED 
MACHINISTS 

M1LL1NG MACHIN13T 
and

TURRET LATHE OPERATOR 
Mušt be able to set up work Irom 
blue prints & elose tolerance. No 
truineei: I to J years experience to 
quali/y. Eacellent benefits. 

ROBINTECH INC. 
3421 Old Vestai Rd. 
Vestai. N. Y. 13850 

609-729-9381
(81-87)
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Jš dail. V. Vaitekūno parodos atidarymo Detroite kul
tūriniame centre š.m. lapkričio 3 d. Kairėje dail. V. 
Vaitekūnas ir dešinėje rengėją Balgijos ir Gabijos tuntą 
atstovai — Danguolė Jurgutienė ir Česlovas Anužis.

J. Urbono nuotrauka

Detroito lietuviai
ANTANAS GRINIUS

IJDOMI PASKAITA

Spalio 27 d. Kultūriniame 
Centre Detroito inžinierių 
ir architektų skyrius suruo
šė paskaitą, kuri praėjo di
deliu pasisekimu. Atsilankė 
110 detroitiškių. Pradžioje, 
ALIAS skyriaus vardu, Va
cys Urbonas pasveikino 
taip gausiai susirinkusius 
svečius pasiklausyti paskai
tos. Pristatydamas paskai
tininką, inž. Jurgį Mikailą, 
priminė, kad jis liepos pabai
goje ir rugpiūčio pradžioje 
bekeliaudamas po vakarų 
Europą aplankė Austriją, 
Italiją, Šveicariją, Belgiją, 
Olandiją. Įvairiomis aplinky
bėmis ir progomis susitiko 
nemažai lietuvių ir susi
pažino su jų visuomenine 
veikla. Dalyvavo 21-moje 
Europos Lietuvių studijų 
savaitėje, kuri įvyko rugpiū
čio 4-11 dienomis Mors- 
chach, Šveicarijoje.

Paskaita - “Įspūdžiai iš 
kelionės po Vakarų Europą” 
buvo pailiustruota ekrane 
judamais paveikslais ir išsa
miais paaiškinimais. Vienos 
valandos ir 20 min. paskaita 
buvo labai gerai paruošta, 
įdomiai perduota ir dalyvių 
labai šiltai priimta.

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lietuvos Kariuomenės 56- 
jų metų atkūrimo iškilmingą 
paminėjimą rengia jungti
nės organizacijos: šauliai, 
savanoriai, birutininkės ir 
ramovėnai. Minėjimas įvyks 
lapkričio 24 d. sekmadienį. 
10:30 vai. šv. Antano parapi
jos bažnyčioje už žuvusius 
savanorius, karius, šaulius ir 
už kitus laisvės kovotojus 
bus atlaikytos gedulingos 
mišios.

12:30 vai. Lietuvių Na
muose, 3009 Tillman St., 
įvyks akademija, paskaita ir 
meninė dalis. Taip pat bus 
pagerbti veteranai savano
riai ir ramovėnai ir pabai
goje bendri pietūs.

Meninę dalį atlieka solis
tė Danutė Petronienė ir St. 
Butkaus mergaičių kanklių 
ansamblis.

Rengimo Komitetas kvie
čia Detroito ir apylinkių lie
tuvius atsilankyti į šį iškil
mingą minėjimą bažnyčioje 
ir Lietuvių Namuose.

PASKIRSTĖ PELNĄ

Prezidento A. Smetonos 
sukakčių paminėjimo komi
tetas gautą pelną paskirs
tė taip: Lietuvių Fondui 
$200.00, Lietuvių Kamba
riui Wayne Statė Universi
tete įrengti $60, laikraš
čiams: Dirvai, Draugui ir 
Naujienoms po $25, Kariui 
ir Keleiviui po $10.

Spaudos sukakčių minėji
mo komitetas savo posėdyje 
įvykusiame lapkričio 3 d. li
kusį savo pelną taip pa
skirstė: laikraščiams Dirvai, 
Draugui ir Naujienoms po 
$40, Radio valandėlėms: 
“Lietuvių Balsas” ir “Lithu- 
anian Melodies” po $25. 

Broniui Kvikliui už paskolin
tus eksponatus spaudos pa
rodai $25, o senam vetera
nui ir visuomenės veikėjui 
Feliksui Motuzui už jo pa
naudotus spaudos parodai 
eksponatus taria nuoširdų 
ačiū!
JŪRŲ ‘ŠVYTURIO’ 
ŠAULIŲ VAKARAS

Jūrų šaulių Švyturio’ kuo
pa lapkričio 16 d. 7 v.v. Lie
tuvių Namuose rengia dainų 
koncertą ir balių. Dainuos 
solistė Justina Sriubiškie- 
nė, akompanuos Aug. Krikš
čiūnas. Abu iš Toronto. Va
kare bus turtingas dovanų 
stalas, skanios vaišės ir šo
kiai grojant R. Kaspučio or
kestrui. Švyturio kuopos 
valdyba kviečia Detroito ir 
apylinkės šaulius ir visus 
lietuvius atsilankyti ir kartu 
su šauliais praleisti šį vaka
rą.
NAUJA SAVANORIŲ 
VALDYBA

LKKS S-gos Detroito sky
riaus išrinkta valdyba pa
reigomis pasiskirstė taip: 
Kazimieras Daugvydas -- pir 
mininkas, Stasys Šimoliūnas 
-vicepirmininkas ir sekreto
rius, Bronius Tatarūnas - iž
dininkas.

Revizijos komisija; Kazi
mieras Špakauskas - pirmi
ninkas, Pranas Dumčius - 
narys ir Kostas Mykolaitis 
- kandidatas.

Bronė ir Antanas Sukaus
kas įstojo į Lietuvių Fondą 
su įnašu $100.00.

• Dr. Vytautas Dargis, 
Simas Kašelionis atsiuntė 
po 100 dol. "Tautinės min
ties keliu’1 istorijai leisti. 
Mykolas Rėklaitis atsiuntė 
50 dol.

ALT S-gos valdyba vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

Tapkite knygos 
TAUTINĖS MINTIES KELIU’ 
mecenatu ar rėmėju

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINEI SĄJUNGAI 
87-80 96th St.
Woodhaven, N. Y. 11421

"Tautinės minties keliu" knygą užsiprenumeruoju kaip 
mecenatas.............................................$100.00

$ 50.00 
.$ 20.00

Ine.

□
□ garbės prenumeratorius ...
□ prenumeratorius rėmėjas

(Čekius rašyti National Lithuanian Society of America, 
vardu).

Pridedu čekį sumoje $.

Pavardė ir vardas

Adresas
x
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DIRVA

ALT S-gos DETROITO SKYRIAUS 
25 METU JUBILIEJUS

š. m. gruodžio 1 d., sek
madienį, Lietuvių namuose, 
3009 Tillman g-vė, Detroite, 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Detroito sky
rius švenčia savo gyvavimo 
25-rių metų sukaktį čia 
tvarka:

12 vai, dienos dailės dar
bų parodos atidarymas. Jo
je dalyvauja savo meno dar
bais Jurgis Baublys, Pranė- 
Balandienė, Dalia čečiuraitėz 
Jonas Gaižutis, Albinas Gri
gaitis, Juozas Jasiūnas, An
tanina Jonynienė, Austė Pfe- 
čiūraitė, Sofija Petravičie- 
nė, Aleksandras Stauskas, 
Danguolė Jurgutienė, Irena 
Vizgirdaitė, p. Virškuvienė 
ir Juozas Virškus. Parodą 
organizuoja ir tvarko J. 
Gaižutis ir Alb. Grigaitis.. 
Tęsis vieną dieną.

12 vai. 45 min. iškilmin
gas posėdis ir meninė dalis.

Programoje:, posėdžio ati
darymas, pranešimas iš 
skyriaus veiklos, Tautinės 
Sąjungos pirm. E. čekienės 
žodis, Rasos J. Baužaitės 
baletas, Astos Šepetytės 
fleitos muzika, Aida Peter- 
sonaitė klarnetą, aktorius 
Karolio Balio dailusis žodis.

Pietūs apie 2 vai. 30 min. 
Jų metu sveikinimai. Pie
tums auka 5 dol., bilietai 
gaunami prie įėjimo, pagei
daujama apie dalyvavimą 
pietuose pranešti ligi š. m. 
lapkričio 24 d. telf. 861-5975 
St. šimoliūnui, arba telef. 
547-2859 J. Švobai.

Nors 25-rių metų laiko
tarpis nėra ilgas, bet vis 
dėl to užima visą ketvirtį 
šimtmečio. Pavarčius sky
riaus protokolus ir raštus, 
randi, kad per tą laiką sky
riaus valdybų, komisijų ir 
atskirų narių atlikta gražių 
ir svarių darbų lietuviškos 
kultūros, politikos ir visuo
meninės veiklos baruose. Be 
to, skyrius ir jo atskiri na
riai aktyviai jungiasi su ki
tomis lietuvių organizacijo
mis į bendrą darbą lietuvių 
ir Lietuvos labui. Beveik vi
si skyriaus nariai aktyviai 
dalyvauja kitose lietuvių 
organizacijose, dirbančiose 
gerą lietuvišką darbą, daž
nai užimdami vadovaujan
čias vietas ir pasiimdami 
atsakingas pareigas.

Todėl nuoširdžiai kviečia
me visus ALT S-gos Detroi
to skyriaus narius ir buvu
sius narius su šeimomis ir 
pažįstamais dalyvauti sky
riaus šventėje. Taip pat ma
loniai kviečiame visus De
troito lietuvių organizacijų 
pirmininkus,. valdybas, na
rius ir visus Detroito ir jo 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti į Tautinės Sąjungos 
Detroito skyriaus jubilieji

nę šventę, parodant bendrą 
lietuvišką solidarumą. Ap
saugai tą dieną bus samdo
ma policija nuo 11 vai. 30 
min. ligi 6 vai. p. p. (j. š.)

Chicago

PLIAS IR ALIAS 
SUVAŽIAVIMAS

Padėkos savaitgalyje, 
Chicagoje, įvyks Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos XII suvažiavimas Lie
tuvių Tautiniuose Namuose.

Lapkričio 28 d., ketvirta
dienį, bus suvažiavimo ir 
parodos atidarymas. Po to 
seks simpoziumas: "Išei
vių profesinės organanizaci- 
jos maksimalinio naudingu
mo modelis" (inž. J. Danys, 
dr. M. Vygantas, dr. J. Rim
šaitė, dr. A. Nasvytis). Pir
moji diena bus užbaigta su
sipažinimo vakariene.

Lapkričio 29 d., penkta
dienį, po pietų bus skaito
mos 3 paskaitos apie Lietu
vą "Lietuvos žemės turtai" 
— geol. B. Saldukienė, "De
mografinės tendencijos Lie
tuvoje” — dr. Z. Rekašius, 
"Griežtieji ir gamtiniai 
mokslai Lietuvoje” — dr. 
R. Vaišnys. Po paskaitų 
seks simpoziumas: "PLIAS 
-ALIAS dabartis ir ateities 
perspektyvos’’ (inž. D. Ša
tas, dr. K. čampė, arch. A. 
Kerelis, inž. V. Volertas). 
Tą pačią dieną Moterų Pa- 
gelbinis Vienetas, vadovau
jant L. Lapienei, organizuo
ja ekskursiją šeimos na
riams į Balzeko muziejų, 
Sears Tower ir kitur.

Lapkričio 30 d., šeštadie
nį, pietų metu bus skaitoma 
paskaita apie "Lietuvos ir 
išeivijos literatūros lygio ir 
kultūrinio įnašo sugretini
mą" — A. T. Antanaitis. Po 
pietų seks 2 paskaitos: 
"žmogaus įtaka miesto kli
matui” — dr. R. Viskantas, 
"Didieji Ežerai Amerikos 
ūky" — dr. L. Bajorūnas. 
Vakare renkamasi į banke
tą su menine programa ir 
šokiais.

Gruodžio 1 d. suvažiavi
mas užbaigiama sekmadie
nio pamaldomis Jėzuitų baž
nyčioje, Jaunimo Centre.

Posėdžių metu, šalia ei
namųjų reikalų, bus disku
tuojama Sąjungos aktualie
ji klausimai, kaip Sąjungos 
vardo keitimas, ūkinių stu
dijų centro veikla, kartote
kos projekto tęsimas ir kt.

Tikimasi įvairių gamti
nių sričių profesionalų bei 
studentijos entuziastingo 
prisijungimo prie inžinierių 
ir architektų. Dabartinė 
1972-1974 m. Centro Valdy
ba, susidedanti iš inžinierių 
ir įvairių gamtininkų, vado
vaujama okeanografo dr. P. 
Mažeikos, ypatingai rūpino
si Sąjungos augimu ne tik 
Šiaurės Amerikoje, bet ir 
kituose kontinentuose. Bu
vo sudaryta kartoteka, kuri 
bus papildoma ir tikslinama 
ateityje. Nesuspėjusieji iš
siųsti kortelių galės jas 
įteikti Suvažiavimo metu, 
kartotekos informacinio sta
lo talkininkėms. Sąjunga 
turi palankiausias sąlygas 
apimti, visuose pasaulio 
kraštuose dirbančius, įvai-
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ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA! 
Kalėdų dovanoms iėleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų? 

• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (Šios dienos 
vertė apie $600.00) parduodama tik už ...............................
VINCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai (Šios dienos vertė 
apie $60.00) parduodama tik už ..............................................
MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (Šios dienos vertė $100.00) 
parduodama tik už ..............................................................................
ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo
pedija anglų kalba), 6 tomai (Šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už ...........................................................................

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, 

darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

$299.00

$25.00

$42.00

$120.00

U. S. A.
i Telefonai:

*****★**★★**★**★*★****★★****★★*★★****♦***************

1974 m. lapkričio 13 d.

Programos atlikimo metu. Prie pianino Margareta 
Branson-Izdūnytė, Kristina Švarcaitė ir toliau sėdi p. Ki
kutienė.

ST. LOUIS LIETUVIAI RUOŠIASI

DVIGUBAI ŠVENTEI
ALTS-ga visada, kiek tik 

sąlygos leidžia, galimai pras- 
mingiau pamini svarbesnius 
įvykius mūsų tautos istori
joje ir prisimena tuos as
menis, kurie vienokia ar ki- 

rių realiųjų sričių specialis
tus, nors dabartinis vardas 
ir skamba kiek ribotai.

Laukiame gausaus kolegų 
ir jų šeimų dalyvavimo iš 
visur.

Birutė Saldukienė

NAUJAS ANATOLIJAUS 
KAIRIO DRAMINIS VEIKA. 
LAS

KARŪNA
Istorinė drama — poema 

iš Mindaugo laikų — nuo 
1237 iki 1268 metų — pa
rašyta eiliuota kalba ir su
sideda iš trijų savaimingų 
dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, 
vaizduoja Mindaugo kovas 
į karūną. Antroji dalis —. 
Karūnos žiedai, 3 v. drama, 
apima krikšto, karūnacijos 
ir jau suvienytos valstybės 
problemas. Trečioji — Ka
rūnos vaisiai, 3 v. tragedi
ja, sprendžia Mindaugo mir
ties, o kartu ir Lietuvos 
tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 
veiksmai, 27 paveikslai, 
prologas ir epilogas, 318 
puslapių, kietais viršeliais, ' net du mūsų skyriaus nariai 
didelio formato, meniškai 
iliustruota ir gražiai išleis
ta. KARŪNA tinka vaidin
ti, skaityti, deklamuoti mo
kyklose, parengimuose, mi
nėjimuose, graži, taisyklin
ga ir vaizdi kalba. Tai ver
tinga dovana švenčių, var
dadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet ku
ria kita proga savo vaikams, 
anūkams ar draugams, lie
tuviško teatro darbuoto
jams.

KARŪNĄ išleido knygų 
leidykla DIALOGAS. Kaina 
$6.50 su persiuntimu. Gali
ma gauti DRAUGE, DAR
BININKE, KELEIVYJE, 
MARGINIUOSE, VAZNE- 
LIŲ PREKYBOJE, TER- 
ROJE, įvairiuose spaudos 
kioskuose ir pas platintojus, 
arba užsisakyti tiesiai iŠ 
leidyklos tokiu adresu: Lei
dykla DIALOGAS, 8457 So. 
Pulaski Rd., Chicago, III. 
60652.
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tokia veikla sū jais buvo ne
atskiriamai susirišę.

Š.m. lapkričio mėn. suei
na 56 metai, kai buvo pa
skelbtas Pirmasis Lietuvos 
Kariuomenei organizuoti įsa 
kymas. Su šiuo laikotarpiu 
neatskiriamai yra surištas 
ir A. Smetona, buvęs pir
muoju ir paskutiniuoju Lie
tuvos Respublikos Preziden
tu.

ALTS-gos St. Louis sky
rius šią didelę - dvigubą 
šventę: Liet. Kariuomenės 
atkūrimo ir A. Smetonos 100 
gimtadienį ruošiasi pami
nėti lapkričio 23 d. 7 vai. 
Fisher restorane, Bellevil- 
le, III. Kviečiami šiam pa
rengimui pritariantys lietu
viai atsilankyti. Įėjimas vel
tui.

Mes labai pageidaujame 
ir kviečiame lietuviškąjį jau
nimą jungtis į mūsų veiklą. 
Gražų pavyzdį turėjome mi
nėdami skyriaus įsikūrimo 
15-kos metų sukaktį, kai Ri
ma ir Margareta Izdunytės, 
Dalia Grybinaitė ir Rita 
Švarcaitė pasireiškė savo pa 
mėgtoje meno srityje: vie
na pašoko, kita padainavo, 
trečia padeklamavo, o ket
virtoji parodė, kad ji turi jau 
gana prityrusias rankas 
skambinti pianinu.

Tą programą surežisa
vo M. Kikutienė ir R. Izdū- 
nis.

Sąjungos valdyba ir sve
čiai. programa buvo labai 
patenkinti.

Paskutinėmis dienomis

atsidūrė ligoninėje. Bronius 
Tiškus turėjo gana kompli
kuotą akies operaciją, o Jo
nas Miliukevičius dar tiria
mas. Abiems linkime greito 
pasveikimo, (rg)

DIE MAKERS
Experie> ".ed in small progressive dlss 
only. Un'on .ihop. Ali benefits. No 
wulomoti\ e work. No lay off».

10’ year old company. 
SUPER OR SEAL & STAMP CO. 

1401 VERMONT 
DETROIT, MICH.

An F :ual Opportunity Employer 
(83-90)

WANTED 
ELECTRICIANS 

Journeymen ar 8 years related ex« 
perience $4.70 per hour, plūs over
time, company paid benefits and stea- 
dy employment. Convenient 
Detroit location.

Apply Employment Office 
9 a. m. to 3 p. m.

WOODAL INDUSTRIES INC. 
7565 E. McNICHOES 

DETROIT. MICH.
An Equal Opportunity Employer 

_____________________ (83-89) 

TOOL AND DIE
REPAIR

man e.'.perienced in lar«rNeed a T..._ ________,T7( , t_____
progressivc dies to take char^e of 
afternoon shift. Excdlent company 
benefits.

CENTER MFG. INC.
990 — 84TH ST. 

BYRON CENTER. MICH.
616-878-1537 •

' (83-85)

COLD HEADERS
Experienced supervisors and 
operators. Needed by a growing 
suburban Nut manufacturer.

For All Shifts.
Excellent pay and fringe benefits 
Call John Hartz - 313-647-2100

INDUSTRIAL AND 
AUTOMOTIVE FASTENERS 

INC.
3200 W. 14 Mile Rd. 

Royal Oak, Mich.
(83-84)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
'DAR NEIŠSEKUSIOS VERSMĖS'

Aldonos Stempužienės koncerto proga

ANTAHAS NAKAS

SU RAŠYTOJU MYKOLU SLUCKIU PO 
LITERATŪRINĮ STRATOSFERA

ST. PERMINĄS
Vėlinių vakare, viešnia 

iš Clevelando, Chicagoje 
drauge su D. Lapinsku at
liko Įsidėmėtiną dainų ir ari
jų rečitalį.

Koncertą suruošė Santa
ros-Šviesos organizacija, ku
ri savo veikloje pasižymi 
originalių paskaitų, koncer
tų, bei kitų parengimų or
ganizavimu.

A. Stempužienė su kon
certais yra aplankiusi daug 
mūsų kolonijų, dainavo sve
timtaučiams ir daug kartų 
mūsų lietuviškoje operoje 
Chicagoje. Dainuoja jau 20 
metų. Patirtis didelė, plati 
ir šakota. Sakoma, kad pa
tirties mokykloje nėra atos
togų. Neturi jų ir mūsų dai
nininkė. Patirtis formuoja 
žmogų būti geresniu arba 
kartesnių. Prigimtis skati
na ją karštligiškai veikti 
planuoti, gyventi tik dainos 
pasaulyje, kuris jai taip 
reikšmingas, kaip mums gai
vus oras. Dar nepasibaigus 
vienam koncertui, ji planuo
ja jau skirsti Pietų Ame
rikon, Australijon. Vidinis 
nerimas veikti, bėgti, skris
ti, veržiasi kaskadomis, kaip 
norvegiškas vandenkritis iš 
aukšto kalno į gilius fiordo 
vandenis.

Recenzentai per 20 me
tų prirašė daugybę viso
keriopų pastabų apie jos 
dainavimą, tad dabar, po 
tiek metų, šio koncerto pro
ga, nedįstu pradėti skaičiuo
ti solistės šonkaulių bei dia
fragmos išsiplėtimo galimy
bes, balsinių stygų privalu
mus bei jų vibraciją sekun
džių tikslumu. Tokia proga 
lengviausiai būtų nusirašyti 
programos tekstą ir pastaty
ti tašką.

Nenorėčiau šio koncerto 
atlikėjams statyti altoriaus 
bei mažinti jų savimi pasiti
kėjimą, o gal paliesti ir išdi
dumą. žinau, kad recenzuo
damas koncertą, turėčiau 
būti bent 20 kartų didesniu 
žinovu, filosofu, poetu už pa
čius koncertantus, tačiau su 
širdgėla turiu prisipažinti, 
kad mano nuodėminga pri
gimtis linkusi gerus meninin 
kus ‘apkalbėti’, o ‘naminis? 
gyvenantis mano buto tam
siame užkampyje, trina ran
kas ir kikena, vis pastum
damas mano alkūnę su 
plunksna rankose parašyti 
ne taip kaip priderėtų ge
ram recenzentui parašyti...

Šio laikraščio skiltyse jau 
esu pastebėjęs, kad rudenį 
moterų kerėjimams netu
riu jėgų atsispirti. Tai kaip 
gi galėčiau atsilaikyti Stem
pužienės dainų burtams? 
Koncerto pirmojoje dalyje 
jaučiausi važiuojąs Cadilia- 
cu, lygiu keliu, sėdintis 
minkštame fotelyje, o antro
joj koncerto daly kaip va
žiuojąs per gruodą automo
biliu be spiruoklių. Tik skir
tumas buvo besiklausant S. 
Šimkaus 5 liaudies dainų.

Borokinio stiliaus 15-16 
šimt. kompozicijos Peri, Fal- 
conieri, Purcell, Scarlatti, 
Caccini dainininkė atliko la
bai subtiliai. Ypač gražiai 
praskambėjo Purcell iš ope
ros “Dido and Aeneas” 
(K. Ostrausko vertimas) dai
na ir Caccini “Amarilli”, ku
riose dainininkė sukaupė 
skaidrią, permatomą frazuo
tę su gražia melodine lini
ja. Šios dainos priminė to
limos praeities vystantį, bet 
dar gyvai kvepiantį žibuok
lių buketėlį. Mezzosopranas 
skambėjo ramiai kaip taurus 
smuiko garsas, be forsavi
mo, natūraliai ir prasmingai. 
Neblogesnės buvo ir 2 pas
kutiniosios arijos iš “La Gia- 
conda” ir “L’italiana in 

Algeri”. Šumano 10 trumpų 
dainų iš “Dichterliebe” ciklo, 
buvo malonu pasiklausyti. 
Jei dar pridėti 2-joje daly
je S. Šimkaus kaikurias la
bai vykusias dainas, tai čia 
ir pasibaigė solistės sava
rankiškumas ir žavus daina
vimas. D. Lapinsko puikus

Sol. Aldona 

akompanavimas, nors šį 
kartą labiau šaltokas, liko 
atmintyje.

Vėliau solistei teko rung
tis su Bražinsko ir Lapins
ko moderninėmis raudomis 
bei dainomis. Solistei čia 
nevisada buvo paskirta pir
maujanti rolė. Čia jai teko 
dalintis su kompozitorių su
manymais akompanimento 
painiavose. Ypč blankiai 
praskambėjo įdomios ir gra
žios Bražinsko raudos, ku
rių Marcelijaus Martinaičio, 
tarybinio poeto (gim. 1936 
m.) ir Maskvoje įvykusio 
jaunųjų poetų festivalio lau
reato, tekstai programoje 
nebuvo atspausdinti. Moti
nos rauda, adant žuvusio 
sūnaus pirštinę, klausytojų 
auditorijai, vėlinių vakarą, 
abejojant tarybinio poeto 
kryptimi ir eilėraščio turi
niu, nesukėlė jokio gilesnio 
pasigerėjimo. Gal dėlto ir ki
tos raudos labiau išblaškė 
pirmosios koncerto dalies 
gražius įspūdžius. Bražinsko 
raudos savo harmonija - 
įdomios kompozicijos ir jei 
būtų atspausdintas eilė
raščių tekstas, solistės nuo
širdžios pastangos gal būtų 
įvertintos šilčiau.

Solistės narsūs pasisaky
mai spaudoje prieš koncer
tą dėl publikos ir dėl recen
zentų bandymų ją įsprausti 
į kokius nors rėmus iki 
šiol buvę nesėkmingi. Tai 
dalinai tiesa. Tenka pripa
žinti, kad mūsų solistės am
plua (vaidmuo), prie geros 
jos nuotaikos labai keičiasi 
ir platėja. Ji gali atlikti 
estradines kompozicijas ir 
reikalui esant padainuoti net 
pačio Liuciferiaus sūnaus 
kr ikštynų baliuje, o kitą 
rytą nueiti į bažnyčią ir pa
maldžiai pagiedoti “Andante 
Religioso”.

Tačiau visgi ji yra tipiška 
operinio žanro dainininkė. 
Tik kalbėdama - bravuruo- 
ja. Jei būtų nuolatinė lie
tuviška opera, tai ji savo

temperamento ir ambicijos 
dėka, pritiktų atlikti pirma
eiles tamsių jėgų, burtų, 
karmeniškos neištikimybės, 
magijos, Valpurgijos nak
ties, prisotintos patetikos 
personažų roles. Bet kaip 
nėra kur dainuoti, tai visos 
estrados geros.

Stempužienė
Pasitikėdama savim solis

tė galvoja, kad jai esą 
lengviausiai išpildyti primi
tyvias liaudies dainas. Šio 
koncerto pasirinktas reper
tuaras parodė, kad liaudies 
dainas sunkiausiai atlikti. 
Daug kas priklauso nuo 
kompozitorių sugebėjimų ko 
kia harmonija ‘apvilktos’ 
paprastos liaudies dainos ir 
kokia melodinė linija joms 
duota. Bražinsko ir Lapins
ko dainoms solistei prireikė 
net pulto su gaidom ir teko 
kartais su persvara pianis
to pasidalinti vaidmenimis. 
Solistės vaidmenį gerokai 
nublukino sudėtinga atona- 
linė, net galima pasakyti 
improvizacinė dainų harmo
nija prie kurios, jei būtų 
pridėti elektroninės muzikos 
garsai raudų ir dainų visu
ma nebūtų nukentėjusi.

Abiejų kompozitorių dar
bai labai artimi. Ten kur ne
užtenka abiejų rankų pirš
tų, ten akordai spaudžiami 
ranka atstumu nuo kumščio 
iki alkūnės. Bražinsko rau- 
,dos įdomus kūrinys. Lapins
kas geras, jautrus ir muzi
kalus akompaniatorius, ta
čiau drauge su Bražinsku 
ekstravagantiškas, nesusi- 
valdantis, pilnas fantazijos, 
kuri nuveda jį į akligat- 
vių kraštutinumus. Kompo
zitorius muzikalines mintis 
taip sugeba suskaldyti, kad 
vėliau nepajėgia jų sujung
ti ir ką nors labiau prasmin
go supinti. Jo ankstyvesnės 
kompozicijos ‘Mergaitės da
lia’ ir ‘Septynios Vienat
vės’, ‘Maras’ reto grožio kom 
pozicijos. Lapinsko naujas, 
skirtas savo artimiesiems 
‘Bolyvera’ (Balys vera), dar 
neužbaigtas dainų ciklas, su
mani ir įdomi kompozicija. 
Tačiau kompozicinės priemo 
nės neimponuojančios.

Amerikiečių kompozito
rius Henry Cowell (gim. 
1897 m.) išrado “garsų 
puokštę”, kurios akordai 
fortepijono klaviatūroje iš
gaunami suduodant per kla-

Sovietinis rašytojas My
kolas Sluckis rašo lietuvių 
kalba. LTSR kūrybinių są
jungų savaitraštis ‘Literatū
ra ir menas’ kontroliuoja, 
tarp kitų ir sovietinius lite
ratus, kurie rašo lietuvių 
kalba. Nei Mykolo Sluckio 
raštuose, nei ‘Literatūra ir 
menas’ veikimo platformoje, 
nėra nė kvapo to, ką mes 
nuo amžių vadiname lietu
viškumu, lietuvių tautos rei
kalu. Ir sovietinėje literatū
rinėje stratosferoje, kurios 
pasiekia pasižymėję sovie
tiniai rašytojai, nėra nė kva
po to, ką laisvasis pasaulis 
vadina literatūra.

Sovietuose literatūra yra 
tam tikra režimo propagan
dos funkcija, ir ne daugiau. 
Kas mano kitaip, tokiam 
nėra vietos ‘kūrybinėse są
jungose”. Toks stovi, netgi, 
įstatymo niekintojo padėty
je, jeigu prasimanys savaip 
rašyti arba savaip piešti. 
Pavyzdį matėme Maskvoj, 
kur dailės parodą triuškino 
buldozeriai...

Rašytojas Mykolas Sluc
kis yra nuopelnų turįs reži
mo adoptuotos literatūros 
veikėjas. Jis teikėsi parašy 
ti ‘Literatūra ir menas’ 
savaitinukui platų, keturių 
skilčių pamokslą: ką jis pa
tyręs savo žanro literatūrą 
berašydamas? Tai jo straips
nis: “Prie darbo stalo - ap- 
sakymininko patirtis, roma
nisto patirtis”.

Tačiau, arčiau pažvelgus, 
randame, kad Mykolas Sluc
kis rašo apie patirtį, kaip 
kuo sėkmingiausiai operuoti 
sovietinio socrealizmo sfero
je. Autorius rašė apsaky
mus, pagarsėjo keliais roma
nais, turi sovietinio rašy
tojo prestižą. Jis kalba su 
aplombu, su tam tikru pre
tenzingu narcizizmu (savęs 
gerbimu), su nuostaba, skir
ta savo parašytiems veika
lams. Visas tas rašinys ne
pristato Mykolo Sluckio kuk 
lauš asmens padėtyje, bet 
pretenzingo ir savimylos po
zoje.

Parinkęs straipsniui iš
viršiniai kuklų, neva nuošir
dų stilių: papasakosiu aš pub 
likai, kaip rašau, kaip siuže
tą randu, kaip medžiagą 
naudoju, autorius neišlaiko 
straipsnio vientisumo. Jis 
prisipažįsta, kad autobiogra
finis elementas sudarė ir te
besudaro siužetų užuomaz
gas. M. Sluckis dedasi įval
dęs vidinio monologo meto
dą, įvaldęs ir samprotavi
mų racionalumą, atėjęs į psi- 

viatūrą kumščiu, alkūne ar
ba panaudojant atstumą 
nuo kumščio iki alkūnės. 
(Gerai dar kad ne kojomis). 
Cowell “garsų puokštė" su
darė pagrindą kurti naują 
muziką, kuri ‘Rhythmicon’ 
pavadinimu pirmą kartą 
1932 m. buvo pademonstruo
ta New Yorke. Taigi prieš 
42 metus, maždaug tada 
kai tapyboje prasidėjo abs
traktinio meno pakraipa, ku
ri jau dabar skaitoma at
gyvenusia ir grįžtama į nuo
saikesnį vizualinį pasaulį, 
kuriame daugiau, kaip ir 
muzikoje, norima surasti es
tetikos ir prasmės.

Paskaičius šį rašinį net 
rankos pradėjo drebėti. Jei 
kam nepatiko, kaltinkit ne 
mane, o mano kipšiuką “na
minį”. O visgi, nežiūrint 
visų ‘^apkalbėjimų”, kon
certas buvo geras, ypač kai 
prisimini Chestertono po
sakį: “nėra architektūros 
taisyklių pilims debesyse”. 

chologizmą, apreiškęs lyri
nių impulsų.

Paprastai apie rašytojo 
kvalifikacijas parankiau kal
bėti kritikai, ne pačiam au
toriui apie save. Tačiau, 
ten, kur M. Sluckis nutols
ta nuo prisistatymo moty
vų ir pasisako, kaip sugau
na siužetą, autorius atrodo 
nuoširdesnis dėlto ir rašinys 
dvelkia prisipažinimu, ne iš
ieškota poza.

Vienus siužetus jis išvys
tė iš žmonėse sugauto posa
kio. Kitus sugavo savo at
siminimuose. Jam sekasi, 
prisipažįsta autorius, tirš
tinti moralinę ir didaktinę 
veikalo pusę (“Laiptai į dan
gų”). Jis mėgsta uždengti 
veikalą lyrizmu. Jis mėgsta 
rašyti ‘stichiškai’, neretai 
‘ekspromtu’. Jis prisipažįs
ta, kad ‘prozininkui, linku
siam į lyrizmą, sunku ra
cionaliai išdėstyti medžiagą’.

Prozininkai gerai žino, 
kad ‘chaotiškumas’ bei ‘lyriz
mas’ atpalaiduoja autorių 
nuo kompozicijos ieškojimų, 
nuo veikalo racionalių kar
kasų. Chaotiškumas ir lyri
nis padažas žymėjo ir pir
muosius lietuvius prozinin
kus, jų tarpe pav. J. Paukš
telį. Po Putino jau nebuvo 
leistina šitaip rašyti. Meto
das, apie kurį su simpatija 
atsiliepia M. Sluckis, kaip 
besakyti, yra archaiškas me
todas, vykusiai pateisinąs 
autoriaus skubotumą, arba 
jo profesinį nepasiruošimą.

Neilgai besidairant, tokį 
autorių atrandame dabar
tinių sovietinių ‘korifėjų’ 
gretose. Tai Alfonsas Bie
liauskas ir jo siaubingai-pa- 
laidos konstrukcijos knyga: 
“Mes dar susitiksim, Vil
ma”. Dėstymo chaotiškumą 
pridengia ‘modernizmo’ eti
kete. M. Sluckis toliau pa
žengęs konstruktavimo ke
liu, bet jo prozą žudo taria
mas lyrizmas ir už plaukų 
prie lubų pritemptas ‘psi- 
chologizmas’. Nėra prozoje 
didesnių nuodėmių, kaip 
konstrukcijos neįtikimybė ir 
lyrizmo sachariniškumas.

Mykolas Sluckis produk
tyvus ir gerų intencijų au
torius, kiek tai liečia pastan
gas keisti paviršutiniško 
vaizdavimo metodą.

Bet esminis vaizdavimo 
metodas yra ta mirtina li
ga, kuria sovietinė literatū
ra serga. Dėl tos ligos sovie
tinė literatūra negali sukur
ti veikalo, kuris sėkmingai 
būtų kotiruojamas laisvos 
pasaulinės literatūros pa
saulyje. Stratosfera vis lieka 
aprėžta, ribota, panaši į tą, 
kurioje kosmonautas Gaga- 
rinas ieškojo Dievo ir nera

Skulptoriaus Vlado Vildžiūno sukurtos didžiųjų Lie
tuvos valdovų statulos Vilniaus 650 metų sukakties 
proga. Statulos išstatytos Vilniuje. Jos skirtos Mindau
gui, Gediminui ir Vytautui pagerbti. Šią nuotrauką įsi
dėjo New York Times spalio 26.

do. Apie tai byloja M. Sluc
kio pasisakymai, kurie žiau
riai niveliuoja jo norą būti 
įdomiu ir našiu savo rašte:

“Apsakymas, mano nuo
mone, turėjo demaskuoti fa
šistų piktadarybes Didžiojo 
Tėvynės karo pradžioje...”

“Degiau neapykanta fašis
tams, žavėjausi tarybinio 
kario herojiškumu...”

“Vidiniai impulsai sėkmin
gi tuomet, kai kūriniui su
teikiamas didaktinis krū
vis...”

“Literatūra... suinteresuo 
ta, kad įsigalėtų socializmo 
pergalė...“

Pakilę su M. Sluckiu į so
vietinę, literatūrinę stratos
ferą, deja, atrandame bana- 
linę ideologinę makulatūrą, 
apsprendžiančią sovietinės 
raštijos turinį.

III JAV IR KANADOS 
TEATRO FESTIVALIO 

REPERTUARAS
LAIKas: 1974 m. lapkri

čio 27-30 ir gruodžio 1 die
nomis.

VIETA: Jaunimo Cent
ras, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III,

1. Trečiadienis, lapkričio
27 d., 8 v. v---- atidarymas.
Anatolijaus Kairio 3 v. fu- 
tureska

MANO SENELIS.
Režisuoja Darius Lapins
kas. Vaidina Chicagos LB 
Jaunimo Teatras.

2. Ketvirtadienis, lapkri
čio 28 d., 5 v. po piet. Kar
tojama trečiadienio progra
ma.

3. Penktadienis, lapkričio
29 d., 8 v. v. Vinco Kudir
kos 6 paveikslu satyra

VIRŠININKAI.
Scenai pritaikė Jurgis Jan
kus. Režisuoja Andrius Cie- 
minis. Vaidina Rochesterio 
Jaunimo Teatras.

4. šeštadienis, lapkričio
30 d., 8 v. v. Vytauto Alan
to 3 v. komedija

šiapus Uždangos.
Režisuoja Alena Dauguvie
tytė - Kudabienė. Vaidina 
Hamiltono Dramos Grupė 
AUKURAS.

5. Sekmadienis, gruodžio 
1 d., 2 vai. po piet. Jurgio 
Gliaudos 3 veiksmu drama

NAKTIS. ‘ 
Režisuoja Dalila Mackialie- 
nė. Vaidina Los Angeles 
Dramos Sambūris.

6. Sekmadienis, gruodžio 
1 d., 6 v. v.

ŽYMENŲ VAKARAS. 
Programoje: Režisieriu pa
gerbimas, aktorių pristaty
mas, žymenti įteikimas.
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JAUNIU DIENOS KARIBŲ PAKRANTĖJE... (2)
C»

Nuotraukos: Inž. ALFONSO PAULAUSKO 
Paaiškinimai: JŪRATĖS STATKUTĖS DE ROSALES

Venezuelos Jaunimo Sąjungos organizuota stovykla buvo suskirstyta į dvi dali: 
vaikų dienos (nuo 7 iki 12 metų) ir jaunių dienos (nuo 12 metų).

Atsisveikinimas yra skaudus. Niekas nenori namo 
važiuoti, paskutinių stovyklos akimirkų veidai yra tra
giški. Pirmą kartą artimiau suėjęs, jaunimas stovykloje 
pajuto, kad jis sudaro vienetą, kad jis yra tam tikra lie
tuviška jėga. Suvažiavo jie savo iniciatyva, tvarkėsi 
kaip patys išmanė, be vyresniųjų intervencijos. Kai kurie 
net važiavo į stovyklą prieš tėvų valią, nes tėvai bijojo 
vaikus leisti į vien jaunimo organizuojamą stovyklą. 
Dabar, prieš išsiskirstant, jaunuoliai viens kitam žada 
vėl suvažiuoti, vėl susitikti. Stovyklos administratorė 
prisega kiekvienam stovyklos ženklą - atminimą.

Vaikams išvykus, tos pačios dienos popietį suvažiavo į 
lietuvių Jaun. Sąjungos stovyklą ‘jauniai’. Vienas kito 
dar nepažįsta, vieni geriau lietuviškai kalba, kiti vos su
sikalba ar net visai lietuvių kalbos nemoka. Lyg baimi
namasi viens kito, jaučiasi nedrąsiai... Stovyklos vado
vas, centre, išdėsto kietą stovyklos programą: kėli- 
masis 6:30 (kas nesikeis bus ištrauktas iš lovos ir įmes
tas į baseiną), tvarkos palaikymo darbai, paskaitos, pra- 
tybiniai būreliai, sportas, maisto gaminimo prievolės, 
tautinių šokių pamokos, lietuvių kalbos tobulinimas 
ir 1.1. Prievolių ir darbų yra tiek, jog nedrąsumams ne
belieka laiko.

Porai dienų praėjus, visi jau yra susidraugavę, juo
kai ir dainos trykšte trykšta iš visų stovyklos kampų. 
Čia, keturi dainininkai pilnu balsu traukia “buvo gera 
gaspadinė... ha-ha-ha... ha, ha, ha...”. Matyt triukšmo 
buvo daug, nes iš aplinkinių vietovių atėjo vietiniai 
žmonės pasižiūrėti, kas toje stovykloje dedasi. Be to, 
gretimo miesto venezueliečiai jaunuoliai pasiūlė sto
vyklautojams su jais sulošto futbolo rungtynes. Mū
siškiai daug negalvoję, linksmai sutiko, nes iškyla į 
gretimą miestą ir proga pasportuoti viliojo.

Paskaitų yra daug. Paskaitininkus jaunimas pats pa
sirinko ir pakvietė dėstyti. Paskaitų temos buvo pa
rinktos pagal jaunimo pageidavimus: "Lietuviško jauni
mo paskirtis išeivijoje” - skaitė mok. J. Kukanauza; 
“Baltų tautiniai šokiai" -- J. Statkutė de Rosales; “Lie
tuvos istorijos raida"inž. A. Paulauskas. Inž. J. Ma
žeika kalbėjo apie “Maironį, jaunimo poetą”. Girdint šią 
puikią paskaitą ir regint įtemptus klausytojų veidus, 
nrisiminiau vieną kun. St Ylos sakini: "... Maironis... 
buvo vadinamas tautos dainium, lietuvių poetų kara
lium, o tautai atgavus laisvę jaunesniųjų poetų bu
vo nuvainikuotas ir užmarštin skandinamas. Dabar 
jis vėl karaliauja Lietuvoje ir išeivijoje”.

“Eisim broleliai namo, namo...” Atsisveikinimo daina 
yra jaudinanti. Susikabinę rankomis, nuleidę galvas, 
jaunuoliai detonuoja, gaida rėžia ausį, kai kurių bal
sai visai nutrūksta. Keli jaunesnieji atvirai verkia. Vy
resniųjų tarpe, iš tolimo Maracaibo atvykęs aštuonio- 
likametis Edis man prasitaria: “Tai buvo gražiausios 
mano gyvenimo dienos. Naktimis čia net negalėjau už
migti, tik galvojau ir galvojau..." Gal todėl jie taip ašt
riai išgyveno atsisveikinimą, kad stovyklos laikas buvo 
trumpas, - per trumpas. Vos viena savaitė.

“Ei, vyrai, kas nori važiuot futbolą paspardyti? Išva
žiuojame už puslvatandžio". Atsirado dešimt savano
rių. Neturi jie nei tinkamų rūbų, nei batų, niekad nėra 
drauge lošę, nes tų lietuviukų esama iš trijų skirtingų 
miestų. Išvažiavo jie linksmai, o kai nuvažiavo - net 
nutirpo iš išgąsčio. Paaiškėjo, kad teks lošti su žinoma 

pajūrio rajono rinktine. Anie yra gerai susižaidę, 
turi jau daug laimėjimų. Buvo net paruošę trofėjų: 
“Venezuela prieš Lietuvą”. Gi lietuviams dar teko impro
vizuotai skolintis du žaidėjus. Gal iš desperacijos, 
tautinės garbės gynyba tapo tokia svarbi, kad po ypa
tingai kieto lošimo lietuviai laimėjo 5 golais prieš 
2. Grįžę į stovyklą, dar susijaudinę, išprakaitavę, fo
tografavosi su laimėtu trofėjumi. Trofėjus dabar stovi 
Lietuvių Namuose, Caracase.

Jų pačių akimis •••

Dainininkų tarpe kai kurie nemoka lietuviškai, tat kiti 
jiems aiškina žodžių prasmę ir mokina taisyklingai 
žodžius ištarti. Įsijungus į chorą, nebaisu yra pradėti, 
o pradėjus, netrukus atsiranda noras bandyt lietuviškai 
kalbėti. Iš klaidų niekas nesijuokia, nes visi jie vienodai 
su ta lietuvių kalba grumiasi. O dainos jų skamba gra
žiai, net labai gražiai, vietomis gana patetiškai: "... tik
tai ne šiandien, tiktai ne šičia, toli nuo savo tėvų namų--"

Dainų būrelis Nr. 2 irgi savo paslaptis turi. Be dainų 
dar ruošia mažą vaidinimėlį, planuoja pravesti prie laužo 
įvairius žaidimus. Dar trečias būrelis ruošia sekan
čiam vakarui filmų rodymo programą, ir prie viso to, 
stovykloje, nenumatytai susiorganizavo mergaičių kvin
tetas. Vakarai gavosi pilni staigmenų, nuotaikingi, gyvi, 
pagrąžinti spektakliais ir žaidimais, dainomis ir akor
deonų muzika. Po slaptų dienos pasiruošimų, po ilgų pasi
tarimų, štai pasibaigė vakarienė, uždegamas ant jūros 
kranto laužas ir... pradeda byrėti dienos triūso vaisiai, 
visa tai, kas per dieną buvo išmokta.

Jaunimas susiskirstė į pratybinius būrelius. Dainų 
būrelių buvo du, jie tarp savęs lenktyniavo. Dainų būre
lis Nr. 1, atokiai įsitaisęs, kartoja pasirinktas dainas.

Gėlininkystės būrelis tariasi. Pratybiniai būreliai, su- 
skirstę jaunimą mažomis grupėmis ir sujungę juos į 
bendro uždavinio atlikimą, daug prisidėjo prie tarpu
savio suartėjimo ir susidraugavimo. Šias septynias 
mergaites metų bėgyje skiria šimtai ir net tūkstančiai 
kilometrų. Stovykloje jos susidraugavo, surado bend
rus interesus. Pratybinių būrelių buvo įvairių. Vieni 
jauniai mokėsi margučius dažyti, kiti pasirinko lietuviš
ką virimą. Dar kiti pasirinko tautinius šokius, 
dainas, ar čia regimą gėlininkystę. Lietuviško virimo 
pamokose teko matyti nemaža berniukų. Kituose būre
liuose maišėsi maždaug po puse berniukai ir mergai
tės, išskyrus gėlininkystės būrelį, kuris pritraukė tik 
mergaites.

■ laiškai Dirvai
LTV BALIUS LAPKRIČIO 17 D.

Š.m. spalio 30 d. Dirvoje 
Nr. 81 p. J. Šlajus rašo apie 
Lietuvių televizijų. Kas Chi
cagoje ir apylinkėse nežino, 
kad LTV tokia labai my
lima ir reikalinga. Tai liudi
ja rėmėjų skaičius ir auko
tojai. Visa bėda su programos

— Labai malonu — neandertalietis...
— Vilnietis...

Zenonas 5TEINYS

Geriausio Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lolion" preparofos suloiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, paialina niaftėjimą, plauką skilimą, 
stiprina plauką iaknis, podedo atgauti natūralią plauką spalvą. JIB var
todami nebusite neį iili, nei pliki 100%. Įroiyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicina Liq. 8 uncijos 16 tomaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas

vedimu. Geresnis talentas 
be pinigo nepajuda, o jaunie
ji nedrįsta. Niekas nenori 
aukotis iš idėjos. Jei aš per 
8 m. aukojausi surengda
mas 25 programas, tai kodėl 
kiti tuo pavyzdžiu nepase
ka. Dirbčiau toliau, jei mano

sveikata leistų.
Lietuvių Televizija yra 

gera pradžia jaunam talen
tui. Aš džiaugiuosi dirbęs 
ir kartu įvesdamas savo 
dukrą, kuri nuėjus į univer
sitetą galėjo drąsiai užpil
dyti žinių lapą ir baigus kur
są, gavo darbą komunikaci
joje u-te. Todėl tėvai ir jau
nimas, išnaudokite progą, la
vinkite savo talentus, ban
dykite. Tik per darbą ir triū
są galime prasimušti į kito
kį gyvenimą.

Čia dar norėjau atkreipti 
dėmesį Dirvos skaitytojų, 
į vieną p. J. Šlajaus klaidą. 
Vienoj vietoj jis rašo, kad 
bus LTV didžiulis banketas 
lapkr. 27 d., kitoj lapkr. 17 
d. Maloniai prašau pataisyti 
ir atsilankyti į LTV balių 
lapkričio 17 d.

Ačių Dirvai, kad remiate 
Chicagos Lietuvių Televizi
ja!

Su pagarba

Balys Brazdžionis

30 METŲ IŠEIVIJOJE
Dail. Jurgis Juodis, atžy

mėti 30 metu, išeivijoje, 
leidžia spalvotas tautiniu 
pa veikslu r eprod akcijas
(7x9):

1. Mano Tėvu žemė.
2. Laisvės Lietuvai.
3. Tėvynės Laisvė Ne

mitri.
1. Kalantos mirtis.
5. Kovojantis Simas.
6. Margio pėdomis.
7. Kur bakūžė samano

ta.
8. Birštonas nakty.
9. Rytmetis Punioj.

10. Eisim broleliai name.
KAINA; Viena reprodukci

ja — $4.00.
Trys — už $10.00.

Užsisakyti: Jurgis Juodis
214 Eldert La.
\Voodhaven, N. Y. 11421



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

SIMAS KUDIRKA 
ATVYKSTA | 
CLEVELANDA c.
Susiorganizavęs lietuvių 

organizacijų komitetas pa
kvietė Simą Kudirką ir jo 
šeimą apsilankyti Cleve
lande.

Simas Kudirka kvietimą 
priėmė ir š. m. lapkričio 21 
d., ketvirtadienį, atskrenda 
j Clevelandą. Aerodrome jį 
pasitiks Clevelando meras 
Ralph Perk, spaudos ir te
levizijos atstovai.

Tuoj pat įvyks spaudos 
konferencija, o vakare 8 
vai. Naujosios parapijos sa
lėje įvyks jo supažindini
mas su Clevelando lietuvių 
visuomene.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami šiame sutikime 
dalyvauti.

Smulkiau apie sutikimą 
sekite kitą Dirvos laidą. Tė
vynės Garsų ir Baltijos Ai
du radijo programas.

• Clevelando šaulių kuopa 
lapkričio 17 d., sekmadienį, 
4 v. v. Lietuvių Namuose 
šaukia informacinį susirin
kimą.

Zuperio! /hviftoj
■and lcan associaton

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama (f/z/o —
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20.000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland, Ohio *44119 
67-12 Superiojr Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland/ Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

★
DARBO VALANDOS

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus AVilIiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotąja i. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

NAUJI TEISININKAI
Marius ir Jūratė Jakuliai 

sėkmingai išlaikė Ohio Val
stybinius Bar egzaminus 
teisės profesijoje dirbti.

Šiuo metu jie dar gilina 
spec. studijas New Yorke.

ĮDOMI PASKAITA
Penktadienį, lapkričio 15 

d., 8:30 v. v. Cleveland Hts. 
bibliotekos patalpose 2345 
Lee Road, buvęs sovietų lai
kraščio "Literaturnaja Ga- 
zeta” redaktorius Ilja Sus- 
lov skaitys paskaitą apie 
"Teisę būti kitokiu”. Pa
skaitos tema pagrįsta sovie
tinio gyvenimo studijomis, 
smulkiau išdėstytomis Sus
iuvo romane "Vakarykščias 
sniegas”. Romanas apima 
1940-1970 metų laikotarpį, 
kuriame Suslovas įrodinėja, 
kad sovietiško tipo totalita
rinis režimas gamina mora
linius degeneratus, todėl ja
me joks padorus žmogus ne
gali gyventi. Po paskaitos 
redaktorius Suslovas atsa
kys į iškeltus klausimus.

Paskaitą rengia Konser
vatorių Klubas. Visi kvie
čiami atsilankyti. Įėjimas 
laisvas.

• Šventaragio, Vyt. Alan
to istorinio romano II tomo, 
kuris leidžiamas Vilties lei
dyklos, jau atspausdintas ir 
yra rišykloje, pristatymas 
Clevelando lietuvių visuo
menei įvyks š. m. gruodžio 
7 d., šeštadienį, Lietuvių 
Namų salėje. Į pristatymą 
atvyksta autorius rašytojas
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖS j 
MINĖJIMAS-BALIUS

ĮVYKS S. m. LAPKRIČIO 23 D„ 7 VAL. VAK., LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE. |

Meninę dalį atliks RAMOVĖS VYRŲ CHORAS, vadovaujamas JULIAUS KAZĖNO ir akompanuojant I 
Į GENEI KARSOKIENEI. j

I BILIETO KAINA ASMENIUI 10 DOL., JAUNIMUI 5 DOL.

Prašome iš anksto užsisakyti vietas pas A. Jonaitį 531-4608, St. Astrauską 943-5948 ir P. Mainelį I 
| 692-1690. I

I šokiams gros SERBŲ orkestras.
I Rengia L.K.V.S RAMOVĖ CLEVELANDO SKYRIUS j

Vytautas Alantas, buvęs 
Lietuvos Aido vyr. redakto
rius, ir rašytojas Balys Gra
žulis, kuris kalbės apie šį 
monumentalų veikalą. Dalia 
Orantaitė skaitys ištrauką 
iš Šventaragio II tomo. Pri
statymą rengia ALT S-gos 
Cleevlando skyriaus valdy
ba.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami į šį pristatymą 
atsilankyti. Įėjimas veltui.

DIEVO MOTINOS 
NUOLATINĖS PAGALBOS 

PARAPIJOS ŽINIOS
• šv. Mišios lietuviškai 

yra laikomos paprastom die
nom 7 v. v. ir šeštadieniais 
7:30 vai. ryte.

• Parapijos kavinė veikia 
kiekvieną sekmadienį. Rūpi
nasi židinietės. čia malonu 
visiems susitikti.

• Naujas bažnyčios pečius 
kainavo $4,860.00; aukų iki 
Šiol surinkta $3,439.05; 
trūksta $1,420.95. Taigi, 
kiekviena auka labai laukia
ma.

• Senų drabužių vajus 
bus nuo lapkričio 24 d. iki 
lapkričio 30 d. Užjauskime 
vargstančius ir pasidalinki
me su jais tuo, ką turime. 
Dėvėjimui dar tinkamus, 
švarius drabužius parapijon 
atvežti galima nuo lapkričio 
24 d.

• šį mėnesį vyksta lietu
viškos spaudos vajus. Ragi
nami visi savąją spaudą 
remti, laikraščius ir žurna
lus užsiprenumeruoti. Para
pijiečių patogumui prenu
meratos priimamos kleboni
joje. Klebonijos telefonas: 
531-4263.

KAS NORI VAŽIUOTI Į 
FLORIDĄ?

K. Tijūnėlis, automobiliu 
vyksta į Floridą ir mielai 
priimtų dar bendrakeleivį. 
Kas norėtų kartu važiuoti 
j Floridą, prašom skambin
ti jam tel. 486-4558.

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

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

| CLEVEUNDO PARENGIMU 
I__ KALENDORIUS ___

LAPKRIČIO 17 D. 10:30 v.tuoj 
po pamaldų šv. Jurgio parapijos 
festivalis.

LAPKRIČIO 17 D. Šaulių infor
macinis susirinkimas.

LAPKRIČIO23 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Ruošia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 24 D. Kristaus 
Karaliaus šventė. Ruošia atei
tininkai.

GRUODŽIO 1 D, Tėvynės Gar
sų radijo 25 metų sukakties ban
ketas Lietuvių Namų salėje.

CLEVELANDAS BE 
ABIEJŲ SAVO 
DIENRAŠČIŲ

Clevelande leidžiamas 
amerikiečių rytinis dienraš
tis Plain Dealer visą pra
ėjusią savaitę neišėjo dėl to 
laikraščio vadovybės ginčo 
su unija, atstovaujančia re
dakcinį personalą ir vietos 
korespondentus. Unija juos 
išvedė streikan, kada vado
vybė nesutiko grąžintis 
dviejų unijos narių, kurių 
vienas buvo atleistas, kitas 
perkeltas į kitą darbą. Vie
nai unijai pikietuojant, de
šimties kitų unijų nariai at
sisakė ignoruoti pikietus. 
Leidėjai kreipėsi j federali- 
nį teismą, kad jis priverstų 
nestreikuojančių unijų na
rius grįžti darban, ketinda
mi leisti laikraštį, kurį su
redaguotų iš kitur atgaben
ti žurnalistai, nepriklausą 
unijai. Kol teismo eiga už
sitęsė, popietinis dienraštis 
The Cleveland Press ėjo 
normaliai, pirmajame pus
lapyje po savo antraštės 
dėjo ir Plain Dealer antraš
tę ir kiekvienoje laidoje da
vė po keletą PD puslapių.

Teismas savo sprendimą 
paskelbė š. m. lapkričio 8 d. 
vakare, neversdamas kitų 
unijų grąžinti savo na
rius darban. Solidarizuoda
ma streiko sustabdytam 
Plain Dealer, rytojaus rytą 
The Cleveland Press vado
vybė sulaikė savo laikraščio 
leidimą ir neribotam laikui 
paleido visus dirbančiuo
sius. Jų unijos šį leidėjų 
žingsnį laiko nelegaliu ir ke
lia byla valdžios įstaigose.

Kaip ilgai šie ginčai užsi
tęs, niekas nežino. Tuo tar
pu viena aišku: milijoninio 
miesto gyventojai Clevelan
de laikinai negauna nei vie
no, nei kito savo įprastinių 
dienraščių.

Negauna ir iš kitų miestų 
leidžiamų laikraščių, nes 
laikraščių išvežiotojai atsi
sako pardavėjams prista
tyti.

gruodžio 7 d. Šventara
gio II tomo pristatymas visuo
menei, dalyvaujant rašytojams 
Vyt. Alantui ir Baliui Gražuliui 
Lietuvių Namų salėje.

GRUODŽIO 8 D. Vytauto Puš
koriaus piano rečitalis. Ruošia 
Ateities klubas Liet. Namuose.

GRUODŽIO 15 D. Spaudos at
gavimo sukakties minėjimas N. 
parap. salėje. Ruošia LB.

GRUODŽIO 24 D. Pensininkų 
klubo bendros Kūčios.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių Namuose. 
Ruošia LB Clevelando apylinkė.

1975 M.
SAUSIO 5 D. Šv. Kazimiero 

m-los mokinių kalėdinis pasi
rodymas ir popietė su užkan
džiais.

SAUSIO 18-19 D. A. Galdiko 
paveikslą paroda. Ruošia atei
tininkai.

VASARIO 1 D. Literatūros va
karas. Rengia moksleiviai ir stu
dentai ateitininkai.

VASARIO 8 D. Tradicinis blynų 
balius. Rengia Pilėnų tunto skau
tų tėvų komitetas.

Vytauto D. šauliu rinktinės vėliava. Iš kairės - pirm. 
Vladas Išganaitis, vėliavos mecenatai - kūmai Marija 
Dapkienė ir Pranas Tomkus, š. moterų vadovė Stasė 
Cecevičienė ir rinkt. GT pirm. Algirdas Budreckas.

7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.) 
nimą Lietuvoje. Jei tas ta
riamas kaltinimas liestų tik 
mane, absoliučiai nekreip
čiau jokio dėmesio. Bet kai 
kartu- įveliamas ir giliai 
patriotinio laikraščio var
das, tylėti negalima. Tad 
pirmiausia mane apkaltinu
sius prašau nurodyti, kuria
me Dirvos numeryje esu 
kaltinęs mūsų gyvus ar mi
rusius lietuvius patriotus? 
Jei tai viešai nebus paskelb
ta, tada kaltinimas nukryps 
į mane apkaltinusius už 
šmeižto skelbimą.

KOVO 22 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje, 
BALANDŽIO 5 D. ALIAS ir Ohio 

Lietuvių Gydytojų Draugijos pava
sarinis balius Lietuvių Namuose.

BALANDŽIO 6 D. Žldiniečių 
madų paroda Nauj. parap. salėje.

BALANDŽIO 19 D. Grandinėlės 
šventinis vakaras-balius.

BALANDŽIO 26 D. Čiurlionio 
ansamblio 35 m. sukakties kon
certas.

GEGUŽES 3-4 D. Ateitininkų 
šeimos šventė.

GEGUŽĖS 16-18 D. Lituanisti
nio instituto suvažiavimas.

GEGUŽĖS 24-25 D. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
kaktuvinis seimas ir banketas.

BIRŽELIO 1 D. Šv. Kazimiero 
lit. mokyklos mokslo metų pa - 
baigtuvių aktas N. parap. salėje.

BIRŽELIO 22 D. Pensininkų 
klubo Joninių gegužinė.

Wanted lst Class Skilled 
MACHINE TOOL 

REBUILDERS
Mu»l be able to eerape. Mu»t know 
complele machine and tool rebuldmu.

Also 

JOURNEYMEN 
MACHINISTS 

Mu»t be able to net up work from 
blue prints & close tolerance.
Cnn earn »10.00 per hour or niore.

FRED MINGO 
216-871-6340

(85-91)

• Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinė Chicagoje, mi
nėdama 20 metų šauliškos 
veiklos sukaktį, paskyrė 
$25.00 Dirvai paremti. Ačiū.

• Nelson Rockffeller žmo
ną operavo dr. Jerome A. 
Urban. Jis yra sūnus Brook- 
lyno lietuvių tarpe labai po
puliaraus prieš kelis metus 
mirusio lietuvio vaistinin
ko.

• Mano žodynas lietuvių 
ir anglų kalba. Richard 
Scarry. Lietuvių kalbai pri
taikė ir išleido JAV LB 
švietimo Taryba, Leidimą 
parėmė Lietuvių Fondas. 
Didelio formato, 92 psl. 
spalvotos iliustracijos. Kai
na 5 dol. Gaunama šiuo ad
resu: A. Kareiva, 7030 So. 
Rockvvell St., Chicago, III. 
60G29.

EXPERIENCED TIRE MOLD 
MAKERS NEEDED 

FULL TIME 
VERTICAL BORING MILE 

HORIZONTAL BORING M1LL 
MOLD STAMPER

Small shop atmosphere, good wages 
and benefits.

Call 216-724-9350 or 216-724-9359 
OR APPLY TO 

BARRON & BENSON INC. 
121S CURTIS ST. 

AKRON, OHIO 
______________________________ <85-891

DIE SINKER
TOOL AND CUTTER 

GRINDER 
MAINTENANCE 

WELDER 
MAINTENANCE 

ELECTRICIAN
Mušt be qualified and experienced in 
one of the above jobs. Electrician 
mušt be qualified in induHtnal-elec- 
trical troubie shooting and repair.

GOOD RATES AND BENEFITS 
COLUMBUS AUTO 

PARTS CO. 
Hudson St. at North Freeway 

Colunibus, Ohio 43211 
(614) 267-4971 

Contact Personnel 
(85-87)

GENERAL FACTORY 
LIGHT ASSEMBLY

ENGLISH NOT NF.CESSARY. STEADY 
A’ORK AND COMPANY BENEFITS.

THE MINTZ CO.
I 1610 EUCLID AVĖ.
CLEVELAND. OHIO 

216-721-4848
(85-87)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS
SVEIKINAME NAUJUS 
DIRVOS SKAITYTOJUS
Pradėjus vajų, patys ar 

savo pažįstamų paraginti 
užsiprenumeravo Dirvą šie 
asmenys:

Dalia Martus, St. Croix, 
Virgin Island.

Rasa Valaitis,
Cleveland, Ohio.

Patricia Ralph,
Mentor, Ohio.

Antanas Kuprys, 
Hartford, Conn.

Mindaugas šelmys, 
Etobicoke, Canada.

Jonas Balčiūnas,
Toronto, Canada

Frances Machils, 
Willowick, Ohio.

Elena Muchlia,
Los Angeles, Ca.

Viktoras Lesniauskas, 
Palatin, III.

Juozas Juozaitis,
Juno Beach, Fla.

Kazys Bartys, 
Elizabeth, N. J.

Petronėlė Seniūnas,
Grand Rapids, Mi.

Jadvyga Mikužis,
Grand Rapids, Mi.

John Tierney, Stow, Ohio. 
V. A. Kulpavičius,

Palm Beach, Fla.
Petras Vasiliauskas, 

Woodhaven, N. Y.
Sophia Gruzdys, Kent, O. 
Jonas Vyšniauskas, 

Oklahoma City, Okl.
Marius Jakulis, 

New York, N. Y.
Melvina Paulauskas, 

Daytona Beach, Fla.
Steponas Stirbys, 

Chicago, III.
Visus šiuos asmenis ma

loniai sveikiname įsijungu
sius į gausią Dirvos skaity
tojų šeimą.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdyba visą reng
to Dirvai paremti baliaus 
pelną, sumoje $1,158.42, 
įteikė Vilties Draugijai, tuo 
padidindama savo įnašą, ku
ris šiuo metu yra $5,166.66. 
Už tokią didelę paramą sky
riaus valdybai nuoširdžiai 
dėkojame.

• Los Angeles Lietuvių 
Fondo vajaus komitetas 
ruošia parengimą š. m. lap
kričio 30 d. 7 v. v. lietuvių 
parapijos salėje. Įėjimas 8 
dol., bet kurie naujai ar pa
pildomai bus paaukoję Lie
tuvių Fondui bent šimtinę 
ar daugiau, tiems įėjimas į 
parengimą veltui.

A. A.

JUOZUI GAIŽUČIUI

mirus, brolį KAZĮ GAIŽUTI ir jo šei

mą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime

Antanas ir Agnė 
Jonaičiai

ir
SLA 136 Kuopa

MARCELEI PETRAITIENEI

Lietuvoje mirus, jos sūnui PRANUI PETRAIČIUI 

ir šeimai reiškiame gilią užuojautą

Vita. Algirdas ir Edvardas 
Andrašiūnai

• Kristina Švarcaitė, bai
gusi Mascoutah High Schooi 
dabar studijuoja biznį East- 
ern Illinois University 
Charleston, Illinois.

• Dr. K. Bobelis lapkri
čio 6 d. įvykusiame naujai 
sudarytos Amerikos Lietu
vių Tarybos posėdy vienbal
siai perrinktas pirmininku 
naujai kadencijai. Posėdy 
buvo aptarta antroji laisvi
nimo konferencija, kuri 
įvyks 1975 m. pradžioje. Po
sėdy dalyvavo: dr. K. Bobe
lis, T. Blinstrubas, dr. K. 
Šidlauskas, kun. A. Stašys, 
dr. V. Šimaitis, J. Skorubs- 
kas, A. Pakalniškis, E. Vi
limaitė, T. Kuzienė, E. Smil- 
gys, A. Jonikas, I. Blinstru- 
bienė, kun. dr. J. Prunskis.

• Dr. Vaclovas Paprockas 
ir ponia lapkričio 18 iš
skrenda į gydytojų konven
ciją Londone, Anglijoje, kur 
išbus virš savaitės.

• Dail. Romas ir Jūra 
Viesulai susilaukė dukters 
Austės Neringos, kuri gimė 
rugsėjo 6 d. Romoje, Itali
joje. Austė buvo pakrikš
tyta šv. Petro Bazilikoje lie
tuvių koplyčioje, Romoje, 
Italijoj. Tai pirmas toks įvy
kis lietuvių koplyčioje. 
Krikštijo prel. L. Tulaba, o 
krikšto tėvais buvo p. G. 
Pignatelli - Lozoraitienė ir 
kun. K. Veselauskas.

R. ir J. Viesulai jau au
gina du sūnus. Dail. R. Vie
sulas profesoriauja univer
sitete Philadelphijoje.

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami" j prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:

Jonas Jurkūnas, Chicago $25.00 
John Reedy, Elizabeth 22.00 
Kostas Ramonas, Chicago 22.00 
Petras Bulkė,

Hamilton, Ont., Canada 20.00 
Jadzė ir Vladas Dautai,

Willoughby Hills, Ohio 20.00 
Feliksas Andriūnas,

Wyincote, Pa....................15.00
R. Budrys, New York 15.00 
Petras Pagojus, Detroit 15.00 
Stasys Pakauskas,

Windsor, Ont., Canada 12.00 
Antanas Šošė, Chicago 10.00 
Danutė Januta,

Berkley, Ca.................... 10.00
Jurgis Juodis,

Woodhven, N. Y..........10.00
P. Petrušaitis, Racine Wis. 10.00 
H Kmitas, Los Angeles 10.00 
Vaclovas Džigas,

Omaha, Neb.................... 10.00
X. Y., Cleveland.............. 10.00
Pijus Vaičaitis, Largo, Fl. 10.00 
Bronius V. Galinis,

Norwell, Ma.................... 10.00
Leonas Barmus, Chicago 10.00 
Vytautas Česnavičius,

Brooklyn, N. Y.............10 00
Dr. K. Kisielius, Sidney, 10.00 
Vytautas Girnius, Chicago 10.00 
Pranas Kašiuba, Cicero 10.00 
Kazys Krulikas,

Richmond Hill, N. Y. .. 10.00 
Aleksas Šeštokas, Chicago 10.00 
Lijolė Židonytė,

New Haven, Conn.........10.00
J Chmieliauskienė,

Los Angeles, Ca............ 10.00
Ed. Balceris, Los Angeles 10.00 
A. S. Vengris, Chicago .. 10.00 
Juozas Vadopolas, Cicero 7.00 
Simas Radzys, Chicago, III. 6.00 
Juozas Guzulaitis, Omaha 6.00 
A. Pilipavičius,

Juno Beach, Fla.............5 00
Jonas Liorentas,

Hollywood, Fla.............. 5.00
F. Janonis, Brockton, Ma. 5.00 
E. G. Songinas, Chicago 5.00 
Vyt. Graužinis, Chicago, II. 5.00 
Juozas Tumas,

Oak Lawn, II................. 5 00
Mykolas Klimas,

Brockton, Mass.................5.00
Kazys C. Leknius, Detroit 5.00 
J. V. Černius, Upland, Ca. 5.00 
Felicijonas Gaudušas,

Chicago, III........................ 5.00
Konstantinas Petrauskas,

Chicago, III........................5.00
Algirdas P Muliolis,

Euclid, Ohio ................. 5.00
Andrius Bliudžius, Detroit 5.00 
Rokas Petkevičius,

Lewiston, Maine .......... 5.00
Petras Bakūnas, Baltimore 5.00 
Jonas Švoba,

Madison Hts., Mich. .. 5.00 
Alfonsas Krakauskas,

Chicago, III..................... 5.00
Motiejus Vaišnys,

Ocean City, N J................3.00
Anna Davidonis, Phila., Pa. 2.00 
Marijus Blynas, Cleveland 2.00 
Pranas Ambrazas, Euclid 2.00 
Juozas Salučka, Rockford 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Lietuvių Veterinarijos 
gydytojų draugijos valdyba 
rengia draugijos veiklos 25 
metų paminėjimą š. m. 
gruodžio 7 d. 7 v. v. Jauni
mo Centro kavinėje, Chica
goje. Programoje numatyta 
trumpa akademija, vakarie
nė ir šokiai.

• Jadvyga Chmieliauskie
nė, Los Angeles, Ca., siųs
dama Dirvai paremti auką 
10 dol., rašo: "Džiaugiuos, 
kad laikraštis vis tobulėja". 
Ačiū.

• K. Žukauskas, Beverly 
Shores, Ind., Dirvai paremti 
atsiuntė auką 20 dol. Ačiū.

• IVisconsin Lietuvių Die
nai rengti komitetas, pėr vi
cepirmininką M. Tamulėną, 
iš gautojo šiais metais pel
no, skirstant spaudai, Dir
vai paremti atsiuntė 10 dol. 
Ačiū.

Vl*D*S BiiTtlUS

Vytauto Didžiojo šauliu, rinktinės iškilmėse Chicagoje programą atliko Kar. 
Juozapavičiaus šauliu kuopos trio. Iš dešinės - komp. Alfonsas Mikulskis, L. Cap- 
lickienė, N. Braziulienė, 0. Mikulskienė, muz. G. Karsokienė, programos vado
vas Alg. Budreckas, š. Jolanta Jazarskytė ir š. moterų vadovė S. Cecevičienė.

C. Genučio nuotrauka

• TIK neseniai šioje skil
tyje rašiau, kaip žaibiškai 
dirba ir žinias perduoda di
dieji amerikiečių dienraš
čiai. Bet lapkričio 5, tą isto
rinę dieną, kai iš sovieti
nės imperijos į New Yor- 
ką atvyko Simas Kudirka 
su šeima, mūsų ‘Margu
čio’ radijas, informuodamas 
klausytojus apie Simo Ku
dirkos ir jo šeimos atvyki
mą į New Yorką, pralenkė 
net amerikiečių dienraščius 
Chicagoje. Žinią, kad S. 
Kudirka jau išvyko iš Mask
vos, sužinojau lapkričio 5 d. 
rytą iš Draugo red. Al. Ba
rono. Kažkas tą žinią nugir
dęs per amerikiečių radiją. 
Po to specialus kursas mo
kykloje, kelionė iš vidur- 
miesčio į namus ir vakarop 
susirūpinimas žinių surinki
mu “7 Dienų...” skilčiai, ku
rią rašau trečiadienių rytais. 
Paskambino LŽS cv pirm, 
kun. J. Vaišnys ir paprašė 
vakarop užsukti pas jį. Pas jį 
ir sužinojau, jog Margutis 
pranešęs klausytojams, kad- 
S. Kudirka su šeima jau 
New Yorke, kad juos pasiti
kę apie 30 žmonių, kad visi 
esą sveiki ir laimingi. Nie
ko nelaukęs skubėjau nusi
pirkti Sun-Times dienraštį 
ir sužinoti daugiau informa
cijų, nes Margučio radijo 
programos, dabar perduoda
mos 5-6 vai. p.p., nepaklau
siau. Nusipirkęs Sun-Times 
dienraščio 5 vai. p.p. žalią
ją laidą, 14 psl. radau di
delę antraštę “Lietuvis jūri- 
nininkas atvyksta į JAV?” 
Antraštė buvo su klaustuku 
ir dienraščio redakcija iš 
savųjų šaltinių tuo metu 
dar nebuvo šimtaprocenti
niai patyrusi ar S. Kudirka 
su šeima tikrai jau atvyko, 
ar ne. Gi tą pačią valandą 
mūsų Margutis kaip tik pra
nešė klausytojams Kudirkų 
atvykimo žinią ir net smul

LŠST apdovanoti visuomenės veikėjai ir šauliai, ku
riems buvo įteikti garbės ženklai minint Vytauto D. 
šauliu rinktinei 20 metų veiklos sukaktį. Iš kairės - 
pulk. J. Švedas, pulk. R. Ališauskas, J. Tamulis, 
dr. K. Bobelis, kpt. A. Juškevičius, P. Beinoras, V. Pet
ronienė, P. Aglinskas ir K. Jakštas. C. Genučio 
nuotrauka

kesnius jų sutikimo faktus. 
Tadgi lietuviška radijo va
landėlė šiuo atveju pralen
kė informacijos greitume 
amerikiečių dienraštį.

* VAKARE, atsiradęs na
muose, apie 11 vai. prisi
skambinau į Margutį, kurio 
telefono linijos iki tol vis bu
vo užimtos. Atsiliepė pats 
Margučio vedėjas P. Petru- 
tis, žaibiškos veiklos ir inicia 
tyvos žmogus. Paklausiau 
naujienų apie S. Kudirką 
ir jo šeimą. P. Petrutis 
pabrėžė, kad tik neseniai 
telefonu kalbėjęs su pačiu S. 
Kudirka, S. Kudirka, vos pa
siekęs laisvą Amerikos že
mę, paprašė jo paleidimu 
labiausiai besirūpinusiam II- 
linois kongresmanui R. Han- 
rahan perduoti šį, pažodžiui 
užrašytą, sveikinimą: “Aš 
nuoširdžiai sveikinu Jus ir šį 
didingą kraštą -- mano mo
tinos gimtinę. Dėkui Jums 
už Jūsų kovą dėl mano iš
laisvinimo iš Sovietų barba
riškumo. Esu tikras, kad ne
trukus susitiksiu Jus ir pa
spaustų Jums ranką. Aš no
riu perduoti Jums, Jūsų šei
mai ir kraštui geriausius lin
kėjimus. Noriu palinkėti 
Jums ir Jūsų didingai vals
tybei laimėti šiose sunkiose 
dienose prieš komuznimą. 
Tikiu, kad ateityje aš 
galėsiu padėti Jums iškovo
ti laisvę Pabaltijo tau
toms...”

• TĄ dieną, kai Simas Ku
dirka su šeima pasiekė lais
vąją Ameriką, daugelyje 
vietų vyko rinkimai. Per
renkamųjų tarpe buvo ir II- 
linois kongresmanas R. Han- 
rahan, dėjęs didžiausias pas
tangas išgelbėti S. Kudirką 
ir jo šeimą. Bet toji triumfo 
diena Kudirkos šeimai ir 
laisvėje gyvenančiai lietuvių 
išeivijai sudavė skaudų smū
gį mūsų bičiuliui Kongr. R. 

Hanrahanui, nes jis labai 
nedidele balsų mažuma pra
laimėjo rinkimus. Trečiadie
nio rytą, sėsdamas rašyti 
šios apžvalgos, apie praėju
sius rinkimus pasikalbėjau 
su kai kuriais žmonėmis, bu
vusiais arti kongr. R. Han- 
rahan. Iš jų patyriau rinki
mų rezultatus bei nuotaikas. 
Tik ka suvesta statistika ro
dė, kad mūsų draugas pra
laimėjo net tirščiausiai lietu
vių apgyventuose precinc- 
tuose. Reiškia, kad visi lie
tuviai už jį nebalsavo, nors 
kongresmanas lietuvių rei
kalais proporcingai gal dau
giausiai rūpinosi. Tai tikrai 
skaudi ir netikėta ironija, 
jei toji, jo rinkiminėje būs
tinėje turima balsavimo sta
tistika yra šimtaprocentiniai 
autentiška.

• ILLINOIS universitete 
lietuvių literatūrą bei dramą 
studijuoja studentai šiuo 
metu šalia kitų lietuvių 
dramaturgų gyvenančių tė
vynėje ir išeivijoje, plačiai 
nagrinėja ir JAV LB Kul
tūros Tarybos pirm, rašyt. 
Anatolijaus Kairio, vieno iš 
produktyviausių išeivijos 
dramaturgų, kai kurias dra
mas. Anat. Kairys daugu
mai pažįstamas ne tik kaip 
rašytojas, bet taip pat kaip 
plačių užmojų kultūrinių dir
vonų purentojas. Jam bū
nant LB Kultūros Fondo pir
mininku, Chicgoje buvo su
rengti du Teatro festivaliai. 
Dabar gi A. Kairys, būda
mas dar aukštesnėse parei
gose LB instutucijose, su 
talka ruošia III-jį Teatro fes
tivalį Chicagoje lapkričio 27- 
gruodžio 1 d.d. Apie tai pla
čiau kitą kartą.

• LIETUVIŲ žurnalistų 
centro valdyba, ruošdama 
spaudos balius, nekartą bu
vo svarsčiusi Vyt. Kasniū- 
no iškeltą pasiūlymą: pa
sikviesti iš Kalifornijos Br. 
Railą, kad jis padainuotų 
spaudos valsą, nes Br. Rai
la turįs gražų balsą ir savu 
metu yra lankęs konserva
toriją. Todėl kai pas J. Kar
velį išgirdau 1934 m. išleistą 
plokštelę su joje dainuojamu 
spaudos valsu, automatiškai 
pagalvojau, kad ten dainuo
ja Br. Raila. Pasirodo, ten 
dainavo ne Raila, bet Šaba- 
niauskas. Spaudos valso žo
džiai gi parašyti Br. Railos. 
Už klaidą skaitytojų atsipra
šau.

•NAUJIENOSE Chicago
je neseniai įsisteigęs Spau
dos klubas, šalia kitų apkal
tino ir mane, kad aš Dirvo
je rašąs “agitpropinius” 
straipsnius ir išjuokiąs tuos, 
kurie rašo apie sunkų gyve 

(Nukelta į 7 psl.)
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