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SIMO KUDIRKOS DIENA CLEVELANDE
Reportažas PRANO KARALIAUS ir JONO GARLOS

Lapkričio 21 Clevelando 
lietuviams buvo, tartum, 
šventė. Pamatėm savo hero
jų, knygose aprašytą, dai
nose apdainuotą, kalbose ir 
susirinkimuose daug kartų 
minėtą Simą Kudirką ir jo 
žmongą Genovaitę - Genelę.

Šiurpi, šalta ir audringa 
lapkričio rudens diena pri
minė sunkią ir audringą Si
mo 4 metų praeities dramą, 
bet ji nesulaikė mūsų žmo
nių išsiruošusių pasitikti 
Simą Hopkins aerodrome. 
Minutės tikslumu iš New 
Yorko atskridusiu lėktuvu 
atvyko seniai lauktas sve
čias. Su juo kartu atvy
ko Vliko pirmininkas dr. K. 
Baliūnas ir bostonietis inž. 
Veitas.

Čia juos pasitiko apie 150 
lietuvių. Tautiniais rūbais 
pasipuošusios mergaitės su
tiko svečius su gėlių puokš
tėmis, jaunimo būriai su tri
spalvėmis vėliavėlėmis, su 
pačių pasigamintais plaka
tais, su linksmais pasisvei
kinimo šūkiais ir plojimu.

Čia svečius į savo globą 
perėmė Clevelando miesto 
viešųjų įmonių direktorius 
inž. R. Kudukis ir jo talki
ninkai - LB Clevelando Apy
linkės pirmininkas J. Mals- 
kis, Altos Clevelando sky
riaus pirmininkas Alg. Ruk

šėnas, A. Kalvaitis ir kiti. 
Simo apsaugai buvo paskir
ti amerikiečiai pareigūnai, 
kurie buvo su juo visą jų 
viešnagės Clevelande laiką.

Iš aerodromo Simas Ku
dirka nuvyko i televizijos 
stotį, kur turėjo interview 
su populiaria žinių komen
tatore Dorothy Fuldheim.

12 vai. lietuviai užpildė 
mieto tarybos posėdžių salę, 
talpinančią apie 100-150 
žmonių. Tai buvo Clevelan
do lietuvių istorinė diena. 
R. Kudukis trumpa kalba 
nupasakojęs prieš 4 metus 
įvykusią Simo ‘šuolio į lais
vę’ dramą, pristatė jį Cleve
lando merui R. Perk ir gau
siam būriui amerikiečių te
levizijos, radijo bei laikraš
čių korespondentų. Geras 
ir ištikimas lietuvių bičiulis 
meras R. Perk nuoširdžiai 
pasisveikino su Simu ir Ge
nele. Šiltais žodžiais jis nu
švietė Clevelando, bene vie
nintelio JAV didmiesčio, ri
bose besireiškiantį visų tau
tinių grupių darnų sugy 
venimą ir pasigyrė esąs gar
bės lietuvis. Po to jis 
perskaitė ilgoką savo pro
klamaciją, skelbiančią lap
kričio 21 - Simo Kudirkos 
diena Clevelande. Cituojame 
keletą paskutiniųjų tos pro
klamacijos sakinių: “Simas

VIRŠUJE: Simas Kudir
ka kalba Clevelando mies
to savivaldybės posėdžiu 
salėje. Nuotraukoje iš kai
rės: Algis Rukšėnas, ver
tęs Simo Kudirkos kalbą, 
Simas Kudirka, meras 
Ralph Perk, Genė Kudirkie
nė, Clevelando miesto viešų
jų įmonių direktorius Rai
mondas Kudukis ir Vliko pir 
mininkas dr. Kęstutis Valiū
nas.

KAIRĖJE: Simas sutin
kamas Clevelando aerodro
me. Prieky Ingrida Nasvy
tytė ir Renė Motiejūnaitė 
įteikusios gėles G. Kudirkie
nei.

♦ APAČIOJE: Simas lydi
mas jaunimo prie žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės pamink
lo.

Simas Kudirka uždega prie paminklo laisvės liepsną. 
Šalia stovi kleb. kun. G. Kijauskas ir G. Kudirkienė.

Kudirka šiandien yra sim
bolis žmogaus amžinų kovų 
už laisvę ir yra paskati
nantis pavyzdys jo tėvynai
niams ir laisvę mylintiems 
žmonėms visame pasauly
je”. Toliau R. Perk ragina 
Clevelando gyventojus jung
tis su juo pagerbiant šį drą
sų, herojišką vyrą ir linkėt 
jam, jo žmonai Genelei, duk
relei Lolytei ir sūnui Eval
dui ilgo ir laimingo gyveni
mo laisvame mūsų krašte.

Po to kalbėjo Simas. Jo 
žodžius televizijos ir radi
jo reporteriams vertė Algis 
Rukšėnas. Nupiešęs klaikų 
rusiškos komunistinės san
tvarkos vaizdą, visų žmogiš
kųjų vertybių naikinimą, 
Simas įspėjo laisvojo pasau
lio tautas nesiduoti sovieti
nės propagandos melui ir vie 
ningai spirtis prieš bendrą 
visai žmonijai pavojų. Iki aš
arų susigraudinęs Simas kal

bėjo apie Sovietų Rusijos 
laikomus ir Solženicino ap
rašytus mirties lagerius, jų 
baisumą ir žiaurų, beviltišką 
likimą tų nekaltų aukų, ku
rios ten patenka. Prašė Si
mas jų nepamiršti ir jiems 
bent laiškais ar kitokiais bū
dais padėti. Pabaigęs savo 
kalbą, Simas padėkos ženk- 
lan įteikė Merui dovanėlę -- 
Sibiro lietuvaičių maldų 
knygelę anglų kalbon iš
verstą. Ta proga Simas pa
linkėjo Merui ir visai Ame
rikai Dievo pagalbos ir pa
laimos.

Po konferencijos abu Ku
dirkai prisidėjus ir kun. G. 
Kijauskui su juos lydinčiais 
spaudos atstovais nuvyko į 
Blue Fox restoraną prieš
piečių. Ten jau prasidėjo 
laikraščių korespondentų pa 
sikalbėjimai, kurie buvo

(Nukelta į 7 psl.)
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PREZIDENTO FORDO KELIONE
Ginčas dėl jos reikalingumo

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, 
kad prezidento Fordo kelio
nė į Tolimuosius Rytus ne
buvo reikalinga. Šiaip ar 
taip jo žinios ir patyrimas 
užsienio politikos laukuose 
negali būti didelis, jokių di
delių permainų jis ir norėda
mas negali padaryti, todėl 
gal būtų buvę geriau, jei jis 
liktų namuose ir susitelktų 
ūkinių problemų sprendi
mui. Iš kitos pusės tačiau 
netrūksta rimtų argumentų 
ir už tą kelionę ir Fordo su
sitikimą su Brežnevu visa 
puse metų anksčiau negu 
buvo planuojama. Visų pir
ma Kissingeris (ir ne tik jis) 
bijo, kad JAV prarado tą 
iniciatyvą tarptautinėje po
litikoje, kuri atnešė tiek 
daug laimėjimų per pirmą 
Nixono prezidentavimo ter
miną. Ji buvo daugiau ar 
mažiau kivirčų tarp Sovie
tų Sąjungos ir Raudonosios 
Kinijos išnaudojimas. Už- 
megsdamas gerus ryšius su 
abiejom tom valstybėm Wa-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

shingtonas galėjo patogiai 
laviruoti ir pasaulinės taikos 
išlaikymui ir savo naudai. 
Watergate byla tą inciaty- 
vą suparaližavo. Vėl pradė
ta kalbėti apie karą Artimuo 
siuose Rytuose ir pasirodė 
ženklų bylojančių apie ki- 
niečių-sovietų santykių pa
gerėjimą.

Bendro komunistinio fron
to atstatymas, aišku, suda
rytų rimtą grėsmę. Tiesa, 
istorija moko, kad tikyba, 
šiuo atveju komunizmas, la
bai retai kada priverčia 
užmiršti tautinius nesutiki
mus (tik atsiminkime mū
sų santykius su katalikais 
lenkais), tačiau negalima ir 
visai išskirti galimybę, kad 
pergyvenama kapitalizmo 
krizė gali privesti prie ko
munistų noro bendrai pažu
vauti sudrumstuose vande
nyse. Kiekvienu atveju ara
bų valstybėm gali pabandy-
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pas vieni 
lietuvį kailininke; 
Chicagoje

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

pasirinkimas
kailių

sr...

ti smarkiau intriguoti tarp 
JAV ir Sovietų ir abi su
pervalstybes įstumti į kon
fliktą prieš jų pačių valią. 
Jau vien ta galimybė skati
no Fordo-Brežnevo skubų 
susitikimą, jei ne kam kitam 
tai bent pademonstruoti, 
kad jie gali susitarti ir 
padiktuoti Artimiesiems Ry
tams taiką ar karą.

Grįžtant prie sovietų- 
kiniečių tarpusavio santykių 
reikia pastebėti, kad jie iš 
tikro pagerėjo. Kiekvienu 
atveju, prekybos tarp jų apy 
varta, kuri buvo neseniai 
nusmukusi beveik iki nulio 
pereitais metais padidėjo 
iki 300 milijonų dolerių. Dar 
svarbiau, kad Mao ir Čiu En- 
lai režimas eina prie galo ir 
jei dėl įpėdininkystės bū
tų pradėta peštis, viena kuri 
pusė gali ieškoti paramos 
pas sovietus. Kiekvienu at
veju ‘sargybų pasikeitimas’ 
Pekine, lygiai kaip ir Krem
liuje, kurio valdanti klika 
jau pasiekė pensijos am
žiaus gali privesti ir prie už
sienio politikos pasikeitimų.

Taip žiūrint, Fordo kelio
nė buvo būtinai reikalinga. 
JAV reikalingi glaudūs ir 
draugiški ryšiai su Japoni
ja, reikalingas ir atnaujin
tas dialogas ir su Mask
va ir su Pekinu. Žinoma, 
naivu būtų tikėtis, kad pa
sisvečiavimas vienam ar ki
tam mieste galėtų ką nulem
ti, tačiau noro nepamiesti 
diplomatinės inciatyvos pa
demonstravimas gali šį tą 
reikšti.

Po noro pademonstravi
mo turėtų sekti ir veiks-

mai. Visų pirma, JAV ir 
toliau turi pasilikti militari- 
niai stipri. Idant veiksmai 
galėtų pasekti žodžius. Ant
ra, JAV turi išnaudoti tą 
pranašumą, kurį pats liki
mas davė jai į rankas. Bū
tent, ji yra didžiausias mais
to gamintojas ir eksporti- 
ninkas. Ir sovietai ir kinie
čiai turi jį įsivežti ir ne
vengia maisto panaudoti po
litiniams tikslams. Šiais me
tais, pavyzdžiui, sovietai sie
kė JAV pirkti daug daugiau 
javų negu jiems patiems 
buvo reikalingi. Perteklius 
jiems buvo reikalingas ne 
sandėliavimui, bet eksportui 
į kitus kraštus. Svarbiausia, 
amerikiečiai neturėtų už
miršti, kad taikos išlaiky
mas reikalauja nemažiau 
pastangų ir budrumo negu 
karo laimėjimas.

DOVANOS Į LIETUVĄ 
IR USSR

P. Maurice Rifkin, Poda
rogifts, Ine. ir Globė Parcel 
Service, Ine. prezidentas ką 
tik grįžo iš kelionės į Sovie
tų Sąjungą. Būdamas Mask
voje, jis aptarė su Vniešpo- 
syltorgu abi jo firmas lie
čiančius reikalus bei toles
nius patarnavimų pagerini
mus teikiamus tūkstančiams 
tų firmų klijentų.

P. Rifkin apžiūrėjo Vne- 
šposyltorgo sandėlius ir 
buvo maloniai patenkintas 
didžiu asortimentu prekių, 
prieinamų gaunantiesiems 
dovanas pagal specialius už
sakymus arba pagal Prefe- 
rencinius Rublių Certifika
tus. Tų prekių tarpe yra ge
riausios rūšies baldų, drabu
žių, kamerų, tekstilės, šal
dytuvų, televizijos imtu-
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IŠ KITOS PUSĖS...
Neseniai St. Perminąs DIRVOJE rašė apie Stasio 

Pilkos debiutą GIMTAJAME KRAŠTE. Man tai primi
nė kitas gastroles to paties organo puslapiuose. 
Tiesa, tai nebuvo scenos darbuotojas, bet šiaip suma
nus tautiniais jausmais prekiautojas V. K. Jonynas. 
Klausimas: “Žinome, kad Jūs ir anksčiau nesutapdavo
te su tais, kurie norėtų užkirsti kelią išeivijai bendrauti 
su tėvų žeme... Ką apie tai pasakytumėte dabar, ar
timiau susipažinęs su šiandieniu Lietuvos gyvenimu, 
mūsų kultūros reiškiniais?” - išprovokavo marias kom
plimentų.

“Jūsų kultūrinio gyvenimo pulsas - atsakė Jonynas 
- yra taip galingas, prasmingas ir gražus kaip Dig- 
rio vargonai... Kūrybinių galių paminklai ne tik mies
tuose, jų parkuose, muziejų rūmuose, bet ir mokyklo
se, ligoninėse, viešbučiuose, valgyklose ir pagaliau ko
lūkiuose, -- visur gaivina lietuvį, jį apsupdami ir šildy
dami kūrybinių galių šiluma”. Konkrečiai didžiausia 
‘kūrybinių galių šiluma’ buvo sutelkta prie vaišių sta
lų. Po jų nepaeinantį svečią, jo paties prisipažinimu: 
“Draugo P. Gudyno toli siekiančios rankos... kilnojo iš 
vieno muziejaus į kitą iš koncertų salių į teatrus, iš paro
dų salių į pavienes dailininkų studijas, ir taip per trum
pą laiką išsamiai susipažinau, kam ir kaip plaka kūry
binga lietuvio širdis”. Kilnojamas Jonynas buvo ne 
tik “toli siekiančiom rankom”, bet ir kolegų dailininkų 
automobiliais, “kurie nugalėjo distancijas ir savo au- 
tovairuotojų sugebėjimus šauniai praktikoje įrodė”. Tas 
paskutinis sakinys tik tada įgauna prasmę, jei prileidi, 
kad važiuota buvo visai pasigėrus.

Už tas vaišes garbingas profesorius, žinoma, turėjo 
atsilyginti. Dėka tam savo akimis galime pamatyti kaip 
vis iš naujo atgimsta seniausioji pasaulio profesija. My- 
limasi su tuo, kas moka. Su ilgesiu prisimini tuos, ku
rie visdėlto neparsidavė, kaip Solženicinas, bet būkime 
praktiški: nė jų dauguma ir GIMTAJAM KRAŠTUI 
nepritrūks pasikalbėjimų su išeivijos pažibom.

Už tat iš kitos pusės žiūrint, tik galima palinkėti, 
kad jos geriau susiorganizuotų ir nustatytų tvirtą tarifą, 
kiek turi būti panešiota kurio nors draugo toli siekiančios 
rankom už nepriklausomybės laikotarpio išniekinimą, 
kiek už išeivijos vargų išryškinimą ar savęs iškonevei- 
kimą. Tam reikalui reikėtų įsteigti, prisiminus senąjį 
Kauną, Nemuno Gatvės Klubą, o jei ta gatvė jai nieko 
nesakytų, gal vertėtų sustoti prie mažiau konkretaus 
vardo, kaip pvz. “Atsiduodančių Patriotų Klubas”. VM

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

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS 
ŠVENČIU KELIONEI 

Į ARGENTINĄ 
Išskrenda š. m. gruodžio mėn. 19 dieną 

per New Yorką.
Bilieto kaina iš Chicagos —

14/28 dienoms $770.00 asmeniui 
28/45 dienoms $694.90 asmeniui

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS: 
KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJOMIS

Vasario mėn. 1 d. — EKSKURSIJA J HAVAJUS — 
4 salos, 15 dienu kelionė

$549.00 -f- 10'/< mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Vasario mėn. 15 d. — EKSKURSIJA Į MEKSIKĄ — 
7 dienu kelionė (Mexico City, Acapulco) 

$339.00 4- 10' < mokesčio, asmeniui 
(dvigubam kambary)

Kovo mėn. 10 d. — EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ 
ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ, 10 dienu kelionė 
$939.00 asmeniui (dvigubam kambary)

Balandžio mėn. 19 d. — ŠVENTŲ METŲ 
EKSKURSIJA 1 ROMĄ — 11 dienų kelionė 

$659.00 asmeniui (dvigubam kambary)
PRICES & AIR KARES SUBJECT TO CHANGE. KATES 
QUOTE1.) MASEI) ON TARIFFS AND ENCHANGES IN 

EFFF/’T ACGUST 1, 1974.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE
BUREAU

9727 South VVestern Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos, sudarome 

reikalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame in
formacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pa
saulio kraštus: parduodame lėktuvu bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas.

KALĖDINIAI DOVANU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškite pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios, 

ypač, yra ten naudingos ir pageidaujamos.

Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka 
moterų eilutėms arba suknelėms. 1 jardas 
kainuoja ..................................................................... $

Lygi crimplene medžiaga suknelėms. 1 jardas . ...$ 
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas ..........$

(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų) 
viename siuntinyje).

Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga
314 jardo ...................................................................... $50.00

Labai gera eilutei angliška medžiaga. 314 jardo . .. .$43.00 
Moterų paltams medžiaga, stora, vilnonė. 3 jardai .. $30.00 
Minko kailis moteriškam paltui ...................................$50.00
Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai ...............$36.00
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai.

(Cardigans) ........................................ e.....................$16.50
Vyriški nailono marškiniai.............................................. $ 9.50
Sulankstomi lietsargiai, labai geri ...............................$ 8.00
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon

skarelės su blizgučiais .............................................. $ 7.20
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių 
prekių, kurias iš čia negalima pasiųsti. Taip pat siūlome 
pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui ’’0iimpia” rašomąsias 

mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba 

kitas šalis.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hacknev Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

6.00
5.40
7.80

vių, elektrinių apyvokos 
prietaisų ir t.t.

P. Rifkinui ypač dideli 
įspūdį padarė gausumas 
automobilių modelių, kaip 
Žirguli ir Moskovič ir jis įs- 
tikino, kad jie labai pato 
gūs važiuoti. Užsakymai vyk 
domi greit, o užsakyta pre
kė gavėją pasiekia ne vėliau 
kaip per mėnesį, jei tik prie 
gavėjo vardo, pavardės yra 
pažymėta ir tėvo vardas. Pa
vėlavimų pasitaiko dažniau
siai tada, kai užsakytojas 
nenurodo gavėjo tėvo vardo.

Tam tikrų pagerinimų pa
daryta ir ryšium su siunti
nių įteikimu, ypač, kai siun
tiniai pilnai ir teisingai ad
resuoti.

Būdamas Sovietų Sąjun
goje, p. Rifkinas lankė ir 
Vniešposyltorgo skyrius net 
tokiuose tolimuose miestuo
se, kaip Taškentas, ir atrado

juos irgi gerai aprūpintus 
geriausiomis prekėmis, gau
namomis už užsienio valiu
tą (certifikatus) žemomis 
‘diplomatinėmis’ kainomis.

Podarogifts, Ine. ir Globė 
Parcel Serivce, Ine. centras 
yra 240 Fifth Avenue, New 
York, N.Y. 10001, o jų sky
rių yra visose Jungt. Valsty
bėse. Skyriai apie čia minė
tus faktus yra painformuoti 
ir jų vedėjai mielai paaiš
kins dovanų siuntėjams vi
sas smulkmenas. A.P. (pr.)

EXPERIENCED TIRE MOLD 
MAKERS NEEDED 

FULL TIME 
VERTICAL BORIN.G MILL 

HORIZONTAL BORING MILL 
MOLD STAMI’ER

Small shop atmosphere, good wages 
and benefits.

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

BARRON & BENSON INC. 
1215 CURTIS ST. 

AKRON, OHIO
(85-89)

1

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

K a i n o s žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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BALFUI 30 METŲ
Bendras Amerikos Lietu

vių Fondas šiais metais 
švenčia 30 metų sukaktį. 
Baltas buvo įsteigtas Ame
rikos lietuvių didžiųjų orga
nizacijų sutarimu šelpti 
tremtyje atsidūrusius lietu
vius. Karui einant į pabai
gą. ir rusiškiems komunis
tams antrą kartą okupuo
jant Lietuvą, daug lietuvių 
apleido savo tėvynę ir pasi
traukė į karo audros nunio
kotą Vokietiją. Dalis lietu
vių, karo metu, buvo sugau
dyti ir išsiųsti darbams į 
Vokietiją, kita dalis buvo 
uždaryta į koncentracijos 
stovyklas, o dar kiti paimti 
karo tarnybai -- apkasams 
kasti ir kitiems pagalbi
niams darbams.

Didžioji dalis tautiečių 
nebuvo tinkamai pasiruošę 
tremties gyvenimui ir karui 
pasibaigus grėsė maisto ir 
aprangos nedateklius. Kaip 
žinome, amerikiečių įstaigų 
suorganizuota pagalba buvo 
nepakankama ir ne visus pa
tenkino. Kitose okupuotose 
zonose gyvenantieji lietu
viai buvo dar menkiau aprū
pinami. Lietuviams tremti
niams į pagalbą atėjo Bal
tas, siųsdamas drabužius ir 
dalinai maistą.

Didžiajai daliai tremtinių 
išemigravus ir įsikūrus pa
stoviam gyvenimui, Vokieti
joje liko daug senelių, inva 
lidų ir silpnos sveikatos as
menų, kuriuos Baltas visą 
laiką šelpia. Be to, prisidė
jo Lenkijoje gyveną lietu
viai, o taip pat po platųjį 
Sibirą išmėtyti tautiečiai. 
Baltas ir šiandien ištiesia 
pagalbos ranką nevienam 
tautiečiui esančiam Sibiro 
tremtyje, o taip pat ir grįžu
siam iš žiaurios tremties su 
palūžusia sveikata.

žodžiu, Balfo veikla ir 
šiandien nėra nustojusi sa
vo reikšmės, nes reikalingų 
pagalbos atsiranda užjūryje, 
tėvynėje, Sibire ir kt. Pra
gyventų metų skaičius ne 
vieną lenkia prie žemės, o 
neturint giminių ar santau
pų kreipiasi pagalbos į Bal
tą- Baltas visada ištiesia sa
vo gailestingą ranką.

Savo veiklos 30 metų su
kakčiai atžymėti, Balfo cent
ro valdyba kartu su Chica
gos apskr. š.m. lapkričio 
įpėn. 30 d. (šeštadienį), 8 
vai. vak. Marijos H/s audi
torijoje, Chicagoje, rengia 
didingą koncertą. Programą 
atliks Hamiltono (Kanados) 
mergaičių choras Aidas, 
susidedantis iš 60 asmenų. 
Chorui vadovauja muzikas 

J. Garlos nuotrauka.Simas Kudirka su žmona tarp Clevelando skautijos

Vaclovas Verikaitis. Šis 
mergaičių choras praėjusią 
vasarą lankėsi Europoje ir 
turėjo labai gerą pasiseki
mą.

Trumpą žodį tars Balfo 
Centro v-bos pirmininkė, ži
noma visuomenininke Mari
ja Rudienė.

Po koncerto bus vakarie
nė - susipažinimas su cho
ristėmis Balio Pakšto salė
je (2801 W. 38th St.).

Visus Chicagos ir apylin
kių lietuvius Baltas malo
niai kviečia koncerte ir su
sipažinimo vakarienėje daly
vauti. (aj)

• Keramikės Eleonoros 
Marčiulionienės keramikos 
darbų paroda įvyks Chica
goje Jaunimo Centro mažo
joj salėj (buvusioj Čiurlio
nio galerijoj) gruodžio 7 d. 
ir tęsis iki gruodžio 15 d. 
E. Marčiulionienė yra peda
gogė ir viena iš iškiliausių 
mūsų lietuvių išeivijoj ke
ramikos atstovė. Ji yra su
kūrusi darbų religine tema, 
lietuvių liaudies motyvais ir 
gamtos temomis. Paroda 
atidarys BALFo Centro val
dybos pirmininkė ir lietu
viško meno globėja MARI
JA RUDIENĖ. Kiekvienas 
atsilankęs Į parodos atida
rymą bus apdovanuotas ke
ramikos suvenyru. Parodos 
atidarymas bus gruodžio 7 
d. 7 vai. vakaro. Jos kūry
bos darbų bus galima pa
matyti ir įsigyti.

• Prel. V. Mincevičiaus 
Romoje pastangomis išėjo 
italų kalba knygutė: ”SIBE- 
RIA: cimitero dėl popolo li- 
tuano” (Sibiras: lietuvių 
tautos kapinynas). Tai yra 
rinkinys 1940-1941 metais 
deportuotųjų lietuvių pa
liudijimai: Jono Kreivėno, 
Stefanijos Rūkienės, dr. 
Mykolo Devenio, Onos 
Prunskienės (kun. Juozo 
Prunskio motinos), Petrė 
Bagdonienės ir kt. Knygutė 
baigiama šiurpiu Sibiro la
gerio kalinių Kūčių aprašy
mu. žada išeiti panaši kny
gutė apie antros okupacijos 
metu išvežimus.

• Dail. A. Krivicko, Vasa
rio 16 gimnazijos mokytojo, 
kūrinių paroda buvo suruoš
ta Heidelberge, V. Vokieti
joje nuo spalio 26 iki lapkr. 
15 d. Vokiečių spauda apie 
šią parodą davė plačias pa
lankias recenzijas.

Tie trys vyrai iškėlė Lietuvos vardą visame pasaulyje: latvis ROBERTAS 
BRIEZE, pranešęs apie Simo Kudirkos šuolį į laisvę ir brutališką jo grąžinimą so
vietams, SIMAS KUDIRKA, didvyriškai laikęsis Lietuvos okupantą sovietą 
teisme ir VACLOVAS SEVRUKAS, išnešęs Simo Kudirkos pareiškimus 
teisme į laisvę, pirmą kartą viens kito nepažindami susitiko New Yorke 
Kultūros Židinyje š.m. lapkričio 15 d. U. Tamošaičio nuotrauka

Trys vyrai iškėlę Lietuvos vardų 
visame pasaulyje

New Yorko lietuviai lap
kričio 15 d., Kultūros Židi
nyje iškilmingai pagerbę Si
mą Kudirką buvo maloniai 
nustebinti, kai buvo prista
tytas ir kitas tik išvakarė
se išlipęs į JAV žemę, Vil
nių palikęs birželio mėnesį 
ir iki šiol gyvenęs Romoje, 
Italijoj lietuvių globojamas 
Vaclovas Sevrukas, 34 metų 
amžiaus.

Jis yra tas, kurio rašo
mąja mašinėle buvo surašy
ti Simo Kudirkos parody
mai teisme ir kuriam teko 
uždavinys juos nuvežti į 
Maskvą perduoti į laisvojo 
pasaulio spaudos rankas. 
Vėliau Simo motinai bandė 
padėti vykstant į Maskvą 
išvykimo popierių tvarkyti, 
bet buvo sulaikyti.

Jis yra, jo žodžiais tariant, 
surusintas lietuvis, kurio se
nelis dar caro laikais ištrem
tas į Sibirą, o tėvas, kai tik 
pasitaikė proga 1945 m. grį
žo į Lietuvą su šeima, tar
naudamas 16-toj lietuvių di
vizijoj. Vaclovas puikiai kal
ba ir rašo lietuviškai.

Jis 1968 m. baigė rusų kal
bos literatūrą Vilniaus u-te, 
būdamas 28 m. Gi 1963 m. 
universitete buvo susidaręs 
studentų jaunų marksistų 
būrelis, kuriame būdavo 
svarstoma galimybė sukurti 
naują komunistų partiją, 
nes toji-esanti labai daug 
prasižengia tiesai. Už tai bu
vau traukiamas ir aš į saugu
mą tardymams, už ką ir pa
šalino iš u-to, sako jis.

Tada aš pajutau, kad man 
reikia daugiau mokslo ir pa
tyrimo, kad mano gyveni
mas turi eiti dviem kryp
tim, - sako Vaclovas. Išlai
kyti savo tikrąjį veidą ir ro
dyti oficialų veidą, nors tie 

dalykai iš esmės nesuderi
nami. Bandžiau dar derinti, 

bet neilgam. Pasiekiau to, 
kad 1966 m. grąžino į uni
versitetą ir, norėdamas siek
ti mokslo, tuos du kelius 
derinau. Galėjau dalyvauti 
komjaunimo veikloje gry
nai oficialiai, bet vis sten
giausi į tą oficialią veiklą 
įnešti ir dalį tikro gyvenimo 
pulso. Iš dalies man tai pasi
sekė, -- sako jis, daug kom
jaunuolių man pritardavo ir 
užsidegdavo naujom idė
jom, bet griežtėjant ideolo
ginei kontrolei po Chruščio
vo nuvertimo, tą mano sieki
mą ištiko galas. Meno my
lėtojų klubas ‘Katarsis’, ku
riame buvo tas mūsų sieki
mas įkūnytas, buvo išvaiky
tas, kaip neva nereikalingas 
tarybiniam jaunimui.

Tuo metu aš dirbau moks
lo akademijoje sociologu ty
rimų srityje ir partijos komi
tetas pranešė darbdaviams, 
kad “jūsų darbuotojas Vac
lovas Sevrukas nukrypsta 
nuo tiesios linijos, - pasako
jo jis. Kadangi aš ir savo dar
be bandžiau dirbti ne vien 
todėl, kad išlikti tarnautoju, 
bet kad mano darbas neštų 
naudos ir visuomenei, todėl 
tekdavo ginčytis jau ir 
moksliniais klausimais, kas 
privedė prie to, jog mane 
atleido iš darbo. Nuo tada 
žaidimo eiti dviem keliais 
jau negalėjo būti. Aš dar 
stengiausi išlaikyti savo 
oficialų veidą, bet dėstyda
mas marksistinę filosofiją u- 
te, studentams sakiau ne tik 
tai, ką programa liepė, bet 
ir nagrinėjau gyvenimo pro
blemas. Paskaitose naudo
jau daug ‘samizdat’o’ lite
ratūros, duodavau paskaity
ti “Naujoji klasė” Jillo jugo
slavo rašytojo. Studentai ne- 
išdavinėjo.

Kai aš buvau 1971 m. 
gruodžio 5 dieną Maskvoje 
dalyvauti demonstracijoje, 
kur buvo ir A. Sacharo
vas, tai grįžęs į Vilnių savo 
paskaitoj studentams deta
liai papasakojau apie tą de
monstraciją. Jos tikslas bu
vo išreikšti pagarbą tary
binei konstitucijai ir kartu 
reikalavimas, kad valdžia ta 
konstitucija vadovautųsi. Mi 
nutės tyla buvo pagerbtos 
aukos, kenčiančios dėl val
džios nesilaikymo konstitu
cijos.

1972 m. sausio 15 d. areš
tavo. Tai buvo visasąjungi
nė akcija tikslu užkirsti ke
lią Maskvos einamųjų įvy
kių kronikai, kur buvo skel
biami faktai apie politinius 
procesus, apie kalinių gyve
nimą, religijos persekioji
mus ir trumpa /samizdat’ li
teratūra. Į ją įeidavo ir kro

nika iš Lietuvos. Tą pačią 
dieną areštai vyko Vilniuje, 
Kijeve ir Maskvoj. Mane 
areštavo Vilniuje, pateikda
mi kaltinimą: 1) laikymas 
ir platinimas antitarybinės 
literatūros, 2) autobiografi
nio pobūdžio knygos išleidi
mas -- ‘Faktai liudija’ (Ypso 
facto). Knygos turinyje bu
vo atpasakota savo pažiūrų 
evoliucija. Vienas eksper
tas ją taip įvertino: jei tai 
ligonis rašo, tai pernely pro
tingas tokio pobūdžio psi
chiniams ligoniams. Jei tai 
sveikas žmogus, tai ypač 
kenksmingas ir pavojingas 
mūsų valstybės priešas. Tos 
knygelės buvo atspausdin
ta keletas kopijų.

3) Kaltinimas buvo teiki
mas žinių apie Lietuvą į 
Maskvą. Tai nebuvo įrody
ta, nes aš garbės sumeti
mais tardymuose kalbėda
vau tik apie save, puldamas 
saugumo darbuotojus, kad 
jie pažeidžia tarybinės san
tvarkos principus. To pasė
koje buvau pasiųstas į be
pročių namus Maskvoje 
Serbskio vardo institutą. Bu 
vau apie du mėnesiu ir teis
minė psichiatrinė ekspertinė 
komisija, kurioj dalyvavo 
trys gydytojai, nustatė, kad 
aš nepakaltinamas. Po to aš 
paskelbiau bado streiką ir 
protestą vyriausiam tarybų 
sąjungos prokurorui ir, kai 
baigiau badauti, iš kart pa
keičiau savo taktiką, kadan
gi supratau, jei laikysiuos 
kaip sveikas, tai niekada ne
išeisiu į laisvę iš ligoni

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:
7'/2r< — 4 metų su $1,000, minimum. 
63/4(i — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6«/2U — 1 metų su $1,000, minimum.

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

Member F.S.L.I.C., Washington, I).C. Equal Opportunity Lender
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1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
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Open Mon., 9-8; Tues, Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

nės. Sekančią dieną para
šiau partijos centro komite
tui pareiškimą, sveikinda
mas Tarybinės Sąjungos lai
mėjimus tarptautinėj politi
koj ir pradėjau vaidinti li
gonį.

Tokia taktika padėjo man 
gauti bendro tipo ligoninę 
ir ten prabūti minimalų laiką 
7 ir pusę mėnesio. Kaip ‘pa
sveikusi’ mane išleido. Iš 
kart nuvažiavau į Maskvą 
užmegsti vėl kontaktų su di
sidentais. Kai grįžau saugu
mas mane iškvietė ir pasa
kė, kad šį kartą mane vi
sai nuo gyvenimo izoliuos. 
Tada aš pradėjau galvoti 
apie galimybę imigruoti, nes 
nebegalėjau gauti darbo sa
vo profesijoj. Gerų žmonių 
pagalba man pavyko atvyk
ti į Austriją ir vėliau kitur, 
kol pagaliau pasiekiau JAV. 
Ir aš manau, kad saugu
mas to ir norėjo, kad taria
mai humanišku metodu ap
valyti kraštą nuo pavojingo 
elemento. Gavus man leidi
mą džiaugėsi ir giminės ga
vę ramybę, nes mano įtari
nėjimai suteikdavo jiems 
daug rūpesčių ir proble
mų.

Vykdamas į tremtį galvo
jau ir tebesu tos nuomonės, 
kad mano pareiga nepamirš
ti draugų ir Lietuvos rūpes
čių - kova už religiją 
ir tautiškumą, - baigė pasa
kojimą Vaclovas Sevrukas.

Su Simu jis susitiko pirmą 
kartą čia Simo pagerbimo 
vakare New Yorke. Jo 
nuvežtą Maskvon Simo teis
mo parodymą saugumas ra
do pas Petrą Ikirą istoriką, 
surusėjusį žydą. Jie nuvežė 
tą kopiją į Vilnių ir identi
fikavo, kad spausdinta buvo 
ant Vaclovo rašomosios ma
šinėlės, bet tardomas nepri
sipažino, nes įrodė, kad ma
šinėlė buvo ne vienose ran
kose.

Be to, sako jis, kad Simo 
laikysena teisme buvo su 
žavėtas jaunimas. Lietu
voje žinojo, kad Nixonas kal
tininkus nubaudė, kad lietu
viai demonstruoja ir tai ma
loniai teikė ypač jaunimą.

Ir štai dabar, rašant šias 
eilutes Vaclovas paskelbęs 
bado streiką jau iš Romos 
vykdamas, badauja jau sep
tinta diena ir mano tęsti iki 
30 dienų, gruodžio 10 d., ka
da buvo paskelbta žmogaus 
teisių deklaracija, nors vie
tos veikėjai atkalbinėja.

(EČ)

PRASMINGA KALĖDŲ 
DOVANA

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

■ laiškai Dirvai
DĖL DANUTĖS JANUTIENĖS LAIŠKO

Lapkričio 6 d. buvau ge
rokai nustebinta Danutės Ja 
nutienės laišku, kurį ji ad
resavo Dirvai. Nors tą laiš
ką Danutė Janutienė pava
dino “Liūdna skaityti”, ji ne
liūdi, bet kariauja... su Po
grindžiu! Ji puola Pogrin
džio straipsnį, kuris pava
dintas “Kapsukiniai lituanis
tai”. Kartu, Danutė Janu
tienė puola ir sovietinę 
spaudą, kuri nesiskaito su 
faktais ir taip iškraipo žmo
nių pareiškimus, kad “žmo 
gus pats savęs atpažinti ne
gali”.

Keistoka, kad laiško ra
šytoja neatsikerta V. Kei
merio laikraštukui, kuris, 
kaip ji tvirtina, “iki neat- 
pažinimo iškraipė jos pareiš
kimus”, bet puola Pogrindį, 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

kurio straipsnis nei vieno 
“kapsukinio lituanisto” nė 
vardu nepavadino. Ir kas gi 
galėjo žinoti, kad nežinomi 
veiksniai įpareigojo Danutę 
Janutienę kalbėti jų vardu ir 
ginti jų labai jau gudrų ir 
tikrą patriotizmą! “Laisvo
sios Lietuvos” rašytojas 
atvirai pavadino Danutę Ja
nutienę “kapsukinių litua
nistų politruke”! Puldama 
Pogrindį, kuris yra humoro 
ir satyros pulapis, gal net 
neturėjęs omenyje Danu
tės Janutienės asmens, ką 
dabar atsakys ji raštams, 
kur jos vardas linksniuo
jamas?

Ji tvirtina, kad bolševi
kinei indoktrinacijai visi 
kursantai buvo labai atspa
rūs, o ir iš viso, į kursus vy

ko lietuvybės pasisemti. Tuo 
tarpu vienas kursantas be
matant buvo išvytas iš Vil
niaus, vos jis prasitarė be 
didesnio respekto bolševikų 
adresu. Tai reiškia, kad likę 
kursantai buvo labai santū
rūs ir lojaliai okupantui 
nusižeminę. Koks tokių jau
nuolių skirtumas nuo narsių 
lietuvių jaunuolių, kurie 
Kauno gatvėse demonstravo 
Kalantos žuvimo dienomis! 
Reiškia, greta tos tariamos 
lietuvybės, išeivijos jauni
mas (iki 40 metų amžiaus) 
mokėsi Vilniuje veidmany- 

N URS ES
READY FOR A CHANGE?

We are looking for RN’s and LPN’s willing to relocate in 
Morganton. Our hospital is a new Friesen designed facilitv 
a little different from a conventionally designed hospital.

We have:
UNIT DOSE DRUG SYSTEM
NO WARDS
NO NURSING STATIONS
NO MEDICINE ROOMS
NO LINEN CLOSETS
NURSESERVERS
TOTAL PATITENT CARE ASSIGNMENTS 
MORE PATIENT CONTACT
LESS PAPER WORK

Good starting salary. Differential for evening and night shift. 
Liberal personnel policies and fringe benefits.

Apply call or write to: Personnel Dept.

GRACE HOSPITAL
MORGANTON. N. C. 28655 

704-437-454
(88-89)

bės, susiderinimo su blogiu, 
taikėsi šypsotis tiems, nuo 
kurių naganų jų tėvai bėgo 
po bombomis į laisvę! Tokia 
kaina ir lietuvybė nėra lie
tuvybė, bet šliužų amato 
šliaužyti purve mokymasis. 
Iš kursų dėstytojų sąrašo 
matyti, ten buvo tokių, 
kurie turi ryšį ir su saugu
miečiais...

Danutė Janutienė nede- 
mentuoja Gimtojo krašto 
kraipymų, o puolimą reikėjo 
laiku nukreipti tuo adre
su. Gimtojo krašto melų ne- 
dementavimas yra priėmi

mas jų už gryną pinigą. Ana 
va, spalio 24 dieną V. Kei
merio lapelis paskelbė: “kur
santai pabrėžė, kad būtų no
rėję plačiau susipažinti su 
mūsų politiniu gyvenimu, su 
pagrindiniais tarybinės san
tvarkos principais”.

Laikraštukas užtikrina, 
kad sekančiais metais pana
šios paskaitos bus įvestos. 
Tai lituanistikos kursų pa
vertimas bolševikinės agita
cijos kromeliu. Bet ar šito pa 
geidavo kursantai? Ar Gim
tasis kraštas ‘iškraipė fak
tus’, kaip tvirtina laiško au
torė, ‘iki neatpažinimo’? Ar 
ne jos dabar, kaip kursų se
niūnės, pareiga, dementuoti 
prasimanymą ir melą. Ji 
žada gabenti kitais metais 
į “Kapsuko” universitetą 
visą savo šeimos ratelį. O V. 
Reimeris organizuoja ten 
bolševikinio ‘švietimo’ kur
sus!

Mums atrodo, kad Danutė 
Janutienė netikru adresu 
mojuoja savo kumšteliais. 
Gimtojo krašto politvadovų 
nuomone, ji naivi persona, 
kuriai jie ir toliau galės aku
tes muilinti ir arabus pūsti.

Geriausiai jei Danutė 
Janutienė pamėgintų disku
tuoti su Danguole Kvikly
te, kuri Vilniuje buvo, padė
tį matė, tikrą vaizdą supra
to ir atgal pas mus sugrįžu
si, viską atvirai išdėstė. To
kius debatus netiktai išeivi
ja, bet ir Vilniaus kursų 
dėstytojai sektų su dideliu 
dėmesiu.

B. Tursienė

DĖL LIETUVIŲ
FONDO
Malonėkite 

mano atvirą 
rybos pirm, 
čiui, V-bos 
Razmai.

Dirvos 83 nr. judu pasira
šydami painformavote lietu
višką visuomenę apie LF fi
nansinį stovį ir pasakėte: 
Galvojant apie LF reikia ži
noti, kad LF yra išeivijos 
lietuvių kraitis atsikursian- 
čiai laisvajai nepriklausomai 
Lietuvai”

Ir kaip gali tą žinoti, jei 
tik Ponai Pirmininkai taip 
čia parašė? Kodėl to nėra 
LF įstatuose? Kodėl LF įst. 
35 paragrafas šį mūsų ‘krai
tį’ atiduoda neatšaukiamam 
trestui (Amerikos).

Kodėl Ponai Pirmininkai 
užuot padailintai rašius, ne- 
pasirūpinat LF įstatus arti
miausiame visuotiname su
važiavime surašyti taip, kad 
atsikūrus nepriklausomai

atspausdinti šį 
laišką LF Ta- 
Dr. J. Valai- 
p-kui Dr. A.
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Lietuvai LF pagrindinis ka
pitalas padovanojamas -- 
Lietuvai.

Jei taip įstatai seniau bū
tų parašyti, tai LF milijo
nas seniai būtų surinktas.

Alfonsas Burneika 
New Britain, LB-nės 
LF buvęs įgaliotinis

ŠV. METŲ MINĖJIMAS
A. L. R. Kat. Federacija, 

New Yorko apskritys ruošia 
Šventųjų Metų minėjimą š. 
m. gruodžio 1 d., 4 vai. p. p. 
Kultūros židinyje, New 
Yorke.

Ta proga kalbės mokyto- 
jes Antanas Masionis. Me
ninę programą atliks solis
tė Audronė Simonaitytė iš 
Chicagos, Bostono Vyrų 
Sekstetas, vad. muz. Juliaus 
Caidelio ir klernitistas Vik
toras Prišgintas. Solistei 
Simonaitytei ir klernitistui 
akompanuos muz. Albinas 
Prišgintas.

• Dr. česius Kuras išrink
tas Amerikos ir Kanados 
LF Bičiulių Centro Valdy
bos pirmininku. Nesenai iš
rinkta LF Bičiulių Centro 
Valdyba lapkričio 17-tą pa
siskirstė pareigomis: dr. Č. 
Kuras — pirmininkas, M. 
Petrulienė ir J. Urbonas — 
vicepirmininkai, A. Velavi- 
čius — sekretorius, A. Pet
rulis — iždininkas, V. Ba- 
risas — valdybos narys ir
V. Paliūnas ir U. Rociūnas 
— biuletenio redaktoriai.

• A. J. Weisbecker, Flori
doje, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
12 dol. Ačiū.

♦Kun. Jonas žvirblis, di
delis ne tik spaudos, bet ir 
visų lietuviškų reikalų rė
mėjas, iš Grand Rapids, 
Mich. rašo, ”Gal LB Spau
dos Vajus turėtų atkreipti 
dėmesį, kaip lietuviškas lai
kraštis galėtų žavingai at
kreipti mūsų jaunimo akis, 
pripilt j jų širdis lietuviš
kus jausmus”.

WANTED EXPERIENCED
FINISH REPAIRMAN

Full time. Paying top wages, and 
have ideal working conditions. Paid 
vacations, 8c other benefits. Working 
45’ hours per week.

HEKMAN FURNITURE CO.
1400 BUCHANAN SW 

GRAND RAPIDS. MICH. 
616-452-141I

An Equal Opportunity Empiover 
(86-92)

Daug rankų didelę naštą pakelia
VYT. ALANTAS

Žodis tartas minint 
Antano Smetonos 100 
m. nuo jo gimimo ir 30 
m. nuo jo mirties sukak
tį Chicagoje, 1974 m. 
spalio 6 d.

AR A. SMETONA BUVO 
KONTRAVERSINĖ AS
MENYBĖ

Kalbant apie didvyrius, 
mums visada krinta akysna 
jų besiblaškąs gyvenimas 
tarp žemumų ir aukšty
bių, anot amerikiečių, up 
and down. Toks buvo ir Lie
tuvos pirmojo bei paskuti
niojo prezidento Antano 
Smetonos gyvenimas ir kar
jera, nunešusi jį iš maža
žemio ūkininko trobelės iki 
valstybės prezidento kėdės 
ir net iki Tautos Vado 
aukštybių. Jo biografijos fak 
tai yra gan rūpestingai su
registruoti L.E. XXVIII to
me, bet, aišku, tai tik bio
grafiniai griaučiai, kuriuos 
tik ilgainiui istorikai užpil
dys. Yra jo gyvenime palik
tų ‘duobių’, kurioms nušvies
ti reikės atskirų studijų ir, 
po teisybei, gal šiandien 
dar būtų per anksti kalbėti 
apie kai kuriuos dalykus dėl 
istorinės perspektyvos sto

kos, o, antra vertus, mums, 
jo gadynės liudininkams, 
sunku, o gal ir visiškai ne- 
įmanu nusikratyti jo veik
los paliktais įspūdžiais bei 
atsiminimais, nors reikia pa
brėžti ir tai, kad didžiuo
sius žmones mes dažniau
siai vertiname ne pagal kaž
kokius objektyvius mastus, 
o pagal savo asmenines sim
patijas, politines pažiūras 
bei ideologinius polinkius. 
Jei aš nebūčiau Smetonos 
pažinojęs iš arčiau, gal šian
dien jo politinę veiklą ver
tinčiau, kaip jo šalininkas, 
t.y. teigiamai ir net ideali
zuojamai, arba kaip jo prie
šininkas - neigiamai ir net 
smerkiamai, bet arčiau jį pa- 
žinusiems, jo kaip valstybi
ninko ir žmogaus vaizdas pa
siliko atmintyje labiau gyve
nimiškas, kasdieniškas, sa
kyčiau, labiau detalus. Juk 
paveikslas vienaip atrodo iš 
arti, kitaip -- iš tolo. 
Kiekvienas iš mūsų apie įžy
mius žmones susidarome 
nuomonę individualiai.

Šiaip ar taip, iš visų Lie
tuvos pirmosios XX amžiaus 
pusės valstybės vyrų gi
liausiai įstrigo mūsų vaiz- 
duotėn ir atmintin Antano 
Smetonos paveikslas. Tatai 
pasakytina tiek apie jo iš

vaizdą, tiek apie jo veiklą.
Kalbant apie garsiuosius 

vyrus nieko nėra lengves
nio, kaip kad išidealizuoti ir 
iškelti padangėsna jų dar
bus. Man rodos, kad tai yra 
klaida. Garsius žmones gali
ma ir, sakyčiau, reikia ver
tinti kritiškai, bet jų nuopel
nų, jei tokių iš tikrųjų bū
ta, iš istorijos puslapių ne
išbrauksime ir jų aureolės 
nebeaptėkšime. Jei veikėjas 
tikrai bus nusipelnęs tautai, 
jokia kritika jo nuo garbės 
pastovo nenuvers. Didvyrio 
darbai ir nuopelnai kalba pa
tys už save.

Pastebėtina ir tai, kad 
įžymieji žmonės labai daž
nai, jei ne visada, vertina
mi kontraversiškai. Mūsų is
torijoje tokių pavyzdžių ir
gi netrūksta. Mikalojus Kon
stantinas Čiurlionis, kun. 
Antanas Strazdas, Dr. Jo
nas Šliupas ir daug kitų sa
vo laiku buvo kontraversi- 
nės asmenybės. Lietuvos 
monarchai iki Liublino uni
jos irgi laikytini kontraver- 
siniais. Kontraversija glūdi 
pačioje žmogaus prigimtyje.

Kalbant apie Antaną Sme
toną, dar ir dabar po 30 me
tų nuo jo mirties tūlas mūsų 
tautietis jį tebekritikuoja ir 
net tebesmerkia, nors dau

gumas tebemini jį pagarbiai 
ir teigiamai vertina jo pa
likimą. Reikia pastebėti ir 
tai, kad jo priešininkų pažiū
ros pamaži keičiasi ir pasku
tiniais laikais yra gerokai 
sužvelnėjusios. Ypačiai pa
brėžtinas tas faktas, kad nie
ko Smetonai neprikišama 
kaip kultūrininkui, visuome
nininkui, mokslininkui ir žur 
nalistui -- tiek jo draugai, 
tiek, priešininkai jį vertina 
teigiamai, bet vaizdas kei
čiasi, kai išeina kalba apie jį, 
kaip politiką ir jo sukurtą 
autoritetinę santvarką po 
1926 m. perversmo. Nuo 
tada jo vardas pateko į 
karštą kontraversijos ugnį 
ir, sakau, dar ir šiandien 
tūlas tautietis nesuvaldo 
savo prasiveržimų ir negali 
dovanoti, kad Smetona “pa
žeidęs demokratinį proce
są”. Tad, sakyčiau, žiūrėti 
į prezidentą Smetoną kaip 
kontraversinę asmenybę rei 
ketų su dideliu rezervu.

PRIE ABSOLIUTINĖS DE
MOKRATIJOS LOPŠIO

Per visą savo istoriją nie
kad nesivaldžiusi demokra
tiškai, Lietuva pirmąkart 
pasiskelbė demokratine res
publika 1920 m. susirinkus 
Steigiamajam Seimui. Netu
rėdama jokių demokratinių 
tradicijų bei patyrimo, Lie
tuva iškart pasišovė būti de
mokratiškiausia iš demokra
tiškiausių valstybių, kitaip 
sakant, pasišovė įgyvendinti 

absoliutinę demokratiją. Pa
lyginant būtų galima tarti, 
kad istorija mus tada išstū
mė į sceną ir liepė vaidin
ti veikalą be jokio teksto ir 
repeticijos, kitaip sakant, 
viską improvizuoti nuo a iki 
z. Politiniai padėčiai konsoli
duoti, organizuoti valstybės 
aparatui, karo padariniams 
šalinti, finansams tvarkyti, 
naujosios valstybės sienoms 
ginti ir su vidaus priešais 
kovoti reikėjo tvirtos, ener
gingos, pastovios, intelektu- 
ališkai pajėgios ir svarbiau
sia sugebančios dirbti bend
rą darbą vyriausybės, bet 
kaip tik to pastovumo ir 
bendro sutartinio darbo trū
ko. Valdydamos Lietuvą 22 
partijos,užuot rūpestingai 
globojusios ir supusios nau
josios demokratijos lopšį, la
biau rūpinosi išpešti iš jos 
sau naudos, pasinaudoda
mos naujagimės silpnybe. 
Aišku, aš čia nemanau kal
tinti partijų, nes galų gale 
politinių partijų tokia pri
gimtis, kad jos turi rūpintis 
atstovaujamos grupės inte
resais, aš tik noriu pasakyti, 
kad valstybei būna pragaiš
tinga kai partijos savo gru
pių reikalus pastato aukš
čiau už valstybės intere
sus.

Kažkas panašaus atsitiko 
tuometinėje Lietuvoje. Anot 
vaizdingo amžino atminimo 
Adomo Jakšto pasakymo, 
kad Lietuvą valdą maždaug 
100 karalių -- tiek buvo Sei
mo atstovų, susiskirsčiusių į 

22 partijas. Tad kai tie ka
raliai ėmė taip karštai gin
ti savo reikalus prie demo
kratijos lopšio, naujagimė 
ėmė sirgti. Tad gal ir nieko 
nuostabaus, kad per keletą 
pirmųjų nepriklausomybės 
metų Lietuva, atsisėdusi de
mokratijos mokyklon, išgy
veno atgavusios laisvę tau
tos entuziazmą ir pirmuo
sius demokratijos nusivyli
mus. Pagalios reikia pasaky
ti ir tai, kad, gyvendami 
nuošaliau nuo piktų kaimy
nų, mes gal būtume sėk
mingai išgyvenę begimstan- 
čios demokratijos trūkčioji
mus ir gražiai įsikūrę de
mokratinėje santvarkoje, 
nesgi lietuviams netrūksta 
sumanumo, fantazijos ir ini
ciatyvos, bet, deja, geopo
litinė padėtis tam nebuvo 
palanki.

Tautos istorijos posūkiai 
neįvyksta savaime: juos iš
šaukia gyvenamosios gady
nės aplinkybės. Tauta pasi
ryžusi eiti pažangos keliu ir 
susirūpinusi savo saugumu, 
kartais privalo pašalinti iš 
savo kelio kliūtis, trukdan
čias jai siekti savo tikslo. 
1926 m. pribrendo laikas re
formoms: buvo padarytas 
perversmas, ir atsikūru
sios Lietuvos istorija pakry
po kita linkme.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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SIMAI TU LAISVAS - LAISVA 
BUS IR LIETUVA

REPORTAŽAS ANTANO JUODVALKIO IR KAZIMIERO POCIAUS
Praeitas savaitgalis (1974 

m. lapkr. 16-17 d.d.) chicagiš 
kiams buvo reta, nepakarto
jama šventė. Iš pat anksty
vo ryto daugelis ruošėsi 
vykti pasitikti laisvės sim
bolio mūsų mielo tautiečio 
Simo Kudirkos ir jo šeimos, 
atvykstančių iš New Yorko į 
Chicagą. Simas Kudirka 
savo nepavykusiu šuoliu į 
laisvę prieš keturis metus, 
taip įjautrino mūsų tautie
čius, kad visi norėjo pamaty
ti tą drąsuolį, kuris teismo 
posėdyje išdrįso pareikalau
ti ne sau, bet savo paverg
tai tėvynei Lietuvai laisvės. 
Jo reikalavimas Lietuvai 
laisvės pasklido po visą pa
saulį ir išugdė tokį spaudi
mą, kad nebeatlaikė ir Krem

liaus mūrai. Simas Kudirka 
atgavo laisvę sau ir savo šei
mai. Tikėkime, kad nebetoli 
diena, kai ir visa Lietuva at
gaus laisvę.

Į O’Hare aerodromą nuvy
ko tik Simui sutikti komite
to pirmininkai ir keletas fo
to ir laikraščių reporterių. 
Sutiko ALTos pirm. dr. K. 
Bobelis su žmona, kong- 
gresm. R. Hanrahan, PLB 
pirm. inž. Br. Nainys, 
BALFo pirm. M. Rudienė, 
T. Blinstrubas, dr. J. Valai
tis, K. Pocius, Paškus, A. ir 
0. Juodvalkiai ir kt.

Išlipusius iš lėktuvo Ku- 
dirkus šiltai pasveikino dr. 
K. Bobelis, o M. Rudienė 
prisegė po gėlę. Iš New Yor
ko atskrido Simas Kudirka,

žmona Genė, duktė Lolita 
ir motina Marija Šulskienė 
(Kudirkų sūnus buvo palik
tas Paeglių namuose). Juos 
atlydėjo VLIKo pirm. dr. K. 
Valiūnas ir latvis dr. R. 
Paegle su žmona Gražina.

Persimetę vienu kitu žo
džiu visi išskubėjom į Mid- 
way aerodromą, kur buvo 
ruošiamas Kudirkams pla
tus' priėmimas. Kudirkai, 
pirmininkų lydimi nuskrido 
helikopteriu, o kiti vykom 
mašinomis.

Simo Kudirkos ir šeimos priėmimas Sharkos restorane. Prie garbės stalo iš de
šinės: Marija Šulskienė, vysk. V. Brizgys, Simas Kudirka, gen. kons. J. Dauž- 
vardienė, Genė Kudirkienė, duktė Lolita Kudirkaitė ir kt.

Simas Kudirka spaudos konferencijoj Midway aero
drome: Altos pirm. dr. K. Bobelis, Simas Kudirka, 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas.

Dalis pobūvio dalyvių. Iš kairės: D. Bartkuvienė, 
J. Jurkūnas, P. Bučas, M. Rudienė, L. Šimutis, D. 
Bobelienė, Šimaitis, dr. K. Valiūnas, dr. V. Dargis, T. 
Blinstrubas ir kun. A. Stašys.

Laukiant helikopterio. Iš kairės: R. Hanrahan, O. Juod
valkytė, A. Juodvalkis, Simas Kudirka, M. Rudienė, D. 
Bobelienė ir T. Blinstrubas.

Genė Kudirkienė ir duktė Lolita Kudirkaitė lydimos 
dr. K. Bobelio ir Dirvos bendr. A. Juodvalkio.

Algirdas Budreckas

NEMARIAJAM SIMUI

Užguitas, pavargęs nelaisvėje Simas 
Pabėgt pasiryžo į laisvės dausas.
Ant denio paplūdo nekaltojo kraujas 
Ir taškės į jūros bangas.

Statula stebėjo su laisvės žibintu, 
Kai laisvės vis Simas maldavo.
Jo veidas pasruvęs krauju — 
Barbarų jis muštas dejavo.

O laisvojo krašto jūreiviai, 
Nedrįso užstot, ar padėt. ;
Jie sekė, kaip šaltos statulos, 
Beširdžiai, be lūpų prabilt.

Baltija mūs brangi, nemarioji, 
Tu motina mūsų, vaikų.
Sūnui tavo nesuteikta laisvės, 
Bangos šėlsta su Simu kartu.

Kančioms, mirčiai išduoto Kudirkos, 
Mūsų ainiai nepamirš niekados. 
Jis liks mūsų stiprybės šaltinis, 
Už Trispalvę ir laisvę tautos.

Jonas Jasaitis sveikina kaimynę iš Lietuvos. Greta 
stovi E. Pocienė ir O. Juodvalkienė.

Marija Rudienė sega gėlę Marijai Šulskienei. Iš kairės: 
B. Nainys, dr. K. Valiūnas, Genė Kudirkienė, Marija 
Šulskienė, M. Rudienė, kongr. R. Hanrahan.

MIDWAY AERODROME

Atvykus į Midway, rado
me aerodromo koridorius ir 
išėjimo aikštes perpildytas 
Chicagos lietuviais. Jūsų 
korespondentui nepavyko 
prisiirti prie pagrindinės 
aikštės, kurioje vyko spau
dos ir televizijos konferen
cija. Čia buvo visų didžiųjų

televizijos kanalų ir dienraš
čių reporteriai ir kviesti
niai svečiai. Spaudos konfe
renciją vedė kongresmanas 
R. Hanrahan. Jis paryški
no S. Kudirkos kovos pras
mę ir iškėlė laisvės reikšmę. 
Šiltais žodžiais K. Bobelis, 
Br. Nainys ir pats Simas Ku
dirka dėkojo kongr. R. Han- 
rahanui už jo pastangas ir iš
tvermę vaduojant Simą iš 
komunistinės vergijos. Spau 
dos konferencijoje atsakinė-

(Nukelta į 6 psl.) Vladus Adamkus kalbasi su A. Rėklaičiu.

Simas Kudirka ir šeima sutinkami O'Hare aerodrome, Chicagoje. Iš kairės: 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, kongr. R. Hanrahan, T. Blinstrubas, 
Balfo pirm. M. Rudienė, Altos pirm. dr. K. Bobelis, Lolita Kudirkaitė, A. Juodval
kis, Genė Kudirkienė, 0. Juodvalkienė, Simas Kudirka, Marija Šulskienė ir PLB 
pirm. B. Nainys. B endras spaudos konferencijos vaizdas. Prie mikrofonų kalba Simas Kudirka.
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0. ir V. Šimkai įteikia S. Kudirkai tūkstantinę. Iš k.: G. 
Kudirkienė, gen. kons. J. Daužvardienė, 0 ir V. Šimkai, 
Simas Kudirka ir vysk. V. Brizgys.

Simai Tu laisvas...
(Atkelta iš 5 psl.) 

jo pats Simas, o vertėja bu
vo Marija Rudienė.

Simo žodžiai minios daž
nai buvo pertraukiami va
liavimais ir skardavimais 
(valio Simas, thank you Mr. 
Hanrahan ir pan.). Minia bu
vo labai susijaudinusi ir gau
dė kiekvieną Simo žodį. 
Spaudos konferencija užtru
ko apie dvi valandas.

Pabaigoje, Simas ir jo šei
ma su kiekvienu dalyviu 
pasisveikino rankos paspau
dimu. Nors spūstis buvo ap- 
mažėjusi, nes dalis dalyvių 
negalėdami prasimušti iki

konferencijos vietos, buvo iš 
sivaikščioję, bet ir taip pra
ėjo tūkstančiai.

Simo sutikime dalyvavo ir 
lituanistinės mokyklos. Mer
gaitės buvo pasipuošusios 
tautiniais rūbais ir teikė gra
žų vaizdą. Jaunimas turėjo 
daug plakatų su labai pras
mingais šūkiais. Tarpe kitų, 
stambiomis raidėmis buvo

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

(86-92)

PIPE FITTER
Mušt be Journeyman or Eųuivalent and be able to 
work any shift. Excellent benefits and vvorking 
conditiods. Apply:

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit,-Mich. 48234

An Eąual Opportunity Employer (86-88

TIME FOR A CHANGE
Prefer a small organization with a personalized atmosphere. 
See us.
We have an immediate opening for 2nd Shift Supervisor. Ap- 
plicant should be experienced on Draper looms with Unifil.

išrašyta: SIMAI, TU LAIS
VAS - LAISVA BUS IR 
LIETUVA.

'PRIĖMIMAS SHARKOS 
RESTORANE

Vakare buvo priėmimas 
Sharkos restorane organi
zacijų vadovams, lietuviš
kos spaudos atstovams ir 
kviestiniams svečiams. Prie 
garbės stalo susėdo: gen. 
kons. J. Daužvardienė, Si
mas Kudirka, vysk. V. Briz
gys, Marija Šulskienė, L. Ši
mutis, latvis Brieze, M. Ru
dienė, Br. Nainys, kun. A. 
Zakarauskas, dr. K. Valiū
nas, kun. Trakis, dr. K. Bo
belis, K. Bobelienė, Genė 
Kudirkienė, A. Jurgutis, V. 
Šimkus, Lolita Kudirkaitė, 
Balukaitė, dr. R. Paegle su 
žmona. Pobūviui vadovavo 
dr. A. Razma.

Vakarienė pradėta malda, 
kurią sukalbėjo klebonas 
kun. A. Zakarauskas. Pra
šė Dievo palaimos visai Ku
dirkų šeimai ir vergaujan
čiai Lietuvai.

Pirmas sveikinimo žodį 
tarė Simo Kudirkos tragedi
jos ant Vigilant laivo liudi
ninkas R. Bireze. (Jam 
sukeltos didelės ovacijos). 
Brieze sveikino Simą ir visą 
Kudirkų šeimą pasiekusius 
laisvės šalį ir linkėjo toliau 
dirbti pavergtų tautų išva
davimui.

Marija Šulskienė susijau
dinimo ašaroms riedant per 
išvargusius skruostus, dė
kojo visiems už dėtas pas
tangas išvaduoti Simą iš ko
munistinės vergų stovyklos. 
Ji pareiškė: mano ašaros ir 
maldos, o jūsų vieningos pas 
tangos, padarė tai, kad šian
dien visi esame kartu.

Pakviestas prie mikrofono 
Simas Kudirka, sujaudintas 
aplinkos, džiaugėsi, kad vi
sų sujungtomis pastangomis 
pavyko ištrukti iš rusiško 
vampyro nagų. Dėkojo vi
siems už dėtas pastangas 
vaduojant jį iš komunisti
nės vergijos. Nežiūrint ko
munistinės imperijos ginklų 
ir raketų, viduje sklinda 
pats didžiausias ginklas - 
laisvės šūkis, kuris netru

kus susprogdins geležinę 
uždangą ir pavergtos tau
tos išsivaduos, (ovacijos). 
Reikia visiems vieningai ir 
sutartinai dirbti, o laisvės 
aušra jau švytuoja.

Dėkojo visiems lietuviams 
latviams, estams ir ameri
kiečiams, kurie prisidėjo 
prie jo išvadavimo iš praga
riškos tamsos ir kančios 
(ovacijos).

V. Šimkus pasveikino po
litinių kalinių s-gos, lietuvių 
rezistencijos ir Laisvos Lie
tuvos redakcijos vardu. Sa
vo ir žmonos vardu įteikė 
1000 dol. čekį. Taip pat, LB 
Cicero apyl. pirm. A. Mar
kelis įteikė čekį 500 dol.

Dr. K. Bobelis pasveikino 
Latvijos nepriklausomybės 
šventės proga ir kvietė vie
ningai dirbti, kad paverg
tos Pabaltijo tautos būtų iš
vaduotos.

Vakaro vadovas dr. A. 
Razma dėkojo visiems svei
kintojams bei šio vakaro 
dalyviams. Linkėjo Kudir- 
kams gerai įsikurti šioje lais
voje žemėje ir įsijungti į ko
vą už Lietuvos išlaisvini
mą.

Pasibaigus oficialiai da
liai, vakaro dalyviai atski
rai kalbėjosi su Kudirkos 
šeimos nariais ir dalinosi 
šios dienos įspūdžiais. Vė
liau Simas Kudirka su 
žmona ir motina atsilankė 
Lietuvos dukterų baliuje, 
kur buvo sutikti triukšmin
gais valiavimais ir jam buvo 
įteikta 1000 dol.

Šis šeštadienis daugelio 
atmintyje pasiliks, kaip vie
nas skaidriausių ir džiaugs
mingiausių gyvenimo aki
mirksnių.

Grupė Clevelando Klaipėdos vietininkijos jūrų skautų 
praeitą vasarą įvykusioje prie Pumatuning ežero sto
vykloje. y Bacevičiaus nuotrauka

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 Beland 

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

WANTED JOURNEYMAN or IST CLASS SKILLED

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

Reųuired to do general maintenance work in the plant.

Steady employmfent with regular overtime. Good hourly rate 
: plūs excellent fringe benefits and pleasant working conditions.

Apply in Person:

HAMPDEN PAPERS, INC.
100 WATER ST., HOLYOKE, MASS. 01040

(85-88)

DRAFTSMEN, M/W
... DESIGNERS
...LAYOUT DRAFTSMEN, M/W
... INTERMEDIATE DRAFTSMEN, M/W

Positions now available in the follovving areas:

PIPING
PROCESS LAYOUT

Looking for experienced Draftsman M./W

Excellent salaries. Benefits include company paid Dental 
and Pension plan and a full tuition refund program as well 
as normai benefits program.

Presently scheduled overtime

CALL (201) 262-8900, EXT. 291 
JACK ALLEN, Employment Manager

PERMUTIT
SYBRON CORPORATION

E. 49 Midland Avė., Paramus, N. J. 07652

An Equal Opportunity Employer

(86-88*

Wanted Įst Class Skilled 
MACHINE TOOL 

REBŲILDERS
Mušt be able to scrape. Mušt know 
complete machine and tool rebulding. 

Also

JOURNEYMEN 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints 8c close tolerance.
Can earn $10.00 per hour or niore. 

FRED MINGO 
216-871-6340

(85-91)

JŪRŲ SKAUTŲ 
"KLAIPĖDOS” 
VIETININKIJA

Po gražios vasaros kada 
Clevelando jūros* skautai 
turėjo stovyklą, savaitgalio 
iškylas ir kelias išvykas prie 
Pymatuning ežero, vėl su
grįžo prie sueigų.

Kaip ir anksčiau sueigos 
vyksta pirmadieniais Nauj. 
parapijos salėje.

Vietininkijai vadovauja 
j. s. D. Kižys, jo pavaduo
tojas j. ps. A. Narbutaitis, 
adjutantas valt. B. Kazė
nas. Martyno Jankaus bu
džių įgulai vadovauja jūr. 
budys vyr. valt. E. Klimas, 
jūrų skautų kapitono St. 
Dariaus laivui j. ps. A. Nar
butaitis, ir jaunių ir bebrų 
Simo Kudirkos laivui R. Kli
mas ir M. Juodišius.

Visi lietuvių kilmės ber
niukai kviečiami į jūrų 
skautų eiles nuotaikingai 
jūreiviškoj nuotaikoj pa- 
skautauti.

• Dail. V. Vaitekūno kū
rinių paroda ruošiama Nau
josios parapijos salėje lap
kričio 30 — gruodžio 1 d.

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

WANTED JOURNEYMEN
OR

IST CLASS SKILLED

ROLL FORM OPERATORS
California company newly incorpor- 
ated in Gary, Indiana offers exciting 
ground floor opportunity to aggresive 
individuals skilled in Roll Form Ope
rations. These experienced Roll Form 
Mechanics will be capable of Roll sėt 
ups, Press and Pre-Notch Operations. 
They will have the ability to trouble 
shoot of 14 stand 2 ’/2 inch chain 
driven Roll Formers and train oper
ators.

INDIANA STEEL & TUBE
Box M-848 

Gary, Indiana 46401 
219-886-1545 

(86-88)

NEW PLANT
IMMEDIATE OPENINGS 
FULL AND PART TIME 

MACHINISTS
MACHINE SHOP 

FOREMAN 
MILLING MACHINE 

OPERATORS
TURRET LATHE

Company paid Blue Cross, CMS, 
holidays, vacation. 
Apply in person 

Monday thru Friday 
9 a. m. to 4 p. m.
DOSSERT 

CORPORATION 
500 CAPT. NEVILLE DR. 

WATERBURY, CONN. 07605 
(88-90)

JAV LB Krašto Valdyba išleido lietuviškų dainų rin
kinį — DAINOS CHORAMS. Jame yra 61 daina mišriam, 
vyrų, moterų ir lygių balsų chorams. Dainos naujos, įvai
rios ir tinkamos įvairaus pajėgumo chorams, lituanistikos 
mokykloms ir jaunimo organizacijoms.

DAINŲ CHORAMS rinkinys yra naudingas ir mu
zikos besimokantiems, nes daugeliui dainų yra pridėtas 
akompanimentas. Jį, kaip retą šios rūšies leidinį, pra
vartu visiems įsigyti, arba, kaip vertingą kalėdinę dova
ną, padovanoti tiek saviesiems, tiek muziką besidomin
tiems svetimiesiems.

DAINŲ CHORAMS kaina yra žema. Bent 10 darbo 
knygų perkantiems chorams, mokykloms ir jaunimo gru
pėms vienos knygos kaina tik 3 dol. Kitiems — 5 dol. 
Siutinės knygos kaina — 6 dol. Platintojams duodama 
patraukli nuolaida.

Užsakymus, čekius ar ”money order” galima siųsti 
panaudojant šią atkarpą: '

V. šalčiūnas Data..... .........................
418 Main Street
Delran, N. J. 08075

Siunčiu $....................... čekį money order ir prašau
atsiųsti ............................... darbo siūtinių knygų
................................................................................ reikalams

(grupės pavadinimas)

Siųskite šiuo adresu:

......................................................................  ZIP . ..............

JAV LB Krašto Valdyba

warehousemen
Mušt be able to operate material 
handling equipment, and be familiar 
with warehouse operations. 3 years 
experience required.

Apply in Person
AMERICAN RUBBER PRODUCTS CO.

692 Alpha Drive 
Highland Hts., Ohio 44143 

(86-90)

WANTED 
ELECTRICIANS 

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

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

WOODAL INDUSTRIES INC. 
7565 E. McNICHOLS 

DETROIT. MICH.
An Equal Opportunity Employer 

(83-89)

DIE MAKERS
Experienced in small progressive dies 
only. Union shop. Ali benefits. No 
automotive work. No lay offs.

105 year old company. 
SUPERIOR SEAL & STAMP CO. 

1401 VERMONT 
DETROIT. MICH.

An Equal Opportunity Employer
(83-90)

N/C SERVICE
ENGINEER

Full knowledge of 
N/C Turning

Experienced in complete 
machine and control instal- 
lation.

Excellent apportunities

Call Paul Ross 606-342-8600

YAMAZAKI 
MACHINERY 

CORPORATION 
8025 Production Dr. 
Florence, Ky. 41042

An F.qual Opportunity Emplover 
(88-90)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 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 AVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

WANTED JOURNEYMEN or 1ST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE

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

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

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

4 PINES BRIDGE RD.
BEACON FALLS, CONN. 06403

203-888-0504
(85-94)
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Simas Kudirka Clevelande...

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Adv. Julius Smetona 
staiga sunkiai susirgo ir 
paguldytas į Charity St. 
Vincent ligoninę Clevelande.

• Dr. Kostas Jurgėla bu
vęs Voice of America lietu
viškojo skyriaus direkto
rius, atvyksta į Clevelandą 
ir šį sekmadienį, gruodžio 1 
d. 3 v. p. p. Lietuvių Namuo
se dalyvaus "Tėvynės Gar
sų” sidabrinės sukakties 
bankete, kur pasakys pa
grindinę kalbą.

Meninę programą atliks 
Daivos Matulionytės baro
kinis ansamblis.

Visi lietuviai atsilankę į 
sukaktuvinį banketą, tuo 
pačiu parems ir radijo va
landėlę, kuri reikalinga, kad 
lietuviškas žodis ir daina 
skambėtų radijo bangomis.

(Atkelta iš 1 psl.) 
tęsiami Cleveland Plaza vieš 
būtyje, kur S. Kudirkai, 
dr. K. Valiūnui ir juos lydin
tiems saugams buvo rezer
vuotos tinkamos šiam atve
jui patalpos. Turėjau pro
gos klausytis tų Simo pasi
kalbėjimų su amerikiečių, 
vengrų, rumunų, latvių spau 
dos ir radijo koresponden
tais. Ir čia turiu pasakyti, 
kad Simo atsakymai ir išsa
mūs paaiškinimai buvo labai 
įdomūs, gerai pagrįsti isto
riniais ir dabarties faktais. 
Simas parodė čia savo gilų 
išsilavinimą gerą iškalbą ir 
logišką planingumą. Jis kal
bėjo lietuviškai (vertėju bu
vo A. Rukšėnas) ir rusiškai 
su tais, kurie suprato rusų 
kalbą.

Pavyzdžiui, paklaustas, 
kaip jis aiškina Vigilant lai
vo kapitono laikyseną ir pa
sielgimą išduodant Simą ru
sams, jis neparodė jokio 
pykčio ar pagiežos tam kapi
tonui. Jis sustatė greta abie
jų laivų kapitonus: ameri
kietį ir rusą. Savo išvaizda 
jie atrodė panašūs -- su val
džios ženklais, puošniomis 
uniformomis, mandagiomis 
manieromis. Tik rusas, 
Kremliaus komunistinio auk

AUKOS BALFUI
Balfo rudens vajui auko

jo po 15 dol., bet ne po 5 
dol. kaip buvo paskelbta 
Dirvoje Nr. 86, šie asme- Įėjimo ir moralės pareigū- 
nys: N. ir P. Bieliniai, J. 
Čyvas, O. ir P. Žilinskai, A. 
Masilionis, VI. šniolis. At
siprašome dėl klaidos.

VYTAUTO SMETONOS
KONCERTAS

Šį šeštadienį, lapkričio 30 
d. 8:30 v.v. Willoughby Fine 
Arts School salėje, 38660 
Mentor Avė., Willoughby, 
Ohio įvyks 19 metų amžiaus 
pianisto Vytauto Smetonos 
koncertas. Programoje Ba
cho, Schuberto, Ravel, Cho- 
pin ir Liszt kūriniai.

• Dr. Balys Matulionis iš 
Chicagos persikėlė gyventi 
pas sūnų Mindaugą netoli 
Clevelando. Jo adresas: 
1559 Union St., Barberton, 
Ohio 44203, tel.: 825-5311.

nas, viduje vadovaujasi vi
siškai skirtingais moralės ir 
garbės standartais. Ir to 
amerikietis kapitonas, ma
tyt, nesuprato. Ir kada ru
sas melagingai apkaltino 
Kudirką kriminaliniu nusi
kaltimu (sulaužius radijo į- 
rengimus, išplėšus seifą ir 
pavogus laivo pinigus) tai 
amerikietis tam patikėjęs ir 
Simą Kudirką rusams išda
vęs. Ir čia Simas per
spėja, kad vakarų civilizaci
jos kraštų pareigūnai, bend
raudami ar derėdamies su 
rusais komunistais, nepa
kartotų tos pačios klaidos, 
kaip Vigilant kapitonas ir 
kad nesileistų apgaunami tų 
žmonių, kurių etika ir visa 
politika pagrįsta melu, klas
ta ir apgaule.

Paklaustas, ar jis nebijąs, 
kad jo veikla pakenksianti

/uperior /avino/
"AND LCAN ASSOCIATION 

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama įl/4%
Už terrimuotus taupymo pažymėjimus 

mokama — 71/Z2%
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20,000.

r

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. 
6712 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

Ohio *44119
Ohio
Ohio
Ohio 44121

44103
44112

•k

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.

Lietuvoje pasilikusiems jo 
artimiesiems, o gal ir jam 
pačiam, Simas tvirtai ir 
trumpai atsakė, kad jis esąs 
pasiryžęs kovoti už tiesą 
ir laisvę savo pavergtos tė
vynės ir kad jis mirties ne
bijo. Ir tada galėjom patikė
ti ir suprasti, kaip tas nedi
delio ūgio, lieknas, švelniai 
besišypsantis kuklus Simas 
Vigilant laivo denyje pajė
gė taip nuostabiai narsiai 
kovoti su stipriais ir bruta
liais rusais, kaip jis komu
nistiniam teisme išdrįso pa
reikalauti Lietuvai laisvės. 
Simas - gyvas simbolis ma
žos lietuvių tautos kovojan
čios su didžiule Rusija... Drą 
sus, valingas ir nepalaužia
mas!

Po pietų Hofbrau Haus 
restorane, kurio savininkas 
dovanai pavaišino 50 asme
nų, Simas, Genelė ir visi 
palydovai atvyko į Naująją 
parapiją, kur buvo suruoš
tas didingas visų Clevelando 
lietuvių sutikimas. Čia sve
čiai pateko pirmiausia į or
ganizuoto jaunimo skautų ir 
ateitininkų rankas. Ir jie su
ruošė trumpą, bet savo gro
žiu ir turiniu nepaprastai 
įspūdingą sutikimą.

Pirmiausia Simas ir Gene
lė buvo įvesti į bažnyčią, 
tamsią, mistišką vien žva
kių liepsna apšviestą. Apy
pilnė bažnyčia jaunimo tu
rėjo degančias žvakes ran
kose. Kunigui Ged. Kijaus- 
kui pakvietus, Simas ir Ge
nelė uždegė padėkos Dievui, 
tėvynės ilgesio ir laisvės 
žygiui žvakes. Tuo laiku 
Ramovėnų choras galingai 
giedojo St. Sodeikos gies
mę ‘Prailgo dienos, vargai 
apkarto’. Nuo Kudirkos už
degtų žvakių visi palydovai 
užsidegė savo žvakes. Tuo 
laiku skautė Rūta Giedraity
tė ir skautas R. Strimaitis 
kalbėjo maldą iš Sibiro lie
tuvaičių maldaknygės.

Išėjus iš bažnyčios sve
čiai ir palydovai pateko į 
jaunimo gretas su liepsno
jančiais fakelais. Audringo 
vakaro tamsoj tai buvo ne
paprastas vaizdas. Priėjus 
prie paminklo Simas jau jau
nimo paduotu fakelu užde
gė ugnį ant žuvusiems už 
laisvę kariams paminklo au
kuro. Tuo metu Genelė pa
dėjo gėlių puokštę prie Rū
pintojėlio.

Baigiant trumpas apeigas 
prie paminklo visi sugiedo
jo Lietuva Brangi. Po to visi 
lydimi liepsnojančių fakelų 
nuėjo į salę, kur juos pasiti
ko ilgos eilės drausmingo, 
uniformuoto bei tautiniais 
rūtais paspuošusio jaunimo. 
Tuo ir pasibaigė šis trumpas 
keliolikos minučių Simo ir 
jaunuomenės susitikimas. Jį 
suorganizavo Neringos tun- 
tininkė v.s. N. Kersnauskai- 
tė drauge su Pilėnų tuntinin- 
kų pskt. V. Staškum, Klaip 
pėdos vietininkijos jūrų 
sktn. Dž. Kižiu ir ateitinin
kų atstovais Dalia Staniškie- 
ne ir Kęst. Sušinsku.

Simo ir Genelės įžengimas 
į pilnutėlę Nauj. parapjos 
salę, kur buvo susirinkę 
apie 800 žmonių, buvo su
tiktas su nepaprastu entuzi
azmu ir griausmingomis 
ovacijomis. Štai sulaukėm 
mūsų kenčiančios ir kovo
jančios tautos sūnaus, kurs, 
visų pastangomis išlaisvin
tas iš vergijos, yra šven
tai pasiryžęs kovoti už Lie
tuvos laisvę, kurs ir mirties 
akivaizdoje nepabūgo parei
kalauti laisvės savo šaliai, 
kurio 4 metų kančios galų 
gale užbaigtos laisvės trium
fu. Sausakimšai pripildytą 
salę tvirta ranka tvarko 
uniformuoti šauliai. (Jie ir 
automobilių aikštėse tvarkė 
judėjimą.) Prie stalų su 
aukų dėžėmis ir aukų voke
liais - uniformuotos šaulės. 
Jaunimo atstovai prisega 
Simui lietuvišką trispalvę, o 
Genelei įteikia didžiulę gėlių 
puokštę. Visą iškilmių pro
gramą tvarkė J. Stempu- 
žis. Griausmingai giedama 
giesmė Lietuviais esame 
mes gimę. Seka trumpa kun.

G. Kijausko invokacija, dė
kojant Dievui už Simo ir jo 
šeimos laisvę. Po to trumpi 
pasveikinimai. Pirmasis žo
dį gauna Ant. Kalvaitis, 
1970 m. buvęs Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Studen
tų S-gos pirmininkas. Jam 
vadovaujant Clevelande vy
ko studentų suvažiavimas su 
apie 400 dalyvių iš JAV ir 
Kanados. Patyrę apie Simo 
Kudirkos išdavimą rusams, 
suvažiavimo dalyviai suruo
šė demonstracijas ir sukė
lė triukšmą visoj Amerikoj. 
Tos jų akcijos dėka šis 
dramatiškas įvykis trumpu 
laiku sukėlė visą amerikie
čių viešąją opiniją, pasmer
kusią tą nelaimingą Ameri
kos pareigūnų pasielgimą.

Antrasis kalbėjo Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando 
Apylinkės pirmininkas J. 
Malskis. Savo kalboje jis 
apibūdino Simą Kudirką 
kaip visus lietuvius jungian
tį vyrą vieningai kovai už 
Lietuvos laisvę. Po to kal
bėjo Altos Clevelando skyr. 
pirmininkas, knygos ‘Day of 
Shame’ autorius Algis Ruk
šėnas. Jis palygino Simo iš
likimą ir išlaisvinimą su 
evangelijos Lozoriaus pri
kėlimu iš mirties po 4 dienų. 
Algis Rukšėnas pareiškė, 
kad rinkdamas faktus ir 
sekdamas Simo kančios ke
lius ant Vigilant laivo, jis 
jautęs dvasinį artumą su 
Simu. Vliko pirmininkas dr. 
K. Valiūnas, pasveikinęs Cle 
velandiečius ir Simą, pa
reiškė džiaugsmą, kad su
laukėme tikro ir pajėgaus 
kovotojo už mūsų tautos 
laisvę.

Pristatydamas Simą lietu
vių ir amerikiečių publikai 
R. Kudukis anglų ir 
vių kalbomis trumpai 
kė Simo Kudirkos 
eigą.

Simas kalbėjo. Jo 
boj nėra tuščios retorikos. 
Jo žodžiai ir mintys plaukia 
iš tyros ir geros lietuviš
kos širdies. Jis apsakė 
tuos didelius skirtumus tarp 
komunistinės Rusijos turis
tams nerodomų vietų ir tarp 
vakarų demokratijų kraštų, 
ypač Amerikos. Su šiurpu
liu prisiminė tas be galo 
sunkias ir varganas dienas 
baudžiamuosiuose lageriuo
se, tą dvokiantį maistą, už 
kurį komunizmo aukos turi 
sunkiai dirbti statant ko
munizmo skelbiamą ‘rojų’. 
Vėl jis nuoširdžiai reiškė pa
dėką Amerikai už prieglau
dą jam ir jo šeimai ir mili
jonus nuo vergijos pabėgu- 
jonams nuo vergijos pabėgu
sių žmonių. Ir kaip prana
šas Simas įspėja pasaulį 
nepatikėti rusiškojo komu
nizmo melui ir būti atsar
giems įeinant su komunis
tais į bet kokius sandė
rius. Įsidėmėtina, kad Si
mas kalba be užrašų. Bet jo 
kalba yra taikli, apmąstyta 
ir klausytojų dėmesį patrau
kianti. Atrodo, kad Simas sa 
vo kalbas gerai susiplana
vęs ir daugelio iškilmių ne
nuvargintas bus geras ir vi
sur su dėmesiu klausomas 
kalbėtojas aktualiaisiais mū 
sų kovos reikalais.

Po Simo kalbos progra
mos vedėjas paskaitė gau
tų sveiknimų (iš Cuyahoga 
County šerifo R. Krei- 
ger, paskyrusiam policijos 
eskortą Simui, kuris lydėjo 
jo grupę per visą lapkri
čio 21 d., County Auditor 
G. Voinovich, iš Brazilijos 
lietuvių laikraščio ‘Laikas’).

Meninę programos dalį at
liko Čiurlionio Ansamblio 
moterų choras ir kanklinin
kės, vadovaujant muz. A. 
Mikulskiui. Jau pats mar
gumynas tų gražiųjų lietu
vaičių teikė džiaugsmo. Ir 
keletas liaudies dainų, dar
niai ir su įsijautimu padai
nuotų, buvo graži atgaiva 
lietuviškai širdžiai. Taip, 
rodos, buvome arti Lietu
vos... Kanklių solo jaunos 
Bankaitytės atlikta A. Mi
kulskio rapsodija prisidėjo 
prie programos praturtini
mo. Koncertas buvo skirtas

tėvynės
C, ARS Al
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Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

Clevelando lietuvių radijo

SIDABRINES SUKAKTIES

BANKETE
sekmadienį, gruodžio 1, 3 vai. p. p.,

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

IŠKILMINGI PIETUS
Voice of America direktoriaus

DR. KOSTO JURGĖLOS ŽODIS

DAIVOS MATULIONYTĖS
Barokinio ansamblio koncertas

TĖVYNĖS GARSŲ RADIJO 
darbuotojų ir rėmėjų pagerbimas.

BILIETAI ASM. $7.50

Gaunami pas T. G. vedėją 382-9268, R. Tatarūnienę 
531-5924, M. Lenkauskienę 831-1494, H. Jakubs 486-6176, 
S. Sankal 486-5279 ir Lietuvių klube 531-2131.

JŪSŲ DALYVAVIMAS BANKETE REIŠKIA PARAMĄ 
LIETUVIŠKOMS RADIJO BANGOMS.

lietu- 
nusa- 
bylos

iškal-

Simo ir Genelės garbei. Po 
visų dainų sujaudinta Ge
nelė atidavė savo gėlių dalį 
chorui. Pranešėja V. Žilio- 
nytė aiškiai informavo klau
sytojus apie choro dainuoja
mas dainas.

Po koncerto, abu svečiai 
Simas ir Genelė buvo 
iškviesti į sceną ir drauge 
su choru ir visa salės pub
lika giedojo Lietuvos himną. 
Manau, kad jiems tai buvo 
didžiai jaudinantis momen
tas.

Pasibaigus programai bu
vo proga pasapausti Simui 
ir Genelei rankas ir pasa
kyti daug nuoširdžių žodžių 
ir linkėjimų. Iškilminga va
karienė svečių garbei buvo 
suruošta Lietuvių namuose. 
Dalyvavo apie 150 asmenų. 
Čia jau buvo kiek laisves
nis pabendravimas, auto
grafų, parašų rinkimas ant 
čia platinamų J. Gliaudos 
ir A. Rukšėno knygų. Apie 
12 vai. buvo telefoninis ra
dijo stoties interview su 
Simu. Taigi Clevelandas sa
vo mielus svečius išnaudojo 
ligi pat vidurnakčio, ir, ži
noma, gerokai juos nuvargi
no. Bet gal tai ‘mielas var
gas’, kada jauti žmonių 
nuoširdumą ir meilę?...

Lapkričio 22 d. po Kudu- 
kio suorganizuotų pusryčių 
(dalyvaujant 40 asmenų) 
svečiai buvo išlydėti. Išly
dint buvo jiems įteiktos ir 
clevelandiečių sudėtos do
vanos.

mės turėdami Clevelande to
kį savo reikalų rūpintoją.

Antra pastaba taikoma 
mūsų kolonijos gražiai ir 
taikingai vieningumo ir soli
darumo dvasiai. Visi matė
me, jutome ir gėrėjomės 
ta dvasia lapkričio 21 d.

Trečia pastaba tai viešas 
ir pilnai užtarnautas pagy
rimas mūsų jaunuomenei ir 
jos organizacijų vadovams. 
Jie visoj toj šventėj įrodė, 
kad lietuvių tautos kovoto
jas Simas buvo ir liks jų 
idealas. Ir tą savo nusiteiki
mą mūsų jaunimas pade
monstravo labai įspūdingai.

• SLA 14 kuopa, kurios 
pirmininku yra V. Braziu
lis, Dirvai paremti atsiuntė 
auką 1 Odol. Ačiū.

• A. Klimas, žurnalistas, 
lapkričio 17 d. Clevelando 
šaulių susirinkime kalbėjo 
apie šaulių S-gos organiza- 
vimąsi 1919 metais. Prele
gentas yra buvęs 1921 m. 
Trimito redaktorius. Susi
rinkimui pirmininkavo V. 
Jokūbaitis, sekretoriavo M. 
Barniškaitė.

• SLA 14 kuopos susirin
kimas įvyks gruodžio 1 d. 
12 vai. Lietuvių Namuose. 
Visi nariai maloniai kviečia
mi atsilankyti.

Baigdamas šį aprašymą 
norėčiau pridėti dar kele
tą pastabų. Pirmiausia tai 
paminėti, kad Simo ir Gene
lės priėmime ir sutikime 
svarbiausi ir didžiausi vaid
menį atliko R. Kudukis. Jo 
iniciatyva, rūpesčiu ir pas
tangomis, o gal ir pinigi
niais ištekliais buvo suor
ganizuotas svečių sutikimas 
ir išleidimas, jų apsauga, jų 
ir juos lydinčių žmonių 
transportas, viešbutyje pa
talpų gavimas, vaišės, kon
ferencija miesto tarybos po
sėdžių salėj, spaudos, radijo 
ir televizijos stočių pakvie
timas ir suorganizavimas pa
sikalbėjimų su žurnalistais. 
Ir tą viską R. Kudukis atli
ko ramiai, be įprasto tokiais 
atvejais nervavimosi ar ne
numatytų sutrikimų. Viskas 
pravesta tvarkingai, ramiai 
ir su deramu orumu, kaip 
ir pridera prityrusiam di
delės įstaigos viršininkui. 
Džiaugiamės ir didžiuoja-

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

sekmadieniais nuo 12 iki 
vai. p. p.

o
4

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

HELP WANTED

COOK, we are looking for 
some one capable a prepar- 
ing daily lunch, including 
food shoping, for 50 emplo- 
yess at our Down Town Of- 
fice. Modern and pleasant 
facilities. Monday through 
Friday 8 a. m. — 3 p. m. 
Excellent salary and fine 
benefits. References reųuir- 
ed. Call Miss Sirc 771-3550. 
If you ųualified.

An Equal Opportunity 
Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva, dėl Padėkos die
nos šventės, šią savaitę 
penktadienį, lapkričio 29 d. 
neišeis. Sekantis numeris iš
eis trečiadienį, gruodžio 4 d.

• Dr. Vytautas Dargis, 
Westchester, Ilk, tautinės 
srovės veikėjas, neolitua- 
nas, padidindamas įnašą Vil
ties draugijoje šimtu dole
riu (dabar jo įnašas yra 400 
dol.) rašo: ”Aš suprantu, 
kad kiekvienam sunku atsi
skirti su sunkiai uždirbtu ir 
sutaupytu doleriu, bet ži
nau, kad išeivijos spauda be 
aukų negali išsilaikyti. 
Remkime visi didesne ar 
mažesne auka šiandien, nes 
bus dar sunkiau išgyventi, 
kai lietuviškas laikraštis dėl 
finansinių sunkumų nustos 
lankęs tavo namus. Be savos 
spaudos mes neturėsime ry
šio visuomeniniame darbe”.

Ačiū už paramą ir pastip
rinančius žodžius.

• Kazimieras Pocius, Vil
ties draugijos pirmininkas, 
padidino savo įnašą Vilties 
draugijoje, įnešdamas 100 
dol., tuo būdu dabar jo įna
šas 735 dol.

• Eugenijus A. Bartkus, 
jo vedamos įmonės — Bart
kus and Associates Ine. rei
kalais lankėsi Europoje, bu
vojo V. Vokietijoje, Lenki
joje ir kt.

• K. Morkūnas, gyv. Cle
velande, atsiuntė 10 dol. pa
didinimui savo įnašų Vilties 
draugijoje. Ačiū.

• Dirvai paremti per Vil
ties d-jos pirmininką K. Po
cių įteikė auką:

K. Domarkas, 
Highland, Ind. $20.00

P. Steikūnas, 
Chicago ............. 10.00

VI. Noreika,
Chicago .............  10.00

A. A. Iz. Valančiaus
giminės ............. 7.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Balfo Centro ir Chica
gos Apskrities Valdybos 
rengia BALFo 30-ties metų 
sukakties įspūdingą minėji
mą-koncertą su Hamiltono 
mergaičių choru "AIDAS”, 
kuriam diriguoja solistas 
V. Verikaitis.

Tuoj po koncerto, Balio 
Pakšto salėje susipažinimo 
vakarienė. Į vakarienę auka 
5 doleriai. Bilietus į vaka
rienę ir koncertą galima įsi
gyti MARGINIUOSE. Taip 
pat bilietus bus galima įsi
gyti ir prie įėjimo.

• LF Bičiulių vyriausioji 
taryba posėdžiavo Detroite, 
lapkričio 16 ir 17 d.d. LF 
Bičiulių vyr. taryba ir nau
jai išrinktoji centro valdy
ba turėjo bendrus posėdžius 
ir aptarė veiklos planus. 
L.F.B. tarybos pirmininku 
yra dr. Kazys Ambrozaitis.

A. A.

ELSEI KLIMKAITIENEI

Vokietijoje mirus, giliausią užuojautą 

reiškiame ANTANINAI ir MARTY

NUI KLIMKAIČIAMS

A. ir R. Tamulioniai
V. ir A. Patalauskai
J. Preibys
P. Stanionis

• Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Seimas 
įvyks š. m. gruodžio 7-8 d. 
Statler Hilton viešbutyje. 
Bostone, kuriame dalyvaus 
ir Simas Kudirka.

Apie Vliko veiklą ir Lie
tuva tarptautinėje politiko
je pranešimą padarys pirm, 
dr. K. Valiūnas. Apie veiks
nių kongerenciją pranešimą 
darys vicepirm. J. Valaitis. 
Dar bus vicepirmininkų J. 
Audėno ir A. Vakselio pra
nešimai informacijos ir fi
nansiniais klausimais. Tau
tos Fondo reikalu praneši
mus darys vicepirm. Z. Jū- 
rys ir įgal. Kanadoje A. 
Kuolas.

Apie šiandieninę Lietuvos 
gyventojų padėtį kalbės V. 
Vaitiekūnas.

šeštadienį, gruodžio 7 d. 
įvyks koncertas-vakarienė.

VASYLIŪNŲ METINIS 
KONCERTAS

Sekmadienį, gruodžio 15 
d. 4 vai. 30 min., Jordan 
Hali mažoje salėje, Bostone, 
smuikininkas Izidorius Va- 
syliūnas ir pianistas Vyte
nis M. Vasyliūnas rengia 
savo metinį koncertą. Jų 
programoje bus rečiau gro
jama trečioji Ludwig van 
Beethoven sonata Es dur 
Opus 12 Nr. 3, Ottorino 
Respighi melodinga roman
tiška sonata H moli, ir pir
mą kartą išpildomą, šiais 
metais specialiai Vasyliū- 
nams parašyta, nuosaikiai 
moderni pirmoji Jeronimo 
Kačinsko sonata smuikui ir 
fortepijonui. Visi besido
mintieji muzikos menu nuo
širdžiai kviečiami nepra
leisti labai retos progos pa
siklausyti savų menininkų 
atlikėjų ir savo žymaus 
kompozitoriaus naujai su
kurto veikalo. Salės adre
sas: 30 Gainsboro Street, 
Boston, Mass., kampas 
Huntington Avė., vienas 
blokas nuo Symphony Hali. 
Bilietų kaina tik $2.50, jų 
galima gauti jau dabar ka
soje prie salės. Kasa atda
ra kasdien nuo 10:30 iki 
5:30 vai.

LB SPAUDOS VAJUS
Pirmosios aukos Dirvai 

LB Spaudos Vajaus proga 
yra gautos iš:

P. Davidonis, Phila. $1.00 
L. K. Jurskis, Delran 1.00 
P. Stelmokas, Phila. 1.00
• Aušra Gečytė, V. Krė

vės lituanistinės mokyklos 
mokinė Philadelphijoje, jau 
yra surinkus aukų ir prenu
meratų virš $50.00.

• ALT S-gos Baltimorės 
skyrius per savo sekretorių 
B. Medelį atsiuntė 50 dol. 
Vilties draugijos įnašų pa
didinimui. Skyriaus įnašas 
dabar yra 155 dol.

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

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami į prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:
Wisc. Lietuvių Dienai

Rengti K-tas, Racine $10.00 
Juozas Žemaitis, Geneva 7.00
Bostono Ramovėnai,

Boston ......................... 10.00
V. Cenkus,

Columbia Station .... 2.00
K: Žukauskas,

Beverly Shores .......... 20.00
M. Barniškis, Euclid .... 7.00
Teresė Stankūnas,

So. Boston ................. 7.00
R. Nelsas, Fullerton .... 5.00
J. Žukas, Richmond Hill 2.00
R. Liormanas, Rochester 2.00 
Vilius Hofmanas, Chicago 3.00
A. Varnas, Chicago .... 3.00
K. Krivickas,

Clarks Summit .......... 10.00
Rimvydas Tveras,

Round Lake Beach .. 2.00
P. Razgaitis, Seven Hills 4.00 
Vyt. Didžiojo Saulių

Rinktinė, Chicago .... 25.00 
V. Augulis, Dayton .... 3.00
Pr. Baltuonis, La Šalie 10.00 
Helen Gontar, St. Louis 5.00 
V. Juodvalkis,

Panorama City .............  7.00
J. Rastapkevičius, Dutton 7.00 
J. Jankus, Cleveland .. 10.00 
J. Pupininkas,

St. Petersburg............. 2.00
T. Gaižauskienė,

Venezuela ................. 2.00
Pr. Šulas, Chicago .... 2.00
J. Baranauskas, Cleveland 3.00 
SLA 20-ta Kuopa, Cleve. 16.00 
J. Grėbliauskas, Chicago 2.00 
A. J. Weisbecker,

Melbourne Beach .... 12.00 
Vyt. Akelis, Valencia .. 2.00
V. Griška, Great Neck 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

• Povilas žičkus, lietuvių 
laikraščių bendradarbis Bos
tone, nuo spalio 1 d. paskir
tas Harvardo universiteto 
mokomojo personalo ir va
dovybės nariu.

N. METŲ SUTIKIMO 
BALIUS

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubas su Lietu
viui Bendruomenės, S. Moni
kos padaliniu vėl ruošia kar
tu Naujų Metų sutikimo ba
lių, 1974 m. gruodžio 31 d., 
Bay Women’s Club salėje, 
12130 4th St. prie Wilshire 
Blvd., S. Monikoje. Pradžia 
8 vai. vak. Gros geras or
kestras, skani vakarienė, 
draugiška nuotaika. Kvie
čiami visi lietuviai ir jų 
draugai. Atskiri pakvieti
mai nebus siuntinėjami. Re
zervuoti vietas telefonais: 
A. Markevičius — 828-7525,

Kojelis — 395-8355, A. Mi- 
laknis — 395-5764 ir E. 
Gedgaudienė — 399-1825.

Rengėjai

VLADAS BŪTĖNAS

• ŠEŠTADIENIS, lapkri
čio 16 Chicagos lietuviams 
buvo istorinė diena. Tą die- 
ūą 12:30 vai. p.p. į Midway 
aerodromą du helikopte
riai atskraidino Simą Kudir
ką ir jo šeimos narius ir pa
lydovus. Vadovaujantis Chi
cagos amerikiečių* dienraš
čių pranešimais, Simą Kudir 
ką Midway aerodrome pa
sitiko net iki 5,000 lietuvių 
minia. Tautiniais drabužiais 
pasipuošusios lietuvaitės, 
sudariusios špalerius, pro 
kuriuos praėjo šių dienų 
lietuvių tautos didvyris Si
mas Kudirka, daugybė litu
anistinių mokyklų mokinių 
ir tikrai gausi minia lietuvių, 
susirinkusių į aerodromą, 
buvo ta atrakcija, kurią pa
stebėjo amerikiečiai žurna
listai ir TV kameros. Todėl 
Kudirkos triumfališkas su
tikimas Chicagoje, suteikęs 
mums, lietuviams džiaugs
mo akimirkas ir stiprybės 
kovoje už Lietuvos lais
vę ateities dienose, nebu
vo tik mūsų vienų šventė, 
bet per amerikiečių dienraš
čius ir TV stotis plačiai 
perduota ir amerikiečių ma
sėms. Todėl nebe reikalo 
po dviejų dienų S. Kudirką 
miesto rotušėje pasitikęs 
Chicagos burmistras R. Da- 
ley jį paskelbė Chicagos 
miesto garbės piliečiu.

♦ MANO liūdesiui ( o tai 
vis dėl labai skirtingų darbo 
valandų bei laisvų dienų) ne
turėjau progos stebėti trium 
fališką S. Kudirkos sutiki
mą Midway aerodrome, ne
galėjau jo iš arti matyti 
ir gal net žodeliu persimes
ti jo sutikimo bankete Šar
kos restorane (darbo valan
dos man leido tame banke
te dalyvauti, bet, nors ir ra
šydamas dviems laikraš
čiams, negavau oficialaus 
kvietimo į banketą, be kurio 
‘mirtingieji’ ten neįėjo), dėl 
darbo negalėjau dalyvauti ir 
didingoje S. Kudirkos pa
gerbimo akademijoje Mari
jos aukšt. mokyklos salė
je vėlyvą sekmadienio po
pietę. Bet S. Kudirką, jo 
šeimos narius ir didelę lietu
vių masę, susirinkusią dar 
kartą pamatyti ir pagerbti 
Kudirkų, mačiau sekmadie
nio rytą Lithuanian Plaza 
aikštėje prie Marąuette Par
ko liet. Gimimo Švč. Pane
lės bažnyčios ir jos viduje. 
S. Kudirkos sutikimo Chi
cagoje komitetas, skelbda
mas iškilmių dienotvarkę, 
pranešė, kad S. Kudirka su 
šeima dalyvaus lietuviškose 
mišiose Marųuette Parko 
liet, šventovėje. Iš anksto 
nesitikėjau, kad ir čia būtų 
didelė lietuvių spūstis. Bet 
kai nuvykau gerokai prieš 
laiką, vėliavų pakėlimo aikš
tėje prie bažnyčios jau 
būriavosi minios žmonių. 
Ačiū dr. G. Balukui ir Lie
tuvos gen. konsulei J. Dauž- 
vardienei, tuojau užsimezgė 
pažintis su S. Kudirkos mo
tinėle ir jų dukrele.

Fotografai ir filmuotojai pasitinka Simą Kudirką Mid- 
way aerodrome Chicagoje. P. Maletos nuotrauka

Simas Kudirka kalba Chicagos lietuviams. Kairė
je ALT pirm. dr. K. Bobelis. V. Noreikos nuotrauka

• PO DEŠIMTOS valan
dos ryto, gausioms unifor
muotų šaulių gretoms ap
supus vėliavų stiebus, gau
sybės fotografų ir filmuo- 
tojų lydimas su aukštųjų 
svečių palyda prie vėliavų 
stiebo artėjo nedidelis, ru
dais kailiniukais apsirengęs 
žmogus. Kai į aukštį kilo 
žvaigždėtoji JAV vėliava, jis 
stovėjo ramus ir giliai su
sikaupęs, tik į jį visą laiką 
šaudė filmuotojai ir foto
grafai. Kai minia perėjo prie 
Lietuvos vėliavos stiebo ir į 
aukštį, po to visiems sugie
dojus Lietuvos himną, pra
dėjo kilti Lietuvos trispal
vė, pamažu keliama S. Ku
dirkos, iš pakilesnė vietos, 
stovėdamas šalia Altos pirm 
dr. K. Bobelio, netoli esant 
ir PLB pirm. inž. Br. Nai
niui, atsidėjęs stebėjau pas
kutinio lietuvių tautos did
vyrio (jį taip pavadino Chi
cago Sun-Times) profilį. Pa
balusiame veide aiškiai ma
tėsi neseniai pergyventų 
kančių šešėliai, pradedant 
tragišku išdavimu Vigilant 
laive, teismu Vilniuje ir so
vietiniu kalėjimu. Bet kartu 
tuose bruožuose atsispindė
jo ir kažkokia drąsa, ištver
mė ir ateities ryžtas, kai Si
mas įbedęs akis žiūrėjo į 
palengva kylančią trispalvę, 
jos plevenime tarsi įspėda
mas laisvąją lietuvių išeivi
ją, kad tik vienybėje mūsų 
galybė. O toji vienybė, bent 
S. Kudirkos buvojimo Chi
cagoje dienomis, mūsų tarpe 
vėl pasirodė, gal ne tiek po
sėdžiuose ar užkulisiuose, 
kiek oficialiose tribūnose. 
Tai tikrai geras ženklas.
? MARQŪETTE Parko 

liet, šventovėje padėkos 
Aukščiausiajam pamaldos 
už S. Kudirkos ir jo šeimos 
sugrįžimą į laisvę buvo tik
rai iškilmingos ir didingos. 
Sausakimša šventovė orga
nizacijų vėliavų, jų atstovų 
bei brolių ir sesių lietuvių, 
netikėtai gerai paruoštas 
muz. VI. Baltrušaičio vado
vaujamas choras su puikiai 
atliktomis religiniai tautinė
mis giesmėmis vysk. V. 
Brizgio laikomas mišias su 

Kleb. kun. A. Zakarausko 
ir kan V. Zakarausko asista 
nuspalvino tiesiog ašaras 
spaudusia laisvės pergalės 
ir triumfo nuotaika. Vysk. 
V. Brizgio pamokslas buvo 
taiklus, gerai išmąstytas, 
nors kai kas šia proga pasi
gedo tokiam momentui la
biausiai tinkančio kan. V. 
Zakarausko ugningų žodžių. 
Apie S. Kudirkos pagerbi
mo akademiją, įvykusią tą 
pačią popietę, tikiu, para
šys kiti.

• ESAME dėkingi, kad 
JAV LB Krašto valdyba sa
vo veiklą nukreipė ir į kul
tūrinius dirvonus, pavedusi 
LB Kultūros Tarybos pirm, 
rašyt. A, Kairiui suruošti 
III-jį Teatro festivalį lapkri
čio 27 - gruodžio 1 d.d. Chi
cagoje. Apie festivalį Dirvo
je jau buvo ne kartą rašyta, 
ten pateikta ir pilna jo pro
grama su dalyvaujančiais 
vienetais. Apžvalgą rašant 
beveik festivalio išvakarėse, 
malonu pabrėžti, kad festi
valiu susidomėjimas nema
žas, kad atvyksta speciali 
ekskursija net iš Roches
ter, N.Y., kad festivalio ren
gimo pirm. A. Kairiui išsiun- 
tus laiškus apie 400 lietuvių 
gydytojų, prašant iš jų aukų 
festivaliui paremti, iki lap
kričio 20 d. buvo atsiliepę 
apie 15 iš jų su stambesnė
mis ar mažesnėmis aukomis. 
Iš jų 100 dol. auką atsiuntė 
dr. K. Ambrozaitis. Kas bu
simuosius žiūrovus iš anksto 
džiugina, tai lietuvių jauni
mo susidomėjimas teatrine 
veikla. Jei I-jam teatro fes
tivalyje jaunimas sudarė 50 
proc. visų vaidintojų, jei II- 
jam festivalyje jaunųjų vai
dintojų skaičius padidėjo iki 
70 proc., tai šiame, IlI-jame, 
jaunimas tiesiog dominuos: 
jie sudarys 95 proc. visų fes
tivalyje dalyvaujančių akto
rių. Tai charakteringas at
sakymas ne tik išeivijai, 
bet ir tėvynėje sėdintiems 
okupacinės valdžios pareigū
nams, nuolat skelbiantiems 
mūsų jaunimo nulietuvėji- 
mą. Jei A. Kairys čia apie 
jaunimo susidomėjimą teat
ru ir jo dalyvavimą festiva
liuose pateikia tikslius skai
čius, tai mums nieko kito 
nelieka, kaip tik didžiuotis 
lietuvišku teatru taip gau
siai besidominčiu jaunimu. 
Ta pačia proga primintina, 
kad Chicagoje veikia LB glo
bojama Jaunimo teatro stu
dija, dabar vadovaujama 
komp. D. Lapinsko, o Jau
nimo centro vadovybės glo
boje, tikriausia, tebeveikia 
ir jaunosios kartos atstovės 
rež. Ž. Numgaudaitės veda
ma dramos studija. Sveiki
name III-jį Teatro festivalį, 
dvelksiantį gyvąja jaunyste.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA
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