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VATIKANO POLITIKA
Ryšių su komunistais ieškojimo mįslė

ferencijos planą, pasiuntė 
savo atstovą į Maskvą pa
sirašyti atsisakymo nuo ato
minių ginklų sutartį ir už
mezgė santykius su Sovieti- 
jos stačiatikiais.

Tokia Vatikano politikos 
kryptis yra aiškintina ne 
ideologiniais sumetimais - 
komunizmas ir toliau lieka 
smerktinas, bet praktiškais, 
šiaip ar taip Sovietijoje 
ir jos satelituose gyvena 
53,2 milijonai katalikų. 18,5 
milijonai katalikų gyvena ki
tuose komunistiniuose kraš
tuose: Albanijoje, Bulgarijo
je, Jugoslavijoje, Kinijoje ir 
Kuboje. Už tat Vatikanui 
viskas svarbu, kas tik galė
tų katalikų būklę tuose kraš
tuose pagerinti. To siekiama 
ne konkordatais, kurie esa
moje būklėje nelaikomi tiks
lingais, bet praktiškais kata
likų buities pagerinimais, 
vedančiais prie laisvo tikėji
mo išpažinimo.

Kol kas Vatikano užsie
nio reikalų ministeris arki
vyskupas Agostino Casaro- 
li praktiškai nieko nepasie
kė. Atvirkščiai kova prieš 
bažnyčią ir tikėjimą Rytuo
se buvo sustiprinta. Maskva

“Kad tik jie mūs nepar
duotų” -- taip būkštavęs 
kaž koks lietuvis kunigas 
dėl Vatikano Rytų politi
kos anot Der Spiegei, ku
ris ilgoje straipsnių serijoje 
- “Vatikan intim” - atsklei-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

žinti ir įvertinti savo nusi
ginklavimo pasiūlymą. 1958 
m. Gromyko pareiškė, kad 
taikos reikalais jis mielai 

džia tos politikos užkuli- kalbėsiąs ir su Vatikanu, 
sius. Išdavimo bijo ne tik 
pavergtųjų tautų išeiviai. 
Vokiečių katalikų laikraš-

Tais pačiais metais Pijui 
mirus, nauju popiežium bu
vo išrinktas ‘prasčiokas’ Jo-

Politiken. Kopcnhagen

- Nesirūpink, aš tik pavartysiu...
nas XXIII, kuriam Chruš
čiovas pasiuntė keletą svei
kinimo telegramų, jo, popie
žiaus taikos raginimą liepė 
paminėti Pravdoje, ir leido 
į II Vatikano susirinkimą nu
vykti dviem stačiatikių baž
nyčios atstovams. 1963 me
tais Jonas XXIII priėmė 
Chruščiovo žentą, Izvestijos 
redaktorių, Adžubėjų su 
žmona, nors dėl to Kurijoje 
buvo nemažai nepasitenki
nimo. Adžubėjus pasiūlė už- 
megsti diplomatinius santy
kius, tačiau popiežius pasi
rodė santūrus. Dievas šutvė 
ręs pasaulį per šešias die
nas, o dabar Maskva norin
ti tokio svarbaus nutarimo 
tik per vieną dieną!

Anot Spiegelio, Jonas 
XXIII su Maskva tik flirta
vęs, tą flirtą privesti prie 
sužieduotuvių pasiryžo jo 
įpėdinis Giovani Battista 
Montini priėmęs popiežiaus 
Povilo VI vardą. Per 10 sa
vo valdymo metų jis keturis 
kartus asmeniškai susiti
ko su Gromyko, priėmė Va
tikane Sovietijos preziden
tą Podgorny, rėmė Mask
vos Europos saugumo kon-

tis Rheinische Merkur va
sario mėn. buvo paskelbęs 
jėzuito Oskar Simmel ko
mentarą apie tos politikos 
utopiją (die Utopie der Vati- 
kanischen Ostpolitik) su 
griežtoka antrtašte: “Nein, 
Herr Papst”. 0 generolas 
Reinhard Gehlen, po karo 
suorganizavęs milžinišką 
žvalgybos tinklą amerikie
čiams, kurį vėliau perėmė 
Bonnos vyriausybė, tame 
pačiame laikraštyje rugsė
jo mėn. samprotavo, kad to
ji politika išplaukė iš “at
rodo, tvirto popiežiaus įsi
tikinimo, kad komunistinė 
revoliucija anksčiau ar vė
liau įsiviešpataus visame pa
saulyje”.

Faktinai kontaktai tarp 
Vatikano ir sovietų užsimez
gė dar prie popiežiaus Pi
jaus XII, kuriam Hitleris 
buvo mieliau už komunis
tus ir kuris 1949 metais 
ekskomunikavo komunizmo 
mokslą ir pasekėjus. 1954 
metais Pijui XII pasisakius 
už atominių ginklų uždrau- 
gimą, Maskva pasiskubino jį 
pasveikinti. 1956 m. sovietai 
Vatikanui pasiuntė susipa-
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Clevelando Ramovėnų choras atliekant meninę programą Lietuvių Dienoje. 
Prie pianino G. Karsokienė. Kairėje pranešėja Ž. Kliorytė. J. Garlos nuotrauka

Lietuvių Dienos Clevelande
PRANAS KARALIUS

Š;m. lapkričio 9 -10 d.d. 
buvo džiugi Clevelando lie
tuvių vienybės, jų gražaus

tuo tarpu bent tą laimėjo, 
kad Vatikanas, vaizdžiai ta
riant, savo rankomis sunai
kino tas institucijas ir sim
bolius, kurie bylojo apie at
skirų tautų nepriklausomy
bę. Apie tai kitą kartą.

MERAS RAIPH PERK ĮTEIKS 
SIMUI KUDIRKAI CLEVELANDO 

MIESTU RAKTA
Ketvirtadienį, lapkričio 21 

d. 9:44 vai. ryto lėktuvu 
United Airlines skrid. nr. 
71 į Clevelandą atvyksta 
Simas Kudirka ir jo žmona.

Kviečiami lietuviai, kurie 
galės, pasitikti brangius sve
čius aerodrome. Iš ten Ku
dirkai Mero R. Perk limuzi
nu vyks į televizijos stotį, 
kur turės pasikalbėjimą. 
11:30 City Hali bus S. Kudir
kos pristatymas ir spaudos 
konferencija su amerikiečių 
spaudos, radijo korespon
dentais. Meras R. Perk 
įteiks Simui Clevelando 
miesto raktą. Kviečiami lie
tuviai kuo gausiausiai daly
vauti šiame pristatyme ir 
spaudos konferencijoje.

Ligi 6 vai. p.p. S. Kudir
ka turės progų painformuo
ti amerikiečių televizijos ir

radijo žinių tarnybą apie sa
vo išgyvenimus po to nelai
mingo įvykio prieš 4 metus, 
kada jis buvo išduotas ru
sams.

Simas Kudirka atvyks į 
jam suruoštą pagerbimą 
Nauj. Parapijos salėje. Visa 
Clevelando lietuviškoji vi
suomenė kviečiama Šiame 
pagerbime dalyvauti. At
vykti prašoma 7:30 min. 
vak. ir jokiu būdu nevėluo
ti! Įėjimas veltui. Tačiau, 
norėdami ta proga įteikti 
paramos naujakuriams Ku- 
dirkams, pagerbimo rengė
jai prašys iš susirinkusių do
vanų - aukų, kurios bus ren
kamos susirinkimo metu 
specialiai tam paruoštais vo
keliais, kur aukotojai pa
žymės savo pavardes ir pa
aukotas sumas.

SIMO KUDIRKOS
PAGERBIME

Šį KETVIRTADIENI, LAPKRIČIO 21 D.

SUTIKIMUI RENGTI KOMITETAS

Nauj. parapijos salėje pagerbime. 7:30 vai. vak 
Įėjimas laisvas. Žodį tars S. Kudirka.

Miesto rotušėje 11:30 vai., kur meras R. Perk 
įteiks Clevelando miesto raktą.

Aerodrome 9:44 vai. ryto (United Airlines lėk 
tuvas 71 iš New Yorko).

CLEVELANDO IR APYLINKĖS LIETUVIAI KVIEČIAMI 
GAUSINGAI DALYVAUTI

Programą tvarkys ir jai 
vadovaus Juozas Stempužis, 
meninę dalį atliks Čiurlio
nio Ansamblio moterų cho
ras ir kanklininkės vado
vaujant muz. Alf. Mikuls
kiui. Į salę įeinantį Simą Ku
dirką iškilmingai sutiks or
ganizuotos jaunimo gretos: 
ateitininkai, skautai ir skau
tės. Trumpas sveikinimo kai 
bas tars Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės, ALTos 
atstovai ir dalyvis tų studen
tų demonstracijų, kurias lie
tuviai studentai (pirmieji vi
soje JAV) buvo surengę 
patyrus apie Simo nelaimin
gą “šuolį į laisvę”.

Po to kalbės ir pats Simas 
Kudirka. Po visko bus pro
ga susirinkimo dalyviams 
paspausti Simui ranką ir as
meniškai jį pasveikinti.

Yra numatoma suruošti 
svečių pagerbimui vakarie
nę Lietuvių namuose. Suin
teresuotieji ir norintieji toje 
vakarienėje dalyvauti, pra
šomi nedelsiant kreiptis į 
LB Apyl. pirm. J. Malsį tel. 
486-9165.

ir sutartino kultūrinio darbo 
šventė.

Vakaro - koncerto pro
grama pradėta su pusvalan
džio pavėlavimu (ir tai ne 
dėl rengėjų, bet pačios pub
likos kaltės, kuri vis dar ne- 
įpranta laiku atvykti). Pro
gramoje turėjome dvi skir
tingas dalis: rašytojo Alo
yzo Barono satyrinę kūrybą 
ir Clevelando Ramovėnų cho- Labai puikiai debiutavo jau- 
ro koncertą.

Al. Baronas visada patai
ko į ‘minkštąsias’ mūsų vi
suomeninio gyvenimo vietas 
ir jas šmaikščiai tašo... Bet 
jo satyra yra, jei taip tik
tų pavadinti, džentelmeniš
ka, nieko neužgaunanti, o 
tik kai kam tiesą manda- deikos giesmė ‘Lietuva, jna- 
giai nušviečianti. Mūsų pub
lika mielą svečią nuoširdžiai 
priėmė ir su pasitenkinimu 
išklausė apie 20 jo perskai
tytų kūrinėlių. Al. Baro
nas vartoja paprastą, tradi
cinę eilėdaros formą be ypa
tingų mandrybių ir ‘išraity
mų’. Ir jam labai gerai pa
siseka parinkti žodžius -- 
riminius atitikmenis eilėse.

Clevelando Ramovėnų vy
rų choras skaičiumi nedide
lis (24 vyrai). Jų amžius 
įvairus - nuo 17 iki 70 metų. 
Bet balsai skambūs, stiprūs 
ir pusėtinai gerai išlavinti. 
Jų meno vadovai sol. Ju
lius Kazėnas ir akompania- 
torė Gen. Karsokienė moky
dami chorą dirba su didžia 
ištverme ir meile lietuviš
kai dainai ir giesmei.

Šiame koncerte choras pa
dainavo 12 dainų. Jos įvai
rios savo turiniu ir nuotai
ka. Pradėjęs savo tradici
ne daina ‘Ramovėnų maršu’ 
(St. Gailevičiaus) ir užbai
gęs ‘bissui’ padainuotu iš ka
ro grįžtančių karių maršu 
(op. Faustas) choras pabrė
žė savo junginio kaip karių- 
dainininkų charakterį. Ta
čiau įvairių klausytojų nuo-

kitokio pobūdžio dainų. Vie
no tokių romantiškųjų dainų 
buvo populiarioji J. Švedo 
daina ‘Baltos gėlės' čia so
lo padainavęs J. Kazėnas- 
pelnė publikos ovacijas. Ki
ta bene gyviausį pritarimą 
ir audringus aplodismentus 
sukėlusi daina buvo ‘Studen
tų aidai’ iš Bambergo ope
retės ‘Studentas Princas'.

nas choro dalyvis baritonas 
Br. Kazėnas. Bet, rodos, ir 
visas choras sugebėjo per
duoti studentišką nuotaiką 
‘Gaudeamus’ skambėjo su 
jaunatviška jėga ir skam
bumu.

Iškilmingai atlikta St. So-

no šiaurės pašvaistė’. Toji 
tremtinio, atskirto nuo tė
vynės giesmė tinka įvairio
se svarbių švenčių ar minėji
mų programose. Būtų linkė
tina, kad ramovėnai ir dau
giau tokio pobūdžio dainų 
bei giesmių turėtų savo re
pertuare.

Iš operinių ištraukų gir
dėjome ‘Naktis prieš žygį’ 
iš operos ‘Demonas’ (Rubin- 
šteino) Čia skambiai savo 
ariją įpynė solistas Antanas 
Kavaliūnas. Toliau sol. J. 
Kazėnas savo tvirtu bosu 
padainavo giesmę iš op. ‘Už
burtoji Fleita’ (Mozarto) 
visam chorui kartojant jo žo
džius. B. Dvariono ‘žvaigž
dutė’ buvo proga pasireikš
ti maloniam ir jautriam so
listui Al. Liutkui. Brahmso 
‘Mik užmik’ ir užbaigiamoj 
daly sol. Ve. Petkus taip 
pat labai patiko klausyto
jams. Buvo dar dvi liau
dies dainos: Br. Budriūno 
komp. ‘Iš rytų šalelės’ ir T. 
Brazio ‘Oi toli, toli’. ‘Bissui 
padainuota komiškoji Br. 
Budriūno komp. daina ‘Va
karuškos’ taip pat pagyvino 
klausytojų nuotaiką.

(Nukelta į 7 psl.)

Grupė Lietuvių dienų parodos rengėjų ir dalyvių: Sėdi 
iš kairės: Šlapelienė, Kijauskienė, Šiugždaitė-Fitzgerald, 
Čigienė, Steponavičienė. Stovi: Bacevičius, Degutis, 
Gražuli-., Karalius, Žilionis, Steponavičius, Eidimtas.

J. Garlos nuotrauka
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RU/TRAUJO/ PADAAGtlE
- - - - - - -  ANTANAS LAUKAITIS
Jūrate nausėdaitė
AUSTRALIJOJE

Australijoje jau ne pirmą 
kartą vieši buvęs žymusis, 
savo laiku didžiules minias 
sutraukęs dainininkas Joh- 
ny Ray, kuris ir šiuo me
tu ypatingai vidurinio am
žiaus žmonių tarpe, yra ga
na populiarus. Su juo ir visa 
jo grupe į Australiją yra at
vykusi ir kylanti lietuvaitė, 
filmų artistė Jūratė Nausė
daitė (Ann Jillian).

Jaunoji mūsų aktorė yra 
gimusi 1950 metais Ameri
koje. Jos tėvai į Ameriką 
yra atvykę su visais kitais 
pokariniais emigrantais ir 
apsigyveno Los Angeles. 
Tėvas J. Nausėda yra buvęs 
Lietuvos karo aviacijos kapi
tonas, kai pati Jūratė, baigu
si vidurinį mokslą 1968 me
tais, pradėjo psichologinių 
mokslų studijas. Jau būda
ma 8-rių metų, ji pradėjo 
vaidinti filmuose, dalyvau
dama televizijos pastaty
muose: Walt Disney Pro- 
gram, I Love Lucy, Chewy 
Show, F. Sinatra, Bob Hope, 
Ben Casey ir kt. bei kino 
filmose: Babes in Toyland, 
Gypsy ir kituose muzikiniuo
se ir teatro pastatymuose.

Vienas iš pirmųjų Jūra
tės pasirodymų Australijoje 
buvo Melbourne, kuriame 
taip pat gyvena ir jos dėdė 
L. Kepalas, kurio ji dar iki 
šiol nebuvo mačiusi. Graži, 
maloni, ši jauna blondinu- 
kė, kalbanti puikiai lietuviš
kai, kartu su visa grupe 
turėjo didelį pasisekimą 
Melbourne, kai dabar irgi 
su dideliu pasisekimu jinai 
ir J. Ray ilgesnį laiką turi 
savo pasirodymus Sydnėju- 
je ir. po to aplankys ir ki
tus mažesnius Australijos 
miestus.

Australijos lietuviams bu
vo labai didelis siurprizas 
išgirsti ir pamatyti šią 
puikią lietuvaitę Australijo
je, kuri, kartu su visa grupe 
turi čia didelį pasisekimą.

»♦*
Sydnėjaus koviečių vyrų, 

moterų ir jaunių komandos, 
esančiame vasaros australų 
krepšinio turnyre, stovi la
bai gerai, nešdamos perga
lę po pergalės. Ypatingai 
šiais metais gerai žaidžia 
merginų pirmoji komanda, 
kuri šiame vasaros turny
re, žaisdama savo distrik- 
to aukščiausioje klasėje, iki 
šiol nėra pralaimėjus rung
tynių.

Sydnėjaus Kovas į 25-ją 
Sporto Šventę Adelaidėje, 
siunčia visus savo geriausius 
sportininkus, kurie dalyvaus 
visose esamose sporto var
žybose. Į Adelaidę, esančią 
nuo Sydnėjaus už 2000 ki
lometrų, sportininkai va
žiuos įvairiausiomis prie
monėmis: turtingi -- lėktu
vais, Jauniai -- traukiniu ir 
visi kiti automobiliais, kurių 
susidarys apie 12-kos vilks
tinė. Numatoma pusiaukely- 
je pernakvot ir padaryt 
sportišką kalėdinį pikniką.

♦♦♦
Lietuvių Dienų metu vyks 

tančioje Dainų Šventėje, 

Sydnėjaus Kovo I-ji merginų krepšinio komanda. Pir
moje eilėje iš kairės: Snaigė Gustafson - kapitonė, Aud
ra Kasperaitytė, Viki Laukaitytė. Antroje eilėje: Rita 
Kasperaitytė, Rūta Araitė, Regina Laukaitytė ir Irena 
Kaciušytė.

atrodo, jau tikrai dalyvaus 
kompozitorius muzikas B. 
Budriūnas, gyvenantis Los 
Angeles mieste. Šio mūsų 
įžymaus muziko dalyvavi
mas šioje Dainų Šventėje 
yra tuo ypatingas, kadangi 
jis diriguos Adelaidės Li- 
tuania choro išpildomą, savo 
paties sukurtą kantatą “Švie 
sos Keliu”.

Amerikos lietuvių gyveni
me B. Budriūno vardas yra 
labai gerai žinomas, tačiau 
ir man, kaip buvusiam jo 
jaunam mokiniui Kauno IV- 
je gimnazijoje, yra ypatin
gai malonu paminėti, kad 
šis žymusis mūsų muzikas 
yra laimėjęs aukso medalį 
pirmųjų vietų chorų varžy
bose. Jis yra sukūręs dau
gelį vokalinės ir instrumen- 
talinės muzikos kūrinių, va
dovavęs Vilniaus Filharmo
nijos, operos ir konserva
torijos chorams, jau neskai
tant mūsų buvusios Kauno 
IV-sios gimnazijos choro, ku
ris Lietuvos gimnazijų cho
rų varžybose irgi atsiekė 
gražius laimėjimus. Be lie
tuvių pasirodymų, muz. B. 
Budriūnas yra nemažai da
lyvavęs ir dirigavęs vokie
čių, latvių ir amerikiečių 
chorams.

Australijos lietuviai su di
deliu džiaugsmu laukia at
vykstančio mūsų šio įžy
maus muziko, kai man, netu
rėjus progos savo buvusį 
mokytoją sutikti Los Ange
les, bus irgi labai įdomu pa
matyti jį, nors nemanau, 
kad jis galėtų dar savo 
buvusius jaunuosius moki
nius atsiminti.

Adelaidės Katalikų Cent
ro salėje buvo surengtas 
17-sis literatūros-dainos ir 
muzikos vakaras, kurio or
ganizatoriais buvo Adelai
dės Ateitininkai Sendrau
giai. Šie literatūriniai vaka
rai Adelaidėje yra labai po
puliarūs ir yra jau tradicija 
virtę.

Šio vakaro programą at
liko visi trys lietuvių teat
ro režisieriai: J. Gučius, J. 
Venslovavičius ir J. Neve- 
rauskas, dalyvaujant Vaidi
los teatro artistams. Vakaro 
organizatorius buvo Pr. Pus- 
dešris, savo atidarymo žo
dyje pasakydamas, kad visi 
poetai kalbės tik apie pa
vasarį (pas mus šiuo laiku 
yra pavasaris ir visa scena 
buvo išpuošta sprogstančių 
pumpurų žiedais). Progra
mą pradėjo J. Gučius, pri
statydamas “Šimto pavasa
rių poetą“ K. Binkį, sekant 
vyrų kvartetui, vadovauja
mam jaunosios N. Masiu
lytės. Feljetoną skaitė V. 
Baltutis ir staigmeną sceno
je padarė dr. J. Maželienė, 
kuri iki šiol daugiau daly
vaudama religiniuose kon
certuose, dabar gražiai pasi
rodė su trimis solo daino
mis. Pagrindiniu vakaro pa
sirodymu buvo Pr. Pusdeš- 
rio sukomponuota “Pavasa
rio mozaika”, kurioje Vai
dilos teatro artistai: G. Ma
tulevičienė, B. Rainys, V. 
Ratkevičius, N. Skidzevičius 
ir J. Venslovavičius ypa

tingai gražiai perdavė J. 
Aisčio, S. Aliūno, B. Braz
džionio, A. Gustaičio, A. Jas- 
manto, V. Mačernio, H. Na- 
gio, A. Nykos-Niliūno ir My
kolaičio-Putino poezijų iš
traukas -- tema pavasaris.

Antroje dalyje Pr. Pus- 
dešris skaitė savo poeziją, 
R. Kubiliūtė paskambino, 
Lidija Šimkutė skaitė savo 
kūrybos ištraukas, svečiai iš 
Melbourno, kun. Pr. Vase- 
ris-Erlėnas paskaitė ištrau
kas iš savo neseniai išleis
tos knygos, kai J. Rūbas pa
dainavo solo. Visą vakarą 
užbaigė Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos choras. Po 
J. Stepano padėkos žodžio, 
vakaras baigėsi prie jaukių 
vaišių, kurių metu dar ilgai 
skambėjo solistų ir bendros 
dainos.

*♦*

Kaip praneša ‘News Di- 
gest International’ Austra- 
ljos užsienių reikalų minis
teris senatorius Willesee, 
lankydamasis Sov. Sąjungo
je, buvo nuvykęs ir į Lietu
vą, kur jis buvo susitikęs 
su Sovietinės Lietuvos už
sienių reikalų ministerių V. 
Zenkevičium. Vilniuje sena
toriui Willesee buvo sureng
tos didelės vaišės, kurių me
tu, prie šampano bonkų, bu
vo pasakyta sveikinimo kal
bų. Kartu su juo lankėsi 
ir kiti du darbiečių parla
mentarai.

**♦

Melbourne įvyko bendras 
Pabaltiečių koncertas, ku
riame dalyvavo keturi cho
rai. Šiame koncerte, vyku
siame Estų Namuose, lie
tuvius atstovavo Dainos 
Sambūris, vadovaujamas A. 
Čelnos. Lietuviai padainavo 
penkias dainas, kurias atliko 
labai gerai ir klausytojų bu
vo labai šiltai sutikti. Po 
paskirų tautybių pasirody
mo, labai didelį pasisekimą 
turėjo visų chorų bendras 
pasirodymas, kuris užpildė 
didžiulę šių namų sceną. 
Jungtinis choras sudainavo 
šešias dainas - kiekvienos 
tautybės po dvi, diriguojant 
paskiriems chorvedžiams: 
latvių V. Bendrups, estų A. 
Tavęs ir lietuvių A. Čelnai. 
Lietuviškai buvo išpildyta 
“Oi žiba žiburėlis” ir “Pa
sisėjau žalią rūtą”. Visų cho
rų išpildymai, skirtingomis 
trimis kalbomis, buvo ypa
tingai geri ir visiškai nesi
jautė, kad čia dainuoja skir
tingų trijų tautybių daininin 
kai.

Beveik kone tuo pačiu 
metu kai Australijoje vyko 
Pabaltiečių demonstracijos 
dėl šių kraštų Australijos 
pripažinimo, Perth’o mieste 
įvyko kita tarptautinė tra
gedija,kada pasaulinių muzi
kų suvažiavimo metu, jau
nas Sov. S-gos muzikas buvo 
pasiprašęs pasilikti Austra
lijoje ir vėliau net specialiu 
karo aviacijos lėktuvu jis bu
vo išvežtas į Singapoore. 
Apie šį visą keistomis pas
laptimis apgaubtą, reikalą, 
kur ir vėl Darbiečių vy
riausybė yra smarkiai apkal
tinama, anglų kalba knygą 
jau baigia parašyti lietuvis 
A. Zubaras, turėjęs šiame 
reikale daugiau asmeniškų 
įsipareigojimų. Knygos pa
vadinimas “Ermolenko Af- 
fair”.

WANTED F.XPERIENCF.D
FINISH REI’AIRMAN

Full time. Paying top vvaues. and 
have ideal vvorking condiliona. Paid 
vacations, & olher benefits. Working 
45 hours per week-

HEKMAN FURNITURE CO.
1400 BUCHANAN SW 

GRANO RAPIDS, MICH. 
616.452-1411

An I <|u.il Opportunity F.mplover 
(S6-92)

WELDER—LAYOUT
Mušt be experienced in strue- 
tural layout. Days. Full time, 
55-00 hours. Only experience<l 
neetl apply. U. S. Weltiing & 
Fabricating, 8000 Stone R<1., in- 
(lependenee, Ohio 216-524-3800. 
_____  <H6')2>

VVAREHOUSEMEN
M ust |>t* able to opvralr material 
handlinu vquipin<*nt. and be fainiliar 
with warehou.se operai ions. 3 year.s 
experience rrquired.

Apply in Per nūn 
AMERICAN RUBBER PRODUCTS CO. 

692 Alpha Drive 
Highland Iii*., Ohio 4414} 

.___________________ .(86*90 >

KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS P. LELIS

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas

Lapkričio 2 ir 3 d. Prisi
kėlimo salėje vyko IX Kraš
to Tarybos, pirmos sesijos 
posėdžiai. Dalyvavo, pagal 
mandatų komisijos prane
šimą 38 rinkti atstovai, 7 
valdybos nariai, 12 apyl. pir
mininkų ir du Garbės Teis
mo nariai, viso 59 Tarybos 
nariai.

Suvažiavimą atidarė Kraš 
to Valdybos pirm. inž. E. 
Ouplinskas, pakvietęs invo- 
kacijai evan. kun. A. Žilins
ką. Prezidiumą sudarė: inž. 
J. Danys (Ottava), C. Ku
ras (Windsor) ir M. Abro
maitis (Toronto), sekretoria
vo Kaknevičienė ir Aušro- 
taitė. Suvažiavimą' sveikino 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
Baltic World Conference 
pirm. Ilmar Pleer (atvykęs 
iš New Yorko, 1973 daly
vavęs delegacijoj Helsinky
je), JAV LB Tarybos vardu. 
A. Rugienius. Pastarasis 
priminė, kad spaudoje pa
sirodžiusios žinios apie JAV 
LB suskilimą į dvi, neturi 
pagrindo. B-nė yra viena, tik 
Chicagoje 30 asmenų gru
pelė nori veikti atskirai. 
PLB sveikinimas gautas raš
tu.

Darbotvarkę kiek pakei
tus, sekė pr. sesijos proto
kolo skaitymas, bet A. Rin- 
kūnui pasiūlius, jis neskai
tytas, nes buvo išsiuntinė
tas ir pagal Rinkūną tai 
geriausiai surašytas proto
kolas, kurį jam tekę bet ka
da skaityti.

Vald. pirm. E. Čuplins- 
kas pranešė apie Kr. Valdy
bos atliktus darbus nuo 
paskutinės sesijos. Stipriai 
reaguota dėl Australijos' ir 
N. Zelandijos vyriausybių 
Lietuvos pripažinimo sovie
tams. Atvykęs Kanadon 
Australijos min. pirm. Whit- 
lam buvo sekamas ir visur 
pasitiktas baltiečių demons
tracijomis. Daryta žygių as
meniškai su juo susitikti, 
bet nepavyko. Didesnės de
monstracijos buvo Ottavoje, 
Toronte ir Winnipege. Šie 
mūsų žygiai buvo daromi 
tikslu ne tiek pakeisti Aus
tralijos poziciją kiek paveik
ti Kanados vyriausybę, kad 
ji nepasektų Australijos pa
vyzdžio. Liepos 7 baltiečiai 

.lankėsi pas užs. reik. min. 
Sharp kuris patikino, kad 
saugumo konferencijoj Ka
nada nesutiks legalizuoti 
dabartinių Sovietų S-gos 
sienų. Lankytasi ir pas nau
jąjį Kanados užs. reik, 
min. McAechen, kuris pareiš 
kė baltiečiams kad Kanados 
politika Baltijos valstybių 
atžvilgiu nepasikeis. Jis ne
seniai buvęs Maskvoje ir 
įteikęs Gromykui tuo reika
lu laišką, kurio nuorašą 
pirm. Ouplinskas perskaitė. 
Atrodo, kad Kanada nepa
seks tolimųjų dominijų pa
vyzdžiu, bet mums reikia 
nesustabdyti savo akcijos. 
Apylinkės turi visą laiką sa
vo parlamentarus prašyti, 
įtikinėti, kad jie neleistų 
Kanados vyriausybei so
vietams pataikauti.

Iš kitų Kr. Valdybos žy
gių paminėtina: dalyvavi
mas veiksnių konferencijoje 
New Yorke, dalyvavimas 
Liet. Dienoje Winnipege, 
kur kalbą pasakė krašto ap
saugos min. Richardson. 
Winnipego Dienai gauta iš 
valdžios finansinė parama. 
Be to, pravesti Krašto Ta
rybos rinkimai pagal naujas 
rinkimų taisykles. Šioj se
sijoj dalyvauja ir tolimų va
karų atstovai iš Winnipe- 
go, Calgary.

Iždininkė A. Kuolienė iš
dalino atstovams spausdin
tas apyskaitas iš kurių ma
tyti: metinės pajamos $5,925 
išlaidos $6,848, deficitas 
$923 susidarė dėl dar negau
tų pajamų -- Winnipego 
Liet. Dienos pusės pelno. 
Švietimo Komisijos praneši
mą padarė L. Tamošaus

w ■

tema “Lietuviškos kultūros 
strategija Kanadoje”. Mo
deratorius dr. P. Lukoševi
čius, nariai -- Banelis, Mar- 
tinkutė, Kudabienė, kun. dr. 
Gaida ir dr. Nagys, sekre
toriavo Petrauskas. Į klausi
mus aiškesnius atsakymus 
davė kun. dr. Gaida, o ma
žiausiai kalbėjo dr. Nagys, 
nes tas simpoziumas atro
dė tik pilstymas įš tuščo 
į tuščią...

Po vakairenės, toj pat sa
lėj įvyko literatūros ir mu
zikos koncertas į kurį 
atsilankė apie 200 žmonių.

Rašytojas J. Kralikauskas 
skaitė ištraukas iš savo kū
rinio ‘Titnago ugnis’ (Min
daugo nužudymas), o poetas
H. Nagys skaitė savo naują 
poeziją iš ciklų ‘Karo už
rašai’ (Budapešto mergaitė 
Imrė) ir ‘Prisijaukinau saka
lą’ dedikuotą mirusiems A. 
Mackui, J. Kaupui ir A. 
Škėmai.

Neseniai baigusi konser
vatoriją pitanistė Vaičiulė- 
naitė virtuoziškai išpildė 
Beethoveno sonatą ir kitus 
kūrinius. Nauja žvaigždė -- 
solistė Anita Pakalniškytė, 
kuri yra jau laimėjusi 200 
medalių, padainavo kelias 
dainas lietuviškai, angliškai 
ir itališkai ir ariją iš 
operos Romeo ir Julija.

*♦*

Antroje suvažiavimo die
noje, tuoj po pamaldų, buvo 
svarstomi neužbaigti Jauni
mo S-gos klausimai. S-gos 
pirm. A. Kuolas pretenda
vo kad penki Jaunimo atsto
vai įeitų į Kr. Tarybą pilna
teisiais nariais. Rinkūnas 
aiškino, kad J.S. yra atskira 
organizacija su savo statu
tu kaip ir daugelis kitų org. 
o KLB statutas aiškiai pasa
ko kas gali būti Kr. Tarybos 
nariu, tai nėra pagrindo J.S. 
suteikti išimtinas teises. Po 
ilgų diskusijų nubalsuotas 
toks nutarimas: Kr. Taryba 
rekomenduoja KL Jaunimo 
S-gos penkis atstovus priim
ti į Kr. Tarybą pilnatei
siais nariais, bet Kr. Valdy
ba įpareigojama iki sekan
čios sesijos paruošti statu
tinį projektą ir patiekti Ta
rybai. E. Čuplinsko pasiū
lymas Kr. Trybai pasiskirs
tyti į darbo komisijas, 
kaip JAV B-nės Taryboje, at 
mestas. Klausimą dėl Liet. 
Dienos ruošimo 1975 m. at
sakė Mikšys - ji jau pradėta 
ruošti Hamiltone. Nutarta 
1976 m. L.D. ruošti Mon- 
trealyje, nes ten vyks pasau
linė sporto olimpiada, kur 
be abejo daug lietuvių suva
žiuos. Sumanymuose ilgiau 
kalbėta dėl archyvinės lietu
viškos medžiagos saugojimo 
ir dėl Enciclopedia Britani- 
ca naujoj laidoj įdėtų lietu
viams kenksmingų žinių (iš 
sovietinių šaltinių). Inž. J. 
Danys paaiškino, kad Kana
dos valstybinis archyvas pri
ima saugoti etninę medžiagą 
ir padaryti jos mikrofilmas, 
pagal sudarytas sutartis. 
Dėl Enc. Britanica iškraipy
tų žinių apie Lietuvą paaiš
kino Rinkūnas -- tuo reikalu
t.y. klaidingų žinių atitaisy
mu, yra užsiėmęs mūsų kon
sulas dr. J. Žmuidzinas. Pri
imtos rezoliucijos ‘Broliams 
ir sesėms okupuotoj Lietu
voj’ ir padėkos šio suvažia
vimo ruošėjams, Krašto ir 
Toronto Apylinkės Valdy
boms. Suvažiavimas baigtas 
Tautos himnu.

kas. šeštad. mokyklų turi
me 9, mokinių 575. Moki
nių skaičius kasmet mažėja, 
ypač didžiosiose kolonijose. 
Prieš 7 metus vien Toronto 
Maironio šeštad. mokykloj 

buvo 600 mokinių, o dabar ; 
tik 300.

Šalpos Fondas -- J. Plei- 
nys. Didž. kolonijos nesi
skaito su šio Fondo centrą- ' 
lizacija, siunčia savo pinigus i 
betarpiai. Toronto apyl. • 
visai neįsteigė Š.F. skyriaus . 
dėlto Fondo pajamos buvo j 
menkos -- $640.

Lietuvių Fondas -- J. Moc
kus. Praeitais metais baigta 
pirmoji šimtatūkstantinė, 
šiemet pradėta II-ji šimta- 
tūkst. ir jau turime virš 
10 tūkst.

Tautos Fondas - A. Kuo
las. Visos Kanados T.F. apy
skaita daroma gale metų, tai - 
pranešė tik Toronto sk. 
pirm. A. Firavičiaus duo
tas žinias. Iki šiol Toronte 
surinkta T.F. $12,000, Fira- 
vičiui išreikšta padėka ploji
mu.

Jaunimo S-gos pirm. Al
inis Kuolas. Anksčiau prie 
Kr. Valdybos veikė Jaunimo 
sekcija, dabar įsisteigus 
Jaunimo Sąjungai, norime 
kad 5 J.S. atstovai įeitų 
į Kr. Tarybą pilnateisiais 
nariais.

Toliau sekė Apyl. pirm, 
pranešimai, kurie kasmet 
daromi beveik šablonu, tik 
kaikurie pranešėjai išeina į 
plačias lankas ir dėlto ši 
Taryba nutarė apyl. praneši
mus apriboti vieno lapo ra
šytu pranešimu. Pranešimus 
padarė: Montrealio ap. J. 
Šiaučiulis, Ottavos - Pris- 
čepionka, Delhi -- S. Jaku- 
bickas, Toronto - M. Abro
maitis, Hamiltono -- L. 
Skripkutė, Londono -- Jaku- 
baitytė, Winnipego - Gra- 
bys, Calgary -- K. Dubaus
kas, Sudbury -- J. Kručas, 
St. Catherines -- J. Šeti- 
kas (kalbėjo pusę vai.)., 
Rodney-Statkevičius. At
siuntė pranešimus raštu 
Sault Ste Marie ir Edmon- 
tono apyl.

Rev. Komisijos J. Mikšys 
pranešė, kad kasoje viskas 
rasta tvarkoje. Garbės Teis
mas pranešė, kad jokių bylų 
nebuvo -- gyvename taiko
je. Po pranešimų ėjo įvai
rūs paklausimai ir paaiš
kinimai. Dėl Šalpos Fondo 
silpnos veiklos A. Rinkū
nas pareiškė, kad tą Fon
dą reikia sustiprinti arba 
likviduoti, nes $600 pajamos 
per metus yra niekis.

Sekantis dienotvarkės 
punktas Kr. Valdybos rin
kimai. Mandatų kom. pirm. 
J. Gustainis pranešė, kad į 
naują Krašto Valdybą suti
ko įeiti: E. Kudabienė, V. 
Sabas, S. Martinkutė, I Šer- 
naitė-Miklejohn, kun. J. 
Staškus, J. Simanavičius, J. 
Vaičeliūnas, kun. A. Žilins
kas, G. Kurpis, ir Jaunimo 
S-gos pirm. A. Kuolas. 
Daugiau kandidatų nesant 
ir niekam nepasisakius prieš 
- visi dešimts kandidatuo
jančių išrinkti (7 į valdy
bą, 3 kandidatai). Revizi
jos komisijon išrinkti ha- 
miltoniečiai J. Mikšys, J. 
Krištolaitis ir L Verbickai- 
tė. Garbės Teisman - 
montrealiečiai: A. Lapinas, 
J. Adomaitis, R. Išganaitis, 
V. Pavilanis ir A. Gražys.

Vakare buvo simpoziumas

AUTO ELECTRICIANS & AUTO 
MECHANICS & AUTO PAINTERS 
DEFINITE F.XP. NEEDED. SALA- 
R Y 1S OPFN. LIBERAL BEN- 

F.FITS. MON. TO FRI.
. FOREIGN CARS. 
ROLLSTON MOTORS 

442 E. 92ND ST. 
NEW YORK. N. Y. 

212-427-6155
(S3-87I

WANTED JOURNEYMEN or IST CLASS SKILLED 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

SET-UP AND OPERATORS
For PAVEN PORT and BR0WN & SHARP

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

Excellent opportunity, paid holidavs and medical plan. 
Apply call or wVite to: PLANT MANAGER 

4 PINES BRIDGE RD.
THE BR1STOL SOCKET SCREW CO. 

BEACON FALLS, CONN. 06403
203-888-0504

♦ (85-94)

warehou.se
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ATEISTAS KOVUI# UŽ RELIGIJOS 
LAISVĘ OK. LIETUVOJE

Siekdama atgauti JAV- 
bių pilietybę Simo Kudirkos 
motina Šulskienė pereitą 
vasarą turėjo vykti į Mask
vą. Kaip laisvai kalbąs ru
siškai ir pažįstantis Mask
vą, jos palydovu buvo plačiai 
žinomas sovietinis disiden
tas Vaclovas SEVRUKAS. 
Atvykę į Vilniaus geležinke
lio stotį Šulskienė ir jos pa
lydovas Sevrukas bei keli ki
ti buvo sovietinio saugumo 
sulaikyti ir tardomi. Apie 
įvykį Servrukas painforma
vo užsienio lietuvių spaudą. 
Greit po to jis išvyko į užsie
nį ir laikinai sustojo Italijo
je.

Lapkričio mėn. 12 d. Vac
lovas Sevrukas, buvęs mark 
sizmo-leninizmo filosofijos 
dėstytojas, pirmasis disiden
tas, paskelbė bado streiką. 
Dieną prieš tai jis pasiuntė 
laišką Generaliniam Proku
rorui Vilniuj, kuriame ra
šė:

“Pasaulio visuomenė su 
dideliu susirūpinimu stebi 

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 hourly rate 
plūs excellent fringe benefits and pleasant vvorking conditions.

Apply in Person:

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

(85-88)

ĮSIDĖMĖTINAS išradimas
Geriausio Amerikine ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plauku slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plauką skilimą, 
stiprina plauką šaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. JIB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Jrošyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 $O''Oidių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 

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

Illinois 60650, U. S. A.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

įvykius Lietuvoje, kur tary
binė valdžia mindžioję pilie
čių Konstitucijos teisę į tikė
jimo laisvę.

Nuo 1972 metų, išeinan
čioje LIETUVOS KATALI- 
kų BAŽNYČIOS KRONI
KOJE (išėjo 11 numerių), 
patiekiama daug faktų apie 
tinkinčiųjų diskriminaciją. 
Vis dėlto valdžios organai 
tyli. Lyg ir nebūtų protestų. 
Tuo pačiu laiku ruošiamasi 
teisminiam susidorojimui su 
tais, kurie viešai gina savo 
religines pažiūras ir nesitai- 
ko su prievarta. Apie tai 
kalbama 5 Lietuvos kuni- 
gių kreipimesi į Maskvos 
Žmogaus Teisių Komitetą. 
Tą kreipimąsi, teikdamas 
jam didelę reikšmę, akade
mikas A. Sacharovas pa
skelbė ir persiuntė Pasaulio 
Bažnyčių Tarybai, Katalikų 
Bažnyčios 1974 metų Sino
dui ir visai pasaulio visuo
menei.

Aš - marksistas, ateis
tas. Bet tuo labiau jau

čiu pareigą ginti tikinčiųjų 
teises, kuomet jas pažeidžia 
‘socialistinė’ valstybė. Ir niū
riame tikinčiojo A. Vaičiū
no, 1962 metų, viešajame, 
Vilniaus universiteto stu
dentų teisme, kuriame aš 
dalyvavau, gyniau jo teisę 
mokytis. Jis buvo pašalin
tas. Už gynimą grąsino man 
tuo pačiu. 1963 m. pašali
no! 0 visgi ir Jūs, Genera
lini Prokurore, laikote tai, 
nežiūrint viešumo stokos, 
‘humaniška’. 1962 m. manyje 
jau kilo, nors ir silpnas, 
sąžinės balsas, raginantis 
protesto ženklan palikti uni
versitetą. O nepalikau. To
dėl ir man taikintini Solženi- 
cino žodžiai: “Amžininkai, 
Tėvynainiai! Ar pažinote sa
vo snukį?”.

Aš primenu Jums, Gene
ralinis Prokurore, socialis
tinį teisėtumą. Jis, tas socia
listinis teisėtumas ne Mask
voj, o Pragoję, 1968 metų 
pavasaryje”.

Prieš prasidedant V. Sev- 
ruko bado streikui, lapkri
čio 12 dienos ryte, grupė lie
tuvių tikinčiųjų ir įvairiatau
čių ateistų, susirinkę lietu
vių koplyčioje, esančioje Šv. 
Petro bazilikos požemyje, 
trumpai susikaupė ir palin
kėjo Sevrukui sėkmės. Bu
vo paskaityta iš Sibiro gau
ta malda.

Iš solidarumo, prie Sev- 
ruko akcijos prisidėjo iš Le
ningrado kilęs, Vilniuj mo
kęsis, režisierius Diment 
ir dar keturi asmenys. Tai
gi šiuo tarpu badauja 6 as
menys.

Prieš išvykdamas į JAV- 
bes lapkričio 14 d. Sevrukas 
padarė sekantį pareiškimą:

“Suimtieji už religiją: P. 
Pluira, P. Petronis, I. Stašai
tis, V. Jaugenis, J. Gražys, 
N. Sadūnaitė ir kiti, dabar 
yra VSK prie Ministrų Ta
rybos LTSR Tardymo izo
liatoriuje, kur 1972 m. aš, 
ten irgi būdamas, sužinojau 
apie Angelą Davis triukš
mingą gynimo kampaniją ir 
lyginau su savo padėtimi: 
apie mane - nei žodžio!

Paliekant svetingąją Ro
mą, kelyje į tremtį, aš ne
galiu likti abejingu kalinamų 
tikinčiųjų lietuvių, mano 
draugų likimui. Aš kreipiuo
si į visus ir prašau veiks
mais padėti tiems, kurie yra 
persekiojami už tikėjimą.

Aš kreipiuosi į Jus, Ge
neralinis Prokurore, su ge
ros valios žodžiais -- laiky
tis Visuotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos!

Gindamas tuos principus 
ir norėdamas, kad jie būtų 
pritaikinti šiame atvejuje, 
aš skelbiu bado streiką, ku
rį pradedu lapkričio 12 die
ną”.

V. Sevrukas atvyko į JAV 
ir apsistojo New Yorke, kur 
jis tęsia bado akciją iki 
gruodžio mėn. 10 d., t.y. kad 
yra minimas Žmogaus Tei
sių paskelbimas.

ROMOS KONFERENCIJOS PARAŠTĖJE
RIMAS DAIGŪNAS

Jungtinės Tautos sukvie
tė Romoje vadinamą Pasau
linę maisto konferenciją. 
Tūkstantis šnekovų iš šimto 
valstybių dalyvauja drama
tiškuose pasitarimuose. Vie
ni atstovauja gabias ir gerai 
organizuotas valstybes, ku
rios turi maisto atsargų. 
Dauguma atstovų yra iš ba
daujančių valstybių, kur gy
ventojų dauginimasis kar
tais keturgubai pralenkia 
skurdaus maisto produkciją. 
Tarp tokių, pav. Indija ieško 
10 milijonų tonų bet kurio 
maisto. Bangladešas ir Cent
rinės Afrikos valstybės pa
siekė katastrofišką padėtį. 
Sarkastiška tarti, kad badas 
nusiaubė didžia dauguma 
tas teritorijas, kurios išvi
jo baltos rasės kolonizato
rius, pasidžiaugė savo nepri
klausomumu, atmokėjo už tą 
džiaugsmą žiauriomis tarpu- 
savėmis rietenomis ir įžen
gė į chroniško badmiriavi- 
mo stadiją.

Atrodo, tropiško klimato 
sąlygos talkina nepaprastam 
skurdžiųjų valstybių gyven
tojų dauginimuisi. Kaip nuro 
do korespondentai: badu 
nykstančios gimdyvės gim
do ant dulkinos žemės, 
Bangladešo dumble, Indijos 
purvynuose, tarp išdžiūvu
sių Centrinės Afrikos staga- 
rynų. Jeigu industrinės vals
tybės artėja dabar kaip nie
kad iki žemiausių savo dau
ginimosi koeficientų, niekad 
neturėjusios pakankamai ge 
ro žemės ūkio valstybės 
pasiekė neįtikėtinai didelio 
dauginimosi. Juo labiau tai 
liečia Centrinės Afrikos 
valstybes, kurios ir iš viso 
žemės ūkio neturėjo ir bal
tuosius kolonizatorius išviję, 
tokio nesukūrė.

• Šis globalinis reiškinys 
sukūrė keistą padėtį: gerbū
vio, arba bent sąlyginio mai
tinimosi stabilumo valstybės 
išgirdo įpareigojančius bal
sus maitinti tokias akty
viausiai besidauginančias, 
maisto negaminančias, tau
tas. Ir šio reikalavimo ženk
le Romon suskridę šneko
vai demonstruoja savo iškal
bingumą.

Pašnekesiuose matyti ape- 
liavimas į tradicinę turtin
gojo privilegiją, į jo filan
tropiją. Čia girdėti grąsius 
įspėjimus, kad badas gali 
sukurti sąlygas, nenaudin
gas industrinėms valsty
bėms. Čia galima matyti iš
sisukimus iš taip sponta
niškai užkraunamos prieder
mės Kanadai ar Amerikai 
vežti maistą į Bangladešą, 
kai Sovietai ir pinigais per
tekę arabai, skeptiškai stebi 
smarkiai besidauginančių ir 
dėlto badaujančių valstybių 
padėtį.

Šioje konferencijoje pa
reikšta daug fantastiškų 

minčių, siūlomi utopiniai 
projektai. Kalbama apie pa
saulinį maisto atsargų fon
dą. Jau nebekalba apie 
Jungtinių Tautų projektą 
reguliuoti žmonijos daugė
jimą, ribotų šeimų planą ir 
kt. Šie projektai buvo uto
pija ir kalboms apie tą utopi
ją išsvaidyti milijonai dole
rių. Pietų Azijos ir Centri
nės Afrikos valstybės ne
turi šeimos sąvokos. Lauki- 
niškos gyvenimo sąlygos 
gimdo maisto ištekliams ne
atitinkantį prieauglį. Civili
zacijos komforto siekimas 
stabdo žmonių, kurie šei
momis sujungti, dauginimą
si. Senoji patarlė “davė Die
vas dantis, duos ir duonos” 
neatitinka dabarčiai. Kiek
vieną mielą dieną žmonija 
daugėja 200,000. Tad Romo
je pabrėžta: “naujos valsty
bės nekontroliuoja žmonių 
daugėjimo pabaisos, mūsų 
kėslai kovoti su badu su- 
pliuška į jų atšiaurumą”.

Tenka daryti išyadas, 
kad naujos valstybės, vakar 
dienos kolonijinės, nepajė
gia tvarkyti savo valdų ir 
savo gyventojų. Atkreipus 
žvilgsnį į jų civilizacijos 
lygmenį: aksioma, nereika
laujanti įrodymų.

Filantropija, labdarybė, 
mielaširdystės jausmai, krik 
ščioniškoji gailestingo sa- 
maritiečio filosofija - visos 
tos doro ir gero žmogaus sa
vybės niekad nepajėgs iš

. (e« tM
SKIRPSTAS

Dr. A. Klimo jautrus pranešimas apie Lietuvos iš
nykimą iš Encyclopedia Britanica, tenai įsėdant 
vien Sovietą apgaulingai propagandai - mus verčia 
rimtai susimąstyti. Šiuo atveju būtina ne tik padejuoti 
ir ypač ne į visas puses tuščiai apkaltinimus svaidyti, o 
šaltai pasvarstyti, kas kaltas. Visą mūsų visuomenę 
pakaltinti apsileidimu ar susmulkėjimu - perlėkštas 
požiūris į tą neeilinį įvykį. Šis atvejis iš tiesų mums 
turi atidaryti akis: ar esame tik palaida, primityvi ma
sė, ar organizuota bendruomenė? Jei esame organizuo
ti, tai ar turime vadovybę, kuri žinotų savo pareigas? 
Ar LB vadovų tarpe visą laiką turėjome, kas nuolatos 
ir pastoviai veiktų mūsų kultūros vagose? Juk tai ne 
eilinio LB nario prievolė nei galia pasekti pasaulio kul
tūrų reiškinius, svetimų kalbų laidinius. Tam tiks
lui turi būti įpareigotas koks žinovų, akademikų viene
tas - jiems būtų tai nesunku, netgi įdomu tie daly
kai, nes artimi savo specialybei. Tačiau reikia, kad kas 
nors visa tai planuotų, rikiuotų, reikiamas kryptis 
numatytų, specialistus įpareigotų.

• Nuo pat pradžių LB buvo skirta ta kilnioji, plačioji 
ir itin brangintina lietuvybės darbų sritis - kultūra! 
Nesgi politikoje jau veikė ALTAS ir VLIKAS. Taip LB 
vadovai jau ketvirtis šimtmečio, kai atsakingi už mūsų 
kultūros reikalus. Be abejo, patys vieni to negali aprėp. 
ti, bet turi suplanuoti ir kviesti pajėgius asmenis sau 
talkon, Kultūros darbams reikia įvairių žinovų - mes jų 
gana turime, tik nėra kas pakviečia, įpareigoja, įjun
gia į bendrą lietuvybės uždavinių liniją. Yra Lit. Insti
tutas, L. Katalikų Akademija, Profesorių dr-ja, įvairių 
akademikų ir net Pabaltijo tautų kultūrai remti sambū
riai. Kas nors galėjo sekti svetimų žymesnių enciklope
dijų pasirodymus ir rūpintis, kad nebūtų daroma tiesos 
žalojimų. Bet netikslu kaltinti visa mūsų visuome
nę. Šiuo kartu paaiškėjo, kaip yra apsileidusi mūšy, LB 
vadovybė, nes net dr. A. Klimas ir kultūrinių skyrių 
redaktoriai nebežino, kieno čia buvo pareiga budėti ir 
ką reikia kaltinti. ~

• Aišku, šis įvykis nėra vienintelis nei paskutinis. Jei 
tiek metų apsileidome, tai visai normalu, kad mūsų tau
tos priešai naudoja progas Lietuvai suniekinti. Štai, 
JAV Yale universiteto išleistas veikalas, kur Lietuvos 
istoriniai dokumentai labai šališkai priskirti Rusijai 
ir 14-15 a. Vytauto valdoma Lietuva vadinama 
"Lithuanian Russian statė”. Taigi, nors mes JAV labai 
gausūs ir plačiai pasklidę, bet mūsų balsinga veikla liečia 
tik paviršių, o kultūros dalykuose didelės spragos. 
Na, eilinius renginius su muzika bei solistais ir su ce
pelinais ar koldūnais mokame paruošti, bet kultūros 
dalykuose būtinas akylesnis darbas ir išmanymas. Pa
vieniai individualūs mokslo ar meno žmonės mūsuose 
dirba visu intensyvumu, bet jų pastangos būtų daug 
našesnės, jei būtų sulaukta centralizuotos ir planingos 
paramos. Su didele viltimi todėl žiūrime į galop pozity
viai pradėjusią veikti Kultūros Tarybą. Bet vienas A. 
Kairys nedaug ką galės atlikti, jei kiti LB vadovai vis dar 
bodėsis kultūros sritimi ir aukščiau visko statys politiką. 
Ir visuomenės - spaudos balsas neturėtų būti ignoruo
jamas kaip ligi šiol, kad teisingos pastabos buvo piktai 
atmetamos. Iš tiesų kas ta ‘tarpusavio kova’? 
Tai LB vadovų negebėjimas savai bendrijai taikiai 
vadovauti, nuomonių bei norų įvairumus derinti, sau 
autoritetą nuoširdžiu darbu ir tolerancija nusipelnyti. 
Betgi tam reikia aukštos dvasinės asmens kultūros.

spręsti nuolatinės ir vis in- 
tensyvėjančios permanenti
nio bado problemos tose tau
tose, kurios besaikiai daugi
nasi, o pačios sau maisto 
negamina. Milijonai tonų 
maisto, kurias Amerika, 
atimdama iš savo biednuo- 
menės, veža ten, į užsie
nius, kur to maisto papra
šo, sutirpsta be žymės, be 
reikšmės, kaip druska van
deny. Nevykdant radikalių 
reformų, nestabdant ba
daujančių tautų dauginimo
si, atsitiktinė šalpa tėra ne
pagydomos žaizdos ‘gydi
mas’ vazelinu.

Atrodo pati gamta, talkin
dama senam pranašui apie 
overpopuliacijos pavojus, fi
losofui P.T. Malthusui, siun
čia badus, ligas ir epidemi
jas. Bent šiuo metu toks su
sidaro vaizdas. Baisūs yra 
žmonijos naikinimai badu, 
maru ir karu. Ir kalbos nė
ra, kad Romos- konferenci
ja galėtų išspręsti bado pro
blemą. Toje konferencijoje 
dargi matome žiaurius puo
limus prieš Ameriką. Prieš 
tą Ameriką, kuri jau tris
dešimt metų kiša savo mais
to atsargas visur, kur jų pa
prašo. Taip bado ir maisto 
problema Romos Pasaulinės 
maisto konferencijos darbo
tvarkėje pavirto purvinu po
litiniu futbolu.

Sekančiame rašinye - 
apie maisto problemą Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se.

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

Weekdays 8 a. m.-12 Noon or 1-5 p. m.
(85-8.8)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS 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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Los Angeles prieplaukoje iškilmės šventinant jurų skautų laivą Vaiva II.

Los Angeles jūrų skautams džiaugsmo diena
Lietuvių skautų Ramiojo 

Vandenyno rajono sueiga 
lapkričio 3 d. buvo atšvęs
ta nepaprastai iškilmingai ir 
džiaugsmingai, nes be meti
nės sueigos, kurios metu, 
kaip paprastai būna įsaky
mai, pakėlimai ir t.t., šį kar
tą buvo didelis įvykis Los 
Angeles jūros skautams, ku
rie pakrikštijo savo nuosa
vą buriavimo laivą ‘Vaiva II’ 
nors oficialiai ant laivo pasi
liks amerikoniškas “All Out” 
Šį laivą padovanojusi p. E. 
Burns, prašė, dėl sentimen
tinių prisiminimų savo miru
siam vyrui, vardo nekeisti.

Kun. dr. A. Olšauskui pa
šventinus laivą, krikšto mo
tina Mrs. E. Burns, meist
riškai atliko tradicinį šam
pano krikštą. Krikšto tėvas 
Mr. H. Hine, kuris per vie- 
nuoliką mėnesių mokė mūsų 
jūros skautus buriavimo, 
prižiūrėjo laivą it tuo pačiu 
dalijosi savo patyrimu. Ant
rieji krikšto tėvai - D. Gu- 
dauskaitė ir G. Šakys. Po vi
sų apeigų, privačiame jacht
klube buvo surengti pietūs, 
kuriuose dalyvavo virš 140 
lietuvių. Pietų metu, kur bu
vo labai mažai kalbų, Mrs. 
Burns ir Mr. Hine už jų dide
lius nuopelnus lietuvių jū
ros skautams, buvo įteikti 
gintariniai papuošalai.

Nors laivas nėra didelis, 
tik 27 pėdų, bet jo vardas 
yra gerai žinomas buriuoto
jų eilėse: 1972 metais lai
mėjo Amerikos taurę, Pieti
nės Kalifornijos taurę ir 
Vakarų pakrantės taurę. Pa
saulinėje Lamanšo regatoje 
iš 500 laivų atplaukė 17-tas. 
Laivas pastatytas pagal nor
vegų Lang brėžinius, šio ti
po laivų Amerikoje yra tik 
600 o visam pasaulyje tik 
2000, tai yra tikra oficiali 
olimpinė jachta, kuri nuo da
bar Lietuvos jūrų skautų 
vardu bus užregistruota pa

saulinėje soling organizaci
jai, kurios pirmininkas yra 
Danijos karalius.

Šias visas krikšto apei
gas ir pačią iškilmingą suei
gą filmavo P. Jasiukonis 
lietuviškam archyvui.

Amerikietis, stebėdamas 
mūsų jaunimą, sueigą ir iškil 
mes, susižavėjęs mūsų tradi
cijom ir meile jūrai, pasiū
lė atiduoti savo laivą. Reik 
tikėtis, kad jūros skautai šią 
dovaną priims ir atras kelių 
lėšų sukėlimui tiems lai
vams išlaikyti, nes visiems 
aišku, kad laivo išlaikymas, 
jau neskaitant nuosavo dar
bo valymui dažymui ir t.t.

gana brangokai kainuoja.
Ta ‘Vaiva II’ tai nėra 

pramoginis laivelis, keliems 
skautukams sekmadieniais 
paplaukinėti, bet proga, su
darius gerą ir įgudusią įgu
lą, dalyvauti taprtautinėse 
regatose. Jei Burns šeima tą 
sugebėjo, nei kiek nepras- 
tesnis ir mūsų jaunimas, tik 
reikia šiek tiek laiko ir įgu
dimo.

Jūros skautai sekančių 
metų sausio mėn. 25 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
ruošia tradicinį metinį balių 
kurio pelnas eis burėms ir 
t-t- V. Iri.

NEW YORKO LIETUVIAI PAGERBĖ
KUN. A. RAČKAUSKĄ

Kun. Antanas Račkaus
kas, buvęs Lietuvos karo 
laivo kapelionas, dabar Ap
reiškimo parapijos vikaras 
Brooklyne, N.Y., š.m. lap
kričio 10 d. iškilmingai at
šventė 40 metų kunigystės 
jubiliejų.

Jis 1934 m. baigė Telšių 
kunigų seminariją ir buvo 
įšventintas į kunigus. Be ei
linių pareigų įvairiose para
pijose, Šventojoje jis statė 
bažnyčią, vėliau buvo Lie
tuvos karo laivo A. Smeto
na kapelionu. Bolševikams 
antrą kartą okupuojant Lie
tuvą, 1944 m. kun. A. Rač
kauskas pasitraukė į Vaka
rus ir 1950 m. atvyko į jAV 
buvo paskirtas Apreiškimo 
lietuvių parapijos vikaru, 
kur iki šiol su atsidavimu 
tas pareigas tebeina. Sukak
ties proga jo parapijiečiai ir 
New Yorko lietuviai gausiu 
atsilankymu ir šiltais svei
kinimo žodžiais iškilmingai 
pagerbė po koncelebruotų

Kun. A. Račkauskas

mišių parapijos salėje. Čia 
dalyvavo ir Simas Kudirka 
su šeima.

Sol. Mečys Razgaitis ir po
etas Leonardas Žitkevičius 
spalio 27 d. Elizabeth’o sa-

Įėję New Jersey, atliko 
vakaro programą, kurio pel
ną skyrė Simui Kudirkai pa
remti. Razgaitis padainavo 
keletą lietuviškų dainų ir 
operų arijų akompanuojant 
muz. A. Kačanauskui, L. Žit
kevičius paskaitė iš savo 
naujosios kūrybos. Vakarui 
vadovavo VI. Tursa.

**♦

Vitas Gerulaitis, 20 metų 
newyorkietis jau ne pirmą 
kartą savo sportiniais laimė
jimais garsina lietuvio var
dą. Ir dabar Vienoje, Aus
trijoje vykusiose pasaulinė
se teniso pirmenybėse lai
mėjo I-ją vietą gaudamas 
ir 5000 dol. premiją.

Arkivyskupo J. Skvirec
ko 100 metų gimimo sukak
tis buvo paminėta lapkričio 
10 d. Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, N.Y.

Kun. Stasys Yla apibūdi
no arkivyskupo asmenį taip 
gyvai, vaizdžiai ir psicholo
giškai, kad ir niekuomet jo 
nematęs, apie jį negirdėjęs, 

galėjo susidaryti kaip ge
rai pažįstamo asmens vaiz
dą, jo išorę ir vidaus pasau
lį, net mintis įvairiais jc gy
venimo momentais išskaity
ti, aiškiausiai pabrėždamas 
visada pasireiškiančią bū
dingiausią charakterio ypa
tybę, ryžtingumą ir tvirtą 
valią, didesnius įvykius 
sprendžiant, linkstančią į 
konservativizmą.

♦**
Prof. A. Rubšys kalbėjo 

apie arkivyskupo Šv. Raš
to vertimą, prie kurio jis dir
bo 45 metus iš savęs rei
kalaudamas kuo didžiausio 
tame darbe kruopštumo.

Minėjimą rengė Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademi
jos New Yorko Židinys, ta 
proga pagerbęs p. E. Micke- 
liūnienę, kuri finansavo ke
letą stambių LKMA išleistų 
veikalų. Akademijai vado
vavo dr. A. Janačienė. Po 
oficialios dalies gausiai susi
rinkusi publika dar ilgai da
linosi įspūdžiais prie p. 
Mickeliūnienės paruoštų vai 
šių. Minėjimą puošė dail. 
A. Rūkštelės arkivyskupo 
Skvirecko portretas, pa
puoštas gėlėmis.

Balys Stankunavičius, 
Australijos Pabaltiečių Fe
deracijos vadovybės nayrs, 
jaunas ir aktyvus kaip retas 
jaunosios kartos atstovas, 
gerai pažįstąs tarptautinę 
politiką, o taip pat ir oku
puotos Lietuvos laisvinimo 
problemas. Jis daug pasi
darbavo organizuodamas

protestus Australijai, vė
liau N. Zelandijai pripaži
nus Pabaltijų valstybių ne- 
teisėrą inkorporaciją į So
vietų Sąjungą.

Rugsėjo gale jis lankėsi 
New Yorke ir tarėsi su

JAV Pabaltijo tautų atsto
vais, užmezgė ryšius toli
mesnei bendradarbiavimo 
veiklai palaikyti. Lapkričio 
mėn. iš Melbourno vyksta 
į Londoną ir vėl aplankys 
New Yorką.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis-kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
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priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

' 488 MADISON AVENUE, FL00R 21ST,
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10022 
TeL: (212) 758-1150/1
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Chicago, UI. 60629. 2501 West 69 St.______________ 925-2737
Cleveland, Ohio 441-34, 5879 Štate Road__________ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Špringfield Avenue___ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Špringfield Avė. _____.374-6446 
Fort Wayne, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd..................... 432-5402
Grand įtaptas, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hartitramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. __365-5255 
Hartford, Conn. 06106. 518 Park 8t...................  246-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. . ................... 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.____261-2994
Nėw Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard__________ 562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.____________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street.............—_472-6387
Paterson, N. J. 07505, 60 Broadway -----------------345-2028
Philadelphia, Pa. 19122,1214 N. 5th St............................ PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd. ------ _763-4813
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street---------481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 1826 Divisadero St.. ____3<f6-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street__________ 756-6766
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė.___ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street______798-2868
Youngstąwn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street ____743-0440

Vienas svarbiausių pranešimų mūsų klijentams:

Metai be 
Jono Žuko

Praeitais metais gruodžio 
6 dieną sunkios ligos pa
kirstas, iš šio pasaulio iš
keliavo buvęs clevelandie- 
tis a.a. Jonas Žukas.

1962 metais iš Clevelando 
į Los Angeles atsikėlęs, čia 
greit puikiai įsikūrė ir įsijun
gė į lietuvišką veiklą, tam 
dažnai paaukodamas savo 
brangias laisvas valandas.

Augindamas du sūnus ir 
dukrą dažnai sielodavosi jų 
ateitimi ir džiaugdavosi ma
tydamas juos veikiančius 
jaunimo organizacijose. De
ja, neturėjo laimės matyti 
vaikus baigusius mokslus, 
nes sunki liga greit pakirto 
jo gyvybės siūlą, neleisda
ma jam pasidžiaugti gyveni
mu.

Metų laikotarpyje ne tik 
jo šeima, bet draugai, pa
žįstami ir organizacijos ne
kartą jo pasigedo ir ateity
je pasiges.

Šių liūdnų metinių proga 
losangeliečiai a.a. Joną Žuką 
prisimins dalyvaudami šv. 
Mišiose ir asmeniškai ar min 
timis aplankydami jo kapą

Tebūie ja, i lengva saulė
tos Kalifornijos žemelė, nors 
visa jo svajonė buvo amži
nam poilsiui grįžti į gimtuo
sius Anykščius

Leonas Kantas

Kaip brangiai Jus mokate
savo aplinkos išvalymui?

Daug! Kada Jūs perkate
automobilį, Jūs mokate už motoro 
kompanijos oro teršimo kontrolės 
programą, už plieno kompanijos vandens 
svarinimo sistemą ir daugelį kitų dalykų, 
kurie pagerina Jūsų aplinką.

Kada Jūsų savivaldybės pagerina 
kanalizaciją ir atmatų pašalinimą, Jūs 
mokėsite už tai padidintais mokesčiais.

Pinigus, kuriuos Jūs mokate The 
Illuminating Company už elektrą, 
padeda mokėti aplinkos projektams 
sekančiai:
1. Įrengimas naujų ir pagerintų oro 
kontrolės prietaisų Eastlake jėgainėje,

2. Įrengimas naujų ir pagerintų oro 
kontrolės prietaisų bei perdirbimas 
mažiau dūmingai alyvai senesnių 
prietaisų, Avon Lake jėgainėje,

3. Įrengimas naujų ir pagerintų oro 
kontrolės prietaisų bei perdirbimas 
mažiau dūmingai alyvai senesnių 
prietaisų, Ashtabula jėgainėje,

4. Vėsinimo bokštas Davis-Basse 
jėgainėje.
šie ir kiti aplinkos valymo projektai 
kainuoja kompanijai daugiau kaip 
$50,000 į dieną . . . Pinigai kurie 
ateina, žinoma, iš mokesčių kuriuos Jūs 
mokate už elektrą.

Taigi, kiekvieną kartą kada Jūs mokate 
elektros sąskaitą, perkate benziną, naują 
automobilį, ar praktiškai bet ką, Jūs 
mokate dalį aplinkos švarinimo 
sąskaitos.

Kainuoja brangiai atlikti tą darbą. Ir 
kainuos dar daugiau.

ZŪILLUMINATINGčS^^
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Padėkos dienos savaitga
lis skirtas Trečiajam JAV 
ir Kanados teatro festiva
liui. Ir vėl su nepaprasta 
energija ir nepalaužiamu 
ryžtu LB Kultūros tarybos 
pirmininkas Anatolijus Kai
rys privertė mūsų scenos 
uždangą keltis, režisierius 
režisuoti, aktorius siekti 
vaidybos viršūnių, publiką 
džiaugtis efektingiausiu mū
sų kultūros faktoriumi - te
atru. Šia proga pasinaudo
jus, jūsų korespondentas 
pateikė visą eilę klausimų. 
Tenka galvoti, kad išsamūs 
atsakymai j tuos klausimus, 
nušvies festivalio idėjos no- 
kimą, festivalio prasmę ir 
išeivijos ryšį su savo teatru. 
Su tuo nemariu mūsų kul
tūros feniksu, nemariu, at
kakliu, visad dinamišku.

- Iš kur kilo teatro festi
valių idėja? Ar pirmajam 
festivaliui netrūko veikalų, 
aktorių? Ar pirmasis festi
valis sužadino teatrinės veik 
los atgimimą: juk pirmąjį 
išeivijos dešimtmetį gyveno
me be festivalių?

-- Teatro Festivalių idėją 
man suteikė latviai prieš de
šimtmetį. 1966 m. lapkri
čio mėn. Padėkos savaitga
lį įvyko kažkelintas Latvių 
Teatro Festivalis Toronte, 
Kanadoje. Į tą jų festivalį 
kreipiau dėmesį todėl, kad 
jame buvo suvaidinta mano 
komedija DIAGNOZĖ, ku
rią pastatė Chicagos Latvių 
Teatras, rež. Artur Gaikiui, 
ir ten nuvežė. Šia proga rei
kėtų pastebėti, kad latvių 
festivaliai yra lankstesni -- 
jie leidžia ir verstinius vei
kalus. Mes šito kol kas ne- 
praktikuojanąe. Ateityje, vei 
kalų stoka, gali ir mus pri
versti naudotis verstine dra
maturgija.

Teatro Festivalių, kaip ir 
kitų kultūrinės veiklos sri
čių, kelias duobėtas ir kal
nuotas. Pirmame Teatro Fes 
tivalyje dalyvavo daugiau 
draminių vienetų ir daugiau 
vaidintojų, nes buvo naujie
na. Pirmas kartas labiau 
intriguoja visuomenę. Il-me 
Teatro Festivalyje buvo ma
žiau grupių, bet, sakoma, 
kokybė buvusi patenkina
ma, nors veikalų pasirinki
mas ir nebuvo gausus. Šia
me, IlI-me festivalyje, jau 
keturi: Hamiltonas su Alan
tu, Los Angeles su Gliaudą, 
Rochesteris su Jankumi ir 
Chicaga su Kairiu. Atgyja- 
me ir pažangėjame. Iš ketu
rių veikalų -- trys premje
ros. Šia prasme galime kal
bėti ir apie išeivijos teatro 
renesansą, aišku, kukliai ir 
negarsiai. Rochesterio atei
tininkų Jaunimo Teatras ei
na gyvu tokio renesanso 
pavyzdžiu. (Reikia tikėtis, 
kad greit susikurs ir skau
tų Jaunimo Teatras). Phila- 
delphijoje jau leidžia daug 
žadančius daigus Philadel- 
phijos scenos mėgėjų sam
būris. Bus ir daugiau, turė
kite kantrybės. Teatras ir 
aktoriai ne grybai - neatsi
randa iš po lietingos nakties.

- Kokia Pirmojo festiva
lio įtaka teatralų ūpui? 
Ar Antrasis festivalis duvo 
logiška išdava ūpo, suakty
vėjusios veiklos? Ar tai 
buvo tiktai tradicijos įdie
gimo pastangos? Ar apčiuo

POKALBIS APIE TRETĮJĮ JAV IR KANADOS
TEATRO FESTIVALĮ SU ORGANIZATORIUM A. KAIRIU

! JURGIS GlIAUDA

piama Antrojo festivalio įta
ka teatriniam darbui?

-- I ir II Festivaliai suda
rė gana palankią nuotaiką 
šiam menui plačiau pasireikš 
ti; jie leido mūsų visuome
nei labiau susidomėti išei- 
viškąja scena, giliau ir pla
čiau pažvelgti į sąlygas ir 
aplinkybes, kuriose ji vege
tuoja ar egzistuoja ir ateiti 
į pagalbą, kol ne vėlu, kol 
ne viskas žuvę. Straipsniai 
laikraščiuose, garsinimai, 
pasiruošimas, sujudimas, 
skatinimas ir įvairios festi
valių proga iškilusios pro
blemos kaip tik ir davė aks
tiną išeivijos teatrui atgy
ti, burtis draugėn senie
siems nuo scenos nueinant, 
ir tokiu būdu tolydžio stiprė
ti ir tobulėti. Nepaslaptis, 
kad Mūsų ‘scenos vilkai’, 
buvę Lietuvos teatro pro
fesionalai, gana skeptiškai 
priėmė teatro festivalių idė
ją ir jų dauguma nedalyva
vo ir nedalyvauja šiame ju
dėjime. Ką gi, kas stovi, 
tas ir pasilieka stovėti. Nors 
Lietuvių Bendruomenei ir 
gaila kiekvienos užgesusios 
švieselės, bet dangus ne
verkia krintančių žvaigždžių 
... Jaunimas randa savo ke
lią ir savo erdves. Negalime 
sėdėti ir laukti stebuklų. Vi
si stebuklai yra mūsų pačių 
rankose ir širdyse. Kiek pa
darysime, tiek ir turėsime.

Panalizuokime Teatro Fes 
tivaliuose dalyvavusius ir 
dalyvaujančius sambūrius. 
Jeigu Pirmame tebuvo 50% 
jaunimo, tai Antrame jau 70, 
o Trečiame festivalyje virš 
95% aktorių sudaro jauni
mas: Chicaga, Rochesteris 
ir Hamiltonas -- vien jauni
mas. Jūsų, Los Angeles, sąs
tato dar nežinau, bet ir jame 
bus daugiau nei pusė jauni
mas. Klausimas kiltų: kas 
sukėlė jaunime nuotaiką ir 
ūpą dirbti lietuviškai sce
nai, jei ne Teatro Festiva
liai, jei ne kelių pasišventė
lių kaip E. Kudabienė Ha
miltone, D. Mackialienė Los 
Angeles ar D. Lapinskas 
Chicagoje? Kas, jei ne kelio
likos žmonių nuolatinė kova 
su popieriniais malūnais, ne
atiaidi, vargo, rūpesčių ir 
aukos nebojant! iniciatyva? 
Kas, mielas Jurgi, pasakyk 
kas daugiau? Išvardink?

Visi lygiai įpareigoti, visi 
turi tas pačias darbo sąly
gas, visi esame lygiai atsa
kingi už teatrinės kultūros 
kėlimą ar bent išlaikymą, ta
čiau ne visi dirba. Kiti pasi
tenkina vien dirbančiųjų kri
tika, laikydami save išrink
taisiais, peraugusiais mėgė- 
jinę scenos patirtį. Galbūt. 
Aš manau, visi yra lygūs. 
Nėra nei mažų, nei didelių 
aktorių. Aktoriai ar sambū
riai, maną, kad jie per dide
li lipti ant scenos su pra
dedančiais, tuo pačiu panei
gia savo’ didybę. Mano gi su 
pratimu didis yra tas, kas 
ant scenos. Kas nuo jos nuli
po, to jau iš viso nebėra. To
kia yra darbo logika.

- Su kokiais laimėjimais 
ir problemomis ateiname į 
Tretįjį festivalį? Ar iš anks
tesniųjų renginių ryškėja 
festivalių poveikis į išeivijos 
sceną teatro darbuotojų or
ganizavimosi prasme, reper
tuaro parinkimo momen
tais? Ar vaidintojų trupės 
dabar jau pastovesnio pobū
džio, tapusios patvariais ko
lektyvais, ar vis dar susijun
gia ad hoc, probėginiam rei
kalui?

-- Nei Festivalių rengė
jai, nei jų dalyviai neskai
čiuoja laimėjimų. Aš, asme
niškai, net negalėčiau laimė
jimo sąvokos apibūdinti. 
Tai, sakyčiau, sūrus vanduo 
nepasotinamam troškuly, 
verčiąs ieškoti saldaus šal
tinio ir, aišku, jo niekada 
nerasti. Žmogus nuolatos 
kažko siekia, stokoja, trokš
ta, ypač jaunas žmogus. Va
dinamieji ‘laimėjimai’ yra to
kie reliatyvūs, trapūs ir ne
tikri, kad greičiau sukelia 
pralaimėjimo nuotaiką, ne
gu pasitenkinimą ar džiaugs
mą. Veiksmas ir judėjimas 
yra tikrieji laimėjimai, o jų 
rezulatatas tėra neveiklių
jų užsiėmimas, vadinamas 
sofistika. Aš neturiu laiko 
pažvelgti atgal.

Mūsų problemos ir šiais 
metais yra tokios pačios, 
kaip I ir II festivalius ren
giant. Stokojame laiko ir lė
šų, prašome gerų žmonių 
paramos. Rūpesčius kelia 
parengimų gausa, persikro
vimas ir persitempimas, vi
suomenės nuovargis nuo per 
didelio ‘baliavojimo’ ir įvai
rių renginių kilniems tiks
lams... Rengėjai pasitiki mū
sų visuomenės kultūringu
mu ir susipratimu, todėl 
laukiame skaitlingo dalyva
vimo festivalyje. Jaunimas 
ypač laukia. Jis noriai daly
vauja, net aukos dalį atiduo
damas.

Už darbą niekam neatly
giname. Dirbame iš idėjos 
ir pasišventimo. Apmokama 
tik faktinės kelionės išlai
dos ir tai ne visiems pil
nai. Jaunimas atiduoda sa
vo duoklę su kaupu - ir tai 
stiprina mūsų teatro viltis 
ateičiai. Grįžę iš festivalio, 
jaunieji vaidintojai kuria 
naujas grupes, kviečia nau
jus aktorius, skleidžia lietu
viškojo teatro idėją savoje 
apylinkėje. To Lietuvių 
Bendruomenė ir siekia.

Grupės pastovios tik var
du, o vidumi naujos, nuola
tos keičiasi, pasipildo, atsi
jaunina etc. Ateina nauji ak
toriai, nauji dalyviai, kuria
si nauji vaidybiniai viene
tai, pav. Rochesterio ir Phi- 
ladelphijos. Ši kryptis bus 
stiprinama, skatinama ir pa
laikoma visomis priemonė
mis. Tai yra pagrindinis LB 
Teatro Festivalių tikslas. 
Turime žmonių, turime gra
žaus prieauglio.

- Įdomi yra finansinė ren
ginio dalis: kas finansuoja, 
kuriuo būdu? Ar reikia var

žybų festivalio konstrukci
joje? Ar premijos talkina 
darbui, meniniems siekiams, 
etc.?

- Pagrindinis Festivalių 
pajamų šaltinis yra bilietai 
ir Žymenų vakaras. Betgi to 
neužtenka. Kainos kyla, o 
mūsų bilietų kainos tos pa
čios kaip ir prieš tris metus. 
Antra vertus, ne į visus 
spektaklius ateina pilnos sa
lės žiūrovų. Bilietai tepa- 
dengia 70-75% išlaidų, o 
apie 25-30% reikia surinkti 
aukomis, pasitikint gera 
žmonių širdim ir noru rem
ti mūsų kultūrinius reiški
nius. I Teatro Festivaliui 
gavome aukų $3,236.00, II 
-- tik $1,747.00, kiek gausi
me šiam -- sunku pramaty
ti. Prašome visų -- paremki
te, siųskite aukas šiuo ad
resu: III Teatro Festivalis, 
8457 S. Pulaski Rd., Chica
go, III. 60652. Amerikoje, ne
žiūrint kaip šis kraštas tur
tingas, visos kultūrinės ins
titucijos reikalauja subsidijų 
ir aukų. Dėlto nesistebėki
me, jei mūsų kultūrinės pas
tangos irgi reikalingos šal
pos. Be pinigų ir gražiausios 
idėjos miršta prieš užgimda- 
mos. Neleiskime mūsų išei
vijos teatrui sunykti vos pra 
dėjusiam stiprėti.

Varžybų klausimas gana 
opus ir čia kursuoja dvi 
griežtai viena kitai priešin
gos nuomonės. Abi - už ir 
prieš - teisingos. Kadangi 
aš palaikau varžybų reika
lingumą ir svarbumą jauni
mo tarpe ir šiuo metu vado
vauju teatro festivaliams, 
tai varžybos yra ir Žyme
nys yra. Atėjęs kitas vado
vas, jei bus priešingas var
žybų idėjai, galės panaikin
ti ir varžybų neskatinti. Ir 
jis bus lygiai teisingas. Lat
viai savo festivaliuose ski
ria vietas ir ‘oskarus’. Pra
džioje minėtame latvių fes
tivalyje Toronte mano Diag
nozėje vaidinę aktoriai lai
mėjo net 3 ‘oskarus’ iš gali
mų 6 (žiūrėk Draugas, 
1967-1-28). Pažiūrėkime į 
amerikiečių tradicijas to
kiais atvejais: sporto, moks
lo, literatūros, meno, teatro, 
televizijos etc. Kur tik var
žybos, ten ir premijos, do
vanos, Oskarai, emmies, me
daliai, diplomai, pažymėji
mai... Tai žavi jaunimą, pa
traukia visuomenę, teikia 
pasididžiavimą senimui sa
vo vaikais, asmens įvertini
mą... Kodėl lietuviškasis 
jaunimas, gyvendamas ame
rikietiškoje aplinkoje, turė
tų būti nuskriaustas ar ki
taip traktuojamas?

Šiam festivaliui yra padi
dintas Žymenų skaičius: 5. 
Ankstyvesniuose festiva
liuose jų buvo 3. Vienas 
žymuo skiriamas, kaip ir 
anksčiau, už iškiliausią vai
dybą sambūriui, už geriau
siai suvaidintą veikalą, bet 
ne už veikalą -- tai kolekty
vinio darbo įvertinimas. Li*- 
kusieji keturi skiriami už in
dividualius pasireiškimus, 

tai yra, bus atžymėtas vie
nas aktorius ar aktorė iš 
kiekvienos grupės. Rengėjai 
galvoja, kad yra sunku, o 
gal ir neįmanoma, varžytis 
pirmą kartą vaidinantiems 
su iš Holyvudo atvykusiais 
losangeliečiais arba su D. La 
pinsko profesionalinėje ran
koje dirbančiais chicagiš- 
kiais. Todėl nuspręsta ver
tinti kiekvienos draminės 
grupės pasirodymą savo ak
torių lygyje.

Pakeitimai padaryti ir Žy
menų formoje. Buvo duo
dami ‘oskarai’ - stovylėlės, 
panašios į amerikietiškas. 
Šįmet nutarta jų formą pa
keist - bus lietuviškos sto
vylėlės tautiniais motyvais 
su valstybiniais ženklais ar 
simboliais. Medžiaga -- me
dis ar šaknis, išvaizda dar 
nenustatyta.

Bus pakeitimų ir JURY ko 
misijos sudaryme. Vietoje 5, 
bus 3 nariai. Lengivau su
sitarti. Nutarta kviesti ne 
vien iš Chicagos, bet ir ki
tų miestų, tuo būdu bus 
išlaikytas neutralumo mo
mentas Žymenis skirstant.

-- Kokia Jūsų pažiūra į 
festivalio esmę ir prasmė: ar 
šie renginiai gaivina mūsų 
‘teatrinę sąmonę’, ar ran
da atliepio jaunesnės kar
tos gretose, ar neišsenka 
‘teatriniai rezervai’, ar eina
ma rutinos keliu parenkant 
repertuarą, darbo meto
dus? Ar matyti, kad sie
kiama žymesnių kūrybinių 
laimėjimų ir ar turime da
vinių tęsti teatro darbą? 
Koks scenos ryšys su audito
rija?

Nežiūrint fakto, kad su 
sambūriai pasilaiko senus 
vardus(Hamiltonas ir Los 
Angeles), juose vaidina visai 
nauji žmonės, nauji veidai 
ir vardai. Išeivijos teatras 
jau pereina į jaunimo ran
kas. Tai džiuginanti žinia. 
Tik režisūra tebėra vyres
niųjų rankose. Vaidybine 
prasme sambūriai aiškiai at
sinaujinę. Jaunimas mėgsta 
išvykas, pasirodymus, pasi- 
žmonėjimus, keliones ir var
žybas. Šiuo atveju, Teat
ro Festivaliai yra gera pro
ga išvykti ir pasireikšti, 
susipažinti ir pasimokyti. 
Nors trumpam laikui mūsų 
teatras suliepsnoja žalio
mis vilties šviesomis. Mū
sų jaunimas tautiškai bręs
ta, sąmoningai veikia ir pa
grįstai kelia pasitikėjimą 
savimi. Auga stiprūs, verti 
moralinės ir materialinės pa 
ramos scenos talentai. Ne ru 
tina, ne trafaretas, ne nuvai 
kščioti keliai, bet pažanga, 
naujos kūrybinės galimybės, 
naujos idėjos lietuviškumo 
idealams garantuoti. Kas 
nesvarsto, nestebi ir nese
ka mūsų jaunimo veiksmų, 
tas kalba priešingai, tačiau 
negatyvizmas ir defetizmas 
yra daugiau mirštančiųjų 
ginklas savo nepajėgumui 
pateisinti.

Dar daugiau. Mūsų jau

nimo teatrai jau iš pramo
ginio žanro, grynai žais- 
minio charakterio sugebėjo 
pereiti į grynai idėjinę plot
mę, meninę tautinio teatro 
paskirtį, ko nepadarė nė mū
sų vyresnieji, karts nuo kar
to iškilmingai prabylą. Pa
žvelkite į Rochesterio atei
tininkų teatrą su Palikimo 
gastrolėmis ar Hamiltono 
jaunimą su Žmogumi ir Til
tu. Ar vyresnieji padarė 
daugiau? Tai ne pramogos, 
o didžioji teatro idėja - pa
grindinė! Tai aiškus išeivi
jos jaunim o posūkis, istori
nis angažamentas tautiniam 
scenos menui, įsipareigoji
mas tautinei kultūrai.

Nėra lengva žiūrovą pra
juokinti, bet dar sunkiau 
pravirkdyti. Pravirkdyti 
šiandien! Kur girdėjote? O 
Hamiltono jaunimas, atvy
kęs šiais metais į Chicagą 
gegužės mėnesį, tai įvykdė! 
Šiandien auditorija ieško ne 
juokų ir pramogų, bet pras
mės ir kūrybos, darbo ir 
veiksmo savo tautos labui. 
Jurgio Jankaus dėka Ro
chesterio jaunimas pirmą 
kartą išveda į sceną Vinco 
Kudirkos satyrą ‘Viršinin
kai’; bus ir daugiau staig
menų. Festivalio rengėjai 
irgi ieško naujų kelių ir me
todų. Naujiena bus ta, kad 
pirmosios 3 dienos: trečia
dienis, ketvirtadienis ir 
penktadienis skiriamos jau
nimo programai. Tuo būdu, 
manau, visos kartos ras savo 
dvasiai meninio pasitenkini
mo.

- Kokie mūsų teatro san
tykiai su ‘Pabaltiečių teat
ro konferencija’ (Dirva, nr. 
74)? Ar gali būti toks judėji
mas našus kuriuo nors 
aspektu lietuvių teatrui?

- Drauge ir Dirvoje buvo 
berods tilpę trys informaci
niai straipsniai pabaltiečių 
teatro studijų, įsikūrusio 
prie SIU universiteto, Car- 
bondale, reikalais. To teatro 
pagrindinis tikslas yra supa
žindinti amerikiečius ir kitus 
užsieniečius su Pabaltijo 
tautų teatru ir dramaturgi
ja. Studijų vadovas yra lat
vis, dr. A. Straumanis. Jis 
palaiko artimus ryšius su LB 
Kultūros Taryba. Esu gavęs 
kelis laiškus. Kiekvienai tau
tybei atstovauja du žmonės, 
dr. Straumanio pakviesti. 
Lietuvių vardu ten kalba 
prof. A. Landsbergis ir prof, 
R. Šilbajoris, kuris yra ir 
Kultūros Tarybos narys pla
navimo skyriuje. Labiau kva
lifikuotų šiam darbui asme
nų mes ir prašomi nebūtu
me radę.

Jūsų klausime minima 
pabaltiečių teatro konferen
cija man buvo žinoma iš 
anksto. Aš taipgi esu infor
muojamas apie numatytus 
darbus ir planus. Jau yra nu
tarta, pav., ateinantį pava
sarį statyti šio projekto 
vardu vieno pabaltiečio vei
kalą ir jį rodyti jau angliš
kai kalbantiems pabaltie- 
čiams. Ir žinau, kad garbė 
atiduota lietuvių dramatur
gijai -- pirmas veikalas iš 
verstas, statomas ir rodo
mas bus lietuvio autoriaus.

Iš savo pusės, atvirai ir 
nuoširdžiai pritariu tokiai 
pabaltiečių mokslininkų veik 
lai.

TREČIADIENIS, lapkr. 27 d., 8 vai. vak. (3 veiksmų futureska) 
Anatolijaus Kairio MANO SENELIS, rež. D. Lapinskas 

KETVIRTADIENIS, lapkričio 28 d., 5 vai. popiet
Kartojama trečiadienio programa

PENKTADIENIS, lapkričio 29 d., 8 vai. vak. (6 pav. satrra) 
Vinco Kudirkos VIRŠININKAI, rež. A. Cieminis 
Scenai pritaikė Jurgis Jankus

ŠEŠTADIENIS, lapkričio 30 d., 8 vai. vakaro (3 v. komedija) 
V, Alanto ŠIAPUS UŽDANGOS, 
rež. E. Dauguvietytė-Kudabienė

SEKMADIENIS, gruodžio 1 d., 2 vai. popiet (3 v. drama) 
Jurgio Gliaudos NAKTIS, rež. D. Mackialienė

SEKMADIENIS, gruodžio 1 d., 6 vai. vakaro
Žymenų įteikimo vakaras, praveda Emilija l’akštaitė

TREČIAS JAV IR KANADOS

TEATRO FESTIVALIS 
1974 m. lapkričio 27, 28, 29, 30 ir 

gruodžio 1 dienomis 
DALYVAUJA: Chicagos, Hamiltono, Los 

Angeles ir Rochesterio draminiai sambūriai.

JAUNIMO CENTRAS, 
5620 So. Claremont Avė., Chicago, III.

BILIETAI I VAIDINIMUS po $4.00, $3.00, $2.00 gaunami 
Marginiuose, Vaznelių prekyboje ir vaidinimų dienomis prie 
įėjimo. Prašome įsigyti iš anksto, nes visos eilės numeruotos.

KVIETIMAI J ŽYMENŲ BANKETĄ, $5.00 asmeniui 
gaunami tose pačiose vietose ir pas platintojus. Programoje: 
Režisierių ir aktorių pagerbimas, Žymenų įteikimas, Balio Pakš
to variacijos, L. Alensko elektronika, festivalinės vaišės, že

maitiškas baras ir kt.

Paremkite Teatro Festivalį atsilankymu arba aukomis. 
Prašome siųsti šiuo adresu: HITeatro Festivalis, 8457 S. Pulaski 
Rd., Chicago, 111. 60652.

Rengėjas — JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENfi
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
V

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:
7'/:% — 4 mėty su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6>/2% — 1 mėty 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. D.C. Equal Opportunity Lender

alnt ttiony 
avings

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

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį
lietuvį kailininką jRL'J 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA
Tel. 263-5826 MjEKiU
(Įstaigos) ii* Į imlu 9
677-8489 (buto) ||IvbI

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

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

Positions now available in the following 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 scheduied overtime

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

A PERMIITIT
SYBRON CORPORATION

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

An Eąual Opportunity Employer

* S. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija šiais me
tais švenčia savo deimanti
nę 75 metų veiklos sukak
tį. Ta proga lapkričio 17 d. 
klubo auditorijoje įvyksta 
iškilmingas banketas su 
menine programa, kurią iš
pildys sol. Birutė Aleksai
tė, akompanuojant muz. 
Vyt. Vasyliūnui ir bus pa
gerbti klubo veteranai.

Per eilę metų L. Drau
gija gausiai piniginėmis au
komis rėmė Lietuvos lais
vės reikalus. Be to klu
bas duoda veltui patalpas: 
lietuviams skautams (įreng
tas skautų buklas), liet, šach 
matininkams, sportinin
kams, į klubą ateina veik 
visa lietuviška spauda. Klu
bo salėse vyksta visas Bos
tono lietuvių kultūrinis gy
venimas bei organizacijų 
susirinkimai. Šiais metais 
klubui pirmininkauja Sta
sys Drevinskas ir sekret. 
Ant. Matjoška.

* Lapkričio 3 d. klubo au
ditorijoje buvo iškilmingai 
paminėta pirmojo ir pasku
tiniojo Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos 100-to me
tų gimimo sukaktis.

* Lapkričio 9 d. klubo au
ditorijoje Bostono Vyrų 
Sekstetas, vad. komp. J. 
Gaidelio, suruošė savo su
kaktuvinį vakarą. Tai buvo 
kažkas naujo lietuvišką gau
sių parengimų srovėje. Seks 
tetas ir solistai: Birutė Alek
saitė ir H. Lingertaitis, 
dainavo spalvotų prožekto
rių žaidime, o jų išpildomos 
dainos buvo palydimos re- 
fleksinių spalvotų paveikslų 
iš abiejų scenos pusių pri
taikintų ekranų, kurios 
meistriškai dainos turiniui 
pritaikė ‘Garso Bangų’ radi
jo vedėjas Perkūnas Kriu- 
konis. Visas koncertas atro
dė tarsi filmas. Pav. sekste
tui dainuojant komp. Bra
žinsko ‘Nemunėli’ ekranuose 
plaukė spalvoti Nemuno pa
krančių vaizdai ir panašiai. 
Pilna publikos salė ypač jau
nimo, įrodė kaip B. Vyrų 
Sekstetas ir jo dainos yra 
mėgiamos ir laukiamos.

* Lapkričio 10 d. abiejų 
aukštų klubo salėse Šv. Pet
ro lietuvių parapijos naudai 
lietuvės moterys surengė 
įspūdingą įvairių rankdar
bių ir maisto gaminių mugę. 
Lietuvių tremtinių moterų 
stalas, kurį aptarnavo Ele
na Valiukonienė ir Ona Mu- 
činskienė, padedant St. Ur
bonui, išsiskyrė meniškais 
rankdarbiais, mezginiais, 
juostomis ir lietuvių skautų 
įvairiais darbeliais, kalėdi
niais papuošalais. 3 vai. p.p. 
ten pat vyko vaikams lėlių 
teatras. Bazarui vadovavo 
parapijos klebonas kun. 
Ant. Baltrašiūnas. Publikos 
buvo pilnos abidvi salės.

* Vliko metinis seimas pir
mą kartą įvyks Bostone 
gruodžio 7-8 dienomis Stat- 
ler-Hilton viešbutyje. Ten 
vyks seimo banketas. Ren
gia vietinis ALT skyrius, 
talkinamas kitų organizaci
jų-

* Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimas įvyksta 
klubo auditorijoje lapkričio 
24 dieną. 10 vai. ryto Šv.

Wanted Įst Class Skilled 
MACHINE TOOL 

REBUILDERS
Mušt be able to serape. Mušt know 
compiete machine and tool rebulding. 

Also

JOURNEYMEN 
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up vvork from 
bluc prinls & elose lolerance.
Can earn $10.00 per hour or mote. 

FRED MINGO 
216-871-6340

(85-91)

(86-88)

EXPEKIENCED TIRE MOI.D 
MAKERS NEEDED 

FULL TIME 
VEKTICAL BORING MILL 

HORIZONTAL BORING MILL 
MOLD STAMPER

Small shop atmosphere, good wages 
and benefits.

Call 216-724-9350 or 216-724-9359 
OR APPl.Y TO 

BARRON & BENSON INC. 
1215 CURTI3 ST. 
AKRON, OHIO

Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės, 
3 vai. p. pietų iškilmingas 
aktas, kalbės dr. P. Vileišis 
iš Waterbury, Conn. Meninę 
programą atliks New Yorko 
vyrų choras ‘Perkūnas’ ve
damas muz. Vyt. Strolios. 
Lietuvių organizacijos minė
jime prašomos dalyvauti 
su savo vėliavomis.

* Vincas Kasakaitis, bos- 
toniškis, Brocktone gruodžio 
15 d. atidaro lietuvišką res
toraną: “Lietuvių Kaimas”. 
Jame penktadieniais ir šeš
tadieniais be lietuviškų už
kandžių vyks šokiai su pro
grama. Tai nauja lietuviška 
užeiga, pirmiau V. Kazakai- 
tis buvo So. Bostono L. 
Draugijos reikalų vedėjas.

J.V. Sūduvas

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS _ _ _

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Ruošia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO24 D. Kristaus 
Karaliaus šventė. Ruošia atei
tininkai.

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

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.

ŽIEMOS EKSKURSIJA Į 
LIETUVĄ

Išvyksta 1974 m. gruodžio 20 dieną ir 
grįžta 1975 m. sausio 3 dieną

(Leningradas, Vilnius, Kaunas, Ryga, Helsinkis)

Iš BOSTONO IR NEW YORKO
Kaina $853.00

I Vykstantiems iš Chicagos
♦ ir Lš Clevelando

$119.00
84.00 daugiau

♦ GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS —Į N ESI VĖLUOKITE!i Kelionės į Lietuvą 1975 METAIS prasideda Į GEGUŽĖS mėnesį.
♦ Patartina registruotis iš anksto.

I Kreipkitės į:♦į
i♦
l

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broad way, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

(PRICES QUOTED ARE EFFECTIVE NOVEMBER 1, 1974. 
A1R FARES SUBJECT TO COVERNMENT APPROVAL).

(82. 84.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

86)

♦
♦
♦
♦♦

♦
♦
♦
♦

♦
i♦

PIPE FITTER
Mus( be Journeyman or Eųuivalent and be able to 
work any shift. Excellent benefits and vvorking 
conditiorts. Apply:

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

An Equal Opportunity Employer (86-88)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PAl'KAGE EXPRES8 & TRAVEL AGENCV, 
Ine.

(Licenaed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami ftiūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA'
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audiniu, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS S TRAVEL AGENCV, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOVVN, PA. — 126 Tilghman Street____ ________________________ 435-1654
• BALTIMOKE, MD. — 1900 Fleet Street_____ ________________  342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue_____________________467-6465
• BUFFALU, N. Y. — 701 Fillmore Avenue___ ,__ ______________________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue_________________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street ...................................  .,..376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. ................. ..*..925-2787

• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue .. ........................................771-0696
• DETROIT. MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ...-........................   366-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9___  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 1133’9 Jos Campau Avenue...................................... 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue .............................................. 249-6216
• LOS ALGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue______________ 385-6550
• NEVVARK, N. J. — 378 Market Street.....................................................................642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue ...................    674-1540
• NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue______________________________475-7430
• PHOENIX, Ariz. 85027 -- 22C47 N. Black Canyon Hwy..............................(602) 942-8770
• PH1LADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue . ....................  -.769-4507
• RAIIWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_____________________________ 381-8800
• SILVER SPRINGS, Md. 20910 — 961 Bonifant St........................................ (301) 587-5777
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue_________________________ 257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street _____________________ 475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue______________  392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street.............. ...........   .732-7476
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Šiais metais ši šventė bus 
švenčiama lapkričio 24 d. 
Iškilmingos Šv. Mišios 10 
vai. Dievo Motinos. Nuola
tinės Pagalbos bažnyčioje. 
Organizacijos prašomos atsi
nešti vėliavas. Vėliavų nešė
jai renkasi 9:40 didžiosios 
salės prieangyje. Po mišių 
parapijos salėje iškilminga

SLA 20-ta kuopa Clevelande su pirmininke K. Vaiče- 
liūniene, nors ir nedidelė (nuotraukoje trūksta 3 narių), 
bet, kaip rašo pirmininkė, turi didelius norus lietu
viškai spaudai palaikyti. Savo susirinkime spalio 13 
Dirvai paremti atsiuntė auką 16 dol. Ačiū labai.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Superior Avinas
"AND LCAN ASSOCIAT1ON

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 terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 6^2% — 7.1/2^’
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $20.000.

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

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
pafarnavimu!

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

★
DARBO VALANDOS

Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • 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 (STAIGA

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 \Villiam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

akademija. Paskaitą skaitys 
kun. L. Zaremba, S.J. Mon
tažą išpildys studentai atei
tininkai. Po akademijos ka
vutė.

Clevelando ateitininkai 
kviečia visuomenę kuo gau
siau dalyvauti.

KAS NORI VAŽIUOTI Į 
FLORIDĄ?

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

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

DIRVA Nr. 86—7

Clevelando Lietuvių Dienos parodą atidarant. Deši
nėje Pr. Karalius ir J. Malskis. V. Bacevičiaus nuotrauka

LIETUVIU DIENOS CLEVELANDE...
(Atkelta iš 1 psl.)

Vyrų chorai paprastai yra 
klausomi su malonumu. Tat 
nėra ko stebėtis, kad ir Ra- 
movėnų choras, kurs viešai 
jau yra pasirodęs 3 koncer
tų programose ir pora kar
tų bažnyčiose, įgyja vis dau
giau populiarumo ir šiame 
koncerte jis pelnė užtarnau
tą pripažinimą, daug pagy
rimų ir paskatinimų dirbti 
ir siekti meninio tobulumo. 
Teko išgirsti iš daugiau 
apie muziką ir dainos meną 
nusimanančių žmonių nuo
monių, kad choras turėtų 
daugiau padirbėti siekiant 
pilnesnės balsų suderinimo 
harmonijos, kad neišsiskir
tų paskiri, stipresnieji bal
sai. Kiti mano, kad dinami
nė technika balsų stiprumo 
reguliavimas, tempas ir tiks
lesnis perdavimas dainuo
jamo kūrinio nuotaikos galė
tų būti sėkmingesnis. Bet 
tai nekėlė rūpesčių visiems 
klausytojams, kurie ir patys 
suprato, kad choras, kurs 
dainuoja be dirigento visada 
turi skaitytis su tokiais di
namikos, ritmo ar įstojimo 
sunkumais. Ypatingas nuo
pelnas tenka pripažinti pia
nistei Gen. Karsokienei už 
puikią muzikinę palydą. Ji 
ne tik akompaniatorė, bet ir 
viso choro koordinatorė, nes 
ramovėnai, kaip jau minėjo
me, dainuoja be dirigento.

Linkėtina, kad ramovėnai 
ir toliau dainuotų, tobulė
tų ir rastų gero džiaugs
mo ir pasitenkinimo savo 
pamėgtoje dainoje.

Šio vakaro programos va
dovė ir pranešėja buvo Ži
vilė Kliorytė. Pristatydama 
klausytojams svečią Al. Ba
roną, supažindindama klau
sytojus su koncerto dainų 
turiniu, Živilė atliko gražią 
ir naudingą pareigą. Ji pelnė 
visų pagyrimą.

Po programos buvo tradi
cinis pasižmonėjimas - vai
šės. Pilna apatinė salė ir ba
ras žmonių, skambios ramo- 
vėnų dainos sukūrė jaukią 
lietuvišką nuotaiką. Tai 
vienas iš tų retų ir bran
gių momentų, kuriuose su
stiprinamos prietelystės ir 
užmezgamos naujos pažin
tys ir draugystės. To ir sie
kiama lietuvių dienose.

Loterija šiais metais buvo 
laiminga p. Rastenienei, lai
mėjusiai gražų R. Laniaus- 
ko padovanotą paveikslą, V. 
Sakas laimėjo p.p. Gražulių 
dovaną - gražius batus ir P. 
Kašubienė -- Pr. Karaliaus 
dovanotą medžio drožinį - 
vytį.

Skanias vaišes paruošė p. 
Mainelienė su talkininkėmis. 
Bilietų kasoje dirbo ir salė
je vietas nurodinėjo 6 jau
nos lietuvaitės. Drabužinėj 
tarnybą ir salėse tvarką 
stropiai vykdė jaunieji ‘Žai
bo’ sportininkai vadovauja
mi Š. Stempužio.

LB Clevelando Apylinkės 
pirmininkas J. Malskis ir vi
si valdybos nariai savo ap
siimtas pareigas tėvynės ir 
mūsų bendruomenės labui 
atliko sėkmingai. Rengėjai 
apgailestauja, kad dar daug

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

musų žmonių nemato reika
lo dalyvauti lietuvių dienų 
įvykiuose. Nebandome ieš
koti tam priežasčių, o palie
kame tat jų pačių lietuviškai 
sąžinei.

DAILĖS PARODA
Antroji lietuvių diena bu

vo skirta meninės mūsų kū
rybos parodai. Šių metų pa
rodoje savo kūrinius išstatė 
9 parodos dalyviai. Nors pa
rodos rengėjai raštu ir žo
džiu kvietė dalyvauti paro
doje mūsų menininkus, me
ną studijuojantį jaunimą ir 
visus kurie turi gausesnį 
kiekį tautodailės kūrinių, 
tačiau savo laiko nepagailė
jo ir visą sekmadienį paau
kojo šiam gražiam mūsų 
lietuviškosios meno kūry
bos parodymui tik tie 9 as
mens. Jiems pagarba ir pa
dėka!

Džiugu tačiau, kad ir ma
žo parodos dalyvių skaičiaus 
išstatyti kūriniai šių metų 
parodoje kaip savo skaičiu
mi, taip ir kokybe pralenkė 
anksčiau buvusių parodų ly
gį. Paveikslų buvo išstaty
ta arti 100. Gausingiausią 
kolekciją turėjo mums jau 
pažįstama Šiugždaitė-Fitz- 
gerald iš Columbus, Ohio. 
Ji turėjo 45 įvairaus dydžio 
paveikius. Jos kūryba žmo
nėms patinka. Nesigaudyda- 
ma įvairių moderniojo me
no krypčių, ji piešia gra
žius ir rūpestingai atliktus 
kūrinius, pasižyminčius dar
niu spalvų suderinimu ir tvir 
ta technika.

Antrąją savo didumu ko
lekciją (28 pav.) išstatė p.p. 
Steponavičiai iš Parmos, 
Ohio. Jų paveikslai sukurti 
okup. Lietuvoje gyvenančio 
dailininko S. Lukošiaus. Mie 
Įi, gražūs ir širdžiai artimi 
tėvynės vaizdai traukė pa
rodos lankytojų dėmesį. Dai
lininkas, jau vyresniosios 
kartos atstovas, baigęs Lie
tuvos akademiją, laikosi tra
dicinio stiliaus, primenančio
A. Žmuidzinavičių. Ypatin
gai gražūs ir tobulai atbaig
ti yra jo akvareliniai dar
bai. Šios parodos proga p.p. 
Steponavičiai vieną iš tų 
gražiųjų akvarelinių darbų 
padovanojo Lietuvių dienų 
rengėjai Clevelando Apylin
kės valdybai. Keletas ver
tingų kūrinių iš šios kolekci
jos buvo parduota parodos 
lankytojams, kitus sutarė 
pirkti jų savininkų namuo
se.

Dail. p. Šlapelienė šį kartą 
dalyvavo su 4 savo kūriniais. 
Mėgėjų grupėje buvo P. Lė
lys ir M. Venslauskas.

Iš tautodailės darbų pažy
mėtini p. Čigienės išstatyti 
audiniai ir tautinės juostos. 
P. Degutis išstatė apie 30 sa
vo meniškų ir labai rūpestin
gai padirbtų medžio droži
nių. Didžiąją jų dalį parodos 
lankytojai išpirko. I. Kijaus- 
kienė turėjo gražų paviljoną 
su turtingais gintaro pa
puošalų, medžio inkrustaci- 
jų-paveikslų ir kitokių puoš
menų rinkiniais. VI. Bacevi
čius demonstravo įvairius 
skautiškus ženklus, įvairius 
tautodailės dirbinius ir lie
tuviškas knygas. Be to, jis 
turėjo išstatęs įdomią ir gau
sią kolekciją atvirlaiškių ir 
pašto vokų iš susirašinėji
mo su visame pasaulyje gy
venančiais lietuviais.

F. Eidimtas buvo išdėstęs

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

Clevelando lietuvių radijo

SIDABRINĖS SUKAKTIES

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

LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE. 

IŠKILMINGI PIETŪS
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.

daugybę lietuviškų knygų. 
Šalia jaunimas platino Lie
tuvos Bažnyčios Kroniką ir 
neseniai Al. Barono pasiro
džiusią novelių knygą.

Parodą aplankė nematytai 
gausus skaičius clevelandie- 
čių. Parodos metu Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos tėvų 
komitetas suruošė pietus ir 
susilaukė rekordinio skai
čiaus svečių.

Taigi ir ši antroji, lietu
vių diena buvo gražus ir sėk
mingas mūsų kultūrinis įvy
kis ir bendruomeninio vie
ningumo demonstracija.

NAUJŲ METŲ SUTIKI
MAS CLEVELANDE

Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando Apylinkės valdy
ba ruošia N. Metų sutikimą 
gruodžio 31 d. Lietuvių na
muose. Programoje -- Cle
velando vyrų Oktetas, ser
bų šokių orkestras “Slabo- 
da” ir vaišės bei pasilinks
minimas. Mokestis 15 dol., 
vienam asmeniui. Užsakant 
stalus ar rezervuojant vie
tas užsimokama iš anksto. 
Užsakymus priima L.B. Cle
velando Apylinkės pirm- 
kas J. Malskis (Tel. 486- 
9165).

TAUTYBIŲ MENO 
PARODA CLEVELANDE

Tautinių grupių sąjūdžio 
centras ir Clevelando meno 
taryba (Cleveland Area 
Arts Council) š.m. lapkričio 
29 ir 30 d.d. Arkadoje) tarp 
Superior ir Euclid gatvių) 
ruošia visų tautinių grupių 
meno parodą, kur bus proga 
daugtūkstantinei lankytojų 
publikai pademonstruoti sa
vo tautinį meną: paveikslus, 
tautodailės dirbinius, paš
to ženklų rinkinius ir net py
ragaičius ar tortus. Priva
tūs menininkai taip pat 
galės išstatyti savo kūrinių. 
Reikalingi stalai ar paveiks
lams pastatai bus parūpin
ti vietoje.

Šios parodos koordinato
rius yra Mr. John J. Stuchal, 
International Inn Coordina- 
tor, 148-40 Arcade, Cleve
land, Ohio 44114. Tel. (216) 
781-0045. • Norintieji šioje 
parodoje dalyvauti prašomi 
registruotis ir dėl visų 
detalių susitarti su Mr. Stu
chal ligi lapkričio 19 d.

Štai dar viena puiki pro
ga išeiti į plačiąją amerikie
čių visuomenę su savo tauti
niu menu! Ar sugebėsime ja 

pasinaudoti? Ar atsiras Cle
velande grupė pasiryžusių 
žmonių skubiai ruoštis tai 
parodai?

AUKOS BALFUI
Balfo Clevelando skyr., 

vykstančiam rudens aukų 
vajui, stambesnes aukas 
prisiuntė sekantys asme
nys:

250 dol. Aleksas ir Fran- 
ciška Kunevičiai.

100 dol. dr. J. ir D. Mau
rukai, dr. I. ir A. Jasiai.

Po 50 dol. dr. J. ir M. 
Kriaučiūnai, dr. V. ir A. 
Karobliai, I. ir č. šatkai, dr.
J. Skrinska, dr. E. ir M. 
Lenkauskai, J. ir J. Kune
vičiai, dr. J. Mačiulis.

Po 40 dol. dr. Alf. Mar- 
tus, dr. K. Pautienių.

35 dol. A. Mackevičius.
34 dol. T. ir V. UrbaiČiai. 
Po 30 dol. dr. V. ir V. 

Gruzdžiai, Ant. Styra, A. 
Alkaitis, J. Stravinskas, J. 
Krištolaitis, dr. N. ir G. 
Juškėnai.

Po 25 dol. Alg. Bielskus, 
kun. B. Ivanauskas, P. ir D. 
Mikoliūnai, A- Garka, Pr. 
Razgaitis, A. Buknis, dr. 
Alf. Baltrukėnas, dr. J. ir
I. Stankaičiai, L. Banis, dr.
J. šonta, J. Rumbutis, V. ir 
O. Jokūbaičiai.

Po 20 dol. E. Ginčas, P. ir 
O. Skardžiai, dr. A. Butkus, 
N. ir J. Mockai, J. ir E. Ja
nuliai, dr. D. Degesys, dr. 
A. Aželis, Birutė Navikas, 
J. Vaičaitis, O. ir Vac. Ro- 
ciūnai.

Po 5 dol. N. ir P. Bieli- 
niai, J. čyvas, O. ir P. Ži
linskai, A. Masilionis, VI. 
šniolis, kiti po mažiaus

Balfo aukų vajus tęsia
mas, maloniai prašome ir 
toliau aukas siusti skyr. ižd. 
Onai Jokūbjtitienei, 13813 
Othello Avenue, Cleveland, 
Ohio 44110.

Už gautąsias aukas ta
riame nuoširdų lietuvišką 
ačiū!

Clevelando Balfo 
Skyriaus Valdyba

• 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.



DIRVA
• Dirva praeitą savaitę 

dėl spaustuvės techniškų 
kliūčių išėjo tik viena pavė
luota laida. Padėčiai susi
tvarkius spaustuvėje, Dirva 
vėl bus spausdinama nor
maliai. Skaitytojų atsipra
šome.

• Gen. Emilis Vymeris, 
buvęs Lietuvos kariuome
nės teismo prokuroras, spa
lio 28 d. mirė Vak. Berlyne, 
sulaukęs 89 m. amžiaus.

POPIETĖ SU
K. ALIŠAUSKU

Sekmadienį, lapkričio 24 
d., 3 vai. 30 min. po pietų, 
Lietuvių Tautinių Namų pa
stogėje, 6422 Šo. Kedzie 
Avė., rengiama popietė, ku
rios metu dalyviai turės 
progą arčiau pažinti karo 
istoriką, Lietuvos kariuome
nės savanorį-kūrėją pulk. lt.
K. Ališauską ir jdjo įnašą 
tiek Lietuvos laisvės kovų 
istorijai, tiek mūsų karių 
biografijai. Visuomenė kvie
čiama popietėje gausiai da- 
vauti.

• Balfo Centro Valdyba 
susitarusi su apskrities val
dyba, rengia BALFo 30-ties 
metų sukakties veiklos pa
minėjimą š. m. lapkričio 30 
d. (šeštadienį), 8,vai. vak., 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje, 6701 S. 
California Avė., Chicagoje.

Meninę programą atliks 
Hamiltono-Kanados mergai
čių choras ”AIDAS” iš 60 
asmenų, vadovaujamas mu
ziko Vaclovo Verikaičio.

Bilietai parduodami "Mar
giniuose”, 2511 West 69th 
St., Chicago, Illinois 60629. 
Tel. PR 8-4585. Bilietus ga
lima užsisakyti ir telefonu 
prisiunčiant čekius.

• Pasaulio ir Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
ruošia trečiąjį žiemos suva
žiavimą Vail, Colorado, 1975 
m., vasario 23 d. iki vasa
rio 28 d. Pats suvažiavimas 

Mylimam tėveliui sengalvėliui

A. A.

JUOZUI VOLERTUI

Lietuvos Dzūkijoje mirus, sūnui VY

TAUTUI VOLERTUI ir jo šeimai reiš

kiame nuoširdžią užuojautą

Algirdas ir Herta
Joniai

Mylimam sūnui

A. A.

DONATUI ŠIAUDIKIUI

Lietuvoje mirus, mūsų prieteliui RO

MUI ŠIAUDIKIUI ir jo šeimai reiškia

me nuoširdžią užuojautą

Jonas ir Veronika 
Jasiukaičiai

vyks Lodge at Vail viešbu
tyje. Dėl registracijos, bei 
informacijos apie kelionę, 
nakvynę, suvažiavimo pro
gramos, kreipkitės (iki 
gruodžio 5 d.) į PALGS se
kretorių Dr. Mindaugą Vy
gantą, 1720 Centrai Avė., 
Wilmette, Illinois, telef. 
312-251-6503.

• Simui Kudirkai užpre
numeravo Dirvą Clevelando 
skautininkių draugovė, va
dovaujama pirm. v. s. S. 
Radzevičiūtės.

• Dr. Stasys Jankauskas, 
knygos "Veterinarinė Medi
cina Nepriklausomoje Lie
tuvoje”, autorius, pakvies
tas į Lietuvių Veterinarijos 
gydytojų draugijos valdy
bą specialiems uždaviniams 
vydyti.

• B. Bagdonienė, G. Kar- 
nauskienė, Ir. Kriaučeliūnie- 
nė ir Fl. Kurgonienė talki
na Lietuvių Veterinarijos 
Gydytojų draugijos valdy
bai surengti draugijos vei
klos 25 metų paminėjimą š. 
m. gruodžio 7 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

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 industrial-elec- 
trical trouble shooting and repair. 

GOOD KATES AND BENEFITS 
COLUMBUS AUTO 

PARTS CO.
Hudson St. at North Freeway 

Columbus, Ohio 43211 
(614) 267-4971

• Contact Personnel 
(85-87)

GENERAL FACTORY 
LIGHT ASSEMBLY

ENGLISH NOT NECESSARY. STEADY 
WORK AND COMPANY BENEFITS. 

THE MINTZ CO. 
11610 EUCLID AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

216-721-4848
(85-87)

PARAMA
DIRVAI

Atsiliepdami j prašymą, 
savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:

A. Tveras, Chicago ....$25.00
W. V. Žilinskas,

Fort Lee, N. J...................25.00
Viktoras Petraitis,

Toronto, Ont., Canada 25.00 
Valentina Mažeika,

Lake Zurich, III...............20.00
P. Švarcas,

Mascouth, III....................20.00
Vincas Juodvalkis,

Yucaipa, Cal....................15.00
Vyt. Jokūbaitis, Cleveland 15.00 
Rozalija Janušauskienė,

Yucaipa, Cal....................13.00
Vytautas Prūsaitis,

Scarborough, Ont......... 10.00
Jonas Krištolaitis,

Cleveland, Ohio.......... 10.00
O. Dailidienė, Syracuse 10.00 
Peter Bielskus, Brooklyn 10.00 
Antanas Juodvalkis,

East Chicago, Ind.........10.00
Jurgis G. Baublys, Detroit 10.00 
M. J. Adomaitis,

La Šalie, Que., Canada 10.00 
Jonas Musteikis, Rochester 5.00 
Antanas Nakas, Chicago, 11. 5.00
Vanda Stimburienė,

Willowick, Ohio ............ 5.00
Ona Mikulskienė,

Cleveland, Ohio .......... 5.00
Ahtanas Januška,

Milton, Mass.......................5.00
Jonas Zostauskas,

Richton Park, 111............... 5.00
Aleksandras Kasnickas,

Chicago, 111........................5.00
A. ir A. Kavaliūnai, 

Cleveland, Ohio ............ 5.00
John Adomaitis, Chicago 2.00 
A. Palaitis, Racine, Wis. 2.00 
Jonas Bereiša, St. Louis 2.00 
G. Alekna, Racine, Wjs. 2.00 
V. Žmuidzinas, Rochester 2.00 
Juozas Valaitis,

Great Neck, N. Y......... 2.00
Izidorius Paukštys,

Elizabeth, N. J.................2.00
Visiems aukojusiems nuo

širdžiai dėkojame.

• JADVYGA IR PRA
NAS BALTUONIAI iš vyks
tančios šaknų skulptūros pa
rodos Detroite, paskyrė Dir
vai auką $10. Ačiū.

WANTED JOURNEYMEN 
OR

IST CLASS SKILLED

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

INDIANA STEEL & TUBE
Box M-848 

Gary, Indiana 46401 
219-886-1545 

(86-881

DIE MAKERS
Experienced in small progressive dies 
only. Union shop. All 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)

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. MJCH.
An Equal Opportunity Employer 

(83-89)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICIANS

For a small joint accredited J.C.A.II. 
Hospital serving a community 50,000 
plūs. In a wholesome crime free ar-a. 
good school systems, and Mulliplr 
Churchs.
General Practioneers, Orthopedic Sur- 
geon, Pediatricians.
Apply call or write to: Admini.slralcr 

WARREN COUNTY GENERAL 
HOSPITAL 
Sparta Rd.

McMinnville, Tenn. 37110 
615-473-3151

(83-86)

WANTF.D IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS 

MILLING MACHINIST 
and

TURRET LATHE OPERATOR 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. Nu 
truineeg:’ 3 to 5 years e x perience to 
quhlify. 'Excellent benefits. 

ROBINTF.CH INC. 
3421 Old Vestai Rd. 
Vestai. N. Y. I3B5O 

609-729-9381
(81-87)

Detroito LB lituanistinės mokyklos, švenčiančios 25 metų sukaktį, buvę ir 
dabartiniai vedėjai. Iš kairės: dr. Kęstutis Keblys, Kazys Gricius, Albertas 
Misiūnas, Jonas Švoba, Jūratė Pečiūrienė, Kostas Jurgutis, Valentina Černiaus
kienė, Pranas Zaranka, Aldona Milmantienė ir Kazys Gogelis.

Urbono nuotrauka

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 čečiuraitė, 
Jonas Gaižutis, Albinas Gri
gaitis, Juozas Jasiūnas, An
tanina Jonynienė, Austė Pė- 
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. Cekienės 
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 iaiko- 
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

Skulpt. Prano Baltuonio kūrinių parodoje Detroito kul
tūriniame centre. Nuotraukoje skulpt. Pr. Baltuonis ir 
Kultūros klubo pirm. A. Musteikis. J. Urbono nuotrauka

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.)

PRANO BALTUONIO 
PARODA

Lapkričio 9 ir 10 d. Kultū
riniame Centre Pranas Bal- 
tuonis turėjo išdėstęs savo 
meniškomis rankomis iš 
įvairių medžio šaknų pa
dirbtas skulptūras.

Sekmadienį užsukau į 
šaknų skulptūros parodą. 
Skulptoriaus Prano Baltuo- 
nio ir jo žmonos Jadvygos 
buvau maloniai sutiktas. 
Pranas Baltuonis paėmęs 
mane už rankos aprodė be
veik visus įdomesnius eks
ponatus prie jų sustodamas 
ir paaiškindamas jų reikš
mę. Pirmas eksponatas prie 
kurio mes ilgai stovėjome 
ir jo grožiu džiaugiamės 
buvo Gedimino pilis ir ang
liškai užrašytas “King’s 
dreaml' Jadvyga Baltuonie- 
nė parodė man daug angliš
kų laikraščių iškarpų, ku
riose aprašoma P. Baltuo- 
nio paroda ir gražūs atsilie
pimai. Tarp jų buvo ir Dir
vos iškarpa su Baltuonių 
nuotrauka. - Dirvą mes la
bai mėgstame ir skaitome, 
nes tai vienas iš laikraš
čių, kuriame taip gražiai at
spausdinamos nuotraukos, 
sako man ponia Baltuonienė. 
Ištraukė iš piniginės $10 
ir įduodama į rankas tarė: 
- Pasiųsk nuo mūsų nors ir 
šią kuklią dovaną!

Oficialus parodos atidary
mas įvyko 11:30 v. Ją ati
darė LŽS-gos Detroito sk. 

pirmininkas Vladas Selenis. 
Po jo kalbėjo LB apylinkės 
pirmininkas Jonas Urbonas 
ir skulpt. Pranas Baltuonis 
ir įteikė skyriui vieną skulp
tūrą. Iš jų pasakytų žodžių 
sužinoma, kad ši paroda yra 
jau trečioji Detroite.

Vakare prieš važiuojant 
namo užbėgau dar į parodą 
ir pasiteiravau rezultatų. 
- Neblogai, atsakė man p. 
Baltuonienė, virš dvidešimts 
turime pardavę ir tikimės 
trečdalį tikrai parduoti.

Parodos pasisekimas bu
vo didelis ir kai kurie 
žmonės vaikščiojo su įsigy
tais kūriniais. Parodą glo
bojo LŽS-gos Detroito sky
rius.

♦**

• LŽS-GOS DETROITO 
SKYRIUS turėjo surengęs 
žurnalistų popietę lapkričio 
10 d. Kultūriniame Centre. 
Pranešimą apie gyvenimą 
okupuotoje Lietuvoje pada
rė muz. Aloyzas Jurgutis 
ir po pranešimo atsakinėjo 
į klausimus. Vienas paklau
sė: - Ar yra tikslu ir nau
dinga šiuo metu važiuoti į 
okupuotą Lietuvą aplankyti 
savo gimines? A. Jurgutis 
jam atsakė štai ką: - su ge
ra galva taip, su kopūsto - 
nepatartina. Popietėje pra
nešimą padarė ir Balfo cv 
pirmininkė Marija Rudienė.

Popietę atidarė ir prave
dė skyriaus pirmininkas Vla
das Selenis, sekretoriavo dr. 
Kazys Karvelis.

Pranešimams pasibaigus 
visi atsilankiusieji buvo vai
šinami kavute ir pyragai
čiais. Kavos ir cukraus iš
laidas padengė St. Butkaus 
šaulių kuopa, o pyragaičius 
iškepė ir atgabeno Detroito 
Ann Arbor ir Windsoro po
nios. Popietėje dalyvavo 
apie 200 žmonių ir LŽS-gos 
Detroito skyrius iš šio rengi
nio Balfo pirmininkei M. Ru
dienei įteikė 380 dol.
• SLA 352 KUOPA gruo

džio 1 d. 12 vai. Lietuvių 
Namuose šaukia visuotiną 
kuopos narių metinį susi
rinkimą, kuris bus svarbus 
nes tą dieną bus renkama 
nauja 1975 metams kuopos 
valdyba ir aptarti kiti kuo
pos reikalai. Kviečiami visi 
nariai, nes susirinkimui pasi
baigus bus kavutė ir vaišės.

• MADŲ PARODOJE 
kuri įvyks lapkričio 23 d. 7 
v. v. Kultūriniame Centre 
naujausias madas demons
truos St. Koronkevičienė 
iš Kalifornijos ir megstus 
rūbus E. Blandytė iŠ Chica
gos. Po rūbų demonstravi
mo bus duodama gėrimai, 
užkandos ir pravesta loteri
ja. Parodą rengia Filisterių 
skautų komitetas.

• ŽIBURIO lit. mokykla 
lapkričio 9 d. Kultūriniame 
Centre atšventė sidabrinę 
25 metų sukaktį. Meninę 
dalį atliko Clevelando Vy
rų oktetas su soliste Irena 
Grigaliūnaite. Dalyvavo 300 
žmonių.

• STASYS SLIŽYS, kaip 
choro narys, dalyvavo Mi- 
chigano operos pastatymuo
se “Boris Godunov”.

Antanas Grinius
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