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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KRISTAUS 
PRISIKĖLIMO 
REIKŠMĖ

Vysk. V, BRIZGYS

Šv. Povilo žodžiais ta
riant, kiekvienam žmogui 
skirta mirti mirti. Tai skam
bėtų ne taip tragiškai, jei
gu kiekvieno žmogaus mir
tis būtų vienodai rami ir 
greita. Tačiau yra mirčių 
fiziniai ir dvasiniai labai sun
kių. Lengvesnė, nors ir skau 
di, yra kokia nors didvy
riška mirtis, kaip antai 
kankinių Romos koliziejuje 
ar kitokia už kokį nors kilnų 
tikslą. Tokių tačiau yra ma
ža. Kitos visos yra labai 
paprastos, skausmingos sau, 
kartais gana įkirios kitiems. 
Kasdien matome, kaip tenka 
atsiskirti ir su būtiniausiais 
asmenimis ir išmokti gyven
ti be jų. Nėra tokių asmenų, 
be kurių žmonija negalėtų 
apsieiti.

Kad ir Kristus mirė, tai 
faktas slepiąs savyje apie 
mirtį ką tai tokio, ko žmo
gus vien savo protu nepajė
gia suprasti. Jeigu Kristus 
atėjęs žmoniją atpirkti, tai 
įvykinęs kokiu nors stebuk
lingu būdu, būtų užžengęs 
į dangų nemiręs ir tik žo
džiais būtų pasakęs, kad mi
rusieji gyvena ir vieną dieną 
kelsis jų kūnai, būtų gal sun
ku tuomi tikėti. Tuos žo
džius jis patvirtino savo pa
vyzdžiu. Kristaus prisikėli
mo faktas buvo visagalis 
apaštalams ir kitiems jo mo 
kiniams. Kristaus suėmimo 
valandą apaštalai išbėgiojo 
ir atrodo, kad ne visi susi
rinko net jį palaidoti. Po pri
sikėlimo visi, net ir Tomas 
nebijojo mirti, kad liudijus 
ir skelbus jog Kristus tikrai 
prisikėlė iš mirties.

Svarbiausia tačiau, kad 
Kristus įvykdė atpirkimą, iš 
ganymą padarė ne pažadu 
tolimai, nežinomai ateičiai, 
o kiekvienam pasiekiamą 
dabar. Jeigu žmonijai pa
čiai reiktų susirasti kelią į 
teisingą gyvenimą ir išga
nymą, patirtis rodo, kad tai 
vyktų labai sunkiai ir žmo
gus niekad negalėtum būti 
tikras, ar ir kuris iš žmo
nių siūlomų kelių yra tei
singas. Kristus tą kelią pa
rodė, pamokė kaip gyventi. 
Žmonėms lieka ne klai
džioti nežinioje, o eiti Kris
taus paliktu keliu. Kitaip 
žmogaus gyvenimas gali bū
ti beprasmis. Kaip apašta
lai, taip ir mes esame tikri, 
kad Kristų turime ne tik Baž 
nyčios įsteigėją, o už mus 
mirusį, prisikėlusį ir amžinai 
gyvenantį kad mus moki
nus, švietus, gelbėjus.

Dėkingumo, vilties ir per
galės dvasia yra vieninte
liai teisinga Velykų dvasia 
ir nuotaika. Dvasiniai at
naujintas gyvenimas yra 
didžiausias mūsų dėkingu
mo, mūsų tikėjimo Kristaus 
prisikėlimu liudymas, yra iš
mintingiausias būdas pasi
naudoti atpirkimu.

Mūsų tikėjimas ir gyve
nimas tebūna tas pat, kaip 
buvo apaštalų ir pirmųjų 
krikščionių, kad per Kris
taus prisikėlimą ir mums

Linksmų Šv. Velykų visiems

Dirvos skaitytojams, rėmėjams
ir bendradarbiams!

SOPULINGOJI. Detalė iš Pietos, darytos dievdirbio Jono Valiaus XIX amž. 
pabaigoje, Šeduvos apylinkėje. (Lithuanian folk sculpture by A. Kancedikas, 1974).

DOMINO TEORIJA
Kissingerio nepasisekimo Art. Rytuose šviesoje
Kissingerio nepasiseki

mas Artimuosiuose Rytuo
se, man atrodo, buvo tiesio
ginė išdava katastrofos In
dokinijoje. Tokia pažiūra 
kol kas dar yra labai nepo
puliari didžioje Amerikos 
spaudoje ir televizijoje. Ten 
aiškinama, kad nei Pietų 
Vietnamas nei Cambodija 
nėra JAV gyvybiniai svar
bios šalys. Be to, jos yra 
nacionalistiniai nusiteiku
sios, kas reiški, kad komu
nistinis režimas nebūtinai 

baigėsi mirtis, o prasidėjo 
gyvenimas.

Visiems linkiu malonių 
ir Kristaus šviesa gausių jo 
prisikėlimo švenčių.

Dirva

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

jas turi nuvesti Raudono
sios Kinijos ar Sovietų 
Sąjungos glėbin. Kiekvienu 
atveju čia netinkanti J. 
Alsopo išrasta ‘domino te
orija’, kurią prezidentas For 
das paminėjo kalbėdamas 
Notre Dame universitete -- 
aiškina N.Y. Times J. Res- 
ton, - nes dabartinė situ
acija esanti kitokia negu 
buvo, sakykim, Hitlerio lai
kais, kada viena jam padary
ta nuolaida būtinai vesda
vo prie kitos. Panašiai pori
na ir abiejų didžiųjų parti
jų politikai nusiteikę prieš 
tolimesnę pagalbą nekomu
nistiniam režimams.

Negali sakyti, kad čia ne
būtų logikos. Už ją kalba ir 
faktas, kad dvi šio pasau
lio galybės -- Sovietų Sąjun
ga ir Raudonoji Kinija yra 
komunistinės. To fakto ne 
tik niekas nepaneigia, bet ir 
nesvarsto pakeisti. Atvirkš
čiai, visos kitos valstybės 
su jomis stengiasi palaikyti 
kuo geriausius santykius ir 

jei tie kartais įsitempia -- 
ieško atlydžio.

Deja, yra ir ne visai logiš
kos politikos. Imkime, pa
vyzdžiui, JAV paramą Izra
eliui. Prieš ją JAV-bėse ne
išgirsi jokio kritikos žodžio 
nors ji neišplaukia iš jokio 
teisinio įsipareigojimo. Fak- 
tinai, jei Izraelis šiandien 
žūtų, JAV interesai nuo to 
nenukentėtų. Atvirkščiai, 
joms net būtų geriau. Juk 
šiandien Sovietų Sąjungos 
įtaka arabų pasaulyje re
miasi tik jos pagalba kovoje 
su Izraeliu. Jį atimk, JAV 
įtaka kaip svarbiausio biz
nio partnerio Artimuosiuose 
Rytuose tik padidėtų.

Kitaip sakant, JAV - Izra
elio santykiai yra emociona- 
linio pobūdžio. Šiaip ar taip, 
žydai turi turėti teisę į savo 
tautinį židinį -- nacionalis
tinę valstybę. Iš principo su 
tuo sutinka ir Egiptas, gin
čas eina tik dėl jos sienų. 
Suprantamas ir Izraelio no
ras turėti tas sienas tokiose 
pozicijose, kur jas galima 
lengviau apginti. Deja, tos 
pozicijos yra po 1967 metų 
karo išplėstoje teritorijoje.

Už tat buvo reikalo jas kaip 
nors pakeisti. Tas pakaita
las galėtų būti JAV garanti
ja. Bet kaip gali patikėti 
prezidentu ar jo Valstybės 
Sekretoriaus pažadais, atsi-

(Nukelta į 2 psl.)

SMOGIS KURDŲ 
LAISVĖS 
KOVOMS

BRONIUS AUŠROTAS
Viso pasaulio užmirštieji, 

partizanines kovas už laisvę 
vedę kurdai, jau žinomi is
torijoje nuo XII-jo am
žiaus, vedę atkaklias kovas 
prieš kryžiuočius, Sevres su
tartimi tarp Turkijos ir I-jo 
Pasaulinio karo sąjunginin
kų, 1920 m. buvo užtikrinti 
galėsią sukurti savo atski
rą valstybę. Deja, šis paža
das niekada nebuvo įvykdy
tas. Dar ir šiandien kurdai 
gyvena išsibarstę Sirijos, 
Turkijos, Irako (tirščiausia 
ten kurdų apgyventa) ir 
SSSR teritorijoje, vesdami 
kovas už savo tautiečių su
jungimą ir nepriklausomo 
Kurdistano įkūrimą.

Šių metų ‘National Ge- 
ographic’ kovo mėnraštis, 
primindamas pasauliui apie 
kurdų vedamas istoriškas 
kovas už tautinę laisvę, 
talpina ilgą gausiai ilius
truotą straipsnį. Jo autorius 
Le Roy Woodson Jr., 1974 
metų vasarą, padedamas 
Irano pasienio policijos pa
reigūnų, peržengė Irako 
šiaurės rytų rubežių ir iš
gyveno kurdų kontroliuoja
muose Zagros kalnuose ir 
apylinkėje net devynias sa
vaites laiko. Šis straipsnis 
yra puikiai apipavidalintas 
kovų su Irako kariuomene 
ir kurdų kasdieniško gyve
nimo spalvotomis nuotrau
komis.

Netenka abejoti, kad Ira
no vyriausybė, visomis jai 
įmanomomis priemonėmis, 
rėmė Irako kurdų sukilė
lius; taigi nors ir retai į pa
saulio spaudą patekdavo ži
nios apie kurdų kovas, bet 
Irano vyriausybė apie kal
nuose vykstančias kovas 
tarp kurdų ir Irako kariuo
menės būdavo puikiai infor
muota. Iranas ligi pastarųjų 
dienų buvo gyvai susido
mėjęs remti kurdų sukilė
lius, gal dėl to, kad suma
žintų Irako žibalo gamy
bą; mat Irako centrinės 
alyvos versmės, kaip tik ir 
yra kurdų sukilimo teritori
joje.

Tačiau, kaip dabar prane
ša Time savaitraštis savo 
III.24. laidoje “Irakas ir Ira
nas prieš dvi savaites Alži- 
re, vykusioje OPEC (Žibalą 
Eksportuojančių Kraštų Or- 

(Nukelta į 2 psl.)

Verbų Varpai
BALYS AUGINĄS

Din-dan-din-dan —
Nuaidi danguje, nuskęsta ežeran — 
Tai rytmečio varpai saulutę kelia------

Pavasario gėlių krepšeliai----------
Suklupę medžiai po žiedų našta, 
Sparnuočių giedanti gūžta — — —

Ir žalios žemės akys spindi 
Bebundančioj velyknakčių aušroj------
Ir saulėj ilsisi laimingi —
Boluodami padangių mėlynoj skaroj — 
Pūkuoti karklių katinėliai-----------

Din-dan-din-dan-din-dan---------
Nuaidi danguje, nuskęsta ežeran----------
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BALTIMOREISVEIKINIMAS
Prieš porą metų, važinė

jant po Ameriką, kelias sa
vaites teko svečiuotis ir 
gražiojoje Baltimorėje. Be 
savo jau seniai turėtų drau
gų, teko pamatyti jų didžiulį 
klubą, dalyvauti keliuose 
subuvimuose, išgirsti juos 
gražiai dainuojant ir kt. 
Vieno dalyko, kaip senas 
sporto veteranas, pasige
dau, tai bent kokios dides
nės sportinės veiklos. Klau
siau vieno, klausiau kito 
savo draugų, buvusių spor
tininkų, tačiau taip ir nega
lėjau rasti tikro atsakymo, 
nors, tiesa, jau tada buvo 
susidaręs vyrų ir merginų 
tinklinio mėgėjų ratelis ir jie 
treniruodavosi inž. Alg. ir 
Rožės Veliuonų dideliame 
namo sklype.

Ir štai, ką tik gautame 
naujame Dirvos numeryje, 
skaitau Vyt. Bačansko 
straipsni, pavaizduotą net 
nuotraukomis, kur Baltimo- 
rės tinklininkai, jau pri
klausą ir savam lietuviškam 
sporto klubui, turėjo atsi- 
kvietę svečius iš Clevelan
do. Malonu man buvo nuo
traukose matyti pažįstamų 
veidus, skaityti jų pavar
des, gi dar maloniau buvo 
sužinoti, kad ir Baltimorėje 
atgijo ir sustiprėjo sporti
nė veikla, o gi maloniau
siai buvo matyti dar vieno 
Laukaičio, šiuo atveju Vac
lovo, pavardę, sporto klubo 
pirmininko vaidmenyje.

DOMINO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

minęs, kas atsitiko Cambodi- 
joje ir Pietų Vietname?

Tiesa, gali sakyti, kad 
JAV padarė klaidą ten įsi- 
vėlusios. Bet syki jos pano
rėjo išlaikyti nekomunistinį 
Pietų Vietnamą, jos ir turė
jo nepasigailėti tam pastan
gų. Juk tą tankų jūrą, 
kurią dabar Šiaurės Vietna
mas metė į pietus, nėra jo 
paties pagaminta, bet gauta 
iš sovietų. Kodėl akivaizdo
je to fakto, JAV turi suma
žinti savo pagalbą pietie
čiams?

Tas pats ir Izraelio atve
ju. Šiandien politikai aiški
na, kad pati amerikiečių 
tauta nenori tolimesnio įsi
kišimo Pietryčių Azijoje. Už 
metų ar kitų tą patį galima 
bus pasakyti ir apie Izrae
lį. Už tat negalima labai 
pykti ant Izraelio ministe- 
rių kabineto, kad tas neno
rėjo apleisti stipresnių po
zicijų Sinajaus dykumoje. 
Atsiminkime, kad paskuti
nio ten karo metu Europos 
valstybės atsisakė leisti 
nusileisti savo teritorijoje 
amerikiečių lėktuvams, ga
benantiems karinę medžiagą 
Izraeliui. Tik Portugalija 
leido naudotis Azorų salo
mis. Nūdien ten įvyko ste
buklas -- patys karininkai, 
nuvertę vieną valdžią bai
gia ją atiduoti komunistams. 
Jei taip, tai ir Azorais ame
rikiečiai negalės naudotis.

Dar blogiau, kad Ameri
koje pasibaigė stiprių pre
zidentų epocha, prasidėjusi 
su Rooseveltu. Antrasis pa
saulinis karas jam davė dik
tatūrinę valią už Amerikos 
ribų ir milijoninę armiją 
jai pagrįsti. Jo įpėdiniai 
stengėsi išlaikyti tą prezi
dentūros aureolę, jos tačiau 
jau neturi prezidentas For
das, patekęs į Baltuosius* 
Rūmus nuversto Nixono po
litiniais apskaičiavimais, o 
ne magiška tautos valia.

Šiandien JAV prezidentas 
ne tik negali pasiųsti sve
tur savo kariuomenės, bet 
net norima suvaržyti jo tei
sę išleisti pinigus žvalgy
bai. Akivaizdoje to, kiekvie
nas nori apsaugoti savo atei
tį savo jėgomis, o ne Wa- 
shingtono administracijos 
pažadais. Dėl to nepasise- 
kč ir Kissingerio misija. Ar 
tai naujas įrodymas domino 
teorijai?

Sveikinu visus baltimo- 
riškius sportininkus ne tik 
savo vardu, bet taip pat ir 
mūsų, gal truputį didesnio, 
apie 230 narių turinčio Syd
nėjaus ‘Kovo’ vardu, linkė
damas visiems tiek vado
vams, tiek ir sportininkams 
geriausios sportinės sėk
mės.

Nenusiminkite, kad dabar 
Clevelando tinklininkai išėjo 
šiokiam tokiam poilsiui. Aš 
pasiūlysiu jums gerą pamai
ną. O jeigu taip pagalvotu
mėte truputį ilgesniu nuo
toliu ir pasikviestumėte 
mus, Sydnejaus koviečius. 
Atsivešime tinklininkų, ku
rių tik panorėsite ir vyrų, 
ir moterų, ir jaunų ir se
nų. Priedui dar, išskyrus 
amerikonišką futbolą, gali
me atsivežti ko tik jūs nori
te. Jeigu taip pajudintumė
te buvusį žymų stalo teni- 
sistą Balį Brazuską, tai 
jam stalo tenisininkų viso
kių pristatysime, gi jo bro
liui šachmatų didžiajam 
‘Maestro’ Matui Brazauskui, 
atvešime ir pajėgių protinio 
sporto žaidėjų. O kas liečia 
jūsų pokerinio sporto di
rektorių V. Bačanską, tai, 
manau, šios varžybos būtų 
ypatingai stipriai ir atidžiai 
australiečių ginamos, nes 
Dėdės Šamo australiška 
kengūra dar vistiek negali 
pavyti, nors stengiasi kiek 
tik jos uodega jai leidžia.

Taip kad baltimoriškiai, 
pagalvokite rimtai, nes kaip 
rašėte, jūsų iždas irgi gana 
stiprus yra. O iki to laiko, 
gražiai pradėtą darbą ne
apželdinkite piktžolėmis.

♦ ♦♦

Adelaidės Lietuvių Die
nų metu buvo papildyta 
anksčiau buvusi Australijos 
Lietuvių Fondo valdyba, ku
ri sausio pabaigoje turėjo 
savo posėdį ir pasiskirstė 
sekančiomis pareigomis: J. 
Meiliūnas -- pirm., A. Zub- 
ras -- sekr., I. Alekna -- ižd., 
A. Mikaila ir dr. K. Zda
nius -- valdybos nariai. Šio 
fondo įgaliotiniai kituose 
miestuose yra: B. Stašionis 
- Sydnėjus, S. Dainius -- 

Adelaidė, P. Martišius -- 
Canberra ir J. Lizdenis -- 
Nevvcastle. Pats centras, 
kuriame ir valdyba gyvena, 
ir pinigai yra laikomi, ran
dasi Melbourne. Šiais metais 
numatoma ypatingai suakty
vinti piniginį fondo vajų, 
suruošiant kultūrines popie
tes, iškilmingas vakarienes 
ir kt. Artimiausioje ateity
je fondas numato paremti 
žymesnių lietuviškų leidinių 
išleidimą, tarp jų prof. J. 
Marvan, gyvenančio Mel
bourne, labai rimto veikalo 
“Modern Lithuanian De- 
clension” išleidimą, kuris at
sirastų žymiųjų pasaulio uni
versitetų bibliotekose. Šio 
veikalo yra laukiama ir Lie
tuvoj, kai mokslinių kalbo- 
tyrinių veikalų Peter Rid- 
der labai žymi leidykla Olan
dijoje, yra ypatingai susi
domėjusi šiuo dideliu 400 
puslapių veikalu. Šio moks
linio veikalo išleidimui yra 
reikalingos piniginės lėšos.

Lietuvių Fondas numato, 
vienokiu ar kitokiu būdu, 
padėti išleisti A. Zubro re
daguojamą knygą “Australi
jos Lietuviai’, kurios būtų 
jau antroji nauja laida. V. 
Kazokas yra pasižadėjęs pa
ruošti Pulgio Andriušio ne
skelbtų kūrinių bei darbų 
pomirtinį leidinį, kuris taip 
pat bus reikalingas finansi
nės paramos. Be visa kita, 
numatoma ir Australijos uni 
versitetams užsakyti ang
liškąją Lietuvių Enciklope
diją.

Australijos Lietuvių Fon
das turi labai gerų ir pa
našių kaip Amerikos Lietu
vių Fondas, tikslų, tik gaila, 
kad Amerikoje fondas jau 
prašoko milioną dolerių, kai 
Australijoje dar ir penkių 
tūkstančių neturime. Tačiau

DIRVA

Sydnėjaus Kovo tinklininkai Adelaidėje po rung
tynių.

ir mes esame pilni gerų ir 
skaidrių vilčių.

Mažoje Nevvcastle lietu
vių kolonijoje prieš N. 
Metus mokslus baigė: Vida 
Ivinskytė -- Nevvcastle uni
versitetą, įsigydama B. Sc. 
laipsnį, Veronika Kristen- 
sen -- pačiais geriausiais 
pažymiais Nevvcastle meno 
mokyklą, Kristina Lizdeny
tė, Julija Žemaitytė ir Ele
na Kuliešytė -- vietines gim
nazijas. Vasario 16-sios mi
nėjimo proga, šioms visoms 
baigusioms savuosius moks
lus, buvo įteiktos dovanos.

Vasario pradžioje Mel
bourne susituokė Australi
jos lietuvių jaunimui labai 
gerai žinomas studentų ir 
jaunimo buvęs veikėjas Hen 
rikas Kaladė ir Dalia Ar- 
nauskaitė-Choda. Vaišės vy
ko latvių namuose. Jaunuo
sius sveikino kun. Pr. Vase- 
ris, Petras Arnauskas -- 
Apyl. V-bos vardu, Dana 
Levickienė, Krašto V-bos 
vardu, Martynas Didžys -- 
Lietuvių Klubo vardu. Jau
nuosius sveikino ir abiejų 
jaunųjų tėvai. Visas vaišes 
pravedė Algis Milvydas.

Jaunasis Henrikas Kaladė 
studijavo elektroniką, buvo 
aktyvus studentų ir Romu
vos korporacijos narys. Šiuo 
metu turi nemažą precizi
nio tekinimo dirbtuvę, lais
vu laiku aktyviai dalyvau
damas lietuviškame gyveni
me.

Jaunoji Dalia yra medi
cinos technikė. Buvo ište
kėjusi už mūsų jauno aka
demiko Andriaus Chodos, 
kuris pačioje savo jaunys
tėje, gavęs širdies smūgį, 
staiga mirė. Naujavedžiams 
geriausios ateities laimės, 
nepamirštant ir toliau viso 
lietuviškojo gyvenimo.

♦♦♦

Birželio mėn. 15, 16 ir 
17 dienomis, Sydnėjaus Ope
ros Rūmuose įvyks 1975-jų 
metų Folkloriniai koncertai. 
Į šių koncertų išpildymą, 
bet kitų Sydnejuje jau žio- 
nomų paskirų tautinių gru
pių, yra ir vėl pakviesti 
dalyvauti Sydnėjaus lietu
vių ‘Dainos’ choras ir tauti
nių šokių grupė. Šiais me 
tais choro dirigentas Br. Ki
veris sau į talką pasikvie
tė mūsų žinomą aktorių ir 
režisierių Stasį Skorulį su 
jo gera pagelbininke žmona 
Dana, kurie visą programą 
padarys daugiau profesiona
linę, į ją įnešant daugiau 
tautinio ir meninio spal
vingumo. Jau šiuo metu, 
šiais visais koncertais susi
domėjimas australų tarpe 
yra labai didelis ir, manoma, 
kad pritrūks į juos bilietų.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

♦ ♦♦

Vasario mėn. pradžioje 
Sydnėjaus Socialinės Šalpos 
Moterų D-ja buvo suruošu- 
si Lietuvių Klube savo ba
lių, kuriame dalyvavo labai 
daug svečių. Be visų kitų gė
rybių, loterijos ir kita, pui
kią programą išpildė dueto 
dainomis Gr. Žigaitytė ir dr. 
G. Kazokienė, akompanuo
jant P. Laurinaitienei. Vė
liau, akompanuojant M. 
Umbražiūnienei, ypatingai 
puikiai sudainavo buv. an
samblietės O Asevičienė, K. 
Bitinienė, I. Daudarienė ir 
P. Dudaitienė. Šis puikiai 
pavykęs balius, atnešė ir 
moterims gražaus pelno, ku
ris yra taip joms reikalin
gas, beplečiant senelių na
mus.

KURDAI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ganizacija) konferencijoje, 
nutarė užbaigti ‘kaimyniš
kus ginčus’. Šia proga Alžiro 
prezidentas Houari Boume- 
dienne, prieš uždarant kon
ferenciją, suvažiavimo daly
viams iškilmingai pranešė, 
kad “Irakas ir Iranas sura
do bendrą kalbą tarpusavio 
porblemoms išspręsti.

Kaip minėta Irako rytuo
se esančiuose Zagros kal
nuose tęsiasi nenutrūksta
mos kovos tarp kurdų ir Ira
ko kariuomenės per pasta
ruosius 17-ka metų. Ir kai 
tik Irakas susitarė su Iranu 
dėl ‘problemų’ išsprendimo, 
tada irakiečiai su didžia ug
nies persvara ir įnirtimu, 
pradėjo kurdų slaptaviečių 
puolimus kalnuose. į kovas 
buvo mesti sprausminiai ‘Tu 
polev’ tipo, sovietų gamy
bos, bombonešiai ir T-62 ti
po sunkieji tankai. Kovoms 
besitęsiant Bagdado vyriau
sybė džiaugėsi, kad “buvę 
užmušta šimtai sukilėlių”. Gi 
Barzani vadovaujamas kur
dų sukilėlių štabas išleido 
savo komunikatą, kuriame 
teigė, kad “buvę numušti 
trys sprausminiai lėktuvai, 
sunaikinti 6 tankai ir užmuš
ta 300 Irako karių”.

Galima prileisti, kad Ira
no valdžia nebelaukė, jog 
irakiečiai taip greitai ir to
kiu stiprumu pradės pulti 
sukilėlius. Šių naujai užvi
rusių kovų pasėkoje Irano 
vyriausybė kreipėsi į Iraką, 
kad pastarasis paskelbtų 
dviejų savaičių kovų paliau
bas. Iranas tuo pat metu pa
siūlė visiems nepatenkin
tiems kurdams persikelti į 
pietryčius į Irano žemę. 
Kaip ir teko to laukti, Ira
ko valdžia sutiko su kaimy
no Irano pasiūlymu, užtikrin 
dama, kad “po dviejų savai

čių būsią sunaikinti visi su
kilėlių likučiai”.

Pagal Irako ir Irano susi
tarimą pirmojo prezidentas 
Saddam Hussein Takriti ga
vo iš Šacho Mahommed 
Rėza Pahlavi tam tikras 
nuolaidas ir užtikrinimą su
tvarkyti pasienio teritoriš- 
kus ginčus išilgai Šatt-al- 
Arab upę. Taip pat abudu 
kraštai susitarė “neremti 
provokatyvių elementų”, 
kas suktoje diplomatų kal
boje reiškia, kad “Iranas vie
šai daugiau neremsiąs kur
dų sukilėlių”, kuriems reiš
kė simpatijas ir davė finan
sišką paramą.

Pagal turimus duomenis 
Barzani vadovaujamų suki
lėlių armija, kurių priskai
čiuojama apie 100,000, Ira- 
nui kainavę šimtus milijonų 
dolerių, duotų sukilėliams 
ginklų šaudmenų, alyvos, 
maisto ir drabužių formo
je. Taip pat Iranas išlei
džia virš 100 milijonų do
lerių metams politiškų kur- 
distaniečių stovyklų išlaiky
mui. Nors tai ir nėra nepa
keliama našta turtingam 
Iranui, bet kas žino, kas 
slypi po Alžiro ‘dviejų bro
lių’ susitarimais? Visokiu 
atveju kurdų laisvės kovoms 
yra suduotas mirtinas smū
gis: nes be Irano visoke
riopos paramos kurdai tega
lės vesti tik menkučio po
būdžio partizanines kovas, 
kurios neturės įtakos į 
pasaulinę politiką.

Skaitykit ir platinkit 
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ORGANIZACIJOS 
UŽMIRŠTA SPAUDĄ

Draugas kovo 24 d. veda
majame rašo;

"Norint iš spaudos ką 
nors naudinga gauti, reikia 
pirmiausia stengtis jai duo
ti. Pirmiausia lietuviškajai 
spaudai reikalinga galimai 
didesnė mūsų visuomenės 
finansinė parama. Tuo tar
pu nei mūsų centrinės, nei 
vietinės organizacijos prak
tiškai lietuviškos spaudos 
kaip ir neremia. Tą patį rei
kia pasakyti ir apie mūsų 
fondus. Neteko girdėti, kad 
abu didieji mūsų fraternali- 
niai susivienijimai būtų 
mūsų viešąją spaudą parė
mę, nors jie šiandien yra 
milijonieriai. Beveik tas 
pats pasakytina ir apie Lie
tuvių Fondą, kuris žymia 
dalimi sukurtas lietuviškos 
spaudos pastangomis, štai 
turime prieš akis paskutinę 
LF 1962-1974 metų periodo 
finansinę apyskaitą. Iš jos 
matome, kad per 12 metų 
LF įvairiems reikalams yra 
paskyręs 304,150 dolerių. Iš 
tos sumos lietuviškai perio
dinei spaudai paskirta tik 
8000 dolerių, arba tik 2,63 
procentai, šis skaičius ko
mentavimo nereikalingas — 
pats už save kalba."
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PREKYBA MAŽOMIS TAUTOMIS

PABALTIJO VALSTYBIŲ BYLA WASHINGTONE
MEČYS VALIUKĖNAS

Gyvename laikus, kai so
cialiniam gyvenime bendra
sis moralinis autoritetas 
pradėjo mažėti mūsų gyve
namoje aplinkoje, šiuo atve
ju JAV-se, kurių žemėje 
gyvendami ir mes esame jų 
žmonių dalis, todėl ir jų vi
suomenėj plintančios nege
rovės' paliečia tiesioginiai ir 
mus. Nepraėjo i mūsų tarpą 
neįsiskverbusi ir paskuti
nioji šio krašto yda -- pasi
priešinimas bet kokiam au
toritetui, niekinimas organi
zacijoms vadovaujančių as
menų ir jų veiklos pastan
gų, o taip pat ir pačių orga
nizacijų bandant kitą nuver
tinti, o savo iškelti, įrodinė
jant, kad mūsų veikla ne
reikšminga lietuvišku po
žiūriu, o dar labiau tarptau
tinėj situacijoj. Ši yda įsi
galėjo mūsų tarpe kaip nie
kuomet iki šiol.

Tačiau, kaip nėra žemėje 
neklaidingo žmogaus, taip 
neišvengia klaidų, ginču, 
teisingos ir neteisingos kri
tikos ir tų žmonių vadovau
jamos institucijos bei orga
nizacijos, kas šiuo metu ma
dinga vadinti vienybės sto
ka.

Kiekviena institucija ir 
organizacija turi visą eilę 
savo užsibrėžtų ir įstatuose 
įrašytų skirtingų tikslų bei 
uždavinių, kurių vienas iš 
pagrindinių ir visoms orga
nizacijoms bendras yra kova 
už Lietuvos išlaisvinimą ir, 
kiek liečia šį klausimą, mes 
visuomet liekame vieningi, 
pasibardami, pasiginčydami 
tiktai dėl tos kovos metodų. 
Tų organizacinių ginčų pa
sėkoje ne vienas tautietis 
kartais numoja ranka ir iš
nyksta iš visuomeninio gy
venimo. Bet, nelaimė suar
tina žmones, sako lietuviška 
patarlė. Taip atsitinka ir 
mūsų išeivijos lietuvių pa
saulyje.

Tą ypač įsitikinom prieš 
keturis metus Simo Kudir
kos tragedijos atveju, kai 
tas įvykis staiga ir sponta
niškai išjudino mūsų bepra- 
dedančias silpnėti gretas net 
ir tokių, kurie nieku nebesi
domėjo, nebejautrūs likę nei 
kultūriniam nei politiniam 
mūsų tautos gyvenimui. Tas 
Kudirkos įvykis išjudino ir 
vėl sujungė mus visus bend
rai kovai gelbėti jo gyvybę 
ir reikalauti Lietuvai lais
vės. Vieningo, greito ir 
kantraus mūsų veikimo in
formuoti pasaulio opiniją ir 
valdžios pareigūnus dėka, 
šiandien Simą matome lais
vą ir laimingą.

Tai akivaizdžiai rodo, kad 
mūsų protestai, memoran
dumai, informacinė literatū
ra, diplomatinė ir net kul
tūrinė veikla veikia politiką 
vedančius asmenis. Dabar 
vėl staiga pasirodė kolum- 
nisto Bill Anderson Chicago* 
Tribūne, kovo 15 ir 18 d. 
mums labai skaudi žinia apie 
H. Kissingerio vadovauja
mo Valstybės Departamen
to ir Krašto Saugumo Tary
bos rengiamą sąmokslą le
galizuoti Pabaltijo kraštų 
aneksiją. Toji žinia verčia 
mus vėl nuoširdžiai ir 
vieningai suglaudinti gretas 
ir kiekvienam lietuviui įma
nomu būdu atiduoti savo 
įnašą, auką, talkinti mūsų 
veiksniams idant būtų su
stabdyta didžiųjų valstybių 
prekyba mažomis tautomis. 

prekyba ne tik žemėmis, bet 
ir žmonėmis.

Ką aš galiu atlikti, ne vie
nas pagalvos, juk tam yra 
mūsų institucijos, išrinktos 
organizacijų vadovybės, tai 
jų rūpestis. Bet nepamiš- 
kim, kad visos vadovybės 
tiek tegali nuveikti, kiek jų 
visi nariai talkina, šiuo at
veju reikia nedaug, tik mini
malaus organizacinių, tautiš
kų pareigų atlikimo, dau
giau ryžto ir ištvermės, 
kad nesėkmė nevestų į nusi
vylimą, o dar labiau ska
tintų užsispyrimą dirbti, 
kad priešo rengiama kliūtis 
nepasiektų savo tikslo. Tai
gi ir šį kartą, kaip ir praei
tyje, iš kiekvieno lietuvio, 
tuo labiau priklausančio or
ganizacijoms nario reikia tik 
truputį pastangų neatidė
liojant siųsti telegramas, 
laiškus veikiant šio krašto 
atsakingų pareigūnų nuo
monę, jog visos tautos turi 
teisę į laisvę ir nepriklau
somybę. ĄmerikoS-Lietuvių 
Tautinė Sąjunga jau pasiun
tė padekąJ A V prezidentui, 
-Fordui už 10 vedama PabaL 
t^o^rašTųatžvilgiuteisin- 
gą poEttfcąrpagrįstą Teisės 
ir teisingumo pagrindu; Chi
cago Tribūne kolumnistui 
už dėmesį Pabaltijo kraš
tams ir savo apylinkių sena
toriams ir kongresmanams 
prašant, kad jie paremtų 
mūsų siekimus Lietuvai lais
vės, balsuodami už E. Der- 
winskio rezoliuciją House 
Concurrent Resolution 165, 
kurioje reikalaujama nepri
pažinti Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Kviečiame kiekvieną narį 
neatidėliojant atlikti tą pa
reigą. Nuo kiekvieno iš mū
sų daug priklausys šio klau
simo sprendimas Europos 
Saugumo konferencijoje po 
trijų mėnesių.

Emilija Čekienė, 
ALTS-gos Pirmininkė.

LAISVIEJI 
LIETUVIAI,
Atsidūrėm lietuvių tau

tai ir Lietuvos valstybingu
mui lemtingose sąlygose.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių . prezidentas priėmė 
pabaltiečių delegaciją. Tai 
svarbus ir teigiamas įvykis. 
Padėka priklauso tiems, kas 
tuo pasirūpino. Tačiau yra 
patikimų žinių, kad JAV-bių 
užsienio politikos vairuoto
jai, vadovaujami valstybės 
sekretoriaus H. Kissingerio, 
linksta į Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą 
pripažinimą. Tai nepapras
tai grėsminga Lietuvai, ypač 
artėjant Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijai į pabaigą. Vieningą 
Vakarų Europos valstybių 
laikyseną Sovietų Sąjunga 
pakirto, jas vieną po kitos, 
kiekvieną atskirai, įtraukda
ma į Rytų Europos dabarti
nių sienų tarptautinį pripaži
nimą.

Lietuvos likimas atsiduria 
kur kas didesniam pavojuje, 
kaip niekad per pastaruo
sius trisdešimt metų. Atei
nantieji trys mėnesiai jį gali 
nulenkti bolševikinio oku
panto valiai.

Mums kliuvo didi atsako
mybė. Raminkime nesantai-

Bill Anderson, JAV di
džiosios spaudos kolumnis- 
tas, kovo 15 ir 18 Chi
cago Tribūne skiltyse pa
skelbė Pabaltijo valstybių 
klausimo vertinimą Wa- 
shingtono sluoksniuose.

Amerikiečiai iš Pabaltijo 
valstybių žino gerai, kad 
“warmblooded friend” turi 
Prezidento Fordo asmeny, 
bet “ice water” Henry Kis- 
singer, Valstybės Sekreto
riaus atvejuje -- teigia Bill 
Anderson. Prezidentas G. 
R. Ford esąs patariamas, 
kad JAV turėtų atsisakyti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pripažinimo. Valstybės de
partamentas ir Tautinė Sau
gumo Taryba svarstanti 
vardan ‘detente’ Pabaltijo 
valstybių okupaciją ‘legali
zuoti’.

Kongresas esąs kitam ke
lyje ir tai esą ir dėlto, 
kad 2 milijonai balsų turi 
anų kraštų emigrantai... Pas 
kutinį kartą Pabaltijo atsto
vai susitikę su JAV Prezi
dentu J.F. Kennedy 1962 m. 
Prezidentas R. Nixon tik pa
siuntęs savo atstovą priimti 
iš lietuvių 75,000 žmonių 
peticiją Simo Kudirkos iš
laisvinimo reikalu.

B. Anderson, toliau Chi
cago Tribūne pasakoja, kad 
Tautinė Saugumo Taryba 
priešinosi šiam pabaltiečių 
Baltuosiuose Rūmuose vizi
tui. Buvo jaučiama, kad tie 
devyni vyrai šį vizitą išgar
sins ir sugadins santykius 
su Sovietija... Valstybės de
partamento ir Tautinės Sau

ką. Spieskimės krūvon, as
meniškus reikalus, malonu
mus ir prabangą atidėję į 
šalį. Skatinkime vienas kitą, 
burkime Lietuvos ir žmo
gaus laisvės draugus. Mes 
nesame pasaulyje vieni.

Vyriausias Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas, skatinda
mas • visus remti Altos ir 
Lietuvių Bendruomenės da
bartines pastangas bei žy
gius ir siekdamas visuotinio 
darbo suderinimo, sustipri
nimo ir išplėtimo, -- susita
ręs su kitais veiksniais, -- 
kviečia centrines Lietuvos 
laisvinimo darbo organizaci
jas NEPAPRASTOS KON- 
ferencijos, kuri įvyks Chi
cagoje š.m. balandžio 12-tą 
dieną.

Vien ryžto ir pastangų 
maža. Darbo sėkmę lemia pi
nigai. Mums reikia ryšių ir 
žinių centro su tinkamomis 
priemonėmis ir patyrusiais 
darbininkais. Mums reikia 
didžiosios spaudos puslapių. 
Mums reikia ryšio ypač su 
Vakarų Europos vyriausy
bėmis ir įtakingais asmeni
mis. Ligi šiol surenkamų 
lėšų maža. Todėl šiomis ne
paprastomis aplinkybėmis 
reikia ir YPATINGO IŠ
TEKLIŲ FONDO, kaip kad 
juos kūrė Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuviai lem
tingais Lietuvos istorijos 
tarpsniais. Šiam fondui rei
kia mažiausiai šimto tūks
tančių dolerių ir juos sutelk
ti nėra sunku. Ypatingasis 
fondas bus jungtinis ir veiks 
veiksnių konferencijos su
tartu būdu.

Jau dabar siųskite savo 
aukas, atitinkančias reikalo 
svarbą ir dydį YPATIN
GAM FONDUI Tautos Fon
do -- Lithuanian National 
Fundation, 64-14 56 Road, 
Maspeth, N.Y. 11378. (Au
kos duodamos Lithuanian 
National Fundation, Inc. at
leidžiamos nuo mokesčių).

Eidami iš vien su bend
ro likimo broliais estais ir 
latviais, sutelkime visus 
savo išteklius ir pastangas 
dabar.

Po trijų mėnesių gali jau 
būti per vėlu.

Neapvilkime savo paverg
tų brolių!

Vyriausias Lietuvos Išlais- 
vinimo Komitetas 

gurno Tarybos problema 
esanti tai, kad Ford Pabalti- 
ju domisi daugiau negu vi
dutiniškai...

Kissingerio štabas pra
laimėjo prieš Fordo štabą, 
nors ir buvo pasiekta komp
romiso: Tautinė Saugumo 
Taryba norėjusi, kad pabal
tiečiai kalbėtų tik vietiniais 
Amerikos reikalais ir susi
tikimo su Prezidentu negar
sintų...

Todėl Voice of America 
savo klausytojams nieko ne
pranešė apie šį vizitą, nors 
dr. K. Bobelis turėjo suti- 
tikimą su jų koresponden
tu ir jam pareiškė pasiten- 
kinmą Fordo šiltu dėmesiu 
šiai situacijai. Radio Liber- 
ty tą pasikalbėjimą su dr. K. 
Bobeliu pasiuntė į Europą ir 
iš ten pertransliavo lietuvių 
kalba. Nuotraukos besišyp
sančio Ford su pabaltie- 
čiais buvo pažymėtos “Not 
to be used in publications”. 
Saugumo Tarybos štabas 
priekaištauja Edwardui J. 
Derwinski už pabaltiečių vi
zito tvarkymą, jų atstovų į 
Balt. Rūmus įvedimą.

LIETUVIŲ LAIKYSENA

Vos tik sužinoję iš mini
mos B. Anderson pirmos 
apybraižos (Chicago Tribū
ne, 1975 m. kovo 15 d.) pa
vieniai Chicagos lietuviai ir 
jų organizacijos pradėjo ra
šyti ir siųsti laiškus, tele
gramas Prezidentui G.R. 
Ford, dėkodami už tvirtą 
Pabaltijo gynimą, pabaltie
čių delegacijos priėmimą, 
taip pat telegramos siunčia
mos kolumnistui Bill Ander
son už vaizdų padėties nu
švietimą, kongresmanui E. 
J. Derwinskiui už didžią 
talką Pabaltijo valstybių lais 
vės juridinį statusą ginant. 
Tuo tarpu protesto telegra- 
mos-laiškai siunčiami valst. 
sekretoriui H. Kissinger ir 
Tautinei Saugumo Tarybai 
dėl jų pastangų šį klausi
mą tarti Pabaltijo okupan
tui palankiausia prasme. 
Siunčiamos šia proga tele
gramos kitiems kongresma
nams ir senatoriams pra
šant juos remti House Con- 
curren Resolution 165.

Margučio radijas, kaip ir 
anksčiau keliais atvejais, 
suorganizavo telegramų 
siuntimo tarnybą. Į šią tar
nybą įsijungė L. Bendruo
menė ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Ryšių 
centras.

Kovo 19 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas 
dr. K. Bobelis sukvietė Liet, 
organizacijų, spaudos ir ra
dijo atstovus ir painforma
vo juos apie esamą padėtį, 
prašant tą klasuimą iškelti 
palčiajai lietuvijai, kviečiant 
kiekvieną lietuvį dalyvauti 
šioje akcijoje.

Susirinkime išryškėjo to
kia padėties samprata:

a) Washingtono politi
niuose sluoksniuose yra du 
frontai. Mūsų, lietuvių ir kt. 
pabaltiečių bei jų draugų 
aktyvus parėmimas Prezi
dento G. R. Ford pozicijų 
gali daug lemti šios proble
mos mums norima prasme 
sprendimą.

b) H. Kissinger šiuo metu 
jokio pareiškimo neturima. 
Ar jo štabas veikia raidiš
kai pagal jo direktyvas ar 
savarankiškai -- sunku tar
ti, tačiau visokiu atveju 
prieš bet kokius kėslus, už
gniaužti. Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės statusą 
reikia protestuoti.

c) siųsti telegramas pra
šant senatorius ir kongres- 
manus priimti Resolution 
165.

d) Padėkoti Bill Ander
son ir Chicago Tribūne už 
atskleidimą šviesos Pabalti
jo išlikimo klausimą svars
tant.

Beje, šioje akcijoje.kaip 
informuoja Lietuvos Gen. 
Konsulė J. Daužvardienė. 

dalyvauja visa Lietuvos ir 
kt. Pabaltijo valstybių dip
lomatinė tarnyba.

Taip pat ALTos biuras 
informuoja, kad balandžio 12 
d. Chicagoje šaukiama mū
sų veiksnių bendra konfe
rencija, kurios vienas svars
tysimų klausimų bus Pabal
tijo valstybių statuso išlai
kymas.

New York
• Dr. Vaclovas Paprockas, 

Paulius Jurkus, Regina Žy
mantaitė, Romas Kezys, 
Giedrė Kumpikaitė, Petras 
Ąžuolas, Juozas Maurukas, 
Vytautas Radzivanas, Anta
nas Varnas sudaro pirminį 
komitetą, kuris rūpinsis lie
tuvių pasirodymais New

. tM

SKIRPSTAS
Šie metai paskelbti Moters Metais. Kuo mūsų gabio

sios, darbščiosios lietuvės pasižymės? O verta progos 
neprasnausti, kuo nors ryškiau kultūros baruose švys
telti. Ypač siektina to, kas yra ilgalaikės vertės, kas 
svarbu ne vien šios dienos įspūdžiui bei garsui.

Štai gera žinutė spaudoj, kad Giedrininkės (tos pa
čios, kur anąmet romano konkursą pajėgė įvyk
dyti) jau pasiskyrė 600 dol. vaikų pasakai išleisti. Tai 
maloni Moterų metų pradžia. Tiktai neaišku, ar ta pasa
ka bus viešu būdu parinkta ar vien siaurai, šeimyniš
kai? Gaila, neturime jokio centrinio Knygos komite
to, kuris rinktų žinias, kiek ir kokių gerų rankraščių 
laukia leidėjų rankos, tuomet bepigu būtų savos kny
gos ugdymą tikslingai paremti, o ne taip apgraibom.

* Pvz. išėjo labai įdomūs E. Juciūtės atsiminimai 
iš Sibiro ir gyvenimo okupuotoje Lietuvoje. Parašytas 
toks didelis ir vertingas veikalas, tačiau autorė kurį

laiką nežinojusi, kaip išleisdinti, kur kreiptis. Laimė, 
kad viena šaulių kuopa pasiryžo tą nelengvą uždavinį 
imtis sau ant pečių. Bet šioks partizaninis, atsitikti
nas būdas rodo mūsų kultūrinio organizuotumo stoką. 
Yra būtina turėti knygų ir rankraščių žinybos centrą, 
kuris visa tai planingiau, lengviau ir tikslingiau tvar
kytų. O dabar atrodo, lyg tik tai vienai šaulių kuopai 
rūpi panašūs istorinės vertės dokumentiniai raštai. 
Niekam sparčiau nesubruzdant, galėtų ir mūsų moterys 
savo garbės metais kokį savos knygos sambūrį suorga
nizuoti. Kiek iš praktikos žinome, kitose tautose 
kultūringos moterys net labai veiklios savai literatū
rai, poezijai, menui, autoriams paslaugą teikti. Jos ku
ria ar padeda ugdyti draugijas net atskiriems mėgia
miems autoriams gerbti, dažniau minėti, jų darbus na
grinėti. Kitos laiko tam tikrus saliomis’, kur renkasi 

i kultūros kūrėjai, kur jų darbai garsinami. Tuo būdu 
keliamas ir savos visuomenės kultūros lygis.

• Gal Moters Metais galėtų būti dar ir mūsų moterų 
kūrybai suteikta kokia premija arba garbės žymuo? 
Būtų tikrai įspūdingas įvykis. Kuri draugija apie tai pa- 

’ galvotų, gal ir keletui telkinių susidėjus draugėn? 
į Gal verta įkurti pastovų žymenį (lyg Femina) - kasmet 
I atžymėti mūsų kūrėjas, rašytojas, dailininkes, dainos 
: muzikos, šokio atstoves? Galima būtų kasmet paei- 
5 liui vis kitą žanrą parinkti pagerbimui. Būtų žygis pras- 
i mingas tautiniu ir visuotiniu požiūriu. Kūrybai augti 
j ir tarpti svetimoj šaly - ypatingesnė globa net labai 
' pravartu. O žymeniui teikti nėra būtini dideli pinigai, 
■; svarbiau iškelti rinktinius darbus, visuomenėje pagar- 
j sinti, kūrėjui padėką pareikšti. Taip sukurstomos 
j kūrybinės liepsnos, taip ugdoma tautos kultūra.

Yra ir daugiau darbo lysvių, kur galėtų šiemet stip 
riau pasireikšti mūsų moterų jautri ranka. Vasario 16 
gimnazija laukia mūsų jaunimo. Vienintelis toks židinys, 
anot J. Valiūno - "negęstantis lietuvybės žiburėlis" 
(Moteris). O ir naudingas neapsakomai: lietuviškas 
mokslas ir tvarkingas auklėjimas, be didmiesčių palai
dumo pavojų bręstančiam jaunuoliui, o dar ir naujes
ni akipločiai, europinės kultūros skonis - visa tai la
vina, padeda išsiplėšti iš amerikonizmo kiauto, įsi- 
ragaujant įvairesnių dvasios šaltinių, susipažįstant su 
kitokiu mokslų klimatu ir kitokiom pažiūrom į žmo
gaus tapatybės prasmę, į tautų istorijų šaknis. Todėl 
galėtų kuri moterų draugija kiek stipresniu balsu ir 
nuoširdžiu atsidėjimu organizuoti Amerikoje mokinių 
telkimą tai gimnazijai, kuri taip naudinga mūsų atžaly
nui, taip pat ši vienintelė tokia įstaiga laisvame pa
saulyje - mūsų garbės švyturys.

• Mūsų moterys šiemet garbe dalinami su dviem di
džiūnais: Valančiaus ir Čiurlionio metai! Tad ir moterų 
jėgos tešvenčia šias sukaktis. Turime nemaža dailinin
kių, tepasistengia, kad visų mūsų moterų nuovoka apie 
Čiurlionį ir dailę būtų praturtinta, praeitį su dabartim 
surišant. O Valančius kaip įdomus! Bent siuvėją Palan
gos Juzę visos modelių - madų ruošėjos turėtų vaizdin
gai scenoje pagerbti! Arba tas garsias žemaičių ves
tuves suvaidinti! O kur dar kiti Motiejaus raštų deiman
tai, kaip tautosaka ir kt. - patiektini visuomenei gro
žėtis taip, kaip ruošiame velykinį stalą. Irgi jo tar
mės dailumo lobiai, švietimo nuopelnai, savos raštijos 
gimdymas. Na, o blaivybės idėja - mums šventai ak
tuali, ar ne moterys šeimose turėtų ją vykdyti?

Yorko miestui minint 200 
metų.

New Yorko etninėms gru
pėms bus nelengva parody
ti savo įnašą, nes miestas 
paskendęs skolose ir nenu-
mato tam jokių lėšų ne tik 
etninių grupių rėmimui, bet 
ir sau pačiam. Gaila, nes 
lietuvių įnašas tame mieste 
yra labai didelis įvairiose 
kultūros srityse.

• Sol. Mečys Razgaitis 
balandžio 27 d. dainuos savo 
koncerte, Apreiškimo para
pijos salėje.

• Skulpt. Petro Vaškio 
keramikos paroda įvyko ko
vo 22-23 d. Kultūros židiny
je, Brooklyne. Su jo kūryba 
supažindino dail. A. KaštT- 
bienė.

• Prof. Juozo Brazaičio 
pomirtinis minėjimas — 
akademija Įvyks balandžio

‘ 13 d. Kultūros židinyje.
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Lietuvių Tautinių Namų Chicagoje susirinkimas
ANTANAS JUODVALKIS

Narių susirinkimas įvyko 
š.m. kovo 15 d., savoje 
pastogėje, Chicagoje. Daly
vavo šimtinė narių-šėrinin- 
kų. Tai gana gausus ir dar
bingas susirinkimas.

Susirinkimą atidarė val
dybos pirmininkas Jonas 
Jurkūnas, sekretoriauti pa- 
kviedamas Vaclovą Mažei
ką.

Valdybos pateiktoji dar
botvarkė priimta be pakei
timų. Praėjusio susirinki
mo protokolą perskaitė buv. 
sekretorė Elena Songinie- 
nė.

Valdybos vardu praneši
mus padarė pirm. J. Jur
kūnas, iždininkas J. Andra- 
šiūnas ir Namų administra
torius Br. Kasakaitis.

Pirmininkas Jonas Jurkū
nas apžvelgė praėjusių metų 
veiklą ir išryškino svarbes
nius momentus. Turimo skly 
po reikalu valdyba apžiūrė
jo vietoje ir tarėsi su direk
torių taryba, kaip geriau jį 
išnaudoti. Paruošti sklypą 
išvykoms ir pritaikyti žmo
nių sambūriams, nėra jau 
taip paprastas dalykas. Pa
jamos būtų abejotinos, o iš
laidos didelės. Be to, valdy
ba dairėsi naujų objektų, 
bet dėl aukštų kainų atsi
sakė nuo šio sumanymo, dau 
giau dėmesio skirdama turi
miems namams.

Iždininkas Juozas Andra- 
šiūnas detalizavo 1974 m.

Registracijos stalas. Iš kairės: J. Simokaitis, J. Cin
kus, A. Vengry s ir C. Modestavičius. K. Pociaus nuotr.

E. Songinienė skaito praeitu metų protokolą. Prie 
stalo sėdi iš kairės: susirinkimo sekr. V. Mažeika ir pirm. 
J. Jurkūnas. A. Plaušinaičio nuotrauka

gruodžio 31 d. balansą ir pel- Grupė narių susirinkime. Kalba Bronius Kasakaitis, 
LTN šeimininkas. A. Plaušinaičio nuotrauka

Mikas Rėklaitis, Lietuvių 
Tautinių Namų Direktorių 
tarybos pirmininkas

A. Plaušinaičio nuotr

Zita Kevalaitytė-Visockie- 
nė išpildo meninę programą.

K. Pociaus nuotrauka

no bei nuostolių sąskaitą. 
Metinė Namų apyvarta vir
šijo 53,000 dol. Namai davė 
netoli 9,000 dol. pelno. Sko
la bankui siekia 27,230 dol. 
Namai yra rentabilingi tik 
dėka nemokamos talkos 
(smulkūs remontai, Namų 
administratorius ir kt.)

Namų administratorius 
Bronius Kasakaitis savo dar
bą paryškino gyvenimiškais 
įvykiais ir nurodė to darbo 
įvairumą. Jam tenka susi
durti ne tik su lietuviais, 
bet ir su svetimtaučiais. 
Salė nuomojama įvairiems 
renginiams: krikštynoms,
vedyboms, laidotuvių pie
tums, organizacijų ruošia
miems baliams, minėji
mams, susirinkimams, kul
tūrinėms popietėms ir kt. 
Vieni renginiai duoda dides
nį pelną, kiti mažesnį, o ki
ti nepadengia nė minimalių 
šildymo ir apšvietimo iš
laidų. Čia prieglobstį randa 
tautinių šokių ir kitokie jau
nuomenės junginiai, įvairių 
organizacijų posėdžiai bei 
pasitarimai. Namai stengiasi 
patarnauti visiems ir visų 
poreikius patenkinti. Mais
tas yra duodamas geras ir 
pakankamai daug, kad galė
tų visi sočiai prisivalgyti. 
Dėl maisto skundų nebuvo, 
tai nuopelnas turimos šei
mininkės. Jaučiamas lietu
viškų organizacijų silpnėji
mas ir jų ruošiami parengi
mai nebesutraukia tiek pub
likos, kad užpildytų salę. Ge
riausi renginiai - vedybų po
kyliai. Rengėjai žino daly
vių skaičių ir administraci
jai yra daug lengviau pasi
ruošti.

Direktorių Tarybos pirm. 
M. Rėklaitis savo žodyje pa-

Ižd. J. Andrašiūnas daro 
pranešimą.

A. Plaušinaičio nuotr 
sidžiaugė darnia Valdybos ir 
Tarybos veikla, sveikino su
sirinkusius, dėkojo Valdybai 
už gerai atliekamą darbą. 
Ypatingą padėką pareiškė 
Namų administratoriui Bro
niui Kasakaičiui, kuris be 
jokio atlyginimo, o pridėda
mas savo (benzinas, telefo
nas ir kt.) rūpinasi LTNa- 
mais, kaip savais (susirin
kusieji gausiai paplojo).

Pirmininkas J. Jurkūnas 
priminė, kad LTNamai ir 
Lietuvių Moterų Federaci
jos Chicagos klubas jau tre
čias sezonas, kaip rengia 
kultūrines popietes, į kurias 
susirenka gražus būrys žmo
nių. LTNamai kultūrines 
popietes pradėjo vieni, o po 
metų įtraukė ir Moterų klu
bą. Vieni duoda pastogę, o 
kiti -- programą ir žmones. 
Žada ir ateityje tokias kul
tūrines popietes rengti.

Dalis vaišių dalyvių, iš kairės: V. Mažeika, L. Kriau- 
čeliūnas, Z. Steikūnienė, E. Pocienė, prof. B. Vitkus, 
kun. Stašys, M. Šimkus. K. Pociaus nuotrauka

Prieš akis yra žymieji mū
sų sukaktuvininkai: vysk. 
Motiejus Valančius ir meni
ninkas Konstantinas Čiur
lionis. Jie bus prisiminti 
ateinančiam sezone.

Dėl pranešimų didelių dis
kusijų nebuvo. J. Žvynys 
paanalizavęs balansą ir įver
tinęs Namų finansinę pa
dėtį, siūlė apyskaitas pri
imti. Z. Juškevičienė norė
jo, kad turimas sklypas bū
tų išvalytas ir paruoštas 
naudoti išvykoms - geguži
nėms. Dabar organizacijoms 
ir mokykloms yra tikra bėda 
su išvykoms į gamtą. Br. 
Kasakaitis paaiškino, kad 
tokie dalykai taip lengvai 
nesisprendžia. Neužtenka 
apvalyti nuo šiukšlių ir įreng

ti aikšteles, bet reikia įgyti, 
kad ir minimalų inventorių: 
suolus, stalus ir kt. Pats iš- 
laidingiausias įrengimas bū
tų sanitariniai reikalai ir 
vandentiekis. Neužtenka tik 
įrengti, bet reikės juos ir 
prižiūrėti. Ar atsiras as
muo, kuris be atlyginimo 
imsis visa tai prižiūrėti ir 
mokesčius išrinkti. Be sar
go, jokie įrengimai atvira
me lauke nedarytini. Reika
las paliktas valdybos nuo
žiūrai.

Susirinkimas pateiktas 
apyskaitas patvirtino ir pa
dėkojo valdybai už taip rū
pestingą Namų tvarkymą.

Namų reikalai sprendžia
mi direktorių Tarybos. Ta
rybą sudaro 17 direktorių: 
5 skiriami organizacijų, o 12 
renkami. Direktoriai renka
mi dviejų metų terminui, 
bet kas metai pusė jų per
renkama. Šiais metais dvie
jų metų terminas suėjo 
šiems direktoriams: Broniui 
Kasakaičiui, Mikui Rėklai
čiui, Cezariui Modestavičiui, 
Albertui Vengriui, Algirdui 
Visockiui ir dr. Vytautui 
Dargiui. Valdyba buvo suda
riusi nominacijų komisiją iš 
Algio Modesto, Juozo Žvy- 
nio ir Petro Vėbros. Nomi
nacijų komisijos vardu Algis 
Modestas pasiūlė aukščiau iš 
vardintus buv. direktorius 
perrinkti kitų 2-jų metų

terminui. Susirinkimui savo 
kandidatų nepasiūlius, visi 
minėti kandidatai vienbal
siai buvo perrinkti dviems 
metams.

Pirm. Jonas Jurkūnas pa
linkėjo naujiesiems direkto
riams sėkmingo darbo, o 
savo valdybai pareiškė nuo
širdžią padėką. Išskirtinai 
paminėjo administratorių 
Bronių Kasakaitį ir iždinin
ką Juozą Andrašiūną, ku
rie daugiausia darbo ir laiko 
atiduoda Namams.

Visus maloniai nuteikė 
dailininkas prof. Adomas 
Varnas su žmona Marija at
vykę į susirinkimą ir pasili
kę vakarienei. Pasirodo, net 
ir tokio amžiaus našta yra 
nugalima, jei tik yra geri 
norai ir jaučiama pareiga. 
Geras pavyzdys mūsų jauni
mui, kuris labai mažai domi
si lietuviškais reikalais.

Pabaigai pirm. J. Jurkū
nas painformavo susirinki
mą apie šios dienos (1975 m. 
kovo 15 d.) ‘Chicago Tri
būne’ pasirodžiusį kolumnis- 
to Bill Andersono straips
nį, dėl Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių okupacijos 
įteisinimo ir ALTarybos de
legacijos priėmimą pas pre
zidentą G. Fordą.

Straipsnyje išryškinama 
Baltųjų Rūmų ir Statė De- 
partmento nevienoda pa
žiūra į Pabaltijo valstybių

okupacijos nepripažinimą. 
Čia pat buvo paskleista 
to straipsnio keliasdešimt 
kopijų. Plačiau painformuo
ti pakvietė čia pat esantį 
ALTos vicepirmininką dr. 
Kazį Šidlauską. K. Šidlaus
kas papasakojo apie pabal- 
tiečių delegacijos, kuriai va
dovavo ir jos vardu kalbė
jo mūsų ALTos pirm. dr. K. 
Bobelis, priėmimą pas pre
zidentą G. Fordą. Prašė 
visus būti pasiruošusius ir 
laukti signalo iš mūsų veiks
nių. Veiksnių šauksmą turė
tų visi lietuviai masiniai pa
remti. Jei reikės siųsti te
legramas, tai pasiųsti ne 
šimtą, tūkstantį, bet dešim
tis tūkstančių. Visų susirin
kusių nuotaikos buvo ryžtin
gos ir vieningos.

Pirm. J. Jurkūnas, užda
ręs susirinkimą, visus pa
kvietė pasilikti vakarienei 
ir kartu pabendrauti.

Vakarienės metų LTNa- 
mų parengimų vadovė akto
rė Zita Kevalaitytė-Visoc- 
kienė paskaitė poeto K. Bin
kio ‘Tamošiaus bekepurio 
piršlybas’. Visi susirinkusie
ji buvo sužavėti raiškiu per
davimu, aktorė susilaukė 
gausių plojimų bei prašymų 
dar paskaityti, bet ji buvo 
neperkalbama ir daugiau 
nieko nepridėjo.

AUDRONĖS 
SIMONAITYTĖS 

REČITALIS

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $l,0Q0, minimum. 
7*/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 */2% — 1 metų su $1,000, minimum.

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

SAVINGS INSURED U P TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

Saint 
įnttiony 
gavings

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagoje rengia filisterė3 Au
dronės Simonaitytės dainų 
rečitalį, gegužės 4 d. (sek
madienį), Jaunimo Namų 
didžiojoje salėje. Solistė 
Audronė Simonaitytė, šį se
mestrą studijuojanti, siek
dama masterio laipsnio, ran
da laiko ir galimybių tiek 
vietoje, tiek kitose koloni
jose dalyvauti lietuvių pa
rengimuose ir savo daina 
teikti pasigerėjimą ir atgai
vą meno mylėtojams. Lau
kiama, kad Audronės reči
talis bus gausus dalyviais, 
kaip tai buvo josios koncer
tuose, bebaigiant konserva
torijos studijas. Bilietai į 
rečitalį gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicagoje.

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Cloeed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

Jau išėjo iš spaudos

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONES 

apie vienos šeimos daly
vius nepriklausomybės 

ir okupacijų kovose

Knyga 328 puslapių, pato
gaus formato.
Dail. Marijos 

žymantienės-Biržiškaitės 
viršelis.

KAINA $6.00.

Gaunama tiktai paštu per 
leidėją:

L.V.S. Ramovė 
Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles, Ca. 90004.

SPECIAL — 8 DAY TRIP TO 
LITHUANIA, departing Irom 

New York on May 22, 1975. 
Price only $735.00. Includes air 
fare, first class hotels, three 
meals daily & sightseeing. Con- 
tact Sophie Trzeciak telephone 
215 — JE 5-7605. (24-26)
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PtrteiMtK
REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

PREMIJUOTINI DAILĖS KŪRINIAI

ČIA PRIĖJOPIRMO BALANDŽIO TEMOMIS
Pogrindis įsigeidė pagerb

ti tradicinę pokštų dieną -- 
balandžio pirmąją. Tačiau 
redakcinis štabas energin
gai atmetė balandinėmis te
momis pasiūlytus rašinius. 
Temos buvo neįtikėtinos, 
fantastiškos! Sveikas protas 
neleidžia pasitikėti aiškiai 
fantastiškomis temomis.

Pavyzdžiui, jūs galite pa
tikėti, kad su amerikiečių 
technikos talka sovietai įstei 
gė ant Mėnulio kolchozą, 
bet jūs negalite patikėti, 
kad Amerikoje veika dvi LB 
su savo centro valdybomis 
ir šeštadienio mokyklėlėmis 
ir kad tos dvi LB gali pradė
ti karo veiksmus Cicero ir 
Marųuette Parko gatvėse.

Pavyzdžiui, jūs galit pati
kėt, kad ‘Punch Line’ skulp
tūriniai skudurėliai gavo No
belio premiją, bet jūs negali
te patikėti, kad lįetuvijjiš- 
eįviios dailininkai aplanltę 
Soyįeiiją ir pargrįžę^ ameri
kinę laisvę, apsiputoję gieda 
glorijas, kaip sovietiirhr^b7 
pų delegacija, sovietinės dai
lės gulagams.

Pavyzdžiui, jūs galite pa
tikėti, kad ‘lituanistiniai’ 
kursai prie Kapsuko univer
siteto pradėjo dalinti kur
santams, dipukų vaiku
čiams magistrus ir daktara
tus, bet jūs negalite patikė
ti, kad išeiviai literatai len
da be muilo į sovietine spau
dą ir geria bruderšaftus su 
Amerikoje besilankančiais 
čekistais.

Pavyzdžiui, jūs galite pa
tikėti, kad tautietis išlošė 
loterijoje milijoną dolerių, 
bet jūs negalite patikėti, 
kada galima nupirkti dešimt- 
storėje vaikišką bokso pirš-

SOVIETINIS 
DOKUMENTAS

Taip • sovietinė 
"Šluota" vaizduo
ja pareigingą ko
munizmo statyto
ją- 

tinaitę už vieną dolerį, iš
statyti tą pirštinaitę lietu
vių dailės parodoje ir gauti 
tūkstantį dolerių ir plastiki
nius laurus.

Tas neįtikėtinas istorijas 
Pogrindžio štabas energin
gai atmetė, nes kiekvieno 
sveikas protas atmestų to
kias balandines fantazijas.

Geriausio balandinio ve- 
damuko tema, Pogrindžio 
redakcinio štabo nuomone, 
yra tvirtinimas, kad lietu
viškame kieme nėra skaldy
mosi, viešpatauja talka ir 
darna, dailinininkai pasilie
ka ištikimi koplyčių dekora
vimui, dipukų vaikučiai boi
kotuoja Kapsuko ‘lituanis
tiką’, ir, bendrai, visur dun
da valiavimai vienybei ir ra- 
zumui.

AUŠRELE LIčKUTė

VELYKOS, PER INFLIACIJĄ 

PLIKOS

Visokių "margučių” ant stalo krūva — 
Pabrango alutis, pabrango kava.
Ir cukrus lygiuojąs su auko kaina.
Ir vyrą keiksnoja įtūžus žmona:

"Velykos pavasario šventė, kvaily! 
Pavasarį kils želmenėliai žali.
Kai viskas šviežės atgimimo gaja, 
Aš noriu šviežėt su suknele nauja.

Taupyk ant tabako ir gerk su saiku, 
Apie infliacijas tylėk tuo laiku. 
Suknelė Velykoms puiki dovana — 
Kaip tulpė žydės tavo miela žmona!"

Infliacija plėšia kišenę aklai. 
Taupyti suknelei? Kvaili plepalai! 
Taupysiu protingai, kaip tinka išties: 
Gersiu degtinę pigiausios rūšies.

Velykos, Velykos! Ir skamba stiklai. 
Kaimynas kaimyną vaišina karštai. 
Ir vis: dar po vieną ir dar po antros, 
Kol kris po stalu arba skersas ropos . . .

Amžina, nuzulinta tema

KADŽIULIS
IR TARĖ
-- Prieš dešimtį metų 37% 

amerikiečių tikėjo velniu, 
dabar jau 48% pradėjo tikė
ti velnių buvimu Ameriko
je! - stebėjosi statistinių 
sensacijų mėgėjas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

-- Detentės metais vis 
daugiau sovietinių ‘diploma
tų’ atvyksta Amerikon.

-- Nuostabu, kad pasita
rimai su arabais vis baigiami 
be rezultatų, -- pasakė kavi
nės politikas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

Kuriam iš jų skirti Lietuvių Fondo 1000 dolerių premiją? Klauskite 
jury komisiją ( A. Kurauskas, Z. Sodeikienė ir Daugvila)

-- Arabai pučia arabus.

-- Kodėl sovietuose prie 
kultūros namų niekad nėra 
maudymosi baseinų? -- nu
stebo naivus žmogelis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

-- Pavojinga, girti kultūri
ninkai įvirs į baseiną.

♦♦♦

- Kaip galima sėkmingai 
ištempti dolerį infliacijos 
laikais? -- paklausė susirūpi
nęs šeimos tėvas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

-- Suveržiant savo diržus.

♦ ♦♦

-- Ko teiravosi Akiračių 
buldogas, kuris paskutinia
me Pogrindžio numeryje 
buvo pavaizduotas dalyvau
jąs Akiračių redakcijos po
sėdyje? -- trenkė klausimą 
smalsus chicagietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

-- Buldogas klausė, kui^ 
dar yra lietuviškos veiklos 
hidrantai, kurių jis dar ne
buvo aplankęs. /

SPAUDOS
VERPETUOS
KIAULIŠKAS 
GYVENIMAS

Dėl karotino stokos gims
ta negyvybingi, viduriuoti 
linkę paršeliai. Nenuostabu, 
kad fermoje paršai graužia 
sienas ir lentines gardų 
pertvaras.

P. Šimkus
Valstiečių laikraštis, nr.24

GENERACIJŲ DRAMA

Jaunimo daina tokius žo
džius turi: “Žalias vynas ne 
vanduo, o studentas ne pie-

PAGRABINĖ VIENYBEI

lš karo strategų pokalbio

muo!”. Žinoma, sunku yra 
tėvams pripažinti, kad jų 
vaikai, jau nebe vaikai.

Audrius Tadas Klimas
Draugas, 12.21.

BLYNŲ PAGERBIMAS

Biržiečių klubo ruošiamas 
Užgavėnių blynų pagerbi
mas.

Draugas, 2,5.

♦ ♦♦

NAUJAS BEDIEVIŲ 
MUZIEJUS BAŽNYČIOJE

Stengsimės kuo greičiau ati
daryti pažangios mokslinės 
minties muziejų buvusioje 
Šv. Jono bažnyčioje.

Kapsuko universiteto rek
torius Jonas Kubilius 
Kultūros barai, nr. 12

♦ ♦♦

SPORTAS IR KARALAI
TĖ IŠVIETĖS PUODO 
ŽENKLE

Vasario 1 d. Londone įvy
ko lietuvių studentų futbolo 
rungtynės, pavadintos ‘Toi- 
let Bowl’. ‘Toilet Bowl’ 

karalaite išrinkta Mindau
gas (Moos) Moosas su dviem 
‘princesėm’.

Algis Senkus
Jaunimo Žiburiai, 2.13

***

ATESTACIJA PRINCESEI

Monako princesė Karolina 
yra rimta mergaitė ir su 
bernais nesitranko.

Naujienos, 2,4.

♦♦♦

KODĖL NĖRA LIBRETŲ 
OPEROMS?

Leonas Lėtas parašęs net 
porą libretų operoms. Tik 
esą, kai bėgęs, įsidėjęs juos 
į lagaminą. Kada ten pri
trūkę vietos lašiniams, lib
retus išėmęs, o lašinius įsi
dėjęs.

Naujienos, nr. 54
♦ ♦♦

KAUNO PREKYBOS 
PAVILIJONAS

Tasai prekybos pavilijo- 
nas yra Kauno autobusų 
stotyje, toje patalpoje, kur 
ir karaliai pėsti eidavę.

V. Tukčiuvienė
Valstiečių laikraštis, nr.17

♦ ♦♦
JAV PRIPAŽINS KUBĄ DĖL PREKYBINIŲ PELNŲ BIMBOS 

PAŠVENTINIMAS

Pirmiausia prel. Krivai
tis turi apsilankyti komu
nistinėj Laisvėje, ir ten su 
krapyla pašlakstyti, Bimbai 
ir kitiems suteikti daug 
džiaugsmo.

Darbininkas, nr. 8..
♦»«

GERKLIAPIOVIAI PRIE 
SIMO

CASTRO: — Priimk mane, senjoro, ir mano... importą!

(Gaida: Prie jūros aukštaičiai, 
Prie jūros žemaičiai...)

Perpus aktyvistai,
Perpus žurnalistai,
Perpus išeivijos vaikai!
Perpus Balfą skirsim,
Perpus Altą kirsim -
Ir bus du skirtingi Vlikai!

Tariamieji vadai piausto 
vieni kitiems gerkles, lipa 
vieni per kitų galvas, kad tik 
šalia Simo nuotraukose bū
tų matomi.

A. Nakas 
Nepriklausoma Lietuva, nr.
5.________________________

Rašykit savo nuomo
nes ir pastabas Pogrin
džiui. Lauksime.
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Motiejaus ir Antaninos Aukštikalnių - Colney 
minėjimas Waterbury -u- kle1nati

y°rcester Detroito lietuviai
MAIRONIO PARKO mm ANTANAS GRINIUS
PAŠVENTINIMAS

Kovo mėn. 15 dienos va
karą Waterburio Lietuvių 
Moterų Klubas Vyčių klubo 
patalpose surengė a.a. Col- 
nių prisiminimą. Kadangi 
Colney Waterbury buvo 
labai populiarūs netik lietu
vių, bet ir svetimtaučių 
tarpe, i jų prisiminimą 
prisirinko gausus būrys se
nųjų ir naujųjų ateivių.

5 vai. vakaro Šv. Juoza
po lietuvių parapijos bažny
čioje buvo atlaikytos šv. 
Mišios už mirusius Colnius. 
Po to į susirinkusius Vy
čių klubo patalpose atida
romąjį žodį tarė Moterų 
Klubo pirmininkė Danutė 
Venclauskaitė ir pakvietė 
klubo narę Taruškienę vesti 
tolimesnę programą.

Ponia Taruškienė pasvei
kino klubo vardu taip gau
siai susirinkusius į šį pa
gerbimo paminėjimą ir pa
kvietė Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Water- 
burio skyriaus valdybos na
rį Martyną Kiemaitį plačiau 
apžvelgti Colnių gyvenimą 
bei jų gana plačią ir šakotą 
lietuvišką - visuomenišką 
veiklą.

M. Kleinaitis kalbėjo:

“Mylėsi Lietuvą iš tolo visa 
širdim, visais jausmais. Šie 
poeto Bernardo Brazdžionio 
žodžiai yra giliai prasmingi 
mums šią valandą. Susirin
kome čia prisiminti a.a. Mo
tiejų Aukštikalnį-Colney bei 
jo gyvenimo palydovę, tą 
tryliktąją darbo skruzdę 
Antaniną Colnienę.

Motiejus Colney pačioj 
jaunystėj, vos 16 metų bū
damas paliko tėviškę, paliko 
Prienų panemunio lygimas 
tada, kada Lietuva buvo ir 
tamsi ir juoda, kada, anot 
Maironio, po Lietuvą buvo 
žiema. Antanina Lietuvos 
visai nemačiusi -- čia gimu
si, augusi, mokiusis, dirbu
si (buvo gailestingoji se
suo). Bet juodu abudu mylė
jo Lietuvą visa širdim, vi
sais jausmais.

Kai prieš 25 metus mes 
čia rinkomės iš suvargusios 
Europos, beveik visus mus 
čia atvykusius Colney pasi
tiko. Tik prisiminkime anuo
met buvusią Colnių suor
ganizuotą tą kuklią Kudir
kos svetainę ten Bank St. 
Kukli ji buvo, bet kokia ji 
buvo mums maloni, šilta, 
nuoširdi. Ir tik todėl, kad 
ten visa širdis ir siela buvo 
tie gerieji žmonės, tie 
nuoširdūs mūsų tautos vai
kai -- Colney. Jie mus ten 
kiekvieną sutiko. Iš jų vei
dų bei širdžių dvelkė ta ma
loni ir nuoširdi šiluma, ku
rios mes taip buvome išsi
ilgę.

Laikas bėga, kurio, anot 
poeto, nepavysi, neužrėksi. 
Jis bėga ir nebegrįžta. 
Šiandien jau nėra anos kuk
lios Kudirkos svetainės, nė
ra jau daug ir tų, kurie prieš 
26 metus ten rinkosi. Nėra 
jau ir tų jautrios širdies mū
sų tautos vaikų, kurie ten 
mus sutiko -- nėra nei Mo 
tiejaus nei Antaninos Col
nių. Jie iškeliavo ten, kur 
visi keliaujame ir keliausi
me: Motiejus -- 1956 m. 
spalio mėn., Antanina -1959 
m. gruodžio mėn.

Šią valandą privalome vi
si būti dėkingi Lietuvių 
Moterų Klubui kuris rįžosi 
surengti nors ir kuklų, bet 
nuoširdų Colnių prisimini
mą. Jis savo nuoširdumu ir 
aplinka panašus į mūsų su
sitikimus Colnių laikais anoj 
kuklioj Kudirkos svetainėj.

Šia proga nors trumpai 
žilgtelkime į Colnių eitąjį 
gyvenimo kelią. Motiejus 
1886 metais išvydo pasau
lį, jau sakiau, Prienų apylin
kėje. 16 metų būdamas pali
ko tėviškę ir išklydo į pa
saulį. Atvyko į šį kraštą. 
Sunkios buvo čia gyvenimo 
sąlygos 16 metų jaunuoliui, 
bet Motiejus nepalūžo, neiš

nyko, anot Kudirkos, be 
likusio ženklo, kad žmogu
mi buvęs. Jis gerai supra
to mokslo reikšmę, todėl 
nors ir sunkiai dirbdamas, 
vakarais mokėsi. Ir pradžios 
ir vidurinę mokyklą baigė 
Hartforde. Didelio ryžto ir 
pastangų dėka, po 20 metų 
buvimo šiame krašte įsigi
jo Fizinės Terapijos - Na- 
tureopathy daktaro laipsnį. 
Po to iki mirties vertėsi 
šia gydymo praktika Water- 
bury, Conn. Šiai profesijai 
įsigyti daug padėjo mieloji 
Antanina, ypač mokantis 
Chicagoje, studijuojant Fizi
nę Terapiją. Ji jau tada bu
vo gailestingoji sesuo, dirbo 
ir padėjo vyrui mokantis. 
Jau tada ji buvo ta tylioji 
darbo skruzdė.

Ir Connecticuto valstijos 
vyriausybė įvertino Colnio 
ilgametę gydymo raktiką 
paskirdama jį Fizinės Te
rapijos naujiems gydyto
jams egzaminuoti Komisijos 
pirmininku. Šiose pareigose 
jis išbuvo beveik 30 metų. 
Apie 20 metų jis buvo šios 
gydytojų draugijos valdybo
je Conn. valstijoje.

Colney ir sunkiai dirbda
mas ir mokydamasis rado 
laiko ir visuomeninei veik
lai. Iš prigimties būdamas 
muzikalus, apie 20 metų pri
klausė Conn. valstijos na
tional guard dūdų orkest
rui, pūtė sunkoką instru
mentą -- cornetą. Be to, pats 
suorganizavo orkestrą ir ke
liolika metų jam vadovavo.

Ypač mus domina Colnių 
lietuviškoji veikla. Nedaug 
tokių veiklių žmonių kaip- 
Colney turime ir šiandien. 
Oi nedaug jų buvo anuo
met, kurie nepalūžo gyve
nimo vargų ir rūpesčių sū
kuriuose. Colney netik ne
išnyko be likusio ženklo 
kad žmogumi buvęs, bet iš
kilo į vadovaujančių asmenų 
eiles. Jo mirties dieną vie
tos amerikoniškas laikraš
tis rašė apie jį ir uždėjo 
antraštę: Lithuanian Pro- 
minent Leader Died.

Po pirmo pasaulinio karo 
Colney aktyviai dalyvavo 
Lietuvai paskolos lakštų pla
tinime. Waterburis buvo 
pirmose eilėse išplatintų pa
skolos lakštų kiekiu. Čia ir 
Colniui priklauso padėka.

Kilo antrasis pasaulinis 
karas. Jis suorganizavo au
kų rinkimą karinei sanita
rinei mašinai -- Ambulan- 
ce. Šiame darbe jį rėmė vie
tos gydytojai. Lėšos buvo 
greit surinktos, sanitarinė 
mašina nupirkta ir įteikta 
Raudonajam Kryžiui. Lietu
vių tarpe jis suorganizavo 
lėšų telkimą tikslu įrengti 
vieną kambarį Waterbury 
St. Mary’s ligoninėje. Prie 
šio kambario pritvirtinta 
lentelė ir šiandien kiekvie
nam primena, kad šis kam
barys įrengtas lietuvių su
dėtais pinigais. Tai Colnio 
pastangų dėka.

Labai reikšminga Colnių 
veikla šalpoje, kada pra
ūžus karo audroms mūsų 
tautos vaikų atsirado ten nu
niokotoj vakarų Europoj 
buvusiose stovyklose. Vis
ką Colney darė, kad galėtų 
padėti ten vargstantiems sa
vo tautos vaikams. Tuoj su
organizavo Care Relief Clu- 
b’ą. Rinko drabužius, mais
tą, ragino kitus prisidėti. 
Patys rišo, pakavo nešė paš- 
tan, siuntė. Colnių butas vir
to savotišku sandėliu. Oi 
daug čia dirbo mieloji Anta
nina. Jie buvo susidarę gana 
didoką būrį gerų žmonių, 
kurie jiems talkininkavo: 
aukojo patys, rinko iš kitų ir 
nešė į Colnių namus. Nedrįs
čiau čia vardinti tų gerų 
žmonių, nes vistiek jų visų 
neprisiminčiau, bet jis visi 
yra užsitarnavę mūsų nuo
širdžiausią padėką. Tikiu, 
kad ir dabar čia yra ne vi- 
nas, kuris esate gavę anose 
vargo dienose Colnių ir tų 

gerų žmonių rankomis pa
kuotą siuntinėlį.

Priėmus naująjį imigraci
jos įstatymą, vėl prasidė
jo plaukti laiškai iš anapus 
Atlanto į Colnių namus. 
Tai prašymai padėti atvykti 
į šį kraštą. Virš 60 šeimų 
Colnių dėka atvyko į šį kraš
tą. Niekam jis tuo nesigyrė, 
nes tai svetima Colnio bū
dui. Ne vienas esame ir da
bar čia Colnio dėka atvyku
sių į šį kraštą. Ne vienam 
iš mūsų jie suteikė ir pir
mą pastogę bei prieglaudą.

O kai prakutome, įsikūrė
me, pradėjome važinėti nau
jais automobiliais, jei drįsda
vo priminti, kad galėtų nors 
dalimi atsilyginti susidariu
sias atvykimo išlaidas, nes 
Colney nebuvo turtuoliai, 
gyveno labai kukliai, kiek 
pykčio būdava tada, o kar
tais ir karčių žodžių pasa
kyta.

Vėl grįšiu truputį atgal. 
Prieš antrą pasaulinį karą 
Waterbury lietuviai biznie
riai susiorganizavo į Vaiz
bos Butą -- Chamber of 
Commerce.

Jie suprato propagandos 
reikšmę, tuo organizavo lie
tuvišką radijo valandą. Col
ney buvo pakviestas vesti 
šią radijo valandą. Nedaug 
jis tada turėjo talkininkų. 
Pradžioje vienas, vėliau atė
jo talkon dabartinis lietuviš
kos radijo valandos vedėjas 
Jonas Adomaitis. Colney lie
tuviškoj radijo valandoj at
kalbėjo virš 500 valandų. O 
kiek jis valandų paaukojo 

programos paruošimui, kas 
suskaitys? Colniui ir tada 
rūpėjo ne tiek biznieriškas 
skelbimas, kiek lietuviškas 
žodis, giesmė, daina į lietu
vių širdis. Šiame darbe pa
dėtis pagerėjo, kai pradėjo 
čia rinktis nauji imigrantai. 
Jie atėjo talkon. Colney 
jiems buvo dėkingas.

Cojney mes matėme 
ALT, Balfe, Viltyje, vietos 
Lietuvių klubuose (2). Jis 
vienas iš Lietuvių Misijos 
steigėjų, jis taip pat vie
nas iš Lietuvai vaduoti Są
jungos steigėjų audringose 
karo dienose. 1952 metais 
jis Lietuvių Tautinės Sąjun
gos steigėjų tarpe, vėliau 
du metu Centro Valdybos 
Pirmininkas. Jis beveik nuo
latinis Waterburio skyriaus 
pirmininkas, ar valdybos na
rys. Abu Colney -- šio sky
riaus siela. Nebuvo nei vieno 
Tautinės Sąjungos seimo, 
kur jie nedalyvautų. Jiems 
mirus, šis skyrius ėmė ma
žiau rodyti aktyvumo.

Colney mes matėme ir 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės organizatorių tar
pe. Jis buvo LOKO narys - 
vicepirmininkas. Nedaug bu 
vo tokių, kaip Colney, kurie 
greit rado bendrą kalbą su 
naujaisiais imigrantais. Juo
du abudu ėjo visur, kur jau
tė galėsią padėti savo 
vargstančios tautos vai
kams, savo kenčiančiai tau
tai. Jis, anot Dirvos buvusio 
redaktoriaus Gaidžiūno, ne
klausė kieno parašytais po
teriais garbini Dievą. Todėl 
abu Colney buvo visų -- se
nųjų ir naujųjų ateivių my
limi ir gerbiami.

Nors trumpai čia nusaky
ta toks buvo M. Colney, 
tokia buvo Antanina. Jie 
visą savo gyvenimą tempė 
tą taip sunkiai riedantį lie
tuviškąjį vežimą, į kurio ra
tus kartais būdavo ir baslių 
pakaišiojama. Nesiskundė 
tuo Colney, nes visada taip 
buvo, yra ir bus.

Motiejus ir Antanina Col
ney yra šviesus pavyzdys 
kaip reikia mylėti savo tau
tą, savo tėvų žemę, kaip rei
kia dirbti ir jai aukotis. 
Kol lietuvių tauta turės 
tokių vaikų, kurie jai taip 
tarnaus, dirbs ir aukosis, 
tol ji bus gyv a.

Ir šį vakarą jei savo do
leriu paremsime vieną iš

Kai 1973 m. sudegė Mai
ronio parkas, Worcesteris 
neteko, ne tik savo lietuviš
ko židinio. Mat Maironio 
Parke buvo ruošiamos Joni
nės, skautų sporto šventės, 
Vyčiai darydavo savo sei
mus, meno parodas ir suva
žiavimus. Worcesterio Me
no Mėgėjų Ratelis, koncer
tus ir savo tradicinius Užga
vėnių blynų vakarus. Bend
ruomenė, kelių metų bėgyje, 
visos Naujosios Anglijos 
Lietuvių Dienas, birželio iš
vežimų minėjimus ir kitus 
parengimus, Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, skautai, skau
tai kademikai, ateitininkai, 
šauliai ir kitos organizaci
jos rado prieglobstį Mairo- 
nyje.

Nors Maironio Parkas 
gaisro fiziškai buvo sunai
kintas, bet jo praeities stip
rybe, vadovybes ir narių 
ryžtas, valia ir noras nebu
vo sunaikintas, tad 1974 m. 
visuotiniam narių susirinki
me nutarta: nežiūrint dide
lių sunkumų ir finansų trū
kumo, Maironio Parko pa
talpos atstatyti.

Statybos vykdymo komi
tetą sudarė pirmininkas K. 
Adomavičius, su visa valdy
ba ir direktorių taryba. Sta
tyba pradėta pernai gegu
žės mėn. ir baigta tais pa
čiais metais gruodžio mėn. 
Dalyvaujant oficialiems pa
reigūnams, nariams ir sve
čiams, patalpos oficialiai bu
vo atidarytos.

Maironio Parko naujosios 
patalpos yra ne tik Worces- 
terio lietuvių pasidžiavimas 
bet ir apylinkinių lietuvių. 
Patalpos yra modernios, pa
statas turi tris sales, pri
ėmimų salę, dvi virtuves, 3 
barus, narių salę, sandėlius, 
tušus, skautų būklę ir kitus 
įrengimus.

Š. m. balandžio 5-6 dieno
mis įvyks Naujojo pastato 
pašventinimas. Balandžio 5 
d. 7 vai. vakare įvyks Cleve
lando okteto koncertas va
dovaujant Ritui Babickui, 
vakariene ir šokiai. Balan
džio 6 d. 11 vai. ryto šv. Mi? 
šios apatinėje salėje. 1 vai. 
po pietų iškilmingi pietūs ir 
sveikinimai. Po oficialiosios 
dalies — šokiai.

Brangūs lietuviai, iš visų 
kolonijų ir apylinkių, esate 
nuoširdžiai kviečiami į mū
sų mielo Maironio atidary
mą. (jp)

PAGERBĖ 
SKAUTININKUS

1975 m. kovo m. 16 d. 1 v. 
p.p. Maironio parko salėje 
Worcesterio Bendruomenės 
valdyba surengė rašytojui - 
pedagogui - skautininkui

Colnio palikimų -- lietuviš
kąją radijo valandą, būsime 
nors kukliai bet nuoširdžiai 
pagerbę brangų Colnių atmi
nimą."

Po Kleinaičio kalbos sekė 
Lietuvių Moterų Klubo pa
ruošta vakarienė. Visa va
karienė buvo klubo narių 
suaukota. Minėjimo metu 
buvo sudėta virš $460, 
kurie tuoj po vakarienės bu
vo perduoti lietuviškos radi
jo valandos vedėjui Jonui 
Adomaičiui.

VVANTED AT ONCE 
lOL'HNI YMI N

IST CLASS SKILLED 
VERTICAL TURRET LATHE 

OPERATORS 
GEAR CUTTER OPERATORS 

FORM MILLING TYPI MACHINE 
MukI have job shop cxpcrteiice and 
be able to sėt up work from blue 
prints N closr tolerance.
THE STAHL GEAR & MACHINE CO.

1901 Hamilton 
Cleveland, Ohio 
L 16 -H I 2820

<22-27)

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Kovo 16 d. šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpo
se įvyko Detroito Lietuvių 
KultūrosKlubo narių meti
nis susirinkimas, kurį atida
rė klubo pirmininkas Anta
nas Musteikis ir pakvietė 
atsistojimu pagerbti mirusį 
klubo narį Kazimierą Jaka- 
vičių. Susirinkimui pirminin
kauti pakvietė Vincą Tamo
šiūną ir sekretoriauti Stefą 
Kaunelienę. Atliktų darbų 
pranešimus padarė: pirm. 
Antanas Musteikis, vice
pirm. Stefa Kaunelienė, ižd. 
Juozas Augaitis ir revizijos 
komisijos aktą perskaitė 
Vincas Tamošiūnas.

Kultūros Klubo svarbes
nieji atlikti darbai: Birutės 
Pūkelevičiūtės literatūrinė 
popietė 1974 m. balandžio 28 
d. Lietuvių Namuose, kurio
je be rašytojos dar daly
vavo iš Chicagos aktoriai: 
Zita Visockienė ir Vytautas 
Juodka. Talkininkavo detroi 
tietė Kristina Veselkaitė su 
kanklėmis.

Dalyvauta etninių grupių 
festivalyje ir gautas pelnas 
$250 paskirtas Wayne Statė 
Universiteto lietuviškam 
kambariui įrengti.

Su kitų 12 organizacijų 
pagalba 1974 m. spalio 13 d. 
Lietuvių Namuose praves
tas spaudos sukakčių minė
jimas.

Vasario 17 d. R. Bilaičio 
ir S. Kaunelienės pastango
mis per Wayne Universite
to radijo stotį WDET buvo 
transliuota Jūratės ir Kasty
čio operos ištraukos.

Kultūros klubo atstovai: 
S. Kaunelienė, Rožė Bilai- 
tįenė ir Jurgis Baublys rū
pinasi Tarptautiniame Insti
tute esančiu langu, keičia 
esančius ten eksponatus ir 
jį prižiūri. Taip pat Stefa 
Kaunelienė daug darbo ir 
energijos skiria Wayne Sta
tė Universitete lietuvių kam 
bario įrengimui ir lėšų tel
kimui.

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas ir šiais metais 
dalyvaus etninių grupių fes
tivalyje liepos 11-14 d. ir

Antanui Giedriui Giedraičiui 
ir pedagogui - skautininkui - 
šauliui Adolfui Venclauskui 
pagerbimą.

Apie rašyt. A. Giedrių, 
kurio ilgų metų kūrybos dar
bai telpa, apie 40 išleistose 
knygose, kalbėjo poetas 
Stasys Santvaras. Konden
suotoje, bet turiningoje 
kalboje, supažindino klausy
tojus, ne tik kaip našiu kū
rėju - rašytoju - pedago
gu, bet ir kaip vaikų laik
raštėlių redaktorium, tiek 
Lietuvoje, tiek ir tremty.

A. Venclausko kaip peda
gogo, skautininko ir šaulio, 
ilgą ir produktingą, be ne
lengvą kelią, apibudino prof. 
dr. Vaidevutis Mantautas.

Iš raš. A. Giedriaus raš
tų trumpas ištraukas pa
skaitė Elena Jurkėnienė ir 
Vincas Dabrila.

a. Venclauskas padeklma- 
vo brolio Mykolo ir savo 
eilėraščius.

Vietinis, populiarus M.M. 
Ratelio Penketukas padai
navo 5 dainas. Klausyto
jams, ypač, patiko įspūdin
gai atlikta daina Aras.

Abudu solenizantai buvo 
apdovanoti: Šaulių kuopos 
vardu pirm. A. Zenkus 
teikė abiem po Šaulių įstei
gėjo V. Putvio knygą. 
Bendruom. vardu I. Marke
vičienė ir T. Jakubauskie
nė tautinius rankdarbius ir 
skautų vardu R. Jakubaus
kas, simbolinę dovanėlę 
Budėk.

Pagerbime dalyvavo ne 
tik vietiniai, bet ir iš kitų ko
lonijų virš 150 asmenų.

Pagerbimą sklandžiai pra
vedė vyr. sk. Petras Molis.

V.D.

Tarptautinio Instituto ruo
šiamoje mugėje spalio 2-4 d.

L. Kultūros Klubas metų 
laikotarpyje turėjo $1,461 
pajamų ir $687 išlaidų. 
Kasoje sausio 1 d. turėjo 
$774.

Į 1975 metų Kultūros Klu
bo valdybą perrinkti: An
tanas Musteikis -- pirminin
ku, Stefa Kaunelienė, Ro
žė Bilaitienė, Lidija Min- 
gėlienė ir Jonas Švoba -- vi
cepirmininkais, Vincas Ta
mošiūnas sekretoriumi ir 
Juozas Augaitis -- iždinin
ku, o Algirdas Vaitekaitis- 
valdybos nariu. Tarptauti
niame Institute atstovu iš
rinkta Viktorija Norvilaitė.

Į revizijos komisiją per
rinkti: Alfa Gilvydis -- pir
mininku ir Joana Švobienė 
ir Kazys Sragauskas -- na
riais.

Susirinkimas baigtas su- 
giedant Tautos Himną. Po 
susirinkimo turėjome vai
šes. Ona Norvilaitienė K. 
Klubui paaukojo $20, VI. Se- 
lenis ir A. Grinius įstojo K. 
klubo nariais.

TORONTO GINTARAS 
DETROITE

Kovo 16 d. 3 vai. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultū
ros Centre Toronto Lietu
vių Jaunimo Ansamblis Gin
taras beveik dvi valandas 
detroitiškius žavėjo savo 
grakščiais šokiais, gražiai 
skambančiomis dainomis ir 
muzikos garsais. Programa 
buvo gerai išbalansuota: ne
buvo nuobodi ar per ilga. Gir 
dėjau, kai kurie sakė, kad 
trumpa ir galėjo būti kiek il
gesnė. Visgi ji su maž pa
daryta pertraukėle užsitęsė 
apie 2 valandas ir manau 
dauguma ja buvo patenkin
ti. Šokiai buvo keičiami su 
dainomis. Šokta dainuota. 
Dainuota šokta. Pirmojoje 
dalyje atlikta: Kepurinė, Pa
siutpolkė, Tabalas. Dainuo
ta: Siuntė mane motinėlė, 
Tau, tėvyne gintarine ir at
siminimai. Šokta: Sadutė, 
Vestuvių polka, Pakeltkojis 
ir subatėlė.

Po pertraukos programa 
pradėta dainomis: Ta mūs 
seselė, Dam du, Dam Dike, 
Valia Valužė. Šokta: Landu- 
tė, Trampolkė ir Landytinis.

Po šių šokių padainuota: 
Vakarinė daina ir Nemunė
li, Nemunėli. Šis paskutinis 
publikai prašant ir ilgai plo
jant pakartotas. Po to dar 
pašoko: Audėjėlė, Linelis 
ir Aštuonytis. Publika pra
šant ir plojant Aštuonytis 
pakartotas.

Programoje dalyvavo 50 
dalyvių. Gintaro ansamblio 
grupės vadovai -- R. J. Ka- 
rasiejai. Orkestro vadovas 
-- muz. J. Govėdas. Dainoms 
vadovavo D. Garbaliauskie- 
nė. Pranešinėjo ir apie kiek
vieną dainą ar šokį gražiai 
apibudino R. Krasauskai
tė. Dainas dainavo penke
tukas: V. Barkauskaitė, A. 
Klibingaitytė, R. Lazauskai
tė, V. Pilipavičiūtė ir Ž. Ši- 
lininkaitė.

Koncertą užbaigus LB 
apylinkės pirmininkas Jonas 
Urbonas padėkojo progra
mos atlikėjams ir atsilan
kiusiems svečiams.

I koncertą atsilankė ir 
Gintaro šokiais, dainomis 
ir muzikos garsais gėrėjosi 
virš 300 žmonių. Gintaras 
atvyko LB Detroito apy
linkės valdybos kviečiamas.

JAUNYSTĖS ŠAUKLYS

Detroito Moks. At-kų Ka
raliaus Mindaugo kuopos 
laikraštėlis išleistas kovo 
mėnesyje. Laikraštėlio re
daktorė Taura Zarankaitė. 
Redakcinį kolektyvą sudaro: 
Vida Nakaitė, Rita Neve- 
rauskaitė, Vidas Neveraus- 
kas, Aliukas Lelis, Virgis 
Kasputis ir Darius Mičiū- 
nas. Viršelis ir iliustracijos - 
Kristinos Veselkaitės. Laik
raštėlis 26 lapų.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus 25 mėty sukakties 
minėjimas įvyks š. m. ba
landžio 20 d. 4 v. p. p. Lietu
vių Namuose. Prieš tai 2 v. 
p. p. tose pačiose patalpose 
šaukiamas skyriaus susirin
kimas. Visi nariai ir prijau
čiantieji maloniai kviečiami 
dalyvaut.

AUKOS RELIGINEI 
ŠALPAI

Nuo š. m. kovo mėn. 17 d. 
iki 24 d. persekiojamai Lie
tuvos Bažnyčiai paremti au, 
kas atsiuntė šie asmenys:

75 dol.: Rinkliavos šv. 
Jurgio Bažnyčioje nevardi- 
nės aukos.

'50 dol.: dr. J. ir B. Skrins- 
kai.

30 dol.: J. Rumbutis.
Po 20 dol.: D. Iešmantas, 

O. Rumbutienė.
15 dol.: N. N.
Po 10 dol.: J. ir G. čyvai,

D. ir G. Iešmantai, M. Ieš
mantas, O. Geležiūnienė; D. 
Kulbokas, Z. Obelenis, P. 
Tamulionis.

8 dol.: J. šumakarytė.
Po 5 dol.: J. Damušis, R. 

Minkūnas, E. Martinėnienė, 
A. Nevulis, M. Rudaitienė, 
A. Sumakaris, E. ir J. šar- 
kauskai, N. ir P. Titai.

3 dol.: T. Kubilius.
Po 2 dol.: V. Geležiūnas,

E. Lesky, J. Pauža, A. Vai
čiūnas, D. Vaičiūnas, O. Ye- 
rish.

Po 1 dol. Andrijauskas, J.

KARTĄ PAVASARĮ I

MADŲ PARODA
Balandžio 6 d. 4 v. p. p. dievo motinos nuolatines

PAGALBOS PARAPIJOS SALĖJE.

Programoje dalyvaus viešnia iš Chicagos ELENA BLANDYTĖ ir MUZIKA kapela.

Rengia ŽIDINIETĖS }

* T " * T T * *T T Y T r *

Kalanta, M. Meskulin, A. 
Stankūnas, I. Visockas, J. 
Ziaunis, XY.

Viso iki kovo mėn. 24 d. 
gauta 1607 dol.

Dėkojame aukas atsiuntu- 
siems ir labai laukiame at
siliepiant visų kitų, pasiun- 
čiant auką Mrs. O. Žilinskas, 
1840 Caronia Dr., Lynd- 
hurst, Ohio 44124.

Religinės šalpos 
Komitetas Clevelande

• Income Tax pildo Bro
nius Taoras, Lietuvių Na
muose 877 East 185th St. 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais 5-8:30 v. v. šešta
dieniais 10:00-2:30 v. p. p. 
Kitom valandos pagal susi
tarimą. Tel. 531-8687.

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

LANKĖSI

VENEZUELOJE

Clevelandietis Vytautas 
Biliūnas, savo viešnagės 
metu Venezueloje, globo
jamas Vandos Bieliūnie- 
nės Maracay mieste, Vasa
rio šešioliktosios proga, 
perdavė visiems Venezuelos 
lietuviams nuoširdžiausius 
sveikinimus iš Clevelando 
lietuvių.

Ta pačia proga V. Biliū
nas, atsiskaitydamas už 
jam prisiųstąjį Venezuelos 
Lietuvį savo sąskaitą papil
dė auka sekančio numerio 
leidimui, o Maracay, Simo 
Kudirkos vardo, lituanisti
nei mokyklėlei paaukavo 
100 Bs.

Už Clevelando lietuvių 
nuoširdumą, už Vytauto 
Biliūno jautrius žodžius ir 
aukas, Venezuelos LB vado

vybės vardu nuoširdžiai dė
kojame, linkėdami clevelan- 
diečiams visokeriopos sėk
mės ir dar nekartą pasi
matyti mūsų Amžinojo Pa
vasario krašte -- Venezue
loje.

Kovo 4 dieną mielam 
svečiui Vanda Bieliūnienė 
savo rezidencijoje suruošė 
jaukią atsisveikinimo vaka
rienę, kurioje be šiaip arti
mesniųjų asmenų bei šeimų 
dalyvavo ir V. Bieliūnienės 
prekybos Casa Europa, lie
tuviškoji personalo dalis.

Kovo 5 Vytautas, palydė
tas savo globėjos Maracay 
mieste Vandos Bieliūnienės 
ir V. Venckaus į tarptau
tinį aerodromą Maiąuetia 
iš kurio Viasa linijos lėktu
vu per Miami grįžo Cleve- 
landan. y. Venckus

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo Dirvai šie asmenys:
K. Černius, Chicago .... $2.00
L. Puskepalaitienė,

Dearbom.......................... 7.00
Iz. Jonaitis, Australia .... 7.35 
Jonas Virpša, Chicago .. 7.00 
P. Babickas, Worcester .. 7.00 
A. Pintsch, Butler .............5.00
A. Barčas, Elmhurst .... 2.00 
V. Izbickas, Westwood .. 2.00

A. Daugirdas, Willowick 2.00 
Elizabetho LB Apylinkė,

Elizabeth.......................... 15.00
E. Unger, Ft. Lauderdale 7.00 
Jurgis Balčiūnas,

Strasburg ...................... 2.00
Kazimieras Nausėdas,

Venezuela ......................14.00
V. Dedulionis, Cleveland 2.00
T. Baltikauskas, Baltimore 2.00
Maria Marteli, Reno .... 2.00
Pranas Šlepetis, Elizabeth 2.00
N. *Linkus, Oak Lawn .. 7.00
L. Almario, Brooklyn .... 2.00
K. Krulikas,

Richmond Hill .............. 7.00
A. Stapulionis, Dorchester 2.00
I. Kučiauskas, Baltimore 2.00
V. Janulevičienė,

Cleveland .....................  7.00
Daytona Beach, Deltonos 

lietuviai, Florida ..........15.00
V. Katarsius, Dayton .... 5.00 
ALTS Waterburio Skyrius,

Waterbury ...................... 10.00
J. Rumbutis, Cleveland .. 7.00 
Janina Steponavičienė

Cleveland ...................... 3.00
M. Aglinskas, Pittsburgh 2.00 
Pr. Stempužis, Cleveland 2.00
St. Jurkūnas, Chicago ... .10.00
J. Čyvas, Cleveland .... 3.00
V. Jokūbaitis, Cleveland 7.00
Pr. Adomaitis, Chicago .. 2.00

Visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkojame.

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

Trys Chicagos menininkės, kurių kūrybą matysite ir 
girdėsite Clevelando Lietuvių Namuose balandžio 12-13 
d.d. Iš kairės: poetė Julija Švabaitė-Gylienė, dailininkė 
Vanda Balukienė ir dailinininkė Magdalena B. Stankū
nienė. Parodą ruošia LSK Žaibas.

Latvia • Lithuania • Estonia
U.S.S.R.

^Escorted Paltie 
^Tours

15 & 22 Days — $1175-$1620.
Departures via SAS—May 22 through September 4

For details & literature

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4<114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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 William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balžamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Š. M. BALANDŽIO 26 D. (ŠEŠTADIENI) Į
NUOLATINĖJE CLEVELANDO SIMFONIJOS ORKESTRO BŪSTINĖJE — 

SEVERANCE HALL, 11001 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO

DIDYSIS LT.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 35 METŲ I

SUKAKTIES KONCERTAS
1

Įsidėmėkite datą ir iš anksto rezervuokitės vietas ne tik sau, bet ir savo viešnioms bei 3 
svečiams. Bilietų kainos: 6 dol., 5 dol. ir 4 dol. asmeniui, studentams 2 dol.

Bilietų užsakymus paštu ar telefonu priima: H. Bankaitis, 4320 W. 21 lth St., Fairview Park, Ohio 3 

44126, tel. 333-3780. Bilietus tiesiogiai įsigyti galima: I’atria prekyboje pas p. Gaidžiūną, Baltic Delicatessen 9 
pas p. Urbonavičienę arba Lietuvių Namuose telef. 531-2131. j

Ansamblio vadovybė ir nariai rūpestingai ruoši įsi ir tiki, kad gausiai dalyvaudama publika užpildys n 
erdvią koncerto salę, o sukaktuvinis 1,002-sis čiurlioniškių koncertas paliks neužmirštiną įspūdį.

Susitiksime Severance Hali! KONCERTO PRADŽIA PUNKTUALIAI 8 VAL. VAK. U

Aplankykite lietuvišką krautuvę Parmoję.

Geriausi maisto produktai, vietiniai ir impor
tuoti. Didelis pasirinkimas sūrių, dešrų ir 

mėsos

MEAT MAKT INC.
Savininkas V. JANONIS K

10405 Pleasant Valley & York Rd. 
Parma, Ohio 

Tel. 845-4935
Krautuvė atidaryta pirmad. iki ketvirtad. 9-7 v. v. 

Penktad. 9-9 v. v. šeštad. 9-6 v. v. 
Seknučd 10-3 v. p. p.

1975 TODR TO LITHUMIA AB 
GERMANY VVITH

EUROPA TRAVEL SERVICE
911 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 

Telephone: (216) 692-1700

ON KLM ROYAL DUTCH AIRLINES TRANSATLANTIC 
BOEING 747 JUMBO JET PLANE 

Departure: May 29, 1975 
Return: June 12,1975

Tour price from Cleveland $1,005.00 
Tour price from New York $ 921.00

ITINERARY: 5 nights in Vilnius with a full day excursion 
to Kaunas,
(Possibility of extra night in Vilnius),
4 nights in Riga, Latvia,
4 nights in West Germany.

TOUR PRICE INCLUDES:
• Economy class air fare from Cleveland, 

respectively from New York
• Air transportation Leningrad, Vilnius, Riga, 

Leningrad
• First class Hotel Accommodations, double

occupancy
• Pension accommodations in West Germany
• 3 meals daily in Vilnius and Riga
• Sightseeing tours
• Transfers
• Bus transportation
• Baggage handling

For departure from other cįties and the follotving 
f arės to the Nevv York rate

Chicago: $119.00 Detroit: $81.00
Buffalo: $ 68.00 Toronto: $86.00

Single Supplement: $95.00
Ali rates are subject to change.

RESERVATION FORM
EUROPA TRAVEL SERVICE, 911 East 185th Street, 

Cleveland, Ohio 44119. Telephone (216) 692-1700

GENTLEMEN:
Enclosed is $------------------  as deposit for this Tour.

(Make checks payable to Europa Travel Service) . Minimum 
deposit $100.00 per person. Finai payment due 30 days prior 
to the departure date.

Mr.’/Mrs.......................................... ••••....... Number in Party....
Address ......................................................................................
City ................   Statė ...................

Telephone Number..................... Single Accommodations ........
I will be travelling with .......................................



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKETAITIS LIETUVIU OPEROJE

SOL. ARNOLDAS V0- 
KETAITIS, basbaritonas, 
yra lietuviams žinomas dai
nininkas, bet labai retai te
girdimas. Jis visą laiką dai
nuoja profesinėje amerikie
čių scenoje, atlikdamas įvai
rias partijas operose ir kon
certuose. Tai jaunesnės ge
neracijos artistas, kuris ti
ki, kad operoje taip pat turi 
būti gerai vaidinama, kaip 
kad yra gerai dainuojama. 
Jo nepaprasti gabumai šioje 
srityje padarė jį labai mėgs
tamu artistu operos mene, 
taip pat ir koncertų salė
se.

Štai tik trys pavyzdžiai, 
kaip apie A. Voketaitį atsi
liepia žymūs dirigentai. Leo- 
nard Bernstein, New Yorko 
Filharmonijos dirigentas, 
taip rašo, kad “žiūrint iš 
kiekvieno požvilgio -- voka
linio, muzikinio ir asmeni
nių gabumų - jis yra tikrai 
didelis muzikinis turtas”. 
Arba “aš buvau giliai nuste
bintas dramatiniu partijos 
kilimu ir tokiu puikiu balso 
valdymu. Jis parodė, kad 
yra išimtinai aukšto kvalite- 
to menininkas, ir kaip daini
ninkas, ir kaip aktorius”, 
- rašo Leopold Stokowski. 

A. A.

LEONUI BARAUSKUI

mirus, žmoną DANUTĘ, sūnus AND

RIŲ ir VIKTORĄ, seseris POŠKIENĘ, 

ČIPKIENĘ, BARYSIENĘ ir KRO- 

KIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime

L. ir M. Lendraičiai

A t A

ONAI LYDEKAITIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai JULIJAI KLIMAI- 

TIENEI su šeima ir giminėms reiškiame gilią 

užuojautą

Mečys ir Leokadija Baliai 
su šeima

A t A
EMILIJAI ČEIKIENEI-LEKNICKAITEI

Lietuvoje mirus, jos dukrai BRONEI MAINELIE- 

NEI, broliui LIONGINUI LEKNICKUI ir jų šei

moms reiškiame gilią užuojautą

Mečys ir Leokadija Baliai 
su šeima

O štai kaip William Stein- 
berg, dar kitas šio krašto 
žymus dirigentas, apibūdina 
jį: “Artistas su dideliais 
gabumais ir dainininkas su 
nuostabiu balsu”.

Tai tik keli trumpi apibū
dinimai apie jį, o jų yra la
bai daug iš įvairiausių vie
tovių ir dirigentų. Arnol
dą Voketaitį lietuviai paga
liau turės progos išgirsti 
mūsų Operos pastatyme ba
landžio 19, 20 ir 26 dienų 
spektakliuose. Čia jis atliks 
gydytojo keliaujančio per 
pasaulį ir gydančio žmones 
nuo visokiausių ligų, dakta
ro Dulcamaros partiją Doni- 
zetti operoje ‘Meilės Elik
syras’. Jis savo operinę kar
jerą pradėjo New Yorko 
operoje, ir po to vis kilo 
aukštyn, jau daugel metų at
likdamas pagrindines parti
jas. Dabar jis savo reper
tuare turi jau 120 partijų. 
Gimė ir augo Connecticu- 
te, o dabar su savo žmona 
Nijole gyvena Chicagoje.

Los Angeles
TAUTINIŲ NAMŲ 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 16 d. įvyko viršmi- 
nėtas susirinkimas, kuriame 
buvo patiektas naujas pla
nas pertvarkymui statuto 
valdybos metinis darbų pra-' 
nešimas ir naujos valdybos 
rinkimas.

Statuto pakeitimai nebu
vo visiems nariams priimti
ni. Nutarta išrinkti komisiją 
iš 3 naujų jo patobulinimui. 
Komisijon sutiko įeiti: Dr. 
P. Pamataitis, adv. S. Pal
tus ir inž. v. Aleksandrū- 
nas.

Valdybos metinių darbų 
raportas vienbalsiai priim
tas.

Naujoji valdyba, po ilgų 
pasitarimų, bei prašymų ir 
dviejų susirinkimo pertrau

kų liko iš 7 asmenų išrinkta: 
Alfonsas Valavičius, Bronius 
Dūda, Leo Oksas, Antanas 
Mažeika, Rimas Mulokas, 
Regina Jurkūnienė ir Stella 
Batkienė.

Revizijos komisijon: E. 
Balceris, J. Raibys ir E. Do
vydaitienė.

Po susirinkimo, naujoji 
valdyba pareigomis pasi
skirstė: pirm. A. Valavi
čius, ižd. B. Dūda, I v. pirm. 
L. Oksas, II v. pirm. R. Jur
kūnienė, sekr. S. Batkienė 
ir nariais A. Mažeika ir R. 
Mulokas.

R. Muloko pasiūlymu nu
tarta išrinkti ar paskirti 
komisiją iš 3 asmenų, naujai 
energingesnei namų veiklai. 
Komisijon numatyta Marke
vičius, E. Balceris ir R. Mu
lokas.

Sekantis valdybos susirin
kimas nutarta sušaukti Tau
tiniuose Namuose balandžio 
15 d. 7 v. vak.

S. Batkienė

Kenosha
LINKSMAVAKARIS

Kenoshos Balfo skyrius, 
rengia Kenoshoje, Atvely
kio dieną, balandžio 6, links
mą subuvimą. Pakviestas iš 
Chicagos Vytauto Didžiojo 
Šiaulių rinktinės scenos 
vaidintojų būrelis, režisuoja
mas K. Runimo suvaidins 
linksmą farsą ‘Pagrobtoji 
Mylimoji’.

Vaidinimas įvyks Keno
shoje, Danų salėje, 2206 
63rd St. Pradžia 3 vai. p.p. 
Įžanga $3, studentams $1.50, 
vaikai veltui. Kenoshos ir 
aplinkinių kolonijų lietuviai, 
kviečiami atvykti tą links
mą vaidinimą pasižiūrėti ir 
paremti Balfo veiklą.

Greta salės esantis Brown 
bankas yra davęs sutikimą 
ir leidimą, kad atvykusie
ji svečiai galės savo maši
nas parkinti banko sklype.

SUSIRINKIMAS

Kovo 16 d. Kenoshoje, 
Danų salėje, įvyko jung
tinės Liet. Bendr. Kenoshos- 
Racine apylinkės metinis na
rių susirinkimas. Dalyvavo 
44 nariai.

Pirmininkavo Suduikis ir 
sekretoriavo jaunųjų lietu
vių atstovas Kuliavas. Su
sirinkimas vyko labai gražio
je ir sutartinoje nuotaikoje. 
Padarius apylinkės valdy
bai pranešimus, susirinki
mas pilnai pritarė ir patvir
tino valdybos nutarimą už
šaldyti ir nesiųsti iš apylin
kės jokių mokesčių Juozo 
Gailos vadovaujamai LB 
krašto valdybai. Taip pat 
ir LB Chicagos apygardai, 
kol ją tvarko niekeno ne
rinktas Kronas. Vienas susi
rinkimo dalyvis Gailos šlo- 
vėjas pašoko įrodinėti, kad 
toks nutarimas yra neteisė
tas, nes nepaskelbtas dar
botvarkėj. Čia dauguma su
sirinkusiųjų, kurie moka 
skaityti, kad įrašytas valdy
bos pranešimas ir viskas 
tvarkoj.

LB apylinkės valdybos 
nariams L. Pliūrai, P. Petru- 
šaičiui ir VI. Vilčinui suė
jo 2 metai nuo išrinkimo 
ir jie pasitraukė. Susirinki
mas slaptu balsavimu juos 
perrinko atgal į apylinkės

Kovo 16 d. Tautiniuose Namuose moterų, surengto
je popietėje, kur pagrindinę kalbą pasakė S. Nasvyty- 
tė-Valukienė (ketvirta iš dešinės). Z. Degučio nuotrauka

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 
FEDERACIJA

Sekmadienį, 1975 m. kovo 
16 d. liet. taut. namų salė
je, Chicagoje įvyko šio 
sezono baigiamoji popietė. 
Jos slinktyje buvo susipa
žįstama su trečiąja lietuvių 
moterų organizacija - Lie
tuvių Moterų Klubų Fede
racija. Žinia, šios federaci
jos Chicagos klubas yra jau 
trejetą metų dalininkas 
bendrai su Lietuvių Tauti
niais Namais visų sekmadie
nio popiečių rengime. Tad 
ir šią popietę gražiu įvado 
bei sveikinimo žodžiu pra
dėjo šių popiečių pradinin
kas, LTN vald. pirmininkas 
inž. Jonas Jurkūnas. Jis 
padėkojo partneriui, LMKF 
Chicagos klubui, už darnų 
ligšiolinį bendradarbiavimą 
ir pareiškė tvirtą viltį, tą 
bendradarbiavimą tęsti.

Popietės programą vedė 
aktorė Zita KeValaitytė-Vi- 
sockienė, LTN vald. narė. 
Zita kiekvienai popietei sa
vitu koloritu randa sakinį 
ir sąmojų ir šį sekmadie
nį buvo nuotaikinga ir val
danti visą auditoriją. O au
ditoriją sudarė didelėje dau
gumoje moteriškoji pusė, gi 
vyriją sudarė, tarytum, ko
ki atstovai... Zitos iškvies
tą Salę Nasvytytę-Valiukie- 
nę, LMKF valdybos narę, 
publika sutiko plojimų aud
ra, o Matilda Marcinkienė, 
šios organizacijos Chicagos 
klubo pirmininkė, prelegen
tei prisegė orchidėją. Ant
rą orchidėją pirmininkė įtei
kė Zitai, dėkodama už rū
pestingą ligšiolinių popiečių 
programų vedimą.

Salė Valiukienė klausyto
jus supažindino su moters 
traktavimu lietuvių tautoje, 
jos natūraliai užimtąja vieta- 
šeimoje, visuomenėje ir 
kitose srityse. Ji su pasidi- 
dž'avimu kalbėjo, kad lie
tuvis niekad nelaikė moterį 
žemesniu padaru už vyrą... 
Lietuvė visada buvusi savo 
vyro talkininkė ir bičiulė. 
Carų Rusijos priespaudos 
laikais lietuvė lygiai su vyri
ja dalinosi atsakomybe šei
moje, žemdirbystėje ir ki- 

valdybą.
Susirinkimas v-bos pirmi

ninkui L. Pliūrai ir visai 
valdybai išreiškė gražią pa
dėką už gerą apylinkės 
reikalų tvarkymą. Apylin
kės kasoje valdyba turi apie 
du tūkstančius dolerių. V.B. 

tose srityse. Lietuvė buvo 
knygnešė, švietėja, vargo 
mokyklos mokytoja, o vėliau 
ir politinės veiklos dalyvė. 
Lietuvos steigiamojo seimo 
pirmąjį posėdį vedė Gabrie
lė Petkevičaitė - Bitė. Tiek 
laikinoje, tiek ir vėlesnėse 
konstitucijos visos žmogaus 
-piliečio teisės buvo pripa
žintos moterei, lygiai su vy
rais. Esant tokiai lietuvių 
tautos galvosenai ir teisinei 
padėčiai, atsikuriančioj ir 
augančioj Lietuvoj lietuvė 
moteris plačiai reiškėsi pro
fesinėj, kultūrinėj, moksli
nėj, visuomeninėj ir kitose 
srityse.

Tolesnėj paskaitos daly 
Salė Vaiukienė apžvelgė lie
tuvių moterų organizavimą- 
si į savas moterų organiza
cijas, pradedant bene 1905 
m. Vilniuje įsteigtu Lietuvos 
Moterų Susivienijimu ir bai
giant išeivijoje išsišakoju
siomis moterų organizacijo
mis.

Prelegentė detaliau nusa
kė Lietuvos Moterų Klubų 
steigimosi istoriją bei tų klu
bų apsijungimą Federacijo
je. Kiekvienas klubas veikia 
jo aplinkumoje ir dirba jo 
pasirinktose srityse sava
rankiškai. Federacija esanti 
tik tų klubų jungtis. Jos pa
grindiniu uždaviniu yra viso
keriopa akcija Lietuvos vals
tybinį statusą atkurti, kova 
už Lietuvos išlaisvinimą. 
Šios akcijos priemonės esan
čios memorandumai, laiškai, 
faktinė medžiaga Jungti
nėms Tautoms, JAV ir kitų 
valstybių atsovams, įstaty
mų leidėjams, moterų atsto
vių aktyvus dalyvavimas 
ir veikla tarptautiniuose 
moterų suvažiavimuose, kon 
gresuose ir pan. Tokiomis 
progomis mūsų moterys iš
dalinančios pundus literatū
ros viso pasaulio moterims, 
jų atstovėms. Federacija 
turi glaudžius ryšius su 

VIENOS/DVIEJŲ SAVAIČIŲ

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Kaina nuo $739.00

Išvyksta: gegužės 28
birželio 11 rugpiūčio 20
birželio 25 rugsėjo 3
birželio 30 rugsėjo 19
liepos 16 lapkričio 21
liepos 18 gruodžio 19

visais lietuviškaisiais veiks
niais ir paremia jų žygius 
Lietuvos laisvės byloje.

JAV teritorijoje Federa
cija šiandie turinti 12 klubų, 
taip pat ji turinti klubus 
Kanadoje, V. Vokietijoje, 
Australijoje ir kt. Savo at
stoves ryšininkes turinti 
Argentinoje, Brazilijoje, Ko
lumbijoje, Venezueloje, Ang 
lijoje, Uragvajuje, Italijoje 
ir kt.

Tarytum dailininko por
tretisto teptuku, S. Valiu
kienė nupiešė moteris, lig- 

•šiol daugiau pasireiškusias 
veikloje, jų charakterį ir 
darbo metodus. Taip ji links
niavo ir charakterizavo: Vin
cę Jonuškaitę-Leskaitienę, 
Dr. A. Raslavičienę, M. Mil
vydaitę, Dr. M. Žilinskienę, 
B. Novickienę, L. Bezuma- 
vičiūtę-Bieliukienę, dabarti
nę Federacijos pirmininkę 
I. Banaitienę, josios arti
miausias bendradarbes: G. 
Žilionienę, M. Klivečkienę, 
P. Ivašauskienę, M. Kregž- 
dienę, A. Čekienę, M. Žu
kauskienę, P. Ivašauskienę, 
R.R. Žymantaitę, E. Žiliony- 
tę, dr. Žymantienę, M. Ulė- 
nienę, V. čečetienę ir daug 
kitų. Lygiai ji vardino džen
telmenus vyrus, savo pata
rimais, patirtimi ir įvykių 
suvokimu, pastoviai talkinu
sius ar talkinančius Federa
cijos darbams. “Federacija 
turi daug pajėgių moterų, 
bet jos siekis esąs nepa
likti nei vienos moters or
ganizuoto gyvenimo nuoša
lėje. Lietuvių kolonijose 
yra daug pavienių moterų 
organizacijų, būtų itin efek
tinga, kad jos su savo sta
tusu ir titulu įsijungtų į Fe
deraciją naujais žiedais, nau
jomis pajėgomis” -- baigė 
turiningą apžvalgą Salė Va
liukienė.

M. Kriaučiūnienė, buvusi 
LMKF Chicagos klubo pir
mininkė, trumpai perteikė 
klausytojams šio klubo nuei
tąjį kelią, buvusias pir
mininkes ir dirbtuosius bei 
nūn dirbamus darbus.

Popietės dalyviai, kart
kartėmis daugiau mažiau 
kronikinėmis žinutėmis gir
dėję apie šią lietuvių mote
rų organizaciją, bei jos 
rūpestingai ir dideliu pasiau
kojimu dirbamą darbą, buvo 
nustebę jo apimtimi, gėrė
josi lietuve moterimi ir reiš
kė padėką prelegentei už 
supažindinimą su visu tuo. 
Ir jokio nesusipratimo su ki
tom organizacijom, jokių 
varžybų dėl pozicijų, postų 
ir primatų... ar kapitalo!

M. Valiukėnas

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Ona BieUenė Chicagoje Lietuvių, Tautiniuose Namuose 
sekmadienio popietės programoje kalba apie Chica
gos moterų klubo veiklą 1923-1975 m. Z. Degučio 
nuotrauka

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų 
miestų su papildomu mokesčiu :pav., 

vykstantiems iš Chicagos 119.00
Cleveland 84.00 
Detroito 74.00 ir daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS Iš ANKSTO — 
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:
TRANS-ATLANTIC TRAVEL 

SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

A1R FARES SUBJECT TO GOVERNMENT APPROVAL.
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