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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

SUTEMŲ PRADŽIA
Atvira valdžios sistema veda į chaosą

Chicago Tribūne Washing 
tono korespondentas Bill 
Anderson kovo 15 ir 18 d.d.. 
įąidose pabaltiečiu vizito 
Baltuosiuose Rūmuose pro
ga tarp kitko rašė, kad iš 
Pabaltijo kilę amerikiečiai 
turi tikrą, širdingą draugą 
prezidento Fordo asmenyje, 
tuo tarpu Valstybės Sekre
torius Kissingeris esąs ledi
niai šaltas mūsų reikalams. 
Jei tas turėtų valią, jis už
gesintų paskutinę žvakelę 
‘Dim candle’ -- sovietų oku
pacijos nepripažinimą.

Dėl to straipsnio ALTai 
priklauso kreditas, nes ikf 
šiol mūsų veiksnių vizitai 
praeidavo be atgarsio stam
besniuose šio krašto laikraš
čiuose. Džiaugsmą dėl to ta
čiau temdo bendros nuo
taikos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, kurios veda prie 
chaoso ir jų prestižo kriti
mo visame pasaulyje. An
dersono straipsnis buvo lie
tuviškas įnašas į tą tėkmę, 
nes jis atpasakojo nesutiki-

• mus tarp Natiofial becurf 
ty Council, kuriam pirminin
kauja KtSšingeris ir kon- 
gresmano Derwinskio, kuris 
globojo mūsiškių vizitą, bei 
paties prezidento Fordo.

Nuomonių skirtumas yra 
normalus dalykas, blogiau, 
kad kalbama tik apie tą skir
tumą... Paskutinė pirmo 
puslapio naujiena šioje srity
je buvo JAV bandymas iš
kelti 1968 metais Ramiaja-

sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, prezidentas 
Povilas P. Dargis ir iždininkė lEuphrosine Mikužiutė po 
metiniu raportu valstijų Apdraudos Departamentams 
pasirašymo. Ch. Binkins nuotrauka

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE ŽINIOS

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentas Po
vilas P. Dargis, sekretorė 
Genovaitė Meiliūnienė ir iž
dininkė Euphrosine Miku- 
žiūtė, š. m. vasario 28 die
ną New Yorke pasirašė Ak- 
tuarų paruoštus metinius 
raportus tų valstijų Ap- 
draudų Departamentams, 
kuriuose SLA veikia ir yra 
įregistruotas, šie raportai 
sudaro ištisą knygą, kurioje 
telpa visa SLA atskaitomy
bė.

Ta pačia proga, SLA pre
zidentas P. P. Dargis, sekre
torė G. Meiliūnienė ir iždi
ninkė E. Mikužiūtė pagrin
dinai apžiūrėjo SLA Centro 
namą (307 30th St., New 
York, N. Y.), kurį SLA Sei
me Bostone nutarta remon
tuoti. Komisija išstudijavo 
įvairių kontraktorių reko
mendacijas, pasiūlymus, kai
nas ir aptarė galima išlai
das.

Buvo aptarti SLA na-

VYTAUTAS MESKAUSKAS
me Vandenyne paskendusį 
sovietų povandeninį laivą. 
Iš esmės sunku prieš tą ban
dymą pasisakyti, tat kritika 
sukasi tik apie tam reika
lui išleistą sumą. Kalbama 
apie 250 ar net 300 milijonų 
dolerių. Mat, tam reikalui 
reikėjo sukonstruoti ir pa
statyti naują laivą, nes van
denynas toje vietoje buvo 
labai gilus ir iš viso susi
durta su daug techniškų pro
blemų, kurių sprendimas 
gali būti vėliau naudingas, 
lygiai kaip ir visi žygiai į 
erdvę. Gali sakyti, kad tas 
sumanymas kalba Nixono- 
Fordo administracijų nau
dai, nes liudija, kad nepai
sant visų kalbų apie ato
slūgį neatsisakoma nuo rei
kalingo budrumo.

Ta naujiena trumpam lai
kui net užtemdė kitą -- Pietų 
Vietnamo pasitraukimą. Čia 
reikia atsiminti, kad Kissin- 
geris susitardamas dėl pa
liaubų Vietname išsiderėjo 
teisę pakeisti Pietų Vietna
mo sunaudotus ginklus. Tai 
palyginti nedidelė kaina už 
vadinamą garbingą JAV 
kariuomenės atitraukimą, 
kongresas tačiau dabar at
sisako tą kainą mokėti. Už 
tat Saigono vyriausybei ne
liko nieko kito, kaip pasi
traukti iš sunkiau apgina
mos teritorijos, savo kari

riams dividentų išmokėji
mo reikalai. Pasitarus su ki
tais Pildomosios Tarybos 
nariais, nutarta ruoštis di- 
videntus išsiuntinėti dar 
šiais metais.

Kovo 1 dieną SLA Centro 
patalpose įvyko SLA Cent
rinės 126 ir Moterų 99 kuo
pų susirinkimai. Juose, be 
kuopų svarbių reikalų, bu
vo svarstomi bendri SLA 
gerovės reikalai. Daug laiko 
buvo skirta SLA Vajui. Iki 
šiolei j vajų įsijungė virš 30 
organizatorių, kurie jau pri
rašė apie 100 naujų narių.

SLA prezidentas P. P. 
Dargis referavo apie SLA 
finansinį stovį. Visoms val
stijoms praeitų metų pa
teikta apyskaita rodo, kad 
SLA turtas auga. Jis pabrė
žė, kad taip pat labai svar
bu, kad mes ir narių skai
čiumi augtume, o norėdami 
tai atsiekti, turime visi ben
drai dirbti ir stengtis įrašy
ti į SLA naujų narių. 

nes jėgas koncentruojant 
apie patį Saigoną ir ten, 
kur galima vesti ne partiza
ninį, bet konvencionalinį ka
rą, kuriam Pietų Vietnamo 
kariuomenė yra geriau pa
siruošusi negu Hanojus.

Įdomu, kad pasitrauki
mas įrodė vieną dalyką, 
kuriam Amerikos liberalai 
nenorėjo tikėti. Pagal juos 
Pietų Vietnamo kaip ir Cam- 
bodijos vyriausybės yra 
žiaurios diktatūros, kurios 
be amerikiečių paramos ne
išsilaikytų nė vienos dienos. 
Nūdien tačiau, kai aplei
džiamų teritorijų gyvento
jai susilaukė progos pasvei
kinti savo ‘išvaduotojus’, 
jie, viską palikę, pasileido 
bėgti ten, kur dar valdo 
bloga Thieu vyriausybė. Jie, 
kaip ir mes savo laiku, bal
savo kojomis.

Kas po to gali patikėti 
Amerikos žodžiu, ką reiškia 
jos pripažinimas ar ne, jei 
ji neturi ne tik kuo, bet net 
ir noro, savo žodį paremti. 
Amerika, kurioje gyvena tik 
6°/o viso pasaulio žmonių, 
kuri tačiau kontroliuoja ar 
bent iki šiol kontroliavo 
pusę viso pasaulio turto, 
šiuo metu pergyvena karšt
ligę kaip apsaugoti savo gy
ventojų teisės nuo savo pik
tos valdžios. Pasakyti apie 
ją gerą žodį ne tik nemadoje, 
bet greitai bus ir pavojin
ga. Už tat su visom simpa
tijom kovotojams už savo 
laisvę, sunku nusikratyti 
baimės, kad taip nejučiom 
jam atsidūrėm sutemose.

Okupuotoje Lietuvoje

NĖRA TAIP, KAIP NORĖTŲSI
ST. PERMINĄS

Vedant per plačius kolūki
nius laukus ilgas melioraci
jos linijas reikia turėti ai
bes drenažo vamzdžių. Rei
kia turėti įvairaus kalibro 
vamzdžių melioracijos įtai
sų, vamzdžių jungtukų. Vi
su tuo Maskva įsakė apsi
rūpinti savo jėgomis, savo 
medžiaga. Todėl užplanavo 
pastatyti Ignalinoje didžiulę 
drenažo vamzdžių gamyklą. 
Po vienu stogu, dengiančiu 
tris su puse hektaro plotį, 
turėjo tilpti visas gamybi
nis agregatas. Gamyklos pro 
jektas, atrodė, bus vienas 
iš tų, kurie darko lietu
višką gamtovaizdį, taršo 
gamtos švarumą, nuodija 
orą. Tokiais yra dabar Nau
josios Akmenės cemento 
fabrikas, Kėdainių minerali
nių trąšų kombinatas. Trys 
didžiulės Ignalinos drenažo 
vamzdžių gamyklos kros
nys, nelyginant plieno liejyk 
los krosnys, buvo užplanuo
tos teršti Ignalinos pušy
nų orą.

Iki šio Ignalinos oras kve
pia pušynais! Argi krosnims 
parūpino gerus oro Svarini
mo įtaisus? Visai ne. Igna
linos drenažo vamzdžių ga
mykla statoma, statoma ir 
vis nepastatyta. Aimanuoja 
Švyturio, (nr. 2) korespon
dentas Juozas Bausys: “nėra 
taip, kaip norėtųsi”. Ignali
nos drenažo vamzdžių ga
myklos statyba yra puikus 
sovietinio neorganizuotumo 
pavyzdys. Gamyklos staty
bai importuoti sovietiniai 
‘specai*. Tai Arsenijaus Kru- 
gliakovo, M. Fadejevo, A. 
Cvetkovo, Vladimiro Kuliki- 
no ir Vasilijaus Novokščio- 
novo artelės. Šie ‘specai’ 
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Chicagos jaunimo dramos studijos mokiniai, vadovaujami rež. Ž. Numgaudai- 
tės, kovo 16 Jaunimo Centre inscenizavo evangelijos palyginimus. Į šį religinį 
renginį susirinko apie 500 žmonių. Plačiau apie šį renginį skaitykite Vlado 
Būtėno skiltyje 7 Dienos Čikagoje . Lietuviu Foto Archyvo nuotrauka

Nesiliauja politiškos žmogvagystės
BRONIUS AUŠROTASNeprabėga savaitė ar ki

ta ir, žiūrėk, pasaulį vėl ap
skrieja žinios apie Lotynų 
Amerikoje ar Vak. Europoje 
ar Art. Rytuose įvykdytą 
žmogvagystę ar teroristinį 
užpuolimą. Kaip taisyklė, to
kių aktų vykdytojai visada 
reikalauja, rodos, neįvykdy- 
tinų sąlygų; tačiau dažniau
sia, kaip kad neseniai įvyko 
V. Berlyne, Bonnos valdžia 
nusilenkė teroristų reikala
vimams.

Maždaug prieš dvi savai- 
t tęs, Vakarų Berlyne vyku- 
į šiame priešrinkiminiame 

propagandiniame įkarštyje, 
šios miesto burmistro vie
tai užimti, anarchistų buvo 
pagrobtas Peter Lorenz, 

, Krikščionių Demokratų Uni
jos (partijos) kandidatas. Ir 
jis tebuvo paleistas iš nelais
vės, kai buvo įvykdytos gro
bikų nustatytos sąlygos ir 
kai jų įsakymų įvykdymas 
buvo praneštas pasauliui 
per TV žinių tarnybą, kad 
“teroristų reikalautieji pa
leisti į laisvę kaliniai - bend
radarbiai iš V. Vokietijos ka
lėjimų buvo išvežti į laisvę. 
Jiems buvo leista apsistoti 
Jemeno liaudies demokra
tiškoje respublikoje. Hein- 
rich Albertz, buvęs V. Ber
lyno burmistras ir evange
likų kunigas sutiko tuos te
roristus išlydėti į užsienius 
ir parvežti į Vokietiją jų 
laišką, kad jie laimingai 
pasiekė laisvę. Kas įdomu, 
kad nei Libija nei Abisinija 
nesutiko pas save įsileisti 
tokių politiškų įsitikinimų 
asmenų ir tik prokomunis- 
tiškoji Jemeno respublika 
sutiko šiems ‘kovotojams’ 
suteikti prieglobstį.

Kai kunigas H. Albertz, 
grįžęs į V. Berlyną pats as
meniškai per TV tarnybą 
perskaitė išskraidintų į lais
vę teroristų ranka rašytą 
pranešimą išvadavimo įvyk- 
dytojams, tada dar tą patį 
vakarą Peter Lorenz buvo 
viename Wilmersdorfo (V. 
Berlyne) parke pririštas 
prie suolo; kai po įtemptų 
pastangų jis atsipalaidavo iš 
pančių, kaip apie tai rašo Ti
me savaitraštis savo III. 17 
laidoje, jis tuč tuojau telefo
nu pranešė savo žmonai, 
“Marianne, klausyk, aš gy
vas ir sveikas ir greit būsiu 
namuose”.

Ir vos tik V Berlyno poli
cija sužinojo apie P. Lorenz 
išsilaisvinimą kai ji pradėjo 
ieškoti šio žmogvagiško nu
sikaltimo vykdytojų. P. Lo
renz į laisvę išleidimo sek
torius buvo izoliuotas nuo 
bet kokio judėjimo: ypatin
gai ‘skraidantieji’ policijos 
vienetai krėtė visas tik 
jiems žinomas kairiųjų radi
kalų slapstymosi ir susirin
kimo vietas. Deja, ši nusi
kaltėlių medžioklė nedavė 
lauktų vaisių: nusikaltimo 
organizatoriai kaip buvo 

brigadininkai buvo atvežti į 
Ignaliną drenažo vamzdžių 
gamyklai montuoti. Šios 
sovietinių darbininkų invazi
jos padarinys: surusinta Ig
nalina! Netgi santūrus ‘Švy
turio’ bendradarbis pažymi, 
kad statyboje dirba “daugia
kalbis darbo pirmūnų bū
rys”. Paminėtos aukščiau 
pavardės rodo, kad domi
nuoja ‘vyresniojo brolio’ 
kalba.

Kodėl gi “nėra taip, kaip 
norėtųsi”? Kodėl korespond- 
dentas “vaikšto po Didžia
salio molį, kuriam šiuo me
tu reikėtų degti žėruojančių 
gamyklos krosnių nasruo
se”?

Korespondentas bando at
sakyti į tą lemtingą klausi
mą. Nėra sandaros tarp ati
tinkamų ministerijų, tarp 
statybinių trestų. LTSR 
Statybos ministerija ‘neįsi
klausė’ į Ministrų Tarybos 
nurodymus, neparūpino ga
myklos statybai elementari
nių darbo sąlygų, nei reika
lingų medžiagų: mazuto, 
ventiliacijos įtaisų. Užtat, 
Statybos ministerija atsiun
tė gamyklos statybininkams 
TSKP XXIV suvažiavimo di 
rektyvas, kuriose Ignalinos 
drenažo vamzdžių gamyk
los pastatymas laikomas pir
mo svarbumo statyba. Plano 
nevykdymas kvepia sun
kiais komunizmo statybos 
nevykdymo apkaltinimais. 
Bet, štai, rėkia nelaimingi 
statybininkai: nėra svarbių 
montavimo kabelių! Be tų 
kabelių negalima gamyklos 
įtaisų montuoti. Kompar
tijos suvažiavimo direkty
vos patrauklios tiktai popie- 

(Nukelta į 2 psl.)
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taip ir liko laisvi ruošti 
naujus sensacingus grobi
mus ar bankų plėšimus. 
Tiesa, buvo suareštuota 
virš 200 įtartinų asmenų, 
bet jie visi buvo paleisti po 
24 vai., dėl bet kokių įrody
mų stokos.

Tada policija griebėsi dar 
vienos, dažnai pačios sekmin 
giausios, suokalbininkų vie
nybei susprogdinti akcijos: 
huvo pasiūlyta 65.000 dole
rių už slaptą pranešimą, 
įgalinantį suimti šio nusi
kaltimo vadeivas. Šios gru
pės nusikaltėliai yra save pa 
sivadinę “2-jo Birželio Judė
jimo” nariai ir jie sau pri
siskiria kreditą už šiuos nu
sikaltimus: 1. Nužudymas V. 
Berlyno Vyr. Teismo Pir
mininko Guenter von Drenk 
mann; 2. Eilės V. Berlyno 
bankų apiplėšimų ir 3. Pa
sikėsinimai nužudyti V. Ber
lyno politikus ir policijos pa
reigūnus.

Po išsilaisvinimo P. Lo
renz spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad tik jį pagro
bus buvęs apsvaigintas ada
tos dūriu ir po to pabu
dęs mažame rūsio kambarė
lyje. Jis pabrėžė, kad netu
rėjo jokios nuovokos kurio
je V. Berlyno dalyje buvo 
kalinamas. Jo nuomone, 
žmogvagiai elgėsi su juo ko
rektiškai.

Ar dėl šio pagrobimo ar 
V. Berlyno liaudžiai jau įgri
so socialistų valdymas, šiuo
se rinkimuose geriausia pa
sirodė Krikščionių Demo
kratų Unija --C.D.Ū., surin
kusi 43.9% visų balsų. So
cialistai -- SPD surinko 
42.7% gi jų satelitas Libera
lai, FDP gavo tik 7.2% bal
sų. Vienok V. Berlyną ir to
liau valdys SPD ir FDP koa
licinis susigrupavimas.

Suprantama, kad ši drą
siausia V. Vokietijos terito
rijoje įvykdyta žmogvagys- 
tė užpylė aliejaus ant pusė
tinai prigęsusios politinės 
dvikovės tarp CDU ir SPD. 
Pirmosios atstovas, ir gal 
būt busimasis V. Vokietijos 
kancleris, Franz Josef 
Strauss, apkaltino valdan- 
čuosius socialistus ir patį 
kanclerį Helmut Schmidt, 
kad ‘socialistai kaip buvo 
taip ir tebėra per švelnūs 
radikalų-kairiųjų atžvilgiu; 
kad socialistams nesvarbus 
krašto vidaus saugumas ir 
kad jie nežino kaip vesti ko
vą prieš anarchistus”.

(Nukelta į 2 psl.)
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Garsėjanti HELLP Draugija
Tasmanijos sostinėje Ho- 

barte yra įsikūrusi ‘Pabal
tijo Rėmėjų D-ja’, angliškai 
pasivadindama ‘Help the Es- 
tonian, Latvian and Lithua
nian People’. Ši draugija įsi
kūrė prieš metus laiko, kai 
dabartinė Australijos val
džia pripažino Pabaltijo vals 
tybes Sovietų S-gai. Šios 
draugijos steigėjai pradžio
je buvo pabaltiečiai ir len
kai, tačiau vėliau įsijungė ir 
didelis skaičius australų. Ši 
draugija nėra susirišusi su 
jokia politine partija ir jokia 
religine grupe. Šios draugi
jos tikslai yra: Supažindin
ti kuo daugiau žmonių su da
bartine padėtim Pabaltijo 
kraštuose, reikalaujant, kad 
Australijos valdžia atšauktų 
buvusį pripažinimą. Narių 
priimamas kiekvienas kuris 
remia šiuos tikslus. Jokio 
nario mokesčio nėra ir drau
gija verčiasi iš aukų, rengia
mų pramogų ir kitų parengi
mų. Adresas: HELLP Asso- 
ciation, Post Office Box 272, 
Sandy Bay, Tas., 7005, 
Australia.

Iki šiol ši organizacija 
ir jos nariai jau yra nema
žai nuveikę. Būnant Opozi
cijos vadui B. Snedden va
sario mėn. Tasmanijoj, buvo 
gautas su juo pasikalbėji
mas ir, paklaustas ką jo par
tija darytų Pabaltijo klausi
mu, jeigu jie laimėtų rinki
mus, jis atsakė, kad perė
mus valdžią, jis Pabaltijo 
pripažinimą peržiūrės ir yra 
galimybių, kad pripažinimas 
gali būt net atšauktas. To 
nedaryčiau, jei to pasėkoje 
kokie nors žmonės nukentė
tų. Jungtinėse Tautose jis 
duos instrukcijas, kad kaž
kur užkliuvusios Lietuvos 
tikinčiųjų peticijos būtų aus
tralų delegacijos iškeltos.

Neseniai Hobarte lankė
si Queenslando valstijos 
premjeras, didelis ministe- 
rio pirmininko G. Whitlam 
ir jo partijos priešas, J. 
Bjelke Peteršen. Jis turėjo 
pasikalbėjimą su HELLP pir 
mininku dr. K. Kruup. 
Premjeras ypatingai domė
josi Pabaltijo klausimu ir vi
sais šių kraštų reikalais.

Vasario viduryje Tasma- 
nijoje lankėsi ministeris 
pirmininkas G. Whitlam su 
žmona ir savo palydovais. 
Ir kur tik jis važiavo ar- 
plaukė laivu, ar buvo teatro 
spektaklyje bei kitur, visur 
juos su dideliais plakatais 
lydėjo ar laukė šios draugi
jos nariai, neduodami jiems 
jokios ramybės. Net ir spau
dos konferencijoje vienas ak 
redituotas laikraštininkas 
norėjo pasikalbėti su Whit- 
lamu apie paskutinius suim
tus penkis lietuvius, tačiau 
jam tas nebuvo leista. Di
džiausias Tasmanijos savait
raštis 'Saturday Evening 
Mercury' buvo plačiai apie 
šiuos lietuvius aprašęs.

HELLP draugija yra pil
nai įsitikinusi, kad pabal- 
tiečiams toliau veikti ir 
nuolat klibinti Pabaltijo 
problemas yra ne tik verta, 
bet ir būtina ir jie ateity
je tą su dideliu pasiry
žimu darys.

Žmog vagystės...
(Atkelta iš 1 psl.)

Į tai kancleris atsakė, kad 
netrukus parlamente jis leis 
viešus debatus dėl jam ir 
partijai mestų kaltinimų. Ir 
nors dėl šio klausimo gali 
kilti balsavimas dėl pasiti
kėjimo dabartinei vyriausy
bei, tačiau pastaroji neturi 
ko baimintis: SPD ir FDP 
koalicija gali perbalsuoti sa
vo politiškus priešus, ligi pa
sibaigiant šio parlamento 
kadencijai 1976 m. Tačiau 
jau dabar viešosios nuomo
nės tyrinėtojai pranašauja, 
kad sekančius rinkimus V. 
Vokietijoje greičiausia lai
mės CDU ir nauju kancle
riu būsiąs JAV medijos ne
mėgiamas p. J. Strauss

Prieš pat Velykų šven
tes į Australiją atskrenda 
iš Vokietijos dvynukai dai
nininkai Asta ir Alfredas 
Šalčiai. Šie jauni lietuviai, 
gimę dar Lietuvoje 1944 me
tais, jau yra gerai pagarsė
ję ne tik pačioje Vokietijo
je, bet ir už jos sienų. 
Jie yra užaugę Vokietijoje, 
lankę Vasario 16 gimanziją 
ir, tik dėl tėvų sveikatos, 
negalėjo emigruoti kitur, pa
silikdami Vokietijoje. Su di
deliu pasisekimu jie koncer
tavo Amerikoje ameriko
nams ir lietuviams. Nese
niai ir man teko girdėti jų 
įdainuotas modernias ro
mansų dainas vokiškai, ang
liškai, prancūziškai ir, žino
ma, labai daug lietuviškai. 
Susidomėjimas šiais jaunais 
dainininkais Sydnejuje ir 
ypatingai mūsų jaunimo 
tarpe, yra labai didelis. Lie
tuvių Klubas yra juos jau 
užsiangažavęs keturiems pa
sirodymams, kas duos gali
mybių visiems išgirsti sve
čių iš Vokietijos dainas.

Sydnejuje Vasario 16 mi
nėjimo proga, Lietuvių Klu
bo mažojoje salėje buvo su
rengta tautinių audinių pa
roda. Ši paroda buvo labai 
gražiai ir skoningai išdės
tyta, atskirai parodant liau
diškos dekoratyvinės kom
pozicijos, specialaus juostų 
išdėstymo, dirbtinio šilko, 
lino ir kt. Kaip ir minėjime, 
taip ir parodos apžiūrėjime 
dalyvavo daug sydnėjiškįu 
lietuvių. Visą parodą tvar
kė ir daug meniškumo į ją 
įdėjo, Genovaitė Kazokie- 
nė.

♦♦♦

Be kasmet įvykstančios 
lietuvių sporto šventės, ku
rių jau mes turėjome 25-kias 
kas antri metai. įvyksta ir 
Pabaltiečių sportinės pir
menybės. Šiais metais balan 
džio 25-26 dienomis Ade
laidėje įvyks jau IV-sios Pa
baltiečių Sporto Varžybos. 
Bus žaidžiama vyrų, moterų 
ir jaunių klasėse, krepši
nis, tinklinis ir šachmatai. 
Šias pirmenybes sutiko ofi
cialiai atidaryti Pietų Aus
tralijos premjeras Dunstan.

♦»*

Adelaidiškis Rimas Riau
ba iš Australjos Meno Ta
rybos gavo piniginę virš 
tūkstančio dolerių paramą, 
užbaigti savo kuriamam fil
mui ‘Make up’. Šis filmas 
yra jau atrinktas 1976-jų 
metų Londono Filmų Festi
valiui, kur jis bus rodomas 
kaip Australijos eksperi- 
mentalinis filmas. Šiuo metu 
šis jaunas filmų kūrėjas 
gyvena Sydnejuje ir be savo 
nuolatinio darbo su režisūra 
ir filmavimu, jis, kad kaulai 
nesuštingų ir per daug svo
rio neprisidėtų, pradėjo su 
koviečiais vėl žaisti krepši
nį. R. Riauba kalba labai 
gerai lietuviškai ir antroje 
metų pusėje išvažiuoja ku
riam laikui į Angliją ir Eu
ropą įsigyti daugiau žinių 
savo srityje.

♦♦♦

Tur būt kaip Amerikoje, 
Europoje ir kt., taip ir viso
je Australijoje, labai popu
liarios yra arklių, arklių 
su vežimėliais ir šunų azar
tinės lenktynės. Jos vyks
ta vienur ar kitur kiekvie
ną dieną ir vakarais, vie
nus padarydamos turtingais 
ir daugumą vargšais. Labai 
pelningas ir geras biznis 
yra čia auginti ir turėti 
lenktyninius arklius. Vie
nas iš tokių lenktyninių 
arklių farmerių yra P. Am- 
broza ir jo žmona medici
nos daktarė, kuri neseniai 
ir paliko savo pelningą me
dicinos kabinetą viename 
Sydnėjaus priemiestyje ir 
persikėlė į jų ūkį, esantį 
šios valstijos pietuose, neto
li puikaus pajūrio kurorto 
Nowra. Jau prieš daugelį 

metų P. Ambroza pradėjo 
domėtis lenktyniniais ark
liais, vėliau ir įsigydamas 
jų. Tačiau šiuo metu jie turi 
puikų ir gražų šių arklių 
ūkį, specialius arklių tre
nerius ir daugtūkstantinės 
vertės jaunų ir lenktyninių 
arklių, kurių vardus gana 
dažnai galima užtikti laimė
tojų sąrašuose.

***
Melbourno lietuvių para

pijoj, kurios ilgametis kle
bonas yra kun. Pr. Vase- 
ris, nuo 1950 metų yra pa
krikštyta 545 naujagimiai, 
kai per tą laiką yra palaido
ta 278 žmonės ir šių me
tų bėgyje susituokė 285 po
ros. Praeitais metais parapi
jos savaitgalio mokyklą lan
kė 80 mokinių. Gi daugiau
siai šią mokyklą yra lankę 
1961 metais -- 150 mokinių. 
Be parapijos, Melbourne 
randasi ir bendruomenės sa
vaitgalinė mokykla.

♦♦♦

Vasario pabaigoje Sydnė
jaus estų naciuose įvyko 
bendras Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomybių paskelbi
mo minėjimas -- coctail par- 
ty. Toks originalus pobūvis 
Sydnejuje buvo pirmą kar
tą. Šiame minėjime, be 
kviestinių lietuvių, latvių, 
estų,ukrainiečių ir vengrų 
bendruomeninių atstovų, da 
lyvavo ir daug australų 
kviestinių svečių, pralamen- 
to ir senato atstovų, N.S.W. 
ministerių ir kt. Minėjimą 
pradėjo estų laikraščio re
daktorė Miss T. Kroli, kai 
po oficialiosios dalies sekė 
vaišės ir jų metu grupiniai 
pasikalbėjimai. Šis subuvi
mas - minėjimas, pravestas 
pirmą kartą tokioje atmosfe
roje buvo tikrai pavykęs.

Ok. Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

ryje. Žiemos šaltis kausto 
žemę ir gnaibo importuotų 
‘specų’ rankas ir nosis.

Gamyklai montažo apara
tūrą gamina ‘šalies gamyk
los’. Iš už tūkstančių kilo- ’ 
metrų vežami įvairūs įrengi- 
maų ir gaunami visad ne lai
ku, ir visad netokie, kurie 
užsakyti. Tarp kitų tiekėjų, 
metrinio pavadinimo įstaiga 
‘Glavenergokompleks’ pra 
nešė, kad užsakyti agre
gatai negali būti pristatyti! 
Suvežtieji darbininkai, tuo 
tarpu (ir jau ilgą metą) netu
ri medicinos pagalbos; aš- 
tuoni šimtai žmonių gyvena 
be civilizuoto gyvenimo pa
togumų. Turėta keletą skau
džių nelaimių, vienoje nelai
mėje žuvo vaikas.

Nustatytas terminas se
niai praėjo. Ignalinos drena
žo vamzdžių gamykla ne
pastatyta. Aštuoni šimtai 
darbininkų visaip stumdosi 
aplink žiemos vėpūtiniais pri 
dengtą statybą. Nėra staty
binių medžiagų, negaunami 
montavimo agregatai. Žmo
nės neturi nei valgyklų, 
nei skaityklų, nei... pirčių.

Švyturio korespondentas 
ir keli aukšto rango staty
bininkai susimeta vienoje 
šaltoje patalpoje ‘pačiupinė
ti šaltus radiatorius’. Šal
ta. Visi susisupę į apsiaus
tus. Vos jie apsikeitė pora 
sakinių, gęsta elektros švie
sa! Viskas paskęsta tamso
je. “Žybsi tiktai suktinių 
ugnelės”, sako korespon
dentas, pateikdamas dar 
vieną sovietinę detalę. Vy-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

TORONTO PADANGĖJE
P. BASTYS

Moterų Būrelio kultūrinė 
popietė įvykusi šių metų ko
vo 9 d. Lietuvių Namuose 
sutelkė keletą šimtų lietu
viškais reikalais besirūpp 
nančios visuomenės. Tai 
buvo netuščias, bet su nauja 
ir gražia programa paren
gimas. Popietę pradėjo LN 
pirmininkas J. Strazdas ir 
čia pat pakvietė į sceną T. 
Valių, P. Radzevičiūtę-Kli- 
mienę, E. Kudabienę ir L. 
Nakrošienę prisegti prie už
dangos rūtą. Toji rūta buvo 
ne taip sau išsigalvoj-a, jos 
kilmė ir atsiradimas siekė 
daug senesnius laikus. Mat, 
tvarkant scenos įrengimus 
buvo panorėta uždangą ture 
ti tokią kaip kad Kauno 
valstybės teatre. O ten, visi 
atsimename, viduryje buvo 
rūtos šakelė.

Rengėjos programos išpil- 
dytojus nuo mažiausio iki 
didžiausio pavadino talen
tais. Gal būt tas pavadini
mas ir tinka, nes jie savo 
sugebėjimais, reikėtų pasa
kyti, išsiskyrė iš kitų savo 
bendraamžių.

Jauniausias talentas Lore
ta Stanulytė mums gražiai 
padeklamavo eilėraštuką 
‘Lietuvaitė’. Nedaug už ją 
vyresni Romas ir Edvardas 
Stanuliai paskambino duetą 
‘Dancing in a Ballet’. Jau ne 
naujokas buvo Edvardas La- 
buckas. Jis padeklamavo aiš 
kia dikcija mums ‘Yra šalis’ 
ir ‘Partizanai’. Pianinu pa
skambino Aldona Birietaitė 
ir Ramona Grigaliūnaitė. 
Abi muzikoje yra padariu
sios gražią pažangą. Skam
bino Beethoveno kūrinius. 
Vilius Pakštas akordeonu 
pagrojo ‘La Spagnola’. Visiš
kai nauji, ir gal daugiau
siai visus sudomino, tai Al- 
mio Ledo parodyti sugebėji
mai magijos srityje. Dauge
liui buvo nesuprantama, 
kaip tas jaunuolis taip vyku
siai galėjo iš nebūto padary
ti būtą. Visi, pav. mato, 
kaip yra kepamas koks tai 
kepsnys, o rezultate iš to pa
ties indo išimamas triušiu
kas. Parodė ir daugiau triu
kų. Jie visi buvo įdomūs ir 
atsilankiusieji apie juos ga
na gražiai atsiliepė. Galima 
sakyti, tik šios popietės pro
ga, sužinojome, kad mūsų 
tarpe auga ir bręsta naujas 
magiko talentas.

Tolimesnė programa per
ėjo į vyresniųjų rankas. 
Čia pasirodė jau žinomi ir 
dažnai scenoje matomi ta
lentai. Lilė Nakrošienė pa
skaitė Balio Arūno humoris
tinį feljetoną. E. Kudabienė, 
M. Kalvaitienė ir Ed. Labuc- 
kas linksmą sceną suvaidino 
iš ‘Sekminių Vainikas’.

Pabaigai tos dvi aukurie- 
tės paskaitė Anykščių šilelio 
improvizaciją ir padainavo 
ką tai panašaus į kupletus, 

rai sukasi ‘makorkės sukti
nius’. Argi jie neturi cigare
čių?

“Paaiškinkite skaityto
jams”, apmaudžiai prašo 
Švyturio korespondentas, 
“kodėl taip nėra, kaip norė
tųsi?”

Į tai galime atsakyti: 
“Todėl, kad ok. Lietuvoje 
viešpatauja sovietinė, oku
pacinė barbarija”. 

kuriuos baigdamos paminė
jo, kad čia Lietuvių Namuo
se mums gera būti ir veikti 
po Strazdo sparnu. Žinoma, 
visa tai kėlė gerą nuotaiką 
ir juoką.

Po programos, visi jos 
išpildytojai buvo iškviesti į 
sceną ir apdovanoti gėlėmis. 
Pati programa buvo vyku
siai parinkta ir neištęsta. 
Ją koordinavo Lialė Kriš- 
čiūnaitė-Ramosz. Taip pat 
reikia pasidžiaugti pranešė

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERT1FIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $l,0Q0, minimum. 
714% — 4 metų su $1,000, minimum. 
634% — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6 !/į% — 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 UP TO $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
ttiony 

avlngs
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Cioaed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

-r-

jos Vidos Javaitės gražiu 
lietuvių kalbos mokėjimu ir 
žodžių teisingu ištarimu. 
Čia pat Lietuvių Namų Mo
terų Būrelio pirmininkė Al
dona Jankaitienė pristatė 
svečius iš Sarnijos - daili
ninkus Ireną ir Osvaldą Mic
kūnus, kurių paroda Gedimi
no Pilies menėje įvyks š.m. 
balandžio 5 ir 6 dienomis. 
Kvietė atsilankyti ir su
sipažinti su jų kūryba.

Po programos sekė vai
šės, kurias paruošė tur
tingai įvairiausiais pyragais 
stalus nukraudamos LN 
Moterų Būrelio ponios. Lauk 
tina, kad panašių popiečių 
būtų suruošiama dažniau.
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DIDELĖS SVARBOS REIKALU 
LIETDVOS LAISVĖS BYLAI

Retai Amerikos lietuvių 
istorijoje buvo iškilęs toks 
svarbus reikalas bendros 
akcijos kaip šiuo metu. Tie
sioginėje pasėkoje ‘detente’ 
politikos J A V Valstybės De
partamentas linksta i de ju
re pripažinimą Lietuvos in- 
korporavimo Europos Šaų- 
gumo konferencijoje. Jung- 

' tinių Amerikos Valstybių -- 
laisvojo pasaulio tautų vado
vo -- įteisinimas Lietuvos 
okupacijos būtų tragiškas 
smūgis Lietuvos laisvės by
lai. Kad neleisti tam įvyk
ti, visi Amerikos lietuviai ir 
jų draugai privalo užversti 
Washingtona laiškais ir te- 
legramornisTLaiko nėra likę 
daug: tiesa, kad Saugumo 
konferencija įvyks tik vasa
rą, tačiau gairės pozicijų, 
kurių JAV delegacija laiky
sis konferencijos metu, yra 
nustatomos jau dabar.

Kaip nurodyta ALT’o 
atsišaukime, turėtų nelikti 
nei vieno lietuvio, kuris ne
pasiųstų laiško ar telegra
mos šiems politikams:

1. JAV Prezidentui Ge- 
rald R. Ford

£ Abiem savo valstijos se
natoriams

3. Savo distrikto kon- 
gresmanui.

4. JAV Valstybės sekre
toriui Henry A. Kissinger.

Būtų gerai, kad Chica
gos pavyzdžiu būtų suorga
nizuota atskiruose miestuo
se būstinės, kuriose jauni
mas mažiau pajėgesniems 
anglų kalboje padėtų sure
daguoti telegramas ar laiš
kus. Žinoma, nepalyginamai 
yra geriau, jei laiškai nėra 
standartiniai, tai yra vieno
do turinio, pasirašyti šimtų 
žmonių. Labai svarbu į laiš
kų rašymo akciją būtinai 
įjungti ir visus latvius su es
tais -- tai liečia tiek pat jų 
tėvų kraštą kaip ir mūsų. 
Reikia manyti mūsų laisvi
nimo veiksniai tai atliko.

Laiškuose Prezidentui 
Fordui reikia išreikšti padė
ką už priėmimą pabaltie-. 

I čiu delegacijos ir už jo rodo 
nūL prielanlcumą Lietuvos 
reikalui.
' Savo valstijos senatorius 
ir savo distrikto kongres- 
maną reikia prašyti, kad jie 
paremtų kongresmano E. 
Derwinskio rezoliuciją Hou- 
se Concurrent Resolution 
165, kuria reikalaujama, kad 
JAV delegacija nesutiktų, 
kad Europos Saugumo kon
ferencija pripažintų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pri
jungimą ir kad JAV politika 
ir toliau privalo jokiu būdu 
nepripažinti Baltijos valsty
bių įjungimo į Sovietų Są
jungą. Svarbiausia yra ra
šyti savo valstijos abiems 
senatoriams ir savo distrik
to kongresmanui -- rašymas 
kitų valstijų atstovams nė
ra taip svarus.

Laiškai JAV Valstybės 
sekretoriui Henry A. Kis
singer turi būti taktiški, 
nereiškią kokių protestų, 
bet nurodą, kad Baltijos vals 
tybės neteko savo nepri
klausomybės II-jo pasaulinio 
karo išvakarėse pasėkoje 
slapto Hitlerio-Stalino pak
to, padaryto 1939 m. rugpiū- 
čio 23 d. Po inkorporaci

jos, lietuvių tautos kova 
prieš rusų ir vokiečių oku
pantus perėjo į pogrindį. 
Ir dabar amerikiečių tauta 
nerastų visame pasaulyje 
ištikimesnių sąjungininkų 
kaip Pabaltijo tautos. Rei
kia išreikšti viltį, kad JAV 
politika ir toliau remsis ne
pripažinimu Baltijos valsty
bių įjungimo į Sovietų Są
jungą.

Veikti reikia skubiai: jei 
Lietuvos inkorporavimas Eu 
ropos Saugumo konferenci
joje bus pripažintas, jokie 
protestai ir demonstracijos 
vėliau nieko nebepadės.

D. Trimakas

MIELI LIETUVIAI,
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Valdyba, 1975 m. 
kovo 17 dienos posėdyje su
sipažinusi su spaudos pa
skelbtomis informacijomis 
apie Valstybės Departamen
te šiuo metu svarstomas 
galimybes de jure pripa
žinti Pabaltijo valstybių 
aneksiją ir pramatydama to
kių svarstymų pasekmes, 
priėjo šias išvadas:

a. JAV nusistatymas ne
pripažinti Pabaltijo valsty
bių aneksijos visuomet bu
vo ir pasiliks tvirta atra
ma lietuvių tautos siekiuo
se atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

b. Tos atramos praradi
mas galingiausios valstybės 
vyriausybės, išeivijos lietu
viams žymiai apsunkintų 
Lietuvos laisvinimo darbo 
pastangas, o okupuotam 
kraštui būtų didelis morali
nis smūgis.

c. Todėl būtina, kad visi 
išeivijos lietuviai, Ameriko
je ir laisvame pasaulyje, 
vieningai ir visuotinai veik
dami, siektų įtaigoti JAV 
Vyriausybę, kad ji iki šiol 
vedamos nepripažinimo po
litikos ne tik nepakeistų, 
bet išnaudodama visas turi
mas priemones, Jungtinėse 
Tautose, Europos Saugumo 
konferencioje ir kituose 
tarptautiniuose forumuose 
visoms Pabaltijo tautoms 
reikalautų laisvės ir nepri
klausomybės tol, kol tų tau
tų suvereninės teisės bus at
statytos.

d. Nors apie Valstybės 
Departamento galimus ėji m 
us kol kas žinome iš ne
oficialių spaudos pranešimų, 
tačiau paskutinio dešimtme
čio JAV Valstybės Departa
mento vedama politika tų 
Dranešimų teisingumu ma
žai abejonių bekelia, todėl ir 
nebėra prasminga laukti jų 
patikrinimo, bet reikia tuoj 
pat energingai imtis žygių, 
kad tie galimi ėjimai nebūtų 
padaryti.

Šias išvadas priimdama 
dėmesin, PLB Valdyba krei
piasi į Lietuvių Bendruo
menės kraštu valdybas ir 
kviečia jas imtis skubios 
akcijos. Kiekvieną krašto 
valdybą prašome vystyti to
kią akciją, kokia jos gyvena
mo krašto sąlygomis būtų 
pati efektingiausią. Telegra
mos ir laiškai JAV Prezi
dentui, prašant nepripažin
ti aneksijos ir siekti Pabal-

SUSTABARĖJUSI GALVOSENA

Po daugelio metų, pra
leistų už tėvynės ribų, visi 
esame pasiilgę savo krašto 
ir artimųjų. Su jais bend
raujame laiškais ir siunti
niais kiek leidžia Kremliaus 
valdovai. 0 iie. kultūrinio 
bendradarbiavimo vardan 
leidžia knygų ir propagandi
nių spaudinių siųsti kiek no
ri mums, bet nieko nepri
ima į ten be griežtos komu
nistinės okupanto cenzūros, 
net ir mokslinių amerikiečių 
autorių, jos dingsta pakeliui 
nepasiekę adresato. Jie lei
džia ir lankytis pas vieni ki
tus, bet tiktai išrinktieji 
gauna leidimus.

Koktu ir neįtikėtina buvo 
skaityti tėvynę aplankiusios 
australietės A. Karazijienės 
įspūdžius propagandiniam iš 
eiviams klaidinti skirtam 
laikraštuke *Gimtasis kraš
tas’ š.m, vasario 27 d. nr-y, 
korespondento komentarais 
pagražintus, kur ji atlieka 
komunistinio agento parei- 
gaš? įvairiais būdais garbin
dama Lietuvos okupantą, 
siūlo: “Svarbiausia įtikinti 
jaunimą, kad Lietuva yra 
moderni, šiuolaikinė, pa
žangi. Tie, kurie iš čia už
augusių jaunųjų buvo Lietu
voj, grįžo pilni įspūdžių, ku
rių niekaip kitaip negalima 
būtų jiems įdiegti. Jie žavi
si Lietuvos grobu, jie nuolat 
prisimena nepaprastą gimi
nių ir visai nepažįstamų 
svetingumą ir draugiškumą, 
jie su nuostaba ir pagarba 
kalba, kokį įspūdį jiems pa
darė Lietuvos jaunimo meilė 
savo gimtajam kraštui. Ir 
jiems patiems, ten pasisve
čiavusiems, Lietuva pasida
ro nebe abstrakcija, o gy
vybe pulsuojantis kraštas - 
ne tik jų tėvų, bet ir jų pačių 
šalis”.

Tiesa, jie parsiveža tikrai 
gražius įspūdžius kiek liečia 
Lietuvą ir lietuvius. Gam
tos grožio sovietiniai oku
pantai dar nesuspėjo visai 
sunaikinti, kaip niekuomet 
nesunaikins ir tikrų lietuvių 
savo tautos sūnų ir dukrų 
įgimto nuoširdumo, draugiš
kumo ir jų meilės savo gim
tajam kraštui.

Bet p. Karaziejienė ne
paklausė nei vieno jaunuo
lio, kokį įspūdį jaunimas par
siveža apie Lietuvos oku
pantą. Ar jiems nekyla klau
simas, kodėl jų ar jų tėvų bei 
protėvių gimtojoj žemėj šei
mininkauja ne lietuvis. bet 
‘ v y resnysis brolis ^rūsaą,*, 
kodėTrusiški gatvių pavadi- 
nimai ir pagrindinė oficiali 
kalba yra rusų. Kodėl jauni 
vyrai vežami į Rusijos gilu
mą kariuomenės atlikti ir į 
pramonės įmones, iš kur da
romos kliūtys grįžti į savo 
gimtąjį kraštą, o iš ten rusai 
siunčiami į Lietuvą. Kodėl 
iš mokyklų programų išmes
ta Lietuvos istorija ir vietoj 

tijo tautoms laisvės, būtų 
viena iš sėkmingų priemo
nių, tinkančių naudoti visų 
kraštų LB nariams. JAV 
lietuvius išskirtinai prašome 
raginti savo kongresmanus 
remti ir skubiai priimti 
kongrese esančią rezoliuciją 
H. Con. Res. 165, o senato
rius prašyti, kad panašią re
zoliuciją įneštų į Senatą. 
Prašome rašyti laiškus į 
spaudą, kad atkreipus visuo
menės dėmesį. Kam įmano
ma, siekti asmeninių ry
šių su kongreso, senato, 
Valstybės Departamento 
bei Baltųjų Rūmų pareigū
nais ir šiame reikale pra
šyti ių talkos. Planuojant 
ir vykdant akciją, stengtis 
savo valksmus derinti su ki
tų organizacijų to paties 
tikslo siekiančiais veiksniais 
ieškant ne konkurencijos, 
bet geresnių bendrų rezul
tatų. Kur galima, prašoma 
siekti visų trijų Pabaltijo 
tautų atstovams kartu.

PLB Valdyba 

savos dėstoma komunistų 
partijos istorija?

Be to, ji rašo: “Prieš dve
jus metus vaikščiodama Vil
niuj po tom kvepiančiom 
žydinčiom liepom ir klausy
dama burkuojančių balan
džių (tikrų -- ne simboli
nių), aš pagalvojau: Jeigu 
čia dabar būtų mūsų Dainos 
sambūris, jie niekuomet 
daugiau tos dainos nedai
nuotų, nes kiekvieną kartą 
jiems ašaros ir emocija gerk
les užgniaužtų”.

Įdomu žinoti, kodėl p. 
A.K. neaplankė Sibire ir 
kitose šiaurės taigose gyve
nančių brolių lietuvių, kur 
tūkstančiai kaulų išmėtyti 
pūva, o gyvi dar likę miškuo
se ir kalėjimuose pasmerkti 
lėtai mirčiai. Apie juos tu
rime daug jau gyvų liudinin
kų ir jų parašytų knygų. Ko
dėl ji nenuvažiavo ten pa
sėdėti po medžiu ir paklau
syti ne balandžių balso, 
bet kaip lietuvių kankinių 
sielos vaitoja, atskirtos nuo 
savo mylimų vaikų ir vaikai 
nuo tėvų? Kodėl nenuvyko į 
Sibiro taigas paklausyti va
karais dar gyvų kankinių 
raudų, gal ten labiau emoci
ja užgniaužtų jai gerklę, 
negu Vilniaus balandžiai.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Sukaktuvinis Seimas

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 14-me Seime, 
kuris įvyks š. m. gegužės 24-25 dienomis, Kapų puošimo 
savaitgaly, Ramada Inn viešbuty, 26811 Euclid Avenue, 
VVickliffe, Ohio 44092, Clevelande, bus paminėta Sąjungos 
25 metų nuo įsisteigimo Amerikoje sukaktis.

Sąjungos Valdyba kviečia visus Tarybos narius ir 
skyrių atstovus bei svečius gausiai dalyvauti.

Sąjungos valdyba taip pat primena, kad šiais metais 
tautinės minties laikraštis DIRVA švenčia 60 metų 
sukaktį, šie didžiai reikšmingi įvykiai įpareigoja mus 
įvertinant jų gilią prasmę, tinkamai atžymėti savo veiklą 
galimai ryžtingiau sustiprinant.

SEIMO DARBOTVARKĖ
šeštadienis, gegužės 24 d.

10:00-11:00 Registracija:
Seimo atidarymas ir garbės prezidiumo sudarymas; 
Iškilmingas posėdis:
1) Skyriaus ir Seimui rengti komiteto pirmininko 

dr. Antano Butkaus žodis;
2) Himnai;
3) Invokacija;
4) ALT S-gos pirmininko žodis — Emilija čekienė;
5) Mirusių S-gos narių pagerbimas — Jurgis 

Sirusas;
6) Sveikinimai — Juozas Bagdonas;
7) ALT S-gos 25 metų sukaktis — Jonas Jurkūnas.

12:30- 2:30 Darbo posėdis:
1) Seimo prezidiumo sudarymas;
2) Darbotvarkės priėmimas;
3) Seimo komisijų sudarymas;
4) S-gos valdybos ir revizijos komisijų pranešimai;
5) Diskusijos dėl pranešimų.

2:30- 3:30 Pertrauka.

3:30- 5:30 Darbo posėdis:
1) Lietuvių Tautinių Sąjūdžio pranešimas — 

A. Vakselis;
2) Pranešimas ALTos reikalais — Teodoras 

Blinstrubas;
3) Tautinė spauda — Dr. Jonas Balys;
4) Lietuvos Nepriklausomybės Fondas;
5) Diskusijos dėl pranešimų.

8:00 Banketas:
Programoje sol. Audronė Simonaitytė; 
Akompanuoja Birutė Smetonienė.

Sekmadienis, gegužės 25 d.
10:00-12:00 Darbo posėdis:

1) Skyrių atstovų pranešimai;
2) Skyrių įnašas tautinės srovės istorijai — 

A. Juodvalkis;
3) Diskusijos dėl pranešimų.

12:00- 2:00 Darbo posėdis:
1) Mandatų komisijos pranešimas;
2) Nominacijų komisijos pranešimas
3) Rinkimai: S-gos pirmininko ir valdybos narių;
4) Kontrolės komisijos ir Tarybos narių rinkimai;
5) Nutarimų komisijos pranešimas;
6) Kiti klausimai ir sumanymai;
7) Seimo uždarymas.

2:00- 3:00 Pertrauka.

3:00 Vilties Draugijos Suvažiavimas.

ĖMILI1A ČEKIENĖ

Ji siūlo išeivijos jaunimui 
išrašyti iš. nkupnnĮft^ I-io- 
tuvos knygų, knygelių, fil- 
mų, mokykloms skirtų pla
katų, net jeigu reiktų kreip
tis ir į oficialią įstaigą. Ji pik
tinasi, kad išeivijos tautinių 
šokių vadovai neįstengia su
rusinti tautinių drabužių.

"Daug kuo išeiviai galėtų 
džiaugtis, semdamiesi iš kil
niaširdiškai atveriamų Ta
rybų Lietuvos aruodų. Ir nė 
vienas piktinasi, kad blaivų 
protą nusveria ‘vaduotojiš- 
ki’ gąsdinimai, įtaigojimai”.

Gaila, kad p. A.K. aplan
kiusi Tarybų Lietuvą netu
rėjo progos susipažinti su 
‘šeminininko kilniaširdišku
mu’, matyt išsėdėjusi tas 
penkias dienas viešbutyje su 
giminėm. Mes, tačiau, gerai 
žinom jų šūkį: "Nebėra ponų 
-- nereikia ir dievo; nebėra 
vergų -- nereikia ir stabų”, 
sakė Leninas (Leninas, 1970 
m. 10 psl.) Bet visas pasau
lis mato, kad jų pavergtuo
se kraštuose nebėra ponų, 
bet yra tik vienas ponas -- 
Komunistų Partija ir jų vie
nas dievas -- Leninas, kurį 
lietuvių tautos gėdai ir mūsų 
poetė S. Neris tokiu pavadi
no: Leninas nemiršta nie

kad, niekad! Mūs didybė, 
sąžinė, drąsa!

Toliau rašoma: “Emigraci
jos jaunimui neatitaisomos 
skriaudos yra pridariusi po- 
litikieriška, sustabarėjusi 
galvosena. Šiaudinės pasto
tės ir mergelės su grėb 
liais ant pečių labai roman
tiška ir gražu, bet jauni
mui tai viduramžiai. Daug 
svarbiau yra supažindinti 
juos su šių laikų Lietuva. 
Kodėl turime ignoruoti ten 
verdantį kultūrinį gyvenimą 
vien todėl, kad ten mūsų nė
ra...” Kodėl gi autorė ten ne- 
pasilikai?

Šiuo atveju pilnai sutinka
me, kad jaunimas turi 
matyti šių dienų Lietuvą, 
deja, kurios jiems niekas 
nerodo. Jei būtų tikrai 
kultūrinis bendradarbiavi
mas, tai galėtume abipusiš
kai lankytis ir literatūra 
laisvai dalintis, keliauti taip, 
kaip jie čia atvykę keliau
ja. Tada jaunimas susipa
žintų ir įsitikintų, jog ten 
sovietinis genocidas tebė
ra vykdomas tik netiesio
giniu būdu per mokyklas, 
per komjaunimo organizaci
jas, per vadovėlius, spau
dą ir radiją, kurie be per
traukos propaguodami ko
munistines idėjas, ateizmą, 
internacionalizmą. Tai nėra . 
bendradarbiavimas, o tik . 
naujos klastingos pinklės, 
silpninti išeivijos lietuvių 
kovos už laisvę pastangas 
ir skaldyti visuomenę savo 
tarpe.

Atrodo, kad ne visos iš
eivijos, o tik pačios p. A. 
Karazijienės galvosena su
stabarėjusi, o akys parau
dusios, todėl į tinklą, kaip 
žuvis įlindo ir nieko nema
tė.

Ta proga verta prisimin
ti prieš keletą metų į laisvę 
atsiusto J.P, skelbti Mask
vos komunizmo idėjasL žo~ 
džius, kai visa tai atliekama, 
kaip į vakarus atvykus elg
tis liepė.

’^gyti vakariečių valdžios 
organų bei esančių užsieny
je lietuviu pasitikėjimą. Vai
dinti taip, kad atrodytų, 
jog tikrai esu Lietuvos pat
riotas. Nebūti perdaug gud
riam ir kartu kvailam. Sek
ti kiekvieną vakarietį, lietu
vį, sužinoti jo būdą, silpny
bes, adresus ir t.t.

Nustatyti, kokius asmenis 
būtų galima užverbuoti, kad 
dirbtų Maskvai. Sužinoti lie
tuviškųjų organizacijų pava
dinimus, nustatyti jų paskir
tis, sužinoti vadus, jų adre
sus ir t.t. Aktyviai dalyvau
ti lietuviškose organizacijo
se, stengtis pasiekti to, kad 
būčiau paskirtas į organiza
cijų vadovybę ir vėliau apie 
viską pranešti Maskvos 
MGB" ir t.t.

Jis, Pranas Jančauskąą, to 
liau rašo: “Negalėjau pakel
ti to, kad komunistinė Rusi
ja laiko Lietuvą žiaurioje 
okupacijoje, klastingai ir be 
gailesčio naikina lietuvius, 
alina kraštą, neduoda jokios 
laisvės, viskas pagrįsta 
smurtu ir melu”. (Į Laisvę, 
nr. 50 psl. 75) Todėl atvy
kęs prisipažino vakarų pa
reigūnams, kokiu tikslu at
siųstas.

KLAUSINĖJA APIE 
ĮVYKIUS LIETUVOJE

Mūsų žiniomis kai kurie 
lietuviai įvairiose šio kraš
to valstijose vėl yra apklau
sinėjami Imigracijos De
partamento apie 1941-45 
metų įvykius Lietuvoje. 
Klausimai daugiausiai liečia 
žydų kalinimą ir jų naikini
mą tuo metu. Balfo Centro 
Valdybos pirmininkė šiuo 
reikalu yra aplankiusi Imi
gracijos Departamentą Wa- 
shingtone ir pareiškusi pro
testą dėl tokio jų neteisėto 
elgesio. Jei kas nors buvo 
kviestas tokiems apklausi
nėjimams, prašome praneš
ti Balfo Centrui — 2606 W. 
63rd Street, Chicago, UI. 
60629, kad Balfas turėtų 
daugiau žinių šio reikalo ap- 
ginimui Imigracijos skyriuje,
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GAILESTINGIEJI PERSEKIOJAMIEMS TIKINTIESIEMS LIETUVOJE

L.K.R. ŠALPAI AUKOJUSIEJI 
1974. II 1. — 1975.1. 31.

Šalia asmeniškos paramos saviesiems Lietuvoje, lietuviai 
suteikė didžią paramą tikintiesiems, kurie neturi rėmėjų, bet yra 
reikalingi pagalbos. Geraširdžiai skyrė savo aukas nežinomiems 
broliams ir sesutėms, ypač paliegėliams ir skriaudžiamiems dėl 
tikėjimo ir Tėvynės meilės. Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
gavo stambių ir smulkesnių aukų, bet visos jų buvo duotos 
noriai ir su lietuviška artimo meile. Jų eilėse randasi ir ne lie
tuvių geraširdžių dovanos. Kiekvienam ir visiems buvo pakvi
tuota ir padėkota. Čia tik viešai reiškiame LKR Šalpos ir gavu
sių paramos giliausią padėką. Dėkojame ir už skatiką, nes tai 
buvo gailestingumo dovana, nors ir nepaskelbiame kiekvieno 
aukotojo. Tačiau Šv. Mišių auka aukajama kasdien už visus gera
darius gyvuosius ir jau amžinybėj gyvenančius.

PARAPIJŲ IR MISIJŲ AUKOS
Šv. Kazimiero, Los Angeles, Calif.........................................$3,789.50
Šv. Juozapo, Waterbury, Conn............................................. 2,270.00
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo,

East St. Louis, III...............................................................  1,166.50
Šv. Jurgio, Cleveland, Ohio ................................................. 938.20
Aušros Vartų, Hamilton, Kanada......................................... 917.70
Lietuvių Misija, Sudbury, Kanada ..................................... 911.65
Prisikėlimo, Toronto, Kanada ............................................. 806.00
Šv. Kazimiero, Pittston, Pa.................................................... 720.00
Apreiškimo, Brooklyn, N. Y................................................. 630.00
Nesiliaujančios Pagalbos Švč. Mergelės Marijos,

Cleveland, Ohio ... -.......................................................... 598.43
Aušros Vartų, Worcester, Mass............................................. 584.17
Šv. Mergelės Marijos Gimimo, Chicago, III......................... 558.00
Šv. Juozapo, Scranton, Pa..................................................... 512.00
Švč. Trejybės, Wilkes-Barre, Pa............................................ 475.00
Šv. Pranciškaus, Athol, Mass................................................. 470.16
Lietuvos Kankinių, Mississauga, Kanada .......................... 460.00
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos, Chicago, III 402.00 
Šv. Alfonso, Baltimore, Md.................................................... 400.00
Šv. Petro ir Povilo, Grand Rapids, Mich............................. 380.40
Šv. Jurgio, Philadelphia, Pa................................................. 376.00
Šv. Jurgio, Albany, N. Y........................................................ 368.00
Šv. Antano, Detroit, Mich...................................................... 365.00
Šv. Kazimiero, Delhi, Kanada ............................................. 335.00
Švč. Mergelės Marijos, Kington, Pa..................................... 325.00
Šv. Jurgio, Shenandoah, Pa.................................................... 310.00
Šv. Onos, Luzeme, Pa............................................................ 303.69
Karalienės Angelų, St. Catharines, Kanada...................... 301.00
Šv. Kazimiero, Amsterdam, N. Y......................................... 300.00
Šv. Petro ir Povilo, Hazleton, Pa......................................... 300.00
Šv. Kazimiero, Worcester, Mass............................................ 298.17
Šv. Jurgio, Norwood, Mass....................................................... 393.00
Šv. Kryžiaus, Dayton, Ohio ................................................. 291.43
Dievo Apvaizdos, Southfield, Mich........................................ 266.00
Šv. Kazimiero, Lyndwood-Plymouth, Pa............................. 253.00
Šv. Petro, So. Boston, Mass.................................................... 246.00
Šv. Juozapo, Lowell, Mass..................................................... 240.00
Šv. Antano, Bridgeville, Pa.................................................... 239.20
Šv. Kazimiero, Brockton, Mass............................................. 235.00
Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Lawrence, Mass..................... 234.00
Šv. Pranciškaus, Miners Mills, Pa........................................ 231.00
Šv. Kazimiero, Providence, R. 1............................................ 225.00
Šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa................................................ 218.00
Šv. Pranciškaus, Minersville, Pa............................................ 215.00
Šv. Kazimiero, Paterson, N. J................................................ 205.00
Šv. Andriejaus, New Britain, Conn..................................... 200.00
Švč. Trejybės, Newark, N. J................................................. 200.00
Šv. Antano, Omaha, Nebr........................................................ 185.00
Apreiškimo, Frackville, Pa..................................................... 173.15
Šv. Antano, Cicero, III............................................................ 170.00
V. J. Atsimainymo, Maspeth, N. Y........................................ 170.00
Šv. Andriejaus, Philadelphia, Pa.......................................... 165.00
Šv. Juozapo, Hanover, Pa......................................  165.00
Šv. Juozapo, Mahanoy City, Pa............................................ 160.00
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos,

Cambridge, Mass................................................................ 155.00
Šv. Mykolo, Scranton, Pa........................................................ 151.00
Švč. Mergelės Marijos, Wanamie, Pa.................................... 138.00
Aušros Vartų, Montreal, Kanada......................................... 136.00
Šv. Antano, Forest City, Pa................................................. 130.00
Šv. Jurgio, Rochester, N. Y.................................................... 123.48
Šv. Juozapo, Duryea, Pa........................................................ 110.00
Šv. Kazimiero, Philadelphia, Pa............................................ 110.00
Šv. Mykolo, Easton, Pa............................................................ 110.00
Šv. Kazimiero, St. Clair, Pa................................................. 106.50
Lietuvių Misija, Belmont, Calif............................................ 100.00
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos, London, Kanada..........  100.00
Šv. Kryžiaus, Schenectady, N. Y......................................... 100.00
Šv. Vincento, Girardville, Pa.................................................... 85.60
Šv. Petro ir Povilo, Rockford, III........................................ 82.00
Švč. Mergelės Marijos, Eynon, Pa........................................ 80.45
Šv. Petro ir Povilo,, Tamaųua, Pa........................................ 80.00
Šiluvos Švč. Mergelės Marijos, Maizeville, Pa................. 76.35
Švč. Jėzaus Širdies. Nevv Philadelphia, Pa......................... 75.00
Šv. Mykolo, Shamokin, Pa.................................................... 72.00
Lietuvių Misija, Ottawa, Kanada......................................... 60.00
Šv. Kazimiero, Sioux City, Iowa......................................... 60.00
Šv. Petro ir Povilo, Sugar Notch, Pa................................. 55.00
Šv. Petro ir Povilo, Elizabeth, N. J....................................... 50.00
Šv. Jurgio, Brooklyn, N. Y.................................................... 43.00
Šv. Antano, Reading, Pa......................................................... 37.00
Karalienės Angelų, Brooklyn, N. Y..................................... 35.00
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos,

Sheboygan, Wisc............. ’................................................. 35.00
Sopulingosios Dievo Motinos, Kearny, N. J......................... 35.00
Šv. Jono, Coaldale, Pa............................................................ 25.00
Šv. Izidoriaus, Braddock, Pa................................................. 17.50
Šv. Petro ir Povilo, Homestead. Pa..................................... 17.50
Šv. Kazimiero, Montreal. Kanada ..................................... 15.00
Šv. Juozupo, Du Bois, Pa........................................................ 10.00
Šv. Kazimiero, Gary, Ind........................................................ 10.00
Šv. Kazimiero, Pittsburgh, Pa................................................ 10.00

KUNIGŲ DOVANOS
Kun. T. Palis, Pittsburg, Calif.................................................$2.000.00
Kun. A. Grigaitis, Amsterdam, N. Y.................................... 300.00
Kun. G. Vilčiauskas, Waterbury. Conn............................. 300.00
Kun. A. Rubšys, Bronx, N. Y................................................ 203.00
Kun. A. Račkauskas, Brooklyn, N. Y................................. 200.00
Kun. V. Radvina, Fortūna, Calif......................................... 200.00
Kun. J. Stankevičius, Cicero, III............................................ 170.00
Kun. W. Stankūnas, Montreal, Kanada .......................... 150.00
Kun. J. Tautkus, Omaha, Nebr............................................. 135.00
Kun. V. Martinkus, Providence, R. 1................................. 125.00
Kun. A. Sabas, Sudbury, Kanada ..................................... 125.00
Kun. L. Dieninis, Harrisville. Mich..................................... 100.00
Prel. A. Durand, Northfield, Minn........................................ 100.00
Kun. Pr. Manelis, Belmont, Calif......................................... 100.00

DIRVA

Prel. L. Mendelis, Baltimore, Md....................................... 100,00
Kun. J. Ruokis, Waterbury, Conn.......................................... 100.00
Prel. J. Scharnus, Newark, N. J....................................... 100.00
Prel. A. Vasys, Putnam, Conn............................................. 100.00
Prel. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y....................................... 85.00
Kun. V. Cukuras, Putnam, Conn....................................... 75.00
Prel. V. Martusevich, Philadelphia, Pa................................ 75.00
Kun. J. Pakalniškis, Maspeth, N. Y..................................... 75.00
Kun. N. N................................................................................... 75.OO
Tėvai Jėzuitai, Hawthorn, Australija ............................. 74.25
Kun. K. Senkus, Stuttgart, Vokietija .................  70.00
Kun. V. Aleksonis, Selz, N. Dak.......................................... 60.00
Kun. Č. Auglys, Chicago, III................................................ 60.00
Kun. V. Skilandžiūnas, Ottawa, Kanada ......................... 60.00
Kun. N. N.........................................  60.00
Kun. A. Kardas, New York, N. Y....................................... 55.00
Kun. J. Grabys, Watervliet, N. Y...................................... 55.00
Kun. A. Arminas, Sao Paulo, Brazilija ......................... 50.00
Kun. W. Banasiewicz, Esmond, N. Dak. .. j.................... 50.00
Kun. V. Bartuška, Bronx, N. Y..................................  50.00
Kun. P. Butkus, Sydney, Australija ................................ 50.00
Kun. P. Daugintis, SJ, Sao Paulo, Brazilija ................. 50.00
Kun. A. Janiūnas, So. Boston, Mass. ................................ 50.00
Kun. M. Kirkilas, Chicago, III............................................... 50.00
Kun. L. Klimas, Shirley, N. Y............................................ 50.00
Kun. Br. Liubinas, Kaiserslauten, Vokietija...................... 50.00
Kun. S. Morkūnas, Sioux City, Iowa ............................ 50.00
Kun. L. Musteikis, Plainview, Nebr................................. 50.00
Kun. A. Petraitis, Schenectady, N. Y................................ 50.00
Kun. J. Pragulbickas, Elizabeth, N. J............................... 50.00
Prel. P. Ragažinskas, Sao Paulo, Brazilija .................... 50.00
Kun. A. Rubikas, Memmingen, Vokietija ..................... 50.00
Kun. J. Šeškevičius, Sao Paulo, Brazilija .................... 50.00
Kun. V. Siliauskas, Tustin, Calif........................................ 50.00
Kun. K. Širvaitis, Holland, Pa............................................. 50.00
Kun. A. Valiuška, Phoenix, Ariz......................................... 50.00
Kun. D. Pocus, Kearny, N. J.....................   35.00
Kun. B. Ivanauskas, Cleveland, Ohio ............................. 30.00
Kun. V. Karalevičius, Newark, N. J................................... 30.00
PreL V. Balčiūnas, Thompson, Conn................................... 25.00
Kun. A. Baltruchunas, So. Boston, Mass......................   25.00
Kun. P. Raugalas-Ruggles, Brooklyn, N. Y..................... 25.00

ORGANIZACIJŲ PARAMA
Vyr. V. — LKRŠ Rėmėjai, Chicago, III..........................$13,000.00
J. A.V. Katalikų Vyskupų metinė parama ...................... 10,000.00
Clevelando LKRŠ Rėmėjų Komitetas ............................. 1,536.63
Sydney Lietuviai, Australija ............................................. 902.33
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo

mokykla, Chicago, III..................................................... 150.00
Liet. Kat. Moterų Draugija, Šv. Kazimiero par.

skyrius, Delhi, Kanada ................................................. 100.00
Liet. Kat. Moterų Sąjunga, 29 kuopa, Brooklyn, N. Y. 100.00 
Memmingeno Lietuviai, Vokietija ..................................... 100.00
Šv. Antano parapijos Tretininkės, Detroit, Mich............. 50.00
Lietuvos Vyčiai, 17 kuopa, So. Boston, Mass................. 40.00
Lietuvos Vyčiai, 1 kuopa, Brockton, Mass..................... 25.00
Lietuvos Vyčiai, 29 kuopa, Newark, N. J..................... 25.00
Lietuvos Vyčiai, 26 kuopa, Worcester, Mass..................... 25.00
Lietuvos Vyčiai, 96 kuopa, Dayton, Ohio ...................... 25.00
Švč. Jėzaus Širdies Seselės, Honolulu, Hawaii .......... 25.00

PAVIENIŲ ASMENŲ AUKOS
N. N., Maspeth, N. Y............................................................... $1,500.00
P. Navadauskas, Waterbury, Conn..................................... 1,000.00
R. Subart, E. St. Louis, III.................................................... 1,000.00
A. t A. N. N., Chicago, III.................................................... 500.00
A. Lukoševičiūtė, Grand Rapids, Mich............................. 500.00
N. N., Brooklyn, N. Y........................................................... 350.00
A. ir E. Garkai, Euclid, Ohio............................................. 250.00
M. Kubilienė, Waterbury, Conn......................................... 250.00
Dr. A. Starkus, Brooklyn, N. Y....................................... 250.00
St. Radzevičiūtė, S. Euclid, Ohio ..................................... 212.00
K. Pabedinskas, Oak Park, III............................................ 150.00
M. Matulionienė, Cleveland, Ohio..................................... 120.00
Dr. K. Alminas, Loup City, Nebr..................................... 111.70
F. Januškevičius, Sydney, Australija ............................. 100.00
J. Kibickas, Sudbury, Kanada ......................................... 100.00
Dr. Kišonas su Ponia, Sydney, Australija ...................... 100.00
Wm. J. Markalonis, Reynoldsville, Pa............................. 100.00
Dr. J. Masilionis, Dayton, Ohio ..................................... 100.00
S. ir B. Mažučiai, Chicago, III............................................. 100.00
Alg. ir J. Nakai, Southfield, Mich..................................... 100.00
N. N„ Clifton, N. J................................................................... 100.00
Dr. K. Rimkus, Chicago, III................................................ 100.00
N. N., Kearny, N. J................................................................ 100.00
R. Shatai, Huntsville, Ala.................................................... 75.00
M. Damijonaitytė, Boys Town, Nebr................................. 70.00
P. Burokas, Sydney, Australija ......................................... 50.00
M. Daugėla, Freehold, N. J.................................................... 50.00
F. Hirst, So. Boston, Mass.................................................... 50.00
J. Jacobus, Fair Lawn, N. J................................................ 50.00
Em. Jurevičiūtė, Linden, N. J............................................. 50.00
E. Katilienė, Omaha. Nebr................................................... 50.00
Dr. J. Kriaučiūnas, Toledo, Ohio ................................. 50.00
S. Kudirka. Locust, N. J........................................................ 50.00
St. Masilionytė, Cleveland, Ohio ..................................... 50.00
Dr. B. ir A. Radzivanai, Richmond Hill. N. Y................. 50.00
Pr. Stončius, Chicago, III..................................................... 50.00
R. ir J. Bružai, Far Rockway, N. Y................................. 47.50
A. Aleksis; Waterbury, Conn................................................ 45.00
Dr. A. ir E. Bridžiai, Cleveland, Ohio .......................... 40.00
P. Šiaučiūnai, Sandfly, Australija ................................. 40.00
A. Žukauskienė, Cicero, III................................................. 35.00
M. Iešmantienė, Cleveland, Ohio  ........................... 30.00
Dr. J. Mačiulis, Lakewood, Ohio ..................................... 30.00
A. ir J. Audroniai, Los Angeles, Calif...................   25.00
M. Barčiauskienė, Simcoe, Kanada ................................. 25.00
T. Bukness, Cleveland. Ohio ............................................. 25.00
P Gauronskas, Santa Monica, Calif.................................... 25.00
Dr. V. ir V. Gruzdžiai. Euclid, Ohio................................. 25.00
G. Juškėnas. Cleveland, Ohio ......................................... 25.00
N. Kardelis. Leduc, Kanada ............................................. 25.00
J. ir J. Kunevičiai, Parma, Ohio ..................................... 25.00
Dr. G. Matienė, Independence, Ohio ............................. 25.00
E. Mickeliūnienė. Richmond Hill. N. Y............................. 25.00
R. Nelsai, Fullerton, Calif..................................................... 25.00
L. Remeikienė, Sudbury, Kanad ..................................... 25.00
M. Šaulienė, Paterson. N. J................................................ 25.00
Dr. D. Surantas. Rockford, III............................................ 25.00
E. Valeska. Toronto, Kanada ............................................. 25.00
Dr. S. ir H. Žmuidzinai. Glendale, Calif............................ 25.00

Su padėka ir malda,
L.K.R. Šalpos Valdyba

1975 m. kovo 26 d.

Clevelando latvių skautų šventėje tribūnoj prie žvakių 
stovi iš kairės Amerikos raj. vadas vad. Raimunds 
Čaks ir Clevelando skautų vadovas vad. Hugo Kling- 
bergs.

SVEČIUOS PAS CLEVELANDO

LATVIU SKAUTUS
Latvių skautų Dauguvos 

vardo 51 draugovė, turinti 
savo eilėse per 50 berniu
kų, kovo mėn. Šventė 20 me
tų sukaktį. Šventė įvyko 
Clevelando latvių ev.-lut. dr- 
jos salėje Lakewoode. Jo
je dalyvavo jaun. skautai, 
skautai, roveriai (mūsų skau 
tai vyčiai) ir vadovai va
dovaujami vad. Hugo Kling- 
bergs. Prisirinko pilna salė 
žmonių - skautų tėvai, or- 
gan. atstovai, skaučių vado
vės ir būrys skaučių. Iš 
Detroito atvyko latvių, vyr. 
skautin. vad. Fricis Sipols, 
iš Milwaukee latvių sk. 
Amerikos rajono vadas vad. 
Raimunds Čaks, kuris yra 
didelis lietuvių skautų bičiu
lis. Amerikiečius skautus 
atstovavo 1 distrikto komi- 
sionierius Mr. Jacobson. Iš 
Clevelando lietuvių skautų 
kviesti dąlyvavo v.s. V. Kiz- 
laitis ir Pilėnų tunto atsto
vai ps. Vyt. Staškus ir ps. 
Eug. Jakulis.

Vad. H. Klingbergs vado
vaujant į salę įžygiavo vals
tybinės ir skautų vėliavos ir 
visi skautai su savo vado
vais. Jiems užėmus savo vie
tas, skautai uždegė 12 žva
kių ir sugiedotas Amerikos 
Himnas. Kun. K. Briedis 
sukalbėjo maldą, o kun. U. 
Ukštiųš pasakė ilgesne reli
ginio turinio kalbą.

Pagrindinę kalbą pasakė 
skautų globos ilgametis pir
mininkas Al. Spalviųš. Jis 
plačiau nušvietė sąlygas, ku
riose skautams teko dirbti 
ir padėkojo visiems vado
vams už nenuilstamą gra
žų darbą su latvių jaunimu.

Sveikino įvairių latvių or- 
gan. vadovai ar atstovai ir 
kartu įteikė dovanų vokelį 
su čekiais. Skaučių vadovė 
sveikindama įteikė žvakidę 
su degančiomis tautinių spal 
vų žvakėmis. Mr. Jacobson 
sveikino amerikiečių skau
tų vardu. Mūsų Pilėnų tun
to skautų vardu sveikino 
ps. Eug. Jakulis ir įteikė 
pačių gamybos simbolinę 
žvakę.

Vyr. skautin. vad. Fr. Si
pols ir rajono vadas vad. 
R. Čaks sveikindami skau
tus keletai jų įteikė išsi- 
tarnavimo ženklelius. Vad. 
Eriks Ievinš prieš 20-tį 
metų įsteigęs Clevelande 
Dauguvos 51 latvių skautų 
dr-vę trumpai priminė pir
mąsias veiklos dienas ir 
kvietė nepamiršti praeities. 
Jis visiems priminė: "Jei 
mes nevertinsime praeities, 
tai mažai ką pasieksime”. 
Po to buvo perskaityti gau
ti sveikinimai raštu iš 
skaučių vyr. skautin. vad. 
Z. Gaujenieks, iš skautų ta
rybos pirm. vad. Alf. Gauje
nieks ir kitų latvių skautų 
vienetų esančių Amerikoje 
ir kituose kraštuose.

Sueigą užbaigė skautų va
dovas vad. H. Klingbergs 
padėkodamas vadovams, tė
vams ir visuomenei bei svei
kintojams ir pakvietė visus 
šią šventę užbaigti Latvijos 
Himnu. Sugiedojus himną 
ir išnešus vėliavas visi skau
tai įsikūrė scenoje. Čia pora 
skautukų pagrojo smuiku, o 
roveris Valdis Krebs pa

skambino S. Rachmaninoff 
preliudą. Po to visi skautai 
įsikūrę ‘miške’ prie laužo iš
pildė atsiminimus iš Daugu
vos skautų dr-vės darbų, 
perpintus gražiai išpildyto
mis dainomis. Užbaigiant 
laužą visi skautai labai gra
žiai sudainavo puikiai nu
skambėjusią tradicinę latvių 
roverių dainą.

Pasibaigus programai vi
si susirinkusieji buvo pa
kviesti vaišėms, kurias teų 
pat paruošė skautų motinos. 
Laike vaišių net trimis apa
ratais iš slaidžių buvo 
rodomi latvių skautų gyve
nimo vaizdai. Besivaišinant 
ir besišnekučiuojant atsira
do ir didžiulis jubiliejinis 
tortas. Vaišės pasibaigė jau 
po 12 vai. nakties.

Latviai skautai apsirengę 
tvarkingomis uniformomis 
ir savo drausminga ir gra
žia laikysena paliko visiems 
labai gražų įspūdį. Jautėsi 
gražus tarpe skautų, jų tė
vų ir visuomenės bendravi
mas.

Lai dzivo Klivlandes lat- 
viešu skauti!

V. Kizlaitis

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SKILLED 

VERTICAL TURRET LATHE 
OPERATORS 

GEAR CUTTER OPERATORS 
FORM MILLING TYPF. MACHINE 

Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up work from blue 
prints & close tolerance.
THE STAHL GEAR A MACHINE CO.

3901 Hamilton 
Cleveland, Ohio 

216-43 1-2820
(22-27)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

MACHINE
GEAR MACHINE 

OPERATORS
FOR IST & 2ND SHIFT

To set-up and operate Gear Cutting 
equipment. Mušt have experience on 
some, or all of the follovving: No. 12, 
14, 24A Gleason Bevel Gear genera- 
tors, 16-16 Barber-Colman Hobbers, 
Fellows Gear Shapers. Mušt relocnte 
in the Pittsburgh area. Steady Vvork 
for qualified men. Send letter stafing 
experience and salary requiremenls 
to: Thomas S. Henderson.

HENDERSON GEAR 
CORP.

Box 65, Venetia, Pa. 15367
(16-241

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL 

TECHNOLOGIST
MT(ASCP) Registered or Candidate. 
Good salary & benefits. In a new 110 
bed modern hospital located in a 
tovvn of 50,000. Call collect (405) 
234-337 1, Ext. 382.

Apply or write:
To Chief Laboratory Technologist

ENID MEMORIAL HOSPITAL
ENID, OKLAHOMA 73701 

(18-24)

JANITORIAL PEOPLE
Ve are now accepting applications 
for full and part time work in the 
greater Hartford areas.
All applicants mušt bring 2 vvritten 
references on letterhead at the time 
they come in to fili out an applica- 
tion.
Ali applicants mušt apply in person 
only on Monday and Wednesday.

BUILDING 
MAINTENANCE CORP.

108 Constitution Plaza 
Hartford, Conn.
(203) 525-2112

(20?



MSTISLAVAS V. DOBUŽINSKIS
Mstislavas Dobužinskis 

gimė 1875 m. Novogorode. 
Tai seniausias istorinis šiau
rės Rusijos miestas. Jo tė
vas, kilęs iš senos lietu
viškos šeimos, buvo gvardi
jos artilerijos karininkas. 
Jo motina, operos daininin
kė, buvo novgorodietė. Ne
trukus jo tėvai persiskyrė, 
ir jaunąjį Dobužinskį auk
lėjo tėvas. Visą savo gyve
nimą Dobužinskis labai ver
tino ir mylėjo savo tėvą. 
Jis buvo labai aukštos kultū
ros, žavėjosi gamta, istorija 
ir menu. Pastarasis tėvo po
mėgis ir nulėmė jaunojo Do
bužinskio likimą. Su savo 
tėvu jis daug keliavo ir mo
kėsi. Peterburge jis įgijo 
teisės mokslų diplomą. Bai
gęs teisės studijas, savo 
tėvo skatinamas, jis tęsė 
savo dailės studijas, kurias 
buvo pradėjęs nuo dešim
ties metų amžiaus. Jis studi
javo Peterburge, Prancūzi
joje, Vokietijoje, Italijoje. 
Grįžęs į Peterburgą, ilgesnį 
laiką atsidėjo graviūros stu
dijoms.

1902 m. Dobužinskis įsi
jungė į grupę vardu ‘Mir 
Iskustva’ (Meno pasaulis). 
Šis judėjimas daug prisi

--------------------------------------------------------------------------

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

American Travel Service Bureau šiais me
tais yra suorganizavęs 11 grupinių kelionių į 
Lietuvą. Skubėkite registruotis — vietų skai
čius ribotas!
5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena KAUNE).
Kiekvieną grupę lydės patyręs kelionių 

vadovas.
#1—Gegužės 26 d. — birželio 10 d: iš NEVV YORKO

— $979.00, iš CHICAGO — $1098.00
2 naktis Maskvoje; 6 Vilniuje; 5 Talline; 2 
Maskvoje.

#2—Birželio 8 d. — birželio 23 d. iš NEW YORKO — 
$1135.00; iš CHICAGO — $1254.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 2 Maskvoje; 6 naktis 
Romoje.

#3—Birželio 23 d. — liepos 8 d. iš NEVV YORKO — 
$1126.00; iš CHICAGO — $1245.00. 2 naktis i 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Talline; 3 Leningrade, j 

i #4—Liepos 6 d. — liepos 21 d. iš CHICAGO — 
$1280.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 1 Mask- i 
voje; 7 naktis Romoje.

#5—Liepos 14 d. — liepos 29 d. iš NEVV YORKO — 
$1135.00; iš CHICAGO — $1254.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 5 Talline; 2 Maskvoje.

j #6—Liepos 27 d. — rugpiūčio 11d. iš NEVV YORKO
— $1150.00; iš CHICAGO — $1269.00. 2 naktis j 
Maskvoje; 5 Vilniuje; l Maskvoje; 6 naktis 1 
Romoje.

#7—Rugpiūčio 4 d. — rugpiūčio 19 d. iš NEVV YOR
KO — $1135.00; iŠ CHICAGO — $1254.00. 2 nak
tis Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Talline; 4 Lenin
grade.

#8—Rugpiūčio 18 d. — rugsėjo 1 d. iš NEVV YORKO
— $1150.00; iš CHICAGO — $1269.00. 1 naktį 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 2 Maskvoje; 6 naktis 
Romoje.

#9—Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGO — 
$1098.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Ry
goje; 3 Maskvoje.

#10—Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEVV YORKO — 
$929.00; iš CHICAGO — $1048.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Rygoje; 3 Maskvoje.

#11—Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — kainos bus pa
skelbtos vėliau. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 
3 Rygoje; 4 Maskvoje.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite:
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

BUREAU
9727 South VVestern Avenue 

Chicago, Illinois 60643 
Tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos pa- 
i darome reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip 

pat teikiame informacijas kelionių reikalams po visą 
Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduddame lėk
tuvų bilietus — be jokio papildomo mokesčio.

AIR FARES AND CON1 L.NTS OF n 115 ANNOUNCEMI NT ARL 
SUBJECT TO CHANGE AND/OR GOVERNMENT APPROVAL.

Mstislavas V. Dobužinskis, kurio 100 metu gimimo 
sukakčiai paminėti Chicagoje Čiurlionio galerijoje, 
5620 So. Claremont, š.m. balandžio 11-20 d. rengiama 
dailės paroda - Lietuva. Parodos atidarymas balandžio 
11 d. 7 v.v. Lankymas šiokiadieniais 7 v.v.-9 v.v., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 11 v. ryt. ■ 9 v.v. Pa
rodą rengia Chicagos skautininkų-ių ramovė.

dėjo prie meno atgimimo 
Rusijoje pirmame devide- 
šimtojo amžiaus ketvirtyje. 
Su savo draugais Aleksand
ru Benois, Leonu Bakstu, 

Konstantinu Somovu jis 
greit iškilo į pirmąsias ei
les, o netrukus tapo ir drau
gijos pirmininku. Nuo 1904 
m. iki pirmojo didžiojo ka
ro jis dalyvavo daugelyje 
reikšmingų meno parodų 
Europoje. Jis laisvai valdė 
įvairias tapybos technikas ir 
taip pat daug dirbo grafiko
je, iliustracijoje, dekoraci
joje.

Nuo 1906 metų jis daug 
laiko skyrė meno mokymui. 
Kartu su Leonu Bakstu bu
vo įsteigę studiją, kurią va
dino 'Baksto ir Dobužinskio 
mokykla’. Vienas pirmųjų 
jo mokinių buvo Marčas 
Chagallsis, vėliau išgarsė
jęs visame pasaulyje.

Po. revoliucijos jis buvo 
paskirtas Dekoratyvinio Me 
no Kolegijos profesorium, 
prie kurios įkūrimo labai ak
tyviai prisidėjo. x Taip pat 
mokė Peterburgo valstybi
nėje meno akademijoje. Vė- 
lo&niais metais buvo Meno 
mokyklos mokytam.LLietUr'

1907 m. jis pradėjo reikš
tis kaip teatro dekoratorius, 
ir per 50 jo gyvenimo metų 
teatras užėmė labai svarbią 
vietą jo kūrybiniame dar
be. Pradžioje jis bendradar
biavo su didžiaisiais Rusi
jos teatro kūrėjais -- Sta- 
nislavskiu, Meyerholdu, Ko- 
nnsa'rževskiu, Jevrejinovu. 
1914 m. jis pasirodė Pary
žiuje, dekoruodamas Diagi- 
levo ‘Ballets Russes’ ir Lon
done Anos Pavlovos bale
tus.

Didžiojo karo metu (1914- 
1918) jis tarnavo medicinos 
korpe. Bet ir čia nepra
leido progos meniniam dar
bui. Jis parsivežė daug pie
šinių iš fronto, kurie carui 
paprašius, buvo parodyti ca
ro rūmuose.

Revoliucija Rusijoje nesu
mažino jo meninės veiklos, 
tiek šiek tiek papildė visuo
meniniais darbais. Jis daly
vavo Gorkio įsteigtame ko
mitete kultūrinėm verty

Skaruliai

bėm apsaugoti. 1919 metų 
pabaigoje Gorkis įsteigė ‘Me 
no namus’, kurių tikslas bu
vo padėti Peterburge gy
venantiems menininkams. 
Mat, gyvenimas Peterburge 
buvo labai sunkus. Krašte 
kilusi ekonominė suirutė 
smarkiai palietė ir Peter
burgą. ‘Meno namai’ buvo 
lyg užuovėja vargan pateku
siems dailininkams, muzi
kams, rašytojams. Dobu
žinskis buvo šių namų vice
pirmininkas ir meno sekci
jos vedėjas.

1918 - 1924 m. periode 
jis daug dirbo Maskvos ir 
Peterburgo teatruose, taip 
pat sukūrė daug grafikos ir 
iliustracijos darbų.

1923 m. jam buvo leista 
vykti į Europą pasižvalgy
ti, kas daroma meno srity
je. Tada jis aplankė Lie
tuvą, Vokietiją, Daniją, Olan 
diją, Švediją, Belgiją ir 
Prancūziją. Dresdene jis su
kūrė dekoracijas ‘Eugeni
jaus Onegino’ operai. Šios 
kelionės Dobužinskui turė
jo lemiamą reikšmę. Didžiau _ 
šią įspūdį jam padarė jo 
tėvų kraštas, Lietuva. Tik 
neseniai atkovota nepriklau- 
somybė kėlė milžinišką en
tuziazmą visose krašto kū
rybos srityse, neaplenkiant 
ir meno. Nuo šiol jis su šei- _ 
ma apsigyvena Lietuvoje?? 
Dažnai vyksta į Londoną ir 
Paryžių, kur su dideliu pa
sisekimu kuria dekoracijas 
teatrams.

Lietuvoje Dobužinskis iš
vysto plačią meninę veiklą. 
Kurį laiką mokęs Kauno 
Meno mokykloje, jis atidaro 
savo meno studiją. Aktyviai 
dalyvauja žygiuose, kurių 
tikslas buvo apsaugoti meni
nius ir kultūrinius pamin
klus. 1933 m. važinėja po 
visą Lietuvą, piešdamas 
istorines ir meninės vertės 
paminklus. Šiuo laikotarpiu 
jis sukūrė dekoracijas apie 
40 spektaklių Kauno teatre, 
šurengė keletą parodų. 1935 
m. jis nuvyko į Londoną su 
Lietuvos Valstybės baletu, 
kur dekoravo keturis spek
taklius. 1938 m. žymus akto
rius Mykolas Čechovas įstei
gė Londone teatro studiją 
ir pasikvietė Dobužinskį 
jam padėti.

1939 m. Čechovas buvo 
pakviestas įsteigti teatro 
studiją Amerikoje, ir Dobu
žinskis buvo paprašytas vyk 
ti kartu ir tęsti Londone 
pradėtą darbą. Tad, be
sant vos keletui savaičių 
prieš antrojo pasaulinio karo 
pradžią, 1939 m. Dobužins
kis atvyko“į Ameriką, Ir čia, 
jau sulaukęs 64 metų am
žiaus, pradeda naują savo 
gyvenimo etapą. Per aš
tuonerius metus, kuriuos 
gyveno New Yorke, jis dirbo 
įvairiose meno srityse, re
tai tebūdamas namie. Bosto
ne jis surengė keletą paro
dų, Washingtone dirbo, rink 
damas rusų meno bibliogra
fiją Kongreso bibliotekai. 
Nemaža laiko praleido Rho- 
de Island, kur piešė devy
nioliktojo šimtmečio namus, 
kuriems grėsė pavojus iš
nykti. Pusmetį dirbo, deko
ruodamas filmų pastatymus 
Kalifornijoje. Taip pat ap
lankė Torontą ir Montrea-

Kauno kampelis
lį, kur kūrė teatro dekoraci
jas. Jo dekoracijomis puo
šėsi ir Metropolitan New 
Opera bei City Center teat
rai.

Pasibaigus karui, 1947 m. 
Dobužinskis vėl grįžta į Eu
ropą. Dirba dekoracijas ba
letams Paryžiuje. Beveik 
dvejus metus praleidžia Ita
lijoje, dirbdamas Milano La 
Scalos ir St. Carlo Neapo
lio teatruose. Lankosi Pary
žiuje, Londone, Šveicarijoje. 
Dirba teatruose, o taip pat 
rašo savo atsiminimus. Į957. 
m. lapkričio mėn. vėl grįž
ta į New Yorką, kur po mė-_ 
nėšio baigia savo keliones? 
gulaukęs 84 m. amžiaus.

Tai nuostabiai kūrybingas 
gyvenimas Visuose pasaulio 
kampuose palikta kruopš
taus darbo pėdsakų. Mat, ką 
Dobužinskis darė, viską da
rė su dideliu atsidėjimu ir 
meile. Lietuvos mene, o 
ypač teatriniame mene, Do
bužinskis paliko ryškius 
pėdsakus. Lietuvos teatrui 
sukūrė apie 40 veikalų de
koracijų ir kostiumų. Jo de7 
^oracijos pasižymi nuodug
niu epochos pažinimu, sce- 
ningumu ir tikra veikalo 
nuotaika. Daugelis jaunųjų 
Lietuvos teatro dekoratorių 
labai daug pasimokė iš Do
bužinskio. Režisieriams bu
vo lengva su Dobužinskiu 
bendradarbiauti. Aktoriams 
buvo lengviau jo dekoraci
jose vaidinti. Net kostiumų 
gamintojai būdavo labai pa
tenkinti jo kostiumų eski
zais, nes iš jų būdavo labai 
aišku, kas reikia daryti. 
Taip pat ir visuomenė labai 
mėgo Dobužinskio dekora
cijas. Štai ką sako prof. St. 
Kolupaila.

“Viena populiariausių ope
rų mūsų valstybiniame teat
re buvo ‘Faustas’. Daug kar
tų ją teko matyti, dar dau
giau klausyti per radiją. 
Nauji artistai ir užsienio 
svečiai debiutavo ‘Fauste’, 
kur visiems būdavo dėkin
gų rolių. Ta opera būdavo 
dažnai statoma, ir per 
dešimt metų pastatymas pa
seno ir nusigyveno. Vienin
telį kartą savo gyvenime 
buvau parašęs recenziją 
apie operą, kurioje nuro
džiau eilę režisūros ir vaidy
bos apsileidimų. Tą mano 
‘Nekriktiko kritiką’ įdėjo 

‘Naujoji Romuva’ 1931 vasa
rio 15, Nr. 7. Mano inter
vencijos rezultatai pasirodė 
didesni negu laukiau. Teatro 
direkcija išėmė ‘Faustą’ iš 
repertuaro. Gaisras sunaiki
no sandėly dekoracijas...

“Tačiau ‘Faustas’ atsiga
vo. Žymus menininkas M. 
Dobužinskis pagamino nau
jas dekoracijas, nepaprastai 
puikias, bene pačias geriau
sias mūsų operos istorijoje. 
Neužmirštama buvo gotiš
kų skliautų perspektyva baž 
nyčios prieangyje. Opera 
buvo naujai pastatyta ir tu
rėjo didelį, pelnytą pasise
kimą. Per 25 metus teko 
matyti tą operą kitose sce
nose ir filmuose, bet nė vie
nas pastatymas negalėjo pri
lygti kauniškiui”.

Gerbtinas M, Dobužinskis 
d<fr~ir už tai, kad jis, gali- 
ma sakyti, atrado Čiurlionį. 
Tai jis skatino jį dirbti, įve^ 
dė į menminkų tarpą Peter
burge ir įvairiais pūdais jį 
E£me. -Kai dar niekas Čiur- 
lionio nebuvo tinkamai įver
tinęs ir supratęs, Dobužins
kis pirmas atkreipė į jį savo 
dėmesį. Tai paliudija ir M.K. 
Čiurlionio pareiškimai laiš
kuose.

”... užėjau pas Dobužins
kį. Jis yra tikrai puikus 
žmogus. Kalba nedaug, bet 
labai taikliai. Patarė man 
būtinai apsistoti Pitery ir 
sidairyti. Esą čia daug me
nininkų draugijų ir būrelių, 
dažnai ruošiamos parodos -- 
taigi siūlė, kad pasirinkčiau 
kurią nors pagal savo sko
nį...”

“Šiandien buvo Dobužins
kis pas mane. Gailiuos, kad 
nematei, kaip jis gėrėjosi. 
Reikia žinoti, kad jis visa
dos gana stamantrus, bet 
apžiūrėdamas mano daly
kus, visiškai supliuško. Ge
riausiai jam patiko pradėto
ji sonata, iš ‘Jūros’ -- ir pas
kutinė dalis, ‘Žalčio’ sona
ta, preliudas ir fugos, o iš 
Zodiakų -- ‘Vandenius’, ‘Žu
vys’, ‘Dvyniai’, ‘Mergelė’. 
Na, ir ‘Fantazija’ o ypač 
paskutinė dalis. Pasakė: 
‘Svarbiausia, kad visiškai 
originalu, velniai žino, vis
kas iš sav^s’TUžtruko gan 
ilgai ir labai maloniai lai
ką praleidom”.
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NAUJA LB EAST CHICAGOS 
APYLINKĖS VALDYBA

Apylinkės lietuvių susi
rinkimas ivyko 1975 m. kovo 
9 d., šv. Pranciškaus (lie
tuvių) parapijos patalpose, 
East Chicagoje, Ind.

Susirinkimą atidarė apyl. 
pirm. K. Pocius, kviesdamas 
visus dalyvius užmiršti tar
pusavio kivirčus'ir vieningai 
dirbti Lietuvos laisvinimo 
bei lietuvybės išlaikymo 
darbą. Minutės tyla pagerb
ti 1974 metais mirusieji 
apylinkės nariai: Jonas Pet- 
kūnas, Izidorius Valančius, 
Stasys Laureckas, Maurici
jus Laucevičius ir dr. Jonas 
Gustaitis.

Susirinkimui pravesti pa
kvietė Zigmą Moliejų -- pir
mininkauti, o dr. Apoloniją 
Pacienę - sekretoriauti.

Valdybos pateiktoji dar
botvarkė buvo priimta su 
papildymu: atstovų rinki
mas į vietos apygardos suva
žiavimą.

Valdybos vardu praneši
mus padarė pirm. K. Pocius 
ir ižd. J. Liubinas.

Valdyba yra išleidusi me
tinės veiklos biuletenį, ku
riame yra apžvelgta ne tik 
LB apyl. veikla, bet ir kitų 
gyvųjų organizacijų judė
jimas: ALTos, Balfo, ALTS- 
gos, SLA, Medž. ir Mešk. 
klubo.

Pirmininkas K. Pocius pa
dėkojo ALTS-gos skyriui ir 
Medž.Mešk. klubui, prisidė- 
jusiems prie biuletenio iš
leidimo išlaidų padengimo. 
Plačiau sustojo prie mūsų 
apylinkėje priejL2 metus 
įvykusio nelemto įvyTopTEu- 
rio atgarsiai ir Šiandien vei
kia lietuvių nuotaikas. Kol 
ginčijosi dvi privačios šalys, 
tai valdyba stovėjo nuošaliai 
ir stebėjo vienos šeimos ap
gailėtinus ėjimus. Kai advo
katų spaudžiamos, šalys 
susitaikė ir pasirašė susita
rimą, tai anoji šeima savo 
destruktyvinę veiklą nukrei
pei apylinkės valdybos pir
mininką. Gauti pirmTninko 
vardu du teismu grąsinan- 
tieji laiškai, reikalaujant ne
būtų dalykų atitaisymo. Laiš
kai ir atsakymai į juos buvo 
viešai paskaityti. Tokiose 
sąlygose ir nuotaikose teko 
dirbti apylinkės valdybai.

Nežiūrint to, apylinkės 
valdyba savo įsipareigoji
mus įvykdė. Buvo paminė
ta LB apylinkės 20 metų 
veikla, padarytos išleistuvės 
persikėlusiam nuolatiniam 
gyvenimui į Chicagą daug
kartiniam pirmininkui ir vi
suomenės veikėjui P. Indrei- 
kai, pagerbtos lietuvės moti
nos, prisiminti tragiškieji 
birželio įvykiai, suruošta ge
gužinė.

Baigdamas savo praneši
mą pirm. K. Pocius kvietė 
visus dalyvius užmiršti bu
vusius nesusipratimus ir vie 
ningai kovoti už pavergto 
brolio išlaisvinimą.

Kasininkas J. Liubinas 
pranešė apie gautas paja

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pa* vienintelį 
lietuvį kailininke} 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(ištaigos) ir
677-8489 (buto)

mas ir padarytas išlaidas. 
Iš gautų pajamų apylinkės 
valdyba parėmė: spaudą -- 
Draugą, Dirva. Naujienas, 
Lituanus po 35 dol.. Pasate 
lįo Lietuvį 30 dol., Lietuviai 
Televizijoje 25 dol., Pedago
ginį Lituanistikos Institutą 
30 dol., R.K. Religinę Šal
pą 30 dol., ALT 25 dol.., 
Bražinskus ir Jurašus po 25 
dol., vietos šv. Pranciškaus 
parapiją 75 dol. ir Vasario 
16 gimnaziją, Vokietijoje, 43 
dol. (kartu su narių suau
kotais viso 200 dol.).

Susirinkimas nutarė pa
remti Donelaičio lit. mokyk
lą, Chicagoje, 50 dol. (Peda
goginį lit. institutą ir Done
laičio lit.mokyklą lanko mū
sų apylinkės narių vaikai.)

Kaip matome, valdyba bu
vo gana dosni ir parėmė la
bai svarbias švietimo, kul
tūrinio ir visuomeninio 
tūrinio ir visuomeninio gy
venimo institucijas.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė sekretorius A. 
Juodvalkis (kiti -- pirm. Z. 
Moliejus ir narys R. Ne- 
mickas). Kontrolės komisija 
savo akte pastebėjo, kad so
lidarumo mokestį susimoka 
per mažas lietuvių skaičius 
(1974 m. susimokėjo 41 -- 
$167.00, o 1973 m. 81 - 
$322.00). Siūlė paieškoti prie 
žasčių, kodėl taip staiga su
mažėjo mokančiųjų skaičius.

Po visų pranešimų iškilo 
gyvi paklausimai ir diskusi
jos. Buvo teirautasi kuriai 
apygardai priklauso mūsų 
apylinkė, nes esą pagal Gar- 

r bės Teismo s'prendimą R. 
Krono apygarda yra nėtef 
sėta, nes jos suvažiavime 

^alyvavo neteisėti Cicero ir 
jMarguette Parko apylinEių 
'atstovai.

Į tai atsakė pirm. K. Po
cius, kad valdyba nespren
dė šio klausimo ir atsiskai
tė su įprastiniais aukšt. LB 
organais. Susirinkimas gali 
pasisakyti kuriai LB-nei nori 
priklausyti: senajai ar reor
ganizuotai. Kol šio klausimo 
susirinkimas nesprendžia, 
tai valdyba laikosi ankstes
nio priklausomumo. Buvo pa 
sisakančių dėl LB vadovy
bės užimtos linijos ALTo 
irTbendradarbiavimo su kra^ 
tu.J3augumos nuotaikos bu- 
vo už tai, lęad ALTo jižimta 
Unija jrraJlaEiau^ re^tinA, 
o LB^m'turefų"daugiau rū
pintis kultūriniais iš švieti
mo reikalais. Buvo pasisa
kyta ir dėl naujų įstatų ne- 
gyvenimiškumo. Gal šie 
įstatai ir tinka kokiam ame
rikietiškam sambūriui, bet 
sunkiai pritaikomi lietuvių 
gyvenime. Naujieji įstatai 
jau suskaldė LB-nė ir dau
gelyje vietų, kaip ir pas 
mus, valdybos yra neteisė
tos ir neatitinka įstatų rai
dei.

Po vienokių ar kitokių 
pasisakymų ir apsišpilkavi- 
mų pirmininkaujantis Z. Mo- 

liejus pasiūlė valdybos veik
lą ir pateiktas apyskaitas 
patvirtinti.
VALDYBOS RINKIMAI

Po gyvų diskusijų dėl val
dybos veiklos, buvo prieita 
prie sunkiausio darbotvar
kės punkto -- valdybos rinki
mų. Kadangi nominacijų ko
misijos nebuvo, o buv. val
dyba visa pasitraukė, tai pir
mininkaujančiam teko ne
lengvos pareigos surasti 5-7 
asmenis, kurie sutiktų vie
nus metus patraukti LB ve
žimą. Buvo pasiūlyta dau
giau tuzino pavardžių, bet, 
kai reikėjo duoti sutikimą, 
visi išsibraukė, lentoje liko 
tik viena pavardė, nes jo 
susirinkime nebuvo. Pirmi
ninkaujantis Z. Moliejus ir 
buv. pirm. K. Pocius bandė 
ir vienaip ir kitaip grauden
ti susirinkimo dalyvius, bet 
jų gražūs žodžiai negelbė
jo.

Padėtį iš mirties taško iš
judinti, buvo paskelbta 10 
min. pertrauka, kurios metu 
buvo ieškoma išeities iš su
sidariusios padėties. Niekas 
nenorėjo apylinkės likviduo
ti, bet taip pat niekas ner 
norėjo ir į valdybą eiti.

Po pertraukos pirminin- 
kaujantis galėjo pranešti 
linksmesnę žinią, kad yra 
užsimezgęs branduolys su
tinkančių į valdybą įeiti, bet 
dar trūksta kandidatų. Po 
ilgesnių atsikalbinėjimų, pra 
Šymų, įkalbinėjimų vienų 
metų kadencijai sutiko į vaF 
dybą įeiti Šie asmenys: Zig
mas Moliejus, Kazimieras 
Pocius, Algis Markevičius, 
Balys TurkeviČius, Ona 
Juodvalkienė ir BrončTTam- 
Sauskienė, Paskelbus kandi- 

atų sąrašą, visi džiaugs
mingai nuplojo.

Kontrolės komisijon suti
ko įteiti Romualdas Nę- 
mickas, Juozas Liubinas ir 
Antanas Juodvalkis.

Susirinkimas, užsitęsęs 3 
vai., gerokai išvarginęs da
lyvius, buvo uždarytas dė
kojant senajai valdybai ir 
linkint gero vėjo naujajai.

Susirinkimo pirmininkas 
Zigmas Moliejus sumaniai 
atliko nelengvas pareigas, 
derindamas dviejų polių 
nuomones ir neleisdamas iš
krypti iš deramų vėžių.

Vėlesniomis Žiniomis, val
dyba pasiskirstė pareigos 
mis: senas bendruomenės 
veikėjas Zigmas Moliejus 
pasiėmė nelengvas pirminin
ko pareigas, o buv. pirm. 
Kazimieras Pocius panorėjo 
lengvesnių pareigų (turi 
kitur įsipareigojimų) pasi
tenkino I-mo vicepirmininko 
postu. Bronė Tampauskie- 
nė liko Il-ra vicepirmininke

[FREE...SUPER GIFTS AT] 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

Arturas Kokly*
Š. m. kovo 20 d. Chicago

je po ilgos ir sunkios ligoą 
pasimirė Artūras Koklys, 
liūdesy palikdamas jį rūpes
tingai slaugiusią žmoną 
Apoloniją, tris dukras — 
Daną, Dalę, lydiją ir tris 
sūnus — Vitą, Joną ir Algį. 
Gausi Koklių šeimą Ameri
kon atvyko prieš dvidešimt 
penkeris metus iš anglų zo
nos Vokietijoje, kur ją iš 
gimtosios Lietuvos buvo nu- 
bloškę Antrojo pasaulinio 
karo sūkuriai.

Daugiau negu dvylika me
tų Artūras Koklys su šeima 
gyveno Clevelande, kur su
sitiko su savo giminėmis bei 
senaisiais draugais ir kur 
savo ramaus bei malonaus 
būdo dėka greit susidrau
gavo su gausiais naujais 
pažįstamaisiais. Clevelande 
Kokliai išaugino savo duk
ras bei sūnus, kurie vienas 
po kito baigė aukštuosius 
mokslus ir veikliai dalyvavo 
lietuviškame gyvenime. Su
kūrę savo šeimas, Dalė (Lu- 
kienė) apsigyveno Washing- 
tone, D. C., inž. Vitas Los 
Angeles, Calif., visi kiti Ar
tūro ir Apolonijos Koklių 
šeimos nariai iš Clevelando 
persikėlė Chicagon ir ten 
įsigyveno. Malonius dukrų 
ir sūnų, marčių ir žentų, o 
taip pat gražaus vaikaičių 
būrio susitikimus kukliuo
se, bet jaukiuose Koklių na
muose temdė metų įsisenė
jusi Artūro liga, kuri pama
žu trumpino jo amžių, ta
čiau sunkias dienas džiugino 
gražiai lietuviškai auklėja
mi vaikaičiai, tai aplankyda
mi, tai nuolatos prisiminda
mi laiškais ar telefonu.

Didelis velionies šeimos, 
giminių ir draugų būrys da
lyvavo praėjusį savaitgalį 
Petkaus laidotuvių namų 
koplyčioje, atsisveikindami 
su velioniu Artūru, š. m. 
kovo 24 d. palydėjo į baž
nyčią ir į šv. Kazimiero ka
pines, priglaudusias amži
najam poilsiui.

Liūdesio prislėgtai velio
nies Artūro Koklio šeimai

(buvo ir praėjusioj valdy
boj), Algis Markevičius pa
siėmė sekretoriaus postą, 
Ona Juodvalkienė paėmė vai 
dyti iždą, o Balys Turkevi
Čius tapo nariu kultūriniams 
reikalams. (aj)

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturlty 
and get the 
TV sėt now.

mirė Chicagoje
reiškia gilią užuojautą Dir
va, kuri dvidešimt penkeris 
metus lanko tėvų Koklių, o 
dabar ir jų sūnų bei dukrų 
namus.

BOSTONO 
SKAUTU 
ŠVENTĖ
Bostono skautininkų ra

movė, kuriai šiuo metu 
vadovauja v.s. Paulina Kal- 
vaitienė, š.m. vasario mėn. 
1 d. 3 vai. p.p. rinkosi į 
iškilmingą sueigą atžymėti 
25 metų skautiškos veiklos 
sukaktį.

Sueigai vadovavo ir ją 
pravedė v.s. Mikas Suba - 
tis. Žodžiu sveikino LSS 
Brolijos vyriausias skauti
ninkas Petras Molis. Po to 
buvo perskaityti raštu gauti 
sveikinimai.

Vienas iš pirmųjų Bosto
no skautų vadovų, s. Kostas 
Nenoras išsamiai papasako
jo apie 25 metų skautišką 
veiklą Bostone.

Šia proga buvo apdovano
ti sekantys skautininkai: s. 
Ina Nenortienė - Lelijos, 
ps. Vytautas Dilba -- Už 
Nuopelnus, v.s. Česlovas Ki
liulis - Padėkos ordinais. 
Vytautas Eikinas buvo pa
keltas į paskautininko laips 
nį ir davė skautininko įžo
dį, kurį pravedė vyriausias 
skautininkas Petras Molis.

Visi sueigos dalyviai buvo 
apdovanoti specialiai šiai 
progai atžymėti skirtais si
dabrinės spalvos ženkliu
kais, kurie buvo pagaminti 
skautininkų ramovės lėšo
mis bei rūpesčiu.

Sueiga praėjo šventiškoje 
nuotaikoje ir buvo užbaigta 
kukliomis vaišėmis.

Tos pačios dienos 8 vai. 
vakare skautininkų ramovės 
iniciatyva, talkinant Bosto

Vytautas Eikinas duoda skautininkų įžodį, kurį pra
vedė v.s. Petras Molis.

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...

Corning VVare Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

Daposlts mušt ramaln at least ona yaar.

Irvinware s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

no vyr. skaučių židiniui 
‘Senųjų Lapinų’ sk. Vyčių 
būreliui ir Grandies viene
tui, įvyko Toronto Gintaro 
ansamblio koncertas So. Bos 
tone. Lietuvių Piliečių dr- 
jos III-čio aukšto salėje susi
rinko virš 400 svečių. Po 
programos buvo surengtas 
lietuvių dailinininkų darbų 
išpardavimas iš varžytinių, 
kurių metu buvo parduoti 
25 kūriniai. Vėliau vyko šo
kiai ir vaišės. Svečiai buvo 
vaišinami užkandžiais ir 
kava su pyragaičiais. Visa 
ši Bostono skautininkų ra
movės ruoštoji šventė pra
ėjo su dideliu pasisekimu.

(sš)

HAMILTON
• Hamiltono Gyvataro 

tautinių šokių grupė šiemet 
švenčia 25-rių metų gyva
vimo sukaktį, šį sidabrinį 
jubiliejų rengimo komitetas 
nutarė atžymėti balandžio 
mėn. 5-6 d.d. banketu ir 
koncertu, šeštadienį, Hamil
tono Jaunimo Centre, bus 
susipažinimo vakaras, ku
riame dalyvaus visi buvę 
Gyvataro šokėjai, atvykę iŠ 
Kanados ir JAV, o taip pat 
ir plačioji Hamiltono visuo
menė. Be skanios vakarie
nės ir trumpos programos 
bus pasilinksminimas, gro
jant Cabaret orkestrui. 
Sekmadienį, balandžio mėn. 
6 d. Mohawk College audi
torijoj (kur koncertavo Cle
velando Grandinėlė) 4 vai. 
p. p. rengiamas koncertas. 
Programoje dalyvauja 150 
šokėjų.

• Firestono fabrike ma
šina nutraukė J. Butkevičiui 
dešinę ranką. Nelaimė atsi
tiko tik kelioms minutėms 
prieš popietinės pamainos 
pabaigą. (kb)

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES 
Ponaity /t impostd tor tarty withdrawal».

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

Open Saturdays a/so available are 7¥» % C.D's for 6-year maturlty Irt $1,000 unlts.
Closed Mondays

ZUpCf lOf ZOYIftO/ AND lcan association
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE CEDAR OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 Cedar Road (nearGreen) J
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus 
valdyba šį trečiadienį, kovo 
26 d. 7:30 vai. vak. Nauj. 
parapijos maž. salėje sku
biai kviečia specialų visų 
lietuviškų organizacijų at
stovų pasitarimą, sąryšy su 
paskelbtom žiniom apie JAV 
ketinimą pripažinti Pabalti
jo okupaciją.

• Dr. J. Jakštas, istori
kas, sunkiai yra susirgęs ir 
paguldytas ligoninėn. Linki
me jam greit pasveikti.

• Vladas Krivickas, 82 m. 
amž., gyv. Clevelande, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
š. m. kovo 21 d. Nuliūdime 
liko duktė Genovaitė Janu
šienė, gyv. Chicagoje, sūnūs 
Algirdas gyv. Clevelande ir 
Alfonsas gyv. Vokietijoje.

Sekmadienį Jakubs and 
Son koplyčioje įvyko atsi
sveikinimas su velioniu ir 
pirmadienį po gedulingų pa
maldų Nauj. parap. bažny
čioje, palaidotas Kalvarijos 
kapinėse, kur palaidota ve
lionies žmona Marija.

• Cuyahoga Community 
College Metro mokslavietė- 
je nuo balandžio 7 d. pava
sario ketvirtyje įvedama 12 
etninių kursų, slovakų, len
kų, rusų, kinų, čekų. Norin
tiems lankyti kursus nerei
kia pristatyti jokių diplomų. 
Dėl smulkesnių informaci
jų skambinti tel. 241-5966, 
Ext. 422.

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus 25 metų 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.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East I85th 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 balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

PADĖKA

Ateities Klubas dėkoja 
arch. Edv. Kersnauskui už 
paskolintus pastovus A. Gal
diko paveikslams kabinti, 
menininkei B. Viikutaitytei- 
Gedvilienei ir josios dukrai 
Silvinijai Gedvilaitei-Ker- 
naghan iš Chicagos už pa
skaitą apie A. Galdiką, tai
pogi Gražinai ir inž. Rai
mondui Kudukiams už paro
dos atidarymą ir jos apsau
gą, o p. Vladui Bacevičiui 
už muziką.

Ateities Klubo Valdyba

Žalgirio Šauliu Kuopos Clevelande Moterų Sekcijos priešvelykinis susirinki
mas su margučių parodėle ir prelegente St. Stasiene, kalbėjusia apie tautinius 
Velykų papročius, tradicinius valgius ir margučio marginimo meną.

J. Garlos nuotrauka 
ŽALGIRIO ŠAULIU KUOPOS
MOTERŲ SEKCIJOS VEIKLA

Š.m. kovo 16 d. Liet. Na
muose susirinko Žalgirio š. 
kp. moterų sekcijos narės 
aptarti einamus reikalus. 
Sekcijos vadovė O. Mikuls
kienė atidarė susirinkimą, 
kuriam pirmininkauti buvo 
pakviesta G. Karsokienė ir 
sekretoriauti -- G. Klimai- 
tė. Po darbotvarkės patie
kimo J. Budrienė perskai
tė pereito susirinkimo proto
kolą, kuris buvo priimtas be 
pataisų. Po to sekcijos va
dovė referavo apie sekci
jos veiklą per paskutinį me
tų ketvirtį. Sesės parodė 
savo pasišventimą, padėda
mos kuopai surengti Klai
pėdos Krašto Atvadavimo 
minėjimą sausio 19 d. ir 
kuopos vėliavos šventinimo 
proga pobūvį vasario 16 d.

KARTĄ PAVASARI

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 ]

r"r T'Y rtr m* vt-m t y y ty t t * * *■ * * * *

m
mayco

budget 
storas

Vadovė labai nuoširdžiai pa
dėkojo visoms sesėms.

Sekantieji sekcijos bei 
kuopos parengimai bus Mo
tinos Dienos paminėjimas 
gegužės 11 d., piknikas — 
rugpiūčio. 24 d., ir šaulių 
organizacijos dalinio Cle
velande įsikūrimo penkme
čio paminėjimas spalio 25 
d. Vadovė taip pat painfor
mavo seses, kad š.m. balan
džio .27 d. Detroito šauliai 
ruošia Sibire ilgus metus 
kalėjusios (dabar JAV gy
venančios) E. Juciūtės para
šytos knygos ‘Pėdos Mirties 
Zonoje’ pristatymą Detroito 
lietuviams. Knygą pristatyti 
yra pakviesta mūsų sekcijos 
sesė J. Budrienė. Taip pat 
kviečiama mūsų sekcijos vo
kalinė grupė dalyvauti to pa
rengimo meninėje progra
moje. Pranešimo pabaigoje 
vadovė pasidžiaugė sekcijos 
padidėjimu - į sekciją įsto
jo keliolika sesių. Sekė pa
sitarimas dėl sekcijos atsto
vavimo balandžio 12-13 dd. 
įvyksiančioje Cicero jūrų 
šaulių kuopos ‘Klaipėda’ 10 
metų sukatuvinėje Šventė
je. Aptariant sekcijos nu
matytą Motinos Dienos mi
nėjimą, buvo iškelta mintis, 
ar nebūtų įmanoma pami
nėjimą pravesti platesniu 
mastu, drauge su kitomis 
organizacijomis. Sekcijos 
vadovė pažadėjo pašnekė
ti tuo reikalu, ištirti galimu-

mus; tačiau jei negalima 
būtų įgyvendinti tos minties 
dėl aplinkybių ar laiko sto
kos, tai teks laikytis sekci
jos numatyto plano.

Po susirinkimo uždarymo 
ir tradicinės dainos ‘Lietu
va brangi’, viešnia ponia 
St. Stasienė pravedė pasi
kalbėjimą - pasidalinimą min 
timis apie Velykų šventimą, 
margučių dažymo meną. Ji 
pabrėžė svarbą kiaušinių 
marginime naudoti autentiš
kus lietuviškus raštus. Savo 
minčių iliustracijai ji pa
naudojo nepaprastai dailiai 
išmargintų kiaušinių spal
votas nuotraukas. Priešve- 
lykinę nuotaiką padidino ata 
tinkama aplinka -- sesių atsi
nešti ir skoningai ant stalo 
išdėstyti jų pačių darbo mar
gučiai. Viešniai buvo nuo
širdžiai padėkota už jos pa
šnekesį ir įteikta kukli do
vanėlė. Po to apsilankęs 
kuopos pirm. A. Mikulskis 
pasveikino seses ir padėko
jo sesėms už jų neįkainuo
jamą pagalbą bei išreiškė 
viltį ir tolimesniam taip gra
žiam bendram darbui, veiki
mui. (gk)

• 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.

PAVASARIO BALIUS Lengvai prižiūrimas chalatas 
nerūpestingoms valandoms

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Clevelando skyrius ir Ohio
Lietuvių Gydytojų Draugija rengia Pavasario Balių š. m. balandžio 5 d. CLEVE
LANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 East 185th Street.

Reg. 6.99

7 Vai. vak. KOKTEILIAI, 8 vai. vak. VAKARIENE.

Programą atlieka poetas-humoristas A. Gustaitis. Šokiams groja JOHNNY SINGER or
kestras. Į balių kviečiami Clevelando ir apylinkių lietuviai. Pelnas skiriamas Clevelando litua
nistinėms mokykloms paremti. Įėjimas: $15.00 asmeniui; studentams — $10.00.

Nereikalingas prosijimo 100% acrylic, madingas chala
tas, idealus daugeliui atvejų. Mūsų pritaikyta versija po
puliaraus muu-muu. Įsigykite tai priėmimui arba savo 
patogumui. Spalvingo priešinio ir lygių kombinacijų ru- 
žavos, mėlynos, geltonos arba smėlio spalvos. Dydžiai S, 
M, L, Dept. 170 Budget Loungewear. Visose krautuvėse. 
Paštu ar telefonu užsakymai priimami. Skambinkite 
241-3070 bet kuriuo laiku.

Apie dalyvavima pranešti: Inž. V. Miškiniui: 486-8517 arba Dr. I). Degėsiui tel.; 451-4969.

A.L.I.A.S. ir O.L.G.D.

Pirkite mieste iki šeštadienio nuo 10 iki 6 v. v. Heighta, 
Parmatown, Great Northern, Great Lake, Southgate iki 9:89, 
Sheffield iki 9. Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Akt. Leonas Barauskas, 

48 m. amž. nuo širdies smū
gio mirė Chicagoje š. m. ko
vo 21 d. naktį.

• Dr. Antanas Razma, 
Lietuvių Fondo pirminin
kas, yra išrinktas kaip 1974 
metų pasižymėjęs lietuvis 
ir bus pagerbtas laike Illi- 
nois lietuvių respublikonų 
banketo balandžio 5 dieną, 

A. + A.

ARTŪRAS KOKLYS
Mirė 1975 m. kovo mėn. 20 d., 1:20 vai. popiet, po 

ilgos, sunkios ligos, sulaukęs 70 metų amžiaus.
Paskutiniu metu gyveno 10744 So. Wood St., Chi

cago, Illinois, anksčiau Cleveland, Ohio.
Gimė Verpėnuose, Raseinių apskr. Amerikoje iš

gyveno 24 metus.
Dideliame nuliūdime lieka: Žmona Apolonija Kond- 

rotaitė, 3 sūnūs ir marčios: Vitas ir Jūratė, Jonas ir Bar
bara, Algimantas ir Judy, 3 dukterys ir žentai: Danutė 
ir Rimantas Dirvoniai, Dalė ir Algis Lukai, Lydija ir 
Rimvydas Vaitkai, anūkai: Vytautas, Violeta, Audra, 
Vainius, Kristina, Loreta, Paulius, Christopher, Darius 
ir Linas. Sesuo Genė Gedvilienė Kanadoje, sesuo Zelma 
Kemėžienė Lietuvoje ir kiti giminės Lietuvoje ir Kana
doje.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marųuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St.

Atsisveikinimas šeštadienį, 8 vai. vak. koplyčioje.
Laidotuvės pirmadienį, 10 vai. ryto. Po gedulingų 

pamaldų koplyčioje bus lydimas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa

žįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Balfui ar Tautos 

Fondui.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

A. A.

DR. KONSTANTINUI 

VYŠNIAUSKUI

mirus, jo žmoną ZINĄ, sūnų KON

STANTINĄ su šeima, dukrą ZINĄ nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Antanas ir Liucija 
Sperauskai

ir
Elena Bielkevičienė

Mūsų profesoriui

A. A.

IGNUI KONČIUI

mirus, LIUDUI ir IRENAI bei jų atža 

lynui reiškiame užuojautą

A. t A.

Prof. L.S.S. sktn.

IGNUI KONČIUI
mirus, sūnų LIUDĄ ir šeimos narius sunkioje 

valandoje nuoširdžiai užjaučiu

Jūros vyr. sktn. Ignas Petniūnas

Jaunimo Centro didžiojoj 
salėje, Chicagoje.

• Ignas Petniūnas. jūrų 
vvr. skautininkas, Hartfor
de, Conn.. stipriai susirgęs 
darbovietėje buvo paguldy
tas St. Francis ligoninėje, 
kur išbuvo mėnesį ir dabar 
grįžęs į namus palengva 
taisosi.

Juškėnų šeima

• Vitą Gerulaitį, kylantį 
teniso žvaigždę į pasaulio 
čempioną. new.vorkiečiai tu
ri progos matyti kasdien te
levizijos ekranuose žaidžian
tį ir atsakinėjantį į klausi
mus.

CHICAGOS JAUNIMO 
CENTRO ANSAMBLIS 

. BUS NEW YORKE

Balandžio 5 d. j Nevv Yor-
ką atvyksta iš Chicagos 
Jaunimo Centro Ansamblis 
— šokėjai, dainininkai, mu
zikai. Ansamblis atliks reto 
įvairumo programą: tauti
niais šokiais, dainomis cho
ru ir oktetu, orkestru kank
lėmis ir birbynėmis. Tokios 
programos išpildymui reikia 
daugelio dalyvių, tad ir at
važiuoja jų viso 114 įvai
raus amžiaus jaunimo. 4

Su šiuo žaviu jaunimo at-ęš 
važiuoja ir jų grupiniai va-\» 
dovai; choro ir okteto —£ 
Faustas Strolia, tautinių šo
kių — Leokadija Brazdienė, 
kanklininkių — Emilija 
Pakštaitė ir birbynininkų — 
Balys Pakštas, šio Ansamb
lio akompanuotoja yra Vida 
Kazlauskaitė.

Ansamblis bus svečias 
New Yorko Laisvės žiburio 
radijo valandėlės.

Koncertas įvyks balandžio 
5 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
Kultūros židino rūmuose, 
Brooklyne.

• žmogus ir Tiltas A. Kai
rio specialiai parašytą dra
mą, dedikuotą 1941 metų 
sukilimo aukoms pagerbti, 
Hamiltono Lietuvių Dramos 
grupė Aukuras suvaidins 
New Yorke balandžio 12 die
ną šeštadienį, Kultūros ži
dinyje 7 vai. vakare. Veika
las vaizduoja idealo ir au
kos santykius ypatingose 
lietuvių tautos gyvenimo 
valandose. New Yorke šis 
veikalas statomas pirmą 
kartą. Jį stebėdami prisi
minsime savo pavergtų bro
lių ir seserų nedalią ir pri
sidėsime prie gyvo sukilimo 
karžygių atminimo išlaiky
mo. Po vaidinimo prie ka
vutės bus galima maloniai 
pabendrauti. New Yorko 
Lietuvių Fronto Bičiulių 
sambūris kviečia visus apy
linkių lietuvius vaidinime 
dalyvauti, ir paraginti savo 
draugus ir pažįstamus ne
apleisti šios progos.

LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBOS PRANEŠIMAS

Š. m. kovo mėn. 12 d. Dir
vos laidoje buvo atspaustas 
Č. Rėmius vardu pasirašy
tas straipsnis, kad esą į Lie
tuvių Fondą įnešta tam tik
ra suma su tikslu įamžinti 
Lietuvių Fonde Salomėjos 
Bačinskaitės-Neries vardą.

Pranešama lietuvių vi
suomenei, kad Salomėją Ne
rį į Lietuvių Fondą niekas 
neįrašė ir net niekas nėra 
siūlęs tai padaryti.

A. Rėklaitis
LF valdybos reikalų 

vedėjas
Red, pastaba. Ne į Lietu

vių Fondą, bet į Tautos Fon
dą Vlikui, kaip skelbė Elta 
(Dirva Nr. 8 psl. 5), B. Ba- 
čiūnas iš Kanados įnešė 500 
dol., prašydamas tą auką 
įrašyti Salomėjos Neries 
vardu, nes aukotojas yra jos 
brolis ir su liūdesiu ją pri
simindamas, nori prisidėti 
prie Lietuvos laisvinimo pa
stangų.

SPECIAL — 8 DAY TRIP TO 
LITHUANIA, departing from 

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)

• LAIKRAŠTININKO B.. 
Andersnnjjaskelbtas straips 
rus Chicago Tribūne dienraš- 

' čio kovo 15 ir 18 d.d. lai
dose su užuominomis, kad 
JAV vyriausybė gali pripa- 

^žinti Lietuvos, Latvijos ir 
i y Estijos inkoporavimą į So- 

vietų Sąjungą, ko reikalau- 
J jąs H. Kissinger ir Saugumo 

taryba, smarkiai sujudino 
5 “Chicagos lietuvius. Mūsų in

formacijos kanalais žinią pir
miausia visuomenei perdavė 
S. Barčus radijo ir Lietu- 

'Viai Televizijoje vadovas T.
Siutas. Tuo tarpu pirmadie
nio popietėje Margutis, su
sitaręs su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kyšių centru ir CB 
institucijomis, savo įstaigoje 
atidarė telegramų siunti
mo agentūrą ir radijo ban
gomis kreipėsi į tautiečius, 
kad šie siųstų telegramas 
JAV prezidentui, senato
riams, Kongreso atstovams. 
Koks galingas yra Margu
čio balsas^ rodo skaičiai: 
pirmadienio vakare, vos pro
gramai pasibaigus, kurios 
metu pirmą kartą P. Petru- 
tis prabilo į lietuvius tele
gramų reikalu, jų suplau
kė apie 500. Antradienį 
per dieną iki Margučio pro
gramos, kuri transliuojama 
5-6 vai. p.p., priimtų teleg
ramų skaičius paaugo iki 
800. Po programos iki vidur
nakčio per Margučio įstai
gą jau buvo pasiųsta 1150 te
legramų. Kai trečiadienį, 
sėsdamas rašyti šios apžval
gos, šiaip taip prisiskambi
nau Margutį, ten moterys ir 
vyrai, daugumoje jaunimas, 
vėl dirbo išsijuosę. Reiškia, 
kad telegramų skaičius kas 
valandą vis didėjo. Margu
čio raštinei telegramų priė
mimo bei paruošimo darbe 
ri talką stojo PLJ Ryšių cent
ras ir LB Marauette Parko 
/apylinkės valdyba, vadovau
dama V. Velzos. Antradieni 
‘šiuo opiu klausimu per 
Margutį prabilo PLB pirm, 
inž. B. Nainys ir respubliko
nų partijos veikėjas bei vi
suomenininkas A. Regis. Jų 
žodžiai buvo taiklūs, kvie
čią visus lietuvius vienin
gai pajudėti ir užversti 
Washingtoną telegramomis, 
nes A. Regio pareiškimu, 
laikraštininkas Bill Ander
son gal tik paleido antį pa- 
baltiečių nuotaikų baromet
rui nustatyti. Trečiadienio 
vakare, kai ši apžvalga bus 
išsiųsta spaudos konferen
ciją šaukia Altą. Vienu kitu~ 
žodžiu priminus opų klausi
mą, su džiaugsmu tenka pa 
stebėti, kad lietuviai pačiu 
laiku ėmėsi žaibiškos akci
jos. Antra vertus, neužmirš
tina, kad paskiri lietuviai 
visuomenininkai ir laikrašti
ninkai jau prieš porą metų 
perspėjo, kad JAV nusista
tymas Baltijos valstybių rei
kalu galįs pasikeisti. Dau
gumas jų žodžiams tada 
nekreipėm dėmesio, o vie
nas dienraštis net plūdo už 
tokius gandus. Duok Dieve, 
kad visa tai būtų tik gan
dai ir, jei yra pavojus, kurį 
iškelia laikraštininkas Bill 
Andersonas, kad prez. For
das nepraleistų Kissingerio 
planų.

• VIENAS iš originalių, 
kūrybingų ir novatorišku re
liginių renginių įvyko sek
madienį, kovo 16 d. popie
tėje Jaunimo centro didžio
joje salėje, į kurį susirinko 
net iki 500 žmonių. Tai buvo 
ne koks maldingų moterė
lių susibūrimas, bet suėjo 
daugumoje tie žmonės, ku
rie domisi tikrąja kūryba ir 
gal net avangardiškumu. 
Tik atėjęs į Jaunimo cent
ro didžiąją salę, jauteisi 
esąs lyg šventykloje. Tam-

Šokėja Violeta Karosaitė atlieka Atgailos šokį reli
ginės kūrybos popietėje, Chicagoje.

Lietuvių Foto archyvo nuotrauka
šiame scenos fone matėsi 
kryžius, aplink jį švietė pro
gramos metu vis besikei
čiančių vitražų skaidrės ir 
vaizdus lydėjo vargonų mu
zikos garsai. Visa tai ypač 
gavėnios metu, artėjančiai 
Kančios savaitei, darė gilų 
įspūdį. Antra vertus, tose 
skaidrėse matėsi geriausi 
JAV ir V. Europos švento
vių kūriniai, įamžinti žinomo 
foto ir filmų menininko kun. 
A. Kezio, kurs, kaip Jauni
mo centro direktorius, ir 
rengė šią retą bei įdomią 
religinės kūrybos popietę. 
Programą pradėjo akt. A. 
Dikinis Kazimiero malda iš 
A. Landsbergio dramos Vė
jas gluosniuose. Komp. D. 
Lapinsko muzikos studijos 
mokiniai Nida, Gaja, Ramin
ta ir Arūnas Pempkai atli
ko pirmąją dalį Mišių Ma
žiesiems. Naujajam kūriniui 
muziką parašė komp. D. 
Lapinskas. Po to akt. A. Di
kinis padeklamavo Putino 
eilėraštį Bachas, o sol. B. 
Prapuolenis atliko kai kurias 
religines komp. J.S. Bacho 
arijas. Į spalvingai besikei
čiančią ir greit bėgančią 
programą įsijungė balerina 
V. Karosaitė, meniškai atli
kusi Atgailos šokį pagal jos 
pačios choreografiją. Po V. 
Karosaitės sekė akt. A. Di- 
kinio deklamuojamas Putino 
Rūpintojėlis ir Jaunimo dra
mos studijos, vadovaujamos 
rež. Ž. Numgaudaitės, kū
rybiškai inscenizuoti evan
gelijos palyginimai Sūnus 
palaidūnas ir Gailestingasis 
Saiparietis.

•ANTRĄJĄ popietės dalį 
pradėjo vėl akt. A. Dikinis, 
nešęs patį didžiausią pro
gramos krūvį, A. Jasmanto 
religiniais eilėraščiais. Po jo 
šiuo metu ypač populiari 
ir gerai pasiruošusi sol. E. 
Blandytė atliko tris gies
mes, J. Bertulio, A. Šopakos 
ir J. Dambrausko. Vėl į 
sceną grįžęs akt. A. Diki
nis perdavė vieną iš gra
žiausių rašyt. J. Jankaus 
kūrinių - Kryžius. Dar kar
tą grįžo ir rež. Ž. Numgau
daitės vadovaujamos Jauni
mo dramos studijos moki

VLADAS BŪTĖNAS

niai. Dabar jie perdavė 
evangelijos palyginimą Sėjė
jas su tikrai gyvenimišku ir 
kartu komišku antspalviu. 
Ekumeninių laiku nuotai
koms labai tiko akt. A. Di- 
kinio perduota Donelaičio 
Metų ištrauka, o progra
mos pabaigoje į sceną atė
jęs Pirmyn choras su vado
vu muz. K. Steponavičium 
atlikta Avė Maria giesme 
iš operetės Meilės daina pui
kiai ir deramai užbaigė vie
ną iš gražiausių religinės kū
rybos popiečių. Visa progra
ma, kurioje pasirodė tiek 
daug veidų, prabėgo per dvi 
valandas. Įdomu, kad ši 
popietė buvo suorganizuota 
per 2-3 savaites, kai netikė
tai atliko laisva Jaunimo 
centro salė. Ir kaip malo
nu pabrėžti, kad dauguma 
susirinkusios publikos iš šios 
popietės išsinešė daugiau 
dvasinio pasitenkinimo, ne
gu tikėjosi. Todėl tokio po
būdžio renginiai ateityje tu
rės pilnai įsipilietinti ir pasi
daryti tradicija. Bilietų kai
nos taip pat buvo tikrai 
žemos: 2 ir 3 dol.

• J. JANUŠAITIS su 
žmona, praleidę tris savai
tes Floridoje, sugrįžo į Chi- 
cagą ir vėl įsijungė į darbą. 
Būdamas LŽS vykd. vice
pirmininkas (pirmininkas 
šiuo metu išvykęs poilsio), 
J. Janušaitis pradėjo judinti 
ir LŽS cv veiklą. Jau vi
siems laikraščiams, bibliote
koms bei užsisakiusiems iš
siuntinėtas Žurnalistikos vei 
kalas. Veikalo pristatymas 
visuomenei iš kovo 9 d. per
keltas į balandžio 25. Tai 
bus penktadienio vakaras ir 
Žurnalistikos pristatymas 
įvyks Jaunimo centro kavi
nėje. Veikalą pristatys prof. 
J. Puzinas, meninę progra
mą atliks jaunimas. Tradici
nis Spaudos balius bus 
1976 m. sausio 24 d. Mar- 
tiniąue restorano pokylių 
salėje. Kai kurie svečiai jau 
dabar užsisako bilietus. Ad
ministraciniame darbe šiuo 
metu daug padeda naujoji 
LŽS cv narė Danutė Vaka
rė.
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