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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RIAUŠĖMS APRIMUS
NUŽUDYTO PILIETINIŲ TEISIŲ SĄJŪDŽIO 
VADO ATMINIMAS Iš DALIES BUVO 'PA
GERBTAS’ PLĖŠIMAIS IR PADEGIMAIS, KAŠ
TAVUSIAIS MILIJONUS DOLERIŲ, KAS VER
ČIA ABEJOTI JO METODŲ IR TIKSLŲ VER

TINGUMU.

---------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

Dr. Martin Luther 
King nužudymas susi
laukė tipiškai ameriko
niškos reakcijos. Poli
tikai paskubėjo pareikš
ti savo simpatijas, o did
miesčiuose su didesnėm 
juodųjų kolonijom įsi
viešpatavo labai artimos 
panikai nuotaikos. Iš tik
ro, kai kur, ypač Wa- 
shingtone ir Chicagoje, 
greitai prasidėjo krau
tuvių plėšimas ir pade
ginėjimai. Policija iš 
pradžių buvo labai san
tūri. Galimas daiktas to
dėl, kad Kernerio rapor
tas jai primetė dalį kal
tės už buvusias riau
šes. Kiekvienu atveju, 
šį kartą nebuvo duota jo

kios progos šūkiui: 
"policijos brutalumas". 
Policija šį kartą pradė
jo veikti tik po to, kai 
gavo pastiprinimo iš tau
tinės gvardijos bei fe
deralinės kariuomenės 
ir kai ... krautuvės jau 
buvo gerokai apiplėš- • 
tos. Dėl to policijos pa
rodyto atsargumo tur
būt ateityje bus dar ne
mažai ginčytasi. Bet 
kaip ten būtų, toks da
lies juodųjų elgesys ver
čia abejoti viso vadi
namo 'pilietinių teisių’ 
sąjūdžio prasme.

Jau pats to sąjūdžio 
pavadinimas rodo, kad 
juo siekiama juodųjų gy
ventojų daliai grąžinti

ŠIANDIEN IR RYTO/
KHE SANH paskutiniu laiku dažnai buvo lyginimas su Dien- 

Bien-Phu, bet tarp tų dviejų mūšių yra gal tik geografinis pana
šumas: abi pozicijos buvo dauboje ir priešas, įsitvirtinęs aplinki
niuose kalnuose, neleido apgultiesiems gauti pastiprinimų. Su laiku 
tų pozicijų praradimas darėsi nuostolingas. Dien-Bien-Phu pralai
mėjimas prancūzų ekspedicinei kariuomenei Indokinijoje buvo mirti
nu smūgiu ir Prancūzijoje visuomenė buvo tiek pave’kta.kad parei
kalavo greičiau nutraukti karą.

Jei gen. Giap būtų užėmęs Khe Sanh, nėra jokios abejonės, kad 
būtų suduotas didelis smūgis amerikiečių kariuomenės ir visuome
nės moralei. Panašumas tarp tų dviejų mūšių dar toks, kad nei gen. 
Navarre, 1953 m., nei gen. Westmoreland 1968 m. negalvojo, kad 
šios bazės suvaidins lemiamą vaidmenį. Kai prancūzai įsitvirtino 
Dien-Bien-Phu, buvo manyta, kad gen. Giap turi pasirinkimą tarp 
dviejų ofenzyvų: viena S. Laoso kryptimi, kita (Hanoi. Prancūzų ka
riuomenė ten buvo blogai išsidėsčiusi ir gen. Navarre sugalvojo Įsi
taisyti centre, kad sukliudžius priešo kariuomenės koncentravimui. 
Geri. Giap galvojo, jei leis prancūzams sutraukti savo jėgas prie 
Dien-Bien-Phu ir ten suduos mirtiną smūgį, tai prancūzams nieko 
kito nebeliks, kaip visai pasitraukti. Tokiu būdu Dien-Bien-Phu 
pasidarė Indokinijos karo simboliu.

Khe Sanh pradžioj irgi buvo nereikšminga baze, kur amerikie
čiai turėjo įrengę tik vieną artilerijos bateriją. Tai buvo paprastas 
postas prie 17 paralelės, turėjęs misiją sukliudyti Vietkongui siųsti 
pastiprinimus į pietus.

Kodėl Khe Sanh staiga pasidarė svarbia baze, kai neturėjo di
delės strateginės reikšmės? Amerikiečiai galėjo ją evakuoti ir tai 
nebūtų reiškę jokio pralaimėjimo. Bet Khe Sanh, kaip ir Dien-Bien- 
Phu pasidarė simboliu. Gen. Westmoreland ten sustiprino Įgulą, 
spauda pradėjo daugiau apie Khe Sanh rašyti, televizijoj kasdien 
buvo rodomi jo gynėjai ir prezidentas Johnsonas pareiškė, kad Khe 
Sanh niekad nepasidarys Dien-Bien-Phu. Nuo šio momento ameri
kiečiai nebegalėjo jo evakuoti nepakenkdami savo prestižui. Jie ne
begalėjo jo prarasti, ypač po Tet ofenzyvos, nes tai būtų reiškę 
gen. Giap pergalę.

Tačiau gen. Giap nepuolė Khe Sanh bazės. Jis laukė. Amerikie
čių kariniai ekspertai galvojo, kad jis lengvai galėjo Khe Sanh už
imti. Padėtis ten buvo beviltiška. Bet gen. Giap vis laukė. Jis ne
siėmė rizikos pradėti puolimo, nors turėjo visas galimybes mūši 
laimėtL Kodėl? Tai gal sužinosime vėliau, o dabar tik galime spė
lioti.

Paskutiniais mėnesiais prezidentas Johnsonas buvo atsidūręs 
prieš du frontus. Vienoj pusėj buvo Pentagono "sakalai", kurie rei
kalavo praplėsti karą Vietname, kitoj pusėj stovėjo dalis '. .suome- 
nės, reikalaujanti baigti karą.... šalia to šešėlyje pradėjo megstis 
slapti kontaktai tarp Washingtono ir Hanoi dėl paliaubų. Tačiau Khe 
Sanh bazei kritus, Amerikos visuomenės opinija, priešingai poDien 
-Bien-Phu, pasisuktų kita linkme, reikalaujant, kad būtų atstatyta 
prarasta garbė.Khe Sanh praradimas būtų suvienyjęs visus ameri
kiečius, o ui reikštų, kad š. Vietnamo bombardavimai būtų sustip
rinti ir karas praplėstas.

Tad kyla klausimas, ar gen. Giap nebus atsisakęs pulti Khe 
Sahn tik dėl to, kad nepastačius uikos galimybių į pavojų. Jis turė
jo pasirinkimą tarp tuoj galimo laimėjimo, bet baisių pasekmių vė
liau, ir dalino pralaimėjimo šiandien, kuris nesukliudytų dery- 
bomSybet už ui padėtų laimėti ateityje. Jei ši hipotezė pasitvirtin
tų, tai rasime, kad tarp gen. Giap neryžtingumo prie Khe Sanh ir 
prezidento Johnsono nutarimo susubdyti š. Vietnamo bombarda
vimą yra ryšis( ir slaptos derybos jau prieš kelias savaites buvo 
pradėtos.

☆
Čekoslovakijoje atostogaująs sovietų pareigūnas užsuko j 

Pilseną.
— Aš pažįstu jūsų miestą dėl jo gero alaus, — pasakė jis ly

dėjusiam čekui.
— Labai malonu tai girdėtu O iš kurio Sovietijos miesto jūs 

esate kilęs? -- paklausė čekas.
— Iš Vorkutos!
— O, tai garsus miestas savo milžiniškomis kapinėmis! — 

sušuko čekas. (vg)

normalias pilietines tei
ses, kuriomis jie dėl sa
vo odos spalvos negalė
jo iki šiol naudotis. Taip 
bent buvo pietinėje JAV 
dalyje, iš kurios juodie
ji, ieškodami geresnio 
uždarbio, pradėjo keltis 
į šiaurinės dalies did
miesčius. Bet ir čia jų 
laukė jei ne oficiali, 
tai bent faktinė segrega
cija. Tradiciniai Ameri
koje į kiekvieną naujų gy
ventojų bangą paprastai 
buvo žiūrima iš aukšto. 
Tačiau ilgainiui visos 
grupės savo kruopštumu 
įgavo daugiau ar ma
žiau lygias teises. Kodėl 
to nepajėgė pasiekti juo
dieji šio krašto gyvento
jai? Vien baltųjų gyven
tojų daugumos prieta
rais tai sunku paaiškin
ti. Nenorą į savo tarpą 
įsileisti juoduosius pas
kutiniųjų dienų įvykiai 
greičiau pateisino, ne
gu pasmerkė.

Svarbiausias pilieti
nių teisių sąjūdžio rei
kalavimas yra draudi
mas atsisakyti parduoti 
savo nuosavybę rasi
niais sumetimais. Kai 
kur jau yra priimti tuo 
reikalu atskirų valstijų 
įstatymai ar miestų po
tvarkiai, tačiau jie nė
ra labai efektyvūs ir rei
kalaujama federalinės 
teisės nuostatų, kurių 
Kongresas ir Senatas nė
ra linkę išleisti. Atrodo, 
kad prezidentas John
sonas norėjo išnaudoti 
Dr. Kingo mirties pro
gą ir 'paspausti* Kon
gresą tokiam įstaty
mui priimti. Tačiau pra
sidėję plėšimai ir padegi
nėjimai reikalingą tam 
atmosferą sugadino. Pas
kutinėmis žiniomis turė-
jęs įvykti tuo reikalu pre 
zidento pranešimas spe
cialiai sušauktam abiejų 
rūmų posėdžiui buvo ati 
dėtas, atrodo, iki po Ve
lykų, tuo būdu duodant 
progos kongresmanams 
ir senatoriams patirti 
rinkikų nuotaikas, ku
rios vargiai ar bus pa- 

(Nukelta į 2 psl.)

"LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ! , —

L. Knopfmilerio nuotrauka

GYVATARĄ SIUNČIA Į EUROPĄ
Hamiltono Gyvataro 

metinį koncertą reikėtų 
pavadinti uvertiūra į mū
sų tautinių šokių šventę 
Chicagoj. Žiūrovų akyse 
pasirodė virš šimto gra
žaus jaunimo, šokančio

daugumoj į šokių šven
tės repertuarą įtrauk
tus šokius. Atrodo, kad 
Gyvataro vadovė G. 
Breichmanienė, priklau
sydama šventės rengi
mo komitetui, sąmonin

Taip atrodo Hamiltono "Gyvataras” išvykų metu. Praeitais Kanados šimtmečio metais dalyvavo 9 
įvairiose Kanados vietose suruoštuose tarptautiniuose festivaliuose, atstovaudamas Kanados lietuvius ir 
Ontario provinciją. Pirmoj eilėj iš kairės: Daiva Karuzaitė, Gediminas Blekaitis, Gediminas Breich- 
manas, Alfonsas Palčiauskas, Edis Dervaitis, Antanas Elvikis, Genovaitė Breichmanienė, Kostas Bie
liūnas, Algis Chromanskis, Jonas Elvikis, Rimas Panavas, Vytautas Beniušis, Vida Paškevičiūtė; Ant
roje eilėje: Ilona Stanaitytė, Birutė Palčiauskaitė, Teresė Tumaitytė, Aldona Volungytė, Silvija Martin- 
kutė, Danutė Kudabaitė, Audrė Sakalaitė, Lialė Bagdonaitė, Vida Vaitonytė; Trečioj eilėj: Antanas Ky
bartas, Ramona Kaminskaitė, Nijolė Tumaitytė, Amalia Fronzcak, Dalia Jonikaitė, Birutė Stukaitė, Vi
lius Butkevičius.

gai tai padarė, nes juk 
ne visi Hamiltono ir apy
linkių lietuviai galės dėl 
vienų ar kitų priežasčių 
į pasaulio lietuvių sosti
nę nuvykti. Ir reikia 
džiaugtis, kad be žino
mų ir beveik kiekvienoj 
mūsų tautinėj šventėj šo
kamų šokių, matėme vi
siškai naujus, kurių 
"Landytinis" ir "Aštuo- 
nytis" susilauks didžiau
sio pritarimo, ne tik kaip 
sudėtingi, bet gyvi, pil
ni jaunatviško džiaugs
mo šokiai.

Tiesa, nedėkinga pa
rapijos salės scena, ne
leido pilnai parodyti šo
kių harmonijos, tačiau 
Gyvataro grupė juos at
lieka grynai tautiniu at
spalviu, ne perdaug su
modernintu tautiniu me
nu, kuris tik trumpam 
laikui. būna patrauk
lus žiūrovo akiai.

Tad ir nenuostabu, kad 
Hamiltono grupės lie
tuviški šokiai papučia į 
kiekvieno kanadiečio dva
sią kažkuo tai nauju, lyg 
gaivinančiu švelniu vė
jeliu.

Praėjusiais metais Gy- 
vataras dalyvavo 9tarp-

(Nukelta į 2 psl.)
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lankios. Sunku įsakyti 
ką nors specialiai my
lėti, jei nuo to sulaiko 
prietarai ir, deja, daž
nai faktai.

Atrodo, kad dr. Kin
gas būtų geriau pada
ręs mažiau rengdamas 
savo ’maršus* — žy
gius, bet daugiau rūpin
damasis savo rasės bro
lių ir seserų bendros 
kultūros pakėlimu. Vi
sos tautinės mažumos 
anksčiau ar vėliau ra
do kelią į Amerikos bend
ruomenę, ją turėtų ras
ti ir negrai be specialių 
įstatymų. Jei negrų ra
jonuose įsivyrautų 
bendri šiam kraštui 
papročiai, antagonizmas 
automatiškai išnyktų, 
kaip nyksta kitų tautinių 
mažumų kolonijos, ta
čiau šiais nekantriais lai
kais niekas nenori lauk
ti evoliucijos, bet visi no
ri skubios revoliucijos. 
Kaip tik tas troškimas 
visą šią problemą pada
ro dabar sunkiau išspren
džiamą negu kada nors 
anksčiau.

Įdomu, kad Chicagos 
viename juodųjų rajonų 
tvarką išlaikė ir plėšti 
bei padeginėti neleido 

8 priežastys, kodėl Podarogifts, 
Ine. pritraukia tūkstančius nau

jų klijentų, kurie siunčia

DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne
šant siuntinius j persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per

siuntimo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, 

motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, 
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, 

audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius 
jų skoniui ir pritaikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke. 
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į 

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 — 228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WaJnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 — WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45 Street. New York, N. Y. 10036
Tel.: 212 — CI 5-7905 
arba j bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Te!.: 212 — 581-6590, 581-7729

arba į bet kurį jų skyrių

viena juodųjų jaunimo or
ganizacijų.

Tas pavyzdys tačiau 
kalba ne už integraciją, 
bet segregaciją. Juodie
siems reikalingas atski
ras gyvenimas tol, kol jų 
gyvenamuosiuose rajo
nuose būtų tikrai malo
nu pasivažinėti — taip 
ten galėtų būti gražu ir 
miela. Tada atkristų ir 
specialių jų teisių ap
saugos reikalas. Bet, 
kaip sakiau, gyvenama 
nekantriais laikais...

IŠ VISO PASAULIO

• JAV VICEPREZI
DENTAS H.H. Humph- 
rey vadovavo visai eilei 
dignitorių nužudytojo 
negrų vado dr. Martin 
Luther King laidotuvėse. 
Šalia jo bažnyčioje sė
dėjo senat. R. Kennedy 
ir senat. E. McCarthy 
— abu kandidatai įprezi- 
dentus.

Atlantos miesto bap
tistų bažnyčioje, kurioje 
velionis su savo tėvu ėjo 
pastorių pareigas, iš 
juostos pasigirdo M.L. 
King žodžiai, kuriuose 
jis šaukėsi broliškumo

Jonas Rimša Dvi tahitietfes (aliejus)

ir taikingo savo tikslų 
siekimo.

Spėjama, kad laidotu
vėse dalyvavo apie 150. 
000 žmonių.

• CLEVELANDO mies
tas, išlaikęs taiką ir ra
mybę, kada šimtai Ame
rikos miestų kenčia nuo 
riaušių, atkreipė viso 
pasaulio dėmesį. Bur
mistras C. Stokes dėjo 
daug pastangų, kad riau
šėmis nebūtų sugriauta 
jo ir miesto reputacija.

• PREZIDENTAS L. 
B. Johnsonpareiškė,kad 
jo vyriausybė esanti tie
sioginiame ryšyje su 
Hanoi vyriausybe, tebe
svarstant vietovę, ku
rioje galėtų prasidėti 
derybos. Atrodo, kad tie 
ryšiai palaikomi per am-, 
basadas Laoso sostinėj. 
Kaip derybų vieta links
niuojama Cambodijos 
sostinė Phnom Pehn.

• LENKIJOS "parla- 
mente" buvo patvirtintos 
žinios apie greitus pasi
keitimus vyriausybėje 
artimiausiu laiku.

Lenkijos mokslo aka
demijos narys Adam 
Schaff (žydų kilmės) bu
vo pašalintas iš savo tu
rimų postų, kaltinant jį 
sukursčius ir palaikius 
Lenkijos studentų riau
šes.

Prezidentas Ochab at
sistatydino ”dėl silpnos 
sveikatos". Jo vietoj nu
matomas krašto apsau
gos min. gen. Spychals- 
ki, Gomulkos rėmėjas, 
nors linksniuojamos ir 
kitų kandidatų pavar
dės.

Jugoslavų žinių agen
tūra praneša, kad pasi
keitimai Lenkijoje dau
giausia paliesią žydų 
kilmės aukštuosius pa
reigūnus, kaltinamus 
naudojus "stalinistinius 
metodus".

• ČEKOSLOVAKIJOS 
įvykių raida rodo, kad 

ir tas komunistų valdo
mas kraštas sieks sava
rankiškesnės užsienio 
politikos, pirmon eilėn 
užmezgant diplomati
nius ryšius su Vak, Vo
kietija. Tuo būdu Rytų 
Vokietija liktų dar la
biau izoliuota už gele
žinės uždangos.

Prahoje taip pat skel* 
biama, kad bus panaikin
ti suvaržymai duodant 
užsienio pasus ir nie
kam nebebus draudžia
ma išvykti užsienin net 
pastoviam apsigyveni
mui.

Slovakai pradeda rei
kalauti sau didesnės au
tonomijos.

GYVATARAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tautiniuose festivaliuo
se, kurių gal vienas di
džiausių buvo pasirody
mas vakarinėj Kanadoj, 
pasiunčiant ten Gyvata- 
rą vyriausybės skirtais 
pinigais.

Platūs angliškos ir ki
tų tautų spaudos atgar
siai, patys pasirodymai 
valdžios atstovų tarpe, 
pasiekė ir Kanados sos
tinės "ausis", kuri šią 
vasarą žada Hamiltono 
Gyvatarą siųsti į Pran
cūziją atstovauti Kana
dą ten vyksiančiame 
draugiškumo festivaly
je. Sąlygos labai kuklios: 
lietuviams duodamas 
pilnas dešimties dienų 
išlaikymas Prancūzijo
je, tačiau ją pasiekti ha- 
miltoniečiai turės sa
vo lėšomis.

Tokios kanadiečių są
lygos, ypač lietuviams 
studentams, sunkiai pri
imtinos. Daugumas Gy- 
vataro narių vasaros 
atostogų metu mokslapi- 
nigius užsidirba fabri
kuose ir tokiu būdu pa
ti kelionė kabo ant "plau

ko". Gaila, nes Hamilto
no Gyvataras būtų vie
nintelis laisvųjų lietuvių 
atstovas, kadangi Sov. 
Sąjunga gali atsiųsti jau 
Kanadoj matytus paverg
tos Lietuvos įvairius me
nininkus - ansamblius. 
Tokiu būdu kelionės 
klausimas nesiriboja 
vien tik mažo Hamilto
no lietuvių kolonija, bet 
visos Kanados ir JAV 
lietuvių prestižu. Šį 
klausimą turėtų apsvars
tyti JAV ir Kanados Lie
tuvos Bendruomenės.

K. Baronas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Immediate Openings For

MACHINISTS 
MACHINE OPERATORS 

BRAKE OPERATORS 
FABRICATORS

FOR EXPERIENCED MEN who can READ 
PRINTS and sėt up their own work. Do not 
have to be a jaurneyman.

Openings on lst and 2nd shifts.

An equal opportunity employer

MECHANICAL HANDLING 
SYSTEMS

12755 E. 9 MILE Warren, Mich.
(42-44)

I

I

! m j—
OPPORTUNITIES FOR REGISTERED NURSES

To work in 90 bed accredited acute general hospital — located 20 
minules Irom Downtown Detroit — Starting salary $650.00 per monlh, 
plūs $45.00 paid differential for afternoon & night shifts. Excellent 
personnel policies and liberal benefits include:

• PAID SICK LEAVE
• PAID VACATION
• PAID BLUE CROSS
• PAID PENSION PLAN

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT
MR. S. B. MILTON—ADMIN1STR ATOR

(42-48)

SUMBY MEMORIAL HOSPITAL
234 VISGER RD. RIVER ROUGE, M1CHIGAN

313 — DU 1-626S

HELP WANTED MALĖ
WANTED EXPERIENCED
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
AFTER NOON SHIFT 

GOOD WORKING COND1T1ONS 
AND TOP PAY

AND 
STEADY WORK. 

APPLY IN PERSON 
VR/WESSON CO. 
1279 RICKETT RD. 
BRIGHTON. MICH.

(37-44'

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

GEAR & SPLINE GRINDERS 
AIRCRAFT & TOOL ROOM 

MACHINISTS
Day & Night Shift

100% company paid pen.ion, paid 
vacation, paid holidaya, Blue Cro.s, 
life inaurance & siek & accident 
insurance. Steady work, plūs over- 
time.

GEARCRAFT, INC. 
23349 Dequindre Avė. 

Hazel Park, Mich.
313 — 564-5923

(40-46)

m

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

I

S
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DOLERIS SERGA
Amerikos doleris, iš- pierinius dolerius, tikė-

Doc. J. K. GASIS

Atgimti yra pakilti...
Velykos išaugo ir išsivystė į krikščionybės 

simbolį, tuo pačiu išsiplečiant į vilties, dvasinio 
prisikėlimo ir tikėjimo šventę žmonijoje.

Ne pačiame šventės rituale esmė. Tuo pat 
metu, dar prieš krikščionybei atsirandant, atgi
mimo, saulės prisikėlimo šventės buvo švenčia
mos pagonių, vykdomos procesijos, garbinami sim
boliai... Kartais atrodo, kad ir šiandien daug kur 
grįžtama prie tų senovės simboliškų eisenų, kurio
se daiktinis išorės pasaulis lėmė žmonių galvose
ną, elgseną, laikyseną kitų žmonių atžvilgiu. Dė
mesys, kaip tada, taip ir dabar, daugelio kreipia
mas į formą, išorę, gamtos atgimimą, kurio sim
boliu jau nuo labai senų, senovės laikų, buvo — 
kiaušinis.

Ir gaila, kad kaip tik šiuo metu sunkiausia 
prieiti, sunkiausia apeliuoti į žmogaus vidinį at
gimimą, jo dvasinio pasaulio drausmę, jo jausmi
nį pasaulį, kuriame taip pat, kaip ir gamtoje, yra 
tiek gražių pradų atsinaujinimui, naujiems įsipa
reigojimams, sąžinės perkratymams.

Žmogus, kurio labui Kristus prisikėlė iš nu
mirusių, simbolizuojant ne fizinį, bet dvasinį at
gimimą, atrodo, lyg stovi prieš klaustuką, kuris 
jo asmeniškai neliečia, o tik iškelia mintį: tai kas, 
kad aš atsižvelgsiu ir prisitaikysiu prie tų krikš
čioniškosios moralės dėsnių, jei yra galimybių, 
kad vienu tokių ir liksiu. O kiti, į nieką dėmesio 
nekreipę, liks savo uždarame, egoistinių idėjų 
pasaulyje, liks nenorėdami suprasti tų bendrųjų 
ryšių, kurių palaikyme glūdi ne tik mano, bet ir 
tavo, mielas kaimyne, bičiuli, bendradarbi ir idė
jos vienminti, ateitis, sudaranti pagrindą švie
sesniam, pasitikėjimu kupinam ir viltingesniam 
gyvenimui.

''Atgimti yra pakilti iš žemos paniekos", rašė 
savo laiku Antanas Smetona, "šiek tiek sverti ir 
kitų tautų eilėje, tiekti s patogių sąlygų gyventi, at
naujinti savyje visa, kas prakilnu, tačiau nenuei
nant nuo sveikųjų tradicijų pagrindo".

Prisikėlimo šventė ne taip sau prisimintina, 
bet ji kiekvienam sąmoningam lietuviui uždeda ir 
pareigų. Kaip krikščionys, atlikdami religines pa
reigas, privalome neužmiršti, kad esame ne vien 
tik savo parapijos, bet krikščioniškoje kultūroje 
auklėtos tautos nariai. Todėl turėtume gerai įsi
dėmėti ir poeto V. Mykolaičio-Putino žodžius:

Supasi vėliavos, gaudžia varpai,
Audros krūtinės — ir akys žaibai.
Dega veiduos atgimimo žymė, 
Skamba padangėmis laisvės giesmė.

silaikęs tvirtai nuo 1930 
m. depresijos sutrikimų 
ir net sutvirtėjęs ant
rojo pasaulinio karo me
tu, jau keliolika metų 
kaip rodo silpnėjimo 
ženklus. Svarbiausias to 
silpnėjimo ženklas, tai 
nuolatinis JAV pasyvus 
mokamasis balansas. 
Mokamasis balansas ap
skaičiuojamas metų pa
baigoje, kai sudedama 
krūvon visi vienos šalies 
ir jos piliečių išleisti do
leriai užsienio valstybė
se ir į kitą sumą sude
dami visi pinigai pakeis
ti į dolerius, kurie per 
metus buvo gauti iš už
sienio valstybių ir atski
rų užsieniečių. Jeigu pir
moji suma yra didesnė už 
antrąją, tai skirtumą 
JAV turi išmokėti užsie
nio valstybėms auksu, 
arba likti joms tokiai su
mai skolinga. Pagal fi
nansų teorijos termino
logiją sakoma, kad JAV 
už tuos metus turėjo pa
syvų mokamąjį balansą. 
Jeigu antroji suma esti 
didesnė už pirmąją, tai 
tada skirtumą užsienie
čiai turėtų sumokėti 
Amerikai auksu, arba 
likti Amerikai tokiai su
mai skolingi. Ir būtų sa
koma, kad už tuos metus 
JAV turėjo aktyvų moka
mąjį balansą.

Per paskutinius kelio
lika metų JAV mokama
sis balansas buvo vis pa
syvus. To pasyvo suma 
kasmet siekdavo virš vie
no bilijono dolerių. Tai 
reiškė, kad kasmet JAV 
privalėdavo pervesti už
sienio valstybių ban
kams gryno aukso už 
maždaug vieną bilijoną 
dolerių, arba kredituoti 
tokiai sumai jų sąskaitas 
ir likti joms skolinga. 
(1967 m. pasyvas —virš 
3 bil. dol.)

Po antrojo pasaulinio 
karo JAV turima aukso 
atsarga iki 1949 m. vis 
dar siekė 24 bilijonus do
lerių, kuri buvo naudoja
ma dolerio parėmimui. 
Tad, kad ir nustojant kas
met apie bilijoną dolerių 
aukso, doleris buvo tvir
tas ir daugelis užsienie
čių, kad ir turėdami po-

rašo

Didžiai Gerbiamam
Dirvos Redaktoriui

Perskaitę š.m. balan
džio 5 d. Dirvos Nr. 40 
pasisakymą Chicagos

Lietuvių Operos reikalu, 
maloniai prašome leisti 
mums paaiškinti sekan
čiai: Dirvos bendradar
biui muz, A. Nakui bilie
tai į "Fidelio" operos 
pastatymą per klaidą tik
rai nebuvo pasiųsti. Tą 
pastebėjome po dviejų 
pirmųjų spektaklių. Siū
lėme p. Nakui galimybę 
nueiti bent į trečią spėk - 
taklį, bet jis teigė nega
lįs to padaryti. Už savo 
klaidą gerb. Dirvos re
dakciją ir muz. A. Naką 
labai atsiprašome.

Dėl kažkokių "priva
čių patyrimų" ar atsuki-

mo kam nors nugaros, 
kaip minėtam rašte yra 
pasakyta, nenorime leis - 
tis į bet kokias diskusi
jas, nes tas nieko bend
ro neturi su tiesa. Di
džiai gerb. Dirvos Re
dakcijos neabejotinai di
delę pagalbą Lietuvių 
Operai mes labai aukš
tai vertiname ir nuošir
džiai už tai dėkojame.

Nuoširdžiai Jūsų:
Chicagos Lietuvių 
Operos Valdyba

jo, kad čia tas pats kaip 
auksas, ir nepuolė iš 
karto į bankus keisti sa
vo turimų popierinių do
lerių, arba bankuose tu
rimų doleriais padėtų in
dėlių į auksą. Situacija 
pablogėjo kai Prancūzi
jos valdovas de Gaulle? 
norėdamas parodyti sa
vo didybės maniją,pradė
jo vesti Anglijai ir Ame
rikai nedraugingą poli
tiką ir kur tik sugrieb
damas popierinius sva
rus ar dolerius, tuojaus 
ėmė juos keisti į auksą. 
Prie to dar pridėdamas 
nedraugišką garsinimą, 
kad svaras ir doleris ne
bėra pilnai auksu parem
ti, kad jie jau atgyveno 
savo dienas, kad jie tuo - 
jaus kris ir t.t... Tai 
propagandai, žinoma, 
pritarė komunistinis blo
kas. To pasėkoje visi pra
dėjo keisti popierinius 
dolerius į auksą. 1968 
metų pradžioje doleris 
taip buvo užgultas, kad 
norėdamas atsilaikyti ir 
pasilikti pastovus per 
vieną mėnesį neteko apie 
bilijoną dolerių vertės 
aukso. Visa JAV turima 
aukso atsarga krito iki 
maždaug 11 bilijonų dole
rių.

Dabartiniu laiku už
sienio valstybių bankuo
se randasi labai dideli 
kiekiai JAV popierinių 
dolerių. Pridėjus prie to 
užsienio bankų turimus 
JAV bankuose doleriais 
kredito balansus, susi
darytų maždaug 31 bili
jono dolerių suma. Sa
vaime suprantama, kad 
11 bilijonų dolerių aukso 
toli gražu neužtektų ap
mokėjimui 31 bilijono 
dolerų skolų. Jeigu ir 
po sausio mėn. būtų bu
vęs toliau tęsiamas po
pierinių dolerių keiti
mas į auksą, tai gal prieš 
naujo prezidento rinki
mus būtų visa JAV turi
ma aukso atsarga pasi
baigusi ir doleris būtų 
tapęs niekuo nepadeng
tas piniginis popieriu
kas.

Krašto viduje tai pi
nigai, kad ir niekuo ne
paremti, vien tik iš val
džios autoriteto, gali ku
rį laiką pastoviai kursuo- 
ti ir savo vertę palaiky
ti. Reikia tik saugoti, kad 
jų nebūtų per daug pri
spausdinta.

Užsieniuose bet gi to
kie pinigai valdžios au
toriteto nebeturi, ir jų 
niekas nenori už, pilną 
vertę imti. Jų kursas 
krinta, ir tarptautiniuo
se atsiskaitymuose to
kiais pinigais mažai be- 
pasitikima, ir jie ten 
beveik nebenaudojami.

Kadangi doleris iki 
šiol per ilgus metus bu
vo pastovus pinigas, ir

• • •
centriniuose bankuose 
nevaržomai buvo pasto
viu kursu keičiamas į 
auksą, tai jis de facto 
buvo tapęs tarptautiniu 
piniginiu atsiskaitymo 
vienetu.

Daugelyje valstybių 
savo valiutas buvo pa- 
grindę doleriu, dauge
lis centrinių bankų savo 
svetimos valiutos atsar
gas laikė doleriais, dau
gelis tarptautinių sutar
čių ir prekybinių susi
tarimų yra sudaryta do
leriais. Dolerio kurso 
kritimas atneštų tarptau- 
tinę suirutę ir iššauktų 
pasaulinę finansinę kri
zę, gal dar didesnę, ne
gu turėjome 1929-1933 
m.

Finansiniuose ir pre
kybiniuose bei ūkio 
sluoksniuose buvo rim
tai susirūpinta ne tik 
Amerikoje, bet ir Eu
ropoje ir kitur kapi
talistinio ūkio kraštuose 
kad dolerio kursas pasi
liktų pastovus ir toliau 
tarnautų kaip tarptautl - 
nis piniginių atsiskaity
mų vienetas.

Maždaug prieš mėne
sį Zuriche, Šveicarijo
je buvo sušauktas centri - 
nių bankų valdytojų su
sirinkimas, kuriame da

lyvavo ir JAV Federal 
Reserve Bank valdyto
jas McChesney. Tame 
susirinkime buvo princi
piniai sutarta, kad rei
kia dolerį gelbėti, ir dėl 
konkrečių gelbėjimo 
priemonių nustatymo 
nutarta susirinkti Wa- 
shingtone.

Tas susirinkimas Wa- 
shingtone įvyko kovo 17 
d. Jame buvo priimti ke
li labai svarbūs nutari
mai, būtent:

Tarpbankinėje atsi
skaitomybėje tarp susi
rinkime dalyvaujančių 
centralinių emisijos ban. 
kų (USA, Didžiosios Bri
tanijos, Belgijos, Olan
dijos, Vak, Vokietijos, 
Šveicarijos ir Italijos) 
dolerio kursas bus per 
šluos 1968 metus palai
komas toks kaip buvęs, 
t.y. 35 dol. lygu 1-nai 
uncijai (troy) g. aukso.

Privatiniams pirk
liams ir pramoninin
kams iš emisijos bankų 
auksas galės būti visai 
neparduodamas, o jei ku
rios biržos jį parduos, 
tai pagal kainą, kokia bus 
laisvai sutarta, arba ki
taip sakant, kokia kaina 
nusistovės pagal pasiū
lų ir paklausų dėsnį. (Po 
šio susirinkimo Pran
cūzijos biržoje, kuri ne
priklauso prie šio susi-

(Nukelta į 4 psl.)

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE

361-0770

GREETINGS and BEST WISHES 
To The Lithuanian People

LŪU MEIISKA 
PŪNT1AC, Ine.

HOME OF THE WIDE TRACK PONTIAC

6603 Brookpark Road,

Just West of Pearl
« \

ON 1-5060

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

. Mokamas už vieny mėty taupy- 
q mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
and Loan Association of Chicago 

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608 • TELEPHONE 847-7747

OFFICE HOURS: Monday. Tueaday. Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed 

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BU1LDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzi.įuotą iietuviy įmonė , registruota 

U. S. Depirtment of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. AVA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. €A 5-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos j Lietuvę. 
Vedėjai E. ir V. ŽVKAl’SKAl
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (16) BRONYS RAILA

"TAUTŲ DRAUGYSTĖ”
Naciškai bolševikiškų palyginimų ir paralelių 

sriautas, nusiaubęs ir tebesiaubiąs Lietuvos žemę, 
batų toks painus ir ilgais pavyzdžiais aprašomas, 
kaip "Kratkij kurs istorii komunističeskoj partii” 
(Trumpas komunistų partijos istorijos kursas).

Bet nuvalius grimą ir plepalus, jį galima išsa
kyti keliais trumpais sakiniais.

Grobki Grobk į Rytus, grobk į Vakarus! Mums 
reikia gyvybinės erdvės, mums reikia platesnio 
priėjimo prie jūrų. Kardu ir ugnimi naikinkim, 
smurtu ir krauju įstelkim Naują Europą, Naują Pa
saulį. Tai istorinis dėsningumas, tai llkimąs,kuris 
vėliau bus įtvirtintas ir teisėtas. Visa valdžia Ir 
šlovė mūsų vadovaujamai klasei! Visa galia ir pona
vimas mūsų rinktinei rasei! Grobkim, plėškim,po- 
naukim, žudykim pasipriešinančius, priverskimpa
vergtuosius paklusti, mums už tai dėkoti, mylėti ir 
šlovinti! Ir tuomet ateis taika tūkstančiui metų. 
Pax Germanica! Pax Sovietica!

Toks yra nuogai nuvalyto imperializmo kaulas 
ir žodynas. Netęsdami per gerai žinomos litanijos, 
pridėkim nebent dar porą lietuviško patyrimo 
grakščių akordų šioje kryžminėje raudonojo ir ru
dojo imperializmo ugnyje.

Kvislingų mizerijos ir triumfai
Pavyzdžiui, kvislingo keiksmažodis...
Tas bendriniu simboliu virtęs kolaboranto - 

parsidavėlio vardas nebe visuomet tiktų ir pačiam 
Kvislingui. Šis norvegas buvo labai palankus naciz
mo ideologijai, tikrai siekė glaudžių santykių su 
Vokietija ir, naciams Norvegiją okupavus, aktyviai 
su jais bendradarbiavo krašto valdyme. Tuoj po ka
ro norvegai jį, galbūt, teisingai nubaudė ir sušau
dė,, kaip išdaviką, kaip lveriai žiauriai smerkė už 
‘'dvasinę kolaboraciją" ir didijį savo rašytoją, se
nelį Knutą Hamsuną. Bet liko neįrodyta, kad šiedu 
"kvislingai" tikrai būtų siekęparduoti valstybės ne
priklausomybę ir Norvegiją paversti vokiška Tre
čiojo Reicho provincija.

Lietuvoje šiandien mums tebėra aktuali "rau
donųjų kvlslingų" problema. Dėmesiui nukreipi jie 
atkasinėja ir kai kurių mūsiškių "rudą" laikyseną 
nacių okupacijos metu. Prie Rentelno administra
cijos "savivaldoje" dirbę generaliniai tarėjai agit- 
propo ir kai kada net mūsų pačių pavadinami "kvis- 
lingais". Bet iš jų M. Mackevičius, J. Narakas, P. 
P. Germantas, S. Puodžius, nubendradarbiavo tie
siai į nacių mirties kacetus, kur du pastarieji ir 
gyvybių neteko.

Gi iš "tarybinės Lietuvos ministrų" bene tik 
vienas dingo Sibiro kacetuose. O jau Sniečkui su 
Paleckiu tai būtinai reikės įsteigti keturgubų didvy
rių specialų ordiną, kaip vleninteliamsokupantotar- 
nautojams visoje SSSR, sugebėjusiems pastoviai per 
28 metus klusniai išsilaikyti ištikimų gauleiterių - 
janičarų pareigose, nežiūrint, kad Sovietų Rusijoje 
per tą laiką pasikeitė jau keturi diktatoriai, o su 
jais, žinoma, labai "keitėsi" ir asmenybės kultai...

Klasiniai ir rasiniai priešai
O štai - dvynukai!
Polltpolicijų viršininkai, Berija ir Himmle- 

ris, abu "išrinktųjų rasių" atstovai, - baisūs pro
fesiniai konkurentai! - Lietuvoje paeiliui darbavo
si, kaip tikriausi vieno ysčiaus broliai. Jei Himmle- 
ris nepralenkė Berijos šlovės, tai tik lavonų ga
mybos skaitmenimis. Kacetai, trėmimai,šaudymai, 
krematoriumai ir Vorkutos, - buvo jų ideologinė gai
rė, vienodai brangi širdžiai, iškilusi iš jų atstovau
jamų filosofinių sistemų gelmės. Vienas sėkmingai 
naikino supuvusios buržuazijos klasinius, kitas - 
menkaverčius rasinius priešus.

Nors teorijoje nacizmas pripažino pabaltie- 
čiams "nordikų rasės" privilegiją, bet dėl neman
dagios lietuvių laikysenos vis grasino pasielgti su 
mumis, kaip su žydais. Himmleris, kaip dokumen
tai rodo, buvo nusistatęs uždrausti lytinius santy
kius su lietuviais ir tarp lietuvių, taigi, pasmerk
ti mūsų giminę išnykimui. Gyvieji lietuviai buvo nu
matyta iškelti toli į Rusiją, gal už Uralo, ir toks 
planas neslėpta.

Kremlius nuo pat pirmų dienų, kaip gali pa
liudyti B. Armonienė, O. Rūkienė, B. Butkus ir tūks - 
tančiai kitų, mums irgi negailėjo kapinių vietos už 
Uralo. Jei ne staigus karas 1941 m. vasarą, Beri
ja būtų netrukus įvykdęs Malenkovo užtvirtintą Sie- 
rovo planą perkeldinti į Sibirą bei kitus plačiosios 
tėvynės plotus apie 700,000 lietuvių. (įsidėmėti
nas Baltušiu! vis tas pats "nacinis" skaitmuo...)

Bet šis dlaboliškas planas buvo sėkmingai 
vykdomas toliau po 1944 metų.

DOLERIS SERGA
(Atkelta iš 3 psl.) 

tarimo ir laisvai parda
vinėja auksą ir dolerius 
kaip ir pirma, aukso kai
na krito nuo $46.44 už 
unciją kovo 15 d., iki 39

•••

dol. kovo 18 d., o dar die
na vėliau - krito iki 38 
dol. už unciją. Po to svi- 
ruodama laikosi apie 
$38.50 už unciją. Zueri- 
cho biržoje auksas par
duodamas laisvai, ir kai

"Herrenvolk” ir "didieji broliai”
Išdidumo arogancija ir pasipūtimas Pabaltijo 

kraštuose anksčiau buvo labiau būdingas vokiečiui. 
Dabar rytų slavas užsimojo aną pakeisti ir pralenk
ti.

Naciai iŠ lietuvių ne tik nereikalavo, bet ir ne
pageidavo, kad mes juos vadintume broliais. Prie
šingai, — jie stengėsi pabrėžti, kad tik jie yra po
nai, "Herrenvolk". Menkavertybės jausmo tebevei
kiamas, rusų bolševikas jau išreikalavo iš lietuvių 
nuolat jį vadinti broliu, gerbti, mylėti ir poemas jo 
garbei rašyti. Bet jis nori būti ne šiaip sau papras
tu broliu, o "vyresniuoju" ir net "didžiuoju" broliu. 
Ir tai reikalaujama vadinti - "družba narodov", 
"tautų draugystė"...

Lietuvos praeitį galima teršti, bet ne Rusijos. 
Net apie Rusijos carų laikus ir maskolių žandarų 
siautėjimu okupuotuose Pabaltijo kraštuose tega
lima prisiminti dideliu atsargumu. Putinas-Myko- 
laitis "Sukilėlių" romane norėjo kaip lietuvis pri
siminti rusiškus uzurpatorius - ir nebegalėjo rei
kiamai išbaigti antrosios dalies.

Juodašimtiškiausių rusų garbė saugojama ne 
tik Lietuvoje, bet ir satelitinėse valstybėse po so
vietiška letena. Neseni įvykiai Lenkijoje, sukėlę 
lenkų akademinės jaunuomenės triukšmingus pro
testus, parodė, kaip raudonasis bolševizmas jaut
rus caro juodašimčių priminimams. Varšuvos teat
re pastačius Adomo Mickevičiaus "Vėlines", kurių 
veiksmas eina daugiausia Vilniuje ir istorinėje Lie
tuvoje ir kur vaizduojama, kaip 19 amžiaus pradžio
je caro budeliai persekiojo, kalino ir trėmė lietu
vių ir lenkų patriotus, žiūrovai plojo ties kiekviena 
to veikalo "antirusiška" vieta. Maskvai ištikimas 
Gomulka veikalą toliau rodyti uždraudė, nes savo 
pritarimu poeto žodžiams, esą, žydai sionistai 
ir chuliganai... kenkė "tautų draugystės" idėjai.

Šimtametės vergijos heroizmas
Lenkiškai rašiusio didžiojo istorinio lietuvio 

Adomo Mickevičiaus "Vėlinės" yra vienas iš stip
riausių ir dramatiškiausių jo romantinių veikalų, 
nors savo forma gana palaidas, sudarytas iš įvai
riais laikotarpiais parašytų keturių dalių su prie
dais. Kaip įžymus klasikinis veikalas, Lenkijoje jis 
negalėjo būti pašalintas iš literatūros, o ir Lie
tuvoje prieš dešimtmetį buvo išleistas gana ge
ras J. Marcinkevičiaus "Vėlinių" vertimas. Bet 
tik paskaityti, ne vaidinti...

Nežinia, kokias scenas spektakliui* parinko 
Varšuvos režisorius, bet, matyt, paliko tas vie
tas, kur poetas su skausmu ir sarkazmais kalbėjo 
apie rusų korikus ir Rusiją. Tų vietų tiek daug, kad 
čia tik vieną kitą galėtume paminėti.

Štai Varšuvos salone vyksta pasikalbėjimas...
Tai jos iŠ Lietuvos? O aš maniau lig šiolei, 
Kad Lietuvoj nėra lietuvių, tik maskoliai.

Žmogus iš Lietuvos daug papasakoja, tarp kit
ko: -

... matot, šiuo metu
Kalėjimuos tikra tėvynė mūšy klesti
Ir Sibire - visur, kur tik tvirtoviy esti.

Dar daugiau aktualijų "Vėlinių" prieduose, jei 
jie buvo scenai panaudoti. Pvz., kaip ir už ką galė
jo būti puošniai išstatyta Rusijos sostinė.

Kiek daug jiems reikėjo kalčių išgalvoti,
Kad būtų kam akmenis šituos kilnoti!
Kiek daug jiems reikėjo ištremt nekaltų, 
Kiek daug apiplėšti kraštų pavergtų, 
Kol kraujas lietuvių, vargai Ukrainos 
Ir Lenkijos auksas nupirko jiems tai, 
Kuo spindi puošniausios Paryžiaus vitrinos, 
Kol rūmus gražiausius pastatė antai.

Ir pagaliau, poeto užuojauta Rusijai, jos dar
bo valstiečiui: -

O vargšas mužike! Žmogum tu jauties
Ar gal šunimi, jei taip šuniškai miršti?
O vargšas mužike! Širdis virti ima,
Kai aš pamąstau apie tavo likimą!
Tavęs, vargše slave, man gaila, išties! 
Kur laisvė tavoji? Lig šiol nerandi jos. 
Tik vieną žinai heroizmą - vergijos...

Nenuostabu, jei Varšuvos studentai plojo "Vė
linėms" ir, veikalą uždraudus, gatvių demonstraci
jose maištavo. Nes "tautų brolystės" praeitis buvo 
tokia pat, kokia yra dabartis.
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DaiL Jonas Rimša, išbuvęs ilgesni laiką Tahiti saloje, sukūrė eilę 
paveikslų iš tos salos gyvenimo. Dailininkas dabar gyvena Santa Mo- 
nica, Calif. ruošdamasis parodai Ispanijoje.

leris liko niekuo nepa
dengtas. Trumpai sa
kant, tėra tik vienas vais
tas, kurs gali iš metų į 
metus palaikyti dolerį 
tvirtą. Tas vaistas — 
tai nuolatinis aktyvus mo
kamasis balansas.

Čia kaip tik galėtų 
daug prisidėti eiliniai 
piliečiai, laikydamiesi 
maždaug sekančių pata
rimų:

Nepirkti bent kelerius 
metus importuotų iš už
sienio prekių, kurias ga
lima lengvai pakeisti vie
tiniais gaminiais.

Nevažinėti be didelio 
reikalo į užsienius. Do
leriui ir krašto ūkiui bus 
geriau, kai atostogaspra 
leisime krašto viduje.

Kam yra būtinas reika
las į užsienį važiuoti, iš
važiavus stengtis būti 
taupiam, nesišvaistyti 
be reikalo doleriais. Vi
sada reikia atsimint, kad 
kiekvienas užsieny iš
leistas doleris įeina į mo
kėjimų balansą ir sunki
na dolerio ligą.

Didieji kapitalistai ir 
stambiosios bendrovės 
turi susilaikyti nuo in
vesticijų už slėny, t.y. ne
pirkti ir nestatyti naujų 
fabrikų bei kitokių įmo
nių ir neplėst turimų. 
Taipogi neskolinti pini
gų ir jų nedėti įužsienio 
bankus.

Nesipriešinti,jei val
džia įvestų algų ir kainų 
kontrolę, taipogi valiu
tos išvežimo ir įvežimo 
suvaržymus.

Visi turime suprasti 
ir priminti kongreso na. 
riams, kad doleris yra 
pavojuje, ir jeigu valdžia 
ir piliečiai nesiims sku
bių ir griežtų priemonių 
jam gydyti, jis susmuks, 
sukeldamas pasaulinę 
finansinę depresiją, ku
rios gal tik komunistai 
tenori.

HELP WANTED MALĖ

na maždaug 50 centų že
mesnė kaip Paryžiuje.) 

Centriniai Europos 
bankai duoda metams do
leriui maratoriumą, t.y. 
per šluos metus nerei
kalaus, kad jų turimi po
pieriniai doleriai būtų 
keičiami į auksą.

JAV atšaukia įstatymą,

Londono aukso birža 
iki bal. mėn bus uždary
ta, kas turėtų palengvin
ti nusistovėti aukso kai
nai laisvose biržose.

Anglijai ir JAV buvo 
priminta, kad jos sutvar
kytų- savo viešuosius fi
nansus, subalansuotų biu
džetus, padidindamos 
mokesčius ir sumažin- 
damos išlaidas, taipogi 
kad imtųsi reikiamų prie
monių reikalingų atsie- 
kimui aktyvaus mokėji
mų balanso.

Visi šie nutarimai jau 
yra vykdomi, išskiriant 
paskutinį punktą.

Anglija jau vykdo ir 
rekomendacijas, numa - 
tytas tame punkte: pri
ėmė įstatymą, kuriuo 
pakeliami mokesčiai ir 
įvedama eilė suvaržy
mų, net ir algų bei kainų 
kontrolė. JAV Kongre
sas dar neskuba padi
dinti mokesčius, nors 
prezidentas jau seniai to 
prašo. Įstatymas suvar
žymui turizmo tebėra 
Kongresą. Apie biudžeto 
subalansavimą, kol te
beina Vietnamo karas, 
niekas nei negalvoja.

Dolerio gydymui bus 
reikalingas ilgas laikas; 
nes per daugelį metų 
JAV valdžia, preziden
tai ir kongresai tinkamai 
nereguliavo šalies ūkiš
ko gyvenimo ir švaistė
si netvarkingai su šalies 
turtais, tuo sudarydami 
tvirtam doleriui labai ne
palankias sąlygas. Tau
tinė skola (National dėbt) 
iki 1968 metų kovo mėn. 
vidurio priaugo iki 330. 
000.000.000 dol., aukso 
rezervai, kurie 1949 m. 
siekė 24 bil. dolerių, da
bar tesiekia tik apie 10 
ir pusę; užsieniuose pra
leisti ir užsienio bankuo
se tebesą popieriniai do
leriai bei užsieninių ban
kų laikomi JAV bankuose 
kredito balansai, siekia 
dabar tarp 31 ir 32 bil. 
dolerių. (Tas reiškia, 
kad užsieniečiai gali už 
tokią sumą pirkti iš JAV 
prekių ir nieko iš užsie
nio už jas nemokėti — 
įsakydami už jas sumo
kėti Amerikos bankams 
ir atsiskaityt iš Ameri
kos bankuose esamų už
sieniečių kreditų.)

Atšaukus įstatymą, 
reikalaujantį, kad bent 
25% esamų apyvartoje 
federal reserve notų bū
tų padengta auksu, šalies 
viduje susidarė psicho
loginis įspūdis, kad do

WANTED JOURNEYMEN 
TOOL «< DIEMAKERS 

Age no barrier.
For days & afternoon »hift 

Steady year round work for qualified 
men. Employment office 8:30 A. M. 

INLAND TOOL & MFC. CORP. 
20263 Hoover Detroit, Mich.

(40-45)kuris reikalavo,kad 25% 
Federal Reserve Notės 
esančių apyvartoje būtų 
padengtos auksu; ir visą 
savo turimą aukso atsar
gą (apie 10 bilijonų su pu
se) panaudos dolerio kur
so palaikymui tarptau
tiniuose atsiskaitymuo
se.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 
TOOLMAKERS

Mu.t have job *hop experience on 
Tooh, Gauge. & Fijture*. Day work. 
Steady worlc for qualified men.

. ENMARK TOOL CO.
14835 Stephen. Drive
Ea.t Detroit, Mich.

313 — PR 6-2721
(42-48)
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PRISIKĖLIMAS
Jonas Miškinis

MYKOLAS VAITKUS

DANGUJ AR LIETUVOJ

Istorija byloja, kad 
tautų sugyvenimo ir žmo
nių susiklausymo idėjos 
per ištisus šimtmečius 
niekur nebuvo reikiamai 
įgyvendintos, nors žmo
nija ir kaip stengėsi, kad 
jos prigytų. Argi ne tuos 
pačius reiškinius mato
me ir šiandien? Kas kal
tas? Niekas kitas kaip 
pats žmogus.

Visų kraštų vadovai 
stengiasi taikiu būdu iš
spręsti kylančius tarp
tautinius nesusiprati
mus, tik tos jų didžiu
lės pastangos duoda ma
žai konkrečių vaisių.

Komunistinio pasau
lio despotai sužvėrėjo. 
Jie savo žvėries negali 
apvaldyti, jie nežino, 
kad savo žmoniškumą 
yra numarinę. Brangim 
darni biologinę gyvybę, 
prarado dvasinę.

Gyvybė — pasaulio 
grožis ir prasmė, jo am
žinas troškimas ir tiks
las. Gyvybės pažadini
mas yra stebuklų ste
buklas, paslapčių paslap
tis. Ją turėti yra viskas, 
jos netekti — viską pra
rasti.

Žmogus savo gyveni
me sutinka dvi mirtis, 
kūno ir sielos, kaip pro
tingos būtybės. Ir keis
ta, kad žmogus labai 
brangindamas abi gyvy
bių rūšis vis dėlto prieš 
jas be paliovos kala gink
lus. Kodėl taip yra? To
dėl, kad kiekvienas bran- 
gina tik savo gyvybę. Sve
timoji nesvabu, stengia

PIRKITE MAY’S ŠIANDIEN: MIESTE 10 IKI 5:45, SKYRIUOSE 10 IKI 9:30. 
MES DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

f h e "TB/MT
ALL T STORES

SELBY PRISTATO 
PAGARSĖJUSIŲ BATŲ 
"INSIDE STORY"

Štai ir pasirodė pavasarinių madų naujiena, už
tikta Selby puikiuose baliniuose laikiniuose ba
tukuose. įsidėmėkite patrauklią tortoise sagą, 
puošnų kulnį patentuotų juodų, mėlynų, kau
linių spalvų. Užsisakykite paštu ar telefonu 
CH 1-3070. VVomen’s Shoes, 3 aukštas. Mieste ! 
pagrind. aukšte, Heights, Parmatovvn ir South- 
gate.

_______________ /
PASTATYKIT AUTOMOBILIUS IR APSIPIRKIT PAČIAME CLEVELANDO MIESTO
CENTRE. NAUDOJANT MAY’S PARKADE................ JVAŽIAVIMAS IŠ ONTARIO

masi ją užslopinti. Ir nie
kas, rodos, nepagalvoja, 
kad tuo keliu eidamas su
daro pavojų sau. Juk su
prantama, kad kiekvie
nas, besistengdamas sa
ve išsaugoti, žudys prie
šą. Tačiau dvidešimtojo 
amžiaus žmogus į tai ne
žiūri. Šiandien tikroji 
taikos idėja neturi pa
sisekimo. Daug kas sa
ko, kad reikia stebuklo 
jai prikelti. Pavergtų tau
tų nebegirdimi balsai, 
neklausoma ir Kristaus 
skelbiamo žodžio apie 
artimo meilę...

Religinių tradicijų dik
tuojamas krikščioniškas 
pasaulis laukia prisikė
limo šventės. Kas tas? 
Ar pagarbos pareiški
mas Kristui, kuris iš 
meilės kitiems mirė 
prie kryžiaus? Juk Jo vi
sas gyvenimas ir moks
las buvo persunktas ar
timo meilės ir taikos dva
sia. Jis išaiškino save, 
kad paskelbtoji idėja 
amžiais liktų žmonėse.

Velykų metu tikintie
ji renkasi į bažnyčias 
pagerbti Kristaus prisi
kėlimą. Čia jie iš pa
mokslininkų lūpų Išgirs 
ta aiškinimą apie tos 
didingos šventės pras
mę. Kristaus paliktą tes
tamentą: "Nėra didesnės 
meilės, kaip toji, kada 
atiduodama gyvybė už ar
timą".

Kaip skambės tie žo
džiai tikinčiųjų ausyse, 
kokie jausmai sukils 
jų širdyse. Koks kon-

Aušta rožėm rytas, lyg svaja pražysta — 
tai Velykų šventė tvįsta danguje;
atsivėrę sielos laukia švintant Kristų, 
kai, saulutei tekant, spindulių gija 
lig erdvių zenito triumfingai trykšta. 
Ir šitoj tolybėj — vos girdėti, vos — 
nei sidabro sriautai, nei krikštolo vilnys, 
nei bežodis himnas iš šalies šventos, — 
slėpiningo varpo švinta kvapo pilnis... 
Iš dangaus gilybių ar iš Lietuvos?...

Virpame iš džiaugsmo, kaip aušra nušvitę, 
klausome maldingai... Argi būtų ji?
Kiek iš jos išgirsti, kiek jai pasakyti 
trokštame pasilgę, sūnūs ištremti, — 
kai prisikėlimo saulė žemei švyti...
Ach, prabilki... Ji tyli — ji nūn nelaisva, 
surakintos rankos ir užčiauptos lūpos, 
suveržta erškėčiais jos šventa galva, 
ir tamsus ir tirštas rūkas ją apsupęs...
Ne, dangaus tai varpas... Tai — ne Lietuva...

Švyti garsas, tvįsta, skelbia atsikelsią, 
amžių rytui auštant, laimė ir žmogus... 
Aidi laiko žingsniai. Valandos nedelsia. 
Į šviesybę tiesias kelias įstabus, 
ir jį auksu barsto mirksniai, kaip žvaigždelės. 
Ei, skubėkim, bėkim tuo keliu kietuoju, 
kur už upių, girių mūsų laimė rymo!
Rasi, ryto dieną, rasi, tuoj jau tuoj 
susilauksim didžio mes atsikėlimo...
Betgi gal danguj vien, o ne Lietuvoj ?...

trastas tarp žodžių ir 
gyvenimo tikrovės...

Neišsilaikys tautos, 
jei jų tautiečiai bus vaikš 
čioją lavonai. Egoizmas 
ir medžiaginių vertybių 
pervertinimas daugelį at
skyrė nuo gyvybės,nuo

kitų. Jei viskas daroma 
grindžiant tam tikrais 
sumetimais, savajam aš 
apsaugoti, negalima nie
ko geresnio laukti. Rei
kia dvasinės kultūros, ku 
rios daug kas neteko. 
Tada tik bus prikeltas

MEDŽIOKLĖSE SU 
KIPRU PETRAUSKU

J. Čekauskas
Dirvos nr. 23 Stasys likai automobilyje nusto-

Santvaras parašė savo 
atsiminimus apie Kiprą 
Petrauską, kur tilpo 
nuotrauka dovanota J. Ba- 
čiūnul. Ta nuotrauka 
man gerai žinoma, nes 
ji daryta žavingame Žu
vintu ežere, tik neži
nau, ar mano, ar Cibo, 
kuris ir filmą yra susu
kęs iš tos medžioklės.

Man su Kipru teko me
džioti gražiausiais Lie
tuvos nepriklausomybės 
laikais, gražioje Lietu
vos gamtoje. Kipras mė
go medžioklę ir buvo 
aistringas medžiotojas. 
Valtyje mėgdavome ir 
stovint šaudyti, o sausu
moje su skalikais, varo
vais ir kurapkas me
džiojant išbūdavome ant 
kojų 7 valandas, ypač su 
skalikais prisieidavo 
dar ir pabėgioti.

Kipras medžioklėje bū
davo labai mielas, švel
nus ir jautrus, kaip ry
to rasa. Kai grįždavo
me vėlai — nakčia iš me
džioklės, kad neužsnūs- 
ti prie vairo, Kipras už
niūniuodavo kokią nors 
dainelę. Jo balsas skam
bėdavo pasakišku švel
niu skambėsiu, lyg ko
kio muzikos instrumento 
skambėsys, kad net ska- 

žmogus, kurio troško 
Kristus, kada įsigalės 
dvasinės kultūros per
svara.

Mūsų tėvynė šiandien 
sunkiai velka Golgotos 
kryžių ir be atvangos nuo
dijama komunistinėmis 
bacilomis. Bet tikėki
me, kad lietuvių tautos 
organizmas gamina ir 
antidotus.

Mums išsibarsčiu- 
siems svetimuose kraš
tuose turi giliai slypėti 
širdyse Dr. V. Kudirkos 
žodžiai: "Kelkis,lietuvi, 
kuris lyg snausti buvai 
pradėjęs!". Gyvendami 
svetur, nepamirškim at
skirti dvasios nuo savi
meilės, pavydo, intrigų, 
neapykantos ir suram- 
bėjimo. Idealizmo ir pa
siaukojimo ne tik iš ki
tų reikalaukim, kiek pra
dėkim nuo savęs.

Tenka prisiminti sim
boliškas išsitarimas tų, 
kurie Kristų smerkė: ge
riau, kad vienas žmogus 
mirtų už tautą. Ir Tas 
Žmogus nesipriešino, 
kad tik tauta liktų svei
ka. Laiminga ta tauta, 
kurios sūnus apie save 
taip galvoja, ji nežus.

Didžias misijas atlie
ka ne skaičiai, o pasi
šventėliai, ryžtingieji, 
nebijantieji aukų. Ir ši 
religinė prisikėlimo 
šventė — Velykos, tesu- 
žadina mūsų sielose ge- 
riausį nusiteikimą mū
sų artimo, mūsų kenčian
čios Tautos atžvilgiu.

Meilė, pagarba, su
siklausymas, atjautimas 
pasiaukojimas dar la
biau tesužysta šiais Lie
tuvos Laisvės Metais. 
Lietuvis, kad kitą kar
tą ir "padlecas" vis vien 
jis lietuvis — sakydavo 
Vaižgantas.

Tegul ir apie mus ki
tataučiai kalba kaip apie 
pirmuosius krikščionis: 
"Žiūrėkit kaip jie viens 
kitą myli".

Aleliuja! 

davo bruzdėję. O kai tas 
mūsų snaudulį neiš
sklaidydavo, tai Kipras 
užtraukdavo iš "Travia
tos": "Pakelkim mes tau
rę linksmybių..." ir po 
to liepdavo man pakarto
ti, tai jam tas mano dai
navimas sudarydavo juo- 
ko ir tuo pačiu abu išsi
blaškydavome nuo snau
dulio.

Kipras Petrauskas la
bai mylėdavo Lietuvos 
gamtą. Jis mėgdavo pa
būti laukuose, prie upės, 
ežerėlio, na ir pažuvau
ti bei pagrybauti miške 
bei pavaikščioti ir pasi
klausyti paukščiukų Čiul
bėsiu, ar pažiūrėti vove
raitės šokinėjimo ar ki
to žvėrelio gyvenimą 
stebėti.

Užsienių išdabinto
sios vasarvietės Kiprą 
neviliodavo, jis mėgda
vo gražiąją ir natūralią 
Lietuvos gamtą. Jo ūkis 
prie Dusmenų, Petraus
kų kaime buvo irgi gra
žioje gamtos aplinkumo
je. Namas ir kiti ūkio 
trobesiai stovėjo ant kal
nelio prie ežerėlio ir 
miško, kur dar prie pat 
miškelio buvo pastaty
ta ir maudymosi pirtis, 
kurioje Kipras labai mėg
davo ant įkaitintų suolų 
pasėdėti ir beržine šluo
tele pasivanoti.

Savo gimtinės apylin
kėse rengdavo iškilmin
gas medžiokles, kuriose 
Kipras labai rūpindavo
si savo svečiais, o po 
medžioklės su bičiuliais 
ūkyje pasilinksminti. O 
kai jau po medžioklės al
kį numarindavome ir tau
riųjų gėrimėlių paimda- 
vome, tekdavo ir padai
nuoti. Tai buvo vieninte
lė vieta, kur Kiprą teko 
girdėti su svečiais dai
nuojant. Kipras priva
čiai beveik nedainuoda
vo. Atsimenu vieną iš to
kių "karališkų" medžiok
lių pas Kiprą, kada va
karienėje dalyvavo so
listai Kučingis su Nau- 
ragiu. Kai kas iš medžio
tojų užtraukė lietuvišką 
liaudies dainelę ir kai 
įsijungė Kipras, Kučin
gis ir Nauragis — tai 
galėjo ožio balsu rėkti, 
tačiau šita trejukė iš
lygino viską ir daina 
skambėjo žavėtinai!

Kiprą erzindavo per
kūnas, nes jis, ir ypač jo 
brolis kompozitorius Mi
kas buvę pritrenkti. (Kip - 
ras turėjo dar vieną se
sutę ir brolį Antaną, ku - 
ris buvo NKVD išvež
tas Sibiran). Vieną kar
tą man su Kipru beme
džiojant Žuvintu ežere, 
jis pradėjo šaukti, kad 
važiuotume iš ežero į 
medžioklės būstinę, nes 
kyla juodas debesys su 
griaustiniu. Apsidairęs 
pastebėjau, kad tikrai iš 
vakarų kyla debesys ir 
kai atidžiai įsiklausiau, 
išgirdau ir tolimą griaus
tinį. Nieko nelaukdamas 
paprašiau irklininką 
plaukti iš ežero per Do
vinę, kuri irgi kaip ir 
ežeras su švendrais, 
karkleliais apaugusi, o 
tėkmės viduryje nema
žai vandens lelijų, me
džioklės būstinėn. Kip
ras kiek vėliaus išplau
kė. Kai aš jau buvau iš-

(Nukelta į 6 psl.)
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EASTER GREETINGS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

Fronces P. Bolton
CONGRESSMAN

22nd District

Jonas Rimša šventadienis Tahiti saloje (aliejus)

A&P Cares... About You!

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ALBERT S.

1*0 IŠTEK
COUNTY ENGINEER

SU KIPRU PETRAUSKU...

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

J U D G E

HUGH BRENNAN
MUNICIPAL COURT

EASTER GREETINGS

(Atkelta iš 5 psl.)

lipęs prie medžioklės 
būstinės, išgirdau netoli
mą perkūno trenksmą, 
pastebėjau, kad daržinė, 
pro kurią aš praplau
kiau, dega. Laukiu Kipro 
atplaukiant. Matau, kad 
atplaukia tik Kipro irk- 
lininkas vienas ir prisi
artinęs sako, kad Pet
rauskas, kai pradėjo 
smarkiai griausti, išli
po iš valties ir ėjo upės 
krantu. Greitai pastebė
jau, kad ateina ir Kip
ras, bet manau, kaip čia 
atsitiko — Kipras buvo 
apsirengęs baltais me
džioklės rūbais, o aš jį 
matau ateinant juodais 
rūbais?! Kai prisiartino 
pradėjau juoktis, nes jis 
buvo visas purvinas — 
dumbluotas. Kipras sa
ko: "nesijuok, aš išner
vintas, nes kai perkū
nas trenkė,tai aš buvau 
ties daržine, o kai ji 
pradėjo degti, skubinau 
ir įsiverčiau į dumblo 
grabę. Perkūnas mane 
erzina".

Kai Kipras pasikvietė 
į Lietuvą Feodorą Šalia- 
piną ir mane pristatė 
kaip medžioklės bendri

ninką ir bičiulį, dažnai 
man tekdavo kartu pietau - 
ti su jais ir kitais "Met
ropolio" restorane "Tri
jų Kunigaikščių" kamba
ryje. Sutartą dieną F. Ša- 
liapinas pietauti neatėjo. 
Sekančią dieną Kipras 
pranešė, kad vėl ten pie
tausime. Man atėjus su 
Kipru į "Metropolį*’ mū
sų nustebimui F. Salia- 
piną jau radome vieną iš 
pirmųjų ten mūsų be
laukiant. Kipras paklau
sė: "Kaip čia atsitiko, 
kad tu pirmas šiandien at
ėjai pietauti?" Šaliapi- 
nas atsakė: "Kai judu čia 
tik du, tai aš pasakysiu, 
kad aš suradau Kaune 
puikų restoraną, kaip tai 
vadinasi, rodos lyg pran 
cūziškai "arembo", o ten 
mergaitės padavėjos — 
žavingos!"Kipras šypso
damas jam atsakė, kad. 
tokiu vardu Kaune resto
rano nėra. Įsiterpiau į jų 
pašnekesį ir sakau, kad 
tur būt ne "arembo", 
bet "Rambynas"? F. Ša- 
liapinas sušuko: "Tikrai 
Rambynas! Tik tu, Kip
rai, apie tai nieko neži
nai ir sėdi čia šitame 
’paršyvame’ Metropoly
je."

BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

RICHMAN BROS.

12.STORES IN GREATER
CLEVELAND

GREETINGS and BEST WISHES

HILL TOP REALTY, 
INC.

INVITES YOU TO VISIT US AT

5035 MAYFIELD RD.

382-2000

S T. C LAI R 
AVINGS

ASSOCIATION

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

KNIFIC INSURANCE
820 EAST 185th ST. 4 81-7540

GREETINGS and BEST \VISHES

BILUS SHOES
40th YEARS

Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST W1SHES 
Fairport Bakery Ine.

DETITIC KOCHENS, CAKES and COOKIES
2 09 6 SOUTH TAYLOR Rd. Tel. 321-9874

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: ’"*« ”09
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

OL
HOME and^ 

REMODELING 
LOANS

• • • •
INSURED SAVINGS

O

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E.Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LAILY 
CHEVROLET C0

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1968 CHEVROLET

Bedford, Ohio
500 BR0ADWAY 232-2000

GREETINGS and BEST WISHES

KENT FLORIST INO.
FLOWERS OF DISTINCTION

2450 FAIRMOUNT Blvd. 462-2711 — 2712 
Cleveland Heights, Ohio 44106

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES
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• CLEVELANDO Lie
tuvių Studentų Sąjunga 
ruošia antrus metinius 
Velykinius šokius.

Visas Clevelando jau
nimas yra kviečiamas 
susirinkti Čiurlionio na
muose Velykų vakarą ir 
linksmai praleisti laiką.

Šokiai prasidės 7 vai. 
vak. Bus geras orkest
ras, gėrimai ir užkan
džiai. (sk)

REIKALINGI 
DARBININKAI ĮMONEI
Pilnam laikui patikimi 

vyrai dirbti prie mašinų. 
Patirtis nereikalinga. Va
landinis atlyginimas su vi
sais draudimais ir priedais. 
Pirmoji pamaina su viršva
landžiais.

Kreiptis į
Tube Form Ine.

6984 Machinery Avė. 
(prie E. 70 gt.)

1968 M. BALANDŽIO MĖN. 20 DIENIŲ
8 V. V., ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

PAVASARIO BALIUS
Programoje:

Detroito ” Šilainė”, vadovaujama G. Gobienės
ir

Clevelando ”Grandinėlė”, vadovaujama L. Sagio.

Rengia Vysk. M. Valančiaus Lituanistinės Mokyklos Tėvų Komitetas.

Bilietai: $6.00 suaugusiems, $3.00 jaunimui. Gaunami pas Vi. 
Palubinską (tel. 932-3798), A. Neimanienę (tel. 391-7588) ir Z. Gobį 
tel. 442-0022).

bendrosios programos išlai
dų apmokėti. Tik nesustoki
me pusiaukely. Esame op
timistai, bet norime pabrėž
ti, kad šį savo optimizmą 
grindžiame viltimi, jog ar
timiausioj ateity, dar prieš 
vasaros atostogų pradžią, 
visos Lietuvių Bendruome
nės, įvairios organizacijos, 
įstaigos, įmonės ir kiekvie
nas paskiras lietuvis be iš
imties atliks savo tautinę 
pareigą taip, kad ramia są
žine galės pats sau pasaky
ti: Ir aš prisidėjau, kad 
okupantas — kom. rusas 
greičiau išsikraustytų iš 
mano tėvynės — Lietuvos!

Aukų lapai, propagandi
nė medžiaga, laimėjimų bi
lietai, ženklai, vokai gauna
mi vietinėse LB apylinkėse, 
JFK skyriuose ar JFK-to 
centre: UNITED LITHUA- 
NIAN FINANCE COMMIT- 
TEE, 29 West 57 St., New 
York, N. Y. 10019.

A. M. D. REALTY
Turime pirkėjų šv. Jur

gio — šv. Vito apylinkėje.

Alg. Dailidė — Realtor
Bendradarbiai : 
Ant. Mikoliūnas ir 

Mike Sekara 
1123 /t Norwood Rd. 

432-1322

PARDUODAMI NAMAI

17,900 
EASTLAKE

convenient to

Jungtinis Finansų 
Komitetas

IR VĖL CTS 
FUN TOURS
ŠEŠTADIENI, B A L. 20 
Maple Festival: 
(Chardon)
Įvairūs saldumynai, bly- 
nai. Auto paroda, orkes
trai , parodos. $2.50
SEKMADIENĮ, GEG. 5 
Kingwood Gardens: 
(Mansfield)
75,000 žydinčių tulpių! Gė
lių parodos, ištaigingi šilt
namiai. $3.75
ŠEŠTADIENĮ, EIRŽ. 15 
Blue Hole: (Castalia) 
Aplankykit tą gamtos ste
buklą. 7 mil. galionų van
dens kasdien. Puiki kelio
nės aplinka. $4.00
PRADEDANT BIRŽ. 17 
Cedar Point saulėtosios 
kelionės: Pramogos ir sau
lė — maudyklės. Kelionės 
kiekvieną pirmadienį, tre
čiadienį ir šeštadienį.

$4.00

• Visi lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos visuo
tino suvažiavimo bankete, 
kuris įvyks birželio 1 d. 
Sheraton-Cleveland viešbu
tyje. Dėl rezervacijų ir in
formacijų prašoma kreiptis 
į inž. A. Gedrį, 355 Royal 
Oaks Blvd., Richmond Hts., 
Ohio 44124, telefonas (216) 
481-8205.

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

• Prieš atnaujindami sa- 
Vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tei. 944-6835.

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone, 
virš Superior Saving banko 
patalpų. Teirautis telefonu: 
431-2497.

Dėl kainų vaikams (12 m. ir 
jaunesniems), laiko, detalių ir 
kt. bilietų — raiykit CTS FUN 
TOURS. 1404 Easl 9th Streel. 
Cleveland. Ohio 44114. Užsa
kant bilietus siųskite čeki ar 
perlaidų. Bilietus Kalima Įsi
gyti ir CTS Information Booth 
Public Sųuare. Bilietus reikia 
įsigyti dienų priei kelionę.

PUNCH PRESS
Crowing firm with many benefita, in
cluding profit aharing, is seeking a 
"Take Charge" man to operate the 
newly crealed presą section. Excep- 
tional opportunity for someone fami- 
liar with presses, dies and pressroom 
procedures. New equipment and a 
solid future. Ages open. earnings 
commensurale with ability. Apply 
9 to 5 at
HI-VOLTAGE EQUIPMENT 

4000 E. 116 CLEVELAND. OHIO 
(42-44)

BILIETAI JAU PARDUODAMI!

CLEVELAND 
TRANSU SYSTEM

Apr. 29, Eve.: LUISĄ MILLER
Apr. 30. Eva.: FORZA DĖL DESTINO
May 1, Eva.: CARMEN
May 2, Eva.: MADAMA BUTTERFLY

PRICES: $2 50. $3 50 $4.50. $5.50 $6.50 $9 $11. $13. $13.50 (No Tax) 
Tickets Available for Ali Operas—Not Ali Prices for Some Operas.

BOX OFFICE: Broa1view Savings & loan Lobby, 299 Euclid Avė —Phone 621-8897 
Open 9:30 A.M.-5:30 P.M. librettos on sale Knabę Piano Used Esdusively

NESUSTOKIME 
PUSIAUKELY!

Prieš penketą savaičių 
mūsų centriniai veiksniai: 
Lietuvių Bendruomenė, Vil
kas ir Altas pasirašė bend
radarbiavimo komunikatą. 
Tuo pat laiku Lietuvių Ben
druomenės ir Vliko pirmi
ninkai drauge kreipėsi į 
lietuvių visuomenę, ragin
dami visus tvirtai prisidėti 
prie Lietuvos laisvės kovos 
metų uždavinių įgyvendini
mo, aukojant Jungtiniam 
Finansų Komitetui (JFK). 
Taip pat kovo 16-17 d. PLB 
vadovybių pasitarimas (da
lyvavo ir Alto pirmininkas)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

GREETINGS and 
BEST WISHES

NEW LOCATION

M. 0. MATTLIN
GENUINE 

CONSOLE SPINETS

ROPOL1TAN
APRIL 29 THRU MAY 4 IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

EAST SHORE REALTY
Sav. JUOZAS MIKONIS - Realtor

NAMŲ IR ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMO IŠTAIGA
UNITED MULTIPLE

KREIPKITĖS J MŪ
780 East 185 gt.

481-6900
Pardavimo vedėjas —

BILL MANAK
įstaigos vedėjas —

WALTER JURGELIS

Turime didelį pasirinkimą

JFK skyrius ir 
prašydami visus 
lėšų telkimo dar- 
eilė pavienių as-

Chicagoje įsipareigojo su
aktyvinti pagalbą JFK.

JFK seniai išsiuntė apy- 
tikrias surinktinų aukų 
kvotas paskiroms LB vieto
vėms, o taip pat lėšų telki
mo medžiagą bei aukų la
pus. Be to keletą kartų 
kreipėmės per spaudą ir per 
radiją, ragindami sudaryti 
prie LB 
bendrai 
jungtis į 
bą. Visa
menų savo straipsniais nuo
širdžiai paryškino sukaktu
vinių metų svarbą ir aukų 
reikalingumą. Tačiau aukos 
plaukia per lėtai.

Aukoti reikia paskubinti, 
nes čia pat pavasaris, kuris 
daugumą mūsiškių išvylios 
į gamtą, į pajūrius, kur 
apie aukas niekas ir girdėt 
nenorės.

Galime pareikšti, kad jau 
stovime ant tiesaus kelio ir 
esame gerokai pajudėję 
taip, kad iš Jungtinio Fi
nansų komiteto jo šeiminin
kai: Lietuvių Bendruomenė 
ir Vilkas galės vieną kitą

Turime gerą pasirin
kimą namų naujosios 
parapijos rajone ir Cle
velando priemiesčiuose. 
Taip pat imame namus 
pardavimui visuose spal
votų rajonuose.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne 
Real Estate

KE 1-4080 — namai,
MU 1-6100 - įstaiga.

Lovely 2 bedroom ranch 
with attached garage and 
utility room. Built on crawl 
space with hardwood floors. 
House near entrance to 91 
extension
Lakeland freeway. Many 
extras in home—including 
carpeting—large Patio in 
rear covered by aluminum 
awning essemble by slid- 
ing French doors. The lot is 
exceptional being 57 X ap- 
prox 280 ft. deep. Entire lot 
landseaped. Refrigerator — 
washer & dryer can also be 
purchased reasonable. 
Home is located in St. Jus- 
tins Parish, and is elose 
to Elementary 
and 
Call

Junior —
Senior High Schools. 
for appt.

EXPF.RIENCED 
PRODUCTION WORKERS 

PUNCH PRESS OPERATORS 
DRILL PRESS OPERATORS

&
/ ASSEMBLERS 

Days & afternoon shift 
Steady work. Employmenl office open 
8:30 A. M.

INLAND TOOL & MFC. CORP. 
20263 Hoover Detroit, Mich.

(40-45)

WILLOUGHBY 
17,700.00

New 3 bedroom colonial 
with 1(4 baths builtin oven- 
range & disfcosal with alu
minum siding for ease of 
maintainance, large utility 
room 3 mammoth bedrooms, 
master bedroom with walk- 
in eloset. Main bath with 
shower—clay tile and vani- 
ty. Totai livable area 1380 
Sq. ft. Homes are within 
seven minutes of Lakeland 
Freevvay. Two homes avail
able plūs six more construc- 
tion sites. Location of con- 
struction is South off Lake 
Shore Blvd. You Decorate.

VINE REALTY INC.
35165 Vine St., WH 2-4440

(39-44)

2045 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

Established 59 yrs.

EASY TERMS

FREE TICKETS
TO CLEVELAND STOKERS

ST. CLAIR SAVINGS invites you to 
be their guest at any 1968 Cleveland 
Stokers Soccer Game. TWO UPPER 
DECK RESERVED SEATS are yours 
FREE when you deposit $1000 or 
more in a new or existing St. Clair 
Savings Account. The tickets are good 
for any game . . . limit 2 tickets per 
family. Offer.expires April 16.

May 3. Eva.: ROMEO ET JULIETTE
May 4. Mat.: MARRIAGE OF FIGARO 
May 4. Eva.: TOSCA

SOCCER
LISTING SERVICE

SįĮ DVI ĮSTAIGAS: 
25900 Chardon Rd. 

Chardon Rd. at Richmond 
731-9400

Pardavimo vedėja — 
DANA CIPKUS 

įstaigos vedėja —
LA VERNE GOTTRON

CLAIR 
AVINGS

E. 185 gt. rajone, Willoughby, Wil- 
loughby Hills, Richmond Hts., Highland Hts., Cleveland Hts., Euclid, 
So. Euclid, Willowick, Wickliffe, taip pat turim gerų sklypų — žemės.

813 EAST 185TH ST R E ET/461-7100 

6235 ST. CLAIR AVENUE/43V5670 • 25000 EUCLID AVENUE/26V1200

26000 LAKE SHORE BLVD./731-1200.6135 WILS0N MILLS R0AD/449-2900

NOTARY PUBLIC
Namų tel. 531-2190



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Antanas Senikas, Vil
ties draugijos vicepirminin
kas, buvo padovanojęs me
tinę Dirvos prenumeratą 
laimėti vienam iš Great 
Neck, N. Y., Maironio šeš
tadieninės mokyklos moki
nių.

Šią dovaną laimėjo Arū
nas Jankauskas, iš Ozone 
Park, kurio adresą šiomis 
dienomis prisiuntė Dirvos 
skaitytojas H. Miklas, kar
tu apsimokant ir savo pre
numeratą.

Antano Seniko pavyzdžiu 
galėtų pasekti daugelis mū
sų veikėjų, įvairiomis pro
gomis jaunimui suteikiant 
galimybę susipažinti su mū
sų spauda, knygomis ir t.t.

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris paskyrė 
100 dol. auką Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo lei
džiamam dr. A. Geručio re
daguojamam anglų kalba 
leidiniui apie Lietuvą pa
remti.

• Lietuvių Jūrų Skauti- 
jos įsikūrimo metinės su
kakties, kovo 12 dienos pro
ga, už pasišventimą eina
mose vadovaujamose parei
gose ir ilgametę moralinę 
bei , materialinę paramą 
Chicagos jūrų skautijos 
veiklai, žemiau paminėta 
vadovė ir nuoširdūs LJS 
rėmėjai, Vyr. Skautininkei 
pristačius, LJS Inkaro Ta
rybos nutarimu, apdovano
ti: GINTARO ordenu j. 
pskt. Jadvyga LUKOŠIŪ- 
NIENĖ, Lemont, III. GIN
TARO ordenu su Rėmėju 
ženklu p. Aleksas LAURAI
TIS ir p. Kazys MATUTIS, 
Cicago, III.

• Studentų Ateitininkų 
pavasario ideologiniai kur
sai įvyks Dainavoje balan

Beverly Shores, Ind. architekto E. Masiulio namuose buvo suruoš
ta dail. Žibunto Mikšio, gyvenančio Paryžiuje, grafikos darbų paroda. 
Nuotraukoj J. Eigelis, inž. G. Kačanauskas ir J, Kavaliūnas žiūri 
darbus.

J LIETUVIU JŪRŲ SKAUTUOS 
VELYKINIS SVEIKINIMAS

MIELOS SESĖS IR BROLIAI
Nuoširdžiai sveikiname Jus visus Kristaus prisikėlimo 

šventės proga ir linkime sėkmės bei Gero Vėjo jūsų darbų 
dirvonuose.

Tebujoja mumyse visa tai, kas yra gera, gražu ir verta 
pasiaukojimo. Nebūkime lepūs šiltadaržio augalai, kurių 
išaugimas priklauso nuo kitų malonės. Būkime, kaip tas 
ąžuolas, tvirti, gajūs ir viskam atsparūs; gyvi ir energingi, 
kaip banguojanti jūra audroje.

Tvirtai ginkime savo įsitikinimus skautybėje, žengda
mi pasirinktu Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės keliu. 
Žvelgdami į ateitį — tvirtai stovėdami Lietuvos laisvės 
kovos kelyje, šventai tikėkime į laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos prisikėlimą.

Tegu Šv. Velykos būna mums ne tik dvasinio pakili
mo, bet ir mūsų išgyvenamos bei skleidžiamos lietuviško 
jūrinio skautavimo idėjos sustiprinimo šventė.

Gero Vėjo!
Budėkime,

J. sktn. A. Gasnerienė, J. sktn. E. Vengianskas
LJS Vyriausia Skautininke LJS Vyriausias Skautininkas

J. sktn. L. Slėnys,
LJS Korp! Gintaras Pirmininkas Mokytoja Valentina Černiauskienė prie Anastazijos Tamošaitienės kūrinių VVįndsoro universitete su* 

ruoštoje parodoje.

džio 27-28 d., o rytų pakraš- 
tyje, ”Rota” latvių stovyk
lavietėje Catskill kalnuose 
prie New Yorko balandžio 
20-21 d. Kursantai turi pri
sistatyti SAS pirm. Vaide
vučiui Valaičiui, 6641 So. 
Maplewood, Chicago, UI. 
tel. (312) GR 6-8282. Iš vi
sų kursantų reikalaujamas 
aktyvus dalyvavimas kursų 
programoje. Kursų kaina 
$20 asmeniui.

• Daiva Šimonytė, Jono 
ir Marijos Šimonių duktė, 
gyv. Santa Barbaroj, baigė 
Los Angeles U. C. L. A. uni
versitetą ir kovo 17 d. gavo 
A. B. (Bachelor of Arts in 
English and speech) diplo
mą, kurį mano panaudoti 
mokytojos profesijai.

Šimoniai pasiekė Santa 
Barbara 1948 m. Kaip trem
tiniai, buvo plačiai aprašyti 
vietos spaudoje ir ”Life” 
magazine bei paminėti tele
vizijoje, Kaip pavyzdinga 
šeima, iki šios dienos gra
žiai reprezentuoja lietuvius 
šiame mieste.

Jaunoji akademike Daiva 
nuo pat mažens buvo akty
vi skautė ir scenos mėgėja. 
Lankydama Bishop Garcia 
Diego High School, buvo

Jubiliejinių Metų Komiteto Detroite finansų skyrius jau surinko Jungtiniam Finansų Fondui 3,100 do
lerių ir tikisi surinkti Detroitui uždėtą kvotą 10,000 dolerių. Nuotraukoje: Petras Griškelis, Jubilieji
nių Metų Komiteto pirm. Jonas Urbonas, finansų skyriaus pirm. inž. Jurgis Mikaila,’Vladas Staškus, 
inž. Vacys Urbonas. Stovi: Alfonsas Kasputis, Leopoldas Heningas, Kazys Ražauskas ir Stasys Gar- 
liauskas. J. Gaižučio nuotrauka

UŽBAIGIANT MATULAIČIO 
NAMU STATYBA.
Paskutiniąsias sene

lių namų statybos deta
les atliekant, nors jos 
kartais labiau vargina, 
negu didieji marinimo 
darbai, įsikūrimo ruo
ša artėja. Gegužės 19 d. 
Namai bus iškilmingai 
šventinami ir oficialiai 
atidaryti. Iškilmėse da
lyvaus visa eilė aukštų 
valdžios pareigūnų ir 
taip pat vietos vysku
pas. Tikimasi, kad gra
žų, namus supantį kal
niuką apipins gausi su
interesuotų lietuvių mi
nia. Juk namai lietuviš
koje visuomenėje susi
laukė nuoširdaus dėme
sio ir dosnių aukų. Pa-

pirmaujanti mokinė, nusi
pelniusi daugelį pagyrimų 
bei dovanų. Mėgiama drau
gų ir populiari, universiteto 
buvo paskirta mergaičių 
bendrabučio patarėjos pa
reigoms.

Per darbą ir pasiryžimą, 
atsiekus savojo tikslo, lin
kime Daivai sėkmės toli
mesniame gyvenimo kelyje.

K. Galiūnas

PRISIMINTAS FIL. 
PETRAS ULĖNAS

Balandžio 6 d. Pranciško
nų koplyčioje Brooklyne 
buvo atlaikytos gedulingos 
mišios už Lietuvos kūrėjo- 
savanorio, Klaipėdos suki
limo dalyvio, Korp! Neo- 
Lithuania filisterio PETRO 
ULĖNO vėlę. Jis mirė prieš 
5-ris metus Verbų sekma
dienyje.

Pamaldose dalyvavo ve
lionio žmona Magdalena 
Ulėnienė, sūnus Jonas su 
žmona, giminės, velionio 
kolegos filisteriai ir Ulėnų 
bičiuliai. 

galiau visi galės pasi
didžiuoti didingu, mo
derniu pastatu , lengvai 
prilygstančiu kitoms tos 
rūšies įstaigoms Con- 
necticut valstijoje.

Namų forma gana įdo
mi, skirta didžiausiam 
gyventojų bei personalo 
patogumui. Centrinis pa
statas trijų aukštų. Ten 
bus administracijos pa
talpos, valgyklos, virtu
vė ir kiti namo veiki
mui reikalingi įrengi
mai. Kairėje ilgas, dvi
aukštis pastatas, su di
dele sale pramogoms, 
personalo butai ir pana
šiai. Dešinėje koplyčia, 
kurios pirmame aukšte 
apsigyvens kapelionas ir 
kiti poilsiui atvykę ku
nigai. Koplyčios įren
gimo darbus atlieka dail.
K. Jonynas.

Iš trijų aukštų centri
nio pastato šakojasi ke
turi vienaukščiai spar
nai. Padaryta taip, kad 
gyventojų miegamieji, 
valgomasis ir koply
čia būtų prieinami vi
sai nenaudojant laiptų. 
Kalnelis, mat, ne tikgro. 
žiui pasitarnavo. Kiek
viename sparne telpa 30 
žmonių atskiruose ir dvi - 

Matulaičio Namą centriniai pastatai.

gubiniuose kambariuo
se. Vienas sparnas tuo 
tarpu paliekamas ne
įrengtas, du skiriami 
pajėgesniems gyvento
jams, kurie aptarnauja
mi slaugės bei gydytojo 
priežiūra, o ketvirtasis 
įrengtas ligoniams, ku
riems teikiama dar 
kruopštesnė priežiūra 
nuolat budinčių slaugių. 
Čia bus talpinami ligo
niai ir "medicare" turį 
asmenys, atsiųsti iš li
goninės pasveikimui. Pil
na namų talpa — 120 as
menų.

Numatomi įvairiausi 
patogumai ir sąlygos da
bar praktikuojamoms 
terapijoms. Tiems, ku
riems rūpi gyvenimo są
lygos šiuose namuose, 
derėtų patiekti štai ko
kias žinias. Būsimo ji ad
ministratorė, sesuo M. 
Felicija (dabartinės Ma
rijos Vilos poilsio namų 
vedėja), nustatė įsiregis* 
travimo būdą ir aptarna
vimo galimybes. Norint 
įsiregistruoti, reikia už
pildyti tam tikrą bendrų 
žinių lapą (jis gaunamas 
parašius šiuo antrašu: 
Matulaitis Nursing Ho- 
me, Putnam, Conn., 
06260.), prie kurio pri
dedamas gydytojo liudi
jimas, nurodąs kokios 
priežiūros žmogui rei
kia. Valdžia duoda dvie-

AUKOS PIRMAI
E. Armonienė, Baltlmore 7.00
X.Y. Chicago ......................1.00
V. Tiškus, Cleveland.......3.00
J. Černius, Flint................3.00
G. Mironas, Delran.......... 2.00
L. Gaudušas, Omaha.......... 2.00
V. Remeikis, Chicago........ 1.00
J. Našliflnas, Chicago....... 7.00
J. Vaičjurgis, Dorchester 1.00 
G. Dragūnas, Phila............2.00
J. Nurka, Hartford.......... 2.00
K. Plepys, Chicago.......... 2.00
A. Butkus, Cleveland.......2.00
E. Kronas, Hamilton........2.00
S. Virkutis, E. New Market5.00
V. Vitkus, Rochester........1.00
E. Jarašūnas, La Mirada ..5.00
V. Stuogls, Cleveland........2.00
S. Pabrinki s, Cleveland.... 2.00
S, Bliudnikienė, Rochester 2,00
O, Simonaitis, Cicero.......2.00
V. Lukavlčius, Cleveland .. 2.00
V. Bložė, Cleveland.......... 2.00
A. Ratkelis, San Franciso 10.00
G, Biskis, Clarendon Hills 4.00
J. Abraitis, Cleveland..... 1.00
A. Mikalkėnas, Detroit.... 2.00
J. Vilutis, Chicago............2.00
J. Lesčinskas, Dorchester 2.00
A. Stankūnas, Cleveland ... 2.00
č. Žilionis, Chicago........2.00
P. Dirda, Chicago............2.00
A. Čepulis, Philadelphia .. 2.00
K. Butkus, Woodhaven..... 1.00

jų rūšių pašalpą: jau pir
miau minėtą "medi- 
care”, kurį automatiš
kai gauna visi su "so
čiai security" ir paramą 
neturtingiems, atseit, 
"sočiai welfare". Pasta
rąjį gali gauti tie, kurių 
pajamos per mažos pra
gyvenimui ir yra priei
namas iš kitų valstijų at* 
vykstantiems gyvento
jams. Aišku, naujaku
riams gali susidaryti 
kliūčių, bet iki šiol pa
vyko jas nugalėti ir pa
šalpą gauti. Reikalas pa
lengvėja, jei yra vals
tijų tarpusavis susitari
mas šelpti iš vienos į ki
tą persikeliančius as
menis. Šiuo laiku toks su
sitarimas galioja tarp 
Connecticut, Rhode Is- 
land, New Yorko ir Ca- 
lifornijos. Rūpi, žino
ma ir apsigyvenimo iš
laidos, tačiau jas la
bai sunku apibendrinti. 
Priklauso, ar gaunamas 
atskiras, ar dvigubinis 
kambarys, koks aptar
navimas ir įvairios ki
tos aplinkybės. Tuo rei
kalu praktiškiausiai su
sitarti asmeniškai.

(ez)

THOMAS MARLAS, 
akcijų biržos brokeris.

Perka-parduoda akcijas, tei
kia visas biržos informaci
jas. Pirkėjams veltui siun
čia savaitinius biržos biule
tenius, taip pat ir S & P lei
dinius.

Adresas: Paine, Webber, 
Jackson & Curtis Co., 208 
So. LaSalle St., Chicago, II- 
linois 60604. Phone: FI 
6-2900.

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus IN - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, UI., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

MUZIEJAUS RETENYBĖ
Nepriklausomos Lietuvos 

monetos pardavimui, 5 litai 
J. Basanavičius. 10 litų Vy
tautas Didysis. 10 litų prez. 
A. Smetona ir kitos. Kai
noraštis pareikalavus. P. 
Zablockis, P. O. Box 4642 
Stn. C. Vancouver 10, B. C. 
Canada.
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