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IR KAS TOLIAU...
KLAUSIMAS SAVAITGALIO POLITINIU NAUJIENŲ ŠVIESOJE

Pereitas savaitgalis at
nešė daug naujienų, ku
rios turės daug reikš
mės būsimai įvykių rai
dai, tačiau dar neaišku 
kokios. Visų pirma pran
cūzai pasisakė už D. Bri
tanijos, Norvegijos, Da
nijos ir Airijos priėmi
mą į Europos Bendrosios 
Rinkos organizaciją, ku
ri turi šansus išsivystyti 
į tikrą Jungtinę Europą 
su 257 milijonais gyvento
jų ir ūkiškai pajėgiausią 
vienetą po JAV. Faktinai 
referendumas — tautos 
atsiklausimas tuo reika
lu nebuvo formaliai rei
kalingas , tačiau preziden 
tas Pompidou jo norėjo 
savo populiarumui pakel
ti. Iš 30 milijonų turinčių 
teisę balsuoti prancūzų, 
balsavo tik 12 milijonų — 
68.11% už, 31-89 — prieš. 
Kaip matome, tauta liko 
abejinga. Ir jei Pompi
dou gali turėti iš to kokį 
moralinį pasitenkinimą, 
tai tik tokį, kad jo atsisa
kymui nuo de Gaulle poli
tikos, kuri siekė Europos 
be britų prancūzų vado
vybėje, tauta bent nesi
priešina. Jei viskas eis 
taip kaip dabar numato
ma, apie 1980 m. Europa 
turės savo vieną valiutą, 
po ko seks ir didesnis po
litinis susivienijimas.

Tuo tarpu vokiečiai Ba- 
den-Wuerttembergo pro, 
vincijoje pasirodė dau
giau suinteresuoti toli
mesniu savo valstybės 
likimu. Jų 8% dalyvavo 
provincijos seimo rinki
muose. Tą kraštą, kuris 
yra vadinamas Vokieti
jos Kalifornija, nes į ten 
kraustosi gyventojai iš ki
tų sričių, 20 metų valdė 
krikščionys demokratai, 
kurie turėjo laimėti ir 
dabartinius rinkimus, 
nes Vokietija, valdoma 
socialdemokratų ir libe
ralų koalicijos, dabar 
pergyvena, panašiai kaip 
pereitais metais JAV, 
stagnaciją ir infliaciją. 
Dėl to kaltinama centri
nė vyriausybė, kuri iš sa
vo pusės norėjo pasigirti

JAV LB suruoštame Washingtone JAV Senato ir Kongreso nariams priėmime š.m. balandžio 13 d. at- 
silankė per 450 svečių, jų tarpe 25 senatoriai ir 40 kongresmanų, didžiyjŲ amerikiečių laikraščių at
stovai ir priėmimą filmavo trys televizijos stotys. Nežiūrint laiko trūkumo, ypač prieš kelionę Kini- 
jon, senato mažumos vadas, senatorius Hugh D. Scott.rado galimybę pabūvoti valandėlę laiko su lietu
viais. Jis tarė žod| JAV LB priėmimą atidarant, mielai pozavo TV ir fotokorespondentų kameroms, o 
kiek vėliau, čia pat salėje davė pasikalbėjimą TV, radio ir spaudos atstovams apie kelionę | Kiniją. 
Nuotraukoje, iš kairės: Gražina Krivickienė, Juozas Gaila, Gema Kreivėnaitė, kalba šen. Hugh D. Scott, 
dr. Antanas Novasitis ir šen. Richard S. Schweiker. . K. Cikoto nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

sutartimis su Sovietų Są
junga ir Lenkija, kurios 
daugiau ar mažiau yra 
faktinės būklės įteisini
mas, už ką sovietai tik 
žadėjo duoti šiokių tokių 
palengvinimų Vakarų 
Berlyno gyventojų susi
siekimui su Rytų Berlynu 
ir Vokietija.

Jei Brandto vyriausy
bei pasisektų laimėti Ba
deno-Wuerttembergo rin
kimus, tai reikštų prita
rimą jos Ostpolitik'ai. 
Be to, Baden-Wuerttem- 
bergas būtų atstovauja
mas koalicijos Bundesra
te - Federacijos tarybo
je, kurioje iki šiol daugu
mą turėjo krikščionys de
mokratai. Toji taryba 
pasisakė prieš sutartis. 
Federalinis Seimas gali 
su tuo nutarimu nesiskai
tyti, tačiau tuo atveju jis 
turi pasisakyti absoliuti
ne balsų dauguma t.y. 
249 iš 496 balsų.

Rinkimus laimėjo 
krikščionys demokratai, 
surinkdami 53%. Social
demokratai gavo37,5%ir 
liberalai 8,9%. Paskuti
nieji tikėjosi 10%, kas 
plius kiek gerelesnis so
cialdemokratų pasirody
mas galėtų pakeisti rinki
mų rezultatus. Tos viltys 
neišsipildė, tačiau tai 
dar nereiškia, kad vokie
čių dauguma būtų prieš 
tas sutartis, tas klausi
mas nebuvo pastatytas 
tiesiogiai balsavimui. 
Bet tai kartu reiškia, kad 
jos neturi ir daugumos 
pritarimo tokiu laipsniu, 
kad dėl to reikėtų išlai
kyti soste Brandto vyriau 
sybę. Tų sutarčių ratifi
kacija ar nepriklausys 
nuo tolimesnės įvykių rai
dos.

Jai ruošiantis Maskva 
pradėjo valytis Nixono vi
zitui. Namai gatvėse, ku
riomis į Kremlių vyks 
JAV prezidentas skubiai 
perdažomi ir remontuo
jami. Atrodo, kad tas vi
zitas įvyks, nepaisant 

smarkių kovų Vietname. 
Iš ten žinios nėra malo
nios. Nežiūrint JAV avi
acijos ir laivyno talkos, 
šiaurės Vietnamo divizi
jos pasirodė pranašes
nės už Pietų Vietnamo 
divizijas. Tas įspūdis 
gali būti klaidingas, nes 
šiaurės Vietnamas turi 
iniciatyvą savo rankose 
t.y. puola ten, kur turi 
persvarą. Kol kas jo ka
riuomenė pasistūmėjo 
tik per labai retai apgy
ventas teritorijas. Vis 
linksniuojama 'provinci
jos sostinė’ An Loc tai
kos metu turėjo tik 8.000 
gyventojų, o pati provinci
ja yra apdengta džiunglė
mis . Už tat jos netekimas 
ar išlaikymas nėra gyvy
biniai svarbus, bet komu
nistai Vietname visados 
kovojo ne tiek dėl terito
rijos, bet dėl įspūdžio, ku 
rį jų pasistūmėjimas į 
priekį, daro JAV vieša
jai nuomonei. Čia šį sa
vaitgalį buvo demonstra
cijų prieš karą ir ypa
tingai šiaurės Vietnamo 
bombardavimą. Spaudos 
ir radijo jos buvo išpūs
tos iš proporcijos. Ži
nios iš frontų, atrodo, pa
dėjo ir senatoriaus Mc 
Govern priešrinkiminei 
kampanijai. Tačiau nuo
taikos čia toli gražu nė
ra tokios kaip 1968 me
tais . Šiaurės Vietnamo 
žūt būt pasiryžimas iš
mesti amerikiečius iš 
Vietnamo jėga, čia nėra 
sutinkamas su tokiu 
džiaugsmu, kokio komu
nistai tikėjosi. Pietų Viet
namo sėkmingesnis pasi
priešinimas čia gali dar 
sukelti palankesnės reak
cijos jam ne tik adminis 
tracijos sluoksniuose.

BALTISTIKOS 

KONFERENCIJA
Į trečiąją baltistikos 

studijų konferenciją, 
įvykstančią gegužės 11- 
14 dienomis Toronto uni
versitete laukiama susi
renkant netoli šimto pro-

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Moterų tinklinio finalas tarp Clevelando Žaibo ir Chicagos Neries CIevelande įvykusiose sporto var
žybose. Rungtynes laimėjo Clevelando Žaibas. J. Garlos nuotrauka

REKORDINĖS XII SPORTO
VARŽYBOS CLEVELANDE

DALYVAVO IŠ 17 KLUBŲ ARTI 500 SPORTININKŲ
XXII-sios Š. Ameri

kos Lietuvių Sportinės 
Žaidynės jau praeityje. 
Jaunimo Metų jubilieji-* 
nės varžybos sutraukė 
virš 60 komandų atsto
vaujančių 17 sporto klu
bų. Bendras dalyvių 
skaičius siekė arti 500. 
Vien tik tas faktas, kad 
22-sios žaidynės sutrau
kė rekordinį dalyvių skai
čių, rodo lietuviško jau
nimo neabejingumą spor
tiniam judėjimui.

Žaidynių programoje 
vyko krepšinio, tinklinio, 

stalo teniso ir šachma
tų varžybos. Prie žaidy
nių pasisekimo daug pri
sidėjo aktyvus Rytų Spor
to Apygardos dalyvavi
mas , kas ypatingai papil
dė tinklinio ir stalo teni
so varžybas. Jau eilę me
tų Rytų apygarda žaidynė
se kaip ir nepasirodė. 
Nėra abejonės, kad Rytų 
apygardos atgaivinimas 
yra nuopelnas naujojo 
apygardos vadovo, mūsų 
žinomo stalo teniso vete
rano Prano Gvildžio,per 
sikėlusio prieš keletą me 
tų iš Toronto į New Yor- 
ką.

Žaidynėse dalyvavo 
šie lietuvių sporto klu
bai: Toronto Aušra, To
ronto Vytis, Hamiltono 
Kovas, Londono Tauras, 
Bostono LSK, New Yorko 
LAK, Philadelphijos 
LSK, Baltimorės LAK, 
Washingtono Vėjas, Chi

gramos dalyvių — prane
šėjų, jų tarpe 19 lietuvių. 
Manoma, kad konferenci
ją stebės dar tris kartus 
tiek.

Šalia siaurų klausimų 
nagrinėjimo, programo
je bus eilė platesnio po
būdžio pranešimų, kurie 
turėtų būti įdomūs nevien 
specialistams. Tad yra 
lauktinas ir visuomenės 
dalyvavimas. Mokestis 
už pilną konferenciją yra 
15 dol. asmeniui, studen
tams 5 dol., už pavienę 
dieną 10 dol., banketą 
8.50 dol.

Registruotis reikia jau 
dabar pasiunčiant atatin
kamai sumai čekį "The 
3rd Conference on Bal
tic Studies" vardu, ad
resuotą "AABS, 18 Boul- 
ton Drive, Toronto 18, 
Ont." Neturint regis
tracijos formos reikia 
nurodyti į kurias funkci
jas registruojamas!.***

Baltistikos konferenci 
ja bus užbaigta banketu 
universiteto Hart House 
didžioje menėje. Kalbą 
tema "Baltijos Panteo
nas" pasakys AABS pir
mininkas Kalifornijos 
universiteto profesorius 
estas Jaan Puhvel. Vė
liau bus šokiai.

Kadangi bankete tėra 
400 vietų, tiek kiek nu
matoma konferencijos 
dalyvių, pirmenybė bus 
teikiama iš anksto užsi
registravusiems. 

cagos Neris, Chicagos 
ASK Lituanica, Cicero 
Ateitis, Lemonto Aras, 
Chicagos Liet. Šachmatų 
Klubas, Detroito Kovas 
ir Clevelando Žaibas.

Sportinės vadovybės 
pavedimu varžybas vyk
dė Clevelando LSK Žai
bas, sudaręs šiam reika
lui specialių organizaci
nį Komitetą, vadovauja
mą Vlado Cyvo. Žaidynių 
banketui vadovavo Ona Jo- 
kūbaitienė.

Varžybinę dalį tvarkė 
Varžybinis Komitetas va
dovaujamas Ryto Babic
ko, kuris kartu vykdė ir 
tinklinio varžybas. Krep
šinio varžyboms vadova
vo Algis Motiejūnas,tal
kininkaujamas brolių Al
gio ir Juozo Ki jauskų. Sta
lo tenisą pravedė Jaunu
tis Nasvytis ir Šachmatų 
— Pranas Puškorius.

(Nukelta į 2 psl.)

Clevelando Žaibo A klasės moterų tinklinio komanda laimėjusi 
varžybose pirmąją vietą. Pirmoje eilėje iš kairės: Daiva Bieliny- 
tė, Liucija Garlaitė, Elizabieta Vaivadaitė. Stovi: Liucija Vasiliaus
kaitė, Eglė Giedraitytė, kompandos kapitonė Julija Staškūnaitė ir 
Rita Čyvaitė. L Garlos nuotrauka
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ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (15) Rekordinės sporto varžybos...

HITLERIS RUOŠĖSI PAGROBTI
KARALIŲ IR POPIEŽIŲ...

Kiekvieną kartą, kai 
Vokietija fronte susidur
davo su naujais sunku
mais, vykdavo diskusijos 
dėl kompetencijos ir vie
ni kitų kaltinimai. 1943 
m. liepos mėn. buvo Vo
kietijai katastrofiškesnis 
už Stalingrado ar Šiaurės 
Afrikos pralaimėjimus. 
Šį kartą Hitleris pralai
mėjo ne mūšį, bet sąjun
gininką, vienintelį kuris 
jam buvo likęs pasaulyje: 
Benito Mussolini.

Hitleris visad italus 
laikė žemesne rase, bet 
jautė didelę pagarbą Du
čei, kuris sugebėjo tai 
rasei vadovauti ir išlai
kyti drausmėje.

"Duče yra paskutinis 
tikras romėnas", mėg
davo jis sakyti, kai buvo 
geros nuotaikos. O kai bū 
davo blogoj nuotaikoj, 
reikšdavo: "Nors jis yra 
mano draugas, bet man 
mano šuo yra daugiau ver
tingesnis".

Abu vadai paskutinį 
kartą susitiko prie Rimi
ni liepos 19 d. Hitleris 
rado, kad jo draugas Mus
solini išvargęs irnervuo- 
tas ir tam buvo priežas
tis. Prieš devynias die
nas sąjungininkai išsilai
pino Sicilijoje ir puoli
mas prieš pusiasalįbuvo 
tik dienų klausimas. Pen
kias valandas Hitleris įti moję jį įspėjo, kad prieš 
kinėjo, neleisdamas Mus- Duče ruošiamas pučas, 
soliniui įsiterpti, kad Ita-Maršalas Badoglio jau

lija turi būti ginama pa- parinktas įpėdiniu ir tuo 
čių italų, kadSicilijaprie-iau_ Pat Pradės taikos de- 
šui turi būti tuo, kas vo
kiečiams buvo Stalingra
das.

Duče atsisveikino pa
gerėjusio j nuotaikoj, bet 
kai atvyko į Romą, mies
tas skendo dūmuose; są
jungininkai bombardavo 
Romą.

Tą pačią dieną aliar
muojančios žinios pasie
kė iš Romos Berlyną. Jos 
buvo perduotos ne Cana- 
ris ar Schellenbergo 
agentų. Vokiečių špiona
žas dar kartą parodė sa
vo nesugebėjimą. Himm
leris gavo labai slaptą te
legramą iš Kaernten 
provincijos gauleiterio, 
su prierašu, kad tuo ja pat 
įteiktų Hitleriui. Himmle
ris ją gavo 6 vai. vak. ir 
nenorėdamas dėl tokių 
menkų dalykų varginti 
Hitlerio, įsidėjo į bylą.

Gauleiteris telegra
moj pranešė, kad Romė
nų archeologinio institu valandą Mussolini buvo 
to viršininkas dr. Sieg_ priimtas karaliaus. Iš- 
fried Fuchs, kuris kaip vakarėse Taryba priėmė 
kiekvienas žymesnis vo, nutarimą, prašant kara- 
kiečių mokslininkas bu
vo SS Hauptsturmfueh- 
rer, atvyko į Klagenfurt 
daryti kasinėjimų ir ta 
proga papasakojo keletą 
gandų. Jo draugai Ro

rybas su sąjungininkais. 
Himmleris žinojo, kad 

tą dieną Hitleris turėjo 
susitikti su iMussoliniu, 
tad galvojo, jog bus ge
riau informuotas iš pa
ties Dučės kas dedasi 
Romoje negu iš archeo
logų plepalų ir būtų nai
vu tikėti tokiems gan
dams, jei Abwehr ir SD 
agentai nieko apie tai iki 
šiol nepranešė.

Ir tai ką šnipas mėgė
jas pranešė, o profesio
nalai šnipai ignoravo, įvy
ko už kelių dienų.

Liepos 25 d. po pietų 
Schellenbergas jau galė
jo pranešti: "Vakar vy
riausioji fašistų taryba 
buvo susirinkusi ilgai 
konferencijai". Hitleris 
tuojau pat suprato, kad 
reikia laukti blogų žinių. 
Taryba nebuvo susirinku
si nuo 1939 metų. Ko
kiam reikalui ši konferen
cija sušaukta? Tą pačią

(Atkelta iš 1 psl.) 
Alg. Bielskus buvo var
žybų koordinatorius.

Žaidynės buvo praves
tos pusėtinai sklandžiai, 
nežiūrint, kad jos vyko 
tuo pačiu metu net kelio
se vietose. Buvo kartais 
turėta šiek tiek susitruk- 
dymų krepšinyje, ka
dangi šį kartą buvo apsi
eita tik su savanoriškais 
lietuvių teisėjais ir kar
tais numatyti teisėjai lai
ku nepasirodydavo savo 
vietose. Bendrai yra svei
kintinas reiškinys, kad 
pagaliau galime apsieiti 
su savais teisėjais. Šiuo 
atveju neabejotini nuopel
nai priklauso ŠALFASS- 
gos Krepšinio vadovui

Paremkite ... 
EDWARD F.

FEIGHAN
DEMOCRAT

STATĖ REPRESENTATIVE 
HOUSE DISTRIC 8

"Jis dirbs, kad sistema būtu sėkminga!"
Mary Lombardi, Sccy., 3 703 įlydė Av,e., Cleveland, O.

lių paimti į savo rankas 
vadovavimą kariuome
nės ir tvarkyti krašto 
reikalus. Mussolini nebe 
buvo krašto viešpačiu. 
Jis, pagaliau, nebebuvo 
ir laisvas žmogus išei
damas iš karališkųjų rū 
mų. Karabinierių kapito
nas prisiartino prie jo ir 
neleido atsisėsti automo 
bilin, bet nusigabeno su 
greitosios pagalbos auto 
mobiliu, pilnu ginkluotų 
karabinierių. Ir po dvie
jų dienų sudaręs vyriau
sybę, maršalas Badoglio 
Dučę deporatvo į Bon
zos salą. ***

Kaip Hitleris reagavo 
sužinojęs savo žvalgybos 
tokį apsileidimą. Gyveni
mo ironija, kad taip tik

Balsuokite ... už RICHARD L.

EMMETT
JUDGE 

Common Pleas Court 
(DEMOCRAT)

Remiamas:
• Plain Dealer • Citizens League—"Preferred”
• Cleveland Press • U.A.W.

Charles E. Spencer, Chmn., 204 W. Glendale Avė., Bedford, O.

tą dieną su savo bendra
darbiais jis kalbėjo apie 
špionažą.

Pirmaisiais metais na
ciams paėmus valdžią, 
sakė jis, vokiečių saugu
mas neatliko korektiškai 
savo darbo, nes kai ku
rie jo nariai buvo garbin
gi, bet neturėjo patirties, 
kai kiti profesionalai, 
nors buvo pirmos rūšies, 
bet nebuvo tikri naciai. Ir

• The Plain Dealer • Cleveland Bar Association
• Democratic Party • The Sun Newspapers

• CUY. COUNTY BAR ASSN. • CITIZENS LEAGUE 
Endorse

KILCOYNE
JUDGE

Domestic Relations Court
Kilcoyne for Judue So., Charles V. Rumplik, Chmn.,

4071 W. 56 Si., Cleveland, O.

ne taip lengva buvo su
rasti gerų agentų tikrų 
nacių. "Raudonojoorkest
ro" istorija rodo, kad bu
vo niekšų, kurie dirbo 
priešui nuo 1933metų...

Paskui Hitleris paaiš
kino generolams koks tu
rėtų būti idealistiškas 
šnipas:

"... jis turi leistis su
imamas ir uždaromas su 
tais kuriuos išdavė, kad 
jie nežinotų kas jis tik-

rumoje yra. Jis net turi 
būti teisiamas ir nubau
džiamas kartu su jais. 
Niekad neturi jie sužino
ti, kas jis yra..."

Dėka šio metodo, Hit
leris džiaugėsi, kad da
bar vokiečių žvalgyba 
aukštumoje ir beveik nie
ko nėra, ko jos agentai ne 
žinotų.

Konferencija pasibai
gė 2 vai. 12 min. po pie
tų. Kelioms valandoms 
praslinkus Hitleris suži
nojo, kad jo šnipai never
ti tokio išaukštinimo. Ir 
kai buvo pilnai painfor
muotas apie Mussolini nu
šalinimą, 10 vai. vakare 
iš naujo sušaukė bendra
darbius konferencijon, 
be įžangos pranešdamas, 
kad Duče atsistatydino ir 
dabar Italijos valdžia yra 
didžiausio priešo marša
lo Badoglio rankose. Rei
kėjo tuoj pat veikti.

Kaip visada, Hitleris' 
galvojo, kad visa tai pri
klauso nuo kelių žmonių. 
Tokiu atveju jis nuspren
dęs pagrobti juos. "Rytoj 
aš duosiu įsakymą tre
čiai pancerių divizijai 
įžengti Romon, areštuoti 
visą vyriausybę su kara 
liumi ir jo klika. Reikia 
pagrobti ir princą įpė
dinį ir Badoglio...

Atmosfera tuoj pasikei 
tė. Hitlerio entuziazmas 
visus užhipnotizavo ir 
Reicho karo vadai pra
dėjo sudarinėti planą ką 
ir kaip pagrobti.

"Reikia suorganizuoti 
taip, kad visus galima bū
tų sugrūsti į vieną lėktu
vą", pasiūlė aviacijos ge 
nerolas Bodenschatz.

— O popiežius? Ką su 
juo darom? — paklausė 
užs. reikalų ministerijos 
atstovs Hewel.

"Ar jūs manote, kad 
Vatikanas mane varžo, 
— sušuko Hitleris. — 
Mes pagrobsime ir po
piežių su visa jo gauja"

Ir po trumpos pau- 
zos pridėjo: "Vėliau ga
lėsime atsiprašyti".

Paskutinioji pastaba vi
sų dalyvių tarpe sukėlė 
juoką.

(Bus daugiau)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUOB’TO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Aleksui Lauraičiui ir mū
sų veteranui Vyt. Gry
bauskui atlikusiems tei
sėjų organizavimo naš
tą. Padėka dr. Remigi
jui Gaškai, Puseriui, D. 
Laurinavičiui ir kitiems 
nepatingėjusiems atvyk
ti teisėjauti.

Nežiūrint didžiulės žai
dynių apimties iš visuo
menės sulaukta parama 
buvo tik apyvidutinė. Ne
galima pasigirti su skait
lingu žiūrovų skaičiumi. 
Baigmines rungtynes sek
madienio popietę stebėjo 
apie 200 žiūrovų iš kurių 
dalis buvo žaidynių daly
viai.

Techniškos kliūtys ir 
su tuo susijusi laiko sto
ka sutrukdė platesnį iš
kilmingo Žaidynių Akto 
pravedimą. Akto metu 
sportininkus sveikino LB 
Clevelando Apylinkės 
pirm. Malskis.

Palikdami smulkesnį 
žaidynių aprašymą spor
to skyriams, trumpai 
perbėgsime varžybų ei
gą bei laimėtojus.

Krepšinyje buvo varžo
masi Vyrų A, Vyrų B, 
Jaunių A (1953-55 m. gi
mimo), Jaunių B (1956-57 
m. gim.), Jaunių C (1958 
m. gim. ir jaunesnių) ir 
Mergaičių A klasėse.

Pagrindinėje Vyrų A 
klasėje dalyvavo 5 ko
mandos. Naujuoju meis
teriu išėjo Chicagos ASK 
Lituanica, jaudinančioje 
baigmėje įveikusi per
nykštį nugalėtoją Chica
gos Nerį 84:82. Trečioje 
vietoje liko Cicero Atei
tis įveikusi rungtynėse 
dėl 3-čios vietos Toron
to Aušrą 53:49. Pakeliui 
į baigmę Lituanicanuga
lėjo Cicero Ateitį 84:52 
o Neris įveikė Toronto 
Aušrą 98:72. Ateitis pir 
mame rate laimėjo prieš 
Clevelando Žaibą 58:56. 
Toronto Aušra pralaimė
tojų pusėje įveikė Žaibą 
77:65.

Detroito Kovas pasku
tiniu momentu iš vyrų A 
kl. varžybų pasitraukė. 
Laimėtojams teko Prano 
Misiūno atminčiai įsteig
ta Pereinamoji Taurė ir 
Dr. J. Kazicko vienkarti
nė dovana.

Vyrų B klasėje daly
vavo 8 komandos. Bosto
no LSK baigmėje įveikė 
Chicagos Nerį II 82:67. 
Trečioje vietoj liko To
ronto Vytis įveikusi Chi
cagos Lituanicą II 82:65. 
Rungtynes dėl 5-tos vie
tos laimėjo Londono Tau
ras prieš Žaibą II 50: 
44. Nugalėtojams teko 
LB Clevelando Ap. dova
na.

Jaunių A klasėje iš 6 
komandų meisteriu leng 
vai išėjo Chicagos Neris 
baigmėje nugalėjusi Chi
cagos Lituanicą 59:45. 
Dėl 3-čios vietos Žaibas 
įveikė Toronto Aušrą 41: 
30 ir dėl 5-tos vietos Ha 
miltono Kovas — Detroi
to Kovą 54:18. Nugalėto
jams teko Pulk. Stasio 
Biručio atminčiai buvu
sių Scheinfeldo Kovo žai
dėjų įsteigta pereinamo
ji Taurė ir LB JAV-bių 
Centro Valdybos vienkar 
tinė dovana.

Bene gyviausioje jau
nių B klasėje susitelkė 8 
komandos, iš kurių meis 
teriu išėjo Cicero Atei
tis baigmėje įveikusi 
Lituanicą 38:31. 3-Čią 
vietą laimėjo Chicagos 
Neris nugalėjusi Hamil
tono Kovą 27:24. Dėl 5- 
tos vietos New Yorko 
LAK įveikė Philadelphi

jos LSK 30:19. Laimėto
jai gavo LVS Ramovės 
Clevelando sk. dovaną.

Jaunių C klasėje daly
vavo 4 komandos. Cleve
lando Žaibas karštoje 
baigmėje įveikė Chica
gos Lituanicą 46:42. Dėl 
3-čios vietos Lemonto 
Aras parklupdė Toronto 
Vytį 56:14. Prieš tai Žai
bas įveikė Arą 41:37, o Li
tuanica - Vytį 37:22. Nu- 
galėtojms teko Šv. Ka
zimiero Lituanistinės 
Mokyklos dovana.

Mergaičių A kl. Krep
šinyje dalyvavo 3 koman
dos ir laimėtojomis išėjo 
Hamiltono Kovas įveikęs 
Toronto Aušrą 31:23 ir 
Washingtono Vėją 3:0. 
Aušra liko 2-je vietoje 
nugalėdama Vėją 62:12. 
Nugalėtojoms teko dr. A, 
Martaus dovana.

Tinklinio varžybos vy
ko vyrų, moterų, mer
gaičių A ir mergaičių B 
klasėse. Buvo rungtyniau
jama 2-jų minusų siste
ma.

Vyrų klasėje Bostono 
LSK neatvykus, dalyva
vo 4 komandos. Clevelan
do Žaibas lengvai išėjo 
laimėtoju, baigmėje įvei
kęs Chicagos Nerį 2:0. 
3-je vietoje liko Baltimo- 
rės LAK ir 4-je Washing- 
tono Vėjas.

Moterų klasėje daly
vavo 5 komandos, iš ku
rių Clevelando Žaibas ir 
Chicagos Neris yra tik
rai gero lygio viene
tai. Po įtemptos kovos 
Žaibas I dviguboje baig
mėje įveikė Nerį 2:0 ir 
1:0. Šeštadienį Neris nu
galėjo Žaibą I pirmo
je baigmėje 2:1 ir Žaibui 
grįžus iš pralaimėtojų 
pusės reikėjo Nerį įveik
ti du kartus. Neris sek
madienį buvo nepilname 
sąstate. Laimėtojoms te
ko dr. A. Kisieliaus do
vana.

3-čioje vietoje liko Žai
bas II, 4-je Detroito Ko
vas ir 5-je New Yorko 
LSK.

Mergaičių A klasėje da 
lyvavo 6 komandos. Ir čia 
laimėjo Žaibas I baigmė 
je įveikę Nerį I 2:1. To
liau komandos išsirikia
vo sekančiai: Detroito Ko
vas, Žaibas II, Neris II 
ir Washingtono Vėjas.Nu
galėtojoms teko LB JAV 
-bių C.V. dovana.

Mergaičių B klasėje 
iš 4 komandų nugalėjo 
Chicagos Neris įveikusi 
baigmėje Žaibą I 2:0. 3- 
je vietoje liko Žaibas II 
ir 4-je Washingtono Vė
jas. Laimėtojoms dovaną 
paskyrė latvė Dr. Anita 
Ausenbachs, kurios duk
tė yra LSK Žaibo aktyvi 
narė.

Šachmatų komandines 
varžybas laimėjo Toron
to Aušra. Antroje vieto
je liko Clevelando Žai
bas ir 3-je Chicagos Š. 
K. Tedalyvavo tik 3 ko
mandos, nors buvo užsi 
registravę 6. Neatvyko 
Detroito, New Yorko ir 
Chicagos II komanda. 
Laimėtojams teko ALT 
Clevelando sk. dovana.

Stalo teniso varžybos 
buvo gero lygio ir gyvos. 
Aprašysime jas sekantį 
kartą, kadangi šiuo metu 
neturime pilnų pasek
mių.

Nuoširdi sportininkų 
padėka priklauso paruo
šimo naštą išvilkusiems 
rengėjams ir Clevelando 
lietuvių organizacijoms 
ir visuomenei parėmu
siems žaidynes morališ
kai ir materiališkai.
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VAGIA LIETUVOS
PROISTORĘ

PAJUOSTĖS pilkapiai 
yra vidurio Lietuvoje. Ar- 
chologiniai šių pilkapių 
daviniai turi nepaprastos 
svarbos. Jie pagilina ži
nias apie vidurio Lietu
vos gyventojų laidojimą 
įvairiais laikotarpiais.

Surastieji kasinėjimų 
metu daiktai pasakoja 
apie vietinių amatininkų 
aukštus sugebėjimus ir 
gana tolimus prekybinius 
ryšius, rašo Komjauni
mo Tiesos (Nr.60)kores
pondentė A. Šilinskaitė.

Pajuostės kaimo pilka
piai buvo pasirinkti ar
cheologiniams kasinėji
mams ne pripuolamai. 
Pilkapiai dar mažai ty
rinėti. Dėl aplinkos są
lygą jie gali išnykti. Anks
čiau pro tą vietą ėjo karo 
apkasai. Vėliau žemės 
ūkio poreikiai, smarkiai 
pakenkė archeologi
niams atradimams.

Tačiau čia dar liko 
apie dvidešimtį pilkapių 
dalinai sužalotų ir iška
sinėtų duobėmis.

Jau nustatyta, kad prie 
Juostos upelio buvo gy
venvietė pirmojo tūks
tantmečio prieš mūsų 
erą antroje pusėje. Pil
kapiai gi buvo supilti 
prieš tūkstantį aštuonius 
šimtus metų! Nustatyta, 
kad gyvenvietė tuo metu 
išsikėlė kur kitur. Pa
juostės pilkapiuose iškas
tieji paminklai siekia 
dviejų tūkstančių metų 
amžių.

Mirusiems nuo piktųjų 
dvasių apsaugoti buvo 
naudojamas akmenų ra
tas, sudedamas vainiku. 
Laidojama nebuvo pakan 
karnai giliai ir amžių bė
gyje žemės darbai, ari
mas, grioviai, rūsiai, di
džiai pakenkė pilka
piams.

Archeologai atkakliai 
ir kantriai aiškina gilių
jų amžių paslaptis. 
Žingsnis po žingsnio, kas 
tuvas po kastuvo, atran
damos naujos, įdomios 
senovės buities detalės.

Pilkapiuose surasta 
įvairiaspalvių emalės ka
rolių, bronzinių indų, 
stiklo dirbinių. Galima 
nustatyti, kad jau tada, 
prieš du tūkstančiu me
tų, Lietuvos teritorijos 
gyventojai vedė gyvą pre
kybą su Romos imperija!

Pajuostės pilkapiai 
yra Panevėžio rajone.

Mums be galo įdomu pa 
žinti toliausios eros Lie
tuvos gyventojų buities 
vaizdą. Lietuvos arche
ologija, palyginamai, yra 
jaunas mokslas. Tačiau 
Lietuvos muziejai jau tu 
rėjo gana įdomias pro- 
istorinių iškasenų kolek
cijas. Buvo prezentuoja- 
mi ir ištisi atkastų pro- 
istorinių kapų komplek
sai. Tose kolekcijose bu 
vo gausu buitinių detalių, 
žmonių ginklų ir papuo

šalų, žirgų papuošalų. 
Lietuvos archeologija 
pradėjo susigulti į siste
mą, nes davinių tyrinėji 
mai pildė spėjimus, pa
pilė tuščias spragas.

Kokiu metodu dabar ka
sinėjamos archeologijai 
įdomios vietos? Kas vyk
do tuos, be galo svar
bius lietuvių proistorei 
kasinėjimus?

"Jau antrą vasarą 
TSRS istorijos katedra 
savarankiškai tyrinėja 
archeologoinius pamink
lus mūsų respublikoje", 
— grėsmingai ir atvirai 
pareiškia korespondentė 
A. Šilinskaitė.

"TSRS istorijos kated 
ra" yra Maskvos moksli
nės sistemos filialė. Aiš 
kėja, kad Vilniaus arche
ologams beveik nėra nė 
progos dirbti prie Lietu
vos teritorijoje esančių 
kasinėjimų. iMaskva "sa
varankiškai" ir jau antrą 
vasara šeimininkauja Pa
juostės pilkapiuose! Ko
dėl taip? Ar vis dar nė
ra kompetetingų archeo
logų lietuvių? Ar tai ne 
pasitikėjimas Vilniaus 
universitetu? Ar tai gru
bus iššūkis lietuviškai ar- ninkais, skirdamas pro- 
cehologijai? Ar tai ša
lies šeimininko teisė elg
tis kaip nori?

Kyla dar skaudesnis 
klausimas: kur keliauja 
iškasenos, kur kraunami 
tie proistoriniai objek
tai, kurie iškasti Lietu
vos teritorijoje? Kiek
vienoje civilizuotoje ša
lyje yra labai griežti įsta
tymai, saugoją savo isto 
rinių ir meninių vertybių 
išvežimą į užsienį. Nele
galus išvežimas yra sun 
kiai baudžiamas nusikal
timas, ekstra kvalifikuo
ta vagystė.

Nejučiomis čia prisi
mena Vilniaus universi
teto bibliotekos verty
bės, caro satrapų išga-

šiu metų balandžio ANTANAS NAKAS 
mėn. 15 ir 16 dienomis ---------
Chicagoje radio valandė- lia Bylaitienė, L. Narbu- 
lė Margutis atšventė 40 
metų sukaktį. Beverly 
Country Club puošnioje 
salėje bai. 15 d., daly
vaujant virš 400 svečių, 
įvyko akademinis įva
das, premijų įteikimas 
už geriausias šiame 
krašte lietuviškų radio 
pasireiškimų progra
mas, Vidos Vaitkutės, at
vykusios į šias iškilmės 
iš Izraelio, supažindini
mas ir šaunios vaišės.

Akademinė dalis buvo 
pradėta JAV ir Lietuvos 
himnais, kuriuos sugie
dojo A. Brazys su salė
je esančia publika.

Dabartinis Margučio 
radio valandėlės vado
vas — Petras Petrutis 
trumpai, išsamiai nu
švietė radio valandėlės 
praeitį, nurodydamas, 
kad jos įsteigėjai ir puo
selėtojai gyveno didelių 
darbų svajonėmis, ku
rios per eilę metų pa
virto realybe ir tvirtai 
išsišakojusios suvaidino 
didelį vaidmenį lietuvy
bės ugdymo ir palaikymo 
šiame krašte.

Direktorių tarybos pir. 
mininkas inž. Valdas 
Adamkus anglų ir lietu
vių kalbomis susirinku
sius supažindino su in
dividualiais Margučio 
veikėjais be kurių pagal- phijos Liet. Bendr. bal- 
bos radio valandėlė ne
būtų susilaukusi užtar
nauto pasisekimo. V. 
Adamkus įteikė specia
lius atžymėjimus, ku
riuos meniškai apipavi
dalino dail. A. Kuraus- 
kas, asmenims, pasidar
bavusiems Margučiui.

Šiandieną Margučio 
programos labai noriai 
klausomos. Jas tvarko 
Petras Petrutis su talki-

tis ir jaunieji bendradar
biai: Linas ir Audrius 
Regiai, R. Genčius, V. 
Šumskis, J. Miglinas, V. 
Paukštys ir kt. Raštinę 
ir finansus tvarko M. 
Naujokas.

Margučio visam kolek
tyvui vadovauja inž. Val
das Adamkus, kuris sa
vo bendradarbių gražias 
pastangas moka įvertin
ti ir juos paskatinti toli
mesniam, našiam Mar
gučio radio valandėlės 
klestėjimui.

Margučio radioprogra
ma buvo paskelbusi vi
soms Š. Amerikos vei
kiančioms radio stotims 
konkursą už atskiras pro
gramas. Keturius gintari
nius margučius, skirtus 
konkurso laimėtojams, 
pagamino skulpt. P. Alek
sa. Visos premijos vie
nodos. Nebuvo pirmos, 
antros ir t.t. Jury komi
sijos pirmininkė Dalia 
Bylaitienė, premijas įtei
kiant pareiškė, kad komi 
sija buvo labai patenkin
ta įrašų gausumu ir te
mų įvairumu. Premi
joms atrinkti pačius ge
riausius iš gerų — nebu 
vo lengvas uždavinys. 
Premijos buvo paskirsty
tos šiems asmenims: I. 
Juozui Gailai, Philadel-

neišblėsęs tėvynės ilge
sys dar ilgai gyvens me
nininkės širdy ir kaip tik 
tas ilgesys daug prisi
dės, kad jos dainos būtų 
meniškos ir gražios. Jos 
koncertų įvairumui papil
dyti būtų prasminga, jei 
menininkė tarp dainavi
mo įvestų deklamavimo 
ir šiek tiek išraiškos šo
kio interliudus. Toks kon 
certų žanro būdas jai la
bai tiktų ir Izraelio ir vi 
sų kitų kraštų estradoms 
į kurias ji, beabejo, grei
tai prasiskins kelią.

Koncerte plačiai išsi
liejo dainos: "Mano Gim 
tinę", "Susitikimas", 
"Ne, neverksiu", "To
kios mėlynos akys", šeš
tadienį atliktoje Talat- 
Kelpšos dainoje "Žalio 
joj lankelė j", evritų kal
ba (sena hebrajų kalba) 
"Heresh" bei "Hava-Na- 
gila" ir kiti kūriniai.

Jos dainavimo ir jos 
žanro kritikams šia pro - 
ga malonu priminti, kad 
šiame koncerte pigios 
šlagerinės muzikos kaip 
ir negirdėjome.

Be arijų ir klasikinių 
dainų gausybės yra išti
sa eilė ir kitų skoningų 
ir gerų kompozicijų.

Pasaulio sutvėrėjo di
deliame sode žydi nevien 
rožės, lelijos ir orchidė
jos. Klaidžiodami po jį, 
užtiksime daugybę ir ki
tų fantastiškai gražių ir 
kvapių gėlių, kurias Vi-

sios iš Izraelio į Chica- 
gą, estradinių dainų kon
certas, pritariant A. Stel
moko vadovaujamam or
kestrui.

V. Vaitkutė gimė ir au 
go lietuvių šeimoje Kau
ne. Dainavimo studijas 
išėjo Vilniaus Konserva
torijoje. Į Izraelį su vy
ru emigravo prieš pusę 
metų. Jos vyras meni
ninkas — kino režisie
rius. Būdama Lietuvoje 
su dideliu pasisekimu 
koncertavo daugely vieto
vių, nes ten estradinė mu 
zika labai praplitusi ir 
vertinama. Daug žymių 
poetų ir kompozitorių pa
rašė gražių šioje srity
je kūrinių Nevienas poe
tas ir kompozitorius de
dikavo jai savo kūrinius. 
Ji turi plačios apimties 
balso skalę. Vertina žo
dį ir moka muzikoje jįiš- 
reikšti. Balsas plaukia 
laisvai, niuansuotai. Dau
giau prityrusi klausa ga
li pastebėti jos intonaci
joje dramatinį atspalvį, 
lyg tai būtų tėvynės il
gesio aidas. Jei menas, 
kaip sako Clode Roy.yra 
trumpiausias nuotolis 
tarp dviejų širdžių, tai 
toks atstumas dar su
trumpėja, klausantis jos 
dainavimo.

Nemanau, kad mūsų 
menininkei buvo lengva
palikti savo gimtinė. Sve. da Vaitkutė skina ir dali- 
tima Izraelio aplinka ir naši su mumis.

gramos pravedimui daug 
energijos ir sumanumo. 
Jo artimiausieji talkinin
kai — R. Sakadolskis, Da.

bentos į Rusiją. Skaudi 
paralelė su Pajuostės pil
kapių iškasenomis savai
me atsitrenkia sąmonėn.

Gal būt Komjaunimo 
Tiesos prasitarimas yra 
tragiškos žinios perdavi 
mas laisvam pasauliui, 
išeivijai? Kompetentin
gos emigracinės įstaigos 
privalo pastebėti tą reiš
kinį ir daryti atitinkamus 
demaršus.

Pajuostės pilkapių iš
kasenos priklauso lietu
vių tautai.

so radio valandėlė už re 
portažą "Grandinėlės 
koncertas Baltimorėje", 
2. Stasei Pautienienei, 
Kalifornijos lietuvių bal
sas, Los Angeles už spe 
cialią meninę programą 
"Poetės A. Gustaitės pa 
minėjimas", 3. Povilui 
Jasiukoniui, Kalifornijos 
liet, radijas, Los Ange
les už minėjimą "Kapų 
puošimo dienos minėji
mas" ir 4. Vytautui Stro
liai, New Yorko liet, ra
dio programai "Laisvės 
Žiburys už programą 
"Lietuviški tautiniai šo
kiai".

Inž. Valdas Adamkus 
akademinėje programos 
dalyje pagerbė Margučio 
bendradarbius, įteikda
mas jiems specialius pa
žymėjimus, kuriuos ga
vo: V. Olienė, M. BaČiū- 
nienė, dr. S. Biežis, A. 
Lapinskas, V. Vijeikis, 
H. Žemelis ir P. Petru- 
tis. ***

Sekmadienį bai. 16 d. 
pilnoje klausytojų Jauni
mo Centro salėje, įvyko 
Vidos Vaitkutės, atvyku-

Amerikos Lietuvių Tarybos spaudos konferencijos š.m, balandžio 7 d. Chicagoje dalyviai. Sėdi iš kai
rės: Kazys Kleiva--ALT vicepirmininkas, kun. Adolfas Stašys, Irena Blinstrubienė -- ALT reikalų ve
dėja, Pranė Pakalkienė, vysk. V. Brizgys, dr. Kazys Bobelis — ALT pirmininkas, Teodoras Blinstru
bas -- ALT vicepirmininkas, Viktorija Kleivienė. Stovi Jonas Jasaitis, J, Grišmanauskas, L. Kublic- 
kas, Julius Pakalka, Martynas Gudelis, V. Kasniūnas.kan. V. Zakarauskas, A. Pakalniškis, I. Sakalas, 
A. Pužauskas, Vaclovas Mažeika — ALT protokolų sekretorius,B. Kviklys, ir Vladas Simaitis -- ALT 
sekretorius. V, Noreikos nuotrauka

€<4 (e« tto
Jaunimo Kongresasartėja.dėmesysauga. Rūpi visiems, kaipto- 

kią didžiulę ir retą progą kupiniau panaudoti ne vien tautinei gyvy
bei pakurstyti, bet ir ypač patiems jaunuoliams apsčiau gėrio ver
tybių bei džiaugsmo suteikti, lietuviškos kultūros tarpusavio bend
ravimo šviesa praturtinti. Jau lituan. mokyklose pastebėta, kad 
nors ir gabus mokslo dalykų perteikimas, gramatikos ir rašybos 
ar tolimos geografijos žinių |kalimas — dar nedaug vaisių neša, 
jei nejgaunama širdingo pamėgimo, jei nėra asmeninės meilės lietu
vybei. Todėl ypač šią ja linkme reiktų nukreipti kongreso progra
mos visus taškus. Kad dalyviai (o ir kiti visi, kongreso nuotaikom 
jautriai besidomintieji) — pergyventų tikrai pakilų džiaugsmą būti 
saviškių bendruomenėje, kad pajustų esą šviesios ir veikliai kultū
ringos šeimos nariai. Ir kad iš šio jaunuomenės seimo išsineštų 
dvasią ugdančius įspūdžius, taip pat ir norą tapti nuoširdesniais lie 
tuviais. Tuomet čia uždegta kibirkštis įsiliepsnos didesniais dar
bais -- neišges su kongreso uždarymo diena. Tuomet tam jaunimui 
nebebus taip nepakeliamai sunku lietuviškai mokytis ir kalbėti, tau
tos praeitimi domėtis, irgi—jaunas jėgas savo protėvių krašto lais
vės siekimams aukoti.

• Tačiau šia linkme žengiant atsiranda pavojus — nuklysti | 
bendrybes, apsižioti skambiai plačias temas ir kartoti žinomas te
zes bei išvadas. Tai būtų ir paviršutiniška, ir nenauja, ir ypač 
— nejdomu. Todėl būtina nuo bendrųjų temų nužengti | konkretumo 
vagas, | atskirus faktus ir detales, ypatingai {šios dienos momen
to aktualybes, dabarties jautrius reikalus. Tuomet tebus kongreso 
turinys gilus ir reikšmingas, naujumu patrauklus. Čia tiktų paliesti 
savos kalbos mokymosi ir vartojimo klausimai (kokių puikiųtauti- 
nio tvirtumo pavyzdžių turime iš caro nelaisvės laikų!) Čia greti
nasi ir mišrių šeimų skaudulys: kaip ją paversti sveiku ir laimin
gu, net tautai naudingu vienetu? Čia ryškiai šviečia ir lietuviškų 
vardų bei pavardžių branginimo uždavinys. Taip pat augančiam jau
nuoliui nuolatinio tautinio kultūrėjimo priemonės: gyvesnis savose 
draugijose veikimas, meno sambūrių kūrimas bei palaikymas, sa
viems meno veikalams domesys, paskata tarpusavio — Įvairių 
kraštų -- bendravimui ir kt. Ir apie dabartinę okupuotą Lietuvą 
verta tikresnių žinių ieškoti: daugiau domėtis laisvais šaltiniais,o 
ne per Maskvos rankas ateinančiais; uoliau susipažinti su liudiji
mais asmenų, kurie patys ilgokai išvargo Sibiro ištrėmime (Ar- 
monienė, Rokienė ir kt.) Reikia, kad mūų jaunimas neliktų naivus 
tais klausimais, ypač jei lankosi patys tėvųkraštearba šiaip susi
tinka su okupanto atstovais. Kad žinotų, kaip ten viskas klastingai 
maskuojama, kaip ir | mokslo židinius bei veikalus prievarta kiša
ma partinė propaganda, kaip gyventojai įbauginti ir vengia tiesą kal
bėti...

•Čia norisi dar pakartoti žod|, kuris šioj skilty buvo minėtas, 
tiktai, regis, dar neišgirstas. Siekiant, kad jaunimas įgautų nuošir
daus noro lietuvybę pamėgti ir savo tautos nariu pasijusti, kad 
pats stengtųsi lietuviškai kalbėti ir sava kultūra džiaugtis, kad ko
votų dėl savo tėvų krašto laisvės — būtina šiek tiek atitiesti ligi 
šiol jau jstabarėjusias, truputi | ne tą vėžę nukrypusias gaires. Vis 
dar girdime: reikia mylėti lietuvybę, kad neišnyktų mūsų tauta, kad 
yra garbinga praeitis, kad gėda lietuviškai nemokėti,kad žmogui pa
reiga tėvynę mylėti ir tt. Taip suformuluotos pareigos jaunam žmo
gui yra visai nepatrauklios, ir jis ima kratytis jų, visaip vengti; net 
sau įrodinėti, kad tai tik tėvų jiems primesti mitai, jiems patiems • 
jau nereikalingi, tik apsunkiną, nuobodūs. O daug tikslesnė vėžė 
(tik gal daugiau širdies ir uolumo reikalaujanti) tokia: sava tauty
bė yra mūsų pačių prigimtas lobis ir žmogiškos asmenybės bei kul
tūros pagrindas, tai būtinas šaltinis mūsų dvasios praturtinimui, 
tai tyriausias gyvenimo džiaugsmas... Tai mūsų šaknys, be kurių 
mes vystame svetimų vėjų blaškomi (ir todėl savo identiteto ne
randame). Gyventi ir veikti, vertybes kurti savo tautoje -- tai žmo
gaus pilnutinė laimė, nieku kitu neprilygstama, tai dvasinės sveika
tos versmė ir būtinybė. Tiktai šitokia linkme tegalima sėkmingai 
įprasminti jaunimo žingsnius | lietuvybės laukus.
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SPECIALUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

Žmonių kandidatas 
Tautinių grupių draugas 

HUBERT H.
HUMPHREY

FOR

PRESIDENT
May 2, 1972 

Balsuokit išsyk už viską!
ĮRODYTAS VADOVAVIMAS
TAUTYBIŲ DRAUGAS
PRITYRĘS VADOVAS
UŽ ETNINIŲ GRUPIŲ ĮSTATYMĄ
UŽSIENIO POLITIKOS EKSPERTAS
UŽ DIRBANTĮ ŽMOGŲ
UŽ SENO AMŽIAUS ŽMONES
UŽ GERESNES EKONOMINES SĄLYGAS 
PRIEŠ BEDARBĘ
DRAUGAS MAŽŲJŲ PREKYBININKŲ

Žmonių kandidatas 
j JAV Prezidntus

X HUBERT H. HUMPHREY
Tautinių grupių draugas

cuyahoga county ethnic committee. 
HUBERT H. HUMPHREY FOR PRES1DENT 

Robert Sichta, Campaign Chairman 
3908 Euclid Avė., Cleveland, Ohio

ALT Clevelando skyriaus metinis susirinkimas
Susirinkimas įvyko š. 

m. balandžio 23 d., šv. 
Jurgio parapijos salėje. 
Skyriaus pirmininko inž. 
A. Pautienio pakviesti 
susirinkimui pirmininka
vo J. Daugėla ir A. Ka- 
sulaitis, sekr. P. Mik
šys. Susirinkime dalyva 
vo 21 organizacijos 45 
atstovai.

Skyriaus veiklos pla
tų pranešimą padarė pir
mininkas A. Pautienis. 
Iš šio pranešimo maty
ti, kad skyriaus valdyba 
per šių vienų metų kaden
ciją yra atlikusi tikrai 
gana daug darbų. Ji orga
nizuotai dalyvavo Užsie
nio Karių Veteranų Są
jungos surengtam lojalu
mo parade. Surengė tra
giškųjų birželio įvykių 
minėjimą, Simo Kudir
kos ir Lietuvos kariuo
menės atkūrimo paminė
jimą kartu su LVS Ra
movės Clevelando sky
riaus valdyba, Vasario 
16 d. minėjimą, Lietu
vių tautos genocido paro
dą, kurią aplankė per 
700 asmenų, iš jų apie 
trečdalis amerikiečių. 
Pažymėtina, kadšiparo- 
da • iš Chicagos buvo at
vežta valdybos suorgani
zuotom priemonėm ir 
ypač pirm. A. Pautienio 
asmeniškom išlaidom. 
Vasario 16 d. minėjime 
aukų surinkta 2.215 dol. 
Atskaičius išlaidas, ALT 
centrui pasiusta 2.024 
dol.

Kontrolės komisijos 
pirm. H. Idzelis pareis-

kė, kad kasos knygos įra
šai atatinka pajamų iš
laidų dokumentams ir 
kad kasos likutis yra 
649.02 dol. Patikrinus au
kotojų sąrašą matyti, kad 
daug pasiturinčiųjų lietu
vių nėra davę savo aukos.

Susirinkimas praneši
mus patvirtino ir padė
kojo valdybai už atliktus 
darbus.

Valdybai, kurią sudarė 
pirm. A. Pautienis, vice- 
prim. M. Blynas, J. Dau
gėla, A. Jonaitis, V.Stuo- 
gis, E. Šarkauskienė ir 
ižd. A. Rutkauskas (J. 
Daugėla dėl laiko stokos 
iš valdybos pasitraukė), 
atsistatydinus, susirinki
mas dauguma balsų pasi
sakė už tai, kad išrinkti 
tik skyriaus pirmininką 
suteikiant jam teisę pa
sikviesti valdybos na
rius, kuriuos tvirtina su
sirinkimas. Skyriaus pir
mininku slaptu balsavi
mu išrinktas tas pats inž. 
Algis Pautienis, kuris į 
valdybą pakvietė visus 
tuos pačius buvusius val
dybos narius, išskyrus 
A. Rutkauską, kuris išvy
kęs iš Clevelando, o susi'

rinkimas juos patvirtino, 
suteikdamas pirmininkui 
teisę, esant reikalui ko
optuoti daugiau valdybos 
narių ir ne iš atstovų tar
po, kurių tvirtinimo klau
simą peržiūrės sekantis 
atstovų susirinkimas.

Į kontrolės komisiją iš
rinkti: H. Idzelis, V. Rut
kauskas ir P. Titas.

Jaunimo žygio už ti
kėjimo laisvę pirm. A. 
Muliolis prašė atstovus 
ir jų organizacijų visus 
narius dalyvauti ateinan
tį šeštadienį, balandžio 
29 d., 1 vai. šv. Jono ka
tedroje, kame bus laiko
mos šv. Mišios, o po to 
masinėj eisenoj į miesto 
centrą. Yra pakviesti ir 
pažadėjo dalyvauti visų 
kitų pavergtų tautų žmo
nės, solidarizuodami 
okup. Lietuvos 17.000 ka
talikų skundui. 
ALT 
šiam 
aukų, 
resu.

Lietuvių statomų na
mų atstovas 
kvietė visus 
namų akcijų.

Prašė 
skyrių ir atstovus 

reikalui skirti 
kurias siųsti jo ad-

E. Stepas 
įsigyti šių 

(pm)

PAAIŠKINIMAS VISUOMENEI DĖL

PODAROGIFTS, INC
Mes esame VIENINTELĖ 

VNESHPOSYLTORGO priimti ir 
voje ir U.S.S.R.

firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai įgaliota 
siųsti DOVANŲ-užsakymus giminėms Lietu-

VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčia 
DOVANŲ-užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpininkų, bankų etc.

PODAROGIFTS, INC. yra

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima 
užsakymus PREFERENTIAD ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIR- 
MINYBĖS RUBLilŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai 
per VNESHPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose 
VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje dideliuose 
miestuose Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPO
SYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna 
VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

šiuo metu mes turime keletą automobilių parduodamų tučtuojau, šie mo
deliai:

MOSKVICH 412 IZH — $3155.00; MOSKVICH IE — $3033.00;
ZAPOROZHETS 968 — $2026.00 — jeigu nebus anksčiau parduoti.

Kas pirmas ateina — bus pirmas patarnaujamas!

Klijentų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų prisi
jungusiai firmai:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė., New York, N. Y. 10022

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

arba tiesioginiai j mūsų vyriausių įstaigą:

PODAROGIFTS, Ine.
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 ir 28 g-vės), NEW YORK, N. Y. 10010 

TEL.: (212) 685-4537

Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai autorizuotai firmai.

EAST ST. LOUIS

PAVASARIO BALIUS
ALT S-gos East St. Louis 

apylinkės skyrius, gegužės 
6 d., 6:30 v. v. rengia pa
vasario vakarą su programa 
ir vakariene. Vakaras įvyks 
European Inn, O’Fallon, III. 
Kviečiame visus gausiai da
lyvauti.

WANTED
IST CLASS SK1LLED

TOOL AND DIE REPAIRMEN 
OR

MAKERSDIE
Mušt be able to sėt up vvork from 
Blue Prints 8c Cloae Tolerance and 
have own toola.

Ist & 2nd SH1FT
Steady work for qualified men & 
fringe benefits.

ST. clair metal 
PRODUCTS

1721 DOVE ST. 
PORT HURON, MICH. 

313-984-5123

An Equal Opportunity Employer
(33-39)

BROKERS 
0WNER — OPERATORS 

OF SEMI DUMPS TO HAUL IN 
OHIO. MICHIGAN, PENNA.. and 
INDIANA.

CALL 241-9119 
JACK GRAY TRANSPORT 

INC.
1301 ELM ST.

TOLEDO, OHIO
(33-37)

METINĖS STASIUI ORENTUI MIRUS
ir atsidėjęs darbavosi 
jam tiek būdamas moky
tojas, tiekpaskum kelda
mas jo ekonominę gero
vę. Stasys Orentas buvo 
senas, ištikimas ir nuo
širdus tautinės ideologi
jos puoselėtojas.

(va)
• ČIURLIONIO GALE

RIJOS Chicagoje direk- 
toriato pirmininku, vie
toje mirusio dail. Zeno
no Kolbos š.m. balandžio 
18 d. buvo išrinktas inž. 
Domas Adomaitis ir adv. 
Frank Zogas vicepirmi
ninku teisiniams reika
lams. Dail. Jonas Tri- 
čys, ėjęs pirmininko pa. 
reigas, liko vicepirmi
ninku organizaciniams ir 
kitiems reikalams.

Šiuo metu Čiurlionio 
Galerijos direktoriatą su 
daro: Domas Adomaitis, 
Jonas Bertašius, Emili
ja Kolbien, prof. Mečys 
Mackevičius, dail. Mikas 
Šileikis, Jonas Tijūnas, 
dail. Jonas Tričys, prof. 
Adomas Varnas, kan. 
Vaclovas Zakarauskas ir 
adv. Frank Zogas.

Lygiai prieš metus 
Chicagoje mirė Stasys 
Orentas. Tai buvo spal
vinga asmenybė. Atsi
minus jo nueitą gyveni
mo kelią negali atsiste
bėti jo veiklos įvairu
mu. Iš kuklaus, niekam 
nežinomo pradžios mo
kyklos mokytojo jis stai
ga pereina į miško pra
monę, tampa įmonės savi
ninku prie Jurbarko, pa
garsėja visoje Lietuvoje 
kaip vienas iš pradininkų 
sidabrinių lapių auginto
jų, Amerikoje irgi buvo 
suorganizavęs didelį 
minkų ūkį, paskum Chi
cagoje buvo įsteigęs Me 
no Galeriją. Reikia irtai 
pabrėžti, kad jei velio
niui pavyko padaryti Lie
tuvoje ir iš dalies trem
tyje žymią ekonominę 
karjerą, tai prie to labai 
daug prisidėjo jo ištiki
moji gyvenimo palydovė 
Viktorija Orentienė.

Senovės lietuviai la
bai gražiai vaizdavosi 
žmogaus likimą. Jie tikė
jo, kad žmogaus gyveni
mas sujungtas su jo 
žvaigžde auksiniu siūlu, 
kurį verpia dievė Laima, 
kai Laima nustodavo 
verpti ir siūlą nukirpda 
vo — žmogus mirdavo. 
Mes, jo artimieji ir 
draugai, galime tik ap
gailestauti, kad dievė Lai
ma velionio Stasio Oren- 
to gyvenimo siūlą nukir, 
po per anksti, kad jis ne
sulaukė valandos, kada 
galės grįžti į savo gimtą
jį kraštą, kurį jis, būda
mas nuoširdus ir taurus 
patriotas, tikrai mylėjo

IŠRINKITE
ADVOKATĄ

H. MEDVED
STATĖ

REPRESENTATIVE

Adv. H. MEDVED, bu- 
buvęs Ohio Statė prokuroro 
padėjėjas, Probate teismo 
referentas, kovoja prieš 
nusikaltimus, pornografiją, 
už švietimo plėtimą, para
pijinių mokyklų rėmimą, 
mokesčių sumažinimą pen
sininkams, už valstybinę 
loteriją.'

Pirminiuose rinkimuose 
gegužės mėn. 2 d. 
balsuokime už adv.

H. MEDVED.

"V FRIEDMAN FOR JUDGE
XDEMOCRAT • COMMON PLEAS COURT

Domestic Relations Division • Primary Election - May 2,1972

ERILDMAN FOR JUDGE COMMUHE • CO CHAlRMf N
JACK HARRlS I96O1 VAN AKFN Rl VO • VINCFNT lAZZARO 4843 HARRIS RD

*

AFL and UAW
Ohio Democratic Pal ty
Ohio Div. Polish-American 
Congress
Cosmopolitan Democratic 
League

• PRACTICING ATTORNEY • COURT REFEREE
17414 Scottsdale Avė., Cleveland, O.

Cuyahoga County
Bar Assn.
Cleveland Press
Plain Dealer
Democratic Party
Citizens League — 
"Preferred”

JUDGE • COUNCILMAN
R. Terry, Chmn.

Endotsed by bis feUov* \a-wyeis 
The Cleveland Bar Association • The Cuyahoga Bar Association 

The John Harlan Law Club
Endorsed by The Cleveland Press 

•Friedman is sharp mmded. energebc and has the sensitivity 
required to cope with the human problems in Divorce Court." 

Recognized by The Cleveland Plain Dealer
Hy Friedman. Assistant County Prosecutor. is a well ęualified and excep 
tional person He has an excellent record of performance in that office ”

Recognized by The Sun Press
. outstanding candidates (mclude). . . Hyman Friedman. 48. one of 

the county s most effective assistant prosecutors."
_________Citizens League VVelI Qualified‘________________

Balsuokite už GEORGE W

JUSTICE
Supreine Court

Remiamas:
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ČIA PRIĖJO

KADŽIULIS IR TARĖKadaise, pavasarį, geidė Maironis "apimti 
pasaulį, priglausti prie širdies, au meile saldžiai 
pabučiuoti". Oho! Pamėgink taip padaryti 1972me
tais ! Dabar globalinė gegužio aktualybė nėra pa
vasario idilė, bet globalinė karo epidemija. Karas 
Vietname, karas Kambodijoje, karas Irlandijoje, 
karas Artimuose Rytuose, karas artimuose ALT 
skyriuose, karas kaimyninėse LB apylinkėse... Iš- 
eiviškos spaudos lankuose tarška asmeniškų sąs
kaitų kolkosvydžiai ir dusliai amčioja ideologinių 
konfliktų minos.

Čiulba ulba gegužiniai giesmininkai, tuo tarpu 
ideologinės gegutės mikliai deda savo kiaušinius 
į kitos ideologijos apsižioplinusių giesmininkų liz
delius.

Pavasarinių nuotaikų apsvaiginta ir premje
ros tualetų nutvieksta išeivija stebėjo Kastyčio ir 
Jūratės meilikavimąsi, dundėjo dolerinių lavinų 
griaustiniais, nustelbdama orkestro akordus, vi
siškai pamiršusi, kad kompozitorius gyveno iš 
skurdžių muzikos pamokų...

Vos aptilo Doyle Martino Lietuvos pagrabokan- 
tičkų posmai, išeivių ausis pasiekė kalavijų kali
mo Žvangesys iš tolimos Lietuvos. Senas tarybi
nis ordininkas Vladas Niunka kala šoblę buržuazi
nės išeivijos galvai nukirsti. Sovietinis akademi
nis Gaidys skardena kakareku kaipo Niunkos žygio 
maršą.

Vilnis ir Laisvė (karo epidemijos apkrėsti) 
permanentiniai taikstosi įkąsti Dirvą savoklyban- 
čiais protezais. Gimtasis Kraštas, karingai beneš
damas nepanešamą sovietinio režimo reklamų svo
rį, susirgo panegirikų dizenterija...

Gegužis pilnas karinio bruzdesio. Jaunimo kon 
greso ir Šokių Šventės akivaizdoje Pogrindis ne
drįsta pratarti padėties išsirutuliojimo prognozė
mis. Trečiuoju Kaimu nepavirsdamas, Pogrindis 
tegali konstatuoti:

Ant stalo, vazoj, žydinčios alyvos.
O po stalu ... trys bombos ant lėkštės...
Ir perspektyva vis be perspektyvos.
Ir išeitis visai bei išeities...

Ketureilį pavadiname (ir jūs su tuo sutinkate): 
1972 — gegužis. Kas tinka globalinei padėčiai, tas 
tinka lietuviškam pasauliui.

GAIDYS KIBINA VIŠTELES...

Iš Doyle Martin epopėjos

PIRMIEMS METAMS 
TIK 1O DOLERIŲ.

Gegužį, greta akademinių mūrų, 
Mums net gi Kubilius atrodo amūru. 
Girdėt jo balse švelniatonį lyrizmą: 
Ateikit, brangieji, pažinti marksizmą!

J. Klauseikis 
Naujienos, Nr. 63.

EROTIŠKA ESTETIKA
Chicagiškė per didžiausius šal

čius užsimiršta apsidengti kojy-

Gegužį net Niunka žavėti įpranta 
Akiračių šlypsų mados emigrantą. 
Ir siunčia šypsnelį ir moja iš tolo: 
Ateikit, brangieji, prie mano atolo!

Gegužio galia apgavinga, kaip lyra — 
Klaidina politiką, kvailina vyrą...
Ir rodo kompartija mina nekaltą: 
Kelk, kelk, išeivėli, jau vėliavą baltą!

duoja.

SPAUDOS VERPETUOSE
RIMTAS SUSIRŪPINIMAS

IRGI NEKROLOGAS

GUDRUS AUKŲ PASKIRSTYMAS

LAIVO

APIE OPERĄ
KAM KAS RŪPI

APIE PLJK FINANSINĮ VAJŲ

Lemom, III. Vasario 16 d, pro 
ga aukų lituanistinei mokyklai

SKIRSTANČIO 
KAPITONAS

V. Trumpa 
Akiračiai Nr. 1 -- Mr. Martin, priimkite kaipo dovaną, 5| krištolinį rutuli. J*s 

jums padės pranašauti apie lietuvių apsisprendimus sekančiame 
LB simpoziume.

(V. Bakūnas) prisistato tokiu 
skęstančio laivo kapitonu, kurs 
laivo negelbsti, bet | saugią vie
tą pabėgęs, tą laivą dar bombar-

Akademikas A. Gaidys savo paskaitoje pareiškė, kad "su libera
lais išeiviais galima geriau atrasti ryšf". Tiesa, Nr. 21.

Kadaise Kastytis pamilo Jūratę. 
Jūratė jam gintaro rūmus pastatė.
O mes, toks smalsus ir miesčioniškas 

luomas, 
sekam jų meilę lyg tas peeping Tomas!

Z, Ivinskis, politikuojantis is
torikas.

Pradžioj viskas bėgo; su greičiu eks
preso. 

Paskui greitis dingo: ir... viskas atvėso

Vorcester, Mass. Vasario 13 
d, aukų surinkta apie 1400 dol. 
Aukos paskirstytos 1 tris dalis: • 
lydekai, gulbei ir vėžiui.

Sandara, Nr. 11

437 dol. Vlikui - 40 dol. Tegu 
mokosi balandėliai protėvių kal
bos! Te užsidaro Vatikano ir 
Madrido radijušai!

Aldona A lyta 
Naujienos, N r. 63

Kodėl žygyje (už tikėjimo lais
vę) nedalyvauja Santaros-Švie
sos federacija?

A. Nakas 
Naujienos,Nr. 58

Aš, Juozas Lukys, leninis plunksna- 
darbys, sėkmingai privarvolinąs "Ijais- 
vės" skiltis, iškilmingai įsižadu "Lais
vėje" ginti "Santarą-Sviesą" nuo dirvi- 
ninkų badymų. Norintieji mano apgynimo 
turi kreiptis "Laisvės" adresu.

— Ko Nixonas taip stri
magalviais skuba Mask
von? — paklausė vienas 
smalsuolis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Nixonas nori pama
tyti sovietinius ginklus, 
kuriais žudomi Vietname 
amerikiečiai.

***
— Kodėl anglų kalba 

spaudoje Kanadoje du lie
tuviški berneliai Brian 
Yauga ir Vic Barron skun
džiasi, kad jienenorieiti 
į savo tėvų parengimus ir 
dergia tuos parengimus? 
— piktinosi tautietis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Todėl, kad lietuviš
ki berneliai norėjo pasi
elgti ne sūniškai, bet šu
niškai. ***

— Visur labai pabran
go mėsos kainos! — tvir
tino moteris.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Mėsos kainos nevi- 
sur brangsta; karo zono
se žmogienos kaina pigi.

***
— Žiū, — pasakė žmo

gelis, — Darbininkas, 
Nr. 8, rašo, kad vienoj 
vietoj yra šuva, kuris su 
pranta tik lietuviškai. 
Esą, reikia išmokti visą 
eilę išsireiškimų, kad lai
mėtum šuns draugystę. 
Kur toks šuva? Kas tai 
per išsireiškimai?

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Šuva 
atkarpoje, 
su tikslu 
draugystę 
mai kubilinėms sferoms.

BENDRUOMENIŠKOJE
VEIKLOJE

East Chicagos LB apylinkės 
susirinkime pirmininkas apie ne
dalyvaujančius pasakė: Nematau 
nė vienos mordos, jie savo snu
kių nesiteikė parodyti.

Dalyvis 
Naujienos, Nr. 74

UŽPRENUMERUOKITE
DIRVĄ 
PAPIGINTA
KAINA
STUDENTUI AR
SAVO BIČIULIUI

yra Akiračių 
Išsireiškimai 
laimėti šuns 
yra pritari-

Tarybinė-akademinė

tęs. Išmintingosios dengiasi kel
naitėmis, kurios ir pašildo ir iš
vaizdos nepagadina.

Jonas Kaunas 
Naujienos, Nr. 69

Kubilius: — Tūpkite, mažyčiai, prie saldžios lituanistinės košytės!

bolševikines simpatijos
PAGRINDAS

Jei nori užkariauti žmogaus 
simpatijas, reikia jam pastatyti 
išgertuvėms bonką.

S. J. Jokubka 
Vlinis, Nr. 64

Carmen operos ariją dainuojant 
akordeonu pritarė...

P. Janulis 
Draugas, Nr. 50

LITUANISTINES MOKYKLOS 
KONCERTE

DĖMESYS TIKINTIESIEMS OK. LIETUVOJE

Ok. Lietuvoje ateistai aktyviai domisi religinėmis problemomis. 
Komjaunimo Tiesa ieško kelio Į tikinčiojo sąmonę. Laikas ir {vy
kiai žurnalėlis ieško rakto J tikinčiojo širdį. Religinėms meditaci
joms tobulinti tikintieji savanoriškai vyksta J tundras, Sibiro dur
pynus ir kasyklas. Pogrindis duoda porą iškarpų iŠ tarybinės spau
dos, rodančių dėmesj tikinčiajam.

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

GEGUŽINĖ PASTORALĖ
Ant kiemo gegužis ir žydi alyvos. 
Nuotaikos šviežios, nuotaikos gyvos - 
Ir šimtas velniukų, įsėdę į dvasią, 
Vis ragina veltis į išdaigą drąsią.

Ar tujen dabar šimtametis senukas, 
Ar tujen dabar pirmo ūso vyrukas: 
Gegužis klaidina, gegužis svaigina 
Ir akys apglosto kiekvieną merginą...
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George V. Voinovich pareiškimas

PENSININKU NEKILNOJAMO TURTO MOKESČIU» *
SUMAŽINIMO REIKALU

konų partijos į apskrities tuoti pirminiuose ir vi- 
kontrolieriaus vietą, kai L—'.——_ 1,1
Ralph J. Perk buvo išrink- Pirminiuose rinkimuo- 
tas burmistru. G. Voino
vich turės šįmet kandida-

suotiniuose rinkimuose.

se, kurie įvyks gegužės 
2 dieną George V. Voino-

Praeitų metų gale, po teikti daug palengvinimų 
9 mėnesių ilgų svarsty- pensijos sulaukusiems pi- 
mų ir pertvarkymų, Ohio liečiams, tačiau taip nė- 
Valstijos įstatymų leidė
jai patvirtino Ohio Vals
tijos mokesčių įstatymą 
(Ohio Statė Income Tax), 

kurio dalis buvo Home
stead Exemption įstaty
mas. Pagal šį įstatymą, 
piliečiai sulaukę 65 me
tų amžiaus, gauna pagal 
tem tikras nustatytas tai" 
sykles nekilnojamo turto 
mokesčių sumažinimą.

ra.
George V. Voinovich, 

buvęs 53 Distrikto Ohio 
Valstijos Reprezentuo- 
tojas, ir dabartinis Cuya- 
hoga Apskrities Kontro
lierius, jau 1972 m. sau
sio 25 dieną išsiuntinėjo 
visiems Ohio Valstijos 
Senatoriams ir Ohio Vals
tijos Reprezentuotojams 
laišką, kuriame jis nuro- 

Nors Homestead exemp- ^ė, kad svarstant šį įsta- 
tion įstatymas turėjo su- tymą reikėjo daugiaupa-

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

Mašinoms vieta

REpublic 7-8601

II 1^ IV

TRYS MODERNIŠKOS 
A1R-CONDITIONED KOPLYČIOS

ŠEŠTAD., BAL. 29

PRIEŠ

QUARTER 
FINALS

ANGLIJA
PRIEŠ

V. VOKIETIJA
OUATER FINALS EUROPEAN CHAMP1ONSHIP CUP 
*Anglija — V. Vokietija tiesiog iš Wembley 
Italija — Belgija iš Milano.

NAMUOSE TV NETRANSLIUOJA
1 rungtynės Italija — Belgija 11:00 ryto 

Clevelando Arenoje
Visos vietos rezervuotos $6.00, $8.50 ir$10.00.
Bilietai parduodami Arenoje ir pas Richman’s 
krautuvėse. Kasa atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 7 
vai. vak. nuo pirmadienio iki šeštadienio. Telef. 
(216) 361-3700.

(FUTBOLAS)
TIESIOG* SPALVOTAS
MILŽINIŠKAME AKRENE
DVEJOS PILNOS RUNGTYNES
TIESIOG VIA SATELLITE

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĖ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės j

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK. N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
D3ETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,'N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEVV BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_________749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue. OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
ŠEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mflss. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9162 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423

George V. Voinovich 

galvoti ir pasvarstyti to 
įstatymo pritaikymą pen
sininko kišenei. George 
V. Voinovich iškelia 
šiuos netikslumus, iš
plaukiančius iš Homs- 
tead Exemption įstaty
mo.

1. Šis įstatymas diskri
minuoja prieš daugumą 
senesnio amžiaus žmo 
nių, kurie savo gyveni
mo laikotarpyje taupė 
pinigus senatvei. Paja
mos yra nustatomos 
skaičiuojant visas paja
mas iš visų šaltinių įs
kaitant ir Sočiai Securi- 
ty.

2. Pagal šį įstatymą, 
norintieji gauti mokesčių 
sumažinimą, negali turė
ti daugiau pajamų kaip 
8.000 dolerių įmetus.Ta
čiau į šią sumą yra įskai 
tomą ir visų tuose namuo 
se gyvenančių pajamos, 
nežiūrint ar jie būtų gimi
nės ar tik nuomotojai. 
Tuo būdu išeina, kad jei 
pas senus tėvus gyvena 
vaikas, ar vaikai, ir jų pa 
jamos kartu su tėvų paja
momis siekia daugiau ne 
gu 8.000 įmetus, tai tė
vai negali gauti mokesčių 
sumažinimo. George V. 
Voinovich sako kad tai 
yra neteisinga, nes kar
tais vaikai gyvena pas se
nus tėvus, bet jiems pini
ginės paramos nesutei
kia.

Dėl šių netikslumų, Cu- 
yahoga Apskrities Kon
trolierius George V. Voi
novich savo laiške Ohio 
Valstijos įstatymų leidė
jams prašo jų pakeisti šį 
įstatymą, kad žmonėms 
sulaukusiems 65 metų 
amžiaus būtų lengviau 
gauti mokesčių sumažini
mą.

Pagal dabartinį Homes- 
tead Exemption įstatymą 
namų mokesčių sumaži
nimą gali gauti šie as
menys :

Namų savininkas turi 
būti 65 metų amžiaus, tu
ri turėti pajamų nedau
giau 8.000 dolerių me
tams (įskaitant visus gy 
venančius tame name). 
Mokesčių sumažinimas 
galios nuo 1972 metų 
gruodžio mėnesio. Prašy
mai turi būti paduoti iki 
1972 m. birželio 5 dienos. 
Prašymo formą galima 
gauti siunčiant sau adre
suotą su pašto ženklu vo
ką šiuo adresu:

Čuyahoga County Audi 
tor George V. Voinovich 
1219 Ontario Street, Cle
veland, Ohio 44113.

Taip pat formas gali
ma gauti pas priemies
čių burmistrus. Jei rei
kėtų daugiau informacijų 
skambinkite šiuo telefo
nu: 241-2700.

George V. Voinovich 
buvo paskirtas Respubli-

REpublic 7-8600

M AY CO

vich varžovų neturi. Du 
demokratai — James 
Flannery ir Julius Kru- 

pansky varžysis dėl aps
krities kontrolieriaus 
vietos pirminiuose rinki
muose ir vienas iš jų 
laimėjęs, rungsis su Ge
orge V. Voinovich visuo
tiniuose rinkimuose, lap
kričio mėnesį. Mano ma
nymu Georg V. Voino
vich rinkimus lengvai lai
mės.

B. Premeneckienė

UŽBAIKIME MILIJONĄ

Lietuvių Fondo dešimt
mečio visuotinis narių su
važiavimas įvyksta Chica
goje š. m. gegužės 6 d., Jau
nimo Centre. Ta proga toje 
pat vietoje ta pačią dieną, 7 
vai. vakaro, ruošiamas LF 
sukaktuvinis balius. Meni
nėje programoje: rašytojas 
A. Baronas ir solistė J. šal- 
nienė. šokiams groja L. 
Bichnevičiaus o r k e stras. 
Įėjimas — auka $7.50 as
meniui (su vakariene). Vie
tas rezervuoti iki gegužės 
1 d., skambinant 312-925- 
6897 arba atsilankant į LF 
būstinę, 2422 W. Marąuette 
Rd.

WANTED
JOURNEYMAN
DIE MAKERS

Top qualificd Die Makers nceded. 
Mušt have job experience and be able 
to sėt up work from Blue Prints & 
Close Toierance.
Steady work. Good wage8 čc fringe 
benefits.

Apply
UNITED TOOL fc DIE INC.

9 IQ Vū N. WashtinRton 
Kokomo, Indiana 46901 

(31-37)

Krautuvės mieste atidarytos nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
10 iki 7 v. v. šeštadieniais 10 iki 
5:45 v. v. Skyriuose 10 iki 9:30 v. v. 
Mes duodame ir keičiame
Eagle Stamps

Geros kokybės! 
Vyrams ir 

jaunuoliams 
liuksusiniai 

mėgsti marškiniai

Palyginkit su <3.99

Didelis pasirinkimas stiliuose 
ir spalvose
Su apikakle ar be jos
Reglano rankovės su rankogaliais 
100% akrylico siūlų
Skirtingo užbaigimo
Didys; maži, vidutiniai, dideli

Rašykite arba skambinkite bet kuriuo laiku ... 241-3070
ĘUDGET MEN’S FURNISHINGS — VISOSE 7 KRAUTUVĖSE

• Lygiu spalvų ir dryžiuoti
• Neprosijami, 100% nylono
• Rankovės atlenkiamos ar su sagom
• Dydžiai — 14 iki 16%,

Normaliai 4.99 iki 5.95

Specialus pirkinys! 
Vyriški trumpom 
rankovėm, mėgsti 

išeiginiai 
marškiniai
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PIRMINIAI RINKIMAI

Š.m, gegužės 2 d.Ohio 
valstijoje bus pirminiai 
rinkimai. Šiuose rinki
muose respublikonų ir de, 
mokratų partijos išsi
renka sau kandidatus, ku
rie lapkričio mėnesį 
rungsis tarp savęs visuo
tinuose rinkimuose. Pa
gal naujai išleistus įsta
tymus Ohio valstijoje ga
li balsuoti visi piliečiai, 
kuriems suėjo arba sueis 
iki rinkimų 18 metų, ku
rie yra užsiregistravę 
rinkimų įstaigoje ir ku
rie išgyveno Ohio Valsti
joje 6 mėnesius, Apskri
tyje 30 dienų ir savo gat - 
vėje 30 dienų. Paskutinė 
diena užsiregistruoti dėl 
pirminių rinkimų buvo ba
landžio 3 diena. Apie dvi 
savaites po pirminių rin
kimų, vėl bus galima re
gistruotis dėl visuotinių 
rinkimų, kurie įvyks lap
kričio mėnesį. Paskutinė 
diena registruotis — spa 
lio 9-ta. Registruojama- 
si rinkimų būstinėje, 
2400 Payne Avė.,kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30 ir šeš
tadieniais nuo 8:30 iki 
12:00 vidurdienio.
NAUJA VALDYBA

Metiniame susirinki
me Lietuvių Kultūrinio 
Darželio nariai išrinko 
naują valdybą: pirminin
kė — R. Premeneckienė, 
vicepirmininkai — muz. 
A. Mikulskis ir J. Sala- 
sevičienė, sekretorė — 
Marija Trainauskaitė, iž 
dininkas — J. Sadaus
kas. į Darželio Sąjungą 
įstojo Karininko Juoza
pavičiaus Šaulių Kuopos 
moterų sekcija, vadovau
jama O. Mikulskienės, 

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20.000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

6621 Edna Avenue 936 East. 185th Street
361-1763 531-7770

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Čiurlionio Ansamblis ir 
Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, atstovaujamas I. Ga- 
taučio.

AUSTRALIJOJE MIRĖ 
BRONIUS KAVALIŪNAS

Balandžio 4 d. Austra
lijoje, Seymour mieste, 
mirė Bronius Kavaliū
nas, sulaukęs 65 metų 
amžiaus.

Velionis buvo gimęs 
Liepojoje. Lietuvoje gy
veno Kaune ir dirbo 
Paštų Valdyboje, o vė
liau Marginiuose. Pri
klausė Ats. karininkų 
korp. "Ramovė”. Poka
rio metais, iki išvykimo 
į Australiją, priklausė 
Čiurlionio ansambliui.

A.a. Br. Kavaliūnas pa 
liko žmoną Leną, sūnus 
Viktorą ir Kęstutį, duk
rą Laimą, Lietuvoje bro
lį Viktorą ir Clevelande 
brolį Antaną.

Clevelande, Nauj. pa
rapijos bažnyčioje, ge
gužės 7 d. sekmadienį, 
7 vai. ryto bus atnašau
jamos šv. Mišios už a.a. 
Br. Kavaliūną.

RINKLIAVA JAUNIMO 
KONGRESUI

Jaunimo Metų Komite
tas Clevelande, š.m. ba
landžio mėn. 29 d. prade
da piniginį vajų Jaunimo 
Kongreso darbams pa
remti.

Prieš pradėdami šį 
darbą mes kreipiamės į 
visus Clevelando ir apy
linkių lietuvius, prašyda
mi paremti mūsų darbus 
pinigine auka.

Jaunimo Kongreso da
ta jau labai sparčiai artė
ja o su juo ir įvairių dar
bų skaičiai didėja. Vieni 
iš jų gali būti atlikti ir be 
didelių išlaidų, tačiau 
kiti gi reikalauja tiesiog 
nedelstinos finansinės pa
ramos.

Mes norime tvirtai ti
kėti jog Clevelando lietu
viai jau tiek kartų nuo
širdžiai rėmę lietuviš-

DIRVA

ko jaunimo veiklą, gal gi 
neatsisakys ir šįkart iš
tiesti dosnią pagalbos 
ranką. Šis mūsų kreipi
masis į Jus, nėra dėl ko
kios nors prabangos ar 
neapgalvotų jaunatviškų 
malonumų, o grynai dėl 
lietuvybės sustiprinimo 
ir galimai didesnio susi
pažinimo su kitų kraštų 
lietuvišku jaunimu.

Būkite malonūs ir pra
verkite savo lietuviškų 
namų duris, kuomet mū
sų aukų rinkėjai į jas pa
sibels.

Jaunimo Metų Ko
mitetas Clevelande

ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Clevelando ateitinin

kų metinė šventė rengia
ma šį savaitgalį, balan
džio 29-30 dienomis, šv. 
Jurgio parapijos salėje. 
Šeštadienį, 7:30 vai. vaka
ro bus pasilinksminimas 
su jaunimo atliekama hu
moristine programa, dai
nomis, vaišėmis ir šo
kiais prie orkestro muzi
kos.

Sekmadienį po sumos 
ir kavutės įvyks iškilmin
gas susirinkimas, kurio 
metu kalbės Vyt. Kliorys 
iš Washingtono. Jaunieji 
ateitininkai duos pasiža
dėjimus ir atliks trumpą 
montažą. Ateitininkai 
kviečia visą Clevelando 
visuomenę, o ypač jauni
mą, dalyvauti šventėje.

* EDVvARD M. RYDER 
respublikonas, Ohio vals
tijos reprezentuotojas 
kalbėjo Lietuvių Respu
blikonų susirinkime. Jis 
yra baigęs Šv. Juozapo 
gimnaziją, 24 metų am
žiaus ir yra baigęs poli
tinius mokslus Cleveland 
Statė Universitete. Geor
ge V. Voinovich pasky
rė Edwardą Ryderį į sa
vo vietą, kada jis pats 
buvo paskirtas į Apskri
ties Kontrolieriaus vie
tą. Edward Ryder Jr. tu
ri varžovą pirminiuose 
rinkimuose, todėl labai 
svarbu, kad visi lietu
viai balsuotų už Edward 
Ryder Jr. Jo distriktas 
dabar apima 32 ward, Eu
clid miestą ir Richmond 
Hts. Dabar tas distrik
tas yra Nr. 18, anksčiau 
buvo 53.

Edward M. Ryder Jr. 
yra katalikas, jaunas ir 
gabus politikas, konser
vatyvių pažiūrų. Visi bai 
suokite ir paraginkite sa 
vo pažįstamus gaišuoti 
pirminiuose rinkimuo
se, gegužės 2 d. už Ed- 
ward M. Ryder Jr.

Respublikonų Klubo 
pirmininkė R. Pre- 
meneckienė-

F E M A L E
ASSEMBLERS

Mušt read, write and speak 
English.
CLEVELAND ELECTRONICS, 

INC.
E. 140 FREEWAY AREA 

INTERV1EWS BETWEEN 9-3 
CALL FOR APPOINTMENT

249 “3709 /

DALYVAUKIME MASINĖJE PROTESTO IR MALDOS

MANIFESTACIJOJE šį šeštadienį, balandžio 29 d.
Šį šeštadienį, balan

džio 29 d. 1 vai. p.p. Cle
velando Šv. Jono kated
roje pamaldomis prade
dama manifestacija už 
tikėjimo laisvę paverg
toje Lietuvoje. Po pamal
dų, kurias laikys kun. Ki- 
jauskas, S.J., asistuojant 
kitų tautybių kunigams, 
bus žygiuojama į miesto 
aikštę, kur bus pravesta 
antroji manifestacijos da
lis.

Organizatoriai šio įvy 
kio yra Clevelande vei
kiąs Jaunimo už tikėjimo 
laisvę komitetas ir jo 
bendradarbiai. į mani
festaciją kviečiama visa 
Clevelando lietuvių visuo
menė, organizacijos bei 
mokyklos. Dalyvaus taip 
pat ir kitų tautybių dele
gacijos.

Ar mes, Clevelando lie
tuviai, užpildysime kated
rą, ar tik atsiųsime "sa
vo delegaciją"?... Ar kas
dieniai rūpesčiai mums 
atrodys svarbesni, negu
tų 17,000 lietuvių žygis 
už žmogaus sąžinės lais
vę ir garbę, už mums 
brangų mūsų prosenių ir 
tėvų tikėjimą?

Tie 17,000 lietuvių, dė
dami parašus po petici
ja žinojo, kas jų laukia, 
žinojo, kad neišvengs šė
toniškosios komunisti
nės rusų administracijos 
ir jos pakalikų baudžia- 
movios keršto rankos... 
Bet jie ryžosi, nes tikė
jo, kad kiekvieno jų as m e 
ninė auka nebus bepras
mė, kad mes, laisvojo

IŠRINKITE...
WILLIAM J.SPELLAGY

for

S H E RIF F
CUYAHOGA COUNTY
• Pagristam sprendimui ir 

vadovavimui
• Prityręs leitenantas — 

pensijoje, 29 metai tarny
bos Clevelando policijoje

• Entuziastingas ir žvalus
• Suprantąs žmoniškumą

RIMTAS PILIETIS, PASI
ŠVENTĘS VISUOMENĖS 

TARNYBAI — PRITYRĘS!

Rekomenduojamas ir re
miamas pagrindinių aps
krities organizacijų ir civi
linių grupių:
• Cuyahoga County Demo
cratic Executive Committee
• AFL-CIO • UAW • Ita- 
lian-American League • Po- 
lish - American Congress, 
Ohio • Polish-American, Inv.
• Southeast Street Clubs 
Presidents’ Group • And 
More.

BALSUOKITE UŽ 
SPELLACY... TAI YRA 
BALSAS UŽ JUS IR BAL
SAS Už TVIRTĄ ĮSTATY

MĄ IR TVARKĄ.
Karol DomiUovich, Chmn. 

5009 Mill Rd., Brottdview Uis.. O. 

Balsuokite už... JAMES P.

K I L B A N E
Judge, Common Pleas Court

Remiamas:
• Cuyahoga County Bar Association
• Cleveland Plain Dealer
• Cuyahoga County Cosmopolitan Democratic League
• Cleveland AFL-CIO
• United Automobile Workers (UAW)
• Cuyahoga County Democratic Executive Committee

AKTYVUS PRAKTIKUOJĄS ADVOKATAS 20 METŲ
Statė Representative 1955-1963 Statė Senator 1963-1965

Graduate—St. Ignatius School, John Carroll University 
Westem Reserve Law School

Vedęs, trys vaikai II Pas. karo veteranas
C. Traczyk, Chmn., 1 7520 Chatfield Rd.

pasaulio lietuviai perduo
sime jų šauksmą visam 
pasauliui, kad jį turės iš 
girsti ir tironai. Jie tiki, 
kad mes stosime įšven- 
tąją kovą petys į petį su 
visa pavergta tauta.

Ši manifestacija bus 
mūsų tautinės vienybės, 
mūsų ryžto, mūsų soli
darumo su pavergtos tė
vynės broliais manifes
tacija. Tat visi į žygį! 
Tenelieka namuose nė 
vieno lietuvio, kuriam 
tėvynės skundas nurimti 
dar neleidžia.

17,000 parašų iš ana
pus! Jaučiame ir, tary
tum, matome kiekviena
me paraše brolių ašaras, 
jų vargų ir nesibaigian
čiųjų sielvartų pėdsa
kus...

Tarytum, senolių vė
lės keliasi iš Kražių, Ken- 
staičių kapinynų, šaukia 
ir įspėja:

— Kur jūs? Ko tylite? 
Juk laikas, jau seniai lai

CLEVELANDO PARENGIMU 
KALENDORIUS

BALANDŽIO 29 ir 30 D. Atei
tininkų metinė Šventė.

GEGUŽES 7 D. Motinos Die 
nos minėjimas Sv. Jurgio para
pijos salėje. Pradžia 4 v. p.p. 
Rengia Clevelando Saulės.

GEGUŽES 13 D. Lietuvių Na
mų pamatų prakasimo banketas.

GEGUŽES 14 D. Lietuvių stu
dentų ruoSiamas Motinos Dienos 
minėjimas naujosios parapijos 
salėje.

GEGUŽES 21 D. LVS Ramo
vė Clevelando skyriaus susirin
kimas Lietuvių namuose.

GEGUŽES 21 D. 12 vai. Šv.
Jurgio parapijos salėje bus de
monstruojama filmą apie vėžį 
ir jo gydymą. RuoSia Clevelan
do Sauliai.

GEGUŽES 21 D. šv. Kazi
miero lituanistin&S mokyklos 
koncertas.

GEGUŽES 27 ir 28 D. Atei
tininkų sendraugių suvažiavi
mas.

GEGUŽES 27 D. Literatūros 
vakaras Sv. Jurgio parapijos sa
lėje. Dalyvauja B. POkelevičlŪ- 
tė ir K. Bradūnas.

BIRŽELIO 18 D. LVSRamovė 
Clevelando skyriaus gegužinė 
prie ežero.

BIRŽELIO 18 d. SLA 136 kuo
pa rengia gegužinę P.P. Gaižu
čių sodyboje.

BIRŽELIO 25 D..2 vai. p.p. 
Clevelando Saulių kuopos susi
rinkimas ir gegužinė O.K. Pau
tienių sodyboje.

SPALIO 22 d, Birutininkių 
parengimas.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena, Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

WANTED EXPFR1ENCED 

PRESS OPERATORS 
EXPĖR1ENCED IN STEEL 

1NDUSTRY.

MUŠT HAVE SĖT UP 
EXPER1ENCE.

PRINCE BENEFITS.

ACAR INDUSTRIES
4563 INDUSTRIAL PARKVAY 
VILLOUGHBY, OHIO 44094 

(3.0-361

Nr. 34 — 7

kas skelbti ir rėkti lais
vajam pasauliui ir visai 
žmonijai, kuri naiviai ti
ki tironų skelbiamai veid 
mainystei apie jų konsti
tucijos deklaruojamą "ga
rantuotą" tikėjimo ir są
žinės laisvę, bet nemato 
ir nežino žiaurios jų su
kurtos tikrovės, kad XX 
amžiui baigiantis,krikš
čioniškos vakarų civili
zacijos centre dar siau
čia viduramžių pabaigos 
Džengis-Chano ir Jono 
Žiauriojo vergijos, prie 
spaudos ir žmonių iš
niekinimo sistema.

Šėtonišku, paties pra
garo sukurtu ir diriguo
jamu metodu, lyg bai
sus maras ši sistema jau 
veržiasi ir į likusią žmo
nijos dalį. Ir kaip Dievo 
bausmės rykštė ji gali pa
liesti jus ir jūsų vaikus, 
nes nesiryžote, nes bijo
jote, nes tingėjote veikti 
ir kovoti".

(škls)

• Pianisto Antano Sme
tonos koncertas įvyksta šį 
sekmadienį, balandžio 30 d. 
8 vai. vak. Cleveland Music 
School Settlement patalpo
se, 11125 Magnolia Dr. Pro
gramoje Chopin kūriniai.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

1. Automatic lathe hands 
Single spindle setup operation

2. Engine lathe operators
3. OD, 1D, surface grinders

5 years experience desired 
All -bennefits. 

Apply
ABLE GRINDING CO.

421 36th St. SW
Grand Rapids, Mich.

Call collect 616-534-8615 
(29-38)

PARDUODAMAS NAMAS 
EUCLIDE

Kolonialinis, mūrinis, 6 
kambarių, 3 miegamieji, 
visi kambariai iškloti kili
mais, ugniakuras, išbaigtas 
rūsys, 2 automobilių gara
žas. Arti Euclid ligoninės 
prie Lake Shore Blvd. Sa
vininkas išsikelia į Floridą. 
Skambinti tel. 531-0851 po 
4 vai. p. p. šeštad. ir sek
madienį visu laiku.

(34-35)

BY OWNER

University Heights, 
great family home, 
Northwood Rd. school 
area. 5 rooms down, full 
bath, paneled breakfast 
area. 4 rooms up, full 
bath. Paneled recreation 
room plūs 1/2 bath. Two 
car garage. Newly deco- 
rated, excellent condi- 
tion, new carpeting. Call 
321-6402.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* LIETUVIAI STUDEN
TAI norį ruoštis magist
ro arba daktaro laips
niams jūros moksluose 
(Physical Oceanography, 
Marine Geology, Marine 
Cehmistry, Ocean Engi- 
neering, Marine Affairs 
— jūros teisė, ekonomi
ja), kviečiami kreiptis į 
dr. V. Klemą, College of 
Marine Studies, Univer- 
sity of Delaware,Newark 
Dėl. 19711. Šiuo metu 
prof. Klemo tyrinėjimo 
projektuose dar yra ke
lios vietos tinkamiems 
studentams su pilnom sti 
pendijom t.y. mokslapi- 
nigiai, pragyvenimas ir 
1.1. Būdamas studentų
atrinkimo ir priėmimo 
komisijos nariu, dr. Kle
mas padėtų įstoti univer
sitetan studentams turin
tiems bakalauro laipsnį 
su pažymių vidurkiu ne
mažiau B ir kvalifikaci
joms atitinkančioms kie
tiems įstojimo ir tyrinė
jimo reikalavimams. 
Taipogi lietuviai profeso

ALTos pirmininkas dr. Kazys Bobelis sveikina spaudos konferen
cijos atstovus ir svečius. Sėdi: Teodoras Blinst rūbas ir Kazys Klei
va, ALT vicepirmininkai. V. Noreikos nuotrauka

Brangiam Kolegai

A. A.

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo žmonai REGINAI, dukroms, 

sūnui, broliams ir visiems artimiesiems 

siunčiame giliausią užuojautą

Dr. A. ir Dr. S. Pacevičiai 
ir jų šeimos

DR. VLADUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo žmonai ir visai šeimai reiškiame gilią 

užuojautą

šv. Kazimiero Lituanistinė
Mokykla

A. A.

BRONIUI KAVALIŪNUI
mirus, jo brolį ANTANĄ KAVALIŪNĄ su šeima

giliai užjaučia ir kartu liūdi

A. ir V. -Giedraičiai 
su šeima

riai visose mokslo srity
se, galį konkrečiai padė
ti studentams stipendijų 
ar įstojimo atžvilgiu, yra 
raginami apie tai praneš 
ti spaudoje, studentų są
jungai, arba prof. Kle
mui. Kasmet nemažai sti
pendijų lieka neišnaudo
tų kadangi tinkami lietu
viai studentai nesužino, 
apie jų buvimą.

VILOS AUDRONĖ 
VASAROTOJŲ DĖMESIUI

Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai vilos Audronė 
Cape Cod savininkai prane
ša, kad šiais metais vila 
AUDRONĖ atidaroma va
sarojimui nuo birželio mėn. 
24 dienos ir jau dabar pri
imami užsakymai vasaroji
mui.

Kreiptis tiesiai j vilą Au
dronė: JANSONAS & AU
DRONĖ, P. O. Box 424, Os- 
terville, Cape Cod, Mass. 
02655. Tel. (Area 617) 
428-8425.

Los Angeles skautą vadovybė sveikina prelatą J. Kučingįš.m. balandžio 16 d. minėjusi 25 metų su
kakti kai klebonauja Los Angeles šv. Kazimiero lietuvių prapijoje. Iš kairės: Vidugiris, Dabšys, Vilkie
nė, prel. J. Kučingis, Varnas ir Prišmantas. L. Kanto nuotrauka

NEW YORK

• Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija, vadovau j a m a 
Vincės Jonuškaitės-Leskai- 
tienės, švenčia savo veiklos 
25 metų sukaktį. Iškilmin
gas minėjimas - akademija 
įvyks š. m. balandžio 29 
dieną, Plaza viešbutyje, 
New Yorke.

• Mirė Pranė Lapienė bal. 
22 d., ilgametė lietuvių vei
kėja. Liko vyras Andrius 
ir duktė Nelė.

CHICAGO

NEOLITUANŲ SUEIGA
Balandžio 30 d., 3 vai. po 

pietų Lietuvių Tautiniuose 
Namuose — 6422 S. Kedzie 
Avė. Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinys ruošia 
junjorų, senjorų ir filiste
rių specialią susipažinimo 
sueigą. Programoje numa
tyta:

1) Junjorų pristatymas,
2) p. V. Adamkaus pa

skaita — aplinkos, 
oro ir vandens kontro
lė,

3) Junjorų išpildoma me
ninė dalis.

Visi kolegos-ės ir korpo
racijos draugai kviečiami 
šioje sueigoje dalyvauti.

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio 

Tėvūnas
Vytas Paukštys 

Magistrą
Alvyda Guobytė

LOS ANGELES

BOMBA UŽBAIGĖ
PARODĄ
Neseniai Dirvos skai

tytojai skaitė apie sovie
tinę propagandinę paro
dą Los Angeles mieste. 
Anoniminiai rengėjai, pa
sislėpę po nieko nereiš
kiančiais vardais, Muni- 
cipal Gallery rūmuose su
rengė Sovietų meno ir tai
komojo meno parodą. 
Miesto burmistras Sam 
Yorty kažkodėl talkino 
parodai ir prezidentūros 
mados pagautas pradėjo 
parodos atidaryme veb
lenti apie naują Sovietų 
ir Amerikos draugystės 
erą.

Paroda buvo piketuota. 
Televizija rodė piketus 
ir pasikalbėjimus su pi
ketų atstovais. Reikšmin 
gai pasirodė lietuvių vi
suomenė. Lietuviai paro
dė iniciatyvą: jie pirmie
ji pakėlė piketų plaka
tus. Lietuviai, dargi 
praplėtė piketų reikšmę 
toliau. Buvo iškeltas 
protestas teisme, sutiks
iu, kad teismas sustabdy
tų parodos demonstravi
mą, nes parodoje tenden

Sukaktuvininkas prel. J. Kučingis kalbasi su jį sveikinusia kino 
ir televizijos aktore Rūta Lee-Kilmonyte, jam minint 25 metų kle
bonavimo Los Angeles šv. Jurgio lietuvių parapijoje sukaktį.

L. Kanto nuotrauka

cingai iškreipti politiniai 
faktai. Lietuva pristato
ma kaip integralinė Sovie
tų valstybės dalis, kas ne
sutinka su JAV tarptauti
ne politika. Iki šiol Lie
tuva laikoma atskira, mi 
litarinės sovietinės in
vazijos pavergta valsty
be. Teismas priėmė tą 
ieškinį (tai jau laimėji
mas) ir atidėjo nutarimą 
iki antros dalies apklau

Clevelando Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos I ir II skyr. mokinukai su savo mokytoja R. 
Premeneckiene, paaukoję ReL Šalpai 7 doL33 centus. Savo laiške jie sako: "Tikime, kad mūsų su
rinktos nors ir mažos aukos, padės vargstančiai Lietuvos Bažnyčiai". J, Garlos nuotrauka

sinėjimo. Tas lietuvių vi
suomenės laimėjimas 
(veikė adv. Kairys, inž. 
Brinkienė) sudaro būsi
miems įvykiams, kurių 
jau laukiama, rimtą pre
cedentą.

Bolševikinės propagan
dos siautulys, pridengtas 
neva kultūros ir istori
jos objektų prezentacija 
tęsėsi bent porą savai
čių. Lankytojas matė

miesto mokesčiais iš
laikomoje galerijoje ple
vėsuojančias raudonas 
vėliavas, didžiulį Kosy
gino paveikslą, Lenino po 
sakius ant sienų (tai vis 
sovietų nuomone kultūri
nės vertybės!)

Staiga... sprogo bom
ba, paversdama šipu
liais parodos iškabas,su 
draskydama įėjimo bokš 
telį. Paroda užsidarė. 
Įėjimas į galeriją už
draustas. Brutalus aktas 
išsprendė sovietinės pro
pagandos siautulį. Ir te
lefono skambutis "Ne- 
ver again", tikrai ar ta
riamai, paaiškino aten
tato iniciatorius. (k)

DIRVAI 
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

V. Tauras, Chicago.......... 5.00
J. Našliūnas, Chicago ...... 2.00
J. Žostautas, Richton Pk. 5.00
P. Mikšys, Cleveland ........ 2.00
R. Medelis, Willowdale .... 2.00
F. Baranauskas, Cleveland 2.00
V. Čerškus, Windsor 2.00
P. Baltuonis, La Šalie...... 2.00
A. Bražėnas, Detroit.........2.00
L. Puskepalaitienė, Detroit 7.00
V. Venckus, Maracay........ 2.00
N. Linkus, Oak Lawn.........5.00
F. Navickas, Cleveland .... 2.00
T. Žiūraitis, Washington.. 1.00
P. Kaspariflnas, Rahway ... 2.00
V. Paukštys, West Hill..... 2.00
H. Bankaitis, Cleveland .. 10.00
L. Keženius, Cleveland..... 2.00
V. Viskanta, Chicago ...... 2.25 
Žaibo Slidininkų Klubas

Cleveland................... 10.00
Jūrų Sk. Klaipėdos

Vietininkija Clevelande 25.00
V. Stuogls, Cleveland...... 2.00
V. Bacevičius, Cleveland...2.00
J. Račila, Cleveland.......... 7.00
J. Černius, Flint.................3.00
M. Rumbaitis, Lakevvood .. 2.00
P. Nevulis, Eastlake........5.00
H. Janužys, Morgan Hill.. 1.00
V. Aglinskas, Chicago...... 2.00
M. Rėklaitis, Chicago...... 4.00
H. Gavorskas, Maracay .... 7.00
J. Saladžius, E. St. Louis .. 2.00
X.Y. Chicago.......................2.00
E. Vilkas, Valencia ............2.00
T. Klimas, Rochester...... 1.00
J. Klimas, Gary .............. 7.00
M. Vaitkus, Peace Dale ... 2.00
V. Vilčinas, Racine .......... 2.00
A. Vaikšnoras, Cleveland 3.00
J. Petrauskas, C&k Park .. 2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

COLD HEADER 
SET-UP MAN 

Experienced in % inch Nutional 
HEADtRS

Day shifl. High hourly rate. Over- 
time. Paid hospitalization. Liberal 
pension plan. Oher fringe benefits. 
QUALITY BOLT & SCREW 

CO.
7105 KR1CK RD.. BEDFORD. OHIO 

216-252-7450
(53-35)
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