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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIENINGA
CHICAGOS 
LIETUVIŲ 
KONFERENCIJA
Š.m. balandžio mėn. 

15 d. Chicago Savings and 
Loan banko patalpose įvy
ko Amerikos Lietuvių Ta
rybos Chicagos skyriaus 
konferencija, kuriai pir
mininkavo M. Pranevi
čius. Dalyviams priėmus 
patiektą darbotvarkę, 
susirinkusius pasveikino 
Lietuvos generalinė kon- 
sulė J. Daužvardienė. Ji 
pasidžiaugė, kad dirban
čiųjų tarpe mato daug nau
jų ir jaunų veidų. Tas 
reiškinys kelia daug 
naujų vilčių Lietuvos 
laisvinimo darbe.

Vyskupas V. Brizgys 
sveikindamas pareiškė, 
kad į jo darbo sritįpoliti. 
ka neįeina. Tačiau jis 
džiaugiasi ir reiškia di
delę pagarbą matydamas 
gražią ir sutartiną tary
bos veiklą. Altos pirmi
ninkas dr. K. Bobelis sa
vo sveikinime pabrėžė, 
kad Chicagos Lietuvių Ta- 
ryūa yra gražus pavyz 
dys kitoms organizaci
joms, kaip galima sutar
tingai ir vieningai, be jo. 
kių apgaulingų kliūčių 
dirbti. S. Balčiūnas per 
teikė sveikinimus R. Ka 
talikų Federacijos var
du, A. Juškevičius Ra
movėnų Chicagos sky
riaus vardu, J. Tamulis 
— Kūrėjų-Savanorių var
du, O. Vilimaitė — Vy
resniųjų Giedrininkių ir 
A. Valeišaitė-Brusokie- 
nė Simo Kudirkos Prisi
minimo Fondo vardu. Le
onardas Šimutis prisiun
tė sveikinimą raštu.

M. Pranevičius ir VI. 
Šoliūnas padarė praei
tų metų tarybos veiklos 
apžvalgą. Iždo globėjų 
vardu revizijos aktą per
skaitė J. Skorubskas. 
Šiais metais Chicagos 
Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius turėjo 9.914 
doleriu pajamų. Konfe
rencijos metu buvo įteik
tas Amerikos Lietuvių 
Tarybai 6000 dolerių če
kis. Vincas Mankus per
skaitė nominacijų komi
sijos paruoštą ateinan
čios kadencijos tarybos 
narių sąrašą. Ateinan
čiai kadencijai pagal iš 
seno sutartą tvarką pir
mininkaus Lietuvių Tau
tinės Sąjungos atstovas 
Rimas Šarka. Tai jauno
sios kartos energingas ir 
reprezentatyvus žmo
gus, kuris aukštuosius 
mokslus jau yra baigęs 
Amerikoje.

Po to, I. Andrašiūnas 
rezoliucijų komisijos 
vardu perskaitė paruoš
tą rezoliucijos projek
tą, kuris su mažomis 
pataisomis buvo priim
tas. Priimtos rezoliuci
jos turinys yra toks:

"Chicagos Lietuvių Ta
rybos dalyviai š. m. ba
landžio mėn. 15 d. 8 vai. 
p.p. sukviestoje konferen
cijoje Chicagos Savings 
and Loan salėje deklaruo 
ja, kad ir toliau savo po.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos atstovai Chicagos Lietuvių Taryboje 1973 metų kadencijai. Sė
di iš kairės: St. Mankus, pirm. 9. Šarka, Stovi: A. Jonikas, J. Valkiūnas, R. Staniūnas, M. Naujokas ir 
Ig. Andrašiūnas. V. Noreikos nuotrauka

WATERGATE BYLA
Gali suteršti Nixono karjera

Lietuvoje, kaip ir vi
soje Sovietų Sąjungoje, 
vengiama kalbėti atvirai 
kambaryje, kuriame yra 
telefonas. O jei jau to ne 
galima išvengti, telefo
nas uždengiamas pagal
ve! Tai visai supranta
ma. Juk sunku prileisti 
kad saugumo organaine- 
sįgriebtų tokios palygin
ti lengvos priemonės sa
vo pavaldinių sekimui, 
kaip ne tik telefoninių pa
sikalbėjimų klausymo, 
bet ir telefono įvedimo 
proga įtaisymo slaptų mi
krofonų.

Ir šiame krašte nere
tai griebiamasi tos prie
monės. Kaip tai daroma, 
matėme šimtus kartų fil 
mose ir televizijos pro
gramose. Jei tačiau ta 

litinei veiklai vadovausis 
aukščiausiu tautiniame 
klausime autoritetu — 
lietuviška sąžine.

Išeinant iš šios prie
laidos ryžtasi ir tvir
tai pareiškia, kad lais
vieji lietuviai pagarbiai 
nusilenkia pavergtųjų lie
tuvių žygiams bei kan
čioms, jų aukos bei ištver
mės heroizmui, jų kūry
biniams laimėjimams, 
savo laisvu apsisprendi
mu ryžtasi ir toliau vyk
dyti tuos Lietuvos laisvi
nimo uždavinius, kurie 
pavergtam lietuviui ne
prieinami. Šitaip supras
dami laisvojo lietuvio pa
reigą, konferencijos daly
viai pripažįsta ir įsipa
reigoja:

1) Kad daugumai mū
sų eilinės visuomenės 
mūsų politinės srovės, 
įvairūs sambūriai ir 
draugijos tebėra ir liks 
tikrasis mūsų lietuviška
sis dvasinis pasaulis. 
Todėl srovės, grupės ir 
pavieniai kūrybingi indi
vidai, yra tikroji mūsų 
dvasinio intelektualinio 
ir kultūrinio būvio dalis. 
Tuo pirmiausia išlieka 
lietuviškumas ir jam atei 
tis grindžiama. Iš tų vy
resnių trykšta tautinė gy
vybė, mistinė tautos va
lia ir laisvės ilgesys tė
vynei, kuris skatina in
tensyviau suglausti mūsų 

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MESKAUSKAS

priemone naudojamasi 
be teismo organų leidi
mo, ji yra kalėjimu bau
džiamas kriminalinis nu
sikaltimas. Nesunku įsi
vaizduoti, kad noras pa
siklausyti, ką planuoja 
priešai, Nixono perrinki
mo komitete buvo labai 
didelis. Iš kitos pusės, 
Nixono perrinkimas, 
ypač po Wallace pašovi- 
mo, buvo taip tikras,kad 
tokios priemonės griebi- 
masis galėjo būti tik ne
reikalinga rizika. Už tat 
galima patikėti buvusio 
teisingumo ministerio ir 
perrinkimo komiteto pir
mininko John N. Mitchell 
pareiškimui teismo tar
dymo organams (grand 
jury), kad toks planas bu
vo net tris kartus komi
tete svarstomas, tačiau 
jis jam pasipriešinęs. 
Faktas yra tačiau toks, 
kad penki komiteto tar
nautojai buvo suimti de
mokratų partijos vyr. 
būstinėje iVIiami konven
cijos metu, kas iškėlė lo
gišką klausimą, kas juos 
siuntė. Tai negalėjo būti 
visai mažo pareigūno ini
ciatyva, nes tam reikalui 
buvo panaudotos didokos 
pinigų sumos. Buvęs Mit- 
chellio padėjėjas perrin
kimo komitete JebStuart 
Magruber prisipažino su
formavęs žvalgybos da
linį, kuris turėjo sekti 
demokratų veiklą, tačiau 
jis paneigė ką nors žino
jęs apie telefonų "bugg- 
ing". Žvalgybos dalinio 
sekretorės Sylvia Pa- 
narires ir Baily Marmo- 
ny paliudijo padariusios 
į magnetofono juostą už
rašytų telefoninių pasi
kalbėjimų nuorašus, ku
rie turėjo būti persiųsti 
aukščiau. Be to, jei ir 
prileisti, kad tai buvo pa
daryta privačia, mažes
nių pareigūnų iniciatyva, 
tokia prielaida nepanei
gia įrodyto fakto, kad per 
rinkimo komitetas rūpi
nosi teismo nubaustų fak- 
tinų kaltininkų gynyba ir 
net ateitimi, kas kelia 
įtarimą, kad norėta nu
pirkti jų tylėjimą.

Visa tai veda prie min

ties, kad aukšti komite
to ir net Baltųjų Rūmų 
pareigūnai, jei ir nebu
vo suplanavę to nusi
kaltimo, tai bent žinojo 
apie jį ir vėliau stengė
si jį pridengti. Visa tai 
yra įstatymais baudžia
ma veikla. Kartu tokia si
tuacija kelia klausimą, 
kad ko gero pats prezi
dentas turėjo apie tai ži- 
r jti Jr tam pritarė ar bu
vo savo artimiausių pa
tarėjų suklaidintas. Kiek 
vienu atveju jam tenka da 
lis atsakomybės. Jei jis 
žinojo, jis yra nusikaltė
lių sėbras. Jei nežinojo, 
pasirinko netinkamus 
bendradarbius.

Iš kitos pusės, padary
tas nusikaltimas — užra
šyti demokratų telefoni
niai pasikalbėjimai, 
praktiškai nepadarė 
jiems jokios žalos, o kar
tu ne tik niekuo nepadėjo, 
bet galų gale tik pakenkė 
respublikonams. Nuo se
no ne tik JAV, bet ir vi
same pasaulyje politinė
je kovoje labai dažnai yra 
peržengiama įstatymų 
dvasia ir raidė. Užtatga 
Įima sakyti, kad Vv’ater- 
gate byla tėra tik smul
kus politinės kovos epi
zodas. Tačiau spauda jį 
nepaprastai išpūtė, taip, 
kad pagal Gallupo tyrinė
jimą, 41% amerikiečių 
mano, kad Nixonas iš 
anksto žinojo apie Water 
gate viešbučio ’bugging' 
32% mano, kad nežinojo 
ir tik 27% dar nėra suda 
rę savo nuomonės ar iš 
viso dar nieko negirdėjo 
apie tą bylą. Kartu tik 
54% amerikiečių prita
ria Nixono veiklai, kai 
tuo tarpu sausio mėn.pri
tariančių skaičius siekė 
68%.

Toks populiarumo kri
timas kenkia šiuo metu 
ne tik prezidentui asme
niškai, bet ir visamkraš 
tui, nes šiuo metu prezi 
dento laukia sunkūs 
sprendimai užsienio ir 
ūkinės politikos laukuo
se. Jei jis nesugalvos ko 
nors dramatiško, kas nu
kreiptų dėmesį nuo Wa- 
tergates bylos, pasitvir. 
tintų sena mūsų patarlė: 
mažas kupstas nuverčia 
ir didelį vežimą.

VOKIETIIA TARP WASHINGTONO
IR MASKVOS Alg. Tolvydis

Vakarų Vokietijos 
kancleris W. Brandtas ge
gužės 1-2 d.d. lankysis 
Washingtone pas prez, 
Nixoną. Taip pat viešai 
paskelbta, kad gegužės vi
duryje Bonnoje viešės So 
vietų Sąjungos diktato
rius Brežnevas.

Nepaslaptis, kad W. 
Brandtas vengė važiuoti 
į JAV. Jo taktika, matyt 
buvo: pirma pasimaty
ti su Brežnevu Bonnoje, 
viešai ar slaptai įsigyti 
iš Brežnevo kokį nors 
tvirtą kozyrį ir tada su
Nixonu kalbėtis tvirtu 
"liežuviu". Tačiau jo pla
nus sumaišė opozicijos 

vadas Barzelis ir JUSOS. 
Barzelis jau seniau vis 
spyrė Brandtą vykti į 
Vashingtoną ir stiprin
ti santykius su JAV. Bet 
Brandtas, kaip ir dažnas 
politikas daro: jei opozi
cija reikalauja taip, tai 
aš darysiu priešingai. De
ja, labiausiai Brandui 
"pasitarnavo" JUSOS, ku 
rie visom dūdom ėmė 
skelbti antiamerikinę po
litiką. V. Vokietijos anti
amerikonizmas pasida
rė ne tik vokiečių, bet ir 
pasaulinės spaudos ak
tualiausia tema. Supran
tama, kad Washingtonas 
negalėjo laukti tol, kol 
Brandtas ir Brežnevas 
dar labiau suartės ir an- 
tiamerikįnę politiką su
stiprins. Taigi, Washing- 
tonas ėmėsi iniciatyvos 
Nixono-Brandto pasima
tymui. Turėdamas gal
voje Saugumo ir karinių 
jėgų sumažinimo ar pu
siausvyros konferen
cijas, prez. Nixonas 
pakvietė ir kitus atsakin 
gus V. Europos politi
kus pasitarimams į Wa- 
shingtoną (Andreotti, 
Pompidou, Ortoli). Tai
gi, W. Brandtas nebus vie
nintelė politinė figūra, su 
kuria prez. Nixonas ge
gužės mėnesį V/ashing- 
tone konferuos.

Brandto nenorą šiuo 
metu važiuoti į JAV pa
stebėjome iš vokiečių 
spaudos. Jau nekartą bu. 
vo viešai dementuota, 
kad kancleris Brandtas 
nenumato vyktįįWashing- 
toną, nors jis jau 16 mė
nesių nebuvo tėte - a - 
tete konferavęs su prez. 
Nixonu. Dar ryškiau šį 
nenorą patvirtina New 
York Times koresponden
tas David Binder, kuris 
rašo, kad "Brandtas, su
žinojęs, jog Nixonas pa
kvietė ir kitus V. Euro
pos politikus pas save, 
patikimuose savo sluoks
niuose pareiškė: "Kodėl 
Nixonas nevažiuoja pas 
mus? Kodėl mes visi tu
rime išsirikiuoti ir bu
čiuoti kojašluostį? (Why 
should we all line up 
to kiss the door-mat)"? 
Deja, ši Brandto ambi
cija buvo palaužta poli
tinės realybės, nes V, 
Vokietijos santykių su
irimas su JAV reikštų 
visišką vokiečių užsienio 
politikos bankrotą. Tai 
pačiam kancleriui Brand 
tui būtų mirtinas smū
gis.

Neabejojame, kad W. 
Brandtas sugebės Wa- 
shingtone įtikinti, kad 
"antiamerikonizmas nė
ra tikras pinigas", o tik 
opozicijos ir kai kurios 
vokiečių spaudos išgalvo
ta psichozė. Jau dabar 
Brandto vardu jo speake- 
riai viešai paskelbė, kad 
vokiečių vyriausybė ir 

(Nukelta į 2 psl.)

MIRĖ PROF. 
S. ŽYMANTAS

Praėjusią savaitę, balan
džio 19 d., Los Angeles šv. 
Juozapo ligoninėje mirė 
prof. Stasys žymantas-ža- 
kevičius, Dirvos bendradar
bis.

Velionis buvo gimęs 1908 
m. balandžio 22 d. Mokėsi 
Aušros gimnazijoje ir Vy
tauto D. universitete teisių 
fak., kurį baigęs 1933 m. 
paliktas prie univ. profesū
rai ruoštis, išrinktas jau
nesniu ir tais pačiais metais 
pakeltas vyresniu asisten
tu. Studijas gilino Paryžiu
je, Harvardo, Chicagos ir 
Londono universitetuose.

VDU dėstė administraci
nę teisę, atgavus Vilnių, 
buvo vyriausybės įgalioti
nio teisės patarėju, vėliau 
Vilniaus universiteto teisių 
fakulteto prodekanu ir de
kanu.

Bolševikinės okupacijos 
metu buvo pogrindžio vei
kėjas, Lietuvių aktyvistų 
fronto narys, vienas sukili
mo vadų ir Vilniaus srities 
piliečių komiteto pirminin
kas. Vokiečių okupacijos 
metu įsijungė į Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungą, 
vadovavo jis Vilniaus šta
bui, redagavo pogrindžio 
"Laisvą žodį", vėliau buvo 
artimas Vliko bendradar
bis, dalyvavo slaptuose pa
sitarimuose su latviais, es
tais ir lenkais rezistentais.

Tremty vienas Pabaltijo 
universiteto steigėjų. Uni
versitetą likvidavus, profe
soriavo Birminghamo uni
versitete (Britanijoj), vie
nas "Santarvės" ir pabal
tiečių "East and West” 
steigėjų ir redaktorių, Li
beralų internacionalo vyk
domojo komiteto ir dauge
lio kitokių tarptautinių re
zistencinių organizacijų.ak
tyvus narys. Nuo 1959 gy
veno Los Angeles, Calif.

Velionis nuliūdime paliko 
žmoną Mariją Biržiskaitę- 
Ž.vmantienę ir kitus arti
muosius.
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SIMBOLIS

ELZE JANKUTĖ - RAMBYNO

Šiemet — sukaktuvi
niai metai, nes sukako 
lygiai 90 metų nuo Lie-. 
tuvos atgimimo laikraš
čio "AUSZRA" pirmojo 
numerio pasirodymo.

AUSZRA,
liiknste laltiitums ■■klųi

1883 *.

Tilžėje.
Oi

Su laikraščiu "Ausz- 
ra" daug kas rišasi — 
daug pavienių asmenų, 
daug šeimų, daug įvykių, 
nekalbant jau apie vieną 
ir didžiulę šeimą —visą 
lietuvių tautą, ir paga
liau, pačios Lietuvos Ne
priklausomybės atstaty
mą 1918 m. vasario 16 d.

Tačiau gal niekas tiek 
su "Auszra" nesusijęs, 
kiek amžinos atminties 
Martynas Jankus, Mažo
sios Lietuvos patriar- 
cnas, ir jo šeima. Taip 
lygiai, žinoma, ir jų gy
ventoji vieta — Bitėnai, o 
šalia Jų — Rambynokal
nas.

Aukštai gerbiamajam 
Tautiečiui

Martynui Jankui
es „AUSZROS" 40-tų metų sukaktu
vėms paminėti susirinkusieji Tilžės lie
tuviai, atsimindami, kad jai lygiai mūsų

padangėse pirmiausiai lemta buvo išaušti, šia proga 
pasinaudodami, sveikiname Tamstą, garbingas Tau
tieti, kaipo vieną žymiausi „Auszros“ įkūrėją 
ir mūsų tautos nenuilstantį darbuotoją! Jūsų 
tuokart „Auszroje" pradėtasis darbas nebuvo 
bergždžias! Jūsų sėtoji sėkla dygo, augo ir didį 
derlių žada! Tėvynės meilės medelis, kurį Jūs tuo
kart, į nieką neatsižvelgdami, pasodinote, išaugo 
40 metų laikotarpyje į stiprų, audrose užgrūdintą 
medį! Turėdami omenyje, kad viskas beveik išim
tinai Jūsų uoliam darbui ir pasišventimui uždėka- 
votina, mes nuolankiai prašome ir mūsų širdingiau
sius linkėjimus bei karštą dėką priimti. Lai likimas 
Jums dar ilgus amžiaus metus suteikia, idant Jūs 
savo jėgas dar ilgai mūsų Tėvynės labui pašvęsti, 
o mūsų jaunąjai kartai gyvais vaisingo idealo pa
vyzdžiais likti galėtumėt

Tilžė, 1923 m. kovo mėn. 4 d.

Vardan susirinkusiųjų:

/fy?. .

..................

Deja, Patriarchui Mar
tynui Jankui nebuvo lem
ta net numirti savo numy
lėtuose Bitėnuose. Jis su 
šiuo pasauliu atsiskyrė 
tremtyje — Vokietijos 
Flensburge 1946 m. gegu
žės 23 d. Gi jo šeima — 
trys dukterys Elzė, Ėdė 
ir Urtė ir aklasis sūnus 
Kristupas — atkilo šia
pus Atlanto.

Kanadoje, Toi’onto 
mieste, apsigyveno Elzė 
su Kristupu, Ėdė iš pra
džių gyveno Montrealyje 
(dabar — Toronte), o Ur 
tė — Chicagoje. Sūnus 
Kristupas, ištvermingai 
ir kantriai nešęs savogy 
venimo nedalią — aklu
mą ne tik Tėvynėj, bet ir 
ištrėmime svetur, visą- 

laiką būdamas begaliniai 
didelis patriotas lietu
vis, vis ilgėjęsis grįžti 
į gimtuosius Bitėnus,pa
simirė Toronte ir palai
dotas lietuviškose Šv. 
Jono Krikštytojo kapinė
se.

Čia pat, Toronte, liko 
ištikima viso gyvenimo 
Kristupo palydovė ir, 
bendrai, ryškiausia as
menybė visoj Jankų šei
moj — tai Elzė Janku
tė. Ji buvo didžiausiu tė
vo, Martyno Jankaus, 
ramsčiu, dar būdama Lie
tuvoj, gimtajam Bitėnų 
kaimelyje, ji būdavo nuo
latinė Rambyne įvykstan
čių Joninių iškilmių pra- 
vedėja, nuolatinių svečių 
priėmėja ir t.t.

Ir dabar ji, nors gyven
dama išeivijoj, ir bebaig
dama 80-tuosius am
žiaus metus (gimusi 1894 
m. birželio 16 d,), — ji ne
sėdi rankų sudėjusi, bet 
dirba, kruta, veikia — 
vis "vardan tos, Lietu
vos", — anot himno žo
džių. Jos visur pilna — 
minėjimuose, parengi
muose, organizacijose, 
etc.

Gyvendama Lietuvoje 
Elzė tvarkė tėvo reikalus 
ūkį. Rinko Mažosios Lie
tuvos tautosaką, kurios 
pluoštas buvo išspausdin

tas "Tautosakos Darbuo
se" (t.III, 1937 m.).

Elzės Jankutės didžiu
lėmis pastangomis ir rū
pesčiu 1957 m. išleistatė-

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.

National Geographic Society žurnale š.m. balandžio numeryje tilpo keletą nuotraukų ir straipsnis 
apie amerikietę moterį, kuri studijuoja Borneo saloje orangutangų gyvenimą. Charakteringa, kad ši jau
na mokslininkė yra lietuvaitė Birutė Galdikaitė-Brindamour.antropologistėišLos Angeles universite
to, nuvykusi J Borneo ilgom studijom if yra remiama The National Geographic Society. Žurnale sako
ma, kad Birutė šiose studijose atsiekė daug didesnių rezultatų negu visi kiti tyrinėtojai. Ji praleido 
apie 900 valandų Borneo džiunglėse stebėdama orangutangų gyvenimą ir juos fotografuodama. Nuotrau
koje Birutė valtyje su jaunu orangutangu.

Vokietija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

irtaliau vykdys NATO 
kitus JAV atžvilgiu įsi
pareigojimus. Brandto 
pasitarimams Baltuose 
Rūmuose pasibaigus, 
greičiausiai bus paskelb
tas toks komunikatas: W. 
Brandto ir prez. Nixono 
pasitarimai vyko draugiš
koje ir dalykinėje nuotai
koje“ (kaip Brandto rupo
rai mėgsta sakyti "sach- 
lich"). Tačiau nei W. 
Brandtas, nei jo propa
gandistai negali paslėpti 
kad šių dienų laisvųjų vo
kiečių visuomenėje bręs
ta ir didėja antiameri- 
konizmo jausmai. Jie 
ypač sustiprėjo po 
Brandt-Scheel Rytų poli
tikos vykdymo. Vokiečių 
komunistai, būdami kie
kybiškai silpni, veikia 
slaptu ir diversiniu bū
du. Jie braunasi įsocial- 
demokratus ir kitas 
vokiečių partijas, kad 
jas išnaudotų savo pro
pagandai. Socialdemokra
tų jaunimas, vadinamas 
JUSOS, viešai skelbia ko 
munistinius reikalavi
mus: nutraukti devizų mo - 
kėjimą JAV, pakeisti už
sienio politiką Rytų nau
dai, suvalstybinti kai ku
rias kapitalistines įmo
nes. Jie demonstravo ir 
demonstruoja prieš JAV 
politiką Azijoje, kur JAV 
gina laisvąsias Azijos 
tautas nuo komunizmo. 
Taigi, logiškai galvojant, 
vokiečių socialistinis, ir 
net keista, kad ir vokie
čių liberalų jaunimas 
labiau palaiko Vietnamo 
komunistus, negu dėl 
laisvės kovojančius vi et- 

vo — Martyno Jankaus 
monografija. Ji rūpinosi, 
triūsė ir susiieškojo mo
nografijos leidėją, ku
riuo buvo amžinos atmin
ties Juozas J. Bachunas, 
taip pat susirado ir mono
grafijos autorių, kuriuo 
buvo Pranys Alšėnas. Iš - dėl pripažįsta, kadlietu- 
leido "Vilties" spaustuvė 
Clevelande.

Monografija — tai gra 
žus paminklas "Ausz- 
ros" pradininkui ir Ma
žosios Lietuvos patriar
chui Martynui Jankui.

namiečius. Jiems Thieu 
yra diktatorius ir kori
kas, bet Brežnevas yra 
ne diktatorius ir "hu
manistas"... Kai jaunie
ji vokiečiai antiameri- 
koniškai rėkia, tai se
nieji jų vadai tyli... ar
ba aiškina, kad tai ne
reikšminga jaunųjų Ame 
rikos kritika...

Vokiečių visuomenėje 
yra disktuojamas klausi
mas, kas geriau: JAV 
ar Maksva? Iš šalies 
stebint, aiškiai matosi, 
jog vokiečių visuomenė 
yra suskilusi į du blo
kus: į Vakarų ir Rytų 
simpatikus. Kurioj pu
sėj stovi kancleris W. 
Brandtas? Kiekvienam 
vokiečiui nėra paslap
tis, kad Brandtas praei
tyje buvo didelis komu
nistų simpatikas. Gali
mas dalykas, kad jis 
komunizmu nusivylė ir 
pasidarė nuoširdus so
cialdemokratas. Tačiau 
niekas į jo smegenis ne
gali įsibrauti ir nežino, 
ką jis galvoja ir kam 
dirba. Viena tik aišku, 
kad jis šiuo metu lavi
ruoja tarp Washingtono 
ir Maskvos. Jis vado
vaujasi patyrusio mei
lužio taktika: su viena 
flirtuosi — meilės ma
žiau laimėsi, su dviem 
flirtuosi — abi labiau 
pavyduliaus ir tave my
lės...

Konferencija •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

gretas kovoje’dėl Lietu
vos laisvės.

2) Konferencijos daly
viai skatina ir toliau visas 
sroves džentelmenišku
mo pagrindu tęsti politi
nę Lietuvos laisvinimo 
bylą. Taip pat griežtai 
pasisako prieš bent kokį 
bendradarbiavimą su Lie
tuvos okupantu ir jo ak
lais pasekėjais.

3) Konferencijos daly
viai pabrėžia, kad tauti
nės rezistencijos širdis 
yra kultūrinė kūryba. To

viškosios kultūros sąmo
nei nykstant, sunyks ir 
visuomeninis pagrindas, 
reikalingas politinei lais- 
vės kovai vesti. Išeinant 
iš šitokių samprotavimų, 
konferencijos dalyviai 

konstatuoja, kad kiekvie.- 
no lietuvio sieloje tauti
nis atsparumas esmiš
kai priklauso nuo žmogiš
kojo gilumo, nuo idealis
tinio nusistatymo ir nuo 
lietuviškumo ugdymo. O 
tai yra gyvas kiekvieno 
lietuvio tautinis jaus
mas, kūrybinė įtampa, 
kasdieninėje tikrovėje 
dvasinių vertybių naujas 
degimas. Ir visa tai kon
ferencijos dalyvius skati 
na kviesti visus geros va
lios lietuvius NEKAPI- 
TULIUOTI prieš pilko pa' 
vargimo ir konformizmo 
bei oportunizmo pagun
das, kurios nori įkalbėti 
politinės lietuviškos veik
los beprasmiškumą".

Priėmus šią rezoliu
ciją ir dar diskusijose 
pasisakius kaikuriais 
bėgamaisiais politinės 
veiklos klausimais, kon 
ferencija, po dviejų sklan
daus ir vieningo darbo 
valandų buvo baigta Lie
tuvos himnu. (ia)

WORCESTER

ŠAUT JŲ ŠVENTĖ
Worcesterio Dr. Vinco 

Kudirkos vardo šaulių kuo
pa ruošia dviejų dienų 
šventę.

Gegužės 5 d., 7 v. v. Mai
ronio parko salėje bus kon- 
certas-vakaras. Programo
je: rašyt. A. Gustaitis iš 
Bostono ir M. M. Penketu
kas iš Worcesterio. Po pro
gramos vaišės ir šokiai gro
jant geram orkestrui.

Gegužės 5 d., 10 v. r. šv. 
Kazimiero bažnyčioje iškil
mingos pamaldos ir vėlia
vos šventinimas. Pamaldų 
metu giedos sol. V. Roževi- 
čius.

12 v. Maironio parko sa
lėje kuopos šaulių priesaika 
ir kuopos vėliavos įteiki
mas.

Po pietų, VI. Putvio 100 
metų gimimo paminėjimas, 
paskaita prof. Vaidevučio 
Mantautos. (vd)

WANTED 
JOURNEYMEN 

TOOL and DIE MAKERS 
OR

PLASTIC MOLD MUILDERS 
To work in air conditiort plant. Mušt 
be able to sėt up work from blue 
prints and close tolerance. Steįidy 
work for qualified men. overtime und 
fringe benefits.

D & J TOOL & DIE INC. 
4627 COTTRELL RD.

VASSAR. MICH. 
517-823-7002

(31-35)

LIETUVIŠKŲ
MARGUČIŲ MENAS 

TELEVIZIJOJ
Uršulė Astrienė gyv. 

Grand Rapid, Mich., talen
tinga lietuviško meno mė
gėja, dalyvavusi Clevelande 
su reto grožio iš šiaudinės 
medžiagos pagamintų pui
kiais paveikslais, dėžutėmis 
bei kalėdinės eglutės papuo
šimais, š. m. balandžio 7 d. 
pravedė velykinių kiauši
nių marginimo kursus Chi
cagoje Balzako muziejuje. 
Kursus pravesti padėjo jos 
dvi dukros, kursų metų jos 
buvo nufilmuotos ir rodo
mos televizijoje.

Uršulė Astrienė ne tik 
pati yra pamilusi liaudies 
meną, bet tą meilę sugebė
jo įkvėpti visai savo šeimai. 
Jai noriai talkininkauja 
jos vyras, sūnus ir dukros.

Balandžio 10 d. Grand 
Rapid dienraštis "Flair” 
įdėjo jos darbų didelę foto
grafiją: originalaus iš šiau
dų nupinto velykinio krep
šelio su dailiais margučiais, 
kiaušiniams taurelių ir ori
ginalui dekoratyviniu kry
želiu. žemiau Astrienės fo
tografiją atliekančią kiau
šinių skutinėjimo meną, 
taip pat aprašymą apie jos 
ruoštus kursus bei parodą, 
pabrėžiant, kad ji šio meno 
išmoko jaunystėje iš savo 
motinos Lietuvoje.

Per paskutinius 7 metus 
kursuose Balzako muzieju
je ji išmokė virš 600 žmo
nių. Suruošusi parodas Chi
cagos Loyolos Universitete 
ir Michigan Universitete 
Detroite ir kitose rytų 
Amerikos vietovėse.

Uršulė Astrienė savo 
kuklia asmenybe ir meile 
lietuvių tautos menui, at
kreipė dėmesį plačiosios 
Amerikos visuomenės ir 
gražiai reprezentuoja bei 
garsina lietuvių tautos var
dą. Linkėtina kad ir toliau 
dar ilgai šį darbą dirbtų.

(b)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SUPERVISOR
FOR MANUFACTURING 

PLANT
NIGHT SHIFT

4:30 P. M. to 2 A. M.
STEADY WORK.

WEST SIDE LOCAT1ON
Call 216-267-6200 J. Kylm 

(2935;

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

MACHINISTS 
W&S 2 AC 

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

Mušt be capable of own setup. Ex- 
perienced in short runa to close 
tolerances. Pleasunt South Euclid lo- 
cation. Excellent fringe benefits. 

DELAVAL
SPECIAL PRODUCTS 

DIVISION 
4223 Monticello 

Near Green Rd. 

Cleveland, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(26-35)

MAINTENANCE 
MECHANICS 

PIPE FITTERS 
INDUSTRIAL 

ELECTRICIANS 
Expanding float glass plant in a 
rural community just southwest of 
Detroit seeks experienced general 
maintenance personnel. pipe fitters, 
and electricians. We offer long term. 
steady employment and excellenl 
vorking conditions. providing career 
opportunities in addition to a compe- 
titive salary and benefit programa, a 
generous stock purchase plan and 
unique bonus program are provided. 
Other unique features include: Ali 
employees on salary. no time clock 
status, and a non-union friendly 
atmosphere.
For additional information call or 
write:

GEORGE TREGLOWN, 

GUARDIAN INDUSTRIES, 
14600 ROMINE ROAD 

CARLETON. MICHIGAN 48117 
TELEPHONE (I) 313-654-6264 

(26-12)
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PROPAGANDISTAI ATSIŠAUDO 
POPIERINIAIS "FAKTAIS”

Užpernai ok. Lietuvo
je su didele pompa buvo 
įsteigtas "institutas" 
emigracijos proble
moms tirti. Greta kaza- 
kevičinio propagandinio 
komiteto, šis naujagimis 
žadėjo "moksliškai" na
grinėti emigracines pro
blemas. Bet iškilmių kal
bos nutilo, kaukaziško vy
no taurės buvo ištuštin
tos ir... "mokslinio ins
tituto" darbų vis nematy
ti...

Tačiau, va, Maskvoje 
jau veikia "Užsienio ide
ologinių srovių proble
moms tirti institutas". 
Šios įstaigos uždavinys 
stebėti emigrantus iš Pa
baltijo kraštų! Fabaltie- 
čiai suteikia Maskvai gal- 
vosopį. Perdaug jie akty
vūs, per ilgesnį laikų vis 
nepraranda ideologinio 
gyvumo ir politinio akty
vumo. Pabaltiečių emi
grantų raštai netgi aplen
kia Makvos "institutą" 
savo aktualumu ir proble
mų pristatymu. Todėl, 
lyg ir prarasdami ofen
zyvos privilegijas, mask
viškiai turi šaudyti iš de- 
fenzyvos bunkerių. Ar
čiau į tą "atsišaudymą" 
pažiūrėjus, matyti, kad 
"užsienio ideologinių sro
vių problemoms tirti ins
titutas" atsišaudo pro
pagandiniais burbulais ir 
popieriniais faktais!

Būdingą to "instituto" 
atkirtį į emigracines stu
dijas įdėjo "Komjaunimo 
tiesa" (Nr. 64). V. Smo- 
lianskis, "instituto" na
rys, su bolševikiniam 
propagandistu įprastu 
įžulumu, savo rašinyje 
"Šmeižto miražai", gi
na... Pabaltijo kraštų "pa
laimą" vegetuoti Sovie
tinės Rusijos sąstate.

V. Smolianskis, apžer
gęs propagandinį kulne
lį, tvirtina, kad Pabalti- 
jis pralenkė 1913 metų 
pramoninį lygį 31 kartą! 
Šis "faktas", V. Smolians- 
kio nuomone įrodo tary
binės sistemos pranašu
mą prieš kapitalistinįūki- 
ninkavimą. Propagandis
tas smerkia buv. "bur
žuazinio" Pabaltijo že
mės ūkio "šlovinimą". 
"Jie sukūrė teoriją, ku
ria remiantis Lietuva 
turėjo likti agrariniu 
kraštu", atsišaudo pro
pagandistas jo paties su
fabrikuota "teorija". Jis 
nenurodo, nes negali nu
rodyti — kur, kas kada 
"buržuazinėje" Lietuvo
je kūrė tokias teorijas. 
V. Smolianskis įžūliai 
meluoja, bet tai "moks
linio instituto" nario pa
reiga.

Jis, pav. tvirtina, kad 
"trečdalis Lietuvos gy
ventojų atsidūrė Brazi
lijos džiunglėse". Tuo

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NUTYLĖTA TRAGEDIJA

tarpu pagal tikrus statis
tinius davinius matyti, 
kad į Braziliją emigra
vo apie vieną nuošimtį 
gyventojų.

Šitokios V. Smolians- 
kio "studijos" gali įtikin
ti tiktai visišką ignoran- 
tą. Ir įveik tu man į dvie
jų skilčių rašinį tiek me
lų! Jo darbas neprilygo 
nė grubiems "Laikas ir 
įvykiai" žurnaliuko klas
tojimams.

Šitaip "įrodęs" praei 
ties apmaudą, V. Smo
lianskis stveriasi įrodi
nėti dabarties palaimą. 
Maskva, esą, visokerio
pai remia Pabaltijį. Čia 
maskvietis atsiremia į 
Oklahomos universiteto 
tarybinių tyrimų centro 
direktoriaus V. Vardžio 
posakį "Maskva asigna
vo Lietuvai lėšų, kurių 
pakanka sparčiam eko
nominiam vystymui".

Nežinia iš kur V. Smo
lianskis išsunkė tą saki
nį? Išimtas iš bendro 
konteksto, šis Vardžio 
sakinys išsigelbėjimo 
varpu skamba įžūliame 
sovietinio porpagandisto 
straipsnyje ir primena 
mums nelemtus prof. A. 
Avižienio žodžius, kadai
se plačiai tąsytus po so
vietinę spaudą. Vėliau A. 
Avižienis apkaltino "Tie
sos" korespondentą jo po
sakio klastojimu.

Tas pat V. Smolians
kis stveriasi už estų emi
grantų žurnalo "Mana" 
sakinių. Tas žurnalas sa
vo defetistinėmis nuotai
komis gretintinas su lie
tuviškais "Akiračiais". 
Defetizmo bolševikėliai 
ieško emigrantuose ir 
dieną su žvake. V. Smo
lianskis smaguriauja to
kį atradęs žurnale "Ma
na". Propagandistas ra
šo: " 'Mana’ pripažįsta 
kad emigracinė kultūra - 
tai iš esmės tik jos iliu
zija ir miražas arba kraš
tutiniu atveju klestinti 
džiovininkė..."

Jam smagu pakartoti 
emigrantų defetistų nuo
monę, kad "ateityje pa
grindinė Estijos kultū
ros linija vedė ir ves per 
Estiją".

Šitaip sudurstęs susi
galvotus blefus apie pra
eitį ir emigrantų posa
kius, išžvejotus iš bend
ro jų raštų konteksto, V. 
Smolianskis skelbia savo 
įžūlią propagandą "už
sienio ideologinių srovių 
problemoms tirti institu
to" vardu.

Iliustracijoje matome 
Visų Šventųjų lietuvių pa
rapijos bažnyčią Chicago
je. Bet nesidžiaukite 
puošnia lietuviška šven
tove, nesididžiuokite, 
kad mūsų šaunūs archi
tektai gabiai atranda ar
chitektūrines formas, iš 
kurių palaipsniui išsivys
tys tam tikras, mums sa
vas statinių stilius, nesi- 
grožėkite dailiu ir elegan
tišku pastato frontonu, 
lietuviško stiliaus duri
mis ir bokštą vainikuojan
čia viršūne, nei nesigir
kite, kad to lietuviško 
pastato šventovės kaina 
(pastatytas 1960 metais) 
pasiekė vieną milijoną do
lerių!

Nesididžiuokite, ne
triumfuokite, nesigirki
te! Visų Šventųjų parapi
jos bažnyčia nebe priklau
so lietuvių visuomenei! 
Aplankęs bažnyčią lietu
vis nuo dabar yra tiktai 
prašalaitis, pravėręs du
ris pasidomėti tragiška 
lietuvių išeivijos istori
ja. Bažnyčia atimta iš lie
tuvių dvasiškių kompeten
cijos ir atiduota kitatau
čiams. Išlieka tiktai baž
nyčios priklausomybė Ro
mos katalikų vyskupijai.

Chicagos arkivysku
pas panaikino keturias 
tautines parapijas (vokie
čių, prancūzų, slovakųir 
lietuvių) ir sujungė jas į 
vieną, rajoninę parapiją. 
Lietuvių bažnyčia parink 
ta parapijos bažnyčia. 
Klebonu paskirtas pran
cūzų St. Louis mieste pa
naikintos parapijos klebo
nas kun. J. Pommier. Pa
rapijai atiteko lietuvių 
bažnyčios turėtas titulas 
(angliškai): All Saints.

Ši lietuvių parapija bu
vo įsteigta 1908 metais 
birželio 14 d. Pirmasis 
klebonas buvo kun. P. Se
rafinas. Prie bažnyčios 
veikė lietuviška mokyk
la. Buvo platokas kultū
rinis ir religinis veiki
mas. 1938 metais lietu
viai pastatė kleboniją. 
1960 metais birželio 16 d. 
pašventinta itin lietuviš
ka, puiki, milijoninės ver
tės bažnyčia.

Prasidėjusios negrų 
invazijos išdavoje, visi 
religinio gyvenimo cent
rai apylinkėje suiro. Bal
tieji išsikraustė ir ketu
rios katalikų parapijos, 
taip tenka manyti, liks 
apaštalauti juodųjų tar
pe, kurie beveik visi nė
ra katalikai. Nenuste
bins naujienos, kad pa
lengva tų parapijų pa
statai ir bažnyčios (už la
bai nuvertintą kainą) bus 
parduoti arba krikščio
niškosios meilės skati
nami, perduoti juodųjų 
religiniams poreikiams. 
Juk tokio statybinio komp
lekso išlaikymas bus tik
rai nepanešamas Chi
cagos arkivyskupijai.

Greta šios tragedijos, 
kurios lietuviškieji lei
diniai vis neatžymi stam
biom antraštėm pirmuo
se savo puslapiuose, lie
tuviams tektų rimtai su
stoti ties drastiškais 
svarstymais — ar ver
ta milijonus dolerių in
vestuoti į savo religines 
šventoves, statyti stilin
gus, puikius ir brangius 
religinius pastatus! Juk 
viskas tai statoma tikro
je "niekeno" žemėje, vis
kas — kaip rodo tokia ne
sena istorija — buvo pa
statyta ant smėlio. Sve
timi vėjai išpūsto iš po 
pamatų smėlį, ir lietuvių

Visų Šventųjų lietuvių parapi
jos bažnyčia Chicagoje, kuri jau 
nebepriklauso lietuviams...

bažnyčia jau, bematant, 
nebe lietuvių. Štai ties 
kokia problema tektų, vie
ton tarpusaviu pasipe- 
šiojimų, sustoti lietu
viams ir paieškoti būdų, 
kaip likiminę problemą 
tvarkyti.

Visoje Amerikoje lie
tuviai investavo šimtus 
milijonų dolerių religi-

"Madmuazel
Trumpas telefono 

skambutis iš "Palangos" 
restorano užaliarmavo 
Vilniaus miliciją. Pran
cūzijos pilietė, "madmu
azel Žiži" (laikraščio 
transkripcija) nepado
riai, esą, elgiasi resto
rane, girta, nemoka są
skaitos...

— Kas galėtų susikal
bėti su prancūze? — ieš
ko milicijoje prancūzų 
kalbos mokovo. — Įvy
kis susiliečia su tarptau
tiniais santykiais.

Pagaliau atsiranda vy. 
rai, kurie moka pran
cūziškai. Jie tikrai ži
no du labiausiai varto
jamus žodžius "merei" 
ir "pardon". Sudėtingas 
atvejis!

Pasirodė, kad dviejų 
prancūziškų žodžių mo
kėjimo pakanka susikal
bėti su madmuazel Ži
ži. Ta madmuazel yra 
Zinaida Lapkova, į Vil
nių importuotų rusų dūk 
relė. Aplinkybėms rei
kalaujant, kada girta, ka
da reikia mokėti sąskai
tą Zinaida tampa "Pran
cūzijos piliete", grąsina 
restoranų vedėjams 
"tarptautiniais konflik
tais". Žiži-Zinaida dar 
jaunutė jai tik-tik suka
ko devyniolika metelių.

Nors ir jaunutė, mad
muazel Žiži turi nema
žą sukčiavimų ir skan
dalų istorija. "Šalti
nio", "Neringos", "Žir
mūnų", "Žuvėdros" res
toranuose ji kalbėjo su 
prancūzišku akcentu, ir 
reikšmingai kilnodama 
antakiais ir įtaigiu šibž- 
desiu įspėjo administra
ciją nekelti skandalo, nes 
tai gresia tarptautiniu 
konfliktu.

Zinaida Lapkova yra 
tipingas sovietinės oku
pacijos padaras okupuo
tame krašte. Tai sovie
tiškojo hipi tipas, kuris 
kilęs iš sovietinės ari
stokratijos. Zinaida, nuo 
pat mažens jautėsi pri
vilegijuotoje ruso padėty
je Vilniuje. Tas privile
gijas ji matė savo tėvų 
privilegijuotume. Jai ne
buvo įdomus mokslas. Ji 
apleido mokyklą, ji susi
rado savo draugiją. Pa
bėgusi iš tėvų ji pradė
jo valkatauti ir moraliai 
smukti. Rusiškųjų sovie
tinių aristokratų Vilnius 

niams pastatams, ku
riuos, vienur, griauna už
leisti vietą greitkeliams 
ar akvedukams, kitur 
paveldi kitataučių bend
ruomenės.

Ar nereikėtų šios tra
gedijos akivaizdoje pasF 
ryžti kukliomis statybo
mis savo maldos na
mams, o visa lietuvių au
kų potenciją skirti į to
kius investmentus, kurie 
niekad neišspruktų iš lie
tuviu dispozicijos. Šią 
problemą svarstant itin 
svarbu išgirsti bažnyti
nių autoritetų balsą.

Atrodo, tylėti jau nebe
galima, kada 1960 metais 
lietuvių pastatyta milijo
no vertės bažnyčia tam
pa nebe lieuvių švento
ve. Tai kiekvieno miesto 
problema! Juk statydami 
savo sales lietuviai vi
sad gali pritaikyti jas pa 
maldoms. Religinis gyve
nimas bus patenkintas, 
bet šitokio pastato jau nie
kas ir neišplėš iš lietu
vių rankų.

Žiži” Vilniuje
nestokoja. Nemažai iš jų 
priviso hipių tipo jauni
mo. Viena tokia, madmua
zel Žiži, atrodo, vis dėl
to nestokoja humoro. Štai 
jos apklausinėjimo pro
tokolas :

"Gimusi 1954 metais, 
nuo 1972 metų rugpjūčio 
8 d. esu tėvų išlaikytinė. 
Dainuoju Statybininkų rū 
muose, už tai gaunau 3, 
50 rb. Vaikštau į resto
ranus, kavines, koncer
tus , operas, teatrus, skai
tau knygas, domiuosi mu
zika, mezgu ir siuvu. 
Draugų neturiu. Turiu tik 
daug pažįstamų, kurie 
restorane apmoka ir ma
no sąskaitą. Kartais mo
ku pati. Geriu tik sausą 
vyną po 1,65 rb".

Po šitokiais postrin
gaujančiais protokolais 
galėtų pasirašyti ir ma
dmuazel Žiži-Zinaidos 
"pažįstamieji". Šis vil
niškis rusiškasis "auk
sinis jaunimas" sudaro 
daug nepatogumų miesto 
milicijai. Bendras mies
to tvarkytojų nusistaty
mas — tremti iš miesto 
valkatas, vagis ir veltė
džius. Bet tie hipiai yra 
rusiukai. Jų tėvai valdo 
kraštą ir miestą. Tėvai 
nesutiktų su griežtais mi
licijos veiksmais. Todėl 
milicija pasitenkina skan
dalų užglostymais. Esant 
tikrai bėdai, tėvai apmo
ka nuostolius.

"Komjaunimo tiesa" 
(Nr. 70) atsargiai ir ap
dairiai rašo apie "mad
muazel Žiži" kurjozą. 
Laikraštis duoda supras
ti, kad tai dažna milici
jos problema. Milicinin
kai nesuranda būdo, kaip 
tvarkytis su hipiais Tušiu
kais Vilniuje. Tų hipių 
tėveliai yra administraci
niai tūzai.

Zinaidos motina trum
pai ir drūtai atkirto mi
licijai: "paėmė daiktus 
ir išėjo. Nėra jau septy
nios paros. Su kuo ir kur 
ji gyvena — nežinau".

Gi duktė tvirtina, kad 
ji "vaikšto į operas ir te
atrus". Kaip paprastai, 
ją atranda girtą, resto
rane, kur ji "kalba su 
prancūzišku akcentu" ir 
grasina restorano tar
nautojams "sukelti tarp
tautinį skandalą".

Ši ankedotiška istori-

KODĖL TYLIMA?
Nuoširdžiausiai dėko

ju už skyrelyje "ŠIS BEI 
TAS" (Dirva, Nr. 27) įdė
tus tokius taiklius klau
simus, kuriuos turėtų 
užduoti komunistinei val
džiai, į okup. Lietuvą nu
vykę lietuviai.

Ypač skaudu, kad mū
sų tautiečiai, nuvykę įok. 
Lietuvą, pataikauja komu
nistams, klauso jų propa
gandos, o sugrįžę pasine 
ria tyloje arba giria pa
vergėjus .

Bepigu komunistams 
girtis, kai, okupavę rado 
puikiai susitvarkiusią 
Lietuvą.

Po I Pasaulinio karo 
Lietuva atsistatė iš griu 
vėsių. Laukai buvo iš
rausti apkasais, išraiz
gyti spygliuotomis vie
lomis. Daug miestelių ir 
kaimų buvo sudeginta. 
Kaunas ir kiti miestai bu

vo apleisti, keliai pras
ti. Visame valsčiuje te
buvo viena mokykla.

Per 20 nepriklausomo 
gyvenimo metų, Lietuva 
suklestėjo didžiausia pa
žanga. Pristatė moder
niškų mokyklų, gimnazi
jų, universitetų rūmų, 
moderniškiausias Uni
versiteto klinikas, kurių 
ir "vyresnysis brolis" 
galėjo pavydėti. Sumo
dernėjo ūkininkavimas ir 
t.t.

Komunistai per 30 me
tų okupacijos, ne dešim
tosios dalelės to nepada
rė, ką atsiekė Laisva 
Lietuva. Aišku, visiš
kai sustingti vietoje ne
galėjo, kai pasaulyje to
kiu sparčiu žingsniu vyks
ta pažanga. Jei Lietuva 
iki šiol būtų buvusi lais
va, matytume kokius ste
buklus būtų įvykdžiusi.

Kai lietuviai dažniau 
pradėjo lankytis okupuo
toje Lietuvoje, aš paklau
siau savo sesutės duk
ters kg,ip Lietuvos žmo
nės žiūri į tokius turis
tus. Ji man parašė: "Mes 
tokių svečių nelaukiame. 
Jie vyksta pas valdžią, o 
ne pas mus."

Juk valdžios pareigū
nai sudaro planus, kur ir 
kiek laiko svečiai turės 
praleisti. Enkavedistai 
svečių nepaleidžia iš 
akių. Kokia ironija, gimi
nės bei bičiuliai tik ke
letą valandų gali praleis
ti su svečiais, atvykę į 
Vilnių.

Be to, turistai stipriai 
paremia doleriais žiau
riausius Lietuvos prie
šus — Kremliaus satra
pus.

Sofija Staniškienė 
Detroit

jėlė būdinga Vilniaus 
landšaftui. Hipiai, ku
riuos prigimdė sovietinė 
rusiškoji aristokratija ir
gi aristokratiškai nelie
čiama kolonija.

(Bs)
MACHINISTS / APPRENTICES

Severai openings- lmmediate. slėnely 
year ‘round eniployment in ėlean. 
pleasant shop. Pay commcnsurate 
with abiiity and experiencc. Mosi 
benefits.
LATHE HANDS I. D. GRINDERS 
CABINET MAKERS and CABINET 

MAKER'S HELPERS.
Mr. J. Lindę 201-227-6092

THE MARVEL MFG. CO.
204 Passaic Avė. Fairfield. N. J. 
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PARAMA MOSI)
SPAUSTUVEI

PENSININKĖS AKIRATYJE

AR PONIA MĖGSTI MAUDYTIS NUOGA?
ATNAUIINTI

Be jau gautų 1,764 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

• Dr. D. Degesys, Dirvos 
bendradarbis, kurio straips
niai kultūriniame puslapy 
skaitytojų yra mėgiami, 
atsiųsdamas 100 dol. Dir
vos spausdinimo priemo
nėms pagerinti, rašo, kad 
ta proga norįs iškelti kai 
kuriuos reikalus, susijusius 
su Vilties Draugijos suva
žiavimu.

"Vilties Draugijos suva
žiavimai yra šaukiami kas 
du metai su Tautinės Są
jungos suvažiavimais. Vil
ties Draugijos ir Dirvos 
reikalams svarstyti posėdis 
visada būna pats paskuti
nis Tautinės Sąjungos su
važiavimui pasibaigus. Man 
atrodo, kad spręsti Dirvos 
ir Vilties Draugijos reika
lus paskutiniu suvažiavimo 
momentu, kai susirinkimo 
dalyviai yra išsisėmę ir nu
vargę po dviejų dienų są
jungos suvažiavime vyku
sių diskusijų ir, be to, dau
gumai iš jų skubant išva
žiuoti namo, nėra tikslu. 
Tuo tarpu sąjungos suva
žiavime sąjungos skyrių 
pranešimams yra skiriamas 
geresnis laikas ir didesnis 
sąjungos dėmesys. Mano 
nuomone sąjungos skyrių 
veiklos pranešimai galėtų 
būti pateikti raštu ir pa
skelbti spaudoje. Tie, kurie 
domisi tokiais pranešimais, 
galėtų juos Dirvoje skaity
ti arba ir išsikirpę įtraukti 
į savo archyvus. Tuo tarpu 
skyrių pranešimams skir
tas laikas galėtų būti pa
naudotas Vilties Draugijos 
ir Dirvos reikalams svars
tyti.

Ar ne tikslingiau būtų 
Vilties Draugijos susirin
kimus daryti ne tais pačiais 
metais, kuomet vyksta Tau
tinės Sąjungos suvažiavi
mai, bet juos jungti su Są
jungos Tarybos suvažiavi
mais arba su kitokiais įvy
kiais kur laikas būtų ma
žiau ribotas. Man atrodo, 
kad būtų pravartu šį klau
simą būsimame Sąjungos ir 
Vilties Draugijos suvažia
vime apsvarstyti.”

• Kostas Ramonas, gyv. 
Chicagoje, atsiųs damas 
spaustuvės atnaujinimui 75 
dol. rašo:

"Apart kasmetinės ma
žesnės Dirvai paramos, at
siliepdamas į Jūsų vajų 
Dirvos spausdinimo pageri
nimo reikalu, siunčiu 75 
dol. Tai sudarys viso 400

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’A % on 

escrow accounts

84) - 2 yr. certif icites (Min. $5,000) 
5% 84)- l-yr-certificates (Min. $1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ ,
Member F.S.L.I.C., Waihington, D.C. Egual Opportunity lender

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

Coen Mon., 9-8; Tue»., Thurt., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Cloied Wed.

Manau visi esame ne
kartą girdėję australus 
sakant, jog "Life begins 
at forty". Į tai galiu at
sakyti irgi australiškai: 
"Bull!" Tikrasis, tas 
pats tikrų tikriausias gy
venimas prasideda išė
jus į pensiją. Šita žmo
gaus gyvenimo era, ypač 
čia Australijoje, kaip ir 
mirtis; neišvengiama.

Pensijos amžius, kaip 
ir jaunystė — yra tam 
tikras, savotiškas gyve
nimo stilius. Tačiau yra 
mažas skirtumas. Jau
nystė traukioja bendruo
menės varžtus, plėšo ka
riuomenėn šaukimo kor
teles, merginos degina 
krūtinlaikius ir iki krau
jo kovoja už moters li- 
beraciją. Pensininkai tų 
problemų nebeturi; nei 
kariuomenėn šaukia, nei 
dėl kokių moters vada
vimų kovoti bereikia. Esi 
laisvas nuo visų morali
nių varžtų, nuodėmės ne- 
beužrašomos, gyvenk su 
diena ir imk viską, ką tik 
gyvenimas siūlo pilno
mis rankomis, glėbiais 
ir naudokis. Nemanykit, 
kad gyvenimas mažai ką

dol. įnašą Vilties draugijai.
Būtų labai gera, kad pa

vyktų surinkti daug dides
nę sumą negu numatyta, 
nes tie asmenys, kurie nuo
latos vienaip ar kitaip pa
remia Dirvą jau retėja. 
Jaunesnioji karta, nors ir 
pasiturinčiai gyvena, kiek 
man teko pastebėti, nėra 
per didele lietuviškos spau
dos rėmėja."

• Korp! Neo-Liihuania, 
Chicagos padalinys per P. 
Vėbrą atsiuntė 25 dol. 
spaustuvės pagerinimui ku
rie skirti vietoj gėlių vai
niko a. a. garbės Filisteriui 
Dr. Steponui Biežiui mirus.

• Antanas Vaišnys, Wa- 
terbury, Conn. atsiliepda
mas į atsišaukimą sukelti 
spaustuvės mašinų atnauji
nimui fondą, atsiuntė 25 
dol. ankstyvesnių savo įna
šų .Vilties draugijoje papil- 
dydamui ir linki Vilties ir 
Dirvos darbuotojams sėk
mės.

• A. Jasys-Jasevičius, iš 
Columbus, O. ne A. Janys, 
kaip paskelbta Dirvoje Nr. 
31, atsiuntė 25 dol. Atsipra
šome dėl klaidos.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 1,989 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. 

pensininkui nepasiūlo! 
Oi, gyvenimas pensinin
kui dar pilnas įvairių įdo
mių pasiūlymų. Mano pro
blema ir buvo perdidelis 
pasirinkimas pasiūlymų.

Nėra reikalo jums aiš
kinti, kad pensija tai kar
ti ir sausa ubago duona. 
Su pensija toli nevažiuo
si. Todėl būdama dar ne
silpnos sveikatos nuta
riau šiek tiekprie jos pri
dėti. Įdėjau į laikraštį 
skelbimą, jog dar nese
na moteriškė ieškau dar
bo namuose. Pasisakau 
nebijanti jokio darbo ir 
priimsianti bet kokį pa
siūlymą. Pridedu, jogmo 
ku skaityti ir rašyti ir 
šiaip turiu gana platų gy
venimo patyrimą ir pra
dėjau laukti rezultatų. 
Čia ir prasidėjo mano 
vargai.

Po keleto dienų sulau
kiau keturių laiškų.

Pirmajame laiške toks 
ponas Antanas kreipiasi 
"Didžiai gerbiama po
nia" ir siūlo asmeniškai 
susitikti viename mies
to hotelyje, kur jis asme
niškai man išdėstys sa
vo pasiūlymą. Kad galė
tų mane pažinti, ponas 
Antanas pataria laikyti 
rankoj gėlę. Nusiskinu 
visų didžiausią jurginą 
darželyje ir sėdžiu hote
lyje prie staliuko arti du
rų. Punktualiai sutartu 
laiku prieš mane atsisto
ja dar gana jaunas, apie 
50 metų ponas, labai ko
rektiškai apsirengęs, 
plaukai neperilgi ir be 
barzdos. Ponas lyg nusi
gąsta, porą kartų kosteli 
ir nervingai pasukioja 
pirštus. Kažkoks keistas 
raudonis perbėga jo vei
du, bet pasisveikinęs at
sisėda.

— Kokį darbą tamsta 
man pasiūlytumėte? — 
pradedau kalbą.

Jis užsisako sau whis- 
ky ir soda, o man Pinam- 
so ir sako: —Priklauso, 
ką jūs matote po darbu. 
Galėtų būti labai lengvas 
darbas ir "lots of fun".

Su tokius atsakymu nie 
ko gera negaliu pradėti ir 
jis, galbūt pastebėjęs ma
no abejonę, greit pride
da. jog jam visada geriau 
patikusios senesnės mo
terys. Mažiau problemų. 
Pirmąjį whisky jis vienu 
ypu išgėrė ir prie antro
jo paklausė, ar esu naš
lė. Dar man nespėjus 
greit atsakyti, pasisakė 
iš mano akių matąs, jog 
esu našlė ir sugriebęs 
mano ranką šiltai ir drau
giškai suspaudžia, lyg 
prisiekdamas amžiną 
draugystę.

— Jaunos moterys la
bai komplikuotos ir to
kios... tokios labai nepa
togios... Ach, juk tu mane 
supranti? — Po stalu jo 
kojos jau pradėjo spaus
ti vieną mano koją.

Suprantu, labai puikiai 
suprantu ir galvoju, kas 
bus toliau.

Galėjau atsikelti ir ei
ti namo, nes ir mano 
Pimmsas pamažu pasi
baigė, bet labai norėjau 
pilnai susipažinti su dar
bo pasiūlymu. Ponas An
tanas užsako man dar vie 
ną stiklą ir saubeneket- 
virtą ar penktą whiskj' ir 
jau beveik lalėdamas kai 
ba toliau.

— Aš žinau, tu mane 
supranti. Pagaliau, juk ir 
aš esu žmogus.

Pripažįstu jį žmogum 

galvos linktelėjimu. Su 
jaunomis jis visad turė
jęs nemalonumų. Galėtų 
ką nors pradėti su kole
gėmis darbovietėj, bet 
turįs išlaikyti biznis eg- 
zekutyvo prestižą ir ne
norįs kvailų kalbų. Ištuš
tinęs irpastarąjįwhisky, 
akimis ieškodamas kel
nerio sekančiam užsaky
mui, staiga manęs už
klausia, ar mėgstu nuoga 
maudytis?

Atsakau, kad vonioje 
— taip, bet jūroje reika
lingas koks nors bikini.

Ne, jis galvoja apie 
bendrą maudymąsi suo
miškoje saunoje. Ten vi
suomet viskas tampa la
bai aišku. Galėtume, kad 
ir dabar nueiti.

Pasiūlymas žavingas, 
bet turiu padėkoti ir kol 
jis užsisako dar vieną 
Whisky — išeinu.

Namo grįžus neišken
čiu nepasigyrus dukte
riai, bet dukters tai ne
imponuoja ir ji pataria, 
gink Dieve, nesakyti tė
tei.

Sekančiame laiške yra 
telefono numeris. Pa
skambinu ir susitariame 
susitikti prie kavinės ap
tarti visas darbo aplinky. 
bes. Ponas pasisako bū
siąs lengvai atpažįsta
mas, nes esąs aukštas ir 
dėmesį atkreipiančios iš
vaizdos. Toks ir buvo. 
Aukštumo aukštas ir la
bai storas. Senokas jau, 
bet taip jaunatviškai mar
gai apsirengęs, jog visi 
praeiviai po keliskart at
sisuko. Rankose turėjo 
du plastikinius maiše
lius.

— Tokia graži diena, 
einam į parką. Ten sau
lės atokaitoje aptarsime 
visus reikalus.

Margasis ponas parda
vinėja amerikoniškus va 
lymo preparatus. Iš vie
no plastikinio maišelio 
išėmęs bonką man rek
lamavo, kaip tikrą šei
mininkės stebuklą. — 
Taupumas — yra mūsų 
pirminis šūkis! — Sako 
ponas. — Pažiūrėk į var 
tojimo ypatybes. Gali 
viską valyti ir plauti, nuo 
automobilio iki baby vys
tyklų. Gali uždirbti net 
kelis šimtus dolerių per 
savaitę. Bonka kainuoja 
devyni doleriai, o tu ją 
parduosi už 12. Tučtuojau 
tris dolerius uždirbi. Nu
pirk iš manęs 10 bonkų 
ir jau turi 30 dolerių. Jei 
gu turi porą tūkstančių ka
pitalo, įnešus įmūsų fir
mą, tapsi dalininke ir net 
visos apylinkės super- 
veisere ir daug daugiau 
uždirbsi. (Kiek, nepasa
kė.) Mes galime per sa
vaitę išmokinti ameriko
niško greito pardavinėji
mo meno. Čia ne vien va
lymo priemonė, čia prie
monė kovai prieš "polu- 
tion". Ar tu nenori, kad 
mūsų upės ir ežerai bū
tų sveiki?

— Noriu, — sakau, — 
labai noriu, tačiau aš tu
rėjau galvoje darbą na
muose, o ne per žmones 
vaikščioti ir šį stebuklą 
siūlyti.

— Bet čia fantastiški 
pinigai garantuoti. — Sa
ko man susijaudinęs mar
gasis ponas. — Pažiūrėk 
į mane, ar aš ne turtin
gai atrodau? — Čia ponas 
dramatiškai iškelia ran
kas ir išpučia savo ir 
taip jau nemažąpilvą. Tu
riu pripažinti, kad kaip 

biznismanas, kurio of
fice suolas parke irsan- 
dėlys — du plastikiniai 
maišeliai; jis tikrai at
rodė labai turtingai. Ko
kį darbą namuose aš turė
jus galvoje? Atsakau, jog 
galiu mašinėle parašyti 
30 žodžiųper minutę, ga
liu adresus be klaidų už
rašyti. Jis pažiūrėjo įma
nė, lyg būčiau ne iš šio 
pasaulio ir aiškiai nusi
vylęs atsisveikino.

Po pirmojo bendros 
saunos ir margojo pono 
"ąuick _-ich" pasiūlymų, 
maniau, kad manęs jau 
niekas nebenustebins. Su 
trečiuoju darbdaviu su
tariame susitikti geležin
kelio stoty prie kasos ir 
su raudona skarele ran
koj. Mano naujasis darb
davys manęs jau laukė. 
Gana stambus, apie 60 
metų, stambia nosimi ir 
labai blizgančiais saulės 
akiniais ant jos. Atsar
gumo dėliai telefonu jam 
pasisakiau savo tikrą am
žių ir kad vien prie pensi
jos šiek tiek užsidirbti no
rėčiau, taip sakyt; prie 
duonos dar ir marme
lado. Jis man pasisakė 
esąs panašioj padėty, bet 
žinąs kelią, kaip bendro
mis jėgomis galėtume 
dar net ir karjerą pada
ryti ir finansiniai tvirtai 
atsistoti ant kojų. Mano 
naujasis darbdavys besi 
sveikindamas apžiūri 
mane nuo galvos iki ko
jų, ties kojomis kiek il
gėliau sustodamas.

— Na, pusė bėdos, — 
sako truputį nusivylusiu 
balsu. — Juosmens be
veik nėra, bet viršuj pu
sė velnio.

Man nesusigaudant, jis 
greit paaiškina esąs fo
tografas - mėgėjas, bet 
jei nori gerą pinigą greit 
padaryti, tai akto foto
grafijos, ypatingai senių 
tarpe esanti tikra aukso 
kasykla. Seniai į tai žiū
ri labai realistiškai ir 
jaunos, figūringos mergi
nos nebemadoje. Nesą jo
kio paslėpto triuko, nei 

VASARVIETĖ ”DAINA“
CAPE CODE, ”OLD SILVER BEACH” 

W. FALMOUTH (MASS.) prie šiltos Gulfo 
srovės, švaraus pajūrio, išnuomojami patogūs 
ir gražiai įrengti kambariai. Poilsiui rami ir 
geriausia vieta. Maistas šviežias ir gerai pa
gamintas, nuoširdi bei šeimyniška aplinka. 
Taip pat gaminamas dietinis maistas ir svečiai 
gali patys maistą gamintis. Kas mėgsta žūk
lauti — nauja motorinė valtis. Kaina prieina
ma.

Svečiai norintieji ramiai ir maloniai pra
leisti atostogas prašomi skubiai rašyti:

” D A I N A ”
Sav. A. DAUKANTIENĖ MORIARTY
124 BELLEVUE RD.
SQUANTUM, MASS. 02171

Pasiuntinio K. Š KI R P O S veikalas 

SUKILIMAS
LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 
jau atiduotas spausdinti Ir bus parduodamas po i 5 
dolerių. Užsiprenumeravus jį iš anksto — po 12 dolerių 
už knygą.

Užsakymai autoriaus adr.:

2043 36 th St., SE 
Washlngton, D.C., 20020

------------------------atKirpknui------------------------------- 
Data ---------------------------------------

Jungdamas 12 dol. čekį (arba Money Order) prašau teiktis 
prisiųsti'man ■‘Šuklllmo" knygą, kai ji tik bus atspausta. 
Pavardė..........................................................................................
Gatvė...............................................................................................
Gyvenvietė .....................................................................................

Parašas

ko nors nūs L alstančiai 
nemoralaus; vien apati
nius skudurus kai kada nu
simesti ir papozuoti. Di
dėlis čia daiktas?!

Daiktas nedidelis, su
tinku, bet aš norėčiau 
nors viršutinius pasilik
ti.

Mano darbdavys su
pyksta. Ką aš čia vaidi
nanti šito amžiaus su
laukus? Tokių, kaip aš 
esą pilni pakraščiai. — 
Kur tu uždirbsi šiandien 
20 dolerių į valandą?

Niekur! Žinau. Mano 
amžiuje tokie uždarbiai 
tikrai nesimėto, bet jo
kiu Dūdų negaliu atsisa
kyti viršutinių. Darbda
vys kažką pikto mano ad
resu burbtelėjęs, piktas 
nueina, net neatsisveiki
nęs ir dingsta geležinke
lio stoties minioje.

Į ketvirtą laišką jau ne
beatsakau. Taip ir nesu
žinosiu kokia laimė bū
tų man nusišypsojus.

Namuose su dukteria 
kalbu, sakau; laiškams 
rašyti gal man ir šiek 
tiek "english expres- 
sion" trūktų. Duktė sa
ko: — Mama, tau dau
giau, negu "english ex- 
pression" trūksta. Ge
riau būk namie ir daržus 
ravėk!

Taip ir likau be kar
jerinio namų darbo. Bet 
pasiūlymai, ar Jūs ma
tote, kokie pasiūlymai?!

Aga
JOURNEYMAN 

MILLING MACHINE HANDS 
Experience in CAVITY RUBBER 
MOLD MAK1NG and doing own sėt 
ups.

Day shift. Overtime. 
Good benefits.

ROBIN INDUSTRIES 
1265 W. 65 Si. 

CLEVELAND. OHIO
(30-33)

MACHINE OPERATORS
GROWING F1RM NEEDS FULL TIME 
MACHINE OPERATORS ON BOTH 

IST & 2ND SHIFT.

COMPANY PAID HOSPITAL1ZA- 
T1ON, LIFE INSURANCE AND PRO- 

F1T SHARING.

NO SEASONABLE LAY OFFS. 

APPLY 9 A. M. TO 5 P. M.

HI-VOLTAGE EQUIPMENT 
DIVISION

4000 EAST 116 ST. 
CLEVELAND, OHIO 44105 

An Equal Opportunity Employer 
(28-32)
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SUNKIAUSIU KELIU
Ką tik iš spaudos pasi

rodė vieno iš pačių pro- 
duktingiausių lietuvių 
išeivijos rašytojų — Jur
gio Gliaudos naujas romą 
nas "Sunkiausiu keliu". 
Jei pats autorius nebūtų 
to kūrinio pavadinęs ro
mano vardu, tai skaityto
jui užvertus paskutinį 
puslapį, nei į galvą neatei
tų mintis, kad šioje kny
goje dėstomi įvykiai nė
ra gyvenimo tikrovė. Juk 
čia skaitai labai trumpo, 
bet lemtingo lietuvių tau
tos prisikėlimo naujam 
gyvenimui laikotarpį, nu
žymėtą tikrais faktais ir 
tikrųjų veikėjų bei daly
vių vardais. Tai Lietu
vos istorijos dalis bele
tristinėj formoj ir gal tik
rai būtų naudingiau, kaip 
kai kurie skaitytojai sa
ko, kad būtų daugiau pa
dirbėta ir parašyta ne ro
mano, o tikrų atsiminimų 
ar monografijos žanru, 
bet romano vardas labiau 
patraukia skaitytojus ir 
suvilioja, todėl tokia 
knyga plačiau pasklinda 
po lietuviškąjį pasaulį, 
kai tuo tarpu monogra
fijos ar istorijos ilgai gu 
Ii lentynose.

Šio romano herojumi 
Gliaudą pasirinko Myko
lą Sleževičių, naujam gy; 

gyvenimui prisikeliančios 
1918-1919 Lietuvos mi- 
nisterį pirmininką, pra
dėdamas jo šeimos var
gingu grįžimu iš Rusijos 
į savo tėvų žemę, kur pir
mąsias dienas praleido 
Vilniuje, susitikinėda
mas su senai matytais 
draugais, tirdamas kraš
to gyvento jų ir priešų nuo
taikas. O gyveno jų ir iš
kiliųjų to laiko inteligen
tų nuomonės įvairiais 
politiniais ir lietuvių tau
tos likiminiais klausi
mais buvo taip pat labai 
įvairios, kaip ir mūsų da
bar čia išeivijoje. Todėl 
nelengva buvo pasiekti 
vieningos nuomonės Lie
tuvos valstybės atkūrimo 
iš karo griuvėsių dar
bams. O delsti ir ginčy
tis nebuvo laiko, reikėjo 
skubiai veikti.

Autorius atvaizduoja 
keletą ir tokių asmenų, 
kurie savo mąstyme, el
gesyje ir veiksmuose 
lengvai plasnoja kaip vė
jo nešiojami, nesisteng
dami giliau žvelgti įtau- 
tos ateitį, bes įtenkin
dami šios dienos asme
nine egzistencija. Dėme 
šio verti šie M. Sleževi
čiaus žodžiai: "Atsimin
kite, kad Voroneže, Pet
rapilyje, netgi Kalugoje, 
mes visų pirma bijojome 
ne rusų, bet savų, lietu
viškų bolševikų".

Čia pravartu prisimin
ti, jog ir dabartinėj Lie
tuvos okupacijoj taip yra. 
Tokių "savųjų" netrūksta 
ir laisvamepasaulyjepri-

EMILIJA ČEKIENĖ

sidengusių Lietuvos var
du, o tarnaujančių savo 
tėvynės priešui.

Lietuva visais laikais 
turėjo ir turi tylių hero
jų, kurie iškyla tik tau

• Naujasis Jurgio Gliau
dos romanas "SUNKIAU
SIU KELIU”} įdomiai vaiz
duoja Lietuvos nepriklau
somybės pradžią — mūsų 
tautos ryžtą eiti nuosavu 
laisvės keliu, M. Sleževi
čiaus vyriausybės sudary
mą, savanorių pašaukimą 
ir kita.

Išleido Dr. K. Griniaus 
Fondas — c/o J. Urbelis, 
1649' No. Broadway, Mel- 
rose Park, III. 60160.

tos kritiškam momentui 
atėjus ir daug jų žūna 
net vardų sužinoti nespė
jus, kad herojaus būta. 
Štai autoriaus bevardis 
veikėjas kariškis sušun
ka: "Man nerūpi alga, 
man Lietuva rūpi". Ki
tas vėl — "Aš ne dėl al
gos čia atėjau, aš dėl 
Lietuvos laisvės kovo
siu". O tokių Lietuvai ne
trūko, kurie kaip vienas 
teigiamai atsiliepė į M. 
Sleževičiaus tartus žo
džius tautai: "Tėvynė gy
va ir nenugalėta... Nėra 
kam ją ginti. Svetimi at
eina ir neša mums badą, 
gaisrų pašvaistes ir aša
rų upelius. Iš kaimų, iš 
miestelių - visi kaip vie
nas laisvės ginti..."

Šiame romane auto
rius aprašo pirmuosius 
Lietuvos vyriausybės or
ganizavimosi žingsnius 
ir pirmųjų mūsų tautos 
veteranų charakterius 
Kaip Agonijoje autorius 
J. Gliaudą vaizdžiai su
pažindina skaitytoją su 
Lietuvos valstybės žlu
gimu, taip Sunkiausiu ke
liu — Su Lietuvos vals
tybės atkūrimu iš po I-jo 
karo griuvėsių. Asmeni
nį žmogaus gyvenimą au
torius apvelka idealo au
reole, pav., žmonai de
juojant, kad jiems reikia 
skirtis jam vykstant į 
Kauną, Sleževičius sako: 
"Gyvenimas, paskirtas 
Lietuvai bus vertesnis už

gyvenimą, paskirtą sau".
J. Gliaudą yra laimė

jęs visą eilę premijų už 
romanus ir noveles. Jo 
kūryba pasižymi savitu 
charakteriu, kur eilėje 
leidinių atsispindi lietu
vių tauta. Vienuose ro
manuose nušviečia voki e- 
čių ir bolševikų okupaci
nius metus ir tautos iš
gyvenimus. Kitur parti
zanų pogrindžio veiklą, 
paskutinį Lietuvos valsty
bės žlugimą ir mūsųišei 
vijos gyvenimą, mūsų rū 
pėsčius, laimėjimus ir 
vargus. Ir vienas iš pas
kutinių, kuris chronologi
ne tvarka turėtų būti vie
nas iš pirmųjų, vaizduo
ja iš caro priespaudos 
naujai besikeliančios ne
priklausomos valstybės 
rūpesčius, kovas ir to 
laikotarpio krašto žmo
nių nuotaikas. Tai Sun
kiausiu keliu.

Perskaitęs ir prisimi
nęs visus jo kūrinius pa
sijunti tartum pats po 
visą Lietuvą įvairiais lai
kotarpiais pakeliavęs, su 
pačiais veikėjais diskuta
vęs ir visas Lietuvos gy
venimo problemas spren
dęs. Ir lieki su autoriaus 
veikėjo mintimis, kad po 
audros visada ateina gied
ra, kurios mes visi taip 
laukiame. Tai dar vienas 
įnašas į Jurgio Gliaudos 
ir taip turtingą literatūri- 
nį kraitį.

Išleido dr. K. Griniaus 
fondas, aplankas dail. B. 
Murino. Kaina 5 dol.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
or IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS 

SĖT UP MEN. 
ON BROWN & SHARPE. 

Steady work, and fringe benefits. 
MEL-BA MFG. CORP. 
6295 Lear Nagle Rd, 

North Ridgeville, Ohio 
216-777-4936

(23-32)

BODY MAN
Ist class only. To do 
body & frame work. 
Name your own price.

1-302-658-8208
(28-32)

VALENTINAS LIORENTAS, plačiai žinomas Chicagos Lietuvių 
Operos solistas, atlikęs visą eilę vaidmenų operų pastatymuose, 
Šiemet dainuos Zunigos partiją "Carmen" operos spektakliuose 
balandžio 28 ir gegužės 6 d. Chicagoje.

Nenumatyta pertrauka... Epidiaskope {strigo skaidrė... "mecha
niškai" stengiasi pašalinti kliūtį... Dail. Ada Sutkuvienė, Ged.Bis- 
kis, A. Jurkūnas (epidiaskopą valdęs), J. Jurkūnas ir D. Bartkuvie- 
nė. A. Plaušinaičio nuotrauka

Popietė su Ada Sutkuviene
Balandžio 8 d. Chica

goje, Lietuvių Tautinių 
Namų pastogėje, įvyko 
devintoji sekmadienio po 
pietė. Jos metu dalyviai 
turėjo malonią progą su
sipažinti su dailininke 
Ada Korsakaitė - Sutku
viene. Jei kai kas iš po
pietės dalyvių atėjo į sa
lę maža ką apie šią dai
lininkę žinodamas, tai 
salę apleido, patyręs, 
kad ji yra kūrybinga ir 
eilės dailės sričių talen
tinga puoselėtoja: kera
mika, grafika, tapyba, 
mozaika, vitražai, akva
relė, pagaliau, knygų 
iliustratorė...

Popietę su dailininke 
Ada Sutkuviene vedė ak
torė Zita Kevalaitytė-Vi- 
sockienė. Dailininkės 
nueitąjį gyvenimo ir 
mokslo kelią šiltu žodžiu 
nupasakojo dailininkė Zi
ta Sodeikienė. Ada stu
dijavo meną Immacula- 
te Heart Kolegijoje ir ją 
baigė bachelor of arts 
laipsniu "eum Įaudė", Vė
liau studijas gilino Art 
Student’s League ir Pratt 
Institute, New Yorke. 
Keletą metų intensyviai 
dirbo dail. A. Valeškos 
meno studijoje, daugiau
sia bažnytinio meno ir vit
ražų skyriuose.

Dailininkė Ada dalyva
vusi apie 40 grupinių pa

Dail. AdaKorsakaitė-Sutkuvie- 
nė, sekmadienio popietėje LTN 
salėje 1973 m. balandžio 8 d.

A. Plaušinaičio nuotrauka 

rodų su grafikos, tapybos 
mozaikos irkt. kūriniais, 
o pastaraisiais metais ir 
su akvarele, akrilika. 
Jos darbų reprodukcijų 
tilpo Interiors, Craft Ho- 
rizons, Colliers Art and 
Architecture ir kituose 
žurnaluose. Daugelį jos 
kūrinių yra įsigiję priva
tūs kolektoriai, kaip ly
giai josios asmeniški 
draugai, meno mėgėjai. 
Eilę mozaikos kūrinių įsi
gijo San Francisco Le- 
gion of Honor Palace. Jos 
grafikos kūrinių vienas 
didesnių darbų "ManoKa^ 
ralystė ne iš šio pasau
lio" randasi JAV Kon
greso bibliotekoje. Dau
gelis religinio meno kū
rinių, kryžiaus keliai, 
koplytėlės, altoriai ... 
puošia ne vieną bažny
čią Chicagoje ir jos apy 
linkėse. Tarp kitų ir lie
tuvių tėvų marijonų kop

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS 

š. m. gegužes 5 d. rengia tradicinį 

PAVASARIO BALIŲ
SU ĮVAIRIA, ĮDOMIA PROGRAMA; 

meninę dalį atliks moterų sekstetas "VILTIS”, 
muzikės Reginos DITKIENĖS vadovaujamas. 
Veiks loterija, šokiams gros šaunus orkestras. 

Bus skanios ir gausios lietuviškos vaišės.
VIETA: Lietuvių Tautiniai Namai, 6422 So. Kedzie 

Avė., Chicago. III. PRADŽIA 7:30 vai. vakaro.
Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti. 

Auka tik $7.50 asmeniui.
Stalds prašoma asmeniniai, laiškais ar telefonu re
zervuoti iš anksto, telefonu skambinti: 538-8145 arba 

927-6922 ftik po 6 vai. vakaro).
Skyr. valdybos adresas:

4429 So. Talman Avė., Chicago, III. 60632.

lyčia, esanti prie jų vie
nuolyno Chicagoje, iš
puošta dail. A. Sutkuvie
nės mozaika ir kerami
ka. Buvojusieji dail. 
Ados ir dr. P. Sutkų re
zidencijoje, teigia, kad ji 
esanti didi meno galeri
ja.

Dailininkė Ada Sutku
vienė savo trumpoje pa
skaitoje supažindino po
pietės dalyvius su jos stu
dijų aplinka, potroškiais, 
o taip pat su kūriniais, pa
minėdama jų darbo tech
niką, norint išgauti gėrės 
nę spalvą, liniją... Beje, 
popietėje dalyvavęs lie
tuvių žurnalistikos ir iš
skirtinai reportažo vete
ranas kun. dr. J. Pruns- 
kis, gavęs dailininkės 
paskaitos tekstą ir leidi
mą, ją išspausdino Tėvų 
Marijonų leidžiamame 
žurnale "Laivas".

Paskaitos tąsoje daili
ninkė Ada perteikė ekra
ne epidiaskopu jos kūri
nių skaidres, trumpu žo
džiu kiekvieną jų apibūdi
nant ir nurodant vietą, 
kur jie nūn randasi. To
kiu būdu auditorija gėrė
damosi arti šimtos' dai
lės vaizdų, drauge su au
tore praėjo jos kūrybos 
kelią ir rūpesčius. Taip 
pat LTN salės sienos bu 
vo papuoštos dailininkės 
tapybos darbais.

Popietę baigdama Zi
ta Visockienė, visų daly
vių vardu pareiškė dai
lininkei padėką už sutiki 
mą popietėje dalyvauti, 
pasidalinti savo minti
mis, atskleisti save, kaip 
kūrėją ir menininkę. Vė
liau popietės dalyviai da
linosi įspūdžių gausa 
prie kavos ir užkandžių.

Tolesnė Lietuvių Tau
tinių Namų ir Lietuvių 
Moterų Federacijos Chi 
cagos klubo rengiama po
pietė su muzike Alice 
Stephens bus š.m. ge
gužės 20 d.

M. Valiukėnas
WANTED AT ONCE 

F.XPERIENCED
ALL AROUND MACHINISTS.
For TURRET LATHE and MILL1NG 

MACHINES.
Mušt have job shop experience and 
be able to sėt up work from blue 
prints 8c elose toierance.

DAY SHIFT 
Retirrd machinists welcomc 

J.. & M. MACHINE INC. 
1234 E. 286 ST.

Behind RAMADA INN 
CLEVELAND. OHIO 

216-289-1234
i i i

WANTED EXPER!ENCED 
ARC WELDERS

Medium sized company needs person-* 
with 5 or more years of experiencc 
in reading blueprints and performinę 
hand welding operations in mosi po- 
sitions. Excelient f ringi* benefits i:i 
clude cos-of-living allovvance. pairi 
hospitalization for employee and fa- 
mily, liberal vacation, holiday and 
pension plans.

APPLY AT
HARLO PRODUCTS CORP. 

4210 FERRY ST.
GRANDVILLE. MICH. 40JI8 

(29-3I>

25-50% NUOLAIDA!
★★★★*********************************************Jt***

Velykų, mokslo metų baigimo bei kitomis progomis, geriausia 
dovana yra knyga, nes ji ilgiau išliks už bet kurią kitą dovaną.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLA 
teikia daug lengvatų perkant leidyklos išleistus leidinius, išskiriant 
Encyclopedia Lituanica. Išnaudokite šią retai pasitaikančią progą.

Teirautis:
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA

395 W. Broadway, P.O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759
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FILATELIJOS KAMPELIS
(4| ANTANAS BERNOTAS

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Sausio 12 d. — 
ikišiolinio piešinio 1 dolerio 
pašto ženklą juostos formoje.

2. Sausio 26 d. — 8 c. pašto 
ženklą su vienu žodžiu LOVE.

3. Vasario 10 d. — 15 c. ae- 
rogramą su balionais.

4. Vasario 16 d. -- 8 c. p. 
ženklą Amerikos revoliucijai pa 
minėti. Piešinys: senovinė spaus 
tuvė spausdina plakatus.

5. Vasario 28 d. — 8c. p. ženk 
lą kompozitoriui George Gersh- 
Win paminėti.

George Gershwin (1898-1937) 
gimė Brooklyne, N.Y. Mokėsi 
piąno ir harmonijos ir dirbo vie
noje muzikos kūrinių leidyklo
je. Turėdamas 21 metus am
žiaus, jau sukomponavo pirmą
jį savo modernios muzikos kū
rinį Swanee. Vėliau rašė įvairią 
modernią muziką, daugiausia jaz- 
zūi arba jazzui ir piano. Sukūrė 
lydimosios muzikos filmams. Pa
rašė išviso apie 400 kūrinių, ku
rių patys žinomiausi yra: Rhap- 
sody in Blue, Porgy and Bess, 
An American in Paris, Concer- 
to in F, Second Rhapsody ir Cu- 
ban Overture.

♦♦♦

IZRAELIS išleido naują 3 p. 
ženklų seriją su gražesniais 
krašto vaizdais: Hamifratz Ha- 
ne’elam, Koralo sala ir su Her 
mono kalnu. Pastarąjį čia deda
me.

Hermonas (arabiškai Jebel 
esh-Sheikh -- "Senas kalnas" ar 
ba Jebel eth-Thelj — "Sniego 
kalnas") guli šiaurės Palestino 
je prie Sirijos ir Libanono sie
nos. Aukščiausia viršūnė Anti- 
libanono kalnų grandinės ir pats 
aukščiausias iš trijų kalnų gru
pės — turi 9056 pėdas nuo jūros 
lygio ir yra padengtas sniegu. 
Dėl savo grožio apdainuotas po
etu; Minimas jau Biblijos lai
kais ir jo. atkalnėse randamos 
senovinės Baalo šventovės bei 
graikų šventyklų griuvėsiai. Yra 
sakoma, kad ant Hermono kal
no yra įvykęs Kristaus Persimai • 
nymas, nes ir psalmėje sako
ma, kad Jo veidas buvo baltes
nis už Hermono sniegą.

KANADA išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Vasario 21 d, 
— du aštuonių centų pašto ženk
lus (3-ioji serija) su Algonąuin 
indėnais. Pašto ženklai porelė
mis: viename parodyta indėnų 
stovykla paežerėje ir indėnai 
medžioją antis (nežinomo daili
ninko paveikslas), kitame - - al- 
gonkino indėno namų apyvokos 
daiktai, daryti iš odos.

Algonąuin ar Algonkian indė
nai — viena iš gausiausių indė
nų giminų. Kai europiečiai 17- 
tame šimtmetyje atsikraustė Į 

šiaurinės Amerikos kontinentą, 
algonkinus rado begyvenančius 
šiaurės rytuose nuo Sv. Laury
no upės žiočių maždaug iki Ja
mes upės Virginijoje, o vakaruo 
se jų giminės siekė net Uolo
tuosius kalnus ir dalinai supo 
kitas indėnų gimines, kaip Hu- 
ronus ir Orokėzus. Siauresne 
prasme algonkinais dabar va
dinami Ouebeco indėnai.

2. Kovo 9 d. — 3 pašto ženk
lus — 8, 10 ir 15 centų vertės 
Kanados Karališkosios Raito
sios Policijos (RCMP -- Royal 
Canadian Mounted Police) Įstei 
gimo 100 metų sukakčiai pami
nėti: komisionierius G. A.
French ir jo žygis j vakarus, 
policijos spektroskopas ir raita
sis policininkas maneže.

***

V. VOKIETIJA išleido 40 
pfenigių pašto ženklą su Hei
delbergo miesto vaizdu.

Heidelberg miestas guli prie 
Neckaro upės (Reino įtako), jo 
kairėje pusėje siaurame slė
nyje, labai gražioje apylinkė
je. Tai labai senas miestas, mi - 
nimas jau 1196 m. Ant Jetten- 
buehl kalvos kyšo didžiulė pilis, 
kurios atskiros dalys tebėra iš 
Karolio Didžiojo laikų, o XVI- 
XVII amž. pristatyti renesansi
niai skyriai. Pilies rūsiuoeyra 
pats didžiausias vyno bosas, tai 
pinąs net 49,000 galionų vyno. 
Bet didžiausias Heidelbergo gar 
sas yra jo universitetas, įkurtas 
1385 m. Pradžioje veikė kaip ka
talikų mokslo įstaiga, nuo 1556 
m, perėjęs kalvinų žinion, nuo 
1803 m. tapęs pasaulietinių moks 
lų centru ir bene pats geriau
sias Vokietijoje. Universitete 
studijuoja apie 2000 studentų ir 
turi per 200 mokomojo persona 
lo bei didžiules bibliotekas. Lai 
ke 30 metų karo ir karų su pran 
cūzais metu miestas buvo ge
rokai apnaikintas, bet II Pas. ka
ro metu nenukentėjo. Be univer 
siteto dar yra keliolika kitų moks 
lo institucijų. Yra visa eilė senų 
amžių rūmų ir bažnyčių. Jaupra 
dedant nuo 1586 m. Heidelberge 
studijavo didelis skaičius iš Lie 
tuvos atvykusių jaunuolių. Jų bu
vo ir Nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Mieste yra ir pramonės 
bet didžiausias jo pajamų šalti
nis tai turizmas. Nuo II Pas. 
karo Heidelberge yra vyriau
sia amerikiečių kariuomenės 
būstinė. Tuoj po karo ten gy
veno ir nemažas lietuvių bū
rys. Mieste gyvena apie 118, 
000 gyv.

Česlovo Gedgaudo knygos 

MUSU PRAEITIES BEIEŠKANT 

pristatymas Kalifornijoje

Česlovo Gedgaudo ne
paprastai įdomios kny
gos "Mūsų praeities be
ieškant" pristatymas įvy
ko š.m. kovo mėn. 25 
d. sekmadienį Los Ange
les Tautiniuose namuo
se. ALTS-ga kartu su S. 
Monikos lietuvių klubu, 
surengė tą pristatymą. 
Pilnutėlė salė žmonių įro
dė, kad visuomenė gyvai 
susidomėjo tuo retu kū
riniu, kuriame iškelia
ma užmirštoji mūsų tau
tos. gili proistorė.

Knygą pristatė rašyto
jas J. Gliaudą. Sekė 
trumpa ir įdomi meni
nė programa. Aktoriai 
Ona ir Andrius Mironai 
įspūdingai išpildė XII 
šimtmečio Sauluvonės 
raudą, deklamuodami tą 
knygos ištrauką su giliu 
jausmu Ir skambia, ža
vinga tarena. Po jų, so
listė J. Čekanauskienė, 
akompanuojant komp.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
GRINIUS

ŠALFAS Metinėse Pirmenybėse, kurios įvyks Detroite š.m. 
gegužės 5-6 d. žais šie Jaunių D klasės krepšininkai: Stovi: G. Za- 
ranka, D. Skiotys, L. Erlingis, R. Matvekas,A. Rugienius, A. Anu
žis kapitonas. A. Petrulis, D. Rudis, L. Orentas.P. Jankus. Trūks
ta P. Žalkausko. Treneris Ed. Sventickas. K. Sragausko nuotrauka

NAUJAS TĖVŲ 
KOMITETAS

LB Lituanistinės mokyk
los tėvų susirinkime balan
džio 8 d. Lietuvių Namuose 
1973-1974 mokslo metams 
išrinktas naujas tėvų komi
tetas: Stasys Erlingis, Da
nutė Jankienė, Juozas Oren- 
tas, Vacius Lėlis ir Zuzana 
Skiotienė. Į revizijos komi
siją: Liuda Rugienė, Julija 
Zarankienė, Alfonsas Kas
putis ir Jonas Urbonas.

Taip pat susirinkimas 
nutarė 1973>-1974 metams 
išnuomoti Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos naujas 
mokyklos ir kultūrinio cen
tro patalpas.

TALKININKAVO 
DAŽYMO DARBAMS

Kultūrinio Centro vidaus 
dažymo darbuose balandžio 
7 d. talkininkavo: Ignas 
Anužis, Antanas žalkaus- 
kas, Alfonsas Velavičius, 
Norimtas Udrys, Antanas 
Dainius, Frank Zager, jr. 
Zager ir Jonas Urbonas.

LĖLIŲ SPEKTAKLIS
Balandžio 15 d. Lietuvių 

Namuose buvo surengta 
vaikams "Lapės Teismas” 
V. Pietario 1 v. pasaka, ku
rią gan gražiai ir vykusiai 
atliko Detroito jaunieji 
moksleiviai ateitininkai. Po 
šios pasakos turėjome lėlių 
teatrą, kur autorė ir reži
sierė L. Rastenytė-Lapins-

Br. Budriūnui, padainavo 
tris dainas; paskutinė jų, 
XI šimtm. Galindų rauda 
buvo parinkta knygos au
toriaus. Dainininkė ją at
liko meistriškai ir susi
laukė didžiulio plojimo. 
Pagaliau, aktorius VI. Gi- 
lys savo maloniu balsu 
ir gražia lietuviška tare
na paskaitęs knygos 
įžangą, padarė didelio 
įspūdžio. Paskutiniu kal
bėtoju buvo autorius.

Pasibaigus oficialiai 
daliai susirinkusieji dar 
ilgai šnekučiavosi prie 
kavutės, dalinosi įspū
džiais su autorium, sta
tė jam įvairius klausi
mus į kuriuos jis mielai 
atsakinėjo. Tuo pat metu 
ir nemaža knygų buvo iš
platinta su autoriaus pa
rašu. Šis sąbūvis praėjo 
labai harmoningoje ir pa
kilioje nuotaikoje.

Č. Gedgaudui mes vi
si nuoširdžiai linkimepa- 

kienė išpildė pasaką "Dai
lidė, Perkūnas ir Velnias”.

Salėje dalyvavo ne tik 
vaikai, bet buvo ir suaugu
sių. Vėliau turėjome kavą 
su pyragaičiais. Programą 
pravedė Rita Garliauskaitė.

"AIDO" KONCERTAS
Hamiltono Lietuvių Mer

gaičių Choro "Aidas" kon
certui balandžio 29 d., 3 vai. 
Mercy kolegijos patalpose, 
bilietus įsigyti galima pas 
visus Jūrų "Švyturio" šau
lių kuopos valdybos narius 
ir pas išiuosi platintojus: 
Vladą Paužą "Neringoj", 
Martyną Stonį ir Stasį Er- 
lingį. Jei dar liks, bus par
duodami koncerto dienoje, 
kasoje.

Detroitiečiai, neapvilki
me Hamiltono mergaičių ir 
stenkimės Mercy kolegijos 
salę pripildyti.

PAVYKUSI PARODA
Balandžio 15 d. buvo už

daryta dailininko Vytauto 
Ogilvio meno paroda, tru
kusi visą savaitę. Buvo iš
statyta 60 įvairių paveiks
lų. Pusė buvo parduoti. Pa
roda susidomėjimas buvo 
didelis ir ją aplankė virš 
300 žmonių.

"ALKOS" SUKAKTIS
"ALKA" Detroito Dramos 

Sambūris sceninės veiklos 20- 
ties metų sukakčiai atžymėti 
balandžio 7 d. Lietuvių Namuo
se išėjo į sceną su poeto dra
maturgo Balio Sruogos kūryba. 
Įžanginį žodį tarė, svečius pa
sveikino ir su poeto dramatur
go biografija supažindino reži
sierius ir sambūrio vadovas Jus
tas Pusdešris.

Henrikas Dūda padeklamavo iš 
"Giesmė apie Gediminą" ir Algir
das Pesys iš "Kazimieras Sapie
gą". Po deklamacijų buvo suvai
dinta iš "Milžinų Paunksmėje" 
epizodai: "Karūnos Vėtra" ir 
"Žemės Trauka".

Šiuose epizoduose aktoriai 
mus nuvedė į senovės laikus ir 
gražiai pristatė senoviškoje ap
rangoje tų laiku vadovus.

Vaizdavo: lenkų karalių Jogai
lą — Karolis Balis, karaliaus 
žmoną Sofiją -- Elena Zubric- 
kienė, Krokuvos vyks. Zbig- 
niev — Kazimieras Gricius, ku- 
nig. Švitrigailą — Vytautas Ogil- 
vis, Kataliną — Danutė Jankienė,

sisekimo su jo knyga ir 
kad toliau šviestų mūsų 
visuomenę savo įdo
miais atradimais. Ki
toms gi organizacijoms 
linkime pasekti ALTS- 
gos ir Š.M.L. Klubo pa
vyzdžiu, ir darniai susi
dėjus, ruošti daugiau to
kių įdomių kultūrinių są- 
būvių, kurie, kaip įrodė 
dalyvių skaičius,'turi di
delio pasisekimo.

A. Markevičius
S.M.L. Klubo pirm.

Elžbietą — Rita Garliauskaitė, 
riterį Zarembą—Henrikas ^ū- 
da, riterį Korničą — Justas Pu?, 
dešris ir kalėjimo sargas—Al
girdas Pesys.

Prieš kiekvieną veiksmą pra
nešėjas Arūnas Udrys smulkiai 
nupasakodavo būsimo veiksmo 
turinį ir vietą kur jis vyksta.

Aktoriai savo roles atliko la
bai gerai ir iš publikos teko gir 
dėti, tai buvęs jų 20 metų laiko
tarpyje geriausiai parinktas vei
kalas ir kuo geriausiai atliktas.

DETROITO LIETUVIŲ ORĄ GA- 
NIZACUŲ CENTRO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Įvyko balandžio 8 d. Lietuvių 
Namuose. Susirinkimą atidarė ir 
jį pravedė pirm. Antanas Sukaus- 
kas, sekretoriavo Rita Garliaus
kaitė. Susirinkime dalyvavo virš 
30 Detroito įvairių organizacijų 
atstovų.

Atsistojimu ir tylos minute 
buvo pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę ir mirę organizacijos na
riai.

Pereitų metų protokolą per
skaitė Rita Garliauskaitė. Veik
los pranešimus padarė: pirmi
ninkas ir einąs iždininko parei
gas Antanas Sukauskas, finansų 
sekretorius Antanas Šileika, o 
revizijos komisijos aktą per
skaitė Marijonas šnapštys.

Susirinkimas nutarė centro 
valdybos narių sąstatą padidin
ti iki 12 ir j ją išrinkti: Elžbie
ta Paurazienė, Vincas Tamošiū
nas, Pranas Polteraitis, adv. 
Rimas Sakis, Bernardas Briz- 
gys, Mykolas Vitkus, Jaunutis 
Gilvydis, Stefa Brizgytė, Vikto
ras Nakas, Aldona Tautkevičiū- 
tė, Rita Garliauskaitė ir Anta
nas Sukauskas.

Į revizijos komisiją: Marijo
nas Šnapštys, Vacius Lėlis, Ka
zys Sragauskas — nariai ir 
Antanas Šileika — kandidatas,

Vilnaus krašto s-gos atsto
vas Kazys Veikutis perskaitė 
pareiškimą, kuriame išdėstė 
pastebėtą kongreso atstovo Ro- 
bert J. Huber Amerikos kongre 
so rekorduose padarytą klaidą 
ir prašė daryti žygių šią netei
singą klaidą atitaisyti.

Kongreso atstovas Robert J. 
Huber 1973 met. vasario 8 d, 
Amerikos kongreso rekorduose 
užregistravo tokį savo pareiški
mą:

"Vasario 16 d. lietuvių kilmės 
amerikiečiai minės savo nepri
klausomybės paskelbimo 55 me
tų sukaktį. Po r ūsų viešpatavimo 
ilgo laikotarpio nuo 1795 iki 1915 
m. nepriklausoybė buvo pa
skelbta 1918 metais. Deja, šis 
nepriklausomas laikotarpis ne
truko per ilgai. Rusų raudonoji 
armija įsiveržė Lietuvon 1919 m. 
tik vadovaujant maršalui Juozui 
Pilsudskiui, lenkų buvo išvyta. 
1920 m. bolševikų vyriausybė, 
pagaliau, pasirašė taikos sutar
tį, pripažindama Lietuvos ne
priklausomybę".

Šis K. Veikučio pranešimas 
susirinkime buvo diskutuoja
mas ir jo reikalu pasisakė Va
cys Urbonas, Martynas Stonys, 
Albertas Misiūnas, Jurgis Re
kašius, Elžbieta Paurazienė, Pet. 
ras Bliūdžius, Petras Pagojus, 
Antanas Norus ir kiti. Iš disku
sijų paaiškėjo, kad Detroito laik
raščių bibliotekos kaip kad 
"Free Press" ir "Detroito 
News" užverstos iš okupuotos 
Lietuvos knygomis ir Įvairia 
literatūra. O geros literatūros 
kuri nušviestų tikrąją Lietu
vos padėtį — labai mažai, ar
ba iš vis nėra.

Nutarta nupirkti gerų knygų 
ir tas bibliotekas aprūpinti. Pa
skelbtą R.J. Huber ir Įrekor- 
duota rekorduose klaidingą pa

Nepaprasta 6 pėdų sniego pusnis Martyno Kavolio šeimos rezi
dencijos užpakaliniame kieme 1973 m. Velykų laiku East Dubuąue 
priemiestyje, Illinois. Andrė Kavolvr-. ju “Jdnėjančiu šuneliu 
vaizdelio vidury. Nuotrauka daryta Patricijos Kavolienės.

reiškimą daryti žygių jį atitai
syti.

Susirinkimas buvo pravestas 
labai sklandžiai ir visi klausi
mai buvo išsiaiškinti.

ROBERTAS SELENIS 
GABUS STUDENTAS

Robertas Selenis, jaunas visuo
menininkas ir Detroito lietuvių 
studentų pirmininkas.

Balandžio 8 d._ Detroito uni
versitete buvo atžymėti gabūs 
studentai, jų tarpe ir Detroito 
lietuvių studentų pirmininkas Ro
bertas Selenis, kuris studijuoja 
tarptautinę politiką. Tą dieną 
Robertas Selenis buvo priimtas 
į garbės korporaciją, apdovano
tas mokslo pažangumo medaliu 
ir įteiktas dekano raktas. Det
roito universiteto laikraštis 
"Varsity News" paduodamas są 
rašą pagerbiamų studentų, kar
tu pažymi, kad iš viso univer
siteto šiais metais dekano rak
tą gauna tik 10 studentų, mokslo 
pažangumo medalius 47 (tik du 
iš politinių mokslų skyriaus) ir 
39 studentai priimti į garbės 
korporacijas.

Nors Robertas Selenis labai 
aktyvus lietuviškoje veikloje, ta
čiau moksle pasiekė ir kitą pa
žangą, keturių metų politinių 
mokslų kursą baigė per tris me
tus, peršokdamas net du semest
rus. Šį pavasarį Robertas Sele
nis jau gaus bakalauro laipsnį iš 
politinių mokslų.

Universitete ir už universite
to, Robertas visuomet drąsiai iš
kelia Lietuvos reikalus, todėl 
universitetas visuomet jį dele
guoja Detroito universitetą atsto
vauti kituose universitetuose. 
Jis yra atstovavęs Ann Arbor 
universitete ir Jungtinių Tautų 
savaitės masinėse demonstraci
jose, kur pasakė ganą drąsią kal
bą.

Kovo 30, 31 ir balandžio 1 d. 
buvo vienintelis universiteto at
stovas Prezidentiniame simpo
ziume, kuris įvyko French Liek, 
Ind. kur buvo suvažiavę atstovai 
iš 200 universitetų. Simpoziume 
taip pat dalyvavo Amerikos vy
riausybės senato atstovų rūmų 
ir kariuomenės atstovai.

PROF. VAINUClO K. 
VAITKEVIČIAUS PASKAITA

Balandžio 8 d. Lietuvių Na
muose Wayne Statė Universiteto 
prof. Vainutis K. Vaitkevičius, 
MD laikė paskaitą "Ką kiekvie
nas turėtų žinoti apie vėžį".

Prof. pasakymu vėžys atsi
randa: odos -- nuo per daug kai- 
tinimosi saulėje, plaučių — nuo 
rūkymo, skilvio —nuogėrimo. 
Taip pat paaiškino kaip vėžys at 
siranda ir kitose kūno dalyse ir 
skaidrėmis pailiustravo-atsira- 
dimo žymes.

Amerikoje 1000 žmonių miršta 
nuo vėžio kiekvieną dieną.Po pas
kaitos atsakinėjo į svečių paklau
simus.

Paskaitą surengė Detroito Lie
tuvių Kultūros klubas, kuriam 
pirmininkauja Antanas Mustei
kis.

t
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PAVASARIO BALIUS
Vysk. Valančiaus Litua

nistinės Mokyklos pavasa
rio balius ir šiais metais 
įvyks Atvelykio šeštadienį, 
balandžio mėn. 28 d., 7:30 
vai. vakare šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

VISI LIETUVIAI DALYVAUKIME
PAMINKLO ATIDARYMO IŠKILMĖSE,

1973 M. GEGUŽĖS 13 D. PAMALDOS 10 VAL. RYTO ŠV. PANELĖS 
NEPALIAUJAMOS PAGALBOS BAŽNYČIOJE.

PAMINKLO PAŠVENTINIMAS — TUOJ PO PAMALDŲ. ORGANIZACIJAS PRAŠOME DALYVAUTI SU 
VĖLIAVOMIS.-

Iškilmingas banketas-koncertas 1 8022 Neff Rd. viršutinėje salėje. Pradžia 4 v. p. p.
Kvietimus prašome užsakyti ar įsigyti iki gegužės 9 d. kreipiantis: Baltic Delicatessen, tel. 481-5314, Patria,

531-6720, J. Sadauskas 481-0693, J. Darnusis 381*-8408 ir A. Kalvaitis 962-1766.
AUKA — $6.00 ASMENIUI. PELNAS SKIRIAMAS PAMINKLO STATYBAI.

PAMINKLO STATYBOS KOMITETAS

PARDUODAMI NAMAI
Dviejų šeimų namas prie 

Huntmere, 1 tuščias butas. 
Vienos šeimos prie Mohi- 
can, tuščias. Arti lietuvių 
parapijos. Skambinti.: KE 
1-9286 ir IV 1-1626. (32-35)

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios parapijos rajo

ne. Didelis mūrinis dviejų 
šeimų namas po 7 kamba
rius kiekviename bute, di
delis kiemas, 2V2 garažai, 
gražiai įrengta.

ČIPKUS REALTY
943-0910

Programoje išraiškos šo
kio šokėja Regina Kryža- 
nauskaitė-Giniotienė iš To
ronto ir Čiurlionio ansamb
lio tautinių šokių grupė va
dovaujama Petro Maželio 
palydint kanklių ir kitų 
tautinių instrumentų or
kestrui vadovaujamam po
nų Mikulskių.

Šiltą vakarienę ruošia pa
tyrusios tėvų komiteto po
nios.

Šokiams gros Continental 
Music kapela.

Stalus po dešimt asmenų 
ir pavienias vietas prašome 
rezervuoti pas E. Alšėnienę 
telef. 526-6831. B. Maine-

Dr. K. Pautienis demonstruoja Clevelando šaulių susirinkime filmą apie širdies atakas. 
J. Garlos nuotrauka

Rodė filmcį apie širdies priepuolius

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

lienę telef. 692-1690, L. 
Nagevičiene telef. 845-4954 
ir Z. Gobį telef. 442-0022.

Kaina porai $15.00, vie
nam asmeniui $8.00 ir stu
dentams bei moksleiviams 
$3.00.

Pavasario balių ruošia 
tėvų komitetas.

DIRVOS RUDENS 
BALIUS

Šio rudens parengimų se
zonas bus atidarytas Dirvos 
baliumi rugsėjo 15 d. Nau
jųjų Lietuvių Namų poky
lių salėje su įdomia menine 
programa.

• Naujųjų Lietuvių Na
mų CIevelande oficialus ati
darymas įvyks š. m. birželio 
23-24 d. Visi Clevelando lie
tuviai maloniai kviečiami 
iškilmėse dalyvauti.

• Clevelando Vyrų Okte
to maratonas įvyks gegu
žės 12 d., Čiurlionio An
samblio namuose. Pradžio 
7 vai. vakaro, pabaiga 2 
vai. ryto. Koncerto metu 
svečiai patogiai sėdės prie 
staliukų ir galės gaivinti 
sielą daina, o kūną savo 
mėgstamu gėrimu. Durys 
bus atrakintos 6:30 v. v. 
Svečiai kviečiami ateiti bet 
kuriuo laiku ii’ išklausyti 
dalį programos ar visas 
septynias.

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

Š.m. balandžio 8 d.Šv. 
Jurgio parapijos salėje 
Clevelando šauliai rodė 
Amerikos Širdies drau
gijos pagamintą filmą 
apie širdies atakas. Pa
aiškinimus laike filmo 
demonstravimo davė dr. 
K. Pautienis.

Jei pilnai užsikemša 
kraujo krešuliu viena iš 
širdies vainikinių arte
rijų, kuri maitina širdį, 
priepuolis dažniausia bū
na staigus ir mirtinas. 
Jei nepilnai užsikemša 
arba užsikemša jos ma
ža šakelė, tai širdies 
smūgis būna sunkus, bet 
dažniausiai ne mirtinas. 
Amerikoje kasmet pasi
taiko virš pusės milijo
no širdies atakų. Labai 
didelis nuošimtis širdies 
priepuolių baigiasi mir
timi, namie arba ligonį 
vežant į ligoninę. Ameri
koje mirtis nuo korona
rinių širdies priepuolių 
kasmet didėja. 1930 me
tais iš 100.000 žmonių 
širdies priepuoliu ištikta 
buvo tik 7.9, o jau 1963 
iš 100.000 žmonių šir
dies priepuolių pasitaikė 
290 su širdies atakomis.

Amerikos Širdies drau
gijos specialistai skelbia 
šiuos žymesnius simpto
mus širdies priepuolio: 
prailgintas spaudimo 
jausmas arba skaus
mas užpakalyje vidurio 
krūtinės; širdies skaus
mas gali persiduoti į kai

rįjį petį į rankas, skaus
mas gali įradijuoti į kak
lą arba apatinįžandikau- 
lį; su minėtu skausmu 
vyksta kūno prakaitavi
mas, minėti skausmo 
simptomai gali laikinai 
pranykti ir vėl už kiek 
laiko pasirodyti; jei aukš
čiau minėti simptomai pa 
sirodė, patartina tuojau 
šaukti gydytoją arba ligo
nį vežti į ligoninę.

Širdies Draugija skel
bia patarimus, kaip su
mažinti širdies priepuo
lių skaičių. Patartina 
nerūkyti, nes rūkymas di 
dina širdies priepuolių 
skaičių, valgyti kiek gali
ma mažiau gyvulinių rie
balų, vengti labai sun
kaus ir greito nervuoto 
darbo.

Amerikos Širdies 
Draugija, taip pat paga
mino filmą apie galvos 
kraujo indų ūminius su
sirgimus stroke — smū
gis į galvą, kada galvoje 
dėl kraujo indų užsikim
šimo arba kraujavimo, 
dalis smegenų negauna 
kraujo ir žmogus gali 
staiga netekti sąmonės 
ir miršta, jei užsikemša 
didelis galvos kraujo in
das arba gaunasi didelis 
staigus kraujavimas nuo 
plyšusios arterijos.

Jei gydytojas iš anks
to ligonio negydė ir nėra 
matęs, tai gydytojui la
bai sunku nustatyti mir
ties priežastį ar ligonis

staiga mirė nuo širdies 
atakos ar žmogus numirė 
nuo smūgio į galvą užsi
kimšus stambiam galvos 
kraujo indui, ar staiga 
plyšus stambesnei arte
rijai.

Dr. K. Pautienis

IŠNUOMOJAMAS KAM
BARYS lietuvei pensinin
kei moteriai. Netoli E. 185 
gatvės. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogu
mais. Skambinti savaitės 
dienomis po 3:30 vai. vak. 
telef. 481-7081. (30-31)

PARDUODAMAS NAMAS
East 185 gatvės rajone. 3 

miegamųjų, colonial. 20x22 
garažas. Moderni virtuvė ir 
vonia. Parduoda savinin
kas. Tel. 531-2554. (29-32)

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

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

CLEVELANDO PARENGIMU-u

KALENDORIUS

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 ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖDINAMA IR YRĄ DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotoj ai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Clevelando Vyrų Oktetas, š.m. gegužės mėn. 12 d., šeštadienį, Čiurlionio Ansamblio namuose dai
nuos 100 dainų. Sėdi iš kairės: R. Bublys, V, Žiedonis, R. Babickas, G. Motiejūnas ir R. Butkus. Stovi: 
M. Motiejūnas, M. Aukštuolis, D,-Staniškis ir A. Gylys.

BALANDŽIO 28 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

GEGUŽĖS 5-6 D. Clevelando 
ateitininkų šeimos šventė.

GEGUŽES 12 D. Clevelando 
vyrų okteto 100-to dainų mara
tonas.

GEGUŽES 13 D,. Naujos Pa
rapijos salėje Lietuvių Šimtme
čiui atžymėti paminklo šventini
mo iškilmės.

GEGUŽES 20 D. Motinos Die 
nos minėjimas. Ruošia Cleve
lando Šaulių Moterų Sekcija.

BIRŽELIO 3 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas Nąuj. parapijos 
salėje.

BIRŽELIO 9 D. Čiurlionio an
samblio koncertas.

BIRŽELIO 10 D. Algio Rukšė
no knygos apie Simą Kudirką pri 
statymas visuomenei. Rengia 
Clevelando neolituanai.

BIRŽELIO 17 D. Lietuvos okti 
pacijos — tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimas. Rengia ALT 
skyrius*

BIRŽELIO 23-24 D. Naujųjų 
Lietuvių Namų CIevelande oficia
lus atidarymas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-gos Seimui rengti 
komiteto pranešimas

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos sei
mai vyksta kas antri me 
tai. 1973 metų Sąjungos 
Seimui Centro Valdyba 
parinko Detroitą ir pave 
dė Detroito skyriui sei
mo rengimo organizaci
nį darbą.

Seimui rengti komite
tą sudaro: Jonas Švoba 
— pirmininkas, inž. Jo
nas Gaižutis — vicepir

mininkas, Dalia Gilvydie 
nė — vicepirmininkė, 
Juozas Lesčinskas — iž
dininkas, Stasys Šimoliū 
nas — vicepirmininkas 
ir sekretorius, nariai: 
Alb. Grigaitis, Ant. Mus
teikis, Vladas Pauža, Vin 
cas Tamošiūnas, Marija 
Sims ir Vincas Šarka. Sei 
mui rengti komitetas turi 
vilties, kad skyriaus na
riai, pritariantieji ir visi

to orkestras "Atžaly
nas".

Rengimo komitetas iš
siuntinėjo nemažai pa
kvietimų; bet negalėjo 
daugelio surasti adresų, 
todėl visus, norinčius dsu- 
lyvauti seime ar bankete 
maloniai kviečiame. In
formacijų prašom kreip
tis į Joną Švobą tel. 547- 
2859, į Stasį Simoliūną 
tel. UN 1-5975, į Juozą 
Lesčinską tel. LU1-5318, 
į Dalią Gilvydienę tel. 
626-6639. Be to, pakvie
timų ir bilietų į banketą 
galima gauti pas Vladą 
Paužą jo krautuvėje.

Visus svečius ir vieš
nias prašome vietas įban 
ketą užsisakyti iš anksto. 
Komitetas turės iš anks
to viešbučiui užsakyti ga
rantuotą dalyvių skaičių 
bankete ir sumokėti. Po 
to viešbutis padidinti te
sutinka labai mažą pro
centą. Todėl komitetui 
reikalinga iš anksto turė
ti visiškai apytikrį banke 
to dalyvių skaičių.

Tad laukiame visų vieš 
nių ir svečių š.m. gegu
žės 26 d. 8 vai. vakaro 
Troy Hilton Inn salėse.

ALTS-gos Seimui 
Rengti Komitetas

Dirvos artimam bendradarbiui, tau

riam lietuviui,

STASIUI ŽYMANTUI 

mirus, žmonai MARIJAI BIRŽIŠKAI- 

TEI-ŽYMANTIENEI ir artimiesiems 

reiškia gilią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

kiti detroitiškiai visoke
riopai pąrems komiteto 
pastangas.

Seimas ir banketas 
vyks ne Detroito mies
to centre, bet jo prie
miestyje, kur yra pla
čiau ir erdviau, būtent, 
naujose ir moderniose 
patalpose TROY HIL
TON INN, Maple Rd., 
(15 mil.) & Stephenson 
Highway, Troy, Mich., 
48084, telef. (313) 583- 
9000.

Iš Detroito, geriausia 
važiuoti 75 greitkeliu 
šiaurėn, Flinto link, li
gi 14 mylios. Ten prie 
šviesų padaryti U pasi
sukimą kairėn, išlindus 
atgal pro 75 kelio tiltą, 
prie šviesų sukti dešinėn 
į Stephenson hwy, juo pa
važiavus šiaurėn apie 
3/4 mylios kairėje mato
si iškaba HILTON.

Važiuojant nuo Tole
do 75 greitkeliu ir nuo 
Chicągos 94-tuoju, apie 
Detroito vidurį, sekant

kelio iškabas, reikia per 
eiti į greitkelį 75 North- 
Flint ir juo važiuoti šiau 
rėn ligi 14 mylios.

Iš Metropolitan Air- 
port kas 30 minučių gali 
ma gauti limuziną ir au
tobusiuką į Troy Hilton 
Inn. Jei nesusirandama, 
patariama kreiptis į Air.. 
porto informaciją.

Seimo programa ir lai 
kas skelbiama Dirvoje at 
skirai.

Gegužės 26 d. 8 vai. 
po pietų prasideda Seimo 
banketas, kuriame bus ge 
ra proga susitikti senų 
pažįstamų ir susirasti 
naujų, pasidžiaugti gra
žia programa ir pasišok
ti. Didelę ir labai malo
nią paslaugą banketui pa 
darė operų solistė Roma 
Mastienė, kuri sutiko at
likti meninę programą, 
akompanuojant muzikui 
Manigirdui K. Motekai- 
čiui. Šokiams gros Vytau
to Petrausko pilno sąsta-

AMERIKOS

LIETUVIŲ

Tautinės
Sąjungos SEIMAS

ALT S-gos Seimas Įvyks 1973 m. gegužės mėn. 26 
ir 27 dienomis Detroite, Troy Hilton Inn, Maple Road and 
Stephens Highvvay, Troy, Mich. 48084, telefonas (313) 
583-9000.

Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis prasidės 
šeštadienį, gegužės mėn. 26 d. 11 vai. ryto.

Seimo proga tą pačią dieną, 8 vai. vakaro, yra ren
giamas banketas, kuriame visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

šeštadienis, gegužės mėn. 26 d.
10:00-11:00
11:00-12:30

Tauriam lietuviui, aktyviam Lietu

vos laisvės kovotojui, buv. Vilniaus 

Universiteto Teisių Fakulteto dekanui, 

docentui

STASIUI ŽYMANTUI 

mirus, velionio žmoną MARIJĄ BIR- 

ŽIŠKAITĘ-ŽYMANTIENĘ ir arti
muosius užjaučia ir liūdesiu dalinasi

Lietuvos Laisvės Kovotojų
Sąjunga

Dipl. teisininkui
A. A.

KAZIMIERUI MILTAKIUI
mirus, jo dukterims YOLANTAI BAUŽIENEI ir 
ISMĖNAI LEFKIENEI ir jų šeimoms gilią užuo
jautą raiškiame

TEISININKAI DETROITE
K. Jokša 
K. Karvelis 
K. Kupetys 
J. Miką
I. Skirgaudas 
V. Staškus 
V. šarka
S. šimoliūnas 
M. šnapštys
J. G.

12:30-2:30

2:30-3:30
3:30-5:30

8:30

Registracija.
Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis:
1. Skyriaus ir Seimui rengti komiteto pirmininko 

Jono Švobos žodis,
2. Himnai,
3. Sąjungos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas,
4. Mirusiųjų narių pagerbimas — Kazimieras 

Pocius,
5. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga — ideolo

ginė. politinė ir kultūrinė organizacija —• 
Vytautas Abraitis,

6. Sveikinimai.
Darbo posėdis:
1. Seimo prezidiumo sudarymas,
2. Darbotvarkės priėmimas,
3. Seimo komisijų sudarymas,
4. Sąjungos Valdybos pranešimas,
5. Kontrolės Komisijos pranešimas.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
Pertrauka.
Darbo posėdis:
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio Vadovybės 

pranešimas — dr. Bronius Nemickas,
2. Pranešimas ALTo reikalais — Vaclovas Mažeika 

ii- Teodoras Blinstrubas,
3. Pranešimas BALFo reikalais — Emilija Čekienė,
4. Dabartinė tikrovė ir galima mūsų spaudos 

ateitis — Aleksas Laikūnas,
5. Diskusijos dėl pranešimų.
Banketas.
Programą išpildys sol. Roma Mastienė, akompa
nuojant muz. M. Motekaičiui ir Vytauto Petrausko 
orkestras "Atžalynas”.

Sekmadienis, gegužės mėn. 27 d.
10:00-12:00

Brangiam

DR. STEPONUI BIEŽIUI

mirus, reiškiame širdingą užuojautą 

velionio žmonai ONAI, dukrai JOLAN

DAI ir visiems velionio artimiesiems

Genovaitė ir Antanas
D i r z i a i

New Yorkas

Vieninteliam brangiam sūnui

A. A.

JURGIUI RUDOKUI

tragiškai žuvus, jo tėveliams SOFIJAI 

ir architektui STASIUI RUDOKAMS 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar

tu liūdime

Kubiliūnų šeima

12:00-2:00

Darbo posėdis:
1. Skyrių atstovų pranešimai,
2. Sąjungos skyrių veikla — Antanas Juodvalkis,
3. Diskusijos dėl pranešimų ir dėl bendros veiklos. 
Darbo posėdis:
1. Mandatų komisjios pranešimas,
2. Nominacijų komisijos pranešimas.
3. Rinkimai:

a) Sąjungos Pirmininko ir valdybos narių,
b) Kontrolės komisijos,
c) Tarybos,

4. Nutarimų komisijos pranešimas.
5. Kiti klausimai ir sumanymai,
6. Seimo uždarymas.

Seimui pasibaigus tose pat patalpose 3 vai. p. p. įvyks VIL
TIES DRAUGUOS narių susirinkimas.

Garbingam lietuviui — tremtinių sponsoriui

DR; STEPONUI BIEŽIUI,
mirus, didžio liūdesio valandoje tikrą lietuvišką 
užuojautą reiškiu ONAI BIEŽIENE1 ir dukrai 
JOLANDAI

B. Girčys

Architektui STASIUI KUDOKUI ir poniai 
SOFIJAI RUDOKIENEI, jų vieninteliam sūnui

JURGIUI KUDOKUI 
eismo nelaimėje tragiškai žuvus, reiškiu giliau
sią užuojautą

Kazys Pažemėnas 
Burlingame, Cal.

LOS ANGELES 
LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI 

KVIEČIA VISUS LIETUVIUS Į RENGIAMĄ

GEGUŽĖS ŽIEDU BALIU<- C-

i. m. gegužės mėn. 12 d., 8 vai. vak. 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE, 

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca. 90039.
Bus įdomi trumpa programa, vakarienė ir baras. 

Šokiams gros suomių "LATVALA" orkestras.
Vietas prašome rezervuoti skambinant pas:

H. Balcerienė 820*1620,
V. Mažeikiene 255-6961,
G. Raibiene 934-2123,
B. Mack’ala 664-7036
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