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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SKANDALO PASĖKOS
Žaizdos administracijai ar visai tautai?

Spauda ir televizija taip 
išpūtė Watergate skan
dalą, kad kartais atrodo, 
jog to skandalo padary
tos žaizdos niekados ne
galės užgyti. Nėra kal
bos, kad administracijai 
ir pačiam prezidentui, pa
daryta didelė žaizda. Su 
prezidento žinia ar be 
jos, bet jo naudai buvo 
griebtasi aiškiai nelega
lių žygių perrinkimui už 
tikrinti. Tai reiškia, kad 
prezidentas tiesiogiai ar 
netiesiogiai piktam iš
naudojo didelę galią, 
kurią į jo rankas atida
vė šio krašto konstituci 
ja. Situacija yra tokia 
bloga, kad atrodo, jogpre 
zidentas, net ir visai ne
kaltas būdamas, turėtų 
atsistatydinti, jei ne dėl 
kaltės pajautimo, tai 
bent iš praktiškų sume
timų: sudarytoje atmos
feroje neįmanoma val
dyti.

Kartu reikia atsiminti, 
kad beveik visi į Water- 
gate skandalą įvelti as
menys yra iš profei jos ad
vokatai ar buvę FBI pa
reigūnai, kurie negali pa
siteisinti įstatymų neži
nojimu. Tas faktas jau 
meta šešėlį visai teisi
ninkų profesijai. Ir tai 
yra žaizda jau visam 
kraštui.

Bet yra ir kita meda
lio pusė. Kai televizijos 
stotys nuo 10 iki 4 vai. 
po pietų pradėjo trans-

Dvejopi Vokietijos komunistai
Ryšium su Brežnevo atsilan

kymu į V. Vokietiją, vokiečių 
policija {vykdė plačią ir gausią 
KPD vadų ir narių medžioklę. 
Kodėl tik šie komunistai vokie
čių policijos buvo užpulti, pa
aiškės iš šio pranešimo.

Ne paslaptis, kad V. Vokieti
joje veikia gana daug {vairių 
komunistinių grupių: promaskvi 
niai komunistai, Mao šalinin
kai, trockininkai etc. Dvi svar
biausios V. Vokietijos komu
nistinės partijos yra legalizuo
tos: KPD ir DKP. Pirmoji yra 
Mao šalininkų, antroji — Brež
nevo. Be abejo, brežnevinė Ko
munistų partija, vadovaujama K. 
Tachmanno, yra privilegijuota. 
Ji 1972 m. dalyvayo parlamento 
rinkimuose ir surinko 114.000 
balsų. Partija turi apie 34.000 
narių. Tačiau ir V. Vokietijos 
maocistai yra gerokai išsi
plėtę. Jie turi ne tik partijos 
centrinę Dortmunde, bet ir pla. 
tų celių, simpatizanų tinklą vi
soje Vokietijoje. Jų {taka siekia 
"Lygą prieš imperializmą”, 
"Vietnamo komitetą", profesi
nių sąjungų revoliucininkus, jau
nimo, studentų ir moksleivių 
komunistines organizacijas. Tai. 
gi, maocistinė Komunistų par
tija yra rimta brežnevinės kon
kurentė.

Oficialiai paskelbus apieBrež- 
nevo vizitą Bonnoje, maocisti- 
nės Komunistų partijos vadai

VYTAUTAS MESKAUSKAS

liuoti specialaus senato 
komiteto liudininkų tar
dymus, daug žiūrovų pra
dėjo protestuoti. Jie mie
liau žiūrėtų savo įpras
tines programas. Water- 
gate jų neįdomauja. Tai 
kalba už tai, kad masės 
nėra taip suinteresuo
tos politikų švarumu kaip 
spaudos ir televizijos ko
mentatoriai. Gyvenimo 
patyrimas jas moko, kad 
nė vienas politikas nėra 
100% 'švarus', kad prak
tiškai visai 'švariam' 
žmogui sunku iškilti ir 
išsilaikyti politikoje. Nie
kam nėra paslaptis di
džiųjų miestų politinių 
partijų 'mašinos', ku
rios tik vienos gali pra
vesti savo kandidatus. Ko
va prieš tas 'mašinas' 
tik retai pasisekdavo. Vi
sa eilė miesto vadovų 
nežiūrint visos žinomos 
mašinų nelegalios veik
los vistiek buvo ir yra la
bai populiarūs, pvz. Chi- 
cagos Daley. O ką kalbė
ti apie darbininkų unijų 
rinkimus.

Na, o advokatai masių 
akyse ir yra tam, kad įs
tatymus padėtų apeiti. To 
dėl staigus 'skaistybės' 
reikalavimas iš politikų 
ir teisininkų gali pasiro 
dyti įtartinas. Lengviau 
įskaityti visuotiną nuo
monę, kad visi suka sa

M. Sargenis 
viešai pareiškė, kad jie o r gani 
zuos demonstracijas prieš 
Brežnevą. Šis jų pareiškimas 
sukėlė socialdemokratų ir li
beralų vyriausybės baimę ir 
budrumą. Nordrhein-Westfali- 
jos krašto vidaus ministeris Wil. 
Ii Weyer, liberalas, iš anksto 
jau vokiečių visumenę {spėjo, 
kad KPD yra antikonstitucinė 
organizacija ir yra reikalinga 
uždrausti. Be abejo, Genscher, 
visos V. Vokietijos vidaus rei
kalų ministeris, savo partinio 
draugo Weyer tezei mielai pri
tarė ir pavedė politinei ir vie
šajai policijai {vykdyti DKP cent
rinėje ir periferijose kratas. 
Tos kratos buvo padarytos Dort
munde, Bochume, Koelne, Kre- 
felde, Monheime, Aachene ir 
Muenchene. Dortmunde buvo su
imtas šios partijos ideologas ir 
vadovas Juergen Horlemann. Ki
tas vadas — Christian Semler 
pasislėpė ir yra policijos pa
ieškomas. Per kratas rasta daug 
inkriminuojančios priešvalstybi 
nės medžiagos. Horlemann at
virai ir drąsiai pasisako už de
mokratinės V. Vokietijos valsty
bės panaikinimą. Jis dar toliau 
siekia: jis siekia panaikinti ne 
tik buržuaines valstybes Vaka
ruose, bet ir naująją buržuazi
ją Rytų Europoje, Anot jo. Ry
tų bloko komunistai nėra nieku

(Nukelta { 2 psl.)

vo naudai kiek gali, bet 
Nixono vyrai buvo ma
žiau laimingi už kitus, jie 
leidosi pagaunami.

Tokias nuotaikas tu
rint galvoje galima net 
spėti, kad kuriam laikui 
praėjus Watergate afera 
įgris iki gyvo kaulo ir 
bus pradėta po truputįuž- 
miršti. Kas leistų tikėti, 
kad bent Nixonas asme
niškai po truputį atgaus 
savo autoritetą, reikalin
gą sėkmingai valdyti su 
kitos partijos dauguma 
kongrese ir senate. Kad 
to galima tikėtis, rodo ir 
paskutinis Gallupo ap
klausinėjimas. Į pastaty
tą klausimą: Kas tavo nuo
mone yra svarbiausia nū
dienė šio krašto poble- 
ma, 62% atsakė, kad aukš 
ta pragyvenimo kaina, 
17% nusikaltimai, 16% 
narkotikai ir tiek pat 16% 
korupcija valstybės apa
rate — Watergate. Gali
ma tikėtis, kad dėka se
nato komisijos tyrinėji
mo tas nuošimtis gali pa
kilti, tačiau vargu susirū
pinimas Watergate virs 
svarbiausia problema. 
Juo labiau, kad sykį pa
tekęs į televizijos prožek 
torių šviesą tas komi
tetas bandys joje išsilai
kyti visą savo terminą t. 
y. iki ateinančių metų vn - 
sario mėn. 28 dienos. 
Kas gali tiek laiko domė
tis Watergate byla? Tiek 
ilgai niekas nenorės skai
tyti ir žurnalistų išve
džiojimus kokia nedrau
giška jiems buvo Nixono 
aplinkuma, kuri dabar 
bus pakeista.

Pabaigai įdomi smulk
mena. Watergate afera 
sudavė smūgį ne tik Ri
chardui M, Nixonui, bet 
greičiausiai užbaigė ir jo 
eventualaus varžovo Ed- 
ward Kennedy karjerą. 
Negalima rėkti apieNixo 
no nedorumą ir kartu už 
miršti Chappaąuiddickin 
cidentą. Jis turėtų sukliu- 
dyti Kennedy kandidatū
rai 1976 m.

Už tat viską sutrau
kiant neatrodo, kad Wa- 
tergate skandalas paliks 
tautai didelių žaizdų ran
dus. Būnant optimistu, 
galim manyti, kad jis ga 
Ii palikti daugiau naudos 
negu žalos. Būtent tuo 
atveju, jei skandalas pa
skatins pravesti rinkimų 
finansavimo reformas ir 
ko gero prailginti prezi- 
dentavimą iki šešių me
tų, bet tik vienam termi
nui. Tuo atveju, žmogus, 
kuriam į rankas konsti
tucija sudėjo tiek daug 
galios, nebus suintere
suotas savo perrinkimu 
t.y. neturės motyvo savo 
galią išnaudoti piktam.

Lietuvių Fondo narių metinis suvažiavimas, 1973 m. gegužės 12 d. Chicagoje, Jaunimo Centre. Kai
rėje sekretoriatas: P. Kilius, A. Būga ir inž. V. Kutkus. Prezidiumas iš kairės: Dr. J. Valaitis, inž, 
V. Kamantas, atsistojęs A, Juodvalkis (pirmininkaująs) Dr. K. Ambrozaitis. Kairėje { klausimus atsa
ko Dr. A. Razma. v. Noreikos nuotrauka

DARBINGAS LIETUVIU FONDO
SUVAŽIAVIMAS ANTANAS JUODVALKIS

Lietuvių Fondo metinis narių 
suvažiavimas {vyko 1973 m. ge
gužės 12 d. Jaunimo Centre, Chi 
cagoje. Dalyvavo 89 nariai su 
2634 balsais.

Suvažiavimą atidarė ir daly
vius pasveikino Tarybos pirmi
ninkas dr. Kazys Ambrozaitis, 
palinkėdamas našaus darbo.

Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Kezys S.J. Minutės susikaupimu 
pagerbti mirę Fondo nariai. Al
bumas su meniškai {rašytais mi
rusiųjų vardais buvo padėtas ša
lę prezidiumo stalo ir papuoštas 
gėlėmis.

Į prezidiumą buvo pasiūlyti ir 
suvažiavimo patvirtinti šie as
menys: pirmininkas -- dr. P. 
Kisielius iš Cicero, inž. V. Ka
mantas iš Darien ir A. Juodval
kis iš East Chicągos; sekreto
riauti — P. Kilius iš Palos 
Heights, inž. V. Kutkus iš Det
roito ir A. Būga iš Chicągos.

Sudarytos šios komisijos:
a) mandatų - registracijos 

— pirm. A. Rėklaitis, nariai —
K. Barzdukas, J. Želvys, K. Gir- 
vilas, A. Kreiva, S. Rauckinas 
ir P. Ličkus. Šiai komisijai taip 
pat pavesta ir balsų skaičiavi
mas.

b) nominacijų: inž. V, Nau
džius, dr. F. Kaunas ir S. Rauc, 
kinas.

c) rezoliucijų: dr. G. Balukas, 
dr. V. Šimaitis ir P. Turūta.

d) spaudos komisijai vadovau
ti pavesta S. Džiugui, o visi 
spaudos atstovai pakviesti prie 
spaudos stalo (deja, nė vieno ne 
teko matyti).

PRANEŠIMAI
Pirmasis pranešimą padarė 

Tarybos pirm. dr. K. Ambrozai
tis. Taryba susideda išl8asme- 
nų, kurių 1/3 kas metai perrenka
ma. Taryba turėjo 5 posėdžius. 
50% narių dalyvavo visuose posė
džiuose. Blogiau su tais, kurie 
gyvena tolimiausiose vietovėse 
-- Los Angeles, New York irkt. 
Vienas tik V. Kutkus iš Detroito, 
dėl labai svarbių priežasčių ne
dalyvavo vienam posėdyje. Tai 
reta išimtis, tokių pareigingų 
asmenų mažai tėra. Iš Tarybos 
sekretoriaus pareigų pasitraukė 
dr. F. Kaunas ir nuo š.m. pra
džios toms pareigoms išrinktas 
P. Kilius. Posėdžių protokolai 
rašomi dviem kalbom: lietuvių 
ir anglų.

š.m. gegužės 1 d. pagrindinis 

kapitalas siekė $817478.47 su 
3235 nariais.

Administracines pareigas at
lieka Valdyba, susidedanti iš 7 na 
rių, kurių 4 asmenys buvo apmo
kami. Administracijai išleista 
$18550.84 arba 2.37%nuo pagrin
dinio dapitalo (o koks procentas 
būtų nuo gauto pelno?).

Taryboje veikė trys nuolatinės 
ir viena laikinė komisijos: inves
tavimo, pelno skirstymo ir sta
tuto, o laikinė komisija buvo su
daryta spec. reikalui — K. Ru- 
daitytės literatūros premijų sky
rimui .paruošti. Nors Fondo at
stovavimas pavestas Valdybai, 
bet dažnai tenka atstovauti ir Ta. 
rybos pirmininkui.

Žvelgdamas { ateitį Tarybos 
pirm. Ambrozaitis norėtų, kad 
būtų užbaigtas bent pirmasis mi
lijonas, o gautas pelnas nemažė
tų ir lietuvių kultūriniams reika
lams kas metai būtų galima skir
ti pastovias sumas. Šie metai 
reikia skelbti testamentų ir pa
likimų metais, dairytis { savo 
nuosavos būstinės Išgijimą ir 
siekti kuo didžiausios sumos 
kultūriniams reikalams paskirs - 
tymo. Dėkojo visiems Tarybos 
nariams, Valdybai ir visoms ko
misijoms už nuoširdų bendradar
biavimą.

Antruoju pranešimą padarė 
valdybos pirmininkas dr. Jonas 
Valaitis. Jis pateikė 10 punktų 
programą (deja, jo pranešimas 
nebuvo suvažiavimui raštu pa
tiektas, tad sunku viską tiksliai 
atpasakoti), šiais metais pasi
baigė Fondo įsipareigojimai Chi- 
cagos universitetui, lektoriams, 
studentams ir kt. Gerai veikia 
lituanistinės studijos Illinois 
universitete. -- Svarstomas sa
vų namų įsigijimo klausimas. 
Valdyba laikėsi taupumo ir ne
išėjo iš sudarytos sąmatos ri
bų. Dėkojo visiems valdybos na
riams už sąžiningai atliktas pa
reigas.
Valdybos vicepirmininkas, va

jų ir reikalų vedėjas A. Rėklai
tis parėmė pirm. Valaičio pra
nešimą ir papildė {vairiais da
viniais, pateiktais net penkiose 
lentelėse. Vają {vykdė ar planą 
perviršijo jau 19 apylinkių. Fon
do kapitalo didinimas daugiausia 
gula ant vajų komitetų bei {galio 
tinių pečių. Jų pastangomis yra 
pasiektas dabartinis kapitalas ir 
tikimasi sulaukti ir numatytos 
milijoninės sumos. Vajaus rengi

niai yra geras būdas didinti Fon
do kapitalą, tik reikia tam tiks
lui surasti pasišventusių asme
nų.

Medaliai ir lipinukai duoda 
pelną, šiuo metu galima gauti 
trijų Lietuvos prezidentų ir ka. 
raliaus Mindaugo medalių.

Iždininkas K. Barzdukas pa
teikė finansinį apyskaitą, iš ku
rios matosi, kad 1973.1.1 d. pa
grindinis kapitalas sudarė 
$793619.72 (prieš metus $720, 
445.92). Padidėjo 73,173.80. Ad
ministracinės išlaidos $18,550. 
84 (10,300.28), padidėjo $8,250. 
56. Gauta pelno $58,785.46 (40, 
885.02) -- padidėjo 18,000.44. 
Kapitalas investuotas {vertybės 
popierius: akcijas ir obligacijas. 
Akcijose yra netoli pusės mii- 
jono suma, o likusieji kitokiuose 
vertybės popieriuose. Pelno 
skirstymo komisijai pervesta 
$57380.

Investavimo komisijos vardu 
pranešimą padarė pirmininkas 
inž. V. Naudžius. Investavimai 
daromi per Security Supervisor 
Investment bendrovę. Pinigai in
vestuojami tik visos Tarybos nu
tarimu. Stengiamasi kapitalą įdė
ti saugiai ir gauti kuo didesnį pel
ną. Investavimo komisija nepri
taria savų namų pirkimui. Bus 
investuotas didelis kapitalas, o 

pelnas gausis labai abejotinas. 
Pelnas reikalingas šiandien, kol 
yra pajėgių asmenų atlikti lietu
viškos kultūros ugdymo darbus.

Pelno skirstymo komisijos 
vardu pranešimą padarė pirm, 
dr. A. Razma. Komisija' dirbo 
nuoširdžioje dvasioje ir jokių 
nesusipratimų neturėjo, nors po 
sėdžiai užtrukdavo net po 6 va
landas. Pelną stengiamasi skirs, 
tyti tokiu principu: 50% švieti
mo reikalams per L.B. Švieti
mo Tarybą; 25% kultūriniams 
reikalams ir likusieji 25% spe
cialiems projektams. Komisijos 
darbą labai apsunkina neturėji
mas Kultūros Tarybos ir kultū
rinių reikalų plano. Yra papra
šyta LB valdyba sudaryti kultū
ros reikalų planą ir pateikti L. 
Fondui. Šiais metais gauta pra 
šymų 157,732.00 doL sumai, o 
paskirstyta 57,380.00 dol. Vieni 
prašymai dalinai patenkinami, ki 
ti -- ne taip aktualūs,nustumia
mi kitiems metams.

Specialios komisijos vardu 
pranešimą padarė tos komisijos 

(Nukelta {3 psl.)

Geriausios sėkmės Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimui 
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ši savaitgalį Detroite nuoširdžiai linki Dirva.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

HIPIU KARNAVALE
Šiuo metu visoje Australijoje 

yra mokyklų dvisavaitinės ru
dens atostogos, kurių metn 
Aąuarius draugija, esantis Aus
tralijos Studentų Unijos kultū
rinis padalinys, surengė "Aqua 
rljaus gyvenimo festivalį” Šis 
festivalis randasi apie 500 mylių 
nuo Sydnėjaus j Šiaurę, labai ma
žame ir, niekad iki Šiol negirdė' 
tame Nimbin miestelyje, turin
čiame nepilnus 300 gyventojų, 
kelias krautuves ir vieną hotelj. 
Šį festivalį remia pati studentų 
unija, kitos organizacijos ir net 
"Peter Stuyvesant Trust". Pa
grindinis Šio festivalio tikslas 
yra atsiskirti nuo kasdieninio 
normalaus gyvenimo, nuo už
terštų miestų, nuo kasdieninių 
darbų įstaigose, nuo universite
tų, mokyklų, normalaus gyveni
mo namuose, šeimoje ir dvi sa
vaites išbandyti ateities naująjį 
antikultūrinį ir kontraciviliza- 
cinį gyvenimo ir išsilaikymo bū
dą, kur kasdieniniame gyvenime 
nėra jokių rūpesčių, kur žmogus 
gali išgyventi ir išsilaikyti 
natūraliu būdu, nepažeistu esa
mos civilizaijos. Iš šių dienų 
modernaus gyvenimo, ne tik čia 
Australijoje, bet ir kituose pa
saulio kraštuose, esantieji ir bfl- 
simieji Aąuarius gyvenimo ir kul
tūros garbintojai, nori sugrįž
ti į primityvų žmonių ir genčių, 
dabar moderniškiau vadinamų 
komflnų, gyvenimą.

Netikėtai aną penktadienį bu
vusio savo bendradarbio, buvu
sio trečio kurso sgudento ir ga
na protingo ir išsilavinusio hi
pio draugo, dabar gyvenančio iš 
savo komunos draugų ir draugių, 
o gal ir iš savo turtingų tėvų, ta
pau pakviestas su kitais jų hi
piais draugais nuvažiuoti į šį fes
tivalį ir pačiam pamatyti nau
jojo gyvenimo atmosferą, susipa. 
žinti su jų siūlomomis norma
laus gyvenimo priešingybėmis, 
kurios, jų galvojimu, labai grei
tai pašalins esamąją dabartinę 
kultūrą ir žmonės grįš J primi
tyvų taikos gyvenimą, kuriame

Dvejopi...
(Atkelta iš 1 psl.) 

geresni už kapitalistus, nes ir 
jie iš darbininkų prakaito glem
žta sau į kišenes.

V. Vokietijos maocistinės Ko
munistų partijos toks kietas nu
sistatymas prieš maskvinį,brež
nevinį komunizmą,beabejo, šian
dien nesiderina su V. Vokietijos 
užsienio politika. Ypač jis pasi
darė pavojingas tuo metu, kada 
B r ežneva s a tvyks ta į B onną, ka ip 
pageidaujamas svečias. Bet 
mums nesuprantama, kodėl V, 
Vokietijos dabartinė vyriausy
bė toleravo KDP iki šiol ir ko
dėl ji griebėsi griežtų policinių 
priemonių tik kelios dienos prieš 
Brežnevo atsilankymą? Dar la
biau nesuprantama, kodėl viena 
komunistinė partija yra persekio
jama ir ruošiamasi uždaryti, o ki
tai komunistinei partijai bus lei
džiama Bonoje iškelti raudonas 
vėliavas ir garbinti Brežnevą?

Toks nevienodas V. Vokieti
jos dabartinės vyriausybės dvie
jų komunistinių partijų trakta
vimas yra tik Maskvos baimė ir 
pataikavimas "galingesniam". 
Juk ir brežnevinė V. Vokietijos 
Komunistų partija siekia panai
kinti demokratinę santvarką ir 
įvesti proletariato diktatūrą pa
gal Rytų Vokietijos modelį. Tai
gi, brežnevinis komunizmas V, 
Vokietijai yra daug pavojinges
nis, negu maocistinis, nes brež
nevinis komunizmas yra V. Vo
kietijos pašonėje, militariškai 
nuo galvos iki kojų apginkluo
tas, pačių vokiečių beveik 17 mi
lijonų palaikomas. Mao iŠ Azi
jos vargiai atsikels su savo ar
mija ginti vokiečių maocistų po
zicijų. Tačiau Mao ir jo vokie
čiai šalininkai turi tiesą, kada 
skelbia, jog Brežnevas yra tai
kos veidmainys, Rytų Europos 
tautų pavergėjas ir išnaudoto
jas, kuris siekia išplėsti šį iš
naudotojų komunizmą ir visoje 
Europoje.

Musų akimis, betkoks komu
nizmas yra kiekvienos tautos ne 
laimė. Akla ta tauta, kuri šios 
nelaimės nemato, o akliausia, ku
ri pati nori šią nelaimę užsi
traukti. 

nebus nei jokios neapykantos, nei 
jokių karų bei šeimyninių nesu
sipratimų. Ką gi, tokios progos 
nedažnai pasitaiko ir jau, atsi
gavus po savo didžiosios pasau
linės kelionės, kur ir teko nema 
žai, ypatingai Europoje, sutikti 
visokioausio plauko ir tautybės 
naujosios kultūros hipiškų sklei
dėjų, greitai susipakavęs savo 
miegojimo maišą, porą megsti- 
nių, Kanadoje įsigytą šiltą ir vė
jo neperpučiamą švarką, pasi
ruošiau šiai savo keistai kelio
nei.

Važiuojame mes gana senoje, 
australškai vadinamoje "bom
boje" -- mašinoje, tačiau moto
ras, net pasikukčiodamas, trau
kia labai gerai ir mūsų vairuoto
jas tur būt gazo pėdalį yraįspau 
dęs iki pat galo, nes automobilis 
net pasišokinėdamas rėžia ne 
taip jau labai gerus Australijos 
kelius. Iš viso viduje esame pen 
kiese — trys vyrai ir dvi mer
ginos, išskyrus mane, visi tikri 
hipiai. Vyrai ilgais, net pečius 
peraugusiais plaukais, juodomis 
barzdomis, auskarais ausyse, 
kai rankos, pirštai, kaklai ir 
net kojos yra apkabinėti įvairiau - 
siais talismaniniais žiedais, 
ženklais ir kitais papuošalais. 
Abi merginos irgi visiškai tik
ros hipės, ilgomis suknelėmis, 
lyg indiškomis "saree" apsiren
gę, po kuriomis, atrodo, dau
giau nieko ir nebuvo, nes šoki
nėjanti mūsų "bomba" rodėsi 
viską tuoj joms iškratys. Jos 
taip pat dėvėjo įvairiausius pi
gius papuošalus ir jokios kos
metikos. Nei vienas iš mano nau
jųjų draugų neturėjo daugiau kaip 
25-kių metų. Greitai artimiau 
susipažinau su jais visais, ypa
tingai kai mano draugas hipis pa. 
drąsino juos visus manęs nesi
varžyti, ir, bent laikinai laikyti 
šį vyresnį, jo ne hipiškųpažiūrų 
draugą savu žmogumi.

Šiuo metu pas mus yra vidu
rys rudens, tačiau oras visą lai
ką yra labai gražus. Dienos yra 
šiltos, saulėtos ir daugumas dar 
maudosi, tačiau vakarais ir nak
timis jau atšąla ir tenka šilčiau 
apsirengti. Mes spaudžiame į 
Australijos šiaurę, kur yra kone 
visą laiką vasara. Pradžioje kaž 
kaip kalba nesiriša ir mano nau
jieji draugai daugiau dainuoja 
man mažai žinomas naujas dai
nas, kurių melodijos yra gana 
liūdnos ir primenančios man lie
tuviškų pakasynų giesmes. Visa 
kelionė tęsėsi naktį ir po kelių 
valandų važiavimo sušalo mano 
bendrakeleiviai, nes mūsų "bom
ba" neturi nei šildytuvo, nei ra
dio. Šalčiui pašalinti atsiranda 
didžiulė bonka pigaus vyno, kurį 
tiesiog ragaujame iš pačios dide
lės bonkos. Pigus ir neskanus jis 
man, todėl kaip senas keliaunin
kas, pasiūlau draugams škotiš
ko "Jono Vaikščiotojo". Tikrai 
pasidaro tuoj pat šilčiau, kalba 
pradeda rištis dauggeriau ir ne
užilgo mūsųgražuolės hipės,pa
rūkę po žolinę (marihuanos) ciga
retę, pasineria į sapnų karalys
tę, sapnuodamos tur būt apie bū- 
simąjį jų gyvenimo rojų. Pokele- 
tos pakelyje sustojimų,atsigaivi
nimų stipria kava ir mūsų drau
gėms pasiskolinus mano mėgsti 
nius, nes šaltis išvaikė ir in 
kuklumą apsirengti nehipiškais 
mano drabužiais, pagaliau kitos 
dienos rytą atsiradome šio fes
tivalio vietoje. Apie mylią prieš 
įvažiuojant į miestelį, mus su
stabdo kelio užtvara ir esame pa 
prašyti susimokėti įvažiavimo 
mokestį, kuris yra $5.00 už sto
vyklavimą ir $4.00 už mašinos 
saugojimą. Čia turime palikti ir 
savo automobilį ir įmiestelįnu- 
veža mus specialus autobusas. 
Neaišku man kodėl gi negalime 
mes su sava "bomba" nuvažiuoti 
į pačią stovyklavietę? Pasirodo 
stovyklos aplinkumoje neturi bft- 
ti ir matytis šios civilizacijos 
važiavimo priemonių ir oras 
stovykloje turi būti švarus ir 
neužterštas, nors "žolė" buvo rū 
koma kone kiekviename kampe, 
bet tai Į oro ir plaučių užterši
mą neįskaitoma. Vaizdas mies
telyje man dar iki šiol pasauly, 
je nematytas. Atsargos karei
vių maža salė, kurią organiza
toriai išsinuomavo, dekoruota 
įvairiausiais hipiškais ženklais 
ir anglų vėliava su didžiausiais 
psichadeliškais papuošimais, iš 
paišyta aukštyn kojomis, puošia 

šią vyriausią naujosios kultūros 
puoselėtojų būstinę. Karnava
las jau yra prasidėjęs prieš ke
lias dienas ir virš 4,000 studen
tų, hipių ir kitokių neaiškių ti
pų (bent man taip jie atrodė) įsi
kūrė palapinėse, žolinėse iš 
medžio žievių padarytose, pak- 
lodinėse ir kitokioe būdose, 
kai daugelis gyvena ir miega 
tiesiog po atviru dangumi. Vi
dudienio saulei išvaikius nakties 
rūkus ir vėsoką rudeninį nak
ties orą, prasidėjo stovyklauto- 
jų susipažinimas, pasivaikščic 
jimas, dainos, koncertai, pokal
biai, gyvenimo filosofavimas. 
Pradžioje buvo keista matyti pus 
nuogius, pavakariais ir visai nuo
gus vyrus ir merginas, nieko ne
sivaržančius, nieko nebijančius. 
Tiek gerai, kad kone visi buvo 
jauni žmonės, todėl ir merginos 
lyg tos modeliuotojos, rodė sa
vo įvairiausių dydžių, įvairiau
sių išmatavimų figūras, kurio
mis beveik niekas per daug ne
sidomėjo, nors aš pradžioje jau
čiausi kaip papuolęs į nudistų 
stovyklą. Tačiau galima labai 
greitai prie visko priprasti, ypa
tingai Prie akiai gražių dalykų, 

įsikurtame ir mes su savo 
draugais po eukalipto medžiu pa
sistatę šiokią tokią būdą. Mieste
lyje biznis eina kaip niekada iki 
šiol. Valgyti ir gerti visiems rei 
kia, nesvarbu ar tu esi senos, 
ar naujos kultūros. Be krautuvių 
yra padaryta nemažai pardavi
mo stalų, kur kainos yra kone 
dvigubai brangesnės už norma
lias. Dulkes nuplauti, užeiname 
ir į esantį vienintelį australiš
ką hotelį-barą. Be kelių detek
tyvų, keliolikos vietinių žmonių, 
visur pilna stovyklautojų, kurie 
alumi, vynu ir kitais gėrimais 
gaivinasi. Vėliau išsikalbu suho- 
telio savininku, kuris tik rankas 
trina iš tokios geros prekybos, 
nes jeigu normaliam gyvenime 

jis parduodavo 15-ka alaus bač
kų per savaitę, tai dabar išge
ria iki 20 per dieną. Policija, 
kurios čia normaliu laiku yra tik. 
vienas policininkas, dabar yra 
sustiprinta detektyvais ir nema
žai uniformuotų policininkų, 
nors jie iki šiol dar neturėjo jo - 
kių nesusipratimų. (Po mano grį - 
žimo į Sydnėjų, spaudoje plačiai 
buvo aprašyta, kai policija buvo 
suėmusi penkis narkotikų ėmė- 
jur ir juos vėliau tūkstantinėhi- 
pių minia išvadavo, apdaužyda
mi policininkus ir išmesdami 
juos iŠ stovyklos. Vėliau buvo pa
daryta tarp organizatorių ir po
licijos paliaubos).
Keista, kad stovykloje, šiame 

milžiniškame čigoniškame ta
bore yra ir nemažai kūdikių vai
kų, kuriuos motinos, nieko ne
sivaržydamos krūtimis maitina. 
Matosi ir didesnių vaikų, ku
riems atrodo lyg tas viskas bū
tų didžiulis žaidynių laukas. Bro
liškumo dvasia matosi visur, at
rodo niekas niekuo nesirūpina, 
niekas nieko nesivaržo, gyveni
mo naujosios filosofijos klausi
mai yra svarstomi mažesnėse 
ir didesnėse grupėse, visą nor
malaus gyvenimo formą, patogu 
mus vargus ir rūpesčius užmir
šus ir palikus tai, tiems atsili- 
kusiems miestų žmonėms, kurie 
negali įsijausti į naujo gyveni
mo duodamas gamtiškas gėry
bes. Vakarais vienur kitur lieps 
noja laužas, girdisi liūdnos hipiš- 
kos dainos, dienos pabaiga užpila^ 
ma pigiu vynu, "žolinis" cigare
čių kvapas jaučiasi visur, gam
tiška lytinė meilė, atrodo, yra 
lyg sumuštinio suvalgymas. 
Prisiklausęs dainų, prisifiloso- 
favęs apie naująjį akvarišką gy 
venimą, apie kurį galima būtų 
dar ne vienas straipsnis prira
šyti, pagaliau ir aš įsisuku j 
savo miegamą maišą, iš kurio, 
gaila, po vidurnakčio buvau mū

H-R is GR0WING 
?? Can You Beat This ??

• Vacation Every 6 Months
• 9 Paid Holidays
• Credit Union
• Automatic Increases
• Retirement Plan
• Hospitalization
• Major Medical
• Accident and Life Insurance
• Paid Siek Leave
• Weekly Disability
• Merit Increases
• Educational Reimbursement

• Top Pay
• Shift Premiuni!

15' for Second Shift; 25' for Third Shift
• Fully Air Conditioned Plant
• No Shift Rotation
• Job Security
• Promotions from Within
• Seniority Rights
• No Union
• Locker Room/Showers
• In-Plant Training
• Job Bidding

"We Need"
STEEL FABRICATORS

Should be familiar with steel fabrication and blueprint reading.

MACHINISTS 
MACHINE OPERATORS

(Horizontai Boring Mill, Milling Machine, Turret Lathe, Engine lathe, Radial Drill)

Should be familiar with common machine shop practices.

Call CHARLES LEAMAN, industrial Relations Representafive 788-1424

Come In and See for Yourself

E
Litton

HEWITT-ROBINS
Process Equipment Operations.

U.S. 1 North, Columbia, S.C.
7 miles north of Intersection of 1-20 and U.S. 1 

(Past Sesqui-Centennial Park)
AN EOUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

sų bendrakeleivių gražuolių iš
mestas, nes jos vargšės sušalo 
ir liepė man su jom pasikeisti ir 
save pasišildyti su škotiškuoju 
"Jonu Vaikščiotoju" Ką gi pada
ryki žmogus, moterims, nors ir 
hipėms, turi būti džentelmenas.

Pabuvus dvi dienas, dvasią pri
pildžius nauja kultūra, išvažia
vome namo, tik jau nauja sudėti
mi. Atvažiavę vyrai ir viena hi- 
pė pasiliko iki festivalio pabai
gos, kai namo grįžome trys mer 
ginos, vienas valkas ir aš su 
draugu, visiems su nepaprastu 
dvasios pakilimu, nauja energi
ja, žmoniška meile, nenutrūks
tamu vaiko kosuliu ir mano odos 
niežėjimu nuo trijų dienų nesi- 
maudymo, nesiskutimo ir hipiš 
kai čigoniško miegojimo. Ir vis 
dėlto namuose visas hipiškas 
dulkes nuplovęs po karštu du
šu ir atsigulęs minkštoje savo 
lovoje, negaliu ir dabar supras
ti Aąuarius gyvenimo siūlomų 
"malonumų".

(Umiifi fašo
DĖKOJU

Prieš porą nepilnų metų L.B, 
Ctiio Apygarda sušaukė organi
zacijų atstovų ir pavienių veikė 
jų susirinkimą, sename Lit. Vil

MACHINISTS
LATHE and MILLING

Mušt be able to setup and operate, read blueprints and work on small 
parts. Excellent wage and fringe benefits. Oustanding working condi
tions. lst and 2d shift openings. Apply Mon. thru Fri. 8 A.M. to 5 P.M.

MENTOR EOUIPMENT PLANT
7401 Tyler Blvd.

General

Mentor, O. 44060

Electric Company
An Equal Opportunity Employer 

(41-43)

lage Bendrovės name. Tikslas 
susirinkimo buvo iškelti pasiū
lymų kaip atžymėti Clevelando 
lietuvių šimtmečio sukaktį. Kilo 
man idėja pastatyti prie šv. Mer. 
gėlės Nepaliaujamos Pagalbos 
bažnyčios, paminklinį lietuvišką 
kryžių. Savo mintį Iškėliau tame 
susirinkime, ji buvo užprotoko
luota ir entuziastiškai priimta.

Šiandien matant, kad mano 
mintis buvo įgyvendinta, nuošir 
džiai dėkoju visiems kurie prie 
jos prisidėjo projektu, darbu ir 
pinigais.

Antanas Kavaliūnas 
Cleveland, Ohio

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

MILL,WRIGHTS
First class for industrial mantenance. 
familiar with punch presses and 
hydraulic.

Tool and Diemakers
CLASS A

Experienced in plastic injection molds 
and progressive dies. Excellent op
portunity, good benefits- and job 
satisfaction. Apply

PREMIER
ELECTRIC CO.
1734 IVANHOE RD.

EAST CLEVELAND. OHIO 
(39-451
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TARYBINIAI SODYBINIAI
SKLYPAI OK. LIETUVOJE

"Sodybinis sklypas" — 
tai gyvybinės reikšmės 
darželis skirtas misti į 
kolūkio vergovę įvary
tam žemdirbiui. Iš tikrų, 
jų, ar ne atrodo keista, 
kad žemdirbis gamina že<_ 
m ės ūkio gerybes vals
tybei kolūkinėje žemėje, 
o tas pat žemdirbis at
skirame "sodybiniame 
sklypelyje" gamina mais
to atsargas savo šeimai. 
Kodėl žemdirbys, neva 
prilygintas fabriko dar
bininkui, negali tarnauti ir 
dirbti kolūkyje, o už gau
tą pagal išdirbtą laiką at
lyginimą nusipirkti mais
to, apsirūpinti visa kuo, 
kas jo gyvenimui reikalin
ga?

Sodybinių sklypų sis
tema rodo, kad kolūkinis 
tvarkymasis vis dar nė
ra normalus, neparūpi
nąs pragyvenimo tiems, 
kas įmestas į kolūkį. Net 
gi pasitraukti iš kolūkio 
žmogus negali laisvo 
žmogaus apsisprendimu.' 
Specialus kolūkiečio pa
sas varžo asmens tei
ses!

Dėl sodybinių sklypų 
eina nuolatinės tarpusa- 
vės kovos, dunda ginčai, 
bujoja kerštavimai ir pa
vydas. Vienas gavo geres
nę žemę, kitam teko di
desnis sklypelis, tre
čiam kolūkio pirminin
kas atėmė sklypą arba su 
mažino.

Tai atspindi spaudi
niuose. Itin ryškus sody
binių sklypų "istorijo
mis" yra "Valstiečių 
laikraštis. Paėmę, pri
puolamai, Nr. 53, atran
dame visa sodybinių skly 
pų nesusipratimų epopė
ją. Tai "konsultacija". 
Žmonės klausia ir skun
džiasi, redakcija bando 
taisyti padėtį.

Šilutės ir Baseinių ra
jono žemdirbiai teirau
jasi ar kolūkiečiui palie
ka sodybinį sklypą, kada 
kolūkiečio šeimos na
riai tampa nedarbingi? 
Redakcija aiškina — skly
pas palieka kolūkiečiui, 
kada ... kolūkiečio šeima 
nedarbinga dėl senatvės, 
dėl invalidumo. Mums 
sunku suprasti, kas tokį 
sklypą dirba, jeigu tie, 
kam sklypas paliekamas 
yra nedarbingi? Tai vie
na iš daugelio keisteny
bių!

Ir sekantis klausimas 
ar pasenęs kolūkietis ga 
Ii pavesti sodybinį skly
pą dirbti kitam, atsaky
mas: negali! Keistenybė 
ir vėl: kas tokį paliegė
lį maitina?

Ar mirusio kolūkiečio 
sklypas atitenka jo šei
mai? Nevisad, bet gali 
atitekti, jeigu mirusio
jo šeimos nariai palieka 
kolūkyje dirbti. Tuo at
veju sklypo dydis nusta

tomas naujai.
Net gi veterinarijos gy 

dytojas pretenduoja į so
dybinį sklypą. Bet jis 
gali gauti tokį tiktai 
su sąlyga, jeigu gyvens 
kaime.

Greta sodybinių skly
pų yra populiarūs "indi
vidualūs daržai." To
kius kartais gauna mies
te gyveną žmonės. Jie 
turi tokį sklypą įdirbti 
ir naudoti. Tokio skly
po dydis — iki 15 akrų, 
kas sudaro dešimtadalį 
hektaro. Taip pat "indivi
dualūs daržai" skiriami 
šeimai, kur daug nedar
bingų narių. Žemės ūkio 
akademijos vairuotojas 
(Kauno rajone), pasiro
do, turi teisę gauti tokį 
sklypelį. Tai rodo, kad 
tokia šeima negali egzis
tuoti iš vieno dirbančio
jo algos. Vieton, pav. 
Amerikoje tokiu atveju 
įprastų "food stamps", 
Kauno rajono vairuotojas 
gauna skylpelį daržo.

Kai kada sodybiniai 
skylpai siekia ketvirta
dalį hektaro. Paprastai 
jie mažesni. Jų davimas 
priklauso nuo "sugyve
nimo" su kolūkio valdžia, 
su pirmininku! Skuodo ra
jono žemdirbys skun
džiasi, kad kolūkio val
džia jam sumažino so
dybinį sklypą. Redakci
ja, patyrinėusi reikalą, 
pripažino kolūkio val
džios sauvaliavimą. "Ko
lūkio valdyba nepagrįs
tai sumažino jums so
dybinį sklypą". Kiek nuos
tolių, ginčų, nervų slepia 
si už tų kelių eilučių!

Anelė Rulevičienė iš 
Kaišiadorių rajono Rin- 
gailų kaimo klausia: "tu
riu 70 metų. Gaunu 20 rub
lių sentavės pensiją. Gy
venu visiškai viena. Ar 
man nepriklauso pilnas 
sodybinis skylpas?"

Šiai nelamingai senu
tei redakcija paaiškina, 
kad galėtų naudotis sody
biniu sklypu! Kas tą skly
pą dirbs? Kaip, iki šiol, 
20 rublių gaunanti senu
tė, mito ir vertėsi —ten 
ka suvokti skaityto
jams...

Tarybiniai sodybiniai 
sklypai yra priemonė gin
tis nuo bado. Tos siste
mos aitrumas gerai ates
tuoja bendrąjįžemės ūkį. 
Tik kapitalistiniai javai 
gelbsti bolševikus nuo 
bado. Kaip skaudu, kad į 
tą vargą įvelta gabi ir 
darbšti lietuvių tauta!

CLERK TYPIST
PUBLIC WHSE. CO.

PLEASANT 
W0RKING COND.

FOR MATURE
RESPONSIBLE

PERSON
Call 301-539-85G0

WEI KDAYS
<41.-46*

Darbingas
(Atkelta iš 1 psl.)

ir Tarybos pirm.,dr. Ambrozai- 
tis. Šios komisijos darbas yra 
tvarkyti K. Rudaitytės testamen
tinį palikimą ir skirti geriau
siam rašytojui premiją.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė pirm. K. Grina. Pažymė
jo, kad piniginiai dokumentai, 
knygos ir atskaitomybė veda
ma tvarkingai ir tiksliai. Siūlė 
visus pranešimus ir apyskaitas 
patvirtinti ir pareikšti Valdybai 
ir Tarybai padėką.

DISKUSIJOS

Po visų pranešimą, susirinki
mo dalyviai gyvai reiškėsi su sa
vo pasiūlymais bei patarimais. 
Vieni siūlė, kad Fondo bent dalis 
kapitalo būtų investuota į nejudo- 
mąjį turtą: žemę ir namus. Kiti 
norėjo matyti kapitalą investuo
tą į valstybės obligacijas, už ku
rias gaunamas geras nuošimtis 
ir saugi vieta. Dar kiti manė, 
kad perdaug administracija yra 
išlaidi ir uždirbtą pinigą leng
vai išleidžia. Kiti pageidavo, kad 
Fondo įstatai būtųtaip suredaguo
ti, kad suaukoto kapitalo niekas 
negalėtų pajudinti. Dar kitiems 
atrodė, kad veikiantieji įstatai

PARAMA MŪSŲ 
SPAUSTUVEI 
ATNAUJINTI

Be jau gautų 2661 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:

• Antanina ir Kazys ši
muliai, gyv. Lemont. III., 
nuoširdūs Dirvos rėmėjai, 
atsiuntė 110 dol. spaustuvės 
atnaujinimui.

• ALT S-gos Chicagos 
skyrius iš savo pavasarinio 
baliaus pelno paskyrė Dir
vai, mašinų atnaujinimui, 
100 dol., kuriuos atsiuntė 
skyr. pirm. K. Petrauskas 
ir ižd. K. šimulis.

• Dr. Giedrė ir dr. Ste
pas Matai, gyv. Indepen- 
dence, Ohio, atsiuntė spaus
tuvės atnaujinimui 50 dol.

Po dešimt dolerių spaus
tuvės atnaujinimui aukų 
atsiuntė:

• Vytautas Lozoraitis iš 
Linden, N. J.

• L. ir D. Stoniai iš 
Southfield, Mass.

• Irena Budreckienė iš 
Chicagos.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 2751.00 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

DIE CASTING OPERATORS 
DIE REPAIRMEN 
DIE SETUP MAN

PUNCH PRESS OPERATORS 
INSPECTORS

DRILL PRESS OPERATORS 
For lst & 2nd Shift 

Excelk*nt fringe benefits. hijih hourlv 
rate, pins incrnlive.

APPLY 9210 LORf.N AVĖ.. Southea l 
(Off Kast 9 3rd St.)

TOOL DIE ENGINEERING
(30 - 46 »

Lietuviu Fondo suvažiavimas
t

nepakankamai apsaugo aukoto
jų norą pagrindinį kapitalą ati
duoti tik nepriklausomai Lietu
vai. Kitiems atrodė, kad savų na
mų įsigijimas šiuo laiku neturė
tų būti svarstomas, nes suėstų 
didelę dalį kapitalo, o pelnas 
būtų abejotinas.

Valdybos ir Tarybos nariai at
sakydami į pateiktus klausimus 
ar padarytus pasiūlymus aiški
no, kad visi stengiasi daryti kuo 
geriausiai. Nori apsaugoti su
kauptą kapitalą nuo infliacijos, 
bet taip pat nori gauti ir pelną, 
kuris būtų šiandien naudojamas 
kultūriniams, švietimo bei lietu
vybės išlaikymo reikalams. Ta
rybos padaryti sprendimai suva
žiavimo negali būti pakeisti. Su
važiavimas savo valią vykdo per 
rinktus Tarybos narius. Jei kam 
Tarybos sprendimai nepatinka, 
tai renkant sekančiai kadenci
jai Tarybos narius, gali rinkti 
tokius, kurie atitinka rinkikų va
lią.

Po išsamių pasisakymų visi 
padaryti pranešimai ir patiek
tos apyskaitos susirinkimo buvo 
vienbalsiai patvirtintos, o valdy 
bai. Tarybai ir visoms komisi
joms išreikšta padėka.

RINKIMAI

Nominacijų komisijos pirm, 
dr. F. Kaunas pranešė, kad ka
dencija pasibaigė 6 Tarybos na
riams, bet jie ir vėl sutinka 
būti perrenkami. Viso į Tarybą 
buvo pasiūlyta 9 asmenys. Pagal 
balsų daugumą į Tarybą perrink
ti tie patys asmenys: dr. G. Ba- 
lukas (2367), dr. A. Razma (2281) 
dr. J. Valaitis (2142), inž. V. 
Kutkus (1919) dr. P. Kisielius 
(1751) ir J. Kučėnas(1733).

Į kontrolės komisiją buvo pa
siūlyti 5 asmenys, bet pagal bal 
sų daugumą išrinkti: K. Grina 
(2262), A. Būga (2127) ir A. Šan- 
taras (1607).

BAIGME

Švietimo Tarybos pirm. J. Ka- - 
Valiūnas pristatė su L. Fondo pa
galba išleistus mokykloms vado
vėlius. Vadovėliai geriau išleisti 
kaip Tarybinėj Lietuvoj ir ne
prasčiau už amerikietiškoje mo
kykloje naudojamus. Dėkojo 
visiems suvažiavimo dalyviams 
už švietimo darbo rėmimą. LB 
Tarybos prezidiumo pirm.V.Ka. 
mantas pažymėjo, kad L. Fon
das yra tas žibintas, kuris vi
siems šviečia. Dėkojo už LB- 
nės darbų rėmimą.

Inž. V. Kutkus iš Detroito, 
ilgametis Tarybos narys ir va
jaus k-jos pirmininkas, pastebė 
jo, kad jų kvota dar netneįpusė- 
ta, bet nepraranda vilties išpil
dyti. Jo manymu, kad Detroitas 
su esamu lietuvių skaičiumi, 
kvotą yra išpildęs. Šiuo metu 
vietoje vykdomi dideli projek
tai, reikalaują didelių sumų, Įs
teigta nauja parapija ir statomi 
bažnytiniai pastatai bei kultū
ros židinys. Žadėjo ir toliau 
Fondo kapitalą didinti.

Rezoliucijų k-jos pirm. dr. 
G, Balukas perskaitė rezoliuci
jas, kurios suvažiavimo buvo 
priimtos (rezoliucijos bus at
spaustos atskirai). Suvažiavi
mas baigtas tautos himnu.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Lietuvių Fondo suvažiavimas 
buvo darbingas ir sklandžiai pra_ 
vestas. Valdyba, Taryba ir įvai
rios komisijos dirba nuoširdžiai 
ir daug aukoja savo laiko. Visi 
stengiasi kuo artimesniu laiku 
sukaupti milijoninį kapitalą. Dau 
guma apylinkių yra priartėję 
prie nustatytų kvotų ir reikia 
manyti, greitu laiku jiems skir
tas sumas surinks. Į akis krin

ta kelios apylinkės, kurios nė 
pusės skirtų kvotų nėra išpil- 
džiusios, būtent: Los Angeles 
surinko apie 30,000 (skirta 90, 
000), Clevelandas — apie 48, 
000 (100.000), Detroitas -- 46, 
000 (100.009), kiti mažesnėmis 
sumomis. Reikia manyti, kad 
toms vietovėms, pagal lietuvių 
skaičių, yra nustatytos per aukš_ 
tos kvotos. Žinoma, kvotos rei
kalo nepakeičia. Kur daugiau lie 
tuvių yra ten turėtų aukoti virš 
kvotos ir tokiu būdu vistiek Fon 
das savo gautų. Reikia atsiminti, 
kad kvotos nustatytos prieš gerą 
dešimtmetį, o pastaruoju metu

, Ui t**
Pavasaris -- visos gamtos atgimimo laikas, naujų pumpurų 

atsiskleidimas. Visur grįžta jaunystės gaiva, šviesėja padairos. 
Net ir religija su Velykom pakviečia žmones dvasios prisikėli
mui. Taip ne tik jauni pajunta pavasario gajumą širdyse pulsuo
jant, bet ir vyresnieji tartum atjaunėja, ypač dvasiniu ryžtingumu 
atkunta, naujomis viltimis užsidega ir -- sujunda karščiau dirb
ti siekiamiems tikslams. Aukštyn kopdama saulė kursto visokį 
gyvumo klestėjimą ir sėkmės optimizmą. Visame šio pasaulio gy
venime yra bangavimo rūmas, potvyniai ir atoslūgiai. Todėl ir 
šis kasmet vykstąs dvasinio pakilimo protarpis nepraleistinas 
tuščiom: tegimsta mūsų galvose nauji užmojai, teužsimezga pla
nai tautinės ir kultūrinės veiklos pažangai. Lyg naujai pratryšku- 
si pavasario sula gyslose teišjudina mus dvigubu ūpu subruzti ir 
padirbėti, nusikratant sustingimo ir apatijos. Nes dabar mūsų ko
vos dėl laisvės tėvynei yra itin sunkios, okupantas planuoja vis 
rafinuotesnes priemones Lietuvai užsmaugti -- todėl mes kiek
vienas, laisvės pusėje gyvenąs, esame didžiai reikalingi. Senos 
negerovės ir praeities klaidos teištirpsta pavasario saulėje, ir 
testiprėja optimizmas, savom jėgom pasitikėjimas. Ryžtingumas 
ir idealizmas visuomet neša neįtikėtinus laimėjimus -- kalnus 
nuverčia!

• Gamtos atgijimo laikas ypač jaudina jaunimą. Mokslo die
nas baigiant kuriasi erdvūs planai šviesiems rytojams, gundosi 
naujos viltys. Net ir vedybos Amerikoje įsitvirtino tradiciškai — 
birželio mėnuo. Tačiau be asmeninių užmojų, jaunieji veržiasi 
aprėpti ir plataus pasaulio problemas, jaudinasi ir savo tautos 
likiminiais klausimais -- trykšta marios energijos, o dvasioje 
švyti idealizmas, kilnūs norai ką nors gera tautai ir žmonijai at
likti. Todėl mokslo ir organizacijų sezono pabaigos paskutinės jau 
nimo sueigos yra itin reikšmingos. Nevienam širdies gelmėn įkrin
ta mokytojo ar šiaip vyresniojo tarti žodžiai, linkėjimai, paskati
nimai. Tai nėra tik šabloninis atsisveikinimas prieš atostogas, o 
dažnai likiminis įdiegimas kokios rimtos sėklos, kuri per jau
nuolio gyvenimą, gal būt, išaugs ir išbręs dideliu laimėjimu su 
gerais vaisiais. Gal kokiu nors šios dienos paskatinimu jis pas
kui ilgai džiaugsis ir taps laimingas, Širdingai minėdamas šį jau
nystės pavasarį.

• Šiemet gimė naujas mūsų jaunimo žurnalas -- Pasaulio Lie
tuvių Jaunimas! Žada pasirodyti kas antras mėnuo ir gražiai kvie
čia mus visus užsisakyti. Būtinai atsiliepkime į tą kvietimą teigia
mai, nedelsę ir nenumodami ranka ar abejojimu, nes reikia, kad 
šis jaunimo pakilus užsidegimas savai spaudai neužgestų, kad jų 
geri norai augtų ir tarptų, nes visa tai akstiną didelius veiklumo 
derlius tautos gyvybei ir jos kultūrai. Tegyvuoja mūsų jaunosios 
kartos leidžiamas ir jos pačios redaguojamas lietuviškas spaus
dintas žodis!

• Žurnalo nr. 1 daro visai gražų Įspūdį. Nors jaučiamas neį
gudęs žingsnis, bet -- leidinys rimtai suplanuotas, matyti nuošir
džios pastangos sutelkti ir patraukliai surikiuoti įvairų turinį, yra 
ir meniška priežiūra, ir savos kalbos ugdymo puslapis. Redakcijo
je įrašyta net 14 galvų, tad yra laidas, kad bus dirbama visuotiniu 
ir savikritišku mastu, kad stambių klaidų bus išvengta. Ypač aps
tu kronikos žinių: plati informacija apie liet, veiklą įvairiose pa
saulio šalyse, gal būti, ir bus stipriausias pagrindas tolimesniam 
savitarpio ryšio ugdymui ir veiklumo paskatinimui. Pateikta gau
siai medžiagos apie Pietų Amer, liet, kongresą. Yra ir Knygų 
Lentyna recenzijoms. Be abejo, rašoma ir apie tą mums visiems 
jautrų kūdikį naujagimį — P.L. Jaunimo Sąjungą, kuri tik su šia 
savos spaudos priemone galės tapti gyvai pulsuojančiu organizmu. 
Yra skyrius — Tėviškėlėj -- apie jaunimą okupuotoj Lietuvoj. Yra 
ir trejetas puslapių anglų kalba. Dar kas daro žurnalą modernų ir 
patrauklų -- tai iliustracijų gausa, vis jauni veidai Įvairiuose 
susibūrimuose ar pareigose (vietomis pasigendama parašų kas 
tie asmenys?).

Pirmąjį numerį sveikindami dar nesigiliname į žurnalo silpnas 
vietas, nes tai natūralu. Be abejo, tolyn viskas tobulės; iš klaidų 
bus mokomasi. Ir kronikos žinios ryškiau išsigrupuos ir stilius 
taps dar glaudesnis, korektūros ir skyrybos klaidos pamažu išsi- 
ravės. Taip pat gal bus vengiama'slaviškų kalbos priemaišų, nes 
svetur jaunimui tikrai to nereikia (o mūsų tautosakos, pvz. tiek 
daug pasirinkimo, kad galima išsiversti su gryna kalba). Todėl 
dabar, pavasario gajumo pakurstyti, ne tik jauni, bet ir vyres
nieji — teužsisako šį mūsų jaunimo naujagimį, nes ir pigus, vos 
2 dol. metams: 2422 West Marąuette Road, Chicago, III. 60629. 
USA.

VIRŠUJE: 1973 m. gegužės 12 
d. Chicagoje, Jaunimo Centre 
įvyko LF narių metinis suvažia
vimas. Nuotraukojesuvažiavimo 
dalyviai. Iš kairės sėdi: A. Rėk
laitis, K. Grina, P. Kilius, inž. 
V. Naudžius, dr. A. Razma, 
J. Jazbutienė, inž. V. Kaman- 
tas, dr. K. Ambrozaitis, dr. J. 
Valaitis, A. Juodvalkis, dr. G, 
Balukas, inž. V. Kutkus ir J. 
Kavaliūnas.

V. Noreikos nuotrauka

pagyvėjo gyventojų kaita ir pasi 
keitė lietuvių skaičiai.

Ar šiaip ar taip galvosim, bet
L. Fondas yra daug padėjęs lie
tuviškiems reikalams, o ateity
je dar daugiau padės.
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SAUGOKIME PALIKIMUS NUO OKUPANTŲ <=•) ŠNIRPŠTO PROBLEMA...

Susisiekę su įpėdiniais Lietu
voje konsulai gaudavo reikalin
gus giminystės įrodymo doku
mentus (gimimo, vedybų ir mi
rimo metrikas) bei įgaliojimus, 
išgaudavo palikimus ir perves
davo įpėdiniams. Bet jei įpėdi
niai gavę pranešimą nutardavo, 
kad jie nenori naudotis Lietu
vos konsulo patarnavimu, tai jie 
buvo laisvi įgalioti bet kokį ame
rikietį advokatą ar šiaip sau gi
minaitį rūpintis jiems priklau
somo palikimo išgavimu. Vy
resnieji dar atsimena bostoniš- 
kį advokatą Bagočių, kuris toje 
srityje daug kam pagelbėdavo, 
Chicagoje ir kituose miestuose 
panašiai darydavo kiti advoka
tai.

Vergų imperijos Lietuvai už
mestoje sovietinėje santvarkoje 
atskirų piliečių interesų saugo
jimu rūpintis netenka, nes būda
mi valstybės nuosavybe savo pri 
vačių interesų kaip ir neturi. 
Tiesa, "Pagrindiniai Sovietų Ci 
vilinės Teisės Principai ir Pro
cedūra" numato piliečiams labai 
ribotą nuosavybę. Kiek toji nuo
savybė ribota, nusako kad ir to 
rinkinio 25 paragrafas, kuris nu
stato, kad piliečio nuosavybė ne
gali būti vartojama gauti neuž
dirbtoms pajamoms. Vadinas, 
jei gavęs iš užsienio palikimą 
pilietis nusipirktų namą ir jį iš- 
nuomuotų, tai gautoji nuoma bū
tų užskaityta kaip"neuždirbtapa- 
jama". -- tai yra nelegali. Be to, 
to paties "įstatymo" 19 paragra
fas draudžia būt savininku dau
giau negu vieno namo. Antrą na
mą iš užsienyje gauto palikimo 
nusipirkęs pilietis bematant at
sidurtų teisme, namas iš jo bū
tų atimtas, o jis pats uždarytas 
į kalėjimą už naudojimąs "ne- 
uždirbtom pajamom". Taikasbe 
lieka iš užsienio palikimą gavu
siam daryti? Jei palikimas ne
didelis, tai gavęs nuo valdžios 
likusią palikimo dalį gali bandy
ti ją išleisti nusipirkdamas na
muką gyvenimui ir automobi
lį. Bet jei tuos dalykus jis 
turi, tai iš užsienio gautas 
likimas gali jam pridaryti 
malonumų iki pakliuvimo į 
Įėjimą.

To akivaizdoje nereikia
bėtis, jei vienas kitas gauna 
laiškus iš Lietuvos, kad jie 
ten jokio palikimo nenoru Pa
sitaiko, kad Amerikoje gyve
nantieji tokio nenori nesupras^ 
darni prašo atsiųsti raštą, kad 
nuo savo dalies atsisako ir vis-

jau 
pa- 
ne
ką-

ste -

ką paveda tam ar kitam gimi
naičiui Amerikoje. Norėdamas 
tokį atsisakymą legalizuoti "pa
likimo nenorintis" atsiduria 
Maskvos Injurkolegijos agen
tūroje Vilniuje, kur jam aiš
kiai pasakoma, kad atsisakymo 
padaryti negalima ir kad jis tu
ri pasirašyti įgaliojimus Injur
kolegijos advokatams Ameriko
je. Jeigu žmogelis bando spir
tis nuo pasirašymo, tai jam ne 
dviprasmiškai pasakoma:
"Tamsta gali palikimo neno
rėti, bet Sovietų Sąjungai 
reikalinga užsienio valiuta, rei
kalingi Amerikos doleriai..." 
Pasekmės aiškios: pasirašomas 
įgaliojimas, o Amerikoje prie 
palikimo prisistato vadinamos 
Sovietų Sąjungos interesus at
stovaujančios firmos advoka
tai. Tuo tarpu tarpe giminių pra
sideda apsikeitimas priekaiš
taujančiais laiškais: "Žadėjai 
nuo savo dalies atsisakyti ma
no labui, o dabar reikalauji per 
advokatus, ar taigražu?..." Ame
rikoje gyvenančiam nesupranta
ma, kad jo giminaitis Lietuvoje 
buvo priverstas pasirašyti įga
liojimą ir kitokio pasirinkimo 
jis neturėjo.

Sovietinis mentalitetas yra vi
siškai panašus į senovės laikų 
vergų savininkų. Vergų savinin 
kas skaitė, kad jam priklauso 
netik pats vergas, bet ir visa 
tai ką vergas turi. Be pono lei
dimo vergas negalėjo nieko per
leisti ar dovanoti kito pono ver
gui, nežiūrint kiek jis mažai ko 
teturėjo. Lygiai taip pat šian
dien elgiasi sovietinė vergų im 
perija. Jeigu jos vergui kas 
nors priklauso iš užsienio, tai 
jis neturi teisės nuo to atsisa
kyti. Na, o jei laisvėje esantis 
vergo giminaitis ar draugas 
nori jam ką padovanoti, tai to
kios pat vertės dovaną turi gau
ti ir vergo ponas — sovietinė 
imperija. Plėšikiški sovietinės 
imperijos muitai'■už į ten ir 
okupuotus kraštus siunčiamas 
dovanas yra pasėka tokio men
taliteto — duodi dovaną vergui, 
duok tokios pat vertės dovaną 
ir jo ponui, o kitaip vergas do
vanos negaus. Nė viena kita ci
vilizuota šalis muitų neima už 
jos piliečiams siunčiamas ma
žas dovanas.

Aukščiau minėtoji Maskvos In 
jurkolegijos sub-agentūra Vil
niuje pirmoje eilėje interesuota 
dolerių gaudymu sovietinės Ru-

EKSKURSIJOS I LIETUVA 
1973 METAIS

i

American Travel Service Bureau, vadovaujamas Wal- 
ter Rask-Rasčiausko organizuoja turistines ekskursijas į 
Lietuvą. Jo ekskursijos tvarkingai suorganizuotos ir vyks- 
sklandžiai. Visos grupės turi patyrusius palydovus. Eks
kursijų maršrutas yra sekantis:

6 DIENOS LIETUVOJE
5 DIENOS VILNIUJE (įskaitant >/z dienos kelionę į 

TRAKUS),, 1 DIENA KAUNE, 5 DIENOS TALLINNE
. (Estijoje).

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE:

Prašome pasirinkti Jums tinkamiausia keliones datą 
ir registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Įmo- 
kėjimas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant 
dviese kambaryje: atskiras kambarys — $85.00 papildomo 
mokesčio, o ekskursijose su Roma — $100.00 papildomo 
mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND/OK 
GOVERNMENT APPROVAL.

Nr. 4 Birželio mėn. 25 d.
E CHICAGOS — $897.00 14 dienų kelionė

Nr. 4-A Birželio mėn. 25 d.
E CHICAGOS — $1012.00 21 dieną (su Roma)

Nr. 5 Liepos mėn. 9 d. 14 dienų kelionė
B CHICAGOS — 897.00 B NEW YORKO — $797.00

Nr. 5-A Liepos mėn. 9 d. 21 diena (su Roma)
B CHICAGOS — $1012.00 B NEW YORKO — $912.00

Nr. 6 Liepos mėn. 15 d. 14 dienų kelionė
B CHICAGOS — $907.00 Iš NEW YORKO — $812.00

Nr. 7 Liepos mėn. 19 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — 897.00 B NEW YORKO — $797.00

Nr. 8 Rugpiūčio mėn. 1 d.
Iš CHICAGOS — 897.00

14 dienų kelionė

Nr. 9 Rugpiūčio tnėn. 13 d.
Iš CHICAGOS — $1012.00

21 diena (su Roma)

Nr. 10 Rugpiūčio mėn. 22 d. 14 dienų kelionė
B CHICAGOS — $872.00 B NEW YORKO — $772.00

Nr. 11 Spalio mėn. 1 d.'
Iš CHICAGOS — $782.00

15 dienų kelionė

Nr. 12 Gruodžio mėn. 19 d. 14 dienų kelionė
Iš CHICAGOS — $787.00 B NEW YORKO — $687.00

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Westem Avenue
Chicago. Illinois 60643 
Telefonas (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į 
Ameriką: taikiame informacijas kelionių reikalais į visus 
pasaulio kraštus, parūpiname vizas ir bilietus.

sijos iždui, bet ne pavergtos Lie
tuvos gyventojų interesais. Dau
gelis Amerikoje gyvenančių pa
tarnauja Maskvos Injurkolegijai 
kai atsiradus palikimui parašo 
įpėdiniams Lietuvoje prašydami 
atsiųsti įgaliojimus, metrikų iš 
traukas ar kitokius dokumentus. 
Kai tik pretendentas į palikimą 
užsienyje kreipiasi į advokatą ar 
notarą įgaliojimo reikalu, arba 
paprašo metrikų iš metrikacijos 
įstaigos, tai jis smulkiausiai iš- 
kovčiamas apie Amerikoje mi
rusį giminaitį ir jo palikimą. 
Kvotos duomenys nusiunčiami 
Injurkolegijos agentūrai Vilniu
je, kuri surašo įgaliojimą rusų 
ir anglų kalboje ir atsiunčia pre
tendentui pasirašyti. Toliau jau 
viskas eina įprasta tvarka —įga 
liojimas nusiunčiamas Injurko
legijai Maskvoje, o toji jį atsiun 
čia į New Yorką Sovietų Sąjun
gos interesus atstovaujančiai ad
vokatų firmai. Lietuvos oku
pantai griežtai draudžia siųsti 
į užsienį, įgaliojimus, metrikų 
ištraukas ir bet kokius dokumen 
tus. Tad prašymas iš Lietuvoje 
gyvenančių paveldėtojų atsiųs
ti įgaliojimus ar metrikų ištrau 
kas padeda Lietuvos okupan
tams surinkti informacijas apie 
atsiradusį palikimą.

Apsigynimas nuo įgaliojimus 
turinčių Injurkolegijos advokatų 
Amerikoje darosi vis sunkesnis. 
Pradžioje okupacijos Lietuvos 
konsulų argumentai, kad įgalio
jimai išgauti prievartos keliu 
(under duress) Amerikos teis
mų buvo priimami dėmesin ir 
sovietų interesus atstovaujan
čių advokatų pretenzijos atme
tamos. Pastaraisiais keliais 
metais vis daugiau teismų iš Lie ■ 
tuvos išgautus įgaliojimus pri
pažįsta teisėtais lyg tai jie bū
tų išduoti laisva valia. Supranta
ma, kad nemaža įgaliojimų iš
duodama ir "laisva valia", nes 
Lietuvos gyventojaui kitokio pasi 
rinkimo nėra. Apsaugojimui Lie
tuvoje gyvenančių įpėdinių inte
resų vien konsulų pastangų nebe 
pakanka. Savo turto apsaugoji
mu turi pasirūpinti patys tautie
čiai gerai paruoštais testamen 
tais. Testamentas turi būti taip 
surašytas, kad okupantų intere
sus atstovaujantys advokatai ne
galėtų prie palikimų prikišti sa
vo pirštų.

Surašant testamentą vietoje 
liūto porcijos okupantams ten
ka pagalvoti apie paramą lietu
vių politinėms ir kultūrinėms or 
ganizacijoms bei religinėms 
institucijoms. Tą porciją, kurią 
normaliai užgrobtų okupantas, 
paskirstykite tarpe lietuvių pat 
riotinių organizacijų neužmirš
dami ir sunkiai besiverčiančių 
mūsų laikraščių.

Palikimų apsaugojimo prob
lema nėra lengva ir paprasta. 
Retas kuris amerikietis advo
katas orientuojasi okupuotos 
Lietuvos padėtyje, todėl auto
matiškai perša surašyti pap
rastą testamentą išvardinant vi
sus įpėdinius Lietuvoje po kiek 
kam užrašoma, tai ir viskas. 
Taip surašytas testamentas yra 
kaip nulietas Injurkolegijos įga
liotiems advokatams Amerikoje 
užgrobti palikimą. Tad vietoje 
tiesioginio užrašymo Lietuvoje 
gyvenantiems skiriamos dalys 
turi būti pavestos patikėtiniams 
(trustees). Patikėtiniais geriau
sia pasirinkti lietuvių instituci 
jas, organizacijas, gimines ir 
patikimus draugus. Testamen
tų reikalu geriausia tartis su 
padėtyje nusimanančiais advo
katais ir nepriklausomos Lie
tuvos konsulais. (r)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Kai užgula sloga, kai 
nosies gleivinė įsierzi
na, tenka stvertis nosi
nės. Ligonis šnypščia, 
šnirpščia — kaip išsi
versti be nosinės?!Ir čia 
iškyla rimta, sovietinė
je spaudoje svarstoma 
problema. Tai "šnirpš
to problema". Taip nosi
nių deficitą vadina tary
binė spauda. Lietuvos pie 
menukas šnirpšto proble 
mą lengvai išspręsda
vo su nykščiu ir smilium, 
bet kaip spręsti varvan
čios nosies negalavimus, 
sakysim, tarybinėje kon
toroje. Grindys — par
ketas, nosis varva, opap- 
raščiausios nosinės neį
manoma krautuvėse ras
ti.

Auga daugiaaukščiai 
pastatai su parketinėmis 
grindimis, bet nėra no
sinių patalkinti sloguojan
čiai nosiai...

Šitoks kurjozas, savai
me aišku, įmanomas tik 
tai "komunizmo staty
bos" krašte — deja, ir 
mūsų okupuotoje tėviš
kėlėje...

Apie "šnirpšto proble - 
mą", kuri itin aktuali 
ankstybo pavasario dieno
mis , prabilo tarybinė 
spauda. Skaitome (Kom
jaunimo tiesa, Nr. 90): 
"kada skausmas pasiekia 
kulminaciją ir norisi nu
sibraukti ašarą — čiupt, 
čiupt už kišenės, o ji tuš
čia".

Kišenėje yra rubliai, 
bet atrask, sveikas,krau
tuvėje nosinę!

"Galėjo pasiūti tąšnar 
palą iš vaiko flanelinių 
marškinių", skundžiasi 
"buities realija" susirū
pinęs korespondentas K. 
Žilevičius. "J ką, atsi
prašant, nusišnirpšti? 
Bet išeitį randi — žemė 
pakenčia viską! Nepato
gu prieš žmones? O ką ki
tą sugalvosi? Parduotu
vės senokai 'neišmetė* 
padorių nosinių".

Sunkią "šnirpšto pro
blemą" pastebėjo (paga
liau, septinto penkmečio 
pabaigoje!) lengvoji pra
monė. "Vilnelės" fabri
kas užsimojo paguosti 
"varvanosius". Pasigir
do žinutės, kad "varva- 
nosiai" gaus nosinių. Ir 
dargi ne prastų nosinių. 
Šilkografijos būdu nosi
nėse bus atspausti pieši 
nėliai. Gal būt turėta gal
voj nosinėse įausti "soc- 
lenktynių", "penkme
čių", "ateistinių žygių" 
etc. temas? Linksma 
naujiena apie nosinių pa
sirodymą krautuvėse 
tam tikrą laiką džiugino 
"varvanosius". Pasirodė 
žinutė, kad nosinių gamy
bai išreikalauta 20.000 
metrų "madapalano".

Bet neilgai kilo žmo
nių ūpas. "Vilnelės" fab
riko vadovybė., apsižiūrė 
jo, kad nosinių gamyba 
"neapsimoka".

— Kur norit, šnypškit,

— atkirto fabrikas, įku- 
rį buvo sudėtos "varva- 
nosių viltys. — Mes pri
klausom kitai ministeri
jai.

Buvo rastas kazuisti
nis atsikabinimas: "Vil
nelės" fabrikas nėra įpa 
reigotas gaminti nosi
nes,- "neapsimokančią" 
prekę.

Kilo diskusijos — kas 
privalo rūpintis nosinių 
gamyba? Ar "Lengvoji 
pramonė", ar "Vietinė 
pramonės ministerija"? 
Iš buitinės problemos 
"šnirpštas" peržengė į 
biurokratinius svarsty
mus, kur pasijuto vado
vų ambicijų tonai. Korės - 
pondentas vaizduoja biu
rokratines dvikovas: "ra
šė oficialius raštus fir
miniuose blankuose su va
dovų parašais... Kažkas 
paskaičiavo: jei tai būtų 
koks pelningas gobele
nas ar koks poplinperlio 
nailonas —kita kalba. No
sinės — nerimtas daly
kas... Vaikai nuo seno su 
varvekliu vaikščiojo, pa
vaikščios ir dabar..

Užburtas ratas —kaip 
atsikabinti nuo nepelnin
go nosinių gaminimo — 
sukasi. "Susirašinėjimo 
srautas", dėstokorespon 
dentas, "telefoniniai pa
sitarimai, prašymai, 
priekaištai kiek primena 
viduramžių turnyrus — 
kaunamasi, kad viešai pa
rodytų sugebėjimą mik
liai išsisukti vieni nuo ki
tų".

Tuo tarpu "komuniz
mo statytojai" rėkia 
"ura!" penkmečių laimė
jimams ir nusišnirpščia 
su dviem pirštais ("Že
mė pakenčia viską"). Kon
torose, įstaigose, šnypš
čia į skudurus, netgi į 
laikraštinį lakštą, netgi 
į "Tiesą"!

Greta tokios "šnirpš
to problemos", apie ku
rią prabilo ir švenčiau
sios kantrybės netekęs 
bailus sovietinis pavaldi
nys, ar nearodo, kad ir 
"komunizmo 
problemos, 
laimėjimai", 
lyginamai
"šnirpšto" superproble- 
mos? (Bio)

statybos" 
"penkmečių 
tėra nepa- 

didesnės

WANTED EXPERIENCED

SEWING MACHINE OPERATORS
AND

CUTTERS
Highest wages, overtime, steady employment in a fine old 
established St. Louis firm. Enjoy being in a modern, clean, 
centrally located shop. Interesting, easy to handle work on 
fashionable women’s wear. Pleasant atmosphere, lunch- 
room, many conveniences and benefits. Apply:

CARLYE DRESS CORP.
1520 Washington St. Louis, Mo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

■s
6845 SO. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.

■—1 'v"' *"■ m1" * 'v

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

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
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KŪRYBA IR MOKSLAS
VILNIAUS PRAEITIS

Tur būt, ne vienas Lie
tuvos miestas nė viena 
vietovė neturi tiek daug 
padavimų, pasakojimų, 
legendų, kaip Vilnius. 
Gal vienas iš gražiausių 
legendų — tai Vilniaus 
įkūrimas — Gedimino 
sapno legenda, kurią kiek 
vienas susipratęs lietu
vis žino ir moka papasa
koti.

Vilniaus vardas, kaip 
spėjama greičiausia bus 
kilęs iš Vilnios - Vilne
lės upės vardo. Padavi
mai ir istorikas Dlugo- 
šius sako, kad toje vie
toje, kur dabar stovi Vil
nius XII šimtmečio pra
džioje buvęs didelis kai
mas, kurį valdęs kuni
gaikštis Dovilis arVilis. 
Daugiau apie jį nieko ne
žinoma. Tame pačiame 
šimtmetyje Islandijos ke. 
Ii auto jas istorikas Snoro 
Sturlesonas mini vietas 
Trik ir Vilni, kur gyveną 
labai vaišingi žmonės; be 
to, jis su tais žmonėmis 
galėjęs net susikalbėti 
savąja kalba. Kiek čia 
yra tiesos apie susikal
bėjimą, sunku pasakyti, 
tik viena aišku, kad mi
nimi vardai Trik ir Vil
ni bus ne kas kita, kaip 
tik Trakai ir Vilnius.

1263 metais nužudo
mas Lietuvos suvienyto
jas karalius Mindaugas. 
Atskiri kunigaikščiai pra
dėjo varžytis dėl val
džios. Kryžiuočiai tuo 
pasinaudodami, puolė

MIRĖ MYKOLAS VAITKUS

Gegužės 20 d. Peace Dale, R.L. mirė kanauninkas, poetas ir ra
šytojas Mykolas Vaitkus, 89 mėty amžiaus. Gimęs 1883 spalio 27 
Gargžduose, Kretingos apskr., mokėsi Gargžduose, Palangoj, bai
gė Liepojos gimnaziją, 1903 jstojo ( Kauno kunigų seminariją, 1906 
{ Petrapilio Dvasinę akademiją, 1908-1909 dar studijavoInssbrucko 
universitete. įšventintas kunigu, vikaravo ir kapelionavo Telšiuose, 
Kaune. I pas karo metu gyveno Smolenske, o po karo vėl Kaune iki 
bolševikų atėjimo, talkininkavo ir vadovavo šv. Kazimiero draugi
jai knygoms leisti. Per jo rankas perėjo apie 300 knygų. Kartu mo
kytojavo Meno mokykloje ir profesoriavo Kauno Kunigų seminari
joj.

1944 rudenį pasitraukė j Austriją, po karo gyveno V. Vokietijoj, 
1951 atvyko į Ameriką ir veik visą laiką buvo Peace Dale Retreat 
House, Rhode Island kapelionu. Palaidotas gegužės 23 d.

J. MIŠKINIS

Lietuvą, naikindami so
dybas, piešdami turtus, 
griaudami aukurus, už
ges indami šventąsias ug- 
nis. Lietuviai vis daugiau 
ir daugiau traukėsi į ry
tus, į Kauno, Vilniaus, 
Gardino sritis. Jie čia 
pirmieji ėmė skinti nie
kieno nepaliestas didžiu
les girias, sodybas sta
tytis ir stiprintis naujo
se vietose. Tuo laiku ku
nigaikštis Šventaragis 
perkėlė į Vilnių šventąją 
ramovę, kryžiuočių su
naikintą, anksčiau buvu
sią Žemaitijoje. Padavi
mas sako, kad toji vieta 
Šventaragiui taip patiku
si, jog jis savo sūnui 
Gerimantui įsakęs jį po 
mirties sudeginti prie tų 
ąžuolų, kur buvo pasta
tytas didysis aukuras. Sū
nus tėvo prašymą išpil
dęs ir, be to, dar toje 
vietoje pastatęs Perkūno 
stovyklą ir šventyklos 
apačioje buvę įrengtos 
rūsys, kuriose žalčius, 
gyvates ir kitus garbina
mus gyvius laikydavę. 
Ant šventyklos buvęs di
dysis bokštas, kuris virš 
šventovės sienų 16 uolek
čių aukščio (ilgio matas, 
lygus maždaug 66-71 cen
timetrui). į patį aukurą 
vedę 12 papėdžių laiptai.
Papėdės aukštumas 1 uo
lektis, o platumas 3 uo
lektys. Aplink aukurą bu 
vusi dar viena akmeninė 

sienelė, buvusi pagražin
ta taurų, briedžių ragais 
ir kitais panašiais papuo
šalais. Kiekviena minė
tų laiptų papėdė buvusi 
skirta vienam iš Zodiako 
ženklų. Aukščiausia papė
dė buvo vėžio, gi žemoji 
— ožio. Zodiako ženklai 
atitinkamos figūros, bu
vę pastatyti ant kiekvie
nos papėdės. Pagal šias 
papėdes ir tam tikrus 
ženklus žyniai metų lai
kus skaičiuodavę. Kai ku
rie istorikai, pvz., Nar
butas, tvirtina, kad An
takalnyje buvusi dar bend 
ra visų dienų šventykla, 
kitaip tariant, lietuvių 
Panteonas, gi dabartinės 
šv. Petro bažnyčios vie
toje stovėjusi deivės Mil
dos šventykla.

O kieno ir kada buvo 
pastatyta Gedimino pi
lis? Daugumas istorikų 
ir metraštininkų (taip pat 
ir padavimai sako) tvir
tina, kad šita pilis Vil
niuje pastatyta didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino apie 1322 - 1323 
metus. Tačiau šios ži
nios nesutinka su Petro 
Dusburgo kronika. Jis ra
šo, kad pilis jau stovėju
si 1305 metais, nes tais 
metais pirmą kartą žie
mos metu kryžiuočių va
das Eberardas de Vir- 
nauburgkas buvo užpuo
lęs Gedimino pilį (cast- 
rum Jedmini). Kitą kar
tą 1315 metais birželio 
24 d. tą pačią pilį norė
jęs slapta apsupti Ragai
nės komendantas Frid- 
ricus de Libuncele su 150 
vyrų. Pradedant 1334 
metais vokiečių kroniki
ninkai Gedimino pilį visa
dos vadina Vilniumi. Pa
gal kronikas žinomi to
kiais metais puolimai: 
1334 m., 1365 m., 1367 
m. 1369 m., 1375m.,1379 
m., 1381 m., 1382 m., 1385 
m., ir 1390 m. Tačiau vi
sais žygiais Gedimino, 
Algirdo, Kęstučio ir Vy
tauto laikais nė kartą ne 
pavyko aukštutinės pilies 
priešams paimti. Tik 
1390 metais buvo pada
ryti kiek didesni nuosto
liai.

Kaip ten būtų buvę, vis 
dėlto Lietuvos istorikai 
tvirtina, kad Gediminas 
iš Trakų į Vilnių sostinę 
perkėlęs 1322 metais. 
Tai daręs strateginiais 
sumetimais. Mat, čia la
bai buvo patogi vieta nuo 
priešų gintis — iš trijų 
pusių supo aukšti kalnai, 
o iš ketvirtos Neris. Ne
ries su Vilnia - Vilnele 
susikirtimo vieta buvo ir 
tebėra miesto centras. 
Tuo pat laiku, kaip spė
jama, Neries ir Vilnios 
santakos vietoje aukšta
jame kalne buvo pastaty
ta aukštoji pilis, o Šven
taragio slėnyje — žemoji 
pilis. Aukštoji pilis buvo 
statyta apsigynimui nuo 
priešų; ji buvo aukšta ak
menine siena apmūryta. 
Šventaragio slėnyje pi
lis, kurios viduryje buvo 
kunigaikščio rūmai,šven
tykla, krivių - krivaičių 
rūmai ir bokštai. Prie 
krivių-krivaičių rūmų 
stovėjo aukštas bokštas 
su langu, pro kurį kri- 
vės ir vaidilos skelbda
vę dievų valią ir dary
davę kitokius nurodymus

Vilniaus miesto planas, graviruotas G. Brauno 1572 metais.

bei įsakymus. Kai kas 
tvirtina, kad dabartinės 
Katedros apatinė dalis ir 
yra to paties bokšto lieka 
nos.

Gedimino laikais Eu
ropos kultūringųjų tautų 
keliauninkai, aplankę Vil
nių, savo užrašuose įspū 
dingai jį mini. Vilnius lai
komas labai svarbiu Eu
ropos miestu, o lietuvių 
gyvenime jis svarbų vaid
menį vaidino. Čia buvo vi 
sos šalies tikybinis, poli
tinis ir kultūrinis cent
ras.

1387 metais įvesta 
krikščionybė. Tai tas Vil
niaus gyvenimą žymiai 
pakeitė: — nyksta seno
vė, statomi naujo stiliaus 
pastatai. Visų pirma, ži
noma, buvo išnaikintos 
šventyklos, išvaikyti 
vaidilos, žyniai, vaidilu
tės, iškirsti šventieji 
ąžuolai, užgesinta amži
noji ugnis. Apsigyvenus 
naujiems tikybiniams šei
mininkams, persimainė 
(pasikeitė) ir visas se
nasis Vilnius 1387 me
tais vietoje Perkūno šven - 
tykios buvo pastatyta Die 
vo Motinos ir švento Sta
nislovo bazilika, vėliau 

DIRVOS NOVELĖS 

1973 M. KONKURSAS
Rankraščius įteikti iki 

1973 m. birželio 15 d.

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turini ir pobūdi patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1973 metų 
birželio 15 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva. Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkui^o skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
prcmijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

pavadinta katedra. Ant 
kitos šventyklos pamatų 
pastatyta šv. Jono bažny
čia. Lietuviai, nors ir ap 
krikštyti, ilgai laikėsi se
nojo tikėjimo, nes jiems 
nebuvo suprantamas Die
vo žodis, skelbiamas len
kų kalba.

Be to, Jogaila susigimi
niavęs su lenkais, vis dau
giau dėmesio kreipė įlen- 
kiškąsias sritis, negu į 
patį Vilnių, ir į Lietuvą. 
Taip pat daugelį lietuviš
kų žemių išdalino lenkų 
ponams - dvarininkams, 
o tuo kartu įvedama ir 
baudžiava.

Prie Vilniaus nykimo 
prisidėjo dar 1390 me
tais smarkus kryžiuočių 
puolimas ir 1399 m. išti
kęs didelis gaisras, su
naikinęs didesnę miesto 
dalį, katedrą, kunigaikš
čio rūmus ir daugybę 
brangenybių.

Tačiau kas kita, kai 
Lietuvą į savo rankas pa
ėmė Vytautas. Tada Vil
niaus miestas pradėjo 
vėl atkusti, nes Vytau
tas daug dėmesio kreipė 
į miestų augimą, ypač į 
Vilnių.

PROF. DR. J. BALYS 
PALIOKAS

SUKAKTUVININKAS

Šiomis dienomis jam su
ėjo 75 metai amžiaus. Jis 
keturius metus dėstė eko
nomiją, finansus, rinkos 
analizę ir sąskaitybą Walsh 
kolegijoje, kaimyniniame 
Canton, Ohio. čia gyvenda
mas, Leknickų šeimos pa
kviestas, jis visuomet da
lyvaudavo svarbesniuose 
lietuviu parengimuose Cle
velande, o Vasario 16 d. 
proga buvo pasikvietęs Cle. 
velando moksleivių šokėjų 
grupę i Cantoną.

Nežiūrint pažangaus am
žiaus, jis ir dabar tebedėsto 
jau treti metai Fox komer
cinėje kolegijoje Chicagos 
priemiestyje. Iš viso jau 
suėjo 22 metai akademinio 
darbo. Pradėjęs nuo ins
truktoriaus, pasiekė pilno 
profesoriaus laipsnio. Ta 
proga jis gavo iš Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademi
jos Romoje sveikinimą, ku
riame tarp kitko rašoma: 
"Leiskite pasveikinti Jus 
septynios dešimt penkių 
metų amžiaus sukakties 
proga. Akademija džiaugia
si, kad vienas jos šeimos 
narys* sulaukė tokio bran
daus amžiaus, darbuodama
sis mokslo sritvje jau dvi
dešimt du metus, kas taip 
pat sudaro didžiai reikš
mingą ir brangų Jūsų gy
venimo tarpsnį, šias sukak
tis švęsdamas, Jus galite 
užtarnautai džiaugtis ir gė
rėtis pasiektais rezultatais, 
gausiais darbo vaisiais ir 
laimėtais nuopelnais."

Jo nueito gyvenimo kelio 
platesnis aprašymas spau
doje tilpo septynios dešim
ties metų amžiaus sukak
ties proga. O dabar sukak
tuvininkui linkėtina gražios 
sveikatos ir sėkmės toli
mesniame gyvenimo kelyje. 
Ilgiausių metų!

L. Leknickas

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
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SLOGOS
Jau metų metai, kai 

renku įvairius receptus 
išgydymui, ką mes pa
prastai vadiname sloga. 
Eilinė liga, bet medici
nos mokslas prieš ją be
jėgis, todėl patys slogi - 
ninkai tapo gydymo žino
vais. Tokius receptus 
rinkti yra daug lengviau, 
negu sakykim, pašto ženk
lus, retas monetas ar ki
no žvaigždžių autogra- 
mas. Slogai gydyti recep
tai lengviausiai gaunami, 
nors turi ir savotiškų sun 
kūmų. Pirmiausia, kad 
tai yra individualus rinki
mas; jokiai organizacijai 
priklausyti nereikia, bet 
reikalinga didelio žmo
giško pasitikėjimo žmo
gumi.

Štai aš labai daug gau. 
nu probatinių priemonių 
ir slogos rinkinių iš sa
vo kaimynės, kuri per 
tvorą persisvėrus kas
dien kosti man į veidą ir 
receptus pasakoja. Slo
gos gydyme patyrusių su 
tinku visur: įstaigoj, val
gykloj, traukiny, lifte ir 
net turguj.

Ypatingas gydymas,ku
ris visuomet mane labai 
stebina, tai stovėjimas 
ant galvos. Kai kraujas 
subėga įgalvą, tuomet jis 
visų šturmu puolanosįir 
gerklę, kur slogos baci
los įsikūrusios ilges
niam laikui gyventi ir, 
žinoma, šią kovą visuo
met laimi kraujas. Šio 
recepto nesu išmėginus, 
nes niekaip negaliu pa
stovėti ant galvos spran
do nenikstelėjus. Dieglys 
sprande skauda labiau už 
sloguojančią nosį. Ta
čiau, jeigu kraujas gerai 
nuo peršalimo, tai kodėl 
daktarai neprirašo, pa
vyzdžiui tokios grupės O 
imti tris kartus į dieną 
nors po arbatinį šaukšte- 
lį prieš valgį ar po val
gio? Čia būtų puiki išei 
tis iš šniukščiančios pa
dėties. Donorių aš ir 
savų turėčiau, nereikėtų 
Raudonojo Kryžiaus krau
jo banko. Šiaip tie dakta
rai pataria kuo daugiau 
skysčių, bet nepasako ko 
kių. Galėtų kraujas būti 
vienu iš tų skysčių. Kai 
mynė ant tvoros eina dak
tarų pusėn ir sako, jog 
tai būtų kraugerystė, 
vampyrizmas. Įdomu, ar 
vampyrai gauna slogą?

Kitas labai geras re
ceptas — kvėpavimą su
stabdyti. Padeda nuo žag 
sėjimo, turi padėti ir nuo 
slogos, nes abu yra kvė
pavimo instrumentų su
trikimai. Kvėpavimo su-

An Equal Apportunity Employer 
(41-46)

Grandinėlė, prieš ruošdamasi išvykai { Atlanto pakraštį, kur birželio 17 d. šoks Baltijos Festivalyje 
Garden Statė Arts Center, praeitą šešta d ienĮ, gegužės 19 d. šoko Clevelande Bengalų kultūros draugijos 
ruoštame šokių festivalyje. J, Garlos nuotrauka

RECEPTAI
laikymas grūdina plau
čius, o kas yra sirgęs 
plaučių uždegimu, žino, 
kaip svarbu yra stiprūs 
plaučiai. Bet ir čia netu
riu laimės, nes negaliu 
ilgai išbūti nekvėpavus 
— tuoj netenku sąmonės.

Aną dieną kaimynė 
sužinojo kitą patentuotą 
receptą — druskos van
denį traukti per nosį. 
Įdėti šaukštelį druskos 
į stiklą šilto vandens, su 
pilti į lėkštę ir nosį pri
dėjus tą vandenį traukti 
giliai į nosį. Kaimynei 
praktiškai demonstruo 
jant gydymo procedūrą 
gavosi toks koncertas, 
lyg keli Nylo arkliai mau
dytųsi Tyrulių pelkėse 
ties Rėkyvos ežeru. Nu
tarėme jog šis gydymo 
metodas tinkamiausias 
pačioje jūroje, kurioje 
geras druskos kiekis, 
šaukšteliais matuoti ne
reikia ir traukti didelės 
jėgos nereikia; kartais 
pati jūra eina į nosį. Kaip 
tik atšils oras važiuosi
me į pajūrįir suradusios 
ramų kampelį tarp uolų 
kur nors, kad žmonės mū
sų koncerto nuo kranto ne - 
siklausytų —gydysimės.

Daktarai (turiu galvoj 
profesionalus) irgi nevie
nodi. Aš turiu du. Vienas 
prirašo gulėti lovoj ir ra

VVANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

ALL ROND MACHINISTS 
MOLD MAKERS 
TOOL MAKERS 
IST & 2ND SHIFT

Mušt have job shop experience and be able tb sėt up work from Blue 
Prints and Close Tolerance. Steady work for qualified men and over
time. All fringe benefits.

APPLY CALL OR \VRITE

TDM CORPORATION
P. O. Box 277, Fletcher, North Carolina 

704-684-9818
(41-50,

JOURNEYMEN

ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 

PIPEFITTERS 
TOOL MAKERS

(JIG AND FIXTURE)

MINIMUM OF 2 YEARS EXPERIENCE

SPRAY GUN REPAIRMEN 
WELDING EQUIPMENT REPAIRMEN 

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
965 CLAIRPOINTE 

DETROIT, MICHIGAN 

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT

mybę, o kitas liepia eiti 
į orą, giliai kvėpuoti ir 
gimnastiku6tis. Gimnas
tika sukelia kraujo cirku
liaciją ir sustiprina šir
dį. Kadangi aš nenoriu 
įžeisti savo abiejų dakta 
rų; atsistojus prie durų 
greit pasigimnastikuoju 
ir krentu po patalais. Ne
garantuoju, kad tas išgy
dys mano slogą, bet aš 
taip smarkiai darbuo
tuos, jog ne pavargstu. 
Žodžiu, esu labai užimta. 
Mano šeima nori kviesti 
trečią gydytoją, net ir ko
sinti kaimynė pripažįsta, 
kad mano sloga su komp
likacijomis, o vyras pa
taria užsiimti grynai re
ceptų rinkimu, kuriuos 
sukataloguoti užimtų vi
są mano laiką ir nebetu
rėčiau kada sirgti.

Bet aš dar tiek nenu- 
sigimnastikavau, kad ne 
žinočiau, kur mano myli
mieji suka; juk atėmus iš 
manęs slogą, nebereikės 
receptų, o be receptų... O 
ne!

Aga

CLEVELANDE

SAVININKAS 
PARDUODA

Namas arti nauj. parapi
jos. 2 mieg. apačioje. Pui
kiame stovy. Pilnai įreng
tas rūsys. Puikus kiemas. 
Tel. 261-2561. (41)

1973 m. gegužės 25 d.

LB Los Angeles apylinkės naujoji valdyba išrinkta 1973-74 metams. Sėdi iš kairės: D. Razutytė, L. 
Zaikienė, pirm. J. Činga, I. Žukaitė. Stovi A. Skirius, dr. J. Žmuidzinas ir Adomėnas.

L. Kanto nuotrauka

KELTUVAS VEIKIA TIK VIENĄ 
DIENĄ SAVAITĖJE...

AP agentūra iš Mask
vos pranešė, kad kai in
žinierius Y. Kazakovtar
nybai buvo paskirtas į 
Simferopolio miestą Kry
me, jis buvo maloniai nu
stebintas gavęs patogų 
butą naujai pastatytame 
devynių aukštų name iš 
kurio vienoj pusėj buvo 
matomi gražūs Krymo 
kalnai, kitoj pusėj — jū
ra.

Bet pagyvenęs tame na
me 10 mėnesių Kazako- 
vas nematė nieko dau
giau, kaip įvairias bėdas. 
Pavyzdžiui, Kazakovai 
gyvena to namo aštun
tame aukšte, o keltas vei
kia tik vieną dieną per sa
vaitę, reiškia, visas ki
tas dienas laipiok laip
tais. Savaitgaliais van
duo į aukštutinius butus 
išjungiamas jau 7 vai. 
vakaro: reiškia, vonios 
tomis dienomis jau nepa 
sidarysi, o išdžiūvusi sin- 
ka prisikrauna aukšta- 
kaupiais neplautų indų. 
Kiemas atrodo lyg būtų 
karo zonoje: guli krūvos 
nuo statybos atlikusių 
liekanų, akmenų ir plyt
galių, tarp kurių kyšo iš 
žemės surūdiję geležinių 
virbalų galai. Srutų lata
kai prakiuro ar užsikim 
,šo ir srutos užliejo rūsį 

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’/4% on 

escrovv accounts

r 63*^) “ yr.certrficates(Min.$5,000)

53A ^/o - l-yr-certificates (Min. $1,000)
HU0ŠIMC1AI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ ,

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lender

alnt 
tiiony 

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

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

A-1 SĖT UP MAN
On Gridley Automatic Screw Machines. 

Qualified Man Can Earn

$20,000
Sent us a Resume Today. 

HOYT MACHINE CO.
1925 Massachusetts Avė.

Indianapolis, Indiana 46218
(40-461

ir žemutinius aukštus. 
Namo prižiūrėtojas gy
ventojus apkaltino, kad 
jie sugadino vandentiekį 
ir kiekvienam butui išra
šė pabaudos sąskaitas 
grąsindamas, jei nemo
kės, visai iš jungsiąs van
denį.

Nebeapsikęsdamas Ka 
zakovas parašė skundą į 
komunistų partijos orga
ną "Pravdą" Maskvoje, 
kuri šį laišką tuoj iš
spausdino. Bet kartu įdė
jo ir kitą laišką — vie
no namų bloko prižiūrė 
tojo iš Celiabinsko mies 
to Sibire. Pasirodo, kad 
ir Celiabinske turimos 
tos pačios bėdos. Agen
tūra pastebi, kad tokie 
trūkumai pasireiškia dau
gelyje naujai statytų na
mų, kurie statomi apgrai
bomis ir iš netinkamos 
statybinės medžiagos.

(ab)

METAL SPINNER
For lamp parts. Experience preferred 

būt will teach. Hourly rate. Applv 

ACME LIGHTING PRODUCTS 
1667 E. 40 ST.

CLEVELAND, OHIO 
(41-475

PAINT SPRAYER
For lamp paris and lighting fixture> 
Experience only. Steady hourly rate. 

Apply

ACME LIGHTING PRODUCTS 
1667 E. 40 ST.

CLEVELAND. OHIO
<41-47) 

TOOLROOM 
FOREMAN 

Join A Winner!!!
Modern. progressive, West Side com
pany in the suspendcd ceiling movė- 
able walls and partilions field needs a 
man with heavy job shop experience 
in flying cut off, progressive airi 
draw dies. Salary negotiable, excel- 
lėni vvorking conditions and fring • 
benefits.

Call Personnel Manager 
DONN PRODUCTS, INC.

I00O CROCKER RD. 
AVESTLAKE, OHIO 

An Epual Opportunity Employer 
<41 43'

MACHINISTS 
Pfirmanent openings for experienced 
machinists wh<> have job shop expcri- 
ence on horizontai boring mills and 
lathes.

ASSEMBLERS
Prefer experience with knowlcde of 
largo machinery -mechanical and h.v- 
draulic.

WELDERS—FITTERS 
Espericnced in job shop welding on 
large fabrications and repair work. 
ALL POSITTONS PRESENT TOP 
OPPORTUN1T1ES, FXCELLENT
FRINGE BF.NF.FITS, BONUS. OVF.R- 
T1ME. PROFIT SHARING. STEADY 
WORK ON DAY OR NIGHT SH1FTS 

Produetion Expcrts Inc.
4259 E. 49th Cleveland. O. 44’2 5 

An Eųual Opportunity Emplovnr 
(40-42'

WANTED EXPERIENCED 
GENERAL FOUNDRY IIELP 
Shift iricentivc and bonus. New plant. 
Paid hospitalization & pension plan.

ARR0W ALUMINUM 
CASTING CO 

33659 WALKF.R RD. 
AVON LAKE. OHIO 44012 

216-871-6767 
An Equal Opportunity Employer 

(38-44)

PLATING SUPERVISOR 
BARREL GOLD DEPARTMENT 

Industrini gold plater. w:th a natio
nal reputalion for high qualily and 
prompt service. has opening for bar- 
rei and group leader in ncw expand 
ed operation. Age or education nu 
barrier. Successful applicant needs 5 
years experience in hi«h volume 
produetion shop, mušt know element- 
ary chemistry, can troubleshoot plat 
ing problems, and now be earning m 
the leens. Salary negotiable include* 
relocation expenses. Phone or vvriie 
Jack Peterson, Exec. V'. P.

PRLCIS1ON PLATING CO.
4 123 Peterson Avė. 
Chicago, III. 60646 

.3 12 583-3333
(40-42»

MACHINIST
Immediate opening for an expt*ri 
enc-ed all around machinist wilh a 
good mechanical background. W<»ik 
in a plant that manufacLure* metai 
containers on high speed automatic 
equipment. Starting salary $> p-t 
hr. Benefits include medical insui ■ 
ance, paid siek days, vacation N II 
paid holidays- Mušt be available u 
work night shift. Applv mtmcdiatrlv 
for an inlervievv to Ralph Boilaro 1 
Robert Thomas.

, CONSOLIDATED CORK
RT. 287 Al’ 

SO. RANDOLPHVILLE RD. 
PISCATA\VAY, N. |.

20 1 -752-1 mo
Equal Employment Opportunity

<40-4 ! •

J M FIELDS
Now hiring Snack Bar Mgrs. 
and counter help. Many open
ings availible in Phila & South 
Jersey Area. Good starting sala
ry, pleasant working conditions, 
with paid vaeations. Call or 
write for appointment — Mr. N 
Pawlowitz — care of J M 
FIELDS, 700 Lancastor Avė., 
Wayne, Pa. 19087 — 687-6580.

(35-41)

DIE 
REPAIRMEN

I’ermanent position for gualified 
men experienced on all types of 
dies and fixtures. Progressive 
West Side plant. Excellent 
fringe benefits.

DONN PRODUCTS, 1NC.
1000 Crocker Rd.
Westlake, Ohio

An E«mal Ooporlunity Employer
(4 1-43 t
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• šį sekmadienį, gegužės 
27 d., tuoj po pamaldų, 
12:15 vai. Ramovės ir ALT 
S-gos nariai padės vainiką 
prie Lietuvos respublikos 
prezidento A. Smetonos ka
po Knolwood mauzoliejuje, 
Mayfield Hts. Visi lietuviai 
kviečiami iškilmėse daly
vauti.

Pirmadienį, gegužės 28. 
d., 8:30 vai. ryto šv. Jur
gio bažnyčioje bus atląi- 
kytos pamaldos už žuvusius 
karius. Po pamaldų para
pijos salėje įvyks bendri 
pusryčiai su amerikiečiais 
veteranais.

• SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas kviečiamas 
birželio 3 d. (sekmadienį), 
4 v. p. p. kuopos pirminin
ko Vytauto A. ir Noros 
Braziulių sodyboje, 3757 
Northwood Rd., University 
Heights 44118. Sekantys 
SLA 14 kuoops narių susi
rinkimai jau vyks Naujuo
se Lietuvių Namuose, ku
rie jau baigiami įrengti ir 
visuomenės naudojimui ati
daromi tik birželio 23-24 
dienomis. Visi gerb. nariai 
ir narės kviečiami šiame 
susirinkime būtinai daly
vauti, nes bus aptariami 
svarbesnieji kuopos veik
los reikalai ir priimami- na
rių apdraudų mokesčiai. 
Susirinkimą baigus, ten pat 
bus kuklios broliško bend
ravimo vaišės. Kuopos na
riai kviečiami atvykti skir
tu laiku su savom šeimų 
nariai. Iki malonaus pasi
matymo susirinkime birže
lio 3 d. Ateity susirinkimai 
vyks ne kas antro mėnesio 
pirmadienio vakarais, bet 
sekmadienių popietėse 4 v. 
po pietų.

Kuopos Valdyba

• Algio Rukšėno knygos 
apie Simą Kudirką ”Day of 
Shame”, kurią išleido lei
dykla McKay, Clevelando 
lietuvių visuomenei prista
tymas įvyks birželio 10 d., 
sekmadienį, 4 v. p. p. Euro
pa Travel Service salėje, 
911 E. 185 St. Dr. V. Stan
kus pristatys autorių, o 
rašyt. A. Garlauskas kalbės 
apie jo knygą. Po to tars 
žodį ir pats autorius. Bus 
rodomos skaidrės, iliustruo
jant šį tragišką įvykį. Pri
statymą rengia Korp! Neo- 
Lithuania Clevelando sky
rius. Visi lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti.

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

Praeitą sekmadienį gegužės 20 d. grupė clevelandiečių atsisveikino su Juze ir Jonu Daugėlais, iš
vykstančiais nuolatiniam apsigyvenimui į Floridą. Nuotraukoje dalis pobūvio svečių su išvykstančiais 
p. Daugėlais. J. Garlos nuotrauka

NUOTAIKINGA J. IR . DAUGĖLŲ 
IŠLEISTUVIŲ POPIETĖ

si, kad floridiškiai pratur
tės naujomis pajėgomis.

Dėl ligos negalinčių atsi
sveikinime dalyvauti Alg. 
Kasiulaičio ir muz. Pr. Am- 
brazo linkėjimus perdavė 
programos vedėjas inž. Pr. 
Razgaitis.

Šiltais ir nuoširdžiais žo
džiais atsisveikino išvyks
tantieji Jonas ir Juzė Dau
gėlos, praleidę Clevelande 
gražiausius ir darbingiau
sius savo amžiaus metus.

Išvykstantieji gavo do
vanų, kurių vertingiausia, 
atrodo, bus kuklus adresas, 
pasirašytas visų popietės 
dalyvių.

Ne sudie išvykstantiems, 
bet malonaus susitikimo lie
tuviškame darbe šia proga 
dar kartą linki Dirva, (d)

Floridon ir įsikurti 
Beach, netoli Miami. 
kaip žinome, paskuti- 

metais ėmė kurtis

Nustebo daugelis cleve- 
landiškiių neseniai sužino
ję, kad Lietuvos Valst. 
Operos solistė Juzė Krišto- 
laitytė ir agr. Jonas Dau
gėla, per dvidešimt metų 
išgyvenę Clevelande ir visą 
laiką gražiai ir labai akty
viai reikęsi vietos lietuvių 
gyvenime, apsisprendė nuo
latiniam gyvenimui kraus
tytis 
Juno 
Ten, 
niais
lietuvių kolonija, kur jau 
spėjo įsigyventi ir nemaža 
cJevelandiškių. P.p. Daugė
lų įsikūrimas, be abejo, tą 
kolonija apčiuopamai su
stiprins jos organizacinėje 
ir kultūrinėje veikloje.

Su išvykstančiais atsi
sveikinti greitosiomis su
sidarė jų artimųjų draugų 
komitetas, kuris praėjusį 
sekmadienį, Sachsenheimo 
restorano patalpose suren
gė šiltai nuotaikingą išleis
tuvių popietę. Komitetą su
darė inž. J. Augustinavi- 
čius, V. Januškis ir inž. Pr. 
Razgaitis. Pastarasis gyvai 
ir sąmojingai pravedė po
pietę, kurioje buvo susirin
kę arti šimtinės p.p. Dau
gelių draugų ir visuomeni
nio, kultūrinio bei politinio 
veikimo bendradarbių, se
nosios ir jaunosios kartos 
atstovų.

Pagrindinį žodį apie ak
tyvią ir visokeriopą veiklą 
tarė prof. Aid. Augustina- 
vičienė. Be jos, savo ir at
stovaujamų organizacijų 
vardu kalbėjo Pr. Bara
nauskas, R. Kudukis, Fel. 
Eidimtas, Pr. Razgaitis, 
Ona Jokūbaitienė, Jaunutis 
Nasvytis, adv. J. Smetona 
ir dr. Alg. Nasvytis. Dir
vos vardu atsisveikino Al. 
Laikūnas. Visi kalbėjusieji, 
kiekvienas kitais žodžiais, 
išvykstantiems linkėjo to 
paties: sėkmingai įsikurti 
naujoje vietoje, dirbti vi
suomeninį, kultūrinį bei po
litinį su tuo pačiu atsidė
jimu, kuriuo clevelandiškiai 
džiaugėsi ir guodėsi. Ap
gailestavo su p.p. Daugėlų 
išvykimu atsirasiančia spra 
ga Clevelande, bet džiaugė-

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų naujas mūrinis 

namas, Euclid, O. Kiekvie
nas butas po 3 miegamuo 
sius, lJ/2 vonios, perskirta? 
sklepas, 21/2 garažai. Neto
li Naujos parapijos centro. 
Greitas pirkėjas turės pro
gos pasirinkti spalvas.
ČIPKUS Realty, 943-0910

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 3160.1 
Vine Št., 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.

MAINTENANCE 
MAN

/
Full time, mature, experience neces
sary for cleaning and maintenance 
of nevv modern drug store. Good 
starting salary and excellent fringe 
benefits. Interested apjplicants should 
apply in person to:

SAM TOMAINO
MONDAY, MAY 7

10 A. M. TO 4 P. M.

THRIFT DRUG COMPANY
DIVISION OF J. C.

(DIVISION OF J. C. PENNEY) 

PLYMOUTH SQUARE 
SHOPPING CENTER

CONSHOHOCKEN, PA.
An Equal Opportunity Employer 

(39-431

Clevelande Higbee krautuvėje suruoštame tautybių pasirodyme dalyvavo ir lietuvių grupė. Nuotrau
koje kairėje: Giedraitytė, Bublytė ir Bielinytė. J. Garlos nuotrauka

TOOLROOM 
MACHINIST

Immediate opening for an individual 
experienced in building and repair- 
ing sheet metai dies.

ALSO

MAINTENANCE 
MECHANIC

Good starting rate and fringe benefit 
program. Apply in person Monday 
through Friday.

BUD RADIO INC. 
4605 E. 355 ST. 

W1LLOUGHBY, OHIO 44094

An Equal Opportunity Employer 
(40-43)

ATTENTION DIESEL SERVICEMEN 
AND HEAVY EQUIPMENT SERVICEMEN 
We Have Immediate Openings For The Following 

DETROIT DIESEL SERVICEMAN 
ASSISTANT SERVICE MANAGER 
DETROIT DIESEL PARTS MANAGER 
JOHN DEERE MECHANIC 
JOHN DEERE PARTS MAN

Uniforma—Hospitalization—Vacation—And Holidays. 
Commensurate With Experience—Reply in Writing To:

•

Paid
Salary

UNITED AUTO PARTS & DIESEL 
2995 Hanson St. Fort Meyers, Fla. 33901

Attention: Mr. Don Velain Or Call 1-813-334-3627

WANTED JOURNEYMEN
SHEET METAL MECHANICS

For Precision Parts. Able to Read Blueprints. Sėt up and 
operate Machine Tools. Some Layout.

ALSO

EXPERIENCED
MECHANICAL, INSPECTORS

Overtime Available. Fringe Benefits. 

617-389-0342 — 617-389-8810

B.C.D. METAL PRODUCTS INC.
31 Charlton St., Everett, Mass.

Precision Tube Forming & Metai Fabrication
(41-43 i

ENGINEERS
START YOUR FUTURE N0W!!

JR. TĘST AND EVALUATION ENGINEER 
JR. PRODUCT ENGINEERS

JR. I’RODUCTS/MFG. ENGINEERS 
OUALITY ASSURANCE ENGINEER 

MACHINE AND TOOL DESIGN ENGINEERS
Put your degree in civil/architectural/mechanical engineering and track 

^record on the line for position on our team.
We are a modern, progressive company in the design and mfr. or 
suspended ceiling, moveable vvalls and partitions. Advancement oppor
tunities galore. Excellent vvorking conditions and fringe benefits.

SEND RESUME AND SALARY H1STORY OR APPLY TO 
PERSONNEL MANAGER

DONN PRODUCTS INC.
1000 CROCKER RD., WESTLAKE, OHIO 

An Equal Apportunity Employer (41-43)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

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

pakelta iki

SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

IMMEDIATE
OPENINGS FOR

MULT—■ AUMATIC 
OPERATORS

LARGE SAW
18 INCHES—72 

OPERATOR

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN

MULTI-DRILL 
OPERATORS

APPLY:

TUBE TURNS DIV. 
CHEMETRON CORP. 

(PENNSYLVANIA FORGE) 

Milner & Bleigh Sts. 
Philadelphia, Pa. 19135

An Equal Opportunity Employer

(40-41)

Hiring now experienced men for 
ist & 2nd Shift

FOR NEW LAMMINATING & 
FABR1CAT1NG DEPT. 

also needs
SHEAR OPERATORS 

and
INSpF.CTOPS 

ist & Znd Shift 
ENAMEL PRODUCTS CO. 
(Off Memorial Shorevvay) 

341 Eddy Rd.
Cleveland, Ohio 44108 

216-451-1313 Mr. Walters 
(36-42.

BENTON HARBOR 
ENGINEERING

DIVISION OF KOEHRING CO.
Has immediate openings on 2d shift.

FOR EXPER1ENCED
• RADIAL DRILL OPERATORS
• VVELDERS
• ENGINE LATHE OPERATORS
• TURRET LATHE OPERATORS 

Excellent opportunity with a growinfl: 
concern. Interested persona are re- 
quested to apply in person at

331 MILLER ST.
BENTON HARBOR. MICH. 49022

An Equal Opportunity Employer 
(41-45)

MAINTENANCE ”A” 
MILLWRIGHT

An excdlent opportunity for an indi
vidual vvith 4 yrs. formalized Mill- 
Wright training or 4 yrs. exp. as an 
”A" Craftsinan in an industrial 
Mantenance Dept. Hrs of vvork are 
7:00 A.M. to 3:30 P.M.

APPLY PERSONNEL DEPT.

UNION CARBIDE CORP. 
CARBON PRODUCTS DIV.

11709 MADISON AVĖ. 
cleveland. omo 

216-433-8600. EXT. 765

An Equal Opportunity Employer 
(40-43)

MANAGER 
DAIRY & FROZEN FOOD 
Experience necessary on this 
challenging position with op
portunity for advancement. 
We offer a good starting sala
ry & company paid benefits. 
Please apply to our Store 
Manager for details.

TW0 GUYS
Rte 38 & Cuthbert Rd. 

Cherry Hill, N. J.
An F.qual Opportunity Employer 

(36-42)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

tST CLASS SKILLED 
SHEET METAL PROTOTYPE 

and 
SAMPLE MAKERS

Mušt have layout experience. 
Steady vvork and fringe- benefits. 

MINOW1TZ MFG. CO. 
27941 Groesbeck Hvvy. 
Roseville. Mich. 48068

An Equal Opportunity Employer

ELECTRIAN
Minimum 2 years experience in 
industrial maintenance. Progres
sive West Side company. Excel- 
lent vvorking conditions and 
fringe benefits.

DONN PRODUCTS, INC. 
1000 Crocker Rd. 
Westlake, Ohio

An Equal Opportunity Employer
(41-43)

WANTED:
HEATTREATING 

SUPERVISOR
Experience Necessary 
Salary open. Nevv plant 

located in 
Reidsville, N. C. 
Send resume to 
P. O. Box 956 

or Call (919) 342-0308 
(41-43)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dirva kitą savaitę dėl 
kapų puošimo dienos šven
tės išeis tik vieną kartą — 
penktadienį, birželio 1 d.

• Dirvos novelės konkur
sui gauta novelė — "Lietu
viška novelė”, pasirašyta 
slapyvardžiu Kaimo merga.

Primename, kad rank
raščiams atsiųsti terminas 
yra š. m. birželio 15 d.

• PLGS ir ALGS kviečia 
visuomenę dalyvauti lietu
vių gydytojų suvažiavimo 
paskaitose ir šeštadienio 
pobūvyje, gegužės 26, 27 d. 
d., Sheraton-Chicago vieš
butyje. Be to primename 
apie dr. A. Lipskio ir dr. J. 
Šalnos meno parodos atida
rymą, penktadienį, gegužės 
25 d., 7:30 vai. vak., Čiur
lio galerijoje. Dėl smulkes
nių informacijų telef.: 312- 
865-1456.

VIEŠAS PAIEŠKOJIMAS!
Per 1941 m. birželio 23 

dienos sukilimą Lietuvos 
suverenumui atstatyti eilė 
jo dalyvių pasižymėjo he- 
rojizmo aktais, kurie švie
čia priaugančioms kartoms 
aukščiausio pasiaukavimo- 
Tėvynei Lietuvai ir kovoto- 
jiško heroj izmo pavyz
džiais, kaip negęstančios 
žvaigždės...

Savo knygoje apie saky
tą sukilimą pateikiu jų — 
bent labiausiai paryškė j il
siųjų — fotografines nuo
traukas, kad šiuo būdu 
jiems moraliniai atlyginti 
už pasiaukavimą toje isto
rinės reikšmės kovoje.

Noriu įdėti nuotrauką ir 
a. a. Juozo Savulionio, ku
ris išgelbėjo strateginiai 
svarbų Vilijampolės tiltą 
Kaune savo auka, iššokda
mas pirmyn po priešo šau
tuvų ir kulkosvydžių ugni
mi nutraukti to tilto iš
sprogdinimo laidus.

Gaila, bet iki šiol man 
nepavyko a. a. J. Savulio

A. A.
GABRIELEI ALKSNINIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą velio
nės sūnums VYTAUTUI ir ALGIR
DUI, broliui A. KAUNUI ir visiems 
velionės artimiesiems.

Su Jumis liūdesyje

Ona Milmantavičienė
ir

Genovaitė ir Antanas Diržiai

New York, N. Y.

Mano brangiai krikšto motinai

GABRIELEI ALKSNINIENEI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, jungiuos 

prie Jos sūnų VYTAUTO ir ALGIRDO 

ir jų šeimų gilaus liūdesio ir amžino 

atilsio maldų.

Saulius Milmantas

Detroit, Mich.

nio nuotraukos iš niekur 
gauti.

Todėl leidžiu sau kreip
tis tuo reikalu vieši per 
spaudą ir prašyti a. a. Sa
vulionio buv. kovos drau
gus, gimines ir pažįstamus 
ateiti man į talką: pasko
linti nors trumpam laikui 
Savulionio nuotrauką, jei 
kas tokią turi, o taip pat 
malonėti prisiųsti man nors 
pagrindinių biografinių ži
nių apie tą buvusį Lietuvos 
laisvės kovotoją. Mano ad
resas: K. Škirpa, 2043 36th 
St., SE., Washington, D. C. 
20020

Su gilia padėka iš anksto, 
K. Škirpa

NAUJAS NUMERIS

• Naujoji Viltis, politi
kos ir kultūros žurnalas, 
leidžiamas LST Korp! Neo- 
Lithuania ir Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos, 
Nr. 5 (1973) jau išėjo iš 
spaudos ir siuntinėjamas 
prenumeratoriams. Nume
rio kaina 3 dol.

Administracijos adresas: 
7150 So. Spaulding Avė., 
Chicago, III. 60629.

žurnalą redaguoja: dr. J. 
Balys, dr. Br. Nemickas ir 
A. Laikūnas.

Spaudė Vilties spaustuvė 
Clevelande, Ohio.

LB Detroito apylinkės šeštadieninės mokyklos mokiniai gegužės mėn. 13 d., Detroito Liet, namuose 
motinų pagerbimo minėjimo programoje. Mokyklos chorą paruošė ir jam vadovauja mok. Pranas Za- 
ranka. K. Sragausko nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS riušaitis ir Bernosky.

HAMILTONO MERGAIČIŲ 
CHORAS "AIDAS” 

KONCERTAVO 
DETROITE

Balandžio 29 d., 3 vai. 
Mercy Kolegijos McAuley 
auditorijoje turėjome gra
žų ir įspūdingą Hamiltono 
Mergaičių Choro koncertą. 
Vykstą tą dieną Detroite 
privatūs pobūviai ir Chica
gos opera ”Carmen” kiek 
sumažino į koncertą atvy
kusiųjų skaičių, bet jų ir 
čia užtektinai buvo ir kon
certas skaitomas prie pavy_ 
kusiųjų.

Uždangai pakilus ir išvy
dus šį mergaičių chorą, vi
siems į akis krito tų mer
gaičių jaunumas ir gražūs 
jų veidai. Ne vienas sau 
mintyse klausė: iš kur ir 
kaip tas V. Verikaitis tame 
Hamiltone tiek jaunų ir 
gražių mergaičių sumedžio
jo? O tos mergaitės, kaip 
lakštingalėlės, dainavo-čiul- 
bėjo.

Koncerto programą, ku
rioje buvo įtrauktos net 23 
dainos, atliko su padaryta 
keletos minučių pertrauka. 
Pirmoje dalyje padainavo: 
mergaičių choras 6 dainas, 
mergaičių choras dalyvau-

LONG BEACH

NAUJAS KOMITETAS
Š. m. gegužės mėn. 12 d. 

Long Beach Apyl. Lietuvių 
Fondo narių susirinkime iš
rinktas naujas Liet. Fondo 
Vajaus Komitetas: pirmi
ninkas Stasys Jasutis, vi
cepirmininkas — Jurgis Mi
kalonis, nariai — Aldona 
Morkienė, Anelė Bur Izienė 
ir Danys Mekišius (Lietu
vių Fondo įgaliotinis).

Po susirinkimo L.F. Va
jaus Komitetas aptarė Liet. 
Fondo Vajaus Komiteto 
darbą ir nutarė imtis sku
baus darbo verbavimui) 
naujų Liet. Fondo narių. 
Be to nutarė šiais metais 
surengti vieną parengimą 
su programa ir gautas pel
nas bus Lietuvių Fondui.

D. Mekišius

MAINTENANCE 
MECHANIC 

Looking for diversificd individual to 
handle all phases on plant rnainte- 
nance. Mušt be strong in industria 
electrical trouble shooting and new 
hookups. Starting range $3.65-$4 per 
hr. with good advancement and 
benefits.

Call Mr. Gardner, (302) 328-1345 

DELTECH 
ENGINEERING, INC.

(40-42)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN STATUS 

BENCH HANDS 
(MACHINE BU1LDERS) 

HORIZONTAL BORING MILL 
OPERATORS 

AFTERNOON SHIFT
Steady iob, top waRes. full benefiti.

JERED INDUSTRIES
1300 S. COOL1DGE. 
(Near 15 Mle Rd.) 

BIRBINGHAM. MICH. 
3I3-647-I2OO

An Equal Opportunity Employer 
(38-46) 

n-ANTANAS GRINIUS
jant sol. V. Verikaičiui 2 ir 
solistas V. Verikaitis 3 dai
nas ir Gasparo ariją iš ope
retės Karnevilio Varpai ir 
dar virš programos choras 
cu solistu "Bijo boba pupų 
kulti”.

Antroje dalyje padaina
vo: mergaičių choras 8 dai
nas, mergaičių choras su 
solistu V. Verikaičiu 3 dai
nas. žmonėms vis plojant 
viena daina net du sykius 
buvo kartojama. Hamilto
no mergaičių choro "Ai
das” sudainuotos dainos 
gražiai skambėjo ir iš sve
čių susilaukė daug plojimų. 
Daug kas galvoja, kad šį 
mergaičių chorą reiktų į 
Detroitą pakviesti ir antrą 
kartą. Jį girdėję, tikrai vėl 
atvyktų. Taip pat turėtų 
progos jį išgirsti ir tie, ku
rie tą dieną dėl vienos ar 
kitos priežasties į koncertą 
negalėjo atvykti ir pasi
klausyti.

Koncertui pasibaigus jū
rų šaulių "Švyturio” kuo
pos vicepirmininkas Alfas 
Šukys padėkojo chorui už 
tokią gražią programą ir 
palinkėjo dar ilgai, ilgai sa
vo gražiomis dainomis link
sminti mus ir priminti 
mums brangiąją tėvynę 
Lietuvą. Taip pat pareiškė 
padėką ir visiems svečiams 
u šį tokį gražų koncertą at- 
silankusiems. Detroito mer
gaitės Ramunė Stonytė ir 
Irena Teličėnaitė choris
tėms įteikė baltų gėlių 
puokštę ir koncertas užbai
giamas Tautos Himnu.

Chorui vadovavo ir solo- 
dainavo Vaclovas Verikai
tis. Jam akompanavo pia
nistas Jonas Govedas. Cho
ro administratorius J. Plei- 
ny...

Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopos valdyba, kuriai va
dovauja pirmininkas Myko
las Vitkus, šiam koncertui 
iš anksto ruošėsi. Rinko au
kas. Parengė ii- išleido gra
žią ir menišką, net 16 pus
lapių, koncerto programą į 
kurią įrašė ne tik dainų 
programą, bet sutalpino ir 
visus aukotojus.

Programą meniškai gra
žiai sutvarkė ir suredagavo 
kuopos valdybos narys An
tanas Bukauskas.

Hamiltoniečiai turėjo at
sivežę ir choro įdainuotų 
dainų plokštelę "Baltos Gė
lės”, kurią daug kas nusi
pirko ir net su muz. V. Ve- 
rikaičio ar kitos kurios cho
ristės parašu.

• Detroito News balan
džio 20 d. laidoje labai gra
žiai aprašė esančią Detroi
te vienatelę lietuvišką 
Chamberlain duonos kepyk
lą. Laikraštyje patalpintos 
net trys su kepyklos darbi
ninkais nuotraukos. Ke
pyklos savininkai yra Mr. 
& Mrs. Mallen (Maliniaus- 
kai) ir joje dirba net trys

• Aprašydamas Detroito 
Kultūros Klubo 20 metų 
sukakties paminėjimą (Dir
va, Nr. 28), ir ten išvar
dindamas klubo sąrašuose 
esančius garbės narius, ne
tyčiomis prasileido Miluko 
monografijos autoriaus ir 
ilgamečio klubo korespon
dento žurnalisto Vlado Min- 
gėlos pavardė. Jis irgi yra 
klubo garbės narys.

AMERIKOS

LIETUVIŲ

Tautinės
Sąjungos

ALT S-gos Seimas įvyks 1973 m. gegužės mėn. 26 
ir 27 dienomis Detroite, Troy Hilton Inn, Maple Road and 
Stephens Highway, 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

12:30-2:30

2:30-3:30

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.

3:30-5:30 Darbo posėdis:
1. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio Vadovybės 

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

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

ateitis — Aleksas Laikūnas,
5. Diskusijos dėl pranešimų.

8:00 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

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 DRAUGIJOS narių susiri.-kir..-,s.

DIRVAI
AUKOJO

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
P. Sakas, Palm Springs .... 5.00 
K. Stundžia, St. Catharines 1.98 
J. šlapelis, Euclid...............2.00
J. Stanaitis, Chicago........ . 7.00
K. Budrys, Strongsville .... 5.00
S. Gečas, Chicago.............. 2.00
K. Girvilas, Chicago......... 2.00
P. Valūnas, Torrington......2.00
K. Nausėdas, Venezuela ...10.00
A. Logucki, Inglewood......3.00
J. Vilt rakis, Venezuela ..... 7.00
V. Sederavičius, Omaha .... 2,00
G. Balanda, Detroit........... 12.00
M. Mažeika, St. Joseph 2.00
S. Petrauskas,Elizabeth.... 7,00 
A. Kazukauskas, Lake

Hiawatha........................1.00
P. Tamošiūnas, Chicago.... 2.00
A. Pesys, Dearborn Hts.... 4.00 
Neringos Tuntas

Cleveland ................ 20.00
S.J.Š. Kuopa Detroite .... 20.00
J. Gaižutis, Detroit ........ 7.00
P. Račkauskas, Drochester 2.00
V. Kiaunė, Easton............. 2.00
K. Kaulinis, Philadelphia 5.00
H. Bagdonienė, Chicago .... 7.00
A. Tveras, Chicago ..........10.00
J. Kriščiukaitis, Avon......2.00
J. Gudėnas, Cleveland......3.00
Žukas Gliaudelis, Chicago 7.00
A. Bielskus, Cleveland ... 7.00
V. Pauža, Detroit ............ 2,00
E. Jasitinas, Chicago •••••• L 00
F. Bočiūnas, Hartford .... 2.00
H. Janužys, Morgan Hill.. 1.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.
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