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TEDDIS GAVO 
ANTAUSI 
MASKVOJE

Massachusetts senatorius 
Edvardas Kennedy(Teddis) 
šiom dienom padarė lyg ir 
piligiriminę kelionę j Mask
vą, atrodo, norėdamas prisi
gerinti rusams ir susikrau
ti būsimiems rinkimams šio
kio tokio politinio kapita
lo. Kaip žinių agentūros 
pranešė, išlipęs iš lėktuvo, 
Šeremetevo aerodrome jis 
padarė keletą neblogų atsi
liepimų ir apie prez. Nixoną 
bei jo ‘detente*. Tokios 
temos sovietams aiškiai pa
tinka ir jie mielai priima 
svečius, iš kurių tikisi su
lauksią sau kokios nors nau
dos.

Žinoma po to Teddis buvo 
vežiojamas po Maskvą ir jos 
apylinkes, lankė muziejus, 
apžiūrėjo Kremlių ir visą, 
kas jam ten buvo rodoma. 
Kartu buvo nusivežęs ir sa
vo 12 metų sūnų, kuriam 
prieš kiek laiko buvo ampu
tuota viena koja. Laikraš
čiuose matėme ir nuotrau
kų, kur jaunasis Kennedis 
buvo pasodintas į carų lai
kais pačių carų vartotą 
kėdę kažkuriame ten mu
ziejuje ir taip nufotografuo
tas.

Paskui Teddis panorėjo 
turėti ‘pasikalbėjimą’ su 
Maskvos universiteto stu
dentais. Tas malonumas jam 
buvo padarytas: į audienici- 
jos salę sugūžėjo ne tik stu
dentai, bet ir šiaip moko- 
-masis personalas (ir, grei
čiausia, dar šis tas), nes kaip 
korespondentai pastebėjo, 
klausytojų tarpe matėsi 
daug vyresnio amžiaus as
menų. Teddis pradžioje pa
darė mažą kalbelę apie san
tykių tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos pagerėji
mą, kas, žinoma, klausyto
jams patiko. Įsidrąsinęs ir 
galvodamas, kad prieš akis 
turi Bostono universiteto 
studentus ir pamiršęs, kad 
sovietinis žmogus turi vi
sai kitokį politinių reikalų 

„ supratimą, jis pradėjo sovie
tiniams studentams staty
ti gana keblių klausimų. Ži
noma, jis kalbėjo angliškai, o 
jau vertėjai audiencijai jo 
žodžius išvertė.

Norėdamas patirti klausy
tojų nuomonę, jis paprašė į 
jo paklausimus atsakyti pa
keliant ranką. Vienas iš pa
klausimų buvo: 1) -- ar 
sovietai didžiuojasi, kad jie 
patys pirmieji galėjo paleis
ti sputniką į erdves (ne
drąsiai pakilo pora rankų); 
2) - ar jie didžiuojas, kad jie 
patys pirmieji paleido ir as
tronautą į erdves (prie pa
keltų rankų prisidėjo dar 
Dora); 3) - ar sovietai lai
mingi, kad, Amerikos pade
dami II-jo karo me?tu galėjo 
sumušti nacinę Vokietiją 
(Čia klausytojai gerokai ap
sižvalgė, kol vienas kitas 
išdrįso pakelti ranką).

Paskui Kennedis savo 
klausytojams uždavė tiesiog 
pritrenkiantį klausimą: ką 
jie mano, ar Sovietų Sąjun
ga turi per didelį ar per ma
žą karinį biudžetą? - Klau
sytojams net veidai ištįso iki 
nebeatpažinimo ir valandėlę 
buvo mirtina tyla, paskui 
auditorija prapliupo garsiu 
juoku ir švilpimu, o vienas 
vyras kažką šaukdamas, iš
kėlęs kumštį metėsi link Te- 
džio. Galop iš salės kampo 
pakilo vienas ruselis, kuris 
nedrąsiu balsu pareiškė, kad

v •

1971 m. gegužės 14 d. Kauno Valstybinio muzikino teatro sodelyje susidegino Romas 
Kalanta, reikalaudamas Lietuvai laisvės. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
1974 m. gegužės 12-18 d.d. skelbia ROMO KALANTOS SAVAITE, kuri skiriama jo, 
V. Stonio, Žaliausko ir K. Andriuškevičiaus atiduotos didžios aukos dviejų metų su
kakčiai paminėti. Visa lietuvių visuomenė, bažnyčios, mokyklos, jaunimo ir kitos organi
zacijos kviečiamos tą savaitę prisiminti ir atitinkamai pagarbiai tas didžias aukas pami
nėti. Nuotraukoje Kauno Valstybinio muzikos teatro rūmai prie kurių susidegino R. 
Kalanta.

IZRAELIO BĖDOS
Šalia arabų dar tarpusavio karas

Valstybės Sekretoriui Kis 
singeriui ruošiantis į naują 
kelionę paliaubom tarp Izra
elio ir Sirijos pasiekti, iš žy
dų valstybės ateina ne ko
kios žinios. Perryškinant 
galima sakyti, kad žydai pa
liovę kovoti su arabais, pra
dėjo tarpusavio karą. Šiaip 
ar taip spalio mėn. karas 
išblaškė iliuzijas, kad dar 
ilgai bus galima išlaiky
ti visas per septynių dienų 
karą užimtas arabų terito
rijas. Jau vien tas faktas 
verčia ieškoti susidariusios 
padėties kaltininkų, kas sa
vaime sukelia aistras. Prie 
to dar prisiėjo ir politinės 
sistemos trūkumai.

Aplaimai imant, Izraelio 
politinė santvarka buvo pa
naši į Lietuvos šeiminį 
režimą prieš 1962 metų gruo 
džio 17 d. Balsuojama už 
partijos sąrašus, kurios prie
šakyje stovi keli žinomesni 

jie į šį klausimą neatsakys: 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė geriau žino ir krašto 
gynybos reikalams tiek lėšų 
skiria, kiek jai reikalinga. 
Aplink sėdintieji galvų link
čiojimu pritarė. Tuo pačiu 
momentu prie Kennedžio 
prišoko ‘pasikalbėjimo’ orga
nizatorius ir auditorijai gar
siai pareiškė, kad senato
rius jaučiasi blogai ir yra pri 
verstas apleisti salę. Iš salės 
ištempiamas Teddis dar su
spėjo pasakyti: “Būt I am 
feeling well!”. Žinoma, to 
well nebuvo paklausyta.

Nuo savęs čia dar reikėtų 
pridurti, kad, jei Teddis 
būtų sovietų pilietis, jis pa
čiu artimiausiu keliu iš salės 
būtų nugabetnas į psichiat
rinę ligoninę kaipo nepilna- 
protis: sovietinių piliečių 
tokių dalykų niekad neklau
sinėjama. (ab)

12-18 Romo Kalantos savaitė TRIUKŠMINGAS LB VIDURIO
VAKARŲ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

ANTANAS JUODVALKIS

VYTAUTAS MESKAUSKAS
asmenys, kuriuos seka visai 
nežinomi. Tokios sistemos 
bloga pusė yra ta, kad ilgai
niui ji veda prie partijų pilkų 
biurokratų, ar komunistiniai 
tariant ‘aparačikų’, įsigalė
jimo. Žmogus be partijos 
yra niekas. Negalėdamas 
rasti paramos partijos apa
rate, jis, norėdamas poli
tiniai veikti turi įsteigti sa
vo partiją ^principas, kuriuo 
tvarkėsi VLIKas). Tai veda 
prie smulkių partijų įsikūri
mo, kurios laukia progos įei
ti į koalicinę vyriausybę.

Tokia sistema leido vyrau
jančiai Izraelyje Mapai ar
ba darbininkų partijai išsi
laikyti toje pozicijoje visus 
Izraelio 25 nepriklausomy
bės metus. Jos vadovaujan
tieji asmenys yra kilę iš Ry
tų Europos. Jei Minską ap
vesti 800 kilometrų radiu
su,. jame rasi beveik visų 
jų ar jų tėvų tėviškes. 
Pagal žydų socialistą Ben 
Aharon: “Visi mūsų politi
kai yra persenę, nes mes ne
turėjom nei giliotinos nei 
Sibiro”.

Iš tikro Izraelio seimo at
stovų vidutinis amžius per 
25 metus pakilo iš 43 iki 63, 
kas aiškiai liudija šviežio 
kraujo stoką. Kai politinė 
sistema garantuoja tik ‘se
nių’ išsilaikymą valdžioje, 
nusivylusi tauta pradeda ieš
koti vadovybės kitur. Pap
rastai kariuomenėje.

Vienas iš tokių yra ar tiks
liau buvo gen. Mosche Da- 
jan. Vieną akį praradęs 1948 
metų nerpiklaušomybės ka
re, Dajanas labai patiko il- 
gamečiui Izraelio premjerui 
Ben Gurionui, kuris jį 1952 
metais aplenkdamas kitus 
vyresnius kandidatus, pa
skyrė generalinio štabo vir
šininku. Politiniai Dajanas 

laikė save ‘vienišu vailku’ 
ir į partijas žiūrėjo iš aukš
to: “Partijų vadovybės ieš
ko tik choristų, bet ne solis
tų” -- aiškino jis. Vienas iš 
pirmųjų jo kariuomenės re
formų buvo ‘senių’ virš 40 
metų atleidimas į pensiją. 
Netrukus ir pats Dajanas iš
ėjo iš kariuomenės ir kurį 
laiką buvo žemės ūkio minis- 
teriu. Be partijos paramos 
jis ilgai tame poste neiš
silaikė. Premjeras Eschkol 
palyginti lengvai jį išmanev
ravo. Nepaisant to jis liko 
tiek populiarus, kad po ke
lių metų Egiptui pradėjus 
1967 metų karo žygį prieš 
Izraelį, Tel Avivo gatvių 
demonstrantai reikalavo jį 
paskirti krašto apsaugos mi- 
nisteriu.

“Jei nori turėti užpakaly
je savęs vieningą tautą ga
li tai pasiekti per pusę valan
dos, paskirdamas Dajaną 
krašto apsaugos ministe- 
riu” - patarė ir nūdienės 
dešiniųjų ‘Likud’ partijos va
das Begin premjerui Esch-

Giscard-Chaban ir Mitterrand kovoja dėl Prancūzijos prezidento vietos...

JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardos apylinkių atsto
vų suvažiavimas įvyko 1974 
m. balandžio 21 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Regis
truotų dalyvių buvo 115 (vė
liau 118), bet faktiškai nie
kad neprašoko šimtinės. 
Vieni užsiregistravo, pabu
vo ir išėjo, kiti vėliau at
vyko ir dalyvavo popietinia
me posėdyje. Suskaičiavus 
salėje esamus atstovus, bu
vo rasta 98 asmenys.

Atstovus sudarė apylin
kių valdybų nariai, rinkti 
atstovai ir Apygardos Val
dybos bei Kontrolės komi
sijos nariai.

Vidurio Vakarų Apygar- 

kol, ką tas ir padarė. Po pen
kių dienų Izraelio armija 
pasiekė Suezo kanalą.

Faktinai tai įvyko prieš 
paties Dajano norą. Vyr. 
štabo pasitarime Dajanas 
aiškino, kad kanalo užėmi
mas yra politinė nesąmonė, 
nes Nasseris niekados nesu
tiks su paliaubom. Izraelio 
kariuomenė, sumušusi egip
tiečius, tačiau nesustojo 
prie Dajano nubrėžtos stra
teginės linijos 240 kilomet
rų atstume nuo kanalo t.y. 
tos pačios iki kurios dabar 
atsitraukė, bet, nesutikda
ma pasipriešinimo, nužygia
vo iki paties kanalo. Vėliau 
Dajanas teisinosi: “Aš neno
rėjau pasiekti kanalo. Ka
riuomenei buvo duoti atitin
kami įsakymai, tačiau aš bu
vau pastatytas prieš įvyku
sį faktą ir neturėjau kito 
pasirinkimo”.

Ilgainiui Dajanas, kuris 
yra gimęs Palestinoje ir kal
ba arabiškai, pats pasidavė 
pergalės svaiguliui. Anks
čiau galvojęs, kad Izrae
liui nereikia pasiekti nei ka
nalo, nei okupuoti Jeruza
lės senamiesčio, Dajanas po 
1967 metų karo pradėjo gal
voti kaip pasilaikyti laimė
tas teritorijas. Iš karvelio 
Dajanas virto sakalu. Izrae
lio ministerių kabinetas salia
moniškai nutarė, kad galuti
nas sienų nustatymas pri
klausys nuo arabų noro su
sitaikyti, bet kadangi Izra
elis kariniai jautėsi prana
šesnis, arabų taikos ar ka
ro noras nesudarė praktiš
ko skirtumo. Tas optimiz
mas greitai turėjo užleisti 
vietą pesimizmui.

(Sekančiame nr.: Iš hero
jaus į pralaimėjimo kaltinin
ką) 

doje yra 16 apylinkių, bet 
atstovus atsiuntė tik 10 apy
linkių.

Suvažiavimą atidarė apyg 
pirm. R. Kronas ir nuro
dė kaip atstovai turi elgtis 
ir kalbėti. Įspėjo griežtai 
laikytis tvarkos ir draus
mės. Balsas bus duodamas 
tik turintiems registracijos 
kortelę.

Invokaciją sukalbėjo kun. 
A. Kezys. Trumpą sveikini
mo žodį tarė PLB pirm. Br. 
Nainys.

Susirinkimui pirmininkau
ti buvo pakviestas Vytau
tas Kamantas, o į garbės 
prezidiumą - East Chica
gos apyl. pirm. Petras Ind- 
reika ir Bridgeporto apyl. 
pirm. Antanas Būga. Sekre
toriauti - Z. Galinienė ir 
A. Bagdonas. Šiems siūly
mams susirinkimo dauguma 
pritarė.

Pasiūlytos komisijos. Man. 
datų komisiją sudarė Le- 
monto apylinkė. Į nominaci
jų ir balsų skaičiavimo komi
siją buvo pakviesti Vyt. Ši
las, S. Jakubaitis, J. Miežins 
kas, VI. Ilginis, Ag. Šapie- 
nė ir J. Miceika (susirinki
mo eigoje ši komisija buvo 
keičiama ir papildoma, bet 
jų pavardžių nepajėgiau 
susekti. Gal tik A. Gulbinsko 
rekorderis užrekordavo).

Pakyla rankos ir prašo 
balso, bet pirmininkaujantis 
V. Kamantas duoda balsą 
apyg. pirm. R. Kronui, o ki
tiems pažada duoti vėliau. 
Dalis susirinkimo dalyvių, 
pareiškę protestą, apleidžia 
salę. J. Jasaitis pakartoti
nai siūlo išklausyti Cicero ir 
Marąuette parko apylinkių 
abiejų valdybų nuomones ir 
išspręsti atstovavimo klau
simą. Pirmininkaujantis J. 
Jasaičiui neleidžia užbaigti 
kalbėti ir pažada duoti balsą 
vėliau. Keistai skambėjo V. 
Kamanto užtikrinimas, kad 
norintieji kalbėti visi gaus 
balsą, tik nepasakė kada. 
Norinčiųjų kalbėti niekas 
neregistravo, tad ir eilė 
nevisada galėjo būti tiks
liai išlaikyta, o nelaiku duo
tas balsas dažnai nustoja 
reikšmės.

Tiesa, pirmininkaujantis 
V. Kamantas, kad jaustųsi 
tvirtesnis, į talką pasikvie
tė advokatauti Kleizą, nors 
ir pavadino konsultantu. Šia- 
me susirinkime Kleiza netu
rėjo progos pasireikšti, nes 
pats Kamantas labai gerai

(Nukelta į 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.) 
susigaudę įstatuose, kadan
gi jam vadovaujant Tary
bai jie buvo priimti.

Po ilgesnių pasistumdy
mų šiaip taip priėjo prie 
darbotvarkės vykdymo ir 
žodį gavo pats apyg. pirm. 
R. Kronas. Likusieji suvažia 
vimo dalyviai nekaip pasiju
to ir buvo matomas vienų 
susirūpinimas, o kitų džiū
gaują veidai.

R. Krono pranešimas bu
vo gana trumps ir blankus. 
Bandė pateisinti Cicero apy
linkės sušauktąjį susirinki
mą, kaltino praėjusiais me
tais išrinktą valdybą ir pa
brėžė, kad dabar išrinktoji 
valdyba esanti teisėta, nes 
susirinkimo dalyvių du treč
daliai pareiškė nepasitikėji
mą 1973 metų valdybai. Ci
cero ir Marąuette Parko apy 
linkės suėdė daug laiko ir 
energijos. Cicero susirinki
me esą dalyvavo 253 nariai 
(o kiek Cicero apylinkė tu
ri registruotų lietuvių?)

Iš esamų 16 apylinkių 
tik 2 minėtos apylinkės 
neatliko savo prievolių ir ne
atsiskaitė su aukštesniais 
organais. Jei ne šios .apylin
kės, taip apyg. valdybos dar
bas būtų buvęs, ir našesnis 
ir lengvesnis. Apygardos 
veiklą galima būtų išplėsti, 
bet stabdo lėšų trūkumas. 
Solidarumo mokesčiai vos 
padengia bėgamąsias išlai
das.

Dėkojo visiems, kurie mo
raliai ar materialiai parė
mė Apyg. valdybos veiklą.

Prisiminė dienraštį Nau
jienas, kurios esą užėmusios 
priešbendruomeninę liniją, 
slapukų korespondentų 
straipsniais niekina veikė
jus, o jį patį padarė net fron
tininku, nors jis jokioms or
ganizacijoms nepriklauso ir 
nepriklausė. Dėkojo Nau
jienų redaktoriams už ne
mokamą reikiamą, nors ir iš 
neigiamos pusės.

Švietimo Komisijos vado
vas mokytojas J. Plačas 
pranešė apie veikiančias mo
kyklas. Dauguma mokyklų 
veikia šeštadieniais. Norma
lių pamokų metu lituanisti
niai dalykai dėstomi bene 
tik dviejose mokyklose. Apy 
gardoje veikia keturios aukš 
tesnės mokyklos ir Lituanis
tikos Pedagoginis Institu
tas. Mokyklos išsilaiko tė
vų komitetų rūpesčiu, auko
mis ir apylinkių parama. Mo
kinių skaičius metai iš me
tų mažėja.

Ižd. F. Valinskas susirin
kimą painformavo apie Apy
gardos finansus. Apyvarta 
nepralenkia vidutinės apy
linkės pajamų. Renginiai da
vė labai mažus pelnus ir 
džiaugėsi, kad išlindo be 
nuostolių.

M. Jakaitis painformavo 
susirinkimą, kad yra kilusi 
mintis Marąuette Parke pa
statyti paminklą, atžymint 
lietuvių įnašą į Amerikos gy
venimą. Skulptūros modelį 
yra sukūręs skulptorius Mo- 
zoliauskas.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė K. Dočkus ir siū
lė apyskaitas patvirtinti.

Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių komiteto vardu pra
nešimą padarė A. Regis. 
Jis pažymėjo, kad praėju
siais metais nebuvo ruošia
mi piketai ar protestai, bet 
buvo raginami žmonės nau
dotis iškovotomis lengvato
mis ir laidoti savo artimuo

WANTLD AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS SK1LLED 

Automntic screw machine sėt up men 
on New Brilian & Brown A Sharp. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

Paid holidays
Paid Insurance 
Paid Vacations 

Experience Necessary 
MACHINE TOOLS SPEC1ALT1ES 

1516 Southeest 89th St.
Oklahoma City, Okla. 73149 

(405) 631-3628
/ (29-35)

sius žmoniškai. Dar daugelis 
lietuvių, tik dėl jiem žinomų 
preižasčių, naudojasi nepa
garbiu kablio patarnavimu. 
Administracijos nuotaikos 
dabar yra palankesnės ir ku
nigai nebijo prie duobės su
giedoti Amžiną atilsį ar ki
tas giemses.

Didesnį rūpestį komite
tui sudaro lietuviškų užrašų 
iškalimas paminkluose. Ka
dangi daugelis naudojasi 
standartiniais paminklais, 
tai dažnai neatkreipia dė
mesio į išanksto iškaltus 
užrašus, daugiausia kokias 
nors psalmių ištraukas ang
lų kalba. Tokiuose pamink
luose yra palikta vieta tik 
datai ir pavardei. Mūsų vi
sų pareiga atkreipti reikia- 
-mą dėmesį ir nesiduoti 
pajungiamiems. Ypač reli
ginės organizacijos turėtų 
daugiau dėmesio kreipti į 
lietuvių kalbos populiarini
mą paminkluose. Užrašų 
cenzūra yra šiuo metu su
švelninta.

(Bus daugiau)

NEAIŠKI PADĖTIS
DĖL NIEKO NEGALI BŪTI VISAI TIKRAS

Perverčiant paskutiniųjų 
dienų spaudą optimistiš
kiausiu straipsniu turbūt 
būtų laikytinas Newsweek 
“Sekančio karo vizijos”. Pa
gal jį, JAV turi pakanka
mai techninių ir finansinių 
priemonių pasiruošti atei
nančio karo laimėjimui ir 
tuo pačiu prie jo neprileis
ti. Teoriškai viskas atro
do gražu, bet praktiškai da
rosi neramu, kai pagalvoji 
apie svarbiausią elementą 
visuose karuose - ŽMOGŲ. 
Juk ateities kaj-o atveju 
daug gyvybinių sprendimų 
turės padaryti prezidentas 
vienas ir kaip gali tikėti, 
kad jis padarys geriausią 
tuo momentu galimą spren
dimą, jei bus taip pat už
guitas kaip Richard M. 
Nixon?

Problemas sukelia ne tik 
vidaus atakos ant būsimo 
ir dabartinio prezidentų, bet 
ir visa karinė mašina. 
Teoriškai savanorių armija 
galėtų išvengti nenorinčių 
kariauti, praktiškai, negalė
dama gauti pakankamo skai
čiaus savanorių, armija turi 
imti ir žemesnių kvalifika
cijų žmones, kurių moralė 
ir disciplina yra žemiau kri
tikos. Nors paskutiniu laiku 
mažiau girdisi rasinių nesu
sipratimų, tačiau tai pasiek
ta duodant daugiau privi
legijų juodiesiems, kas ga
lų gale nepatenkina nei jų 
nei baltųjų, kurie jaučiasi 
dėl to skriaudžiami. Be to, 
gabesnius techniškus specia
listus ypač iš aviacijos ir ka
ro laivyno, viliote vilioja 
aukštesniais atlyginimais 
pramonė.

Blogiausia, kad tai ne atei
ties, bet jau dabarties pro
blema. Karo ar didesnių 
sukrėtimų, kurie gali pri
vesti prie karo galimybių, 
netrūksta. Faktas, kad be
veik visos vadinamosios lais
vosios valstybės neturi po
puliarių vyriausybių ameri
kiečius neturėtų per daug 
paguosti, nes kaip tik tokiais 
momentais jie vieni darosi 
atsakingi už viso pasaulio li
kimą.

Sėkminga JAV politika 
Egipte paskatino sovietus 
nesigailėti lėšų Sirijai pa
remti, kad tuo būdu pabrėž
tų jų tezę: taika Artimuo
siuose Rytuose yra galima 
tik su jų sutikimu ir daly
vavimu. Stipri Washingtono 
administracija, rasit, ir ga
lėtų sovietams duoti dar vie
ną smūgį, bet dabartinė

MINĖJIMAS O YORKE
Lietuvos respublikos prezidento Antano Smetonos 100 metų gimimo ir 30 metų mirties

sukakčių minėjimas įvyks š. m. gegužės 12 dieną, sekmadienį.

Pianistas Antanas Smetona

11 vai. ryto bus iškilmingos pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, 259 North 5th Street, 

Brooklyne.
MINĖJIMAS-AKADEMIJA įvyks 4 vai. p. p. 

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyne 
Paskaitą skaitys dr. Antanas Butkus iš Clevelando

Meninę dalį atliks: pianistas Antanas Smetona ir 
solistė Daiva Mongirdaitė-Richardson, 

akompanuojant muz. A. Prižgintui 
"Po programos kavutė. Įėjimo auka 5 dol.
Studentams 2 dol. Vaikams iki 12 m. nemokamai.

Solistė Daiva
Mongirdaitė-Richardson

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
Rengimo Komitetas

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
situacija juos ragina reika
lauti didesnės kainos už 
eventualią nuolaidą.

Šalia Artimųjų Rytų ne
aiški padėtis yra ir viso
je Europoje. Visų pirma ne
ramina klausimas, kas bus 
su Jugoslavija po Tito mir
ties. Bet ir toliau į Vakarus 
nėra geriau. Liaudies Fron
to kandidatas Prancūzijoje 
Francois Mitterrand gali 
gauti apie 43% balsų tai yra 
daugiau negu jo svarbiausi 
oponentai Jacųues Chaban- 
Delmas ir Valery Giscard 
d’Estaign. Tai vestų prie 
naujų rinkimų, kuriuos deši
nieji galėtų laimėti tik kartu 
laikydamiesi. Mitterrand 
šiuo metu kalba labai nuosai
kiai, nežadėdamas jokių di
desnių perversmų užsienio 
ir vidaus politikoje. Tačiau 
jo laimėjimas, kuris laiko
mas galimybių ribose, be 
abejo ves prie Prancūzijos 
didesnio atskilimo ir nuo At
lanto ir nuo Europos bend
ruomenių. Vokiečiai, kurie 
iki šiol atsisakydavo pasi
rinkti tarp Washingtono ir 
Paryžiaus, tuo atveju aiš
kiai pasisakys už Washing- 
toną, juo labiau, kad nuotai
kos šiuo metu Vokietijoje 
yra daugiau dešinės, negu 
kad buvo anksčiau.

Neaiški ir Kinijos būklė. 
Sovietų preventyvinis ka
ras prieš Kiniją yra vis 
laikomas galimybių ribose. 
Ką ištikro kalbėjo New Yor
ke naujas Kinijos ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas 
Teng Hsiao - ping su Kissin- 
geriu liks turbūt ilgesniam 
paslaptis. Galimas daiktas, 
kad paslėptų tikrą pasikal
bėjimo temą, iš kiniečių pu
sės buvo paskleisti gandai, 
kad kiniečiai norėtų tolimes

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
ĮUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠA1TIS 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.

nio žingsnio JAV - Kinijos 
santykiuose, būtent, diplo
matinio pripažinimo Taiwa- 
nui atšaukimo, kas vestų 
prie normalių santykių su 
komunistine Kinija užmezgi
mo, kol kas jie dar nėra 
oficialūs, nors abeji kraštai 
turi misijas vienas pas kitą. 
Nixono administracija ta
čiau negalinti to padaryti 
vidaus politikos sumetimais. 
Prezidentas galės išsilaikyti,

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS
PAGERBĖ 
MAŽEIKUS

Los Angeles Tautiniuose 
namuose balandžio 7 d. 
susirinko keliasdešimt lie
tuvių pagerbti Vandą ir An
taną Mažeikas. Kaltininkas 
Antanas Mažeika, nes balan
džio 8 d. jo gimtadienis. 
Dar stiprus, 58 metų vyras, 
bet pagarbos vertas, lygiai 
to verta ir Vanda Mažei
kienė, nes abu labai veik
lūs visuomeniniame gyveni
me.

Antanas Mažeika Vilties 
draugijoje, Tautinės S-gos
L.A. skyriuje, Liet. Bend
ruomenės taryboje, Tauti
niuose namuose -- ir vis ne 
eiliniu nariu. Vanda Mažei
kienė taip pat - ir žurna
listų skyriuje, ir tautinin
kų organizacijose, ir Ame
rikos Liet. Taryboje.

Mažeikos po šio karo at
vykę, bet juos pagerbti ini
ciatyvos ėmėsi ankstyves- 
niosios išeivijos veikėjai: 
Stela ir Antanas Batkai, So
fija ir Harry Waitek, Adelė 
Nausiedienė.

Svečių daug, daug ir kal
bėtojų. Vieni sveikino savo 
asmenišku vardu, bet dau
giausiai sveikinta įvairių or- 

jei jo nušalinimui priešta
raus daugiau kaip vienas 
trečdalis konservatyviai nu
siteikusių senatorių. Todėl 
nieko nebūsią daroma, kas 
galėtų konservatyvus pa
piktinti.

Kaip ten būtų, pikta ir 
gaila, kad JAV preziden
tas kaip tik šiuo momen
tu neturi laisvų rankų išnau
doti neaiškią tarptautinę pa
dėtį savo krašto naudai. Ži
nia, gali įtikinančiai aiškinti, 
kad prezidento pakeitimas 
neturės didelės reikšmės, 
tačiau iš kitos pusės, jei 
Fordo-Kissingerio politika 
niekuo nesikeis nuo Nixono, 
kam jam kliudyti?

ganizacijų atstovų. Dr. P. Pa 
mataitis pirmas prabilo, pa
sakodamas gerus įspūdžius 
iš visuomeninės veiklos 
bendradarbiaujant su Ma
žeika. Architektas Mulokas 
sveikino Neo-Lithuania var
du, J. Petronis Tautinės 
S-gos skyriaus vardu. Kiti 
ilgiau ar trumpiau žodį ta
rė: dr. M. Devenis, Alena 
Devenienė, V. Čekanauskas, 
E. Balceris, V. Gilys, B. Dū
da, K. Januta, J. Raibys, A. 
Skirius.

Stela Batkienė rengėjų 
vardu kalbėdama tarė, jog 
šis vietinis pagerbimas ne
buvo viešai skelbtas, o jei 
būtų skelbta, tai sveikini
mų suplauktų iš įvairių ko
lonijų. Sofija Waitek paste
bėjo, jog gerbtini gyvi visuo
menininkai, o ne vien minė
tini, kai jau mirę. Adelė 
Nausiedienė vadovavo pro-
gramai ir įžangoje pabrėžė, 
jog Antanas Mažeika nieka
da neatsisako dirbti ten, kur 
mato naudingą lietuvybei 
veiklą. Ilgiausių metų ir dar 
našesnės veiklos palinkėta.

Raštu sveikino generali
nis konsulas dr. J. Bielskis 
ir jo žmona, iš Kanados 
sveikinimą atsiuntė visuo
menininke Jokubynienė.

Pobūvio rengėjos paruošė

puikiąs vaišes ir Antanui 
įteiktas rašomojo stalo pa
puošalas ir naudinga rašy
mui dovanėlė. (Kj.)

• Vilijos Mockutės ir Al
gio Karaliaus vestuvės 
įvyks š. m. birželio 9 d. Los 
Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje. Abu jau
nieji yra mokytojai. Vilija 
Mockutė mokytojauja Los 
Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos pradžios mokyklo
je, o Algis Karalius — val
diškoje mokykloje.

• Birutė Pinkutė, kartu 
su Gyčiu Kvedaru, Rimu 
Anelausku ir Vincu Štoku 
keliauja po Tolimuosius Ry
tus. Lanko Japoniją, Filipi
nus, N. Zelandiją, Australi
ją ir Tahiti.

• šv. Kazimiero parapijos 
21-ji Lietuviu Diena įvyks 
birželio 16 d., kuri kaip vi
sada yra tikra religinė, tau
tinė, kultūrinė puota, su 
aukšto meninio lygio kon
certu, dailininkų kūrinių 
paroda, laimėjimų traukimu 
ir gražiom lietuviškom pa
maldom šv. Kazimiero šven
tovėje. šiais metais koncer
to programą atliks solistas 
Kazys Yakutis ir vietinės 
meno pajėgos: Raimonda 
Apeikytė, Birutė Dabšienė 
ir Janina čekanauskienė.

• Birutininkų pavasario 
balius, turėjęs įvykti gegu
žės mėn., nukeliamas j ru
denį.

• Los Angeles lietuvių 
žurnalistų naujoji valdyba 
yra šios sudėties: pirm, 
prof. J. Kuprionis, sekr. dr. 
G. Valančius, ižd. K. Karu
ža. Revizijos komisija: S. 
Pautienienė, R. Vidžiūnienė 
ir A. Mironas.

• Neolituanų piknikas 
su įdomia programa įvyks 
birželio 9 d., sekmadienį, 12 
vai. dienos metu Lietuvių 
Tautiniuose Namuose.
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MOTINA ŠEIMAI

IR TAUTAI
EMILIJA CEKIENĖ

Be širdies, be jautrios 
sielos tušti namai, tuščia 
kalba, šaltas gyvenimas. 
Kūdikiui tos negęstančios 
šilumos nuo pat pirmųjų gy
venimo dienų iki paskutinio 
savo atodūsio teikia motina, 
kurios garbei visas pasau
lis skiria vieną, bet pačiu 
gražiausiu metų laiku die
ną, gegužės mėnesio pra
džioje.

Motinai įvertinti ir pa
gerbti skirta diena nėra 
sena tradicija lietuvių tautos 
gyvenime, pradėta švęsti tik 
1929 metais, bet neoficia
liai, neorganizuotai jos pa
gerbimo idėja lietuvių buvo 
skiepyjama labai senai. Jau 
1852 m. gimęs kunigas 
Jonas Kudirka be kitų lietu
vių tautai naudingų darbų, 
žadino jaunuomenės tarpe 
pagarbą ir meilę motinai. 
Jis ragino vaikus rašyti sa
vo motinoms laiškus ir 
skirdavo premijas iš savo iš
teklių už geriausiai parašy
tus, kalbino rašyti neieškant 
jokių ypatingų progų.

Jis, matyt, gerai supra
to ir tikėjo, kad vaikų su
galvotas ir parašytas mo
tinai žodis turės gilesnę 
prasmę, ilgiau paliks atmin
tyje, paveiks jų protus ir 
širdis, privers suprasti ir pri 
siminti motinos vargus bei 
rūpesčius, iššauks dėkingu- 
m6, pagarbos ir meilės jaus
mą, Per savo motiną jis vai
kų dėmesį kreipė į visų lie
tuvių Motiną - Tėvynę, kuri 
tuo laiku kentėjo Rusijos ca
ro priespaudą ir galiausiai į 
Motiną -- Mariją.

Toks kun. Jono Kudirkos 
sugalvotas laiškų rašymo 
metodas vaikus kartu mokė 
ir lietuviško rašto tuo laiku, 
kada jis buvo draudžiamas.

Kun. Jonas Kudirka, mi
ręs 84 metų, 1939 - taisiais 

MAURICE DENIS Madona (Cindnnati meno muziejuje)

vasario 12 dieną buvo tik 
vienas iš daugelio tokių my
lių mūsų tautinių idealų 
skleidėjų. Jų buvo daug, 
deja, savo vardų istorijoj 
nepalikusių, kaip yra ir šiuo 
metu išeivijoje. Tai, ką mes 
matome salėse yra tik maža 
dalelė mūsų tautinės veiklos 
ir pastangų išlikimui, daug 
daugiau ir nuolatinių pastan
gų yra šeimos lietuvybės 
išlaikymui ir pavienių tylių 
darbuotojų kultūros kėli
mui.

Nepriklausomos Lietuvos 
-vaikai pradedant 1929 me
tais nusilenkė Motinai pilna 
to žodžio pusnie. Jai skirtą 
dieną reiškė pagarbą ir įver
tinimą ne vien tik jos pačios 
vaikai, bet visa tauta. Ta 
dieną jai buvo atdaros durys 
nemokamai į operą, teatrą, 
kinus, jai buvo ruošiamos 
paskaitos, koncertai, vaišės 
ir dovanos. Tai visos tautos, 
visos visuomenės jai teikia
ma pagarba, o šeimoje tą 
pagarbą lydėjo dvasinis su
sikaupimas, apmąstymas, 
kad pagarba mūsų tominai 
nesibaigtų su ta diena, o 
būtų nuolatinė, kad pagarba 
ir dėkingumas bei santykiai 
su ja švelnėtų, tobulėtų, ką 
visuomet primindavo ir Lie
tuvos prezidentas Antanas 
Smetona, kuris Lietuvos 
motinas 1937 m. per Kauno 
radiją sveikino tokiais žo
džiais:

“Religija, menas ir moks
las, kiekvienas savo priemo
nėmis, rodo mums motinos 
idealą. Motina - šeimos židi
nio saugotoja, prakilniausia 
vaikų auklėtoja, tikriausia 
jų mokytoja. Jokia globa, 
kad ir rūpestingiausia, nega
li atstoti motinų globos sa
vo vaikams. Motina šeimai, o 
šeima yra tautai ir valsty
bei pagrindas. Taigi, motinai

TIKĖJIMAS | TAUTOS ATEITĮ DUOS MILIJONĄ
Lietuvių fondas baigia 

dvyliktuosius kieto darbo, 
neatlaidaus ryžto ir didžio
sios vilties metus. Stovime 
ir milijono užbaigimo išvaka
rėse. LF valdyba meta šū
kį: Kiekvieno lietuvio yra 
pareiga ir garbė būti pirmo- 
mo milijono LF narių eilė
se. Milijonui užbaigti pra
dedami vajai visose lietuvių 
kolonijose. Komitetai ir įga
liotiniai su ‘žiburiu’ ieško 
naujų narių. O jų juk per to
li ieškoti nereikėtų. Juk iš 
šimtais tūkstančių skaičiuo
jamų lietuvių, LF nariais te
turime apie 3500. O kur kiti 
šimtai ir tūkstančiai!

Milijono užbaigimo išva
karėse reikia kiek giliau su
simąstyti. Reikia grįžtelėti 
į praeitį, į pirmųjų entuzias
tų ryžto dienas.

Prieš dvylika metų mesta 
mintis - įsteigti milijoninį 
fondą sutiko daug ko: griež
tos kritikos, nuoširdaus pri
tarimo, abejojimų, pabari
mų pamokymų... Bet fondo 
organizatoriai tarė: mes tiki
me į lietuvių tautos ateitį, 
mes tikime lietuvio patrioto 
išeivijoje dosnumu. 0 pati 
LF idėja kilni -- finansinė, 
stipri institucija, garantuo
janti lietuviškojo gyvenimo 
ir lietuvybės išlaikymo neiš
senkamą šaltinį.

Šiandien, po dvylikos 
įtempto darbo metų, su 
džiugesiu širdyje šypsosi 
ryžtingasis LF pradininkas 
dr. Antanas Razma. Manau 
džiaugiasi ir pirmasis LF vai ■ 
dybos pirmininkas, uolus vi
suomenininkas Teodoras 
Blinstrubas, kurio rūpes
čiais LF augo pirmosios tūks 
tantinės, šimtinės ir didėjo 
ryžtingųjų aukotojų skai
čius.

Pradžioje buvo, atrodo, 
manyta, kad lietuviai, jau 
gerokai prakiutę ir padoriai 
įsikūrę, parodys didelį dė
mesį LF idėjai ir nedelsda
mi savo įnašais suklos mili
joną. Praktika gi parodė 
ką kitą. Fondas augo lėtokai 
tačiau patvariai. Reikėjo 
net dvylikos pietų, kol priar
tėjome prie milijono. Bet 
ir šiandien dar negalime iš

dera didžiausia pagarba ne 
tik šeimoje, bet ir visuome
nėje. Ir mūsų liaudies poe
zija, daina ir pasaka, mįslė 
ir patarlė, skaisčiausiomis 
spalvomis piešdama motinos 
paveikslą, skiria jai visur 
pirmą vietą. Visa tai skel
bia mums amžiną tiesą, 
kuriai visi turėtume nusi-
lenkti. z

Pasaulyje teisiami ir bau
džiami žmonės už mažus ir 
didžius nusikaltimus. Kur tų 
negerovių priežastys? Gal 
motina pamiršo savo didžią
ją paskirtį? Gal vaikai ima 
neigti savo rūpintojėliams 
deramą pagarbą? Gal iš viso 
silpsta žmonių sveikasis 
jausmas ir jų sveikoji 
nuovoka?

Rūpintis šeimos ir moti
nos buitimi yra rūpintis tau
tos buitimi. Motinos diena 
tepaskatina mus rimčiau pa
galvoti apie mūsų motinų tei 
sės ir pareigas, apie tikres
nę joms pagarbą, apie 
tvirtesnius šeimos pagrin
dus, pagaliau ir apie tai, 
kad mūsų žodžiai skiriami 
motinoms virstų darbais.

Šventoji Šeima, kurią 
mums vaizduoja dailė ir poe
zija, buvo ir turi būti mū
sų idealas. Norėdami jo 
siekti, tvirtinkime jos pama
tus”.

Šm.m. rugpiūčio 10 dieną 
sueina šimtas metų nuo a.a. 
prezidento A. Smetonos gi
mimo ir sausio mėn. 9 die

ną suėjo 30 metų nuo jo mir
ties, bet šie lietuvei motinai 
skirti žodžiai tebėra pras
mingi ir šių dienų išeivijos 
ir okupuotos Lietuvos Moti-, 
nai.

JURGIS JANUŠAITIS
kelti užbaigtuvių vainiko. 
Dar reikia apie 95.000 dol. 
Bet, atrodo, kad čia nebe
bus didelių sunkumų. Juk 
kiekvienas lietuvis, reikia 
manyti, panorės būti pirmo
jo milijono LF nariu. Juk to 
reikalauja mūsų pačių savi
garba.

Besklaidant LF augimo do
kumentus užtinki daug gra
žių atsiliepimų apie LF 
darbus ir tikslus. Štai kal
ba pensininkai Ona ir Danys 
Mekišiai: “Esame pensinin
kai. Norėdami prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo, kil
naus tikslo, siunčiam čekį 
100 dol. Lietuviu fondui. 
Tenelieka nei vienos lietu
viškos šeimos, kuri nebūtų 
LF nariu".

Bronius ir Anastazija 
Draugeliai taria: “Norėdami 
atlikti lietuvio pareigas, 
prašom priimti mus Lietu
vių Fondo nariais su 500 
dol.”.

"Tautos išlaikymo gyvybi
niam reikalui prisiunčiam 
savo pilietinę duoklę -- 
tūkstantinę --. Be to, testa
mente esame užrašę LF ant
rą tūkstantinę -- rašo nuo
širdūs LF rėmėjai Ada ir 
Andrius Skučai.

- Šiandien turime jau 
perdaug tų save lietuviais 
vadinančių, didžiais balsais 
šaukiančių, bet ištikrųjų tik 
skurdžių šiaudinukų -- kalba 
apie abejojančius lietuvybės 
reikalais, siųsdamas savo 
įnašą LF Pranas Kaspariū- 
nas.

Ir taip galėtum tokių pa
skatinančių laiškų skaityti

■A.A. Algis Stankus, be
baigiąs chemijos inžinerijos 
mokslus, 1972 m. kovo 5 d. 
tragiškai žuvo Chicagoje 
namo gaisre. Kartu su juo 
žuvo ir jo sužadėtinė Nancy 
Sue Van Huss. Dr. Janina ir 
Dr. Antanas Stankai žuvusį 
savo sūnų Algį įamžino Lie
tuviu Fonde su $20,000 
auka. 

KIEKVIENO GARBE DALYVAUTI LIETUVIU FONDO 
MILIJONO UŽBAIGIME

PAGALIAU LIETUVIŲ FONDAS ARTI MILIJONO...

JAV Lietuvių Bendruomenė skelbia 1974 metus — Lietuvių 
Fondo milijono užbaigimo metais. Dar trūksta 90 tūkstančių — 
ir visi džiaugsimės pirmuoju Lietuvių Fondo laimikiu — milijonu.

Kiekvienas taurus lietuvis privalo būti pirmame LF mili
jono sąraše.

1974 m. gegužės 4 d. šaukiamas Lietuvių Fondo narių su
važiavimas Jaunimo Centre Chicagoje, kur tą patį vakarą ren
giamas šaunus LB balius — tai vajaus pradžia užbaigti milijoną.

Tuoj atsiliepkite su auka, arba dalyvavimu LF vakarie
nėje ...

LIETUVIŲ FONDO ADRESAS:
2422 West Marųuette Road 
Chicago, III. 60629 
Telefonas: 312-925-6897

Dr. Antanas Razma
Lietuvių Fondo Valdybos 

Pirmininkas

Juozas Gaila
JAV LB Krašto Valdybos

Pirmininkas

šimtus. Rašo neturtingieji 
pensininkai, rašo darbinin
kai, daktarai ir našlės. Iš jų 
pasisakymų matyti, su kokiu 
tvirtu tikėjimu gyvena tie 
žmonės, su kokia viltimi 
tiki į lietuvių tautos atei
tį, į lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje. Šventai tiki ir LF 
kilnia idėja.

O kur patys didieji LF rė
mėjai. Štai amžiams užge
so taurusis lietuvis Jonas 
Krukonis, palikęs savo sun
kiai uždirbtus pinigus lie
tuvių tautos šviesesnei atei
čiai.

1972 m. kovo mėn. 5 d. 
Chicagoje tragiškai gaisre 
žuvo jaunas studentas Al
gis Stankus su savo sužadė
tine Nancy Sue Huss (Olan
dų kilmės). Šią skaudžią 
tragediją su gilia širdgėla 
išgyveno žuvusiojo Algio tė
veliai daktarai Janina ir An
tanas Stankai, bei sužadėti
nės tėvai. Ir kad sūnaus 
vardas amžiais išliktų gyvas 
lietuvių tautoje, kad jo atmi
nimą kartotų jaunimas, dr. 
Janina ir Antanas Stankai 
savo tragiškai žuvusį sūnų 
LF įamžina su 20,000 dol., 
įsteigdami jo vardu lituanis
tiką studijuojantiems sti
pendiją. Gražesnio pavyz
džio nerasime, kaip šis.

Amžinybėn išeidama, sa
vo žemiškąjį turtą, sunkiai 
uždirbtą ir tausotą, dr. 
Rudaitytė padalina lietuviš
kom institucijom ir neap
lenkia ir LF.

Ir daug kitų būtų gali
ma suminėti šviesių pavyz
džių, kurių vardai ir po jų 
mirties išliks gyvi ir jų įam
žinimui įnešti įnašai ar tes
tamentais paliktos sumos

A.A. Algio Stankaus suža
dėtinė Nancy Sue Van Huss 
(Olandą kilm.) žuvo kartu su 
savo sužadėtiniu A. Stan
kum 1972 m. kovo 5 d. 

prisidės prie mūsų didžio
jo tikslo - lietuvybės išlai
kymo. Ir tai bus neveltui 
gyventa, bet prasmingai 
atsidėkota savajai tautai, 
kuri mus išaugino.

Gegužės mėn. 4. d. Chica- 
gon suvažiuoja didžiosios LF 
šeimos nariai į metinį suva
žiavimą. Čia spręs LF svar
biąsias problemas*. Bus iš
klausyti nuveiktų darbų pra
nešimai. Tad svarbu, kad 
šiame suvažiavime dalyvau
tų kuo skaitlingiausias na
rių skaičius.

Suvažiavimo metu bus 
pradėtas milijono užbaigimo 
vajus. Tad susimąstykime. 
Juk dar daugelis iš mūsų ne
atlikome savo pareigos, dar 
nesame LF nariais. Visos 
organizacijos, mūsų Susivie
nijimai, visų profesijų žmo
nės šiandien pajudėkime su
tartinai į vieną ir galutiną 
pirmąjį tikslą -- užbaigti mi- 
lijoną.Iki šiol LF jau paskirs
tė 280.000 dol. įvairiems 
lietuviškiems reikalams. 
Ypač stiprios paramos su
silaukia mūsų lituanistinis 
švietimas. Ar tai ne gyvybi
nė lietuvybės išlaikymo vers 
mė? Tuo šaltiniu mūsų 
svarbiosios institucijos nau
dosis ir ateityje, tik bus ga
limybės dalintis dar dides
niais ištekliais.

Lietuvių fondo idėja te
lieka gyva visų lietuvių šir
dyse ir būti šio fondo nariu 
kiekvienas lietuvis telaiko 
sau ne tik už garbę bet ir 
pareigą.

Su didele viltimi pradeda
me milijono užbaigimo va
jų, kad kitų metų pavasarį 
galėtume iškelti užbaigtu
vių, iš visų lietuviškų šir
džių supintą, lietuvių tautos 
šviesesnei ateičiai skirtą vai
niką.

FURNITURE PATCHER
AND FINISHER

Excellent opportunity for an ex- 
perienced wood furniture patcher 
in our newly established Kent- 
wood facility. Includes the re- 
pair patching and finai finishing 
of quality organ cabinets.

Candidates mušt passess a thor- 
ough knowledge of color match- 
ing, lacquering, and finai touch 
up. Other assignments in gen- 
eral assembly will also be made.

Excellent benefits and working 
conditions. Please contact:

YAMAHA MUSICAL 
PRODUCTS, INC.

P. O. BOX 7271
GRAND RAPIDS. MIC1I. 49510 

616-942-9223



1
Nr. 34 — 4 DIRVA 1974 m. gegužės 1 d.

IŠ ALT S-gos VVORCESTERIO SKYRIAUS VEIKLOS KVIETIMAI I AMERIKOS 
LIETUVIŲ KONGRESĄ

Ši lietuvių kolonija tiek 
senosios imigracijos laikais 
tiek naujiems ateiviams į jų 
įnešusiems naujo jauno krau 
jo, buvo labai gyva, veikli, 
turėjo tautinių namų - klu 
bų, kurių ypač buvo visų 
labai mėgiamas Maironio 
parkas ant ežero kranto su 
ištaigingai, meniškai lietu

višku stilium įrengtais na
mais, per kurių slenkstį 
vos koją įkėlęs pamatyda- 
vai, pajusdavai lietuviškos 
tautinės dvasios kultūrinį ži
dinį. Tai worcesteriečių lie
tuvių pasididžiavimas. Bet... 
kaip dažnai gyvenime būna, 
kiekvieną laimę lydi nelai
mė. Ir vieną gražią naktį

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. Skubakite registruotis.

Ameriean Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 •.'ru
pinių kelionių į Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas Ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPfc LYDĖS PATYRUS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPĖS LIETUVOJE PRALEIS 5 DIENAS (1 dieną Kaune) 
DATOS YRA SEKANČIOS:

BIRŽELIO MEN. 11 D. — CHICAGO — UŽPILDYTA
BIRŽELIO MEN. 17 D. — CHICAGO — NEW YORK — UŽPILDYTA
BIRŽELIO MEN. 27 D. — CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų
LIEPOS MEN. 8 D. — CHICAGČ — NEW YORK — UŽPILDYTA
LIEPOS MEN 23 D. — CHICAGO — 15 dienų

sustoja Romoje
LIEPOS MEN. 31 D. — CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Romoje
RUGPIOČIO MĖN. 4 D. — CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki
RUGSĖJO MEN. 1 D. — CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų - 

arba 20 dienų, sustoja Romoje
SPALIO MEN. 2 D. — CHICAGO — NEW YORK — 15 dienų — 

sustoja Helsinki

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE ATEITYJE.

Taipgi mAsų biuras organizuoja keliones j Havajus — vieną š. m. rugplOėio 
rnėmesj, kitą vasario mtoesj 1973 m. Patariama registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU - 
9727 South We$tern Avenue

Chicago, Illinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines Iš Lietuvos sudarome reikalingus Iškvletbnn 
dokumentus. Taip pat telkiame Informacijas kelionių reikalais po visą Ame 
rfltą ir kitus pasaulio kraštus, parduodame bilietus, parūpiname vtzas — 
be jokio papildomo mokesčio.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje ^||||
NORMANĄ H| 

BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(įstaigos) ir ’
677-8489 (buto) /|WS K

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

LATHE 
OPERATOR

An electronics firm located in Farmington is seeking skilled 
employees who are experienced in precision olose tolerance 
work. Applicant should be able to sėt up and operete preci
sion hardinge lathes. We offer excellent wages and fully 
paid benefits, air conditioned working area, and new 
equipment.

For interview call: 313-477-1234
PERSONNEL DEPARTMENT

OMNI SPECTRA, INC.
24600 Hallwood Ct., Farmington, Mi. 48024

an affirmative action employer

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

6815 SO. VVESTERN AVĖ,, CHICAGO, ILL

REpuhlic 7-8600 REpublic 7-8601

tas namas staiga paskendo 
liepsnose ir supleškėjo ligi 
pamatų.

Tačiau lietuviai nepasi
davė pesimizmui ir jau da
bar visu atsidavimu pradė
jo rūpintis jo atstatymu, 
nes to savojo kampo neteki
mas lietuviško gyvenimo ju
dėjime labai jaučiamas, ma
žiau parengimų. Bet ir šiuo 
atveju jie nenuleidžia ran
kų, mažesnius susibūrimus 
atlieka savo namuose. Kitų 
dirbamus naudingus dar
bus daugiau lėšomis remia 
negalėdami prisidėti savo 
darbu.

Š.m. balandžio 21 dieną, 
sekmadienį įvyko Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Worcesterio skyriaus 
pirmininko P. Babicko na
muose narių susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ALTS- 
gos pirmininkė Emilija Če- 
kienė iš New Yorko ir pada
rė pranešimą apie Sąjungos 
valdybos planus bei užsimo
jimus. Vyko gyvos diskusi
jos, išsiaiškinta eilė ALTS- 
gos veiklos klausimų. Su en
tuziazmu pritarta tautinės 
minties istorijai, kurią ruo
šiasi išleisti Sąjungos val
dyba. Veikalas apie 500 pus
lapių, pavadintas “Tautinės 
Minties Keliu”. Tam tikslui 
pradžiai suaukota 235 dol. ir 
pasižadėta savo įnašus papil
dyti.

Po susirinkimo buvo per
sikelta į p. J. ir E. Matule
vičių rezidenciją tolimes 
niems pokalbiams prie vai
šių stalo. Koreps.

BOSTON

REMIA "TAUTINĖS 
MINTIES KELIU” 

VEIKALO IŠLEIDIMĄ
Emilija čekienė, Ame

rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkė, balan
džio 20 dieną lankėsi Bos
tone, Mass., kur ji ALTS 
Bostono skyriaus kultūri
niuose namuose įvykusiame 
narių susirinkime tarėsi 
įvairiais Sąjungos veiklą 
liečiančiais klausimais, ku
rių bene svarbiausias buvo 
Sąjungos pradėtas užsimo
jimas išleisti "Tautinės, 
Minties Keliu” istorinį in
formacinį veikalą. Skyriaus 
vadovybė, pirmininkaujama 
inž. E. Cibo ir kiti susirin
kimo dalyviai tam pritarė ir 
iš savo pusės pažadėjo visą 
galimą paramą. Pirmasis to 
skyriaus ir tų namų steigė
jas ir nuolatinis rėmėjas ir 
šį kartą yra pirmasis su 50 
dol. auka Jonas Kasmaus
kas, apie kurį plačiau pasi
sakysime kitą kartą.

Po susirinkimo S-gos pir
mininkė taip pat dalyvavo 
bostoniečių tradiciniame 
kultūriniame subatvakary- 
je, kuriam vadovavo inž. R. 
Veitas. Apie senovės istori
nius muziejus .kalbėjo inž. 
Jurgis Gimbutas, savo žo
džius palydėdamas skaidrė
mis ekrane, kurias jis par
sivežė iš įvairių kraštų ne
senai jo aplankytų.

Po pranešimo buvo ka
vutė ir draugiški pašneke
siai, aišku, daugiausia apie 
kultūrą, nes čia matėsi dau
gybė gerai žinomų mūsų 
kultūrininkų veidų, kas re
tai pasitaiko kitose lietuvių 
kolonijose, ką pastebėjo sa
vo žodyje ir viešnia iš New 
Yorko p. E. čekienė, ALT 
S-gos pirmininkė. (v)

Amerikos Lietuvių Tary
ba pradeda siuntinėti šim
tams įvairių lietuvių orga
nizacijų padalinių, įeinan
čių į Altos sąstatą, kvieti
mus dalyvauti Amerikos 
lietuvių kongrese, kuris 
įvyks rugsėjo 28-29 dieno
mis Pick-Congress viešbu
ty, Chicagoje. Tai bus aš
tuntasis Amerikos lietuvių 
kongresas, kuriame, numa
toma, dalyvaus gal netoli 
1,000 žmonių. Dieną prieš 
tai — rugsėjo 27 — to pa
ties viešbučio patalpose 
įvyks Amerikos Lietuvių 
Tarybos metinis suvažiavi
mas.

Amerikos Lietuvių Tary
ba kontaktuoja numatytus 
aukštus JAV pareigūnus ir 
šiaip įtakingus šios šalies 
žmones, norėdama turėti 
stiprius kalbėtojus kongre
se. Amerikos lietuvių kon
gresai yra Altos šaukiami 
kas penkeri metai. Siekia
ma suvažiavus veikliesiems 
išeivijos lietuviams pasitar
ti dėl tolimesnių Lietuvos 
laisvinimo žygių, aptarus 
ligšiolines pastangas, nu
tiesti ateinančio penkmečio 
veiklos gaires.

•Lietuvių organizacijos 
prašomos iš anksto išrinkti 
delegatus j tą didelės reikš
mės turėsiantį kongresą, 
pagal galimybes numatant 
ir paramą tam svarbiam 
užmojui. Subendrintomis 
jėgomis rikiuokimės pa
stangoms prieš Maskvos ti
ronų siautėjimą Lietuvoje.

ŽEMĖS ŪKTO 
AKADEMIJOS 50 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMUI 

ARTĖJANT
Lietuvių Agronomų Są

jungos Chicagoje naujai iš
rinktasis valdybos pirmi
ninkas agr. Bronius Gai
žauskas buvo sukvietęs po
sėdžiui naująją ir buvusią
ją s-gos valdybas, ŽŪA 50 
metų jubiliejui minėti bei 
romanui apie Lietuvos ūki
ninką leisti komisijas. Po
sėdis įvyko balandžio 20 
dieną Kleopos ir Broniaus 
Gaižauskų namuose.

Naujoji s-gos valdyba pa
siskirstė taip: Bronius Gai
žauskas — pirm., Antanas 
šantaras — vicepirm., Salo
mėja Janulaitienė — sekre
torė, Vladas Velža — kasi
ninkas ir Antanas šošė — 
ūkio reikalams. Pagrindi- 
niuoju klausimu buvo — že
mės ūkio Akademijos Dot
nuvoje 50 metų sukakties 
nuo jos įsikūrimo minėji
mas Chicagoje š. m. spalio 
12 dieną. Dr. agr. Antano 
Verbicko pateiktieji akade
mijos minėjimo programai 
vykdyti klausimai buvo 
nuodugniai apsvarstyti. 
Smulkesnė minėjimo pro
grama bus paskelbta spau
doj kiek vėliau.

Be to, s-gos tradicinę ge
gužinę nutarta ruošti š. m. 
birželio 30 d. ( ai)

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žutę — P. O. Box 03206, tad 
siųsdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:

DIRVA
P*. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

IS I DĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriousio Amerikoie ir Europoje "JIB Hoarpllege-Lotion" preparatas luloiko 
plauku slinkimu naikina pleiskanai, paialina niežėjime, plauktf skilime, 
stiprina plauke iaknis, podedo otgauti natūralia plauku spalvą. JIB vor- 
tariami nebūsite nei žili, nei pliki )00%. Jroiyti vaistinių RED BLUE knygoi. 
JIB Med'cme Liq. 8 unciios 16 sovaiiių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

■ laiškai Dirvai
Kaip buvo ir ko nereikia

Pranciškonų ‘Aidų’ trade 
mark yra nesibaigiantis išei
vijos rašytojų dergliojimas 
iš metų į metus nesikeičian
čių štampų talka. Tai mums 
tikrai nesuprantama ‘Aidų 
kolektyvo ‘kultūrinė politi
ka’. Juo labiau, kad tos 
‘politikos’ tiesioginis tole- 
ruotojas yra Lietuvių rašy
tojų draugijos pirmininkas 
pranciškonas Leonardas 
Andriekus, ‘Aidų’ redakcijos 
narys.

Dar blogiau, kad į tos 
‘kultūrinės politikos’ akciją 
įtraukta netik rašytojų dar
bų, bet ir visuomeninin
kų dergliojimas ‘Akiračių 
kolektyvo nariui Algirdui 
Titui Antanaičiui ‘Aidų’ re
dakcija užsakė rašinį. Šiame 
rašinyje ‘Akiračių’ redakto
rius rašo ‘Aidų’ žurnale:

“Vienas gerai žinomas iš
eivis rašytojas pasakojo ku
rį laiką taipgi gerai žinomo 
visuomenininko buvęs kalbi
namas už gerą atlyginimą 
parašyti jo biografiją. Many
damas, jog biografijos rašy- 
ms iš tikrųjų tėra gana tur
tingo veikėjo pretekstas, 
taip sakant, ‘sušelpti vargs
tantį kūrėją’, ambicingas 
rašytojas spyriojosi, kol tar
pininkų buvo įtikintas, kad 
pasiūlymas rimtas ir, jam 
atsisakius, darbas būsiąs pa
vestas kitam. Kad rašytojas 
pagaliau susigundė ir nuvy
ko pas visuomeninką tartis, 
šis apgailestaudamas, kad 
biografijai rašyti jau sura
dęs kitą autorių ir atida
vęs visą turėtą medžia
gą, jam taręs: *... O tu apie 
mane rašyk romaną!’ Supra
tęs, kad visuomeninkas ne
juokauja, rašytojas buvo tie
siog pritrenktas...

‘Negaliu jūsų įsivazduoti 
asmeniu, apie kurį būtų 
rašomi romanai’, - atsakęs 
jis visuomenininkui, užsaky
mą atmesdamas...”

Šis epizodas, kurį Algir
das Titus Antanaitis pri
kelia iš karsto, vertas vie
šumos. Tai yra išeiviškos 
istorijos dalelytė. Esant gy
vam ‘Santaros-Šviesos’ rė
mėjui Juozui Bačiūnui, buvo 
kilęs sumanymas parašyti jo 
biografiją. Sumanymas su
siformavo organizacijos sąs
krydžiuose, kurie periodiš
kai vyko Sodus, Mich. ‘Ta- 
bor’ ūkyje ir vasarvietėj. 
Tai būtų respektas didžiam 
tos organizacijos globėjui ir 
mecenatui. Projektas buvo 
pasiūlytas rašytojui Mariui 
Katiliškiui. Iš jo negauta 
atsakymo. Po tam tikrų 
svarstymų, susisiekta su ra
šytoju Pulgiu Andriušiu, gy
venusiu Pietų Australijoje. 
Buvo gautas palankus atsa
kymas. Pulgiui Andriušiui 
buvo nusiųsta biografijai su- 
naudotina medžiaga. Rašy
tojas pradėjo dirbti. Ji pa
rašė Juozo Bačiūno biogra
fiją,’ atsiuntė rankraštį į

‘Tabor Framą’. Ir čfe, ilgai
niui, paaiškėjo, kad biogra
finis rankraštis dingo! Iki 
šiol neišaiškintas tas paslap
tingas įvykis. J uozo Bačiūno 
biografijos rankraščio istori
ja pati savaime yra lyg ir 
nuotykių romano siužetas.

Šiems įvykiams beeinant, 
Marius Katiliškis apsisvars
tė, nustojo ‘spyriotis’ ir pa
sisiūlė rašyti Juozo Ba
čiūno biografiją. Paaiškėjo, 
biografiją rašąs kitas rašyto
jas.

Čia istorija pasibaigtų. Gal 
būt, apgailestaujant, Juozas 
Bačiūnas galėjo su pokšto 
pamušalu pasiūlyti rašyti ro
maną. Kas • atsimins pokal
bį, /vykusį prieš daugelį me
tų? Civilizuoti žmonės su
tvarko tarpusavyje kilusį 
nesusipratimą, tikriau tarus 
dėl Mariaus Katiliškio ne
rangumo susidariusią padėtį 
be įžūlių pareiškimų. Da
bar gi Algirdas Titus Anta
naitis įdeda į Mariaus Ka
tiliškio lūpas cinišką, įžū
lų pareiškimą, beveik asme
nišką įžeidimą, a.a. Juozui 
Bačiūnui. Pats rašytojas, 
visad rašęs ir teberašąs 
apie ‘neherojiškus’ asmenis, 
negali vaizduotis savo roma
nu herojumi kažin kokį 
‘supermeną’, apie kurį ‘rašo
mi romanai’. A.a. Juozas 
Bačiūnas buvo tikrai įdomi 
šakota, didelės praeities as
menybė. J. švaistas para
šė romaną apie Vincą Kudir
ką, J. Gliaudą parašė roma
ną apie Mykolą Sleževičių. 
Ok. Lietuvoje, ką turėjo 
žinoti Marius Katiliškis, 
susidarė asmeniškos apy
braižos, arba asmeniško ro
mano žanras. Tadu, jeigu 
toks Juozo Bačiūno pa
siūlymas būtų buvęs, Ma
rius Katiliškis neprivalė
tų piktintis ir į akis užgau
lioti ‘Santaros-Šviesos’ me
cenatą Juozą Bačiūnų, drėb
damas jam į pokštą piktą 
apibūdinimą: “nesi tu toks, 
apie kokius romanai rašo
mi!...’’

Tenka galvoti, kad šis 
epizodas yra Algirdo Ti- 
taus Antanaičio fantazija, 
kuri, tačiau, nusviedžia pa
šaipos šešėlius kaip ant žino
mo rašytojo, taip lygiai ir 
ant žinomo visuomenininko.

Nesišvaistykime nekultū
ringais posakiais. Juk miru
sieji negali gintis. Gerb
kime juos už jų neabejoti
nus nuopelnus. ‘Aidai’ ne
riasi iš kailio suniekinti 
tuos rašytojus, kurie pat
riotizmą laiko aukščiausia 
vertybe. Dabar pradėta nie
kinti ir patriotus visuome
nininkus.

B. Kulvietis

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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GEGUŽES PIRMOSIOS LOZUNGAI 
'PAŽANGI AJAI’ IŠEIVIJAI

(Oro paštu iš sovietinės imperijos)

Pažangieji, kas rytą, iš lovos išlipus, atsisukite į rytus 
ir pagarbinkite Kremliaus bokštus.

Pažangieji, kiekvienoje kolonijoje, kur yra keli pažan
gūs pensininkai, steigkite pažangių šokių ansamblius.

Prie pažangiųjų salių bei redakcijų steigkite rusų kalbos 
kursus, dolerius vadinkite rubliais, o centus -- kapeikomis.

Pažangieji, išeikite iš savo šimtatūkstantinių reziden
cijų ir padėkite pažangioms redakcijoms bei salėms atre
montuoti toiletus.

Kiekvienoje pažangioje šeimoje iškabinkite living rūme 
draugo L. Brežnevo portretą.

‘Vilnies’ radakcijos štabas visos pažangios išeivijos vardu 
bolševikiškai dėkoja Kultūrinių ryšių su užsienio lietu
viais pirmūnui Juozui Lukiui už rašymą ‘Vilniai’ atsikirtimų 
į menševikų, klerikalų bei nacionalistų užpuolius. Be 
tavęs, kryptingasai drauge Juozas Luky, raudonoji ‘Vilnis’ 
nevilnytų, bet pašvinktų kaip neplautas naktipuodis.

Čia priėjo 

Kadžiulis 
ir tarė

Prie operacines durų
Nr. 34 — 5

»

No copyright

K.B. — Ar mano penki exorcistai prikels ligone? Gal 
laikas grabnyčias degti?.,.

Karštai dėstė veikėjas 
apie vieningos veiklos idea
lus:

- Turime apsijungti, idant 
būtų sukurtas išeiviškosios 
veiklos kuo galingiausias 
veiksnys.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Jūs turite omenyje pen
sininkų klubų federaciją?

*♦»

Aiškino operos pastatymo 
žinovas:

- Opera buvo pateikta be 
trumpinimo, pilno teksto ir 
gaidų. Taip sakant, pagai- 
džiui.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Reiškia, solistai demons
travo gaidžiukus.

***
- Haiskulės mokiniams 

jau leido rūkyti, - kalbėjo, 
moteris. -- Kur nueis toliau?

Čia priėjo Kadžiulis ir ta-

\

Slapukas Kostas Rauda 
‘Aiduose’išdergė išeivius ra
šytojus. Slapuko ‘tezėms’ 
susvarbinti K. Bradūnas mo
bilizavo narsiausiųjų kvin
tetą. Kvintetas nevykdė 
‘grafomanų’ genocido.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta-

prisipratino prie 
savo straipsniuo-

IŠ SOVIETINES SPAUDOS

A. TARABTLDOS

Sovietuose sėjos sezoną pradėjus

LIETUVIAI BARZDUOCIAI SUGRĮŽTA

- Va, 
nusipirko 
stebėjosi

Netrukus haiskulėse 
įsteigs barus su kokteiliais. 

**♦

šis žurnalistas 
vandens lovą! - 
nustebęs tautie-

AUŠRELĖ LIČKUTE

MOBILIZACIJA IR 'AIDU’
C

STREAKERIS
Neva baladė

ŽURNALISTINIAI 
ŠŪVIAI PRO 

ŠIKŠNELĘ...

Vyras, vedęs žmoną, kar
tais vadinamas tėvu.

Lietus buvo stambus, bet- 
sausokas.

Visi džiaugėsi gražiai su
vaidinta kompozitoriaus Goe 
thes opera Faustas.

**♦

Nusižudėlis nusižudė gry
nai pasipelnymo tikslais.

Geras arto|as Ir 
nosim arti moka.

Jis 
vandens

Aidų’ garde ‘Rauda’ paleido ariją 
Ir pasimatė kaip ant delno: 
Išeivią prozoje klaiki avarija!
Help! Grafomanai išmuša iš balno!

Tas S.O.S. išprovokavo paniką:
Kas prozoje atželdins renesansus? 
Koks milžinas pajėgs iškelti Titaniką? 
Sutriuškint grafomaną šansus?

Bradūnas paskelbė tuoj pat mobilizaciją: 
Jonynas, Visvydas išjoja rosinantais,
Keblys, Bronys ir Titas triuškins niekšų naciją, 
Žvilgėdami plunksnakočiais ir akselbantais.

-- Nedejuok, brangioji, 
pradėsime į mūsų LB 
posėdžius kviesti, kaip Cice- 
roje, policininką, pargrįšiu 
namo in good shape.

tinis momentas žaidėjams 
buvo neišaiškintas arba jų 
nesuprastas.

Pokalbis su J. Šoliūnu 
Akiračiai, Nr. 1(55)

M
Gražų sekmadienio ryt

metį šventiškai nusiteiku
siems ir deramai apsirengu
siems suvažiavimo daly
viams, besirengiant eiti į 
pamaldas, dar buvo likę 
keliolika minučių. Susispie
tę grupelėmis svečiai sto
vinėjo ir šnekučiavosi. Prie 
vienos grupės stovėjęs jau
nuolis skyrėsi iš kitų tarpo. 
Jo dėvima ankštoka striu-

kė, darbinės kelnės ir basos 
kojos, įspirtos į gerokai ap
dėvėtus sandalius, visai ne
siderino prie sekmadienio 
nuotaikos. O plaukai, plau
keliai! Ir ant galvos pasi
šiaušę, ir panosėje, ir pa
smakrėje - visur paisšiaušę 
atrodė net nemėginęs susi
šukuoti. Iš tų plaukų kuokš
to matėsi tik dvi akiniuo
tos akys.

S. Pranckūnas 
Naujienos, Nr. 295

Trankvilaizerių stebuklai

Studentas, nušokęs nuo 
Golden Gate tilto liko gy
vas, nes buvo išgėręs 11 ra
minančiu tablečių.

Naujienos, Nr. 30

Ir Žalgirio dvasia, kaip vėjas, siaus krūtinėje,
Ir kritikai kovos, kaip atamanai,
Ir epitafija gims "Paraštėj kertinėje": 
"Te masiniuos kapuos trūnija grafomanai!"

Turistu "teisės” sovietų 
lėktuvuose

— Nedejuok, brangioji, 
pradėsime į mūsų LB po
sėdžius kviesti, kaip Cice- 
roje, policininką ir grišiu 
namo in good shape.

SPAUDOS 
VERPETUOSE

Nutiko viskas toj kovoj savotiškai, 
(Juk prozos išmonei nediriguoja lyra!) 
Visi penki, ginkluoti donkichotiškai, 
Kovos arenoj ... surengė turnyrą!

Jiems draudžiama gerti 
alkoholinius gėrimus, foto
grafuoti, filmuoti, klausytis 
radijo arba žiūrėti per žiū
ronus.

Nors liejos rašalas lyg spaudos baliuj likeris, 
Be reikalo karius mobilizavo -
Po ‘Raudos’ kauke ten Orfėjaus miško streakeris, 
Derriere in open, nušvytravo.

V, Zalatorius
Vienybė, Nr. 3

Seni Naujųjų Metų motyvai

Reikia gert, reikia gert, 
reikia ir gerai nugert . . . 
Man teko nugert kultūrinia
me centre. Ir bučiuok sveti
mas moteris. Ir linkėti vi
siems visko, kas retai išsi
pildo. Ir suktis, suktis ant 
pasiutusiai slidaus parketo 
iki trečios ar pusės ketvir
tos ryto..

Alf. Nakas
Nepriklausoma Lietuva, 

Nr. 4(2082)

Kapsukinis daktaras

Už įžymius nuopelnus 
mokslui A. Bimbą puikiai 
įvertino Vilniaus V. Kapsu
ko universiteto mokslinė 
taryba, išrinkdama jį isto
rijos mokslu garbės dakta
ru.

vienas kitas žaidėjas nusta
tė žiūrovus ne tik prieš sa
ve, ir iš viso prieš lietu
vius . . . Kai kurie žaidėjai 
nerimtai elgėsi grojant Lie
tuvos himną, rodo, jog tau-

Guminiai batai, skaitytuvai 
ir mėšlas

Atvažiavo j Šilalės rajo
no D. Poškos kolūkį žemės 
ūkio valdybos specialistai. 
Su guminiais batais ir 
skaitytuvais jie tyrė mėšlo 
krūvas.

V. Sidabras
Valstiečių laikraštis, Nr. 23

— Ar manęs "Pogrindis" neužkabino?
— Užkabinti reikia, Dirvą zuikiu skaitai...

Religinių reikalų tarybos tvarkytojai Sovietinėje Lietu
voje K. Tumėnas ir Murnikovas įspėja, kad j juos (K. Tu
mėną ir Murnikovą) privalu kreiptis bet kuriuo kulto rei
kalu: atlaidų, procesijos, komunijos, išpažinčių klausimo, 
krikštynų, religinių vestuvių ar laidotuvių, arba panorus 
persižegnoti. Reikia reportuoti, kas tose religinėse aferose 
dalyvauja: vardas, pavardė, adresas, giminės užsieniuose? 
Kaip vykdoma religinė afera: su karūnomis, su pazvanais? 
Murnikovas ir Tumėnas. Pagrindas: TSRS konstitucijos 
paragrafai, garantuoją religinę laisvę.

‘Gimtojo krašto’ kolektyvas dėkoja re-emigrantui drg. 
Vytautui Alseikai už re-emigranto drg. Juozo Mikuckio 
memuarų parašymą.

Van. Junevičius
Vilnis, Nr, 4

Ar V. Grybauskas 
protestuos "Akiračiams”?

Savo žaidimu jie nieko 
nenustebino, o savo elgesiu

JŲ PAČIŲ akimis

''Socialistinio lenktyniavimo" kelias



Nr. 34 — 6 *

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ANTANAS GRINIUS

LIETUVOS PREZIDENTO 
ANTANO SMETONOS 
GIMIMO ŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS DETROITE
* .

Detroito Lietuvių Orga
nizacijos sudarė Komitetą 
suruošti akademiją Lietu
vos Prezidento Antano Sme
tonos gimimo šimtmečiui 
paminėti. Į Komitetą įėjo 
šie organizacijų atstovai: J. 
Švoba — ALT S-gos Detroi
to skyrius; A. Musteikis — 
D.L.K. Klubas; J. Gaižutis 
— ALIAS; C. Anužis — L. 
S.S. Baltijos Tuntas; S. ši- 
moliūnas — L.V.S. Ramo
vė; K. Daugvydienė — D. 
L.K. Birutės D-jos Detroito 
skyrius; P. Bliūdžius — 
šaulių S-gos St. Butkaus 
kp.; A. Misiūnas — Vilnie
čių S-gos, Detroito skyrius; 
V. Selenis — žurnalistų Są
jungos, Detroito skyrius; 
A. Sukauskas — D.L.O.C. ir 
SLA 200 kp.; C. šadeika — 
Balfo 76 skyrius; J. Reka
šius — A.L.B. radijo klu
bas; K. Daugvydas — L. 
Savanorių-Kūrėjų Sąjun
gos, Detroito skyrius; J. 
Pusdešris — Dariaus-Girė
no klubas; J. Urbonas — 
L.B. Detroito Apylinkė; A. 
Žiedas — L. Taut. Atgimi
mo S-ga; D. Jurgutienė — 
Akad. Skaučių Detroito 
skyr.; B. Brizgys — Krikšč. 
Demokr., Detroito skyr.

Komitetas nutarė akade
miją suruošti š. m. rugsė
jo mėn. 29 d.

Tame pat posėdyje Komi
tetas išrinko Komiteto Vyk
domąjį Prezidiumą: J. Gai
žutį, A. Misiūną, A. Mus- 
teikj, A. Sukaūską, J. Gil- 
vydį, J. Švobą ir S. šimo- 
liūną.

Komitetas kviečia orga
nizacijas, kurios dar norėtų 
minėjimo komitetan įsi
jungti, pranešti apie tai 
bent vienam Vykdomojo 
Prezidiumo nariui.

Stasys šimoliūnas
Komiteto Sekretorius

DLO CENTRO 
SUSIRINKIMAS

Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras balandžio 21 
d. Lietuvių Namuose turė
jo metinį organizacijų atsto
vų susirinkimą, kurį prave
dė pirmininkas Antanas Su
kauskas, sekretoriavo Juo
zas Lesčinskas. Dalyvavo 
įvairių organizacijų prisiųs
ti 26 atstovai. Perskaičius 
darbotvarkę atsistojimu bu
vo pagerbti mirę ir žuvę 
organizacijos nariai.

Praeitų metų susirinki
mo protokolą perskaitė Juo
zas Leščinskas. Veiklos pra
nešimus padarė : pirm. An

tanas Sukauskaą, vicepirm. 
Elžbieta Paurazienė, finan
sų sekretorius ir iždininkas 
Pranas Polteraitis ir Bernar
das Brizgys. Jų veikla jau 
buvo aprašyta spaudoje aš 
jos čia nekartosiu. Revizi
jos aktą perskaitė Marijo
nas šnapštys. Organizacijų 
Centras metų laikotarpyje 
turėjo $9,942.31 pajamų ir 
$9,376.37 išlaidų ir banke 
turi $564.94.

Iš pranešimo matyti, kad 
didžiausios pajamos gautos 
yra surengto 1973 m. liepos 
13-15 d. festivalio $4,826.02 
ir šiais metais vasario 16 mi
nėjimo aukos $3,827.50.

Į valdybą išrinkti: Elžbie
ta Paurazienė, Jaunutis Gil- 
vydis, Bernardas Brizgys, 
Pranas Polteraitis, Vytau
tas Musteikis, Albertas Mi
siūnas, Vilija Baukytė, An
tanas Sukauskas, Jonas 
Marcišauskas, Stefa Brizgy- 
tė ir Saulius Kaunelis. Į 
Revizijos Komisiją: Marijo
nas šnapštys, Juozas Gruz
dąs ir Petras Pagojus.

Svarstant klausimus ir su
manymus buvo paliesti du 
svarbūs dalykai: 1) Kongres 
mano Robert Huber įnešta 
ir kongreso rekorduose ne
teisingai užregistruota rezo
liucija, kurioje R. Huber 
Lietuvos išlaisvinimą pri
skyrė lenkų armijai ir jos va
dovui Pilsudskiui. Nors ir 
buvo dėta daug pastangų ir 
gautas iš R. Huber užtik
rinimas, kad jis atitaisys, 
tačiau dar iki šios dienos 
tas nepadaryta. 2) Lietuvių 
Bendruomenės ir Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cent
ro veikloje esantieji nesklan
dumai, kaip kad ir šiais me
tais dėl tų nesklandumų įvy
ko net du Vasario 16 pami
nėjimai. Pagal seną tradici
ją Vasario 16 paminėjimus 
kasmet rengė DLOC ir to 
vieno minėjimo mūsų Det
roito lietuvių kolonijai pil
nai užtenka. Diskusijose 
dalyvavo dr. Kęstutis Keb- 
lys, Marijonas šnapštys, Ka
zys Veikutis, Jurgis Reka
šius, Juozas Gruzdąs, Pet
ras Pagojus, Elžbieta Pau
razienė, Pranas Polteraitis, 
Juozas Lesčinskas ir kiti.

Elžbieta Paurazienė pra
nešė, kad ALT seimas įvyk- 
siąs šiais metais rugsėjo 
mėnesį ir į jį yra kviečia
mos visos lietuvių organiza
cijos siųsti savo atstovus. 
Feliksas Motuzas jos pra
nešimą papildė ir kvietė or
ganizuoti aukų rinkimą ir į 
seimą vykti ne su tuščiomis 
rankomis, bet su stambia su
ma pinigų ir juos įteikti 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

***
Šv. Petro bažnyčios var

gonus norima pagerinti ir 
šiam tikslui renkamos au
kos.

JONO GARLOS
FOTOREPORTAŽAS
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Inž. Jaunučio Nasvyčio stalo svečiai.

NUOTAIKINGAS 
PAVASARIO 
BALIUS 
CLEVELANDE

Balandžio 20 d., šeštadie
nį, Clevelande Lietuvių Na
muose įvyko ALIAS Cleve
lando skyriaus ir Ohio Lie
tuvių Gydytojų draugijos 
bendrai suruoštas pavasa
rio balius. Meninę baliaus 
programą atliko Clevelando 
vyrų oktetas, vadovauja
mas Ryto Babicko. Vyrų 
okteto dainų repertuarą 
nuotaikingai maloniu balsu

Pašnekesiai prie stalo... Roma Degėsienė, dr. Jonas ir 
Dalia Maurukai. Toliau stovi du iš rengėjų komiteto Ingrida 
Bublienė ir dr. Danielius Degėsys.

Dr. Viktoro Stankaus jaunimo stalas.

Clevelando vyrų oktetas, su sol. Irena Grigaliūnaite 
atlikęs meninę programą pavasariniame baliuje. Oktetui 
vadovauja R. Babickas.

Dr. Gražina ir inž. Ričardas Pauliukoniai šokio sūkury- Dr. Dainiaus Degėsio jaunimo stalas,
je...

J

SANTAUPOS, PADĖTOS
IKI 10 DIENOS MĖNESIO 9

NES NUOŠIMČIUS NUO
MĖNESIO PIRMOS. __ _

WE PAY HIGHĖST RATES:
7%% — 4 yr. Certificates (Min. $10,000) 

5^4% — yr- Certificates (Min. $1,000.00)

F.S.I.I.C., Noihington, D C. Egual Opportunily Und«r 

aftnt 
thony

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

Ooen Mon., 9-8; Tu««, Thurt., Fri., 9-5; Sol.,9-1; Cloitd W«d.

►

paįvairino Irena Grigaliū- 
naitė.

Prie baliaus geros nuotai
kos sudarymo taip pat pri
sidėjo ir Johnny Singer or
kestras, kurio gyva ir gera 
muzika traukte traukė į šo
kius tiek jaunesnis, tiek vy
resnius.

'Stalai buvo gražiai ir 
spalvingai papuošti. Jų puo
šimu rūpinosi ponios B. 
Skrinskienė ir I. Bublienė.

Balių trumpu žodžiu ati
darė dr. D. Degesys, oktetą 
pristatė inž. Jaunutis Nas- 
vytis. Balius praėjo ypatin
gai jaukioje ir linksmoje 
nuotaikoje ir dauguma da
lyviu pageidavo, kad ateity
je jis taptų ftadiciniu pa-, 
vasario baliumi Clevelande.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

NAUJA ADVOKATĖ

Marytė Matulionienė šį 
pavasarį išlaikė valstybi
nius egzaminus advokatūrai 
verstis (Bar exam).

Gavusi B. S. laipsnį iš is
torijos, studijas tęsė toliau 
ir sėkmingai baigė Marshall 
Law School, Clevelande, 
Ohio.

Jaunoji advokatė yra žy
maus ginekologo dr. Algio 
Matulionio žmona ir litera
tūros profesoriaus Brazai
čio duktė. Puikiai vartojan
ti lietuvių kalbą ir giliai su
sipažinusi su lietuvių lite
ratūrą.

Šį pavasarį ketina išvyk
ti ilgesniam laikui Prancū- 
zijon ,kur gilinsis prancūzų 
kalboje ir susipažins su 
tarptautine teise.

Sėkmės!

• Richard Celeste, demo
kratų remiamas kandidatas 
j Ohio Lieutenant Governor, 
yra italų’ kilmės, baigęs 
Anglijoje Oxfordo universi
tetą. Jo žmoną yra austrų 
kilmės ir namuose visa šei
ma laisvai naudoja anglų, 
vokiečių ir italų kalbas.

Richard Celeste pasisako 
už etninių grupių rėmimą.

NEPRALEISKITE PROGOS!

gegužės mėn. 4 d., 7:30 vai. vak.
NAUJOSIOS PARAPIJOS SALĖJE (NEFF RD.)

HAMILTONO AUKURO TEATRAS VAIDINS A. KAIRIO DRAMĄ

"ŽMOGUS IR TILTAS“
Maloniai kviečiame yisus atsilankyti. Apatinėje salėje veiks užkandinė ir baras. Vietas galima rezer- 

vuotis pas J. žilionį tel. 486-5275.

DAINUOJANČIŲ TAUTŲ 
VAKARAS

Clevelande gyvenančių 
tautybių penkios dainuojan
čios grupės ir vienas orkes
tras gegužės 3 d. 8 v. v. Se- 
verance Hali duos koncertą, 
kurį globoja The Musical 
Arts Association ir The 
Cleveland Orchestra Na- 
tionalities Advisory Board.

Koncertą atliks šios gru
pės : Rusų vyrų choras, 
Kroatų Tabouritza orkest
ras, Čiurlionio ansamblis 
(lietuvių), Ukrainiečių cho
ras Dnipro, Clevelando vo
kiečių vyrų choras ir vokie
čių jaunimo choras.

Po koncerto bus priėmi
mas Main Foyer.

Bilietai į dainuojančių 
tautų koncertą parduodami 
Burrows knygyne mieste ir 
Severance Hali bilietų ka
soje, nuo 5 iki 3 dol. Studen
tams jaunesniems 16 m. bi
lietai pusė kainos. Dėl pa
pildomų informacijų skam
binkit į Severance Hali — 
231-1111.

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

CUSTODIAN 
COUPLE

Needed for luxurious East Side 
High Rise Apartment complex. 
Suite and utilities furnished. 
Full time employment. Good 
starting salary, paid vacation 
and other fringe benefits.
(Mušt be able to read & write 

English).
FOR APPOINTMENT CALL

216-486-7700
(34-36)

UTILITY MAN
Needed fui time. For East Side 
High Rise Apartment complex. 
Good starting salary, paid vaca- 
tion and other fringe benefits.

Mon. thru Fri. 40 hour work 
week.

(Mušt be able to read & write 
English).

FOR APPOINTMENT CALL

216-486-7700
(34-36)

ENDORSED DEMOCRAT ...

celeste
lieutenant governor ’74

RICHARD F. CELESTE . . . More than just a name!

ĘXPERIENCE:
• Completing his second term as a member of the 

Ohio House of Representatives.
• Majority Whip of the Ohio House.
• Leader of the Cuyahoga County Democratic 

Delegation.
• A former member of the Foreign Service under 

Presidents Kennedy and Johnson.
• President National Housing Corp.

ENDORSED BY:
OHIO DEMOCRATIC PARTY 
OHIO STATĖ AFL-CIO 
vUNITED AUTO WORKERS 
POLISH AMERICANS INC. 
SLOVAK DEMOCRATIC UNION 
NORTHERN ITALIAN CLUB 
WACHTER & ANZEIGER 
CLEVELAND PRESS 
CLEVELAND PLAIN DEALER

Democratic Primary, May 7, 1974

X RICHARD F. CELESTE
Citizens for Celeste J. Griffin Weld, Treas./247 Abbotf Columbus, O. 43085

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI

TESTAMENTO REIKŠME

Jei žmogus miršta nesu
daręs testamento, jo paliki
mas pereina įpėdiniams įsta
tymo nustatyta tvarka. Ta
čiau neretai įstatymo nu
statyti įpėdiniai sutampa su 
testatoriaus parinktaisiais. 
Šitokiu atveju testamentas 
tampa kaip ir nereikalin
gas dalykas, nes mirusiojo 
turtą paveldi tie patys as
menys. Bevaikė šeima savo 
turtą paprastai palieka vie
nas kitam. Tokiu atveju, jei 
vyro ir žmonos tėvai yra 
mirę, tai ir pagal įstatymą 
visas mirusiojo turtas perei
na gyvem išlikusiam. Ta
čiau net ir šitokiu atve
ju testamentas gali būti 
naudingas, nes jis suprasti
na palikimo tvarkymo for-

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

Brick, 2 family 5x5 with 
two large bedrooms and 
bath on third floor—2 car 
brick garage $44,500 East 
185 St. & Lake Shore Blvd. 
area. Selling to settle Es- 
tate. Shown by appoint- 
ments; 2:30 to 5:00 p. m. 
Call 481-5502; 6:00 to 8:00 
p. m. Call 481-7565. (33-35)

OPPORTUNITY FOR 
FACTORY HELP

SAW MEN 
PUNCH PRESS OPERATORS 

SUB ASSEMBLY 
also 

TRUCK DRIVER 
with Chauffeurs License 

work in a small grovvingFor 
pany. Permanent work for qua)ified 

mature people.
PLEASE APPLY IN PERSON 

THERMAL-BARRIER 
PRODUCTS, INC.

7230 NORTHFIELD RD. 
WALTON HILLS. OHIO 
HOURS 8 TO 4:30 P. M.

(34-37)

mature people.

com*

TURRET LATHE 
OPERATOR 
MACHINIST 

First and second shift, full . 
part time. Company paid 

benefits.
THE THOMPSON 
CORPORATION 

5201 Richmond Rd. 
Bedford Heights, Ohio 

216-292-7300 
(34-35)

and

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL MAKERS
Experienced on gagės & fixtures

LATHE HANDS
DAY SHIFT 

No Die makers 
UNION CHOP

8 Years Experience 
Complete fringe benefits 

ELECTRIC CO.
LA14GLOIS
12730 Arnold 

(Corner of G/end«k- and Arnold/ 
Redford Township, Mieli.

313-538-2180
(34-371

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

J1

Adv. JULIUS SMETONA

malumus ir sutaupo išlaidas. 
Kai nėra testamento, pali
kimo tvarkytojas privalo pa
teikti piniginį užstatą kaip 
garantiją, kad jis neišeikvos 
mirusiojo turto. Jei žmogus 
miršta sudaręs testamentą, 
jis paprastai atleidžia testa
mento vykdytoją nuo pini
ginio užstato pateikimo, 
ypač kai testamento vykdy
tojas sykiu yra ir vienintelis 
įpėdinis, kuriam pereina 
visas mirusiojo turtas. Gre
ta piniginio užstato pateiki
mo, palikimo tvarkytojui įs
tatymas uždeda dar visokių 
kitų suvaržymų, kurių tarpe 
pirmoje eilėje minėtini for
malumai mirusiojo nekilno
jamam turtui parduoti. Ka
dangi tie formalumai irgi 
yra ne kas kita, kaip dar vie
na grantija prieš palikimo 
išeikvojimą, tai įstatymas 
duoda testatoriųi teisę tes
tamento vykdytoją nuo tų 
formalumų atleisti.

Aišku, visais tais atvejais, 
kai žmogus nori savo turtą 
palikti ne įstatymo nustaty
tiems įpėdiniams, o kitiems 
asmenims, testamento suda
rymas yra ne tik naudingas, 
bet ir būtinai reikalingas 
aktas. Žinoma, kiekvienas 
gali savo turtą arba jo dalį 
perleisti kitam dar tebebū
damas gyvas. Tačiau labai 
dažnai tas turtas būna rei
kalingas pačiam palikėjui, 
todėl, kol palikėjas, tebėra 
gyvas, jis nuo savo turto ar 
jo dalies atsisakyti nenori. 
O turtui perduoti po mir
ties, kai jis jo savininkui 
jau nebereikalingas, vienin
telis kelias yra testamentas.

Testamentas gali labai 
praversti tiems asmenims, 
kurie turi įpėdinių už gele
žinės uždangos, nes testa
mentu galima nustatyti bū
dą, kuriuo palikėjo turtas už 
geležinės uždangos esan
tiems įpėdiniams turi būti 
perduotas, sakysim, ne pini
gais, o siuntiniais. Jei 
šitokios sąlygos neįrašoma į 
testamentą arba jei testa
mento visai nesudaroma, be
veik tikras dalykas, kad teis
mui prisistatys už geležinės 
uždangos gyvenančio įpėdi
nio įgaliotinis ir pareikalaus 
įpėdinio dalį tuojau jam per
duoti pinigais. Praktika ro
do, kad svetimos valiutos 
trokštanti sovietų vyriau
sybė suranda priemonių to
kiam įgaliojimui iš jos terito
rijoje gyvenančių įpėdinių 
išgauti.

Ne visus įstatymo iš
skaičiuotus įpėdinius testa- 
torius gali nuo paveldėjimo 
nušalinti. Jis gali aplenkti 
vaikus ir tėvus, bet negali 
aplenkti vyro ar žmonos. 
Žmonai ir vyrui įstatymas 
rezervuoja teisę pasirinkti 
paveldėjimą pagal testa
mentą arba paveldėjimą pą- 
gal įstatymą. Tiesa, vyras 
ir žmona gali sutikti pavel
dėti pagal testamentą, nors 
testamentu jiems ir nieko 
nebūtu palikta. Tačiau daž
niausiai šitokiu atveju vy
ras ar žmona atsisako pavel
dėti pagal testamentą ir pa
sirenka paveldėjimą pagal 
įstatymą, ypač kai testa
mentu turtas paliekamas ne 
vaikams ir ne artimiems gi-

7 DIENOS
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 8 psl.)

vęs literatūrą Kaune .ir Vil
niuje, Vyt. Kasniūnas vis
gi liko laikraštininkas visam 
amžiui. Ir jo tiesioginiai 
uždirbama duona JAV taip 
pat iš laikraščio. Kai aš kiek
vieną dieną vartau įdomius 
‘Daily News’ dienraščio pus
lapius, gerai žinau, kurie iš 
jų yra sulaužyti bei techni
kiniai apipavidalinti Vyt. 
Kasniūno. Amerikiečiai re
daktoriai jo, kaip techniki
nio darbuotojo, darbą aukš
tai vertina. Todėl ir nuošir
džiausi linkėjimai Vytautui 
kad jis, 60 m. amžiaus su
kaktį atšventęs, dar daugiau 
laiko rastų darbui fietuvių 
spaudoje, kur jo plunksna 
turi savitą veidą bei braižą. 
Gi visuomeninį darbą tegu 
dirba kiti, nes gabus plunks
nos ir radijo darbuotojas 
reikalingas kituose dirvo
nuose.

minėms, bet svetimiems. 
Atsisakiusiojo paveldėti pa
gal testamentą asmens tei
sė vis dėlto įstatymo kiek 
apribojama: jis niekuomet 
negali paveldėti daugiau 
kaip pusės palikimo - net ir 
tais atvejais, kai pagal įsta
tymą jam priklausytų visas 
palikimas. Likusioji pusė ati
tenka testamente nurody
tiems asmenims.

A

Superior Avinas
"AND LOAN ASSOCIAnON

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5’^%

Už terrainuotus taupymo pažymėjimus 
mokama ^/z°/Q —

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20.000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. 
6712 Superior Avenue, Cleveland, 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, 
14406 Cedar Rd., University Hts.,

★

Ohio 
Ohio 
Ohio 
Ohio

*14419 
44103 
44112 
44121

PORTA-TOOLS
NEEDS 

JOURNEYMEN
MACHINISTS

Mušt be able to sėt up work Irom 
blue prints and elose talerance. 
Poria-Tools. Houston’s No. I oil 
pateh growth company, needs hII- 
nround produetion Machinisls. 
Top area wages, paid benefits, 
plenty of overtime, and an op
portunity to grow with n grovving 
company.

For information call collect 
if you are qųalified, 

713-4624333, C. R. Sherer, 
5121 Steadmont.

Houston, Texas 77040. 
Porta-Tools is:

An Equal Opportunity Employer 
(28-34)

' DARBO VALANDOS
Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:31).

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Emilija čekienė, Ame

rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkė, balan
džio 20 d. lankėsi Bostone ir 
dalyvavo ALT S-gos Bosto
no skyriaus susirinkime, o 
balandžio 21 d. nuvyko į 
Worcester, Mass., kur irgi 
dalyvavo ALT S-gos Wor- 
cesterio skyriaus susirinki
me. Visur rado pilną prita
rimą Sąjungos leidžiamam 
veikalui "Tautinės Minties 
Keliu”.

PADĖKA

Gilaus liūdesio valandoje, mirus mūsų brangiam 
vyrui, mylimam tėveliui ir neužmirštamam seneliui

A t A 
SA V ANOKIU I-K ū RĖJŲ I

KAZIMIERUI EIDUKAICIUI,
nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė jam pasku
tinę pagarbą.

Mielam klebonui kun. J. Angelaičiui, tėvui G. Kijaus- 
kui ir kun. A. Galdikovskiui. Taip pat Father Smith, ku
ris lankė tėvelį paskutinėmis gyvenimo dienomis kasdien 
su Šv. Komunija.

Ypatinga padėka LB pirm. J. Malskiui, pravedusiam 
atsisveikinimą. Savanorių-kūrėjų vardu atsisveikinusiam 
mielam v. s. pulk. V. Šenbergui. Gėrb. Dr. K. Pautieniui 
už taip šiltus žodžius atsisveikinant šaulių kuopos vardu. 
Šaulių kuopos nariams nešusiems garbės sargybą. Mie
lam p. A. Jonaičiui atsisveikinusiam ramovėnų vardu, taip 
pat Ramovėnų garbės sargybai. Gerb. p. J. Sadauskui 
atsisveikinusiam Vyčių senjorų vardu. Gerb. p. Miko
liūnui atsisveikinusiam pensininkų vardu.

Neužmirštama padėka gerb. p.p. Mikulskiams ir vi
sam Čiurlionio ansambliui giedojusiam atsisveikinimo 
metu.

Nuoširdus skautiškas ačiū visai Clevelando skautiš
kai šeimai. Mielom sesėm skautininkėm ir akademikėm už 
paguodos žodžius ir visokeriopą pagalbą. Neringos ir Pi
lėnų tuntams už pareikštas užuojautas. Sk. vyčiams ir 
skautams už garbės sargybą ir patarnavimą Šv. Mišių 
metu.

Skautininkų Ramovei ir Pilėnų tunto tėvų komitetui 
už pareikštas užuojautas.

Nuoširdi padėka gerb. p. J. Stempužiui už taip gražų 
A. A. mylimo tėvelio prisiminimą "Tėvynės Garsų’’ va
landėlėje.

Gili padėka visiems aukojusiems Šv. Mišioms, už gė
lių puokštes ir už palydėjimą į amžino poilsio vietą. Kars
tą nešusiems mieliems L.V.S. Ramovės nariams: p. Z. 
Taručiui, p. A. Karsokui, p. J. Malskiui. p. S. Astraus
kui. p. P. Vaiginiui ir p. I. Visockiui.

Dar kartą dėkojame visiems žodžiu ir raštu pareiš- 
kusiems užuojautas ir buvusiems su mumis šiose gilaus 
liūdesio dienose.

Jūsų visų pagalba ir paguodos žodžiai paliks atminty 
amžinai...

Liūdesy palikę
žmona Anelė ir dukros Marija ir Janina 

su šeimomis ir Rasa

PADĖKA

A t A
DR. LEONARDUI PLECHAVIČIUI 
mirus, reiškiame širdingiausią padėką arti
miesiems, draugams ir pažįstamiem dalyva
vusiems laidotuvėse, atsilankusiems koply
čioje, pamaldose ir palydėjusiems Į amžiną 
poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū gyd. Korp. Flaternitas 

Lithuanica kolegoms už jautrų atsisveikini
mą koplyčioje.

Padėka už gausias užuojautas pareikš
tas spaudoje, laiškais ir žodžiu.

Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, 
gėles ir aukojusiems Lietuvių Fondui Jo at
minimui.

Nuoširdus visiems ačiū.

Žmona Sofija
Dukra Gražina su šeima 
Sūnus Ignas su šeima 

Seserys Elena Legeckiene 
x Pranė Balandienč

• Dariaus ir Girėno spek
taklis įvyks š. m. gegužės 
mėn. 12 d. 3 vai. po pietų 
Jaunimo centro salėje. Mu
ziko Dariaus Lapinsko sce
ninis pastatymas. Dalyvau
ja aktorius Liucijus Alens- 
kas, mezzo sopranas Elena 
Blandytė, tenoras Leonas 
Baltrus, Jaunimo centro 
choras, muziko Fausto Stro- 
lios vedamas, Chicagos lie
tuvių oro skautų pagamin
tas "Lituanicos” lėktuvo 

modelis. Bilietai platinami 
Marginiuose, 2511 West 69 
Street. Visi kviečiami at
silankyti. Spektaklį rengia 
Amerikos Lietuvių aero klu
bas.

♦ Gustas Talaitis. 65 m. 
amž., veiklus ALT S-gos 
Philadelphijos skyriaus na
rys, uolus tautinės spaudos 
rėmėjas, balandžio 24 d. 
staiga mirė nuo širdies 
smūgio. Nuliūdime liko 
žmona Julija, dukra, sūnus 
ir vaikaičiai. Visiems jiems 
reiškiame giiią užuojautą,

• Aloyzo Barono naują 
prozos knygą ”šilko tink
lai” ($4.50) ir Julijos Šva- 
baitės poezijos rinkinys 
”Septvni saulės patekėji
mai” ($3.50) neseniai išėjo 
iš spaudos. Kreipkitės pas 
platintojus, arba užsisaky
kite tiesiog Ateities leidyk
loje, 17869 Gokhvin, South- 
field, Mich. 48075.

• V. šarka prašo atitai
syti pranešimą (Dirva 31 
nr.), kad jo čekis $25.00 rin
kimo mašinos skolai padėti 
išmokėti buvo ne jo asme
niška auka, bet ALT S-gos 
Omahos skyriaus.

Klaidą atitaisome ir dė
kojame ALT S-gos Omahos 
skyriaus valdybai už auką.

~~WANTED F.XPt.RIENCFD 
EXTRUDER OPERATORS 

AND
BLOWN POLY OPERATORS 

Steady work. Fringe benefits. Ilourly 
rate based on gualifications.

Apply to ROGER BACON
GREAT PLA1NS BAG CORP.

P. O. Box 668
New Philadelphia, Ohio 44663 

216-364-771I
An Egual Opportunity Employer 

(29-38)

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

F.xperienced setup man and operalor 
Plaut location in Windsor. Canada 
area. Should be thoroughly «*xpevi- 
enced in niultiples. kaltinate know- 
ledge valuable bul not necessary. Op
portunity for man with good work 
record and rcferences lo join a fasl 
urovving oTganization. 'rour fulure 
is limited bv your ability.

SEND REPLIES TO OR PHON1.: 
HAMILTON-PAX.

3745 N. Kedzie. Chicago, III. 
312-588-0577 „

Amerikos Lietuvių Tautinės Są

jungos Philadelphijos skyriaus nariui

GUSTUI PALAIČIUI

staiga mirus, žmoną JULIJĄ, dukrą, 

sūnus bei vaikaičius giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime

Amerikos*' Lietuvių
Tautinės Sąjungos 

Philadelphijos Skyrius

Lietuvos Kariuomenės Pulkininkui

ALBERTUI LIUTERMOZAI
mirus, jo žmonai LIUTERMOZIENEI, dukrai RI
TAI LIUTERMOZAITEI-SALIAMONIENE1 ir\i- 
sai SALIAMONŲ šeimai reiškiame gilią užuojautą

Kazys, Renius ir Lila 
Paže menai ir šeima

A. A.

VINCENTUI MATULEVIčIUI

mirus, jo žmoną ir šeimą giliai užjaučia

J. O. Kamaičiai 
Florida

VL*t»S MTtHtS

•SAVAITEI kitai aplenkę 
bėgantį Chicagos lietuviš
kų įvykių sriautą, sustokime 
ties mūsų sukaktuvininkais, 
ypač ties tais, kurie nema
žą duoklę yra atidavę ir da
bar tebeatiduoda ir Dirvai. 
Pirmoje eilėje iš jų minėti
nas muzikas ir teisininkas 
Antanas Nakas, s.m. vasa
rio 28 d. sulaukęs 70 metų 
amžiaus. Gimęs Rokiškyje, 
gimnaziją baigęs Liepojuje, 
Latvijoje, muz. A. Nakas 
Lietuvoje visų pirma pasi
ruošė teisininko profesijai, 
1930 m. baigęs teisę V.D. 
universitete Kaune. Bet 
sausas teisininko darbas pla
čios menininko širdies, at
rodo, nepatenkino. 1934 m. 
jis įstojo į fortepijono klasę 
Kauno konservatorijoj, ve
damą prof. B. Dvariono. 
Studijas apvainikavo nauju 
diplomu 1940 m. Šalia forte
pijono dar išėjo atskirą dvie
jų metų pedagoginių daly
kų kursą, įsigydamas dipl 
muzikos mokytojo specialy
bę. Tuo metu, atrodo, ir bai
gėsi Antano Nako kaip teisi
ninko karjera ir jis įsijungė 
į plačią lietuvių menininkų 
šeimą. 1940-43 m. jis buvo 
Muzikos kursų vedėjas Kau
ne, gi 1944 m. iš Lietuvos 
išvykęs i Austriją, Salzbur- 
go Mozarteumo' konserva
torijoje muzikos studijas 
tęsė net iki 1949 m., kartu 
suspėdamas vargoninkauti 
Salzburgo lietuviams ir va
dovaudamas vietos lietuvių 
chorui. Taip pat su lietu
viais bei latviais meninin
kais važinėjo po Austriją su 
koncertais ir ne kartą akom
panavo solistams.

Antanas Nakas
• NUO 1949 m. Chicago

je lietuvių jaunimas turė
jo progos muz. A. Naką vėl 
pažinti kaip mokytoją. Jis 
čia įsteigė fortepijono mu
zikos studiją ir šimtai jau
nuolių perėjo per ją. Vyres
nieji muz. A. Naką pažino ir 
iki šių dienų tebepžįsta 
iš jo rimtų straipsnių muzi
kiniais klausimais, skelbia
mų mūsų spaudoje, ypač 
Dirvoje, iš jo šiltų bei rim
tų recenzijų, kuriomis su
kaktuvininkas entuziastin
gai vertina mūsų operos kas
metinius pastatymus, ‘Dai
navos’ ansamblio pasirody
mus bei kitus didžiuosius 
koncertus. Laisvėje gyve
nantieji lietuviai taip pat di- 
dižiuojasi Nakų šeimos atža
la, jų sūnumi Vytautu, sim
patingu solistu, talkininkau
jančiu visiems, kur tik rei
kia jo talkos. Jis dainuoja 
Chicagos Lietuvių operoje, 
dainavo ‘La Bohemos’ lietu
viškuose spektakliuose, gi 
pragyvenimą pasidaro dės
tydamas Chicagos konserva
torijoje. Kaip tik tos pačios 
konservatorijos salėje ba
landžio 26 d. įvyko jaunojo 
Vytauto Nako dainų rečita
lis. Man asmeniškai muz. 
Antaną Naką artimiau teko 
pažinti 1955 m., kai buvo 
ruošiamasi I JAV ir Kana
dos lietuvių Dainų šventei. 
Muz. A. Nakas buvo pa
kviestas tos šventės infor
macijos vadovu, savo na
muose sušaukė pirmą spau
dos konferenciją, išdėstė 
tuos grandiozinės šventės 
planus ir nuoširdžiai visus 
vaišino. Nežinau, kaip ten 
toliau reikalai susiklostė, 
bet po kelių mėnesių tos pa
reigos atiteko man, nes muz. 
A. Nakas jų atsisakė. Nuo 
tų dienų su muz. A. Naku 
įsižiebė kažkokia nuostabiai 
šilta dvasinė bičiulystė, di
delė pagarba vienas ki
tam, nes tikrai reta pasau
lyje tokių nuoširdžios dva
sios džentelmenų, koks yra 
sukaktuvininkas muz. Anta
nas Nakas. Tegu Auščiau- 
siojo ranka jį, vis sveiką ir 
kūrybingą, šioje žemiškoje 
kelionėje dar lydi ilgus me
tus, nes tokio takto ir kultū
ros žmonės, koks yra sukak
tuvininkas susiskaldžiusioje 
išeivijoje labai reikalingi.

• KADA tik susitinku su 
Vytautu Kasniūnu (o susi

tinku kiekvieną dieną, išsky
rus antradienius ir tris mė
nesio trečiadienius), jo lūpo
se visada žydi šypsena ir ko
kia nors gera naujiena. Pa
sipuošęs barzda ir savo at
virumu, nuoširdumu bei no
ru jungti visus susiskal
džiusius įvairių pažiūrų lietu
vius, jis ir man, ir ne vienam 
jo draugų primena pranašą 
Mozę. Pasižiūrėjus į Vytau
tą, sunku sutikti su tikro
ve, kad jam š.m. balandžio 
10 d. suėjo 60 metų ir jau 
spėjo Beverly Shores, In
dianoje, pasistatyti namą, 
kur su šeima galės praleis
ti po kelių metų ateisian
čias užsitarnauto poilsio die 
nas. Vytautas didžiuojasi sa
vo gimtine -- Joniškiu, di
džiuojasi aukštaičiais, nes 
pats spindi visomis gerosio
mis aukštaitiškomis savy
bėmis: atvirumu, nuoširdu
mu, vaišingumu, pagalba ar
timui ir nuostabiai dideliu 
religingumu. Ir ‘Sun-Times 
- Daily News’ dienraščių lei- 

dykoje, kur Vytautas jau 15 
metų dirba, niekas iš ameri
kiečių nedrįsta Vytauto pa- 
špilkuoti, nes žino, kad jis 
didelis džentelmenas ir la
bai religingas. Mano pažin
tis su sukaktuvininku Vy
tautu užsimezgė tik per 
spaudą. Kai Lietuvos nepri
klausomybės metais Vytau
tas dirbo ‘Lietuvos Aide’, 
tame dienraštyje skaityda
vau jo reportažus ir moky- 
davausi, kaip reikia sklan
džiai rašyti. Vokiečių oku
pacijos metais jo redaguo
jamas ‘Panevėžio Balsas’ 
pasiekdavo visą Aukštaitiją 
ir mes su dideliu įdomumu 
skaitydavom jauno redakto
riaus šauniai ir drąsiai re
daguojamą laikrašti, nors 
laikai buvo sunkūs ir redak
toriui tekdavo daug kovo
ti su okupacinės valdžios 
cenzoriais. Chicagoje Vy
tautas visų pirma pasireiš
kė kaip radijo darbuotojas. 
Per du metus jis nuolat 
klausytojus vedžiojo po Lie
tuvą spalvinguose, roman
tiškuose reportažuose, nuo 
1952 m. Barčus šeimos radi
jo programose vedė Tėviš
kės vaizdų skyrių, gi per 
paskutinerius kelis metus 
kiekvieną šeštadienį veda 
Lietuvių Radijo Forumo 
lietuviškąsias programas, 
vis stengdamasis į progra
mas įvesti kuo daugiau įvai
resnių asmenų, nežiūrint jų 
pažiūrų. Taip išeivijoje Vyt. 
Kasniūno vardas pasidarė 
daugiau žinomas jau nebe 
kaip laikraštininko, bet kaip 
radijo darbuotojo ir visuo
menininko, nes jis aktyviai 
dalyvauja įvairiose organi
zacijose, priklausydamas vai 
dybose ir pn. Bet, kaip Lie
tuvių Žurnalistų s-gos cent
ro valdybos vykdomasis vi
cepirmininkas, kaip ‘Lietu
vio Žurnalisto’ vyr. redakto
rius, Vytautas turi atiduoti 
duoklę ir spaudos darbui. 
Jis veda platų susirašinėji
mą su įvairiais laikraštinin
kais, rašytojais bei kultūri
ninkais, rinkdamas medžia
gą ‘Lietuvio Žurnalisto’ nau
jiems numeriams, jis turi 
pats tą neperiodini leidinį 
suredaguoti ir dalį jo prira
šyti. Kartas nuo karto 
kyšteli šmaikščius reporta
žus, interview ar trumpes
nes žinias ir įvairiems laik
raščiams. Taip, kad sukak
tuvininkas nuo spaudos dar
bo nėra visai nutolęs ir da
bartiniu metu. Pasiruošęs 
mokytojo profesijai, studija-

(Nukelta į 7 psl.)
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