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IŠGARSINTASIS JONIŠKIO PIRMŪNAS KALĖJIME
Praėjo jau truputi daugiau kaip 

metai nuo "Joniškio skandalo" iš
kilimo. Tada tapo nusodintas nuo 
Joniškio rajono vykdomojo komi
teto pirmininko sosto pats gar
siausias pirmūnas iš visų rajo
nų viršininkų — P. Variakojis, 
iškėlęs Joniškio rajoną statis
tikos lentelėse l pirmąją vietą 
ir pats iškilęs { deputatus res
publikiniame soviete ir net lpar
tijos centro komiteto narius. Nu
sodintas tada jis tapo už "pri
rašinėjimą", tai yra, už statis
tikos žinių ir rajono ūkinės veik
los apyskaitų klastojimą. Pasi
rodė, kad Joniškio rajonas, pa
našiai kaip ir visi kiti rajonai, 
iš tikrųjų toli gražu ne taip ge
rai atrodo, kaip rodoma statis
tikoje. Statistiką ir apyskaitas 
klastojo maždaug visi, bet Va
riakojis, matyt, tą bus daręs 
akiplėšiškiausiai, tai ir jo pa
šalinimas nuskambėjo garsiau
siai.

Dabar, balandžio 22, vilniškis 
teismas baigė vieną bylą, kurio
je tarp nubaustųjų kalėti yra ir P. 
Variakojo pavardė: septyneri 
metai ir turto konfiskavimas.

Vyriausias kaltinamasis toje 
byloje buvo, kaip teismo prane
šime sakoma, "stambaus mas
to kyšininkas F. Sokolskis", ku
ris buvo kolchozinių statybų val
dyboje planavimo ir medžiaginių 
fondų skyriaus viršininkas. P. 
Variakojis, būdamas rajono vir
šininku, surinkdavęs iš kolcho
zų administracijų pinigus, duo
davęs Sokolskiui kyšių ir iš jo 
gaudavęs leidimus pirkti "defi-

Izraelio agentai ieško Bormanno
Izraelio saugumo agentai vis 

dar tebeieško Argentinoje, Bra
zilijoje ir Paragvajuje dviejųna- 
cių. Vienas jų - Martin Bormann 
buvusiu ypatingu Hitlerio patikė
tiniu, kitas - Joseph Mengele, 
nacių gydytojas, kuris Aušvico 
koncentracijos stovykloje steri
lizavo 300.000 žydes.

Eichmano pagrobimas Argen
tinoje davė sekliams naujų vil
čių ir paskatinimų. Dabar jie su 
vis priaugančia energija ieško 
tų dviejų vyrų, kad atkeršyti 
jiems- už milijonus nužudytų žy
dų, lygiai kaip už tuos, kurie 
tiek daug kentėjo kacetuose. Sek
lius visomis išgalėmis remia 
vietinės žydų organizacijos.

Seniau Izraelio agentai veikė 
slaptai, bet dabar jie visiškai 
pakeitė savo metodą. Jie nebe- 
sidrovi atvirai grąsinti ir tvir
tina turĮ {rodymų, kad Borman
as gyvena Brazilijoje. Jau senai 
pasklido gandai, kad Brazilijoje 
besislapstąs ir Mengele. Kele
tas įtartinų asmenų sulaikyta, ta
čiau vėliau visi paleisti. Vienas 
Izraelio agentų reguliariai ke
liauja po Vokietiją, Braziliją ir 
Argentiną. Jis iškentėjęs Dachau 
baisenybes ir jo rankoje {tatui
ruota skaitlinė 34768-A. Tai dar 
nereiškia, kad vardas, kuris jra 
šytas Bonno valdžios išduotame 
pase, Theodor Gunter, būtų tik
ras.

Gunterio turimomis žiniomis 
Bormanas pirma pabėgęs j Ar
gentiną, paskui jo pėdsakai su
sekti Brazilijoje, kur jis daug 
keliavęs prieš dingstant j po
grindi. Paskutini kartą jis ma
tytas Matto Grosso džiunglių sri
tyje, ten pat, iš kur gautos pas
kutinės žinios apie Mengelę. Pa
lei Paragvajaus upės krantus ple
čiasi dideli raistai, kuriuose už
tenkamai daug "salų" - iškilesnių 
vietų su kietu pamatu. Ten gali 
slapstytis neribotas skaičius ka
ro nusikaltėlių be jokios baimės, 
kad juos kas nors ten galėtų su
rasti.

Daug pasakojama apie vokieti 
kuris kasmet porą kartu maža
me laivelyje keliauja iš Argen
tinos l Braziliją ir atgal. Sis 

citinių" (t.y., tokių, kurių stin
ga) statybinių medžiagų.

Nematyti iš pranešimo, kad 
Variakojis ar kiti būtų buvę kal
tinami spekuliavę tomis medžia
gomis, tai yra, perpardavinėję 
jas aukštesnėmis kainomis ki
tiems. Variakojis faktiškai tik 
tarpininkavo kolchozų pirminin
kams, kad jie galėtų gauti trūks
tamų statybinių medžiagų (o jų 
beveik visų trūksta). T ^medžia
gų (irgi nenurodoma, ar sau, ar 
savo kolchozams) gavo savo lai
ku taip pat išgirti ir išgarsinti 
Joniškio rajono kolchozų pir
mininkai V. Manikas, P. Ga- 
vorka ir kiti. (Ypač V.Manikas 
kurf laiką buvo garsinamas, kaip 
labai pavyzdingas, jo straipsniai 
buvo spausdinami laikraščiuose, 
su juo buvo daromi pasikalbėji
mai per radiją ir tt.). Jie dabar 
gavo po penketą metų.

Pats vyriausias šioj byloj kyšių 
ėmėjas Sokolskis gavo 10 metų. 
Su juo įkliuvo ir dar eilė asme
nų. Cheminių produktų valdybos 
viršininko pavaduotojas M, Tret- 
jakas iš vyriausios tiekimo ir 
realizavimų valdybos pasodintas 
aštuonetai metų. Šalia jų ir ke
letas lietuvių: J. Gasėnas (vyr. 
ekonomistas iš tos pačios chemi
nių produktų valdybos), A. Stan
cikas ("Lietkoopsąjungos" pre
kybos valdybos statybinių ir ūki
nių prekių skyriaus viršininkas), 
P. Žeimelis ir R. Daukša (abu iš 
Pavenčių cukraus fabriko) --vi
siems irgi paskirta po aštuone
tą metų ir konfiskuojamas turtas.

vyras nekalbąs su niekuo nei 
žodžio ir j{ visuomet lydjs mil
žiniškas danų dogų veislės šuo. 
Kalbama, kad jis panašus { Men
gelę, bet niekas to negali {rody
ti. Kada laivelis, plaukiant upe 
prieš srovę, tamsoje pasiekia 
tiktai šiam paslaptingam asme
niui žinomą vietą, nuo laivelio nu
leidžiama motorinė valtis su pir
kiniais, ir paslaptingas keleivis 
dingsta Brazilijos kriptyje.

Kaikurie čiabuviai; medžioją 
šiose srityse, kartas nuo karto 
pasakoja apie džiunglėse pas
lėptą "pilj". Izraelio agentai ma
no, kad tai toji vieta, kur gyve
na Mengele ir tęsia ten savo 
sterilizacijos eksperimentus, tik
tai š{kart vieton žmonių naudo
jant gyvulius. Toje pat apylinkė
je neva susekti ir Bormano pėd
sakai. Gunteris laikosi net tos 
nuomonės, kad ten galėtų būti 
apsigyvenęs net pats Hitleris su 
savo dviem padėjėjais. "Kas gali 
užtikrinti, kad Hitleris tikrai ne
begyvas?" jis sako. "Argi Eich- 
manas buvo miręs?" Jo žiniomis 
Brazilijoje ir Argentinojegyveną 
daugiau kaip 2000 nacių, o tie vi
si kaip vienas padedą didiesiems 
pareigūnams išvengti teismo.

Amerikiečiai nuodija visą atmosferą!'

Kiti (medžiagų pirkėjai) nubaus
ti mažiau.

Teismas specialiame nutarime 
nurodė, kad vyriausioje tiekimo 
ir realizavimų valdyboje, "Liet
koopsąjungoje" ir Pavenčių cuk
raus fabrike esanti netvarka, dėl 
kurios ir susidariusios "sąlygos 
piktnaudžiauti {vairiems kyšinin
kams ir grobstytojams".

Iš tikrųjų statybinių medžiagų 
ir daugumo kitokių svarbių reik
menų trūkumas yra visuotinis 
reiškinys, kur tik veikia sovie
tinė ūkio santvarka, ir iš to su
sidaro sąlygos, verčiančios tas 
medžiagas grobstyti ir bandyti 
jų įsigyti kyšių pagalba. Tokios 
rūšies bylos buvo labai dažnos 
Lietuvoje ir vokiečiams viešpa
taujant, kai viskas turėjo būti 
skiriama tik jų karo reikalams 
ir kai gyventojų reikalams ma
ža kas tebuvo gaminama. Baus
mės tokiose bylose žmonėms at
rodo kaip bausmės ne už nusi
kaltimą, o tik už Ikliuvimą.

(LNA)

Atominės kalbos
* Gegužės 1 d. parado proga, 

Maskvoje kalbėjęs krašto apsau
gos ministeris Rodionas Mali
novskis {spėjo komunistini bloką 
budėti nuo galimų JAV atominių 
atakų. Kaip paprastai, pasmerkęs 
"agresyvinę Vakarų politiką", už 
ją visą kaltę suvertė JA Valsty
bėms. Sov. Sąjungos "taikingu
mas" parado metu pasireiškė 
pasirodymu kadetų dalinių iš 
"cheminės apsaugos karo aka
demijos". Tokios akademijos eg- 
zištdhcija iki šiol buvo nežino
ma.

* Ženevoje, neatsižvelgiant l 
JAV atominius bandymus, nusi
ginklavimo derybos tebevyksta, 
nors Zorino ir JAV atstovo A. 
Dean diskusijos nepriartino abie
jų pusių nei pėda arčiau susita
rimo.

* Atėnuose, NATO valstybių 
užsienių reikalų ir krašto apsau
gos ministerių konferencijos 
proga. Vakarų Vokietijos F.J. 
Strauss’as pareiškė, jog konfe
rencija svarstysianti priimti ar 
atmesti siūlymus dėl NATO pa
jėgų apginklavimo atominiais 
ginklais. F. J. Strauss'o pareiš
kimas nustebino JAV atstovus, 
kurie net nenumatė tokiam klau
simui konferencijoje iškilsiant.

JAV atstovas, valstybės sek
retorius Dean Rusk {galiotas'su
teikti NATO sąjungininkams tik 
techninę informaciją, remiantis 
baime, kad per daug pirštų gali 
paliesti atominio ginklo gaiduką.

* Alžire, tuo tarpu žūsta šim
tai be atominių kalbų ir ginklų. 
Slaptoji prancūzų armija, kad ir 
be vadų likusi, nesiliauja bombo
mis žudžiusi musulmonų, kad iš
šaukti civilinj karą ir sulaikyti 
artėjančią Alžiro nepriklauso
mybės dieną. Žinodami, kas to
kiu atveju jų laukia, desperatiš-

JUOZAS GINKUS, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos I skyriaus garbės primininkas, mirė gegužės 
1 d. Brooklyne, N.Y. Gimęs 1891 m. birželio 20 d. Joniškyje, { Ameriką atvyko 1908 m. ir visą laiką 
nepailstamai iki pat mirties aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje, užimdamas {vairias 
svarbias ir atsakomingas pareigas. Jis buvo Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos vienas steigėjų, 
ilgametis jos centro valdybos iždininkas ir ALT S-gos Tarybos narys. Nuliūdime paliko žmoną Oną 

'Kairytę-Ginkuvienę ir sūnų Juozą su šeima. Vęlionis Juozas Ginkus laidojamas Brooklyne gegužės 
7 d. .

PREZIDIUMU PASITARIMAS NEW YORKE
Balandžio 29 d. New Yorke 

viešėjo A.L. Tarybos Vykdoma
sis Komitetas ir posėdžiavo su 
praplėstu Vliko prezidiumu ir 
Lietuvos Laisvės Komiteto pre
zidiumu. Posėdžiuose vyravo Vli
ko atstovai, kadangi praplėstame 
Vliko prezidiume yra po atstovą 
nuo dešimties jame dalyvaujan
čių grupių. Be to, dalyvavo ir 
Vliko fondo pirmininkas prel. J. 
Balkonas, kurio konfliktas suTa- 
ryba dėl delegacijos { Washing- 
toną tuo, atrodo, bus jau beveik 
ir pasibaigęs. Trys LLK prezi
diumo nariai tuo pačiu metu yra 
Vliko praplėsto prezidiumo na
riai (LLK sekretorius -- Vliko 

kos jų provokacijos verčia ir 
Alžiro provizorinę vyriausybę 
kaltinti prancūzų vyriausybę ne
pajėgumu sustabdyti teroro veik
smus.

pirmininkas), tad LLK dalyva
vimas praktiškai nepakeitė su
sitikimo pobūdžio, kaip Tary
bos -- Vliko susitikimo. Posė
dis su LLK prezidiumu buvo 
laikomas "atskiru" posėdžiu tik 
todėl, kad ta pasikalbėjimų da
lis buvo skirta ne "vidaus" po
litikai, o tarptautinės politikos 
apžvalgai. Generalinis konsu
las J. Budrys dalyvavo kaip sve
čias-stebėtojas.

Apie pasitarimus dedame at
skirai oficialų komunikatą. Ne
oficialiai patyrėme maždaug to
ki pasitarimų apibūdinimą: "kal
bėta apie viską ir apie nieką, 
be konkretaus plano ir tikslo". 
Šiam apibūdinimui iš kitų šal
tinių yra ir pataisa: vienas iš 
svarbiausių klausimų buvę svar
stymas fakto, kad bene šešioli
ka ALT skyrit; dar nesą atsiun
tę j centrą surinktų lėšų. Taip 
esą dėl subruzdimo, reikalaujan
čio Taryboje reformų. Negavusi 
lėšų Taryba neturi ko skirti ir 
Vlikui. Buvę pasiūlyta Vlikui da
bar pasitenkinti maža suma, sa
kysim, pora tūkstančių o daugiau 
tik vėliau, jei Vlikas iš savo pu
sės pasistengs subruzdimus dėl 
Tarybos apraminti ir padės įti
kinti skyrius, kad jie surinktų 
lėšų pas save nesulaikytų. To
kia linkme atitinkamai sureda
guotas ir komunikatas, kuri re_ 
dagavo vienas Tarybos atstovas 
(Dr. P. Grigaitis) ir du Vliko at
stovai (J. Stiklorius ir Pr. Vai
nauskas).

Komunikato turinys, bent ne
tiesioginiai, tas informacijas pa
tvirtina. Trijų veiksnių autorite
tu ALT skyriai ir kitos organiza
cijos raginamos Vasario 16 d. 
proga surinktas lėšas neatidėlio
jant siųsti Tarybai, kur jos bū
siančios pasidalintos (paskirsty
tos) tarp Tarybos ir Vliko. Ki
tur bei kitomis progomis surink
tas lėšas ragina siųsti tiesiog 
Tautos Fondui (t.y. prel. J. Bal
kono prižiūrimam Vliko iždui).

Visas organizacijas komunika
to autoriai kviečia dirbti "savo 

srities veiklos lauke". Išvertus 
paprasta kalba tai reiškia, kad 
Bendruomenės organizacija te
nesikiša 1 politinę veiklą.

Politinio pobūdžio organizaci
joms Vliko vardu pakartojama 
paž{stamoji "lip service" vienin
gos organizacijos principui, bet 
vengiama konkretumų.

Iš Tarybos pusės daroma šio
kia tokia koncesija: pažadama, 
kad Vykdomasis komitetas pa
teiksiąs Tarybą sudarančioms or
ganizacijoms diskutuoti reformų 
sumanymus ir spręsti tą klausi
mą liepos mėnesio gale.

Politinės akcijos srityje, kaip 
iš komunikato matyti, nenutarta 
nieko nauja ir nieko konkretaus.

Be to, Tarybos pirmininkas ir 
sekretorius dar buvo pasilikę 
New Yorke sekmadieni ir pirma
dieni: sekmadieni posėdžiavo 
"Joint Committee" su latviais ir 
estais, o pirmadieni to komiteto 
atstovai lankėsi pas FreeEurope 
Committee viceprezidentą ir eg- 
zilų skyriaus vedėjo pavaduoto
ją (estai ir latviai buvo po vieną 
o lietuvių atstovai buvo du: Ta
rybos pirmininkas, kaip tvesdin- 
tojas, ir sekretorius kaip pag
rindinis kalbėtojas). Svečiai bu
vo maloniai priimti ir išklausy
ti su išankstiniu palankumu, nors 
ir be konkrečių pažadų.

NAUJAS PAVOJŲ 
ŠALTINIS

Niekad nebuvę ramiais 
kalnų gyventojais, kurdai, 
apsupti Irako, Turkijos, Sy- 
rijos, Irano ir Sov. Sąjun
gos, vėl iškilo pasaulio spau
doje, kelią nerimo ir spėlio
jimų, kogi siekia jų pro-ko- 
munistinis vadovas Barza- 
ni. Beveik užmirštas Irako 
Kassemo režimas vėl iškilo 
dienos švieson, laukiantis 
suirutės, bet nežinąs; iš kur 
sulaukti paramos. Tuo tar
pu Barzoni reikalauja tik — 
"autonomijos”,
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kalbų ištraukose buvo pa
brėžta, kad Sovietija žy
giuoja j rusišką nacionalso- 
cializmą. Ar tai reiškia, kad 
Sovietija "verčiasi per gal
vą” ir darosi komunizmo 
priešingybe?

— Nemanau, — sako Ba
naitis : — Patyręs ant savo 
kailio pirma hitlerinį nacio- 
nalsocializmą, paskui sovie
tinį internacionalinį "socia
lizmą”, seniai pasidariau iš
vadą, kad iš esmės tai dvy
nukai.

Skirtumų, žinoma, yra. 
Juk ir vokiečiai nuo rusų 
skiriasi. Bet man, kaip lie
tuviui, skirtumas totalisti- 
ne prasme tarp rusų ir 
prūsų yra tik "p” raidė 
("p for progress”!).

Istoriškai žiūrint, hitleri
nis "socializmas” atsirado 
beveik netyčia, — per užpa
kalines ūkinės krizės ir 
įžeisto nacionalizmo duris. 
Tik į karo pabaigą, isteriš
ko tvaiko apimta vokiečių 
tauta atpažino hitlerinio 
"socializmo”, iš esmės kri
minalinį pobūdį. Tokiose są
lygose bepiga buvo Hitle
riui ir agresiją vykdyti.

Bolševizmas istorijon žen
gė pradėdamas nuo pilieti
nio karo prieš visus buvu
sios carų imperijos gyven
tojus. Jam šiandien sun
kiau nusikratyti praeities 
šešėlių. Reikia organizuotų 
pastangų papirkti pavaldi
nius, planingai siekti to, ką 
Hitleris gavo dykai. Tokį 
manevrą vadinti "liberalė- 
jimu" yra vienas iŠ klasiš- 
kiausių nesusipratimų isto
rijoje.

Kiek abu tie režimai pa
našūs, gal suprasime pa
svarstę, kasgi būtų atsiti
kę, jei karą būtų laimėjęs 
Hitleris. Ogi, be jokios abe
jonės, visa Europa būtų iš
gyvenusi didžiųjų statybų 
laikotarpį, su milijonais 
vergų ir aukų. Antra ver
tus, valymai būtų sekę pas
kui valymus. Baigus žudyti 
žydus, būtų atėjusi žydų 
žudytojų eilė. Po to — "un-

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

termenšų” (požmogių) nai
kinimas, o dar toliau — 
”uebermenšų” (antžmogių). 
Kitaip sakant, "liaudies 
priešų” kategorija būtų įgi
jusi vis kitokį turinį, ir taip 
valdovai valymais būtų 
tvarkę vieni kitus, vis at
skleisdami dalį krimi
nalinių nusikaltimų, pada
rytų likviduotosios grupės.

Rusifikacijos reikšmė
— 1959 metų pradžioj vi

soj Sovietijoj rusų buvo 
priskaičiuota 54% visų gy
ventojų skaičiaus. Taigi, 
yra interesas suvirškinti 
dar apie 100 milijonų neru- 
sų, kurių gera dalis aukš
tesnio civilizacijos lygio už 
pačius rusus. Sunku atspė
ti, kaip kompartijos pro
gramos autoriai įsivaizduo
ja, kad ilgainiui "išnyks” 
visos tautos, išskyrus ru
sus. Reikia manyti, kad tas 
"laipsniškas išnyk imas” 
vyks kaip nors "planingai", 
— juk tai nėra koks gam
tiškai neišvengiamas proce
sas. Neišnykom per šimt
mečius, tai kodėl gi dabar

Šių metų balandžio 28 dieną 
New Yorke, 29 West 57th St., 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo posėdžių salėje, posėdžiavo 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Praplėstasis Pre
zidiumas ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos Vykdomasis Komitetas 
ir tą pačią dieną atskirai tarėsi 
Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Prezidiumas ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto Prezidiumas, dalyvau
jant Lietuvos Generaliniam Kon
sului Nevv Yorke, p. Jonui Bud
riui.

Posėdžiuose peržvelgta tarp
tautinė politinė padėtis ir Lie
tuvos laisvinimo kovos dabarti
nis stovis ir tos kovos ateities 
perspektyvos.

Taip pat aptarti veiksnių or
ganizaciniai bei glaudesnio tar
pusavio bendradarbiavimo klau
simai ir intensyvesnio lėšų tel- 

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chart«r«d and Suparvisad by tha Unitad Statai Govarnmant 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanautkai, Prat.

turėtumėm išnykti vien dėl 
to, kad tai įrašyta kompar
tijos programoj ?

Negi rusifikacija bus 
vykdoma tokiais "laisvano
riškais” metodais, kaip bu
vo vykdoma žemės ūkio ko
lektyvizacija? Kiek vienu 
atveju, neatrodo, kad neru- 
sų tautų "išnykimas” galė
tų įvykti, lyg žuvimas, pa
vyzdžiui, eismo nelaimėj. 
Tai tegalėtų įvykti veikiau 
tik kaip apgalvotas išžudy
mas.

Tai teks matyti kiek vė
liau, kai ims aiškėti, kaip 
tas programos punktas vyk
domas. Hitleris, tiesą sa
kant, tokios problemos ne
turėjo, ar iš to problemos 
nedarė. Bet jo germaniza
cijos politikos užteko, kad 
vokiečiai šiandien liko prie 
gėdos stulpo pririšta tauta, 
pasaulyje nekenčiama.

Viena aišku: kokia rusi
fikacijos politika bebūtų, ji, 
vykdoma lygiagrečiai su te
roru prieš visą pasaulį, var
gu padidins rusų tautos po
puliarumą. Man asmeniškai 
jau šiandien gaila rusų ,.,

KOMUNIKATAS
kimo reikalas Lietuvos laisvini
mo kovai paremti.

Darnioje bendradarbiavimo 
nuotaikoje vykusiuose posėdžiuo
se prieita vieningos nuomonės 
šiais klausimais:

LIETUVOS LAISVINIMO KOVOS 
SUINTENSYVINIMAS:

Vykstant tarp Vakarų ir Rytų 
pasitarimams Vakarų Berlyno ir 
Rytų Vokietijos klausimais, gali 
būti artimai paliestas ir Lietu
vos reikalas, todėl Lietuvai lais
vinti veiksniai:

1. Sustiprina Lietuvos reikalų 
stebėjimą tarptautinių politinių 
{vykių vyksmo eigoje;

2. Informuoja viens kitą paste
bėtais, Lietuvos reikalą liečian
čiais klausimais;

3. Sutaria darysimų žygių rei
kalingumą ir koordinuoja jų vie
ningą vykdymą;

4. Veiksnių atstovai, reikalui 
esant, susirenka pasitarimams 
esamai padėčiai aptarti ir veik
los būdams nustatyti.

LIETUVIŲ JĖGŲ 
KOORDINAVIMAS

Intensyvi Lietuvos laisvinimo 
kova yra reikalinga visų lietuvių 
darnaus sutarimo ir nuoširdaus 
ryžto ją remti, todėl:

1. Dėl keliamų spaudoje bei vi
suomenėje {vairių sumanymų bei 
pageidavimų, liečiančių pakeiti
mus Amerikos Lietuvių Tarybos 
organizacijoje arba jos veiklos 
metoduose, ALT Vykdomasis Ko
mitetas tokius sumanymus pa
teiks ALTą sudarančioms gru
pėms išdiskutuoti, kad jų atsto
vai būtų pasiruošę juos svarstyti 
ir išspręsti ALT metiniame su
važiavime, kuris {vyks šių metų 
liepos 28-29 d.d. Chicagoje;

2. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kviečia vi
sas Lietuvos laisvinimu besirū
pinančias lietuvių politines orga
nizacijas ir sąjūdžius jungtis vie-

Dail. A. Vaišnora apie Paulių Augių
Be jokios abejonės, Paulius 

Augius padarė didel{ {našą { ne
paprastai komplikuotą ir sunkų 
medžio raižinių meną. Dailinin
ko darbų kokybė yra tikrai ver
tinga, nežiūrint, kad juose ne
randame šių laikų suprasto ab
straktaus stiliaus. Mano many
mu tie kūriniai vistiek yra ab
straktiniai, tiktai realistiniu bū
du išreikšti, nes pavaizduoti daik 
tai aiškiai matomi (pav., tipiš
kas ūkininko namas, pakelės kry
žius šalia vingiuotų kelių, tiltai, 
karvės ir t.t.). Tačiau tų realis
tinių dalykų kompozicija yra su
daryta, galvojant abstrakčiu bū
du.

Čia aš visai nenoriu pabrėžti 
kad Pauliaus Augiaus darbai yra 
mažiau vertingi, jei nėra abs
traktūs.

Priešingai, aš tikiu, kad jis su
rado labai individualų stilių ir 
specialią išraišką savo medžio 
raižiniuose ir jais išreiškė savo 
jausmus.

Jo darbai rodo gilų Jsitikinimą 
ir dvasin} jautrumą kiekviename 
mažame ar dideliame medžio 
raižinyje. Nors jis nedaug tepa
darė didelių medžio raižinių iš- 
mieromis, bet tas nemažina jo 
darbų vertės.

Aš norėčiau paanalyzuoti vie
ną mano mėgiamiausią paveiks
lą ir kaip tiktai vieną didesni 
medžio raižin{, kur{ mačiau pa
rodoje. Darbo pavadinimas bu
vo "Po Atlaidų". Darbas nepap
rastai gerai atliktas. Kaimo mer
gaitės, stovinčios dešinėje, fi
gūra gana didelė, o einant že
myn kaimo keliu matoma važiuo
jant keliuose vežimuose žmonės. 
Paveikslo viduryje matyti dideli 
kaimo trobesiai, o kompozicijos 
užbaigimui tiek kairėje, tiek de
šinėje medžiai tiksliai harmoni
zuoja su apatine dangaus dalimi.

Jei galite {sivaizduoti paveiks
lą iš mano aprašymo, aš norė
čiau pabrėžti, kad jis yra su
komponuotas apskritimo būdu, 
kur jūs beveik jaučiate, kaip ve
žimai juda. Priekyje esanti figū
ra yra taip didelė, kad duoda vi
sam paveikslui nepaprastą efek
tyvią gilumą. Medžiai padaryti 

non Lietuvai laisvinti organizaci
jom

3. Lietuvių politinės, kultūri
nės ir šalpos organizacijos kvie
čiamos lojaliai bendradarbiauti, 
kiekviena dirbant savo srities 
veiklos lauke.
LĖŠŲ TELKIMAS LIETUVOS 
LAISVINIMO KOVAI:

Kiekvienam didesniam užsi
mojimui vykdyti reikalingos lė
šos. Jos ypatingai reikalingos 
Lietuvos laisvinimo kovai vyk
dyti. Todėl lėšoms telkti panau
dotinos visos {manomos galimy
bės ir būdai:

1. Vasario 16-tos minėjimuose 
birželio masinių lietuvių depor
tacijų susirinkimuose, politinių 
konferencijų ir kitomis progo
mis;

2. Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse laisvinimo reikalui su
rinktos lėšos persiunčiamos Ame 
rikos Lietuvių Tarybos Vykdo
majam Komitetui ir jos paskirs
tomos ALTai irVLIKui;visurki
tur tam tikslui surenkamos lė
šos persiunčiamostiesiogTautos 
Fondui;

3. Šių metų Vasario 16 minė
jimuose surinktas aukas kaiku- 
rių skyrių ir organizacijųALTos 
Centrui dar nepersiųstos - pra
šom tatai atlikti neatidėliojant, 
nes tos lietuvių aukos jau dabar 
Lietuvos laisvinimo kovai yra 
reikalingos.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis Ko 
mitetas ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetas kviečia visus lietuvius 
budėti Lietuvos laisvinimo kovo
je, šalinti šioje kovoje pasitai
kančius skirtumus ir ryžtis vie
ningam darbui neįsivaizduojamai 
sunkų komunistinės okupacijos 
jungą kenčiančiai Lietuvai lais
vinti.

Komunikatą paruošti pasitari
mų buvo pavesta Dr. P. Grigai
čiui, J. Stikloriui ir P. Vainaus
kui.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Prezidiumas

Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domasis Komitetas

Lietuvos Laisvės Komiteto Pre
zidiumas 

labai gyvai, atrodo lyg jie Iš 
kairės { dešinę judėtų. Tie me
džiai suteikia visam paveikslui 
labai dideli darnumą. Aš būčiau 
labai išdidus turėdamas šitą pa
veikslą savo nuosavybėje.

Bet iš tikrųjų ten yra daug 
medžio raižinių, kuriuos aš no
rėčiau turėti ir kuriuos aš no
rėčiau jums aprašyti. Pav., iš 
knygos, pavadintos "Žalčio pa
sakavau {patingai patinka,pir
moji iliustracija, kuri yra deko
ratyvinė ir simbolinė. Iš tikrų
jų Pauliaus Augiaus darbai yra 
labai komplikuotų jausmų išraiš
ka.

Ypatingai žavėjaus kūriniu "Iš 
bažnyčios". Serijoje "Žemės il
gesys" man būtų sunku kur{ nors 
vieną išskirti, dėl to, kad jie vi
si nepaprastai puikiai išpildyti.

Man buvo tikrai malonu duoti 
trumpą apžvalgą didelio dailinin
ko Pauliaus Augiaus darbų. Aš 
džiaugiuosi pažinęs jo brol{ Juo
zą Augustinavičių. Ta proga no
rėčiau dar kartą padėkoti mano 
draugui Vytautui Braziuliui, pa
kvietusiam mane parašyti apie 
mūsų lietuvio dailininko kūrybą. 
Šitai man teikia daug, džiaugs
mo.

A. Vaikšnora

PADĖKIME LIETUVIŠKAI
KNYGAI

Daug yra buvę visokių pasiū
lymų, kaip padėti lietuviškosios 
knygos platinimui. Čia noriu at
kreipti dėmes} tų, kurie rašo laik 
raščiuose apie naujai išėjusias 
knygas. Dažnai labai išgiriami 
recenzija neturi paprasčiausių 
bibliografinių žinių apie tą lei
dinį ir tuo Pačiu nustoja savo 
praktiškos vertės, kai skaitytojas 
negali patirti, kur tą knygą ga
lima gauti ir kiek ji kaštuoja. 
Apie kiekvieną naują knygą, jei
gu jau apie ją kas nors rašoma, 
turėtų būti paduotos šios žinios: 

autorius, knygos pavadini
mas, išleidimo vieta (mies
tas), leidėjo pavadinimas, iš
leidimo metai, puslapių skai
čius, kaina ir tikslus adresas 
iš kur galima tą knygą par- 
siųsdlnti.

Lietuviškų knygų platintojų ar 
knygynų tėra tik didesnėse vieto
vėse, kur daugiau lietuviųgyvena, 
o kitiems tenka knygas užsisaky
ti paštu. Jei nežinai leidėjo adre
so ar knygos kainos, jau didelis 
nepatogumas ir daug kam praeis 
noras daryti tolimesnius tyrinė
jimus. Knygos išleidimo metai 
irgi labai svarbus dalykas. Šių 
eilučių autoriui tenka užsakinėti 
lietuviškas knygas didžiausiai šio 
krašto bibliotekai. Naujoms kny
goms išlaidos apmokamos iš vie
no sąmatos paragrafo, o seniau 
išleistoms iš kito paragrafo. Jei
gu nežinai, kada knyga buvo iš
leista, jau didelis nepatogumas, 
nes atskaitomybės skyrius tokių 
užsakymų nepraleidžia. Tiesa,

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

§1/Qf MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

ST.
& LOAN ASSN.

1441 Si. 49tli CiiTt. Cictri 50, III.Til.
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visos tos bibliografinės žinios 
yra surašytos Knygų lentynoje, 
tačiau ji retai išeina, galima 
būtų greičiau užsakymus paruošti 
be to, leidinys mažai kieno žino
mas, iškyrus bibliotekininkus.

Tad mieli recenzentai, atsiųs
tų paminėti knypų sąrašų sudari
nėtojai, mažiau tuščių žodžių ir 
duokite kuo daugiau esminių ži
nių apie kiekvieną naują lietu
višką leidin{, tada geriausiai pa
sitarnausite mūsų knygai. Dar 
kartą - niekados nepamirškite 
pažymėti knygos išleidimo metų, 
kainos ir adreso, kur knyga gau
nama.

Dr. Jonas Balys

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

VISAIS 
APDRAUDOS 

REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS BENNETT 

Hl 2-4450
642 Meahw Lile Dr.
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PATRAUKLUS PAVYZD2IAI
Prieš kur( laiką Vilties draugijos pradėtas narių registracijos 

patikrinimas, paraginimas išlyginti (našus pagal (štatuose numa
tytą narių sugrupavimą, kvietimas (jungti ( draugijos ęiles naujų 
narių duoda pagrindo tikėtis, kad valdybos užsimojimas nenuėjo 
niekais.

Nebuvo tai valdybos tikslu pravesti naują vajų. Vilties draugi
jos valdyba ir toliau dės visas pastangas, kad padidinti apyvartą 
esamomis priemonėmis, kad kuo mažiau būtų remiamasi nuola
tinėmis "iš bėdos" aukomis, paskolomis ir panašiais Vilties lei
dyklai nemaloniais precedentais.

Ir reikia pasidžiaugti, kad draugijos nariai buvo prielankesni 
valdybos užsimojimams nei buvo tikėtasi.

O reikia atsiminti, kad ne mažas draugijos narių skaičius ( 
kartoteką pateko daugiau pripuolamai, nei sąmoningai. Vajaus me
tu Vilties draugijai aukoję, kad ir sąmoningi tautiečiai ir Dirvos 
rėmėjai, neturėjo pakankamai informacijų, kas iš tos aukos liks 
jam pačiam ir kas j( riš su Vilties draugija ateityje. Atiduotos 
aukos rezultatais ne visi vienodai domisi. Ypatingai tie, kurie nie
kad nemoka prašančiam atsakyti, kurie aukoja pasitikėdami rinkė
jų gera valia ir gerais tikslais. Reikėjo visiems Vilties draugijos 
nariams priminti, kad jų auka vajaus metu nenuėjo niekais, kad 
jie lieka su balso teise ir toliau spręsti ir Įtaigoti draugijos li
kimą ir ateityje.

Nėra abejonės, kad per eilę metų daugelis narių susilaukė gi
lesnės senatvės, daugelis priblokšti ligų, o kiti jau nukeliavę Am
žinybėn. Reikia pagerbti tuos, kurie atvirai ir nesivaržydami sa
vo padėti valdybai pranešė. Tų mūsų veikėjų likimu, sveiki ir pa
jėgus likusieji, turėtume rimčiau susirūpinti. Tikiuos, kad teks 
grįžti prie tos temos.

Šiuo metu Vilties draugijos valdyba daugiausia dėmesio kreipia 
( tuos draugijos narius ir organizuotus jų vienetus (kaip ALTS-gos 
skyrius), kurie privalėtų, dėti visas pastangas, kad naujais nariais 
butų papildytos draugijos narių eilės. Tai nesunku padaryti, pa
tikrinus savo narių sąrašus, kaip tai padarė ALTS-gos Chicagos 
skyrius. Naujų narių (rašymui reikalingas laikas ir paskatino val
dybą registracijos laiką pratęsti iki 1962 metų rugsėjo 1 dienos.

Nėra ko slėpti, kad ir finansiniu požiūriu narių registracija 
duoda neblogų vaisių. Grynaisiais jau peržengta pirmasis $1.000.00 
( tą sumą dar neĮskaitant K. S. Karpiaus pavyzdžio, apie kur( jau 
buvo paskelbta praeitame Dirvos numeryje. Iš tolimų kraštų 
Australijos, Venezuelos ir kitur, atsiliepia draugijos nariai ne tik 
patys, bet suradę ir naujų narių.

Tai vis patrauklūs pavyzdžiai tiems, kurie arčiau stovime ir 
didesnius reikalavimus statome draugijai, nei tie, kurie tolimuose 
kraštuose draugijai rodo simpatijų daugiau dėl sentimento, nei 
praktiškais sumetimais.

Visa tai rodo taip pat neabejotiną pasitikėjimą Vilties draugijos 
valdybos darbams, kurios atsakomybėje randasi draugijos narių 
lėšomis (gytas turtas.

Tat esame ant gero kelio ir rimtai ir šaltai padėt( vertindami, 
susilauksime rezultatų, kurie ne tik pateisins draugijos steigėjų 
dėtąsias viltis, bet skatins tolimesniems užsimojimams, kurių lau
kia ne tik draugijos nariai, bet visa lietuviškoji visuomenė.

Dar daug kas tvarkytina, daug kas nuveiktina. O visa tai atsiek
sime tik sutardami ir objektyviai vertindami ne tik tai, kas jau 
padaryta, bet ir tai, ant kokių pagrindų stovime, kad (sibėgėjus 
naujiems šuoliams Į ateitį. (jč)

MŪSU PIRMOSIOS DIENOS AMERIKOJE
Gerai žinoma Amerikos lietu

vių veikėja p. Pranė Lapienė per 
eilę numerių Vienybėje aprašė 
savo (spūdžius apie mus, t.y., 
naujuosius lietuvių ateivius ant
rašte "Jų pirmosios dienos Ame
rikoje".

Jdomu skaityti charakteristiką 
apie save, tuos pirmuosius žings
nius naujoje žemėje, apie praėju
si savo gyvenimo laikotarpi, įvy
kius ir žmones, todėl tuos apra
šymus daugelis skaitė dideliu su
sidomėjimu.

Tačiau, ne vienam teko nusteb
ti, kad (spūdžių autorė, atvykusi | 
š( kraštą ne iš caro priespaudos, 
bet iš nepriklausomos Lietuvos, 
ten baigusi tų pačių mokyklų kur
są, kaip ir mes, taip klaidingai 
suprato lietuvio tremtinio psi
chologiją. Tremtinio, kuris kru
vina žaizda (kėlė koją, kad ir 
svetingon, bet svetimon žemėn, 
nemokėdamas kalbos ir susidū
ręs su svetimais, savo sielai kar
tais labai tolimais papročiais, 
pirmaisiais metais patyrė daug 
nusivylimų. Tada paliktos tėviš
kės ir artimųjų prisiminimai, il
gesys ir meilė dar buvo taip šil
ti ir gyvi, anot Laiškų Lietu
viams, 1962 m. 2 nr. 58 psl.

"ši ponia tikrai jau man Įky
rėjo. Viskas jai čia bloga, vis
kas ne(domu", rašo p. Lapienė 
Vienybėj, kovo 9 d.

Ji, būdama gražios sodybos 
savininkė, tremtinio dalią turė
tų gerai suprasti, kad jis, kaip 
ir sodo medelis, išrautas iš 
šaknų, toli ir pavojingais keliais 
vežtas sunkiai prigyja nors ir la
bai rūpestingai globojamas.

Bet su mumis - tremtiniais bu
vo dar blogiau, nes, kolatkėliavo- 
me ( ŠĮ svetingą kraštą per keletą 
metų jau buvome išsilgę ne vien 
lietuviško maisto, kurio ieškojo 
p. Lapienės globotinė rūsy, no
rėdama išsivirti lietuviškų barš
čių, bet ir savojo dvasios pa
saulio, tėviškėj paliktos lietuviš
kos kultūros.

Tik senasis Amerikos lietuvis 
imigrantas, atvykęs prieš 50 ar

EMILIJA ČEKIENĖ

EIKITE BALSUOTI — KVIESKITE KAIMYNUS — EIKITE BALSUOTI

Savininkai! Nuomininkai!

BALSUOKITE "NE” PRIEŠ MOKESČIU 
RINKLIAVA

“Neprotinga”... “Neteisinga”... “Nebūtina”...

DĖLTO, KAD: 1. CIevelandas prarado 4% gyventojų, gi burmistras nori 580 
daugiau miesto tarnautojų (5%).(Burmistras sako netikįs, 
kad Statistikos Biuras yra teisingas!?!)

2. Burmistro raportas rodo, kad aerodromai turėjo $1,148,000 
pertekliau, bet jis vis reikalauja daugiau pinigų jų veikimui! 
(Kodėl nepanaudoti dalį pertekliaus?!!)

3. Clevelande nesnigo per 120 dienų... Bet burmistras nori 
daugiau pinigų sniego pašalinimui ant plentų 120 dienų!

(Tik 9 dienas 1 inčas -}- sniego 1961 metais)

4. Pragyvenimas pakilo tik 8/10% po paskutinio algų pakėlimo 
miesto tarnautojams, bet burmistras nori algas jiems pakelti 
penkeriopai! (Ar burmistras pamiršo plieno kainų "susilai
kymo” politiką?)

5. Daugelis mūsų piliečių neturi darbo ar gauna pašalpas... o 
burmistras samdo žmones, gyvenančius už miesto ribų (jie 
nemoka mokesčių, kad paremti miestų).

6. Mokesčiai jau yra aukščiausi Clevelando istorijoje,.

"Nebūtina” 
"Neteisinga” 

”Neprotinga”
YES

X NO

VOTE“NO”ONISSUENo.l
Cleveland Association of Building Owners and Manasrers Buckeye Home Improvement Association 
The Apartment and Home Owner’s Association Harvard-Seott-Lee Association

Kari Duldner, 691 The Old Arcade

EIKITE BALSUOTI, — KVIESKITE KAIMYNUS — EIKITE BALSUOTI

daugiau metų, galėjo mūsų nesu
prasti, nes jis paliko Lietuvą oku
puotą ir prislėgtą po caro jungu. 
Gi mes atvykome ir tik nedaug 
metų prieš mus p. Lapienė iš 
Lietuvos, kurioj kultūriniai lai
mėjimai ėjo vienas po kito.

Teisingai tai apibudina V. Var
dys Metmenų 3-me numery, kur 
jis tarp kitko pasisako, kas jo 
atminty yra likę iš nepriklauso
mos Lietuvos laimėjimų:

-Jų yra keletas. Pirma, lie
tuviško švietimo tinklo išpliti
mas ir mokyklų, kaip grybų, dy
gimas. Antra, lietuviškųjų mies
tų modernėjimas ir augimas. Pa
tekęs Vokietijon neturėjau ko gė
dytis. Mūsojo švietimo lygis gal 
ir nebuvo toks efektingas, kaip 
vokiškasis, bet man niekur nete
ko gėdytis nei lietuviškos mokyk
los aukštumos, nei mokymosi są
lygų, nei mokyklinių pastatų ar 
mokslus einančiųjų skaičiaus. 
Pažangos šioje srityje mes pa
tys nebuvome pakankamai paste
bėję, kol mus "lankyti" neėmė 
svetimieji ar kol mes patys ne
patekome (Vakarus. Prisimenu, 
iš vokiečių okupacijos meto vieną 
vokietj kar( iš Reino krašto, ku
ris civiliam gyvenime buvo u-to 
asistentas. Jisai buvo nustebęs 
dideliu mūsų universitetų studen
tų skaičium. Girdi, beveik iš 
kiekvieno namo Šiauliuose esą po 
studentą. Panašiai būtų galima 
apie lietuviškųjų miestų augimą: 
Telšių ar Palangos miestelio. 
Svarbus buvo ne tik augimas, bet 
ir modernus augimas, - pabrė
žia V. Vardys.

Pakeliui ( Ameriką mums bu
vo proga pažinti ir pačių didžių
jų Vakarų Europos kraštų kultū
rą ir palyginti su savąja tik per 
trumpą nepriklausomybės laiko
tarpi išaugusia kultūra. Todėl 
nenuostabu, kad pagaliau atvykus 
J ŠĮ kraštą nesužavėjojo civili
zacija, nei žmogaus gyvenimo są
lygos, nei jo kultūra, nes "be eu
ropinės kultūros Amerika neap
siėjo praeity neapsieis ir dar il
gai ateity... Amerikiečiams la
bai stinga to, ką turi europinės 
kultūros žmonės, taigi ir lietu
viai,” kaip pastebi dr. J. Grinius 
savo straipsnyje cituodamas 
prof. S. Kolupailą (Aidai, 1962, 
nr. 3).

Toliau jis rašo: "jei Amerikos 
lietuviai subręs glaudžiame dva
siniame kontaktesu europine kul
tūra, jie dažniausiai bus platesni, 
dvasiškai turtingesni, pajėgesnės 
ir pranašenės asmenybės už vi
dutini "gryną” amerikiet|. Kitaip 
tariant, jų pačių gyvenimas bus 
prasmingesnis, originališkesnis, 
kūrybingesnis. Tuo jie patarnaus 
Amerikai ir Lietuvai.”

Jei Lietuva būtų nepriklauso
mai pagyvenus ne šimtą, bet tik 
antrą dvidešimtmeti, ji būtų pa
siekusi ir technikos srityjedide- 
lių laimėjimų.

Kodėl gi mes, atvykę iš toly
gios kultūros krašto, būdami iš
mokslinti, turėtume džiaugtis ga
vę šeimoj tarnaitės darbą, kuo 
stebisi (spūdžių autorė. Kiekvie
nas darbas yra garbingas. Bet jei 
kas pasiruošia kokiai profesijai, 
daug (deda ryžto, vargo ir lėšų, 
tai savaime suprantama, jie turi 
teisę naudotis ir savo darbo vai
siais. O jei likimas išplėšė mums 
laikinai tėviškę, namus ir dvasi
niai visus degradavo, tai reiktų 
džiaugtis mūsų gajumu ir pastan
gomis iš naujo siekti ko nors 
aukštesnio vietoj dar žemiau pa
čiam save degraduoti.

Man nesuprantama, kodėl (spū
džių autorė taip susižavėjo tuo 
vokiškos gamybos portfeliu, apie 
kur| ji taip rašo:

"Pastebiu, jisai kilnoja du nau
jutėlius portfelius. Galvoju, kad 
neblogai būtų ir man vieną tokių 
turėti. Su fasonu galėčiau vykti 
( susirinkimus...

Jum dviejų portfelių juk nerei
kės? Gal sutiktumėt man vieną 
parduoti? (Vienybė, 2.16 d.)

Tačiau jos globojamas tremti
nys nei pardavė nei dovanojo. 
Greičiausiai dėlto, kad Europoj 
buvo Įpratęs, jog intelektualas be 
portfelio, negali apsieiti, kaip 
moteris be rankinuko. Bet gi 
Amerikoje tokius portfelius ne
šioja daugiausia tik medicinos 
gydytojai lankydami ligonius.

Visi naujieji mūsų ateiviai yra 
labai dėkingi pirmiesiems JAV 
lietuvių imigrantams, šelpu
siems juos gyvenant Europoj ir 
sudariusiems sąlygas atvykti ( 
š( kraštą, taigi ir poniai Lapie
nei.

O prisimenant "skriningus", 
kurių gailisi įspūdžių autorė ne
padariusi siųsdama dokumentus 
atvykti | š( kraštą jos globonbro- 
liams lietuviams, tenka priminti, 
kad tuos "skriningus" mums vi-

siems teko atlikti ir be Jos pas
tangų ir dar karų svetimam 
krašte vėl netekti pastogės ir 
duonos kąsnio su mažais vaikais 
išmetant Juos iš DP stovyklų tik 
todėl, kad nejtikėjo skrininguoto- 
jų įrodinėjimams gr|žti | komu
nistini "rojų", kur vergija vadi
nama laisve, melas - tiesa, o dik
tatūra - demokratija.

ELECT

GEORGE V

W00DLING
CANDIDATE FOR

LIEUTENANT GOVERNOR
REPUBLICAN PRIMARY MAY 8, 1962

HE WILL SERVE THE OFFICE OF
LIEUTENANT GOVERNOR

FAITHFUL, HONORABLE, AND WITH 
JNTEGRITY, HE IS AN INTELLIGENT PERSON 

WITH AN EXCELLENT BACKGROUND.
VOTE FOR

GEORGE V. WOODLING
HARRY E. W0RKMAN, Chairman 
22077 W. Lake Rd. Rocky River i

BALSUOKIT Už
ADVOKATĄ TURINTĮ VIRS 25 M. PRITYRIMO

FRANK J.

AZZARELLO
for JUDGE 

Common Pleas Court
RENKAMAS TERMINUI IKI 1967 M. SAUSIO 4 D.

TURI SUGEBĖJIMUS, GARBINGUMĄ, PRITYRIMĄ IR 
KVALIFIKACIJAS.

Patvirtintas Demokratų Vykdomojo Komiteto

ON HIS RECORD
RE-ELECT .... FRANK R

POKORNY
Statė Representative

DEMOCRAT
V Veteran - World War II
V Service - Phillipines & Korea
I. Kleppel, Sec’y. - 11912 Buckeye Rd., Cleve., O.

VOTE FOR

JOHN A
DEMER

CANDIDATE FOR

JUDGE
COMMON PLEAS COURT

Democratic Primary May 8, 1962
Term Jan. 6, 1963

HAS THE QUALIFICATIONS, ABELITY AND

INTEGRITY
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Išrinkite Demokratas

PERRINKITE

FRANK M.

GORMAN

X THOMAS L. OSBORNE

APSKRITIES KOMISIONIERIU
V-

PATYRĘS, TURI KVALIFIKACIJAS, SUGEBĖ
JIMUS IR SAVISTOVUMĄ, APSAUGOS CLEVE
LANDO IR CUYAHOGA APSKRITIES GYVEN

TOJŲ INTERESUS.

REMIAMAS LIETUVIŲ TAUTINĖS GRUPĖS

COMMON PLEAS 
TEISMO TEISeJAS 

* ♦ » 
Apskrities prokuroro padėjė

jas nuo 1955 metų.
Baigęs John Carroll Univer

sitetų Clevelande ir Mar- 
shatl teisės kursų.

Patikėtinis Cuyahoga apskri
ties teisininkų sąjungoje. 

Apskrities demokratų egzeku- 
tyvinio komiteto narys.

Pripažintas "gerai kvalifikuo
tu” piliečių lygos.

Vedęs: keturi vaikai.
# # *

„OSBORNE pajėgus ir kvalifikuotas būti 
geru teisėju”,

Osborne for Judge Committee 4278 E. 134th St, 
JOHN A. CASSIDY, Chairman

ELECT

JOHN J.

GALLAGHER
CANDIDATE FOR

LIEUTENANT GOVERNOR
Democratic Primary May 8, 1962

FORMER STATĖ REPRESENTATIVE

SERVED TW0 YEARS ON THE STATĖ BOARD OF 
EDUCATION, ELECTED TO THE CLEVELAND BOARD 
OF EDUCATION 1961. HE HAS THE EXPERIENCE, 
QUAL1FICATIONS, AND INTEGRITY, TO SERVE THE 

PEOPLE OF THE STATĖ OF OHIO.

ALT CLEVELANDO SKYRIAUS REZOLIUCIIA

VALSTYBĖS
SENATORĖ

I (DVIEJŲ METŲ TERMINAS)

DEMOKRATĖ
| INTELIGENTIŠKA 

ENERGINGA 
PILNAI KVALIFIKUOTA

MUMS REIKIA MOTERS OHIO 
VALSTYBĖS SENATE 
_. Išrinkit...

Remiama: The Cuyahoga County Democratic 
Executive Committee, Civic Groups, FraternaI 
Organizations.

X MARY G. N OVA K
MARY ELLEN MURPHY, 1885 ROXBURY RD., EAST CLEVELAND, CHAIRMAN 

MARY G. NOVAK, FOR STATĖ SENATOR COMMITTEE

KODĖL McELROY REIKALINGAS OHIO VALSTYBEI
Daugiau darbų! Nekeliami mokesčiai!

McELROY
for

GOVERNOR
DEMOCRAT

Atsakymas j reikalingumą 
Ohio valstybei švietimo, pro
tinių ligų apsaugos, būtinos 
socialinės apsaugos glūdi pa
kėlime prekybos ir pramonės, 
kad pakėlus Ohio valstybės 
pajamas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus visuotinia
me organizacijų atstovų susirin
kime 1962 m. balandžio m. 29 d. 
buvo išklausytas skyriaus valdy
bos pranešimas apie susidariu
sią nemalonią organizacinę situ
aciją Lietuvos laisvinimo bare 
ir tarpusavius mūsų centrinių 
organizacijų bei jų veikėjų ir 
vadovų ginčus spaudoje. Plačiai 
išdiskutavus ŠĮ pranešimą, susi
rinkimas nutarė priimti skyriaus 
valdybos pasiūlytą rezoliuciją ir 
pavesti susirinkimo prezidiumui 
ją paskelbti viešai:

1. Periodiniai Amerikos Lietu
vių Tarybos Vykdomojo Komite
to organizauojamos delegacijos 
pas JAV Prezidentą yra labai 
svarbus ir reikšmingas žygis 
tautos vadavimo kovos bare.

2. Turėdamas galvoje šių au
diencijų išgavimo sunkumus bei 
jų ribotą laiką, ALT-o Vykdo
masis Komitetas iki šiol darė 
visas pastangas audiencijas ga
limai daugiau išnaudoti bendra
jam lietuviškajam reikalui, kiek
vienu kartu iškeliant kurią nors 
mums gyvybiniai svarbią ir die
nos gyvenimui aktualią politinę 
problemą.

3. Organizuojant š.m. Vasa
rio 16 dienos apsilankymą pas 
šio krašto Prezidentą įsikišo nie
kieno nekviesta JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė j jos 
veiklos kompetencijai visai ne
priklausančią politinio darbo ir 
politinės akcijos sritį.

4. JAV Bendruomenės vado
vai šiuo atveju pastatę vien iš
orinės reprezentacijos momentą

McELROY — gali ir nori — dinamiškas — su vaizduote — 
drąsus vadovavime, kad atlikus uždavinius — ten kur 
vadovybė tų duomenų neturi.

Remiamas Cuyahoga apskrities egzekutyvinio 
komiteto.

Primary Election Tuesday, May 8

X MARK McELROY
McELROY FOR GOVERNOR COMMITTEE 

Joceph A. Zingales, Secretary 
30611 Ridgewood Avė., Cleveland, O.

BALSUOKIT UŽ

VfILLIAM B.

SAXBE
GENERALINIS 
PROKURORAS 
REPUBLIKONŲ

PIRMINIAI 
RINKIMAI 

GEGUŽĖS 8 D.
Nat Lefton, Secy.
Engineers Bldg. -

Dėl jo nuopelnų ... Perrinkite
ANTHONY O.

CALABRESE
STATĖ SENATOR

<4 YEAR TERM)
PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS

REMIAMAS:

The Democratic Executive Committe. Nevspa- 
pers, Labor Organizations, FraternaI and Civic 
Groups, The Cosmopolitan Democratic Lęague. DEMOCRATIC PR1MARIES, MAY >

X I ANTHONY 0. CALABRESE
CAMPAIGN COMMITTEE: ROBERT J. O MALLEY, GENE CARMOSINO. ST¥VE APANASFMICZ - 1105 Fid.fity Bldg

ir visai iŠ akių išleidę bendruo
sius Lietuvos valstybinius rei
kalus suėjo j konfliktą su Ame
rikos Lietuvių Tarybos nusista
tymu ir tuo pačiu šios kilnios 
audiencijos išrūpinimo, delega
cijos sudarymo ir jos eigos klau
simu lietuvių visuomenėje sukė
lė daug nerimo, tarpusavio ne
malonių priekaištų, smerktinų 
provokacijų ir net siūlymų refor
muoti mūsų tautos laisvinimo 
organizacijas.

5. Dirbtinai sudarius bereika
lingai skaitlingą delegaciją ir dėl 
jos kaikurių narių neleistinai ne
drausmingo laikymosi šis pasku
tinis lietuvių atstovų apsilanky
mas pas JAV Prezidentą nebuvo 
reikiamai sėkmingai išnaudotas 
bendrąjam lietuviškajam reika
lui, o po to kilę nesusipratimai 
skaudžiai pažeidė jau ir taip ge
rokai sužalotą Amerikos lietu
vių tautinės ir valstybinės vie
nybės idėją.

6. ALT-o Clevelando skyriaus 
nariai ir veikėjai reikalauja, kad 
ateityje mūsų bendrinės organi
zacijos, planuodamos savo veik
lą, griežtai ir tiksliai laikytųsi 
jai priklausančių darbo sričių, 
plėstų galimai plačiau jose savo 
akciją ir neperžengtų bendru su
sitarimu nustatytų kompetencijos 
ribų.

7. Lietuvių centrinės organiza
cijos, norėdamos bendromis jė
gomis imtis kurio nors didesnio 
uždavinio turi iš anksto tiksliai 
savo tarpe susitarti nesisteng- 
damos viena kitą pastatyti prieš 
įvykusį faktą, o kilusius nesusi
pratimus išsiaiškinti savo tarpe, 
nes vieši išstojimai vienų prieš 
kitus spaudoje netik kad pažei
džia lietuviškosios vienybėsdva- 
sią, bet {patingai sumenkina lie
tuviškosios visuomenės paskirų 
narių tautinio darbo entuziazmą.

8. ALT-o Clevelando skyrius 
siūlo ALT-o Vykdomajam Komi
tetui sudaryti sąlygas, kad ALT-o 
bendroje organizacijoje, šalia 
šiuo metu dalyvaujančių idealo- 
giniai politinių srovių ir didžių
jų lietuvių susivienijimų būtų su
darytos sąlygos dalyvauti ir 
ALT-os skyriams bei su ALT-u 
bendradarbiaujančioms organi
zacijoms per savo rinktus atsto
vus, kaip tiesioginiams ALT-o 
materialinės paramos organiza
toriams ir aukotojų valios repre
zentantams. Šiam reikalui aptar
ti ir išsiaiškinti bei skyrių atsto
vų Įjungimo Į ALT-ą formai nus
tatyti, artimiausiu laiku šaukti 
ALT-os skyrių ir su juo bendra
darbiaujančių organizacijų dele
gatų suvažiavimą, kaip tai yra 
ALT-o organizacijos statute nu
matyta.

9. Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius širdingai kvie
čia visą lietuvių patrijotinę vi
suomene ir toliau savo gausio
mis aukomis ir asmeninėmis 
pastangomis remti ALT-o veik
lą, jo darbus ir milžiniškas pas
tangas lietuvių tautos vadavimo 
kovoje bei budėti lietuvių tau
tos kultūros ir lietuvybės išlai
kymo bei jos ugdymo sargybo
je,
PASTABA: Susirinkime,kuriame 
buvo priimta ši rezoliucija, da
lyvavo Įgalioti atstovai 27 orga
nizacijų, Įeinančių Į ALT-o sky
rių.

A. J. Kasulaitis 
Susirinkimo Prezidiumo Pirm.

Kazys Žiedonis 
Alto Skyriaus Pirm.

VOTE FOR 
LEODIS 

HARRIS
CANDIDATE FOR

CONGRESS
21ST DISTRICT

REPUBLICAN PRIMARY MAY 8, 1962

HAS THE ABILITY, INTEGRITY, AND 
QUALIFICATIONS, TO SERVE ALL THE 

PEOPLE IN HIS DISTRICT.

VOTE FOR

M ATI A
DAVID T. 

STATĖ REPRESENTATIVE
KANDIDATAS

PERRINKIMUI
DEMOKRATŲ PIRMINIUOSE RINKIMUOSE

1962 m. gegužės 8 d.

BALSUOKIT Už

HARRY J. LEHMAN
FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
DEMOCRATIC PRIMARY — MAY 8, 1962

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA
MIMURT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVŲ
2515 West 69 St. Marquette Parke

Telef. RE 7-1731
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT.................5th 4.95
2. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4.98
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ..............5th 4-98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo ................. 5th 4.39
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  .................... 5th.5^9
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA.............. 5th.3.59
8. kron-brannviN

AQUAVIT...........................5th.3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2.98

10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0-98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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Išrinkite DEMOKRATĄ Korp! Neo-Lithuania šventė 
Detroite

IŠRINKITE

X | THEODORE S. HOLTZ

Judge
• VIRŠ 15 METU VISUO- 

MENĖS TARNYBOJE
• BUVĘS MIESTO

PROKURORU
• ADVOKATAS
• VEDĘS — 2 VAIKAI
• SŪNUS IMIGRANTŲ 

TĖVŲ

Coinmon Pleas Court
1963 metų sausio 8 d. terminui

Remiamas:
• CUYAHOGA COUNTY DEMOCRATIC EXECUTIVE 

COMMITTEE
• COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE
• ITALIAN-AMERICAN NATIONAL DEMOCRATIC 

LEAGUE
• SLOVAK DEMOCRATIC LEAGUE
• HUNGARIAN DEMOCRATIC LEAGUE
• POLISH AMERICAN CONGRESS
« MANY'CIVIC AND FRATERNAL ORGANIZATIONS

Democratic Primanęs, May 8, 1962

Holtz for Jvdgo Committee Vito Paul, Chairman
4918 East 90th Street Winifred Sullivan, Secrotary

Iškilmingas Korp!Neo-Lithua
nia sukakties minėjimas Detroite 
prasidės iškilmingu posėdžiu 
6,30 vai. vakare. įėjimas lais
vas.

Vakarienė - banketas 8 vai. 
vakare. Paskutinė vakarienei re
gistracijos diena - gegužės 17 
iki 6 vai. vak.

Registruojantis vakarienei - 
banketui atsiskaityti su stalų or
ganizatoriais. Pietums kortelės 
ir stalų numeriai gaunami pas 
baliaus iždininką P. DalinĮ.

Kad išvengus susigrūdimo vieš 
būtyje, korporantai budės Nerin
gos krautuvėje gegužės 6 ir 13 
dienomis nuo 10 vai. ryto iki 12.30 
p.p. Ten bus galima gauti ne tik 
bilietus, iš anksto užsisakyti sta
lus, bet taip pat ir reikiamą in
formaciją susisiekimo ir mašinų 
patalpinimo klausimais.

Minėjimas - banketas {vyks 
Henrose viešbučio Bali Room pa
talpose gegužės 19 d.

Banketo programoje Clevelan
do neo-lithuanai pašoks tautinius 
šokius ir detroitietė DanutėMiš- 
kinytė išpildys baleto programą.

Šokiams gros Clevelando neo
lithuanų orkestras.

Vakarienės kaina -6 dol asme
niui. Studentams ir moksleiviams 
- 4 dol.

Visais kitais informacijos rei
kalais skambinti:

Jonui Gaižučiui - TO-9-4487

Mindaugui Gilvydžiui - WE-3- 
7461

Albertui Misiūnui -IV-8-0953.
Valdyba

MAIRONIO MINĖIIMAS
Dar kartą Detroito, Windsoro 

ir jų apylinkų visai lietuviškai 
visuomenei primename, kad, De
troite, didysis KONCERTAS-VA- 
KARAS mūsų tautos šauklio, dai
niaus ir poeto MAIRONIO garbei 
bus š| šeštadienj, gegužės 5 d. 
7 vai. vak.

Koncertas - vakaras {vyks Ri- 
verside Lodge salėje (1700 Hub- 
bard gatv., kampas Bagley).

Koncerte programą išpildys žy
miausios lietuvių meninės pajė
gos: sol. St. Baras, sol. Monika 
Kripkauskienė ir aktorė ZitaKe- 
valaitytė-Visockienė. Akompo- 
nuos prof. VI. Jakubėnas.

Koncertas bus neeilinis, nes 
jame dalyvauja geriausios lie
tuvių meninės pajėgos ir jo tiks
las pagerbti tą didjj| Lietuvos at
gimimo dainių, poetą MAIRONĮ.

Detroito ramovėnai ir kūr. sa
vanoriai kviečia ir prašo visą 
lietuvių visuomenę gausiai atsi
lankyti.

Po koncerto, grojant padidin
tam ukrainiečių orkestrui, toje 
pačioje salėje, bus šokiai, o an
trame aukšte veiks gausus įvai
riais valgiais, bufetas su gaivi
nančiais vaisvandeniais ir puto
jančiu alučiu.

v Rengėjai

UCNDY T

DOMBROWSKI
KANDIDATAS Į

VALSTYBĖS ATSTOVUS
DEMOKRATŲ PIRMINIUOSE RINKIMUOSE

1962 m. gegužės 8 d.
TURI SUGEBĖJIMŲ, KVALIFIKACIJAS TAR- 

NAUTI CLEVELANDO IR CUYAHOGOS 
APSKRITIES GYVENTOJAMS.

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY4BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOvVN - SOUTH GATE

PASIRUOŠKITE KARŠTAM ORUI

SU POPULIARIAIS IR 
GARANTUOTAIS

BALTINIAIS
A. Apatiniai marškiniai
3 už 2.05 ar 69 c. vienas

Dėžė iš 6
Švelnios medvilnės su ketvirčiu rankovėm ir pa
stovia apykakle. Patogūs iškirpimai papildomam 
patogumui. Dydžiai: S-M-L-XL.

B. Megztos apatines
3 už 2.05 ar 69 c. vienas

Dėžė iš 6
Megztos medvilnės apatinės, patogios judėjimui, 
komfortiškos. Nebijo karščio, pritaikytas liemuo 
ir kojų juostos papildo patogumą. Dydžiai: 28 
iki 44 irtinai.

C. Atletiniai apatiniai marškiniai
3 už 1.45 ar 49 c. vienas

Dėžė iš 6

RAY T. MILLER JR. SIEKIA 
PERRINKIMO Į OHIO VALSTY
BĖS SENATĄ. ‘

Ray T. Miller Jr. kandidatuoja 
perrinkimui Į Ohio senatą 4 me
tų terminui iš demokratų sąra
šo. R. T. Miller Jr. jau 10 metų 
dirba valstybės jstatimdavystė- 
ju. Per tą laiką jis |rodė savo 
sugebėjimą ir sprendimo aštru
mą.

Jis inteligentiškai, bet ir be 
baimės sutiko kiekvieną pasiūly
mą, patiektą senate.

R. T. Miller J r. suprojekta
vo specialų priedą Korėjos Ka
ro Veteranams ir naują vaikų 
psichiatrinę ligoninę Cuyahogos 
apskrity.

Jis yra ko-autorius daugelio 
įstatymų, atskiriant Sveikatos 
Departamentą, Švietimo Tarybą 
ir kt.

Ray T. Miller Jr. remia Cu- 
yahoga apskrities demokratų eg- 
zekutyvinis komitetas, AFL-CIO, 
pilietinės organizacijos, Cleve
land Press bei Cleveland Plain 
Dealer.

TurĮs patyrimą Ray T. Miller 
Jr. turi būti perrinktas ir jam 
priklauso jūsų baisau už dina
mišką vadovavimą. Balsuokite 
gegužės 8 d. (sk)

MARY G. NOVAK - KANDIDATAS 
j[ VALSTYBĖS SENATĄ

Mary G. Novak kandidatuoja į 
Ohio Senatą' demokratų sąraše.

Mary G. Novak yra Įsitikinusi 
kad moteriška galvosena, jos bal
sas reikalingas valstybės senate, 
ypatingai kai liečiami klausimai 
kaip - sveikatos, jaunimo nusi
kaltimų, švietimo ir eilė kitų.

Mary G. Novak yra aktyvi vi
suomeninėje ir politinėje veik
loje ir tose srityse turi didelio 
patyrimo.

Ji yra verta balsuotojų para
mos. (sk)

Patyręs Patvirtintas Kvalifikuotas
PERRINKITE

JULIUS J.

PETRASH
VALSTYBĖS SENATORIUM

4 METU TERMINUI
DEMOKRATAS

WM. FRIMEL Sec.
Patvirtintas 19611 Moskoka

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBO Cleveland, Ohio

Tinkamai vyriausybei
Balsuokite už demokratiĮ remiamus 

ir rekomenduojamus kandidatus

JOHN J. CARNEY MARK McELROY FRANK M. GORMAN

Prlmary Electlon, May 8, 1962

For Governor 
(Voto for not moro than ono)

xT MARk McIlROY
For Lleutenant Governor 

(Voto for not moro than ono)
X JOHN J. GAUAGHER

For Attorney General 
(Voto for not rroro than one) 

Y I FRANK P. CELESTE
For Aadltor of Stote 

(Voto for not rroro than ono)

For Secretary of Statė 
(Voto for not moro than one)

švelnios, sugeriančios medvilnės, kirpta patogu
mui, tiksliai pritaikyti, švariai balti ir nuolat 
šviežiai atrodą po skalbimo. Patikrinkite savo dy
džius ir pasirinkite dėžę iš šešių. Dydžiai 34 iki 54.

D. Sportinės apatinės
3 už 2.05 ar 69 c. vienas

Dėžė iš 6
4.10

Sportinio stiliaus apatinės, baltos spalvos, 28 iki 
52 dydžio, mėgiamų modelių, nuo 28 iki 44; trys 
iportiniai stiliai baltos ir griežtų spalvų, 28 iki 
14; mėgiami išmarginti modeliai — 28 iki 52.

Skambinkit CHerry 1-3070
Priimami užsakymai paštu ar telefonu...

TM MAY COMMNY. AU 4 STOtES 
MCKHMI6 SOVTHSATI

For Statė Repreaentative 
(Voto for not moro than lovontoen) 

XI ANTHONY 6. ČALABRfiEJ 
X. ANTHONY J. COTTON

•WILLIAM B. SAXBE, respub
likonų remiamas kandidatas Į 
Ohio Attorney General postą, to
se pareigose jau yra buvęs 1057 
ir 1958 metais. Prieš tai yra bu
vęs Valstybės legislatūroje ir 
ten iškilęs iki pirmaujančios 
Speaker of the House vietos. Y ra 
antrojo pasaulinio karo veteranas 
ir turi pulkininko laipsni.

Jo kandidatūrą remia taip pat 
virš 200 žinomų Cuyahogos aps
krities teisininkų.

Aktyvus tų teisininkų eilėse 
yra ir žinomas advokatas Julius 
Smetona.

Dauguma teisininkų supranta 
būtiną reikalą grąžinti B. Saxbe 
| jo eitąsias Attorney General 
pareigas, kada ta institucija jo 
vadovybėje, buvo pasiekusi pa
čio aukščiausio lygio. (sk)

KAS RIRVOS NESKAITO 
- IMK NISTOIA!

X 1 CHARLES L. BABCOCK 
For Treasnrer of Statė 
(Voto for not more thon one) 

x Į THOMAS E. FERGUSON
For Repreaentative to Congress 

(At Large) 
(Voto for not moro than ono)

< 1 JOHN J. GILLIGAN
For Repreaentative to Congrem 

201 h Diatriet
(Vole for not moro thon ono)

Y i MICHAEL A. FEIGHAN
For Member of Statė Centrai 

Committee. Man 
20th Diatriet 

(Votr for not n*ore thon one)

XI DAN W. DUFFY
For Member of Statė Centrai 

Committee, Woman 
201 h Diatriet 

(Voto for not moro than ono)

X 1 ANN E. GORMAN
■ZOTE For 8tate Senator 
ro« (Foor Year Term)
TWO |Vote lor not moro than two)

XI ANTHONY O. CALABRESE
x 1 RAY T. MILLER, JR.
VOTE For Statė Senator 
rOR (Tvro Year Term) 
ONE (Voto for not moro than ono) ONLY

xl mary g. novak

X I ANNE M. DONNELLY
Y WILLIAM M. FEIGHAN
Y I GERAID E. FUERST
Y I JOSEPH J. HORVATH
Y I DAVID T. MATIA
Y JAMES J. McGETTRlCK
Y CHARLES A. MOONEY 
X ANTHONY F. NOVAK
Y LEONARD OSTROVSKY"
Y ANTHONY J. RUSSO
Y WILLIAM H. STEIN
Y CARL B. STOKES
Y FRANCIS D. SULLIVAN
Y ! MICHAEL A. SWIINIY 
X STEPHEN A. ZONA

For County Commiasioner 
(Voto for not moro thon ono)

Y FRANK M. GORMAN
For County Aadltor 

(Volo for not moto thon ono)
Y JOHN J. CARNEY

Pasiimkit šį sąrašą j 
balsavimo vietą jūsų 

orientacijai

DEMOKRATŲ PARTIJOS 
REKOMENDACIJOS

democratic EX£CUT1VE

COMMITTEE OF CUYAHOGA COUNTY

RAY T. MILLER, Chairman 
15970 So. Park Blvd., Shakor Ht*., O.

THOMAS L. TERRELl, Socrotaty 
13433 Emorton Avo., lakowood, O.
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GEGUŽES 12 d., Clevelande
SLOyENIAH AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR AVĖ.

DIRVOS PAVASARINIAME KONCERTE - VAKARE
SCENOS DARBUOTOJU SĄJUNGOS 

CHICAGOS SKYRIUS 

vaidins
SOFIJOS ČIURLIONIENĖS 4-rių veiksmų pasaką

DVYLIKA BROLIŲ 
JUODVARNIAIS LAKSČIUSIŲ

"DVYLIKA BROLIU JUODVARNIAIS LAKSČIUSIU” I veiksmo scena. Jaunimas šoka Gaid(. Gaidys - S. 
Braždys.

Režisuoja ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCKIENĖ

Albertas Stočkus, Alė Kėželienė, Vidmantas Rapšys, Tomas Leonas, Mindaugas Balčiauskas, 
Emilija Gepnerienė, Alfonsas Brinką, Algimantas Dikinis, Rimas Vaičaitis, Julija Cijūnelie- 
nė, Vacys Petrauskas, Stasys Bernatavičius, Juozas Raudonis, Elena Petrokaitė-Rukūižienė, 
Jonas Ūčiukas, Rūta Nainytė, Marytė Narušytė ir Nikodemas Micius.

Jaunimą vaidina ir šoka Jaunimo Centro Studentų. Ansamblis, 
vadovaujamas Leokadijos Braždienės.

Dekoracijos dail. Viktoro Petravičiaus

Po vaidinimo šokiai, grojant Clevelando neolituanų orkestrui.
Veiks turtingas bufetas ir bus kitokių staigmenų.

Bilietai nuo $3.oo iki $l.oo jau gaunami Dirvoje Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min,

SPORTO DIENOS
TINKLINIO IR STALO TENISO

VARŽYBOS CLEVELANDE
ŠĮ savaitgalį, gegužės 5-6 d. 

Clevelande Įvyks XII-jy §._Ame
rikos Lietuvių Sportinių Žaidy
nių Tinklinio ir Vyrų Komandi
nės Stalo Teniso varžybos.

Tinklinio varžybose dalyvauja 
15 komandų, vyrų, moterų ir 
mergaičių klasėse. Kaip ir ki
tose XII-jų žaidynių dalyse, taip 
ir Šiose varžybose pirmų 3 vie
tų laimėtojams vyrų ir moterų 
klasėse bus Įteikiami specialūs 
medaliai, pagaminti dail.V.Rau- 
linaičio, kadangi šie metai yra 
skiriami I-sios Lietuvių Tauti
nės Olimpijados, Įvykusios 1938 
m. Kaune, prisiminimui.

Stalo teniso vyrų komandinė
se varžybose numatoma apie 5 
komandos, jų tarpe lietuvių mei
steris - Toronto Vytis.

ŠeštadienĮ visos tinklinio var
žybos vyks tik FAIRFAX RE
CREATION CENTER, 2335 E. 
82 St., Įvažiavimas ir automo
bilių pastatymas iš E. 83 St. 
Ši salė yra tarp Centrai Avė., 
ir Ouincy .Ave. Lengvai pasie
kiama važiuojant E. 83 St. Į 
pietus.

Tinklinio varžybų pradžia 9:00 
ryto.

Stalo tenisas ŠeštadienĮ vyks 
WOODLAND RECREATION CEN 
TER, 9206 Woodland Avė.,(kam
pas VVoodland Avė ir E. 93 St.) 
Pradžia 10:00 vai. ryto. Visos 
stalo teniso varžybos baigsis Šeš
tadienĮ.

SekmadienĮ, gegužės 6 d. 12:00 
vai., ST. CLAIR RECREATION 
CENTER, 6250 St. Clair Avė., 
vyks tinklinio varžybų finalai.

HOME • AUTO * BUSINESS • PERSONAL

LET US
HELP
YOU

70 CONVENIENT, COMPLETE BANKING OFFICES
itMIM

Varžybų uždarymas 3:00 vai.
Šeštadienio vakarų, 7:00 vai.

Vllaterburio Gintaras pakartojo 
pergalę

Materburio Gintaro krepšinio 
komanda trečią kartą iš eilės 
laimėjo Š. Amerikos liet, sporto 
žaidynių krepšinio varžybas vy
rų grupėje. PraėjusĮ savaitgalį 
Chicagoje Įvykusiose pirmenybė
se Gintaras baigminėse rungty
nėse laimėjo prieš Chicagos Ne- 
r( 67:63.

Jaunių A klasėje irgi laimėjo 
praėjusių metų meisteris - Chi
cagos Aras. Aras, baigmėje nu
galėjęs Clevelando Žaibą 68:53. 
Jaunių B klasėje I vietą pelnė 
Chicagos Lituanica, baigminia
me susitikime nugalėjusi Arą 
72:45. Mergaičių klasėje laimė
tojomis išėjo Toronto Aušra, o 
moterų klasėje - Toronto Vytis.

Komandiniame Įvertinime taš
kais (30 taškų už I vietą, 18 UŽ 
II, 12 už III, 6 už IV) daugiausia 
taškų surinko Žaibas ir Aušra * 
po 66. Bet kadangi Aušra pra
ėjusiais metais buvo Pelniusi dau 
giausiai taškų, ji pasiliko Lietu
vos Nepriklausomybės Fondo per
einamąją dovaną.

įdomiausios kovos vyko vyrų 
klasėje, kur varžėsi 7 komandos, 
čia iš jų išsiskyrė 3 penketukai - 
Gintaro, Neries ir Aušros, kurie 
pasirodė maždaug vienodo pajė
gumo. Labiausiai nervus dirgi- 

Naujosios Parapijos salėje Įvyks 
Koncertas - Vakaras, rengiamas 
Šv. Kazimiero Lituanistinės Mo
kyklos Tėvų Komiteto. Šiam va
karui talkininkauja ir Clevelando 
Žaibas. Vakaro metu bus apdova
noti šeštadienio varžybų laimėto
jai ir trumpu aktu paminėta Lie
tuvių Tautinė Olimpijada.

Clevelando lietuvių visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti Į 
sportines varžybas irĮkoncertą- 
vakarą. Lietuvių jaunimas laukia 
jOsų paramos.

nančiais susitikimais tenka lai
kyti Neries - Aušros susitikimą 
pusfinalyje ir Neries - Gintaro 
rungtynes finale.

Aušra, kuri pirmose rungtynė
se sukūlė Chicagos Jūrą 106:68 
(didžiausia pasekmė pirmenybė
se!), turėjo kapituliuoti prieš ge
rai sukovojusią Neries komandą 
92:81. Tačiau Toronto atstovai su 
savo aukštaūgiais žaidėjais pada
rė gerą Įspūdį ir pelnytai užėmė 
III vietą, nugalėję Žaibą 88:71.

Baigminės rungtynės, gal būt, 
labiausia apvylė Neries gerbėjus 
kurie pamatė tikrai juodą dieną. 
Tokios nesėkmės, kokia lydėjo 
NerĮ rungtynėse prieš Gintarą ji 
dar nebuvo patyrusi. Bene taik
liausias Š. Amerikoje metikas - 
Neries Varnas ŠĮ kartą buvo ne
atpažįstamas ir jis nerealizavo 
nė vieno šūvio iš toli. Taip pat 
ir kitų tikri Jtamuoliai išsisuk
davo iŠ lanko.

Tačiau, žinoma, tas nemažina 
Gintaro krepšininkų pajėgumo ir 
pasiryžimo, kuris jiems buvo su 
kaupu atlygintas. Pati rungtynių 
pradžia jiems buvo pati sėkmin
giausia ir, galima sakyti, nulė
mė pergalę. 12 taškų persvara, 
užsitikrinta pirmame kėlinyje 
(nors kėlinio pabaigoje ji suma
žėjo iki 9 taškų) Waterburio at
stovams buvo reikšminga. Ta
čiau po pertraukos kiek stipres
ni žodĮ tarė Neris, kuri pasku
tinėse minutėse išlygino 63:63 
Bet - keli neapgalvoti metimai ir 
sviedinio praradimai Įgalino sve
čius uždirbti 4 tėškus ir kartu 
labai sunkiai išplėštą pergalę.

Pas laimėtojus stipriausiuoju 
ramsčiu tenka laikyti aukštaūgĮ 
Adzemą, nors jis tesukalė tik 
11 taškų. Geri metimuose buvo 
nedideli vyrai - Garsys (13 tšk) 
ir Siriela (15 tšk). Daugiausia 
taškų iš abiejų komandų pelnė 
Neries atstovas Jakštys (22), o 
j} sekė Varnas su 16. Pažymė-

Anthony J. Russo
Anthony J. Russo, demokratų nominuotas Į Ohio atstovų rūmus, 

ateities planuose remiasi ne tik partijos platforma, bet turi ir savų 
planų. Štai, kai kurie jų:

1) Centralizacija Clevelando uosto vadovybės ir suteikimas jai rei
kiamo autoriteto.

2) Darbų programos suorganizavimas, kad mokesčių makėtojų pi
nigai nenueitų vien pašalpoms.

3) Perorganizavimas Ohio valstybės Įstaigų taip, kad kiekviena jų 
remtųsi ir išsilaikytų iš savosios sąmatos.

Nepaprastai didelė patirtis visuomeniniame darbe yra Įrankiu, 
kuriuo A. J. Russo remiasi, 52 kartus buvęs išrinktu Į Įvairių 
organizacijų vadovybes.

A.J. Russo yra baigęs specialius kursus Western Reserve, St. 
John ir Bethany ir yra Pleasure Craft Industrie prekybos patarėju.

* GENERALINIS PROKURO
RAS MARK McELROY,demokra
tų kandidatas gubernatoriaus vie
tai, pasakė, kad DiSalleadminis- 

tina, jog paprastai taškais skait
lingas Neries žaidėjas Žvinakis 
turėjo pasitenkinti 3 metimais ir 
2 baudomis.

Vyrų klasėje komandos išsi
rikiavo tokia tvarka: I Gintaras, 
II Neris, III Aušra, IV Žaibas, 
V (paguodos rato laimėtojas) 
Lituanica, VI Jūra, VII Aras.

Jaunių A kl. - I Aras, II 
Žaibas, III Detroito Kovas, IV 
Neris; jaunių B kl. - I Litua
nica, II Aras, UI Žaibas; mote
rų kl. - I Vytis, II Aušra, III 
Žaibas, IV Ners; mergaičių kl.- 
I Aušra, 11 Žaibas, III Neris.

Žaidynėse dalyvavo virš 30 
komandų ir arti 300 žaidėjų. Bu
vo pasigesta daugiau dalyvių iš 
Rytų Sporto apygardos, savo ri
bose turinčios ir didĮjĮ New 
Yorką. New Yorkiečiai nesuge
bėjo atsiųsti nė vienos koman
dos. Taip pat neatvyko nė Wor- 
chesterio Vyties krepšininkai, 
nors jie buvo užsiregistravę.

Pirmąsias vietas laimėjusios 
komandos buvo apdovanotos tau
rėmis, medaliais arba kaspinais. 
Juos Įteikė FASK’o pirmininkas
J. Nasvytis, A. Bielskus, V. Gry
bauskas ir kiti pareigūnai.

Iškilmingas žaidynių aktas Įvy
ko sekmadienĮ po pietų Bogan 
High Schoo! patalpose (ten buvo 
pravestos visos rungtynės). Čia 
žodĮ tarė LB Chicagos apyg. val
dybos narys prof. B. Vitkus ir 
FASK’o pirm. J. Nasvytis. Buvo 
sugroti JAV ir Lietuvos Himnai.

Žiūrovų ŠeštadienĮ buvo apie 
150,o sekmadienĮ susirinko virš 
400. Pirmenybes vykdė Vid. Va
karų sporto apygarda, kurios pir
mininku yra Z. Žiupsnys iš Chi
cagos.

Daugiau apie pirmenybes pa
rašysime kitą kartą. Edv. Š. 

tracijai nepavyko išspręsti smun
kančių priemiesčių Ohio dides
niuose miestuose problemos.

Smukimas centrinių prekybos 
distriktų Ohio miestuoseyra ver
tas labai rimto susirūpinimo ir 
reikalauja valstybės ir vietinės 
administracijos bendradarbiavi
mo. Jis pažadėjo išrinktas gu
bernatorium stengtis surasti dau
giau darbų, mažiau mokesčių.

"Prekybos smukimas siejasi 
su bedarbe ir mažais uždarbiais" 
sakė Generalinis Prokuroras.

"Mažų krautuvių sąvininkai, vi
suomenėje pajėgūs veikėjai, yra 
visai pamiršti. Niekas net neat
kreipia dėmesio Į tuščias, užda
rytas krautuves. Valstybės vy
riausybė privalo atgaivinti mies
to prekybos centrus. Veiklūs 
miestai būtini sveikai valstybės 
ekonomijai. Smunkant turto ver
tei miesto centre, mokesčiai ky
la priemiesčiuose."

Demokratų kandidatas reika
lauja agresyvesnės valstybės pa
ramos, reikalingos miestų sri
tims. Čia jis pasižadėjo viso
kiomis išgalėmis surasti spren
dimą miestų problemoms išspręs
ti. - (sk)

•KONGRESO ATSTOVAS ALF. 
E. SANTANGELO iš New Yorko 
pasakys pagrindinę kalbą Ohio 
senatoriaus Anthony O. Cala- 
brese pagerbimui ruošiamame 
bankete.

Banketą ruošia italų - ame
rikonų domokratinė lyga.

Bankete sutiko dalyvauti visa 
eilė žymių Ohio asmenybių. Jų 
tarpe Car. V. Weygant, Ohio tri
bunolo vyr. teisėjas, Meri Mc 
Curdy, JAV distrikto prokuroras 
ir visa eilė kitų vietos politi
nių ir valdžios slougsnių atsto
vų. (sk)

THEODORE S. HOLTZ, kandida
tuojąs Į Common Pleas Teismą 
teisėjo vietai, turi ne mažai tei
sinio patyrimo. Jis yra buvęs 
prokuroru Clevelande. Šiuo me
tu yra Independence miesto pro

kuroru ir Metropolitan Parkų 
valdyboje.

Th. S. Holtz yra aktyvus vi
suomeninėse ir religinėse orga
nizacijose ir turi daug ryšių su 
(vairiomis tautinėmis grupėmis.

(sk)

RAY T. MILLER PRAŠO 
PAREMTI INDORSUOTUS 
KANDIDATUS!

Ray T. Miller, Cuyahoga ap
skrities demokratų egsekutyvinio 
komiteto pirmininkas išleido to
kio turinio atsišaukimą:

"Bičiuliai demokratai, kaip jau 
jums žinoma, mūsų pirminiai 
rinkimai Įvyks antradienĮ, gegu
žės 8 d. Mūsų tikrinimo komite
tas atsargiai išstudijavo visus 
kandidatus. Mes remiame pajėgią 
grupę vyrų ir moterų turinčių 
būdą, pajėgumą ir patirtĮtarnau- 
ti žmonėms ištikimai ir efektin
gai.

Labai svarbu nuosekliam de
mokratų vystymuisi Cuyahoga 
apskrityje ir visoje valstybėje, 
kad būtų išrinkti geriausiai kva
lifikuoti kandidatai.

Padėkite partijai, kovojančiai 
už žmonių teises ir jų interesus 
ženklinant x ant jūsų balsavimo 
lapelio prie visų Demokratų są
raše išvardintų asmenų, skelbia
mų šiame laikraštyje.

Jūs turite teisę pasiimti de
mokratų sąrašą Į balsavimo būs
tinę jūsų orientacijai. Prašau, 
darykite tai!" (sk)

Paraginkit Bavo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• Dail. Bagdonas, iš Wa- 
shingtono, D. C., lankyda
masis Clevelande, aplankė 
ir Dirvos redakciją, kartu 
pareikšdamas susidomėjimą 
savo darbų parodos suorga
nizavimu Clevelande.

Dail. Bagdonas yra nese
nai atvykęs iš Columbijos.

• Išrinko skaučių tėvų ko
mitetą. Balandžio 15 d. Lie
tuvių salėje įvykusiame 
skaučių tėvų susirinkime 
buvo išrinkta nauja valdy
ba, kurią sudaro: pirm. p. 
Mačys, ižd, p. Gaižutienė, 
sekr. A. Raulinaitienė, na
riai Dr. A. Martus ir P, 
Vaitėnienėį

• Kun. Stasys Yla, iš Put- 
nam, Conn. apsistojęs Cle
velande pas inž. J. Augus- 
tinavičių, aplankė eilę savo 
pažįstamų ir bendraminčių. 
Ta proga kun. S. Yla, uolus 
spaudos bendradarbis ir ra
šytojas, atsilankė Dirvos 
redakcijoje, susipažino su 
Dirvos leidimo technika ir 

Visi lietuviai maloniai kviečiami i Šv. 
Kazimiero lituanistines mokyklos, 

Clevelande,

VAKARA-
KONCERTĄ.

1 962 m. gegužės mėn. 5 d., 7 vai. vak.
Naujosios parapijos salėje.

Stasė Klimaitė-Pautiemene, 
sopranas.

Mokyklos Tėvų Komitetas

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

0/ SUPERIOR 
/0 SAVINGS

OPEN EVERY SAIURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS
HOME AND

y REMODEUN0 LOAN3

1N TOWN_ OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

savo mintimis pasidalino su 
redakcijos nariais. Kun. St. 
Ylą ir redaktorių J. čiuber- 
kį riša bendri prisiminimai 
iš Stutthofo laiku.

• Gubernatorius DiSalle 
jr Clevelando svetimomis 
kalbomis leidžiamų laikraš
čių redaktoriai pasikeitė 
klausimais ir atsakymais 
balandžio 28 d. Hickory 
Grill suruoštoje vakarienė
je.

Gubernatorius savo pro
gramą remia išeidamas iš 
augančios Ohio valstybės 
padėties, pirmon eilėn atsi
žvelgdamas į socialines gy
ventojų problemas: sociali
nė globa senelių, Vaikų auk
lėjimas ir švietimas, ligoni
nių stovis ir t.t. Jis dar ne
sąs patenkintas atsiektais 
laimėjimais, kas ir buvusi 
pagrindine priežastim kan
didatuoti vėl į gubernato
riaus postą, nes neradęs ki
to kandidato, pasiryžusio 
kovoti už jo užsibrėžtą so
cialinę programą.

• Populiarios muzikos mė
gėjams pranešama, kad 
Clevelando Orkestro popu
liarios muzikos koneęrtai 
prasidės Public Auditorium 
salėje, pradedant birželio 
mėn. 30 d.

Pirmąją koncerto progra-

PROGRAMOJE:
Lietuviškų dainų re

čitalis, išpildo 
Stasė 

Klimaitė-Pautienienė 
sopranas.

Akompanuoja;
Genovaitė Karsokienė.

Po rečitalio šokiai, 
g r o j a n t 

NEOLITHUANŲ 
orkestrui.

Atžymėjimas spor
tuojančio jaunimo, 
dalyvaujančio stalo 
teniso ir tinklinio 

žaidynėse — Cleve
lande.

Veiks turtingas 
bufetas.

mą užpildys J. Strauss’o 
opera ”šiksnosparnis” ir 
Leharo "Linksmoji našlė”. 

Bilietus tiems koncertams 
jau galima užsisakyti Seve- 
rance Hali, 11001 Euclid 
Avenue.

• šį sekmadienį, gegužės 
6 d., 7 vai. vak. CIeveland 
Music School Settlement 
salėje, 11125 Magnolia Dr., 
įvyks Birutės Smetonienės 
lietuvių mokinių koncertas.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti. Įėjimas 
laisvas.

• Clevelando Orkestras 
savo sezoną Severance Hali 
baigia koncertais vaikams.

Tuo pat metu orkestras 
pradeda seriją auklėjamojo 
pobūdžio programų, kurios 
prasidės koncertu Civic Au
ditorium salėje ir Lake- 
woode. Gegužės 8 d. iki 11 
dienos Severence Hali pa
talpose bus rytiniai ir po
pietiniai koncertai jauni
mui. Tuos koncertus kiek
vienais metais klausosi virš 
100,000 jaunų geros muzi
kos entuziastų, gi ta pro
grama jaunimui yra viena 
geriausių visoje Amerikoje.

GEGUŽINES PAMALDOS
Šv. Jurgio bažnyčioje laikomos 

kiekvieną trečiadien} 7:30 vai. 
vakare.

Šiuo metu parapijiečiams siun
tinėjami nauji aukų vokeliai. Pa
keitę antrašus prašomi pranešti 
klebonijai.

MOTINOS DIEN^

Clevelando Neringos ir Pilėnų 
tuntai su akademikais skautais 
minės gegužės 6 d. sekmadienį

10:30 vai. ryto Šv. Jurgio baž
nyčioje bus Šv. Mišios už gyvas 
ir mirusias lietuves motinas. 
Skautės ir skautai mišiose da
lyvauja organizuotai ir unifor
muotai. Renkamės salėje 10:15 
vai. ryto. Visi raginami kas ga
li eiti prie Šv. Komunijos.

4 vai. p.p. Šv. Jurgio para
pijos salėje bus iškilmingas mo
tinų pagerbimo aktas. Visos skau 
čių ir skautų mamytės ir tėve
liai kviečiami dalyvauti.

PILĖNŲ TUNTO SPORTO 
ŠVENTĖ bus gegužės 26 d. St. 
Clair Recreation Center salėse. 
Numatomos krepšinio, tinklinio, 
kvadrato ir stalo teniso varžy
bos.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

DĖMESIO!
1854 Rosemont Rd.

(Tarp Euclid Avė. ir Terrace Rd. ir netoli Lee Rd.) 
dar neparduotas ir šio mėnesio 5 d., šeštadienį 
tarp 2 ir 5 vai. po pietų Jūs esate kviečiami be jo

kio iš anksto susitarimo atvykti apžiūrėjimui.
Moderni virtuvė, 4 miegamieji 2-rame aukšte ir 2 
kambariai 3-čiame. Gazo šildymas 2-jų automobi

lių garažas. Savininkas perkeltas į New Yorką.
Prašo $17,900. Padarykite pasiūlymą.

J. širvaitis
WM. T. BYRNE REAL ESTATE

1535 Hayden Avė.
Tel.; įstaigoje — MU 1-6100, namuose KE 1-1080

DĖMESIO!
žemiau išvardinta namų pirkimo-pardavimo 

agentūra. VAKARŲ Clevelande, turi daugelį na
mų, krautuvių, aludžių pardavimui ir mainam.

Kalbam lietuviškai.
W. 96. 7 kambarių namas, arti susisiekimo, 

bažnyčių, mokyklų ir krautuvių. Kaina $11,900-

County Auditor John J. Carney

CLEVELANDO LIETUVIAI

AntradienJ, gegužės 8 d. įvyksta pirminiai rinkimai, kuriuose jus 
savo balsais išrinksite kandidatus {Įvairias valstybės ir apskrities 
įstaigas. JOHN J. CARNEY, dabartinis Cuyahogos apskrities kontro
lierius (County Auditor), demokratų sąraše vėl kandidatuoja naujam 
keturių metų terminui.

Jis yra advokatas, studijavęs teisę John Carroll, Baldvin VVallace 
ir Western Reserve universitetuose. Viešojoj tarnyboj jau dirba 24 
metus. Ohio valstybės mokesčių komisijoj sėkmingai kovo jo prieš ne
kilnojamo turto mokesčių pakėlimą.

Plain Dealer, CIeveland Press, darbo unijos, Demokratų vykdoma
sis komitetas ir eilė įtakingų organizacijų rekomenduoja JOHN J. 
CARNEY j apskrities kontrolierius, nes jis esąs dinamiškas pa
reigūnas ir kvalifikuotas mokesčių ir atskaitomybės srities žinovas.

Man ir kitiems lietuviams, dirbantiems apskrities kontrolieriaus 
įstaigoj, yra žinoma, kad JOHNJ.CARNEY yra taip pat palankus tau
tybių veiklai. Kiekviename jo įstaigos skyriuje dirba {vairių tautybių 
žmonių, kurie interesantams teikia pagalbą ir informaciją jų gim
tąja kalba, jeigu tai reikalinga.

Kviečiu jus gegužės 8 d. balsuoti už JOHN J. CARNEY.
J. Stempužis

• Lietuvos partizanų ko- 
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
Vhda Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.

GERI NAMAI
Prie pat Naujos parapi

jos :
Tik 8 metų senumo labai 

geras ir modernus 3 miega
mųjų. Visi dideli kambariai.

Dviejų šeimų po 3 miega
mus.

Vienos šeimos 4 miega
mųjų.

Plytinis 3 miegamųjų su 
labai dideliu sodu.‘

Mažas tik 2 miegamieji 
labai gerame stovyje.

2 šeinių namas prie pat 
šv. Pylipo bažnyčios ir mo
kyklos, t. y. prie E. 79 ir 
St. Clair gt. Gerai sutvar
kytas.

Prie Pymatuning ežero 
parduodamas beveik nau
jas 7 miegamųjų namas 
tinka vasarojimui-poilsiui.

Du sklypai prie Punder- 
son ežero, graži vieta.

Norintieji pirkti, parduo
ti, ar išmainyti, prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor 

780 E. 185 IV 1-6900
Namų MU 1-2154

PARDUODAMAS NAMAS
2-jų šeimų, 5 kambarių 

viršuj ir apačioj, gerame 
stovyje, nauji įrengimai. 
Jus galite pamatyti šį gerą 
pirkinį greitam pirkimui 
Korman prie E. 79 St.

Copeland Realty 
KE 1-5190

Vaikai į vakarą 
nemokamai

J Šv. Kazimiero Lituanistinės 
Mokyklos koncertą - vakarą Nau
jos Parapijos salėje, š.m. gegu
žės mėn. 5 d. 7 vai. vak., vaikai 
leidžiami nemokamai.

SKAUTININKŲ 
VAKARIENĖ

Balandžio 25 d. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje buvo Clevelando 
Newton D. Baker distrikto skau
tų vadovų metinė vakarienė. Jos 
pradžioje maldą sukalbėjo kun. P. 
Dzegoraitis. Vakarienei vadova
vo sktn. Lee Leslie, kuris per
nai praleido kelias dienas lietu
vių sk. "Panemunės" stovykloje 
prie Pymatuning ežero. Dalyvavo 
arti 200 skautų vadovų ir svečių. 
Iš lietuvių dalyvavo Pilėnų tuntin. 
vyr. sktn. Pr. Karalius, tunto 
tėvų k-to pirmin. B. Auginąs, 
skautininkai V. Šenbergas, A. 
Šenbergienė, V. Kamantas, A. 
Muliolis, V. Bacevičius ir kt.

Vakarienės metu meninę da
li atliko jaunimo būrelis. Prog
ramoje buvo šokiai, dainos ir 
instrumentinė muzika. Šokėjų 
tarpe šauniausiai pasirodė se
sutės Milda ir Rūta Jokūbaity- 
tės. Vakarienės pradžioje ir pa
baigoje sktn. B. Rėkus “garsintu
vais grojo lietuviškas plokšte
les. Kalbant apie pačią salę - 
teko nugirsti iš svečių ameri
kiečių keletą malonių kompli
mentų dėl jos atnaujinimo ir 
pagražinimo.

J. Wojch įteikia sktn. V. Jo
kūbaičiui vytautėnams skirtą gai
rę ir garbės pažymėjimą.

G. Juškėno nuotrauka

Pagerbimo iškilmėse darbš- 
tiesiems vienetų vadovams {teik
tos skautininkų lelijėlės. Tokios 
teko vytautėnų ir kęstutėnų va
dovams. DLK Vytauto skautų dr- 
vei už 1961 m. veiklos plano 
{vykdymą visu 100 nušimčių įteik 
ta gairė. Tunto ryšininkui sktn. 
Vyt. Jokūbaičiui {teiktas BSAcen 
trinės vadovybės atžymėjimas. 
Jo pastangų dėka taip sklandžiai 
praėjo ir ši vakarienė.

Vyriausiai vakarienės šeimi
ninkei Onai Jokūbaitienei ir jos 
talkininkėms dėkodamas sktn. L. 
Leslie įteikė kuklias dovanėles.

(j)

FOR LIEUT. GOVERNOR

Lawy«r, Ohio logiilotor 1947-48

JAKUI3S & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
85 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 14763 KE 1'7770

Bridge Avė. 2 šeimų po 6 kambarius, du šil
dytuvai. Pajamos 140 dol. mėnesiui. Kaina $12,800.

Detroit Avė. 14 butų namas. Geram stovyje. 
Kam rūpintis savo amžiumi ir ateičių, kada gali
ma lengvom sąlygom įsigyti šitokį pirkini ir nesi
rūpinti rytojum. Dabartinės namo pajamos 14.000 
dol. metam. Kaina $68.000.

Skambinkite:
TOP REALTY — AT 1-2090
JOSEPH BROOKS-BALNIUS, 

JOSEPH DAUTARTAS.

J.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas

At i'daryta
Dienos telef.: 942-8038

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd. 
CIeveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

ryto iki 7 vai. vakaro.
Nakties tel.: LI 1-4611

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing 

nuo 8 vai.
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KAS IR KUR?
• Diplomatijos šefas Stasys 
Lozoraitis su žmona, išbu
vęs Paryžiuje apie du mė
nesiu, grįžo į Romą. Pran
cūzijoje jis eina Lietuvos 
atstovo pareigas.
• Antanas Senikas, ALT 
S-gos vicepirmininkas, iš 
New Yorko vyksta savaitei 
atostogų į Chicagą, kur ap
lankys gimines ir draugus. 
Pakeliui sustos Clevelande 
organizaciniais reikalais. Su 
juo kartu vyksta ir Kazys 
Siliūnas.
• Jonas Žostautas, iš Chi
cagos, su žmona Jule ir duk
ra Onute Velykų šventes 
praleido New Yorke pas sa
vo mamytę Pr. Žostautienę 
ir seserį Stellą ir Vytautą 
Abraičius. Žostautai New 
Yorke išbuvo savaitę laiko 
lankydami draugus ir žy
mesnes miesto vietas.
• Vytauto Igno tapybos ir 
grafikos paroda atidaroma 
šį šeštadienį, gegužės 5 d., 
7 vai. vak. Chicago Savings 
and Loan Assoriation gale
rijoje, 6245 So. Western 
Avė. Paroda veiks iki ge
gužės 20 d. Lankymo valan
dos: sekmadieniais nuo 12 
iki 6 v. v., pirmad. nuo 12-8 
v. v., antrad. nuo 9 iki 4 
v., ketvirtad. ir penktad. 
nuo 9 iki 8 v. v. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 v. v. Parodą ren
gia jūrų skautų korporacija 
Gintaras.

Padėka
Tebūnie man leista pasi

naudoti šia galimybe nuo
širdžiai padėkoti visiems 
mane sveikinusiems. Skir
tos man pareigos žymiai 
lengviau bus atliekamos, ži
nant kur randasi pasitikė
jimas ir tvirta moralinė pa
rama.

Laiškuose pareikštos min
tys teikia vilties, kad pasi
tikėjimas yra platus ir daug 
gilesnis, nei galėjau tikė
tis. Visa tai užtikrina Dir
vos kelią tolimai ir gražiai 
ateičiai. Esu įpareigotas to 
pasitikėjimo neapvilti.

Jonas Čiuberkis

• Lietuvių Moterų Atstovy
bės klubas New Yorke su
ruošė tradicinį Velykų sta
lą su menine programa ir 
šokiais, balandžio 28 d., 
Steponio restorane. Dail. 
Ingelevičienės kūrinys lai
mėjimo būdu teko S. Sko- 
beikienei. Klubui vadovau
ja V. Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė.
• Bronius Kulys, dirbąs 
American Express centre 
kompanijos prezidento ap
dovanotas medaliu ir gar
bės pažymėjimu už sąžinin
gumą ir darbštumą parei
gose.

• L. Šimanskis, Cicero, mo
kėdamas už Dirvą, prisiun
tė $5.00 auką.

ALT Sąjungos Tarybos nariui, didžiam 
mūsų Sąjungos veikėjui

JUOZUI GINKUI
mirus,Ponią Oną Ginkuvienę, sū
nų Juozą ir šeimą giliai užjaučia

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Centro Valdyba

JUOZUI CINKUI

mirus, jo šeimą užjaučia ir kartu liūdi

Eugenija, Danguolė 
Juozas ir Eugenijus 

Bartkai

JUOZUI GINKUI

mirus, Oną G i n k u v i e n ę, sūnų

Juozą su šeima giliai užjaučia

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

Mielam Vilties draugijos nariui, Dirvos
rėmėjui

JUOZUI GINKUI
mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba, 
Dirvos redakcija ir 

administracija

3504 S. Western Avenue
RUOŠIA NESENIAI SUSIORGANIZAVĘS DIRVOS 

BENDRADARBIU KLUBAS.

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

ĮVAIRI menine programa, šokiams gros geras 
ORKESTRAS IR VEIKS TURTINGAS BUFETAS.

Staliukus prašoma iš anksto užsisakyti telefonais pas šiuos klubo
narius:

V. A. RAČKAUSKAS 
R. MIEŽELIS
M. VALIUKĖNAS

— TO 3-5864,
-839-6980,
— LA 3-9288 (nuo 1 iki 3 v. p. p.)

• A. Danta, Guildford, Aus- ALTS Cicero 
tralia, padidinęs savo įnašą 
Vilties draugijai, prirašė ir 
3 naujus narius.

Tai vertas dėmesio pa
vyzdys, kaip tolimoje Aus
tralijoje jautriai reaguoja
ma į mūsų užsimojimus. A. 
Danta, aktyvus tautinės 
srovės veikėjas, Korp! Neo- 
Lithuania filisteris. Lietu
voje yra ėjęs aukštas pa
reiga s a dm in ist ra c i jo je.

skyriaus susirinkimo 
neeiliniai nutarimai

BOSTON

Dirvą, pri- 
auką.
Baltimore, 

Dirvą, pri-

• Dr. J. Mačys, Clevelande, 
mokėdamas už Dirvą, įteikė 
ir $5.00 auką.
• F. Gaudušas, Chicago, 
mokėdamas už 
siuntė ir $2.00
• VI. Armalis, 
mokėdamas už
siuntė ir $2.00 auką.
• K. Dabrila, Chicago, mo
kėdamas už Dirvą, prisiun
tė h’ $5.00 auką.
• Dr. V. Bagdonas, Oak 
Lawn, mokėdamas už Dir
vą, prisiuntė ir $5.00 auką.
• J. Gudėnas, Clevelande, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $2.00 auką.

TORONTO
Laisvės kovų dainos, tai 

reta savo turiniu knyga, 
kurią pravartu ne tik per
skaityti, bet ir turėti savo 
knygyne. Joje sudėtos mū
sų kovotojų už Lietuvos 
laisvę krauju rašytos dai
nos ir išgyvenimai, kuriose 
yra sukaupta tos epochos 
lietuvių didžiausi troškimai 
ir tragizmas. Knyga gra
žiai išleista, Įrišta ir tinka 
bet kuria proga duoti savo 
artimiesiems ar jaunimui 
kaip dovaną.

Toronte ši knyga gauna
ma pas M. Abromaitį — 
LE 2-4793, P. Adomaitį — 
LE 5-50G6, J. Barzevičių — 
LE 1-G85G, J. česėką — LE 
4-7787, E. Jurkevičiene — 
RO 9-G374, A. Statulevičių 
— Lietuvių Namuose iri ki
tus talkininkus-platintojus.

*
Maironio vardo lituanisti

nė mokykla gegužės 2G d. 
baigia savo mokslo metus. 
Mokyklą šiuo metu lanko 
apie 500 mokinių.

♦

Menininkas J. Dagys, ku
ris yra nariu ”Colour and 
Form” draugijoj, savo kū
riniais dalyvauja jubilieji
nėj parodoj. Paroda vyksta 
Hart House galerijoj iv tę
sis iki gegužės 19 d. Lan
kymo laikas kasdien nuo 12 
iki 8 vai. vak. P. B.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

ALTS Cicero skyriaus grupė narių ir svečių dalyvavusiu ba
landžio 27 d. susirinkime. Stovi iš kairės: Zigmas Mišauskas, 
Ignas Andrašiųnas, Stasys Vidmantas, Bronius Vasius, Juozas 
Ignas Andrašiūnas, Stasys Vidmantas, Bronius Vasius, Juozas 
Šulaitis, Jonas Vasaitis, Jonas Variakojis ir Jonas Cinkus.

Vyt. A.Račkausko nuotrauka

• Pabaltijo Moterų Lie
tuvių Klubas Bostone gegu
žės 13 d. (sekmadienį), 3 
vai. p. p. Piliečių Klubo pa
talpoje, Il-me aukšte rengia 
Motinos Dienos minėjimą.

Programoje:
Sveikinimai, prof. kun. 

Ylos paskaita, po jos dainų, 
šokių ir 
Pranešėja 
tauskaitė. 
Ivaškienės 
šokėjai. Dainuos liet, mo
kyklos mokiniai ir skautai. 
Eilėraščius sakys B. Vaič- 
jurgytė ir D. Izbickaitė.

Po programos kavutė.
Maloniai prašoma visa 

lietuvių visuomenė atsilan
kyti pagerbti savo motinė
lės.

Įėjimas nemokamas.

eilėraščių pynė.
— Laima Ka- 
šoka mažieji 
tautinių šokių

ALTSCicero skyrius balandžio 
27 dieną, buv. Adolfo svetainės 
patalpose turėjo eilini skyriaus 
susirinkimą, kurį atidarė sky
riaus pirmininkas, buv. Minties 
laikraščio redaktorius, Jonas 
Vasaitis.

Jis savo trumpame pranešime 
išryškino tautinės ideologijos pra 
našumą kitų ideologijųtarpe. Be- 
to pranešė, kad skyrius padidino 
{našą j Vilties d-ją $20.

Susirinkimui pirmininkauti bu
vo vienbalsiai išrinktas dr. Kazys 
Sruoga, sekretoriauti inž. Jonas 
Variakojis.

ALTS Chicagos skyriaus pir
mininkas Ignas Andrašiūnas pa
skaitė kruopščiai paruoštą pas
kaitą apei lietuvių tautinę sąmo
nę partijų vingiuose. Po paskai
tos sekė gyvos diskusijos.

Susirinkime dalyvavusiam Dir
vos bendradarbiui Vytautui Rač
kauskui buvo leista pranešti apie 
JsisteigusĮ Dirvos bendradarbių 
klubą, jo tikslus ir leista apeliuo
ti j skyrių piniginės paramos to 
klubo išlaidoms padengti. Pats 
Račkauskas nurodė, kad bendra
darbiavimas Dirvoje jam asme
niškai atseinąs gana brangiai. 
Išlaidos susidarą už fotografinę 
medžiagą, važinėjimą į aprašy- 
tinus parengimus, užsimokėjimą 
už (ėjimus ir pašto ženklus. Čia 
neįskaitomas laikas m<?džiagai 
paruošti. Ligi redaktorių pasi
keitimo reguliariai mokėjęs ir 
už Dirvos prenumeratą ir prašy
damas grąžinti nuotraukas, pri- 
dėdavęs voką su pašto ženklu. 
Daug esą pasišventėlių, kurie 
norėtų savo bendradarbiavimu 
praturtinti Dirvos turinį, bet dėl 
lėšų stokos, negalį sau to "liuk- 
suso”leisti.

Susirinkimas po topadarėpre- 
cedentinĮ nutarimą vienkartine 
auka skirti 3OTo skyriaus kasoje 
esamų pinigų įsisteigusiam Dir
vos bendradarbių klubui ir tikė
tis, kad kiti ALTS skyriai pa
seks jų pėdomis. Dirva yra ALTS 
oficiozas ir turi būti surastos 
lėšos jos aukštam lygiui išlai
kyti bei kelti.

Beto skyrius pasižadėjo gau
siai dalyvauti šį šeštadienĮ, ge-

gūžės 5 d. Dirvos spaudos baliu
je, Chicagoje, Western Ballroom 
patalpose, ir ten dar kartą pa
remti kilniuosius laikraščio tiks
lus.

(d)

PRIIMINĖS ĮNAŠUSV
Lietuvių Bendruome n ė s 

Marųuette Parko apylinkės 
valdyba gegužės mėnesio G, 
13, 30 ir 27 d. (visus sek
madienius) prie šv. P. Ma
rijos Gimimo parapijos baž-

nyčios (Marųuette p.) pri
iminės tautinio solidarumo 
įnašus. Tuo suteikiama pro
ga visiems atlikti tautinę 
pareigą, o ypač laukiami ir 
prašomi tie, kurie iki šiolei 
tautinio solidarumo įnašų 
nemokėjo.

Ten pat bus stalas su lie
tuviškomis knygomis ir 
naujausiais leidiniais. Pirk
dami ir palaikydami lietu
višką spaudą — prisidėsime 
prie lioluvybės išlaikymo.

LIETUVIŠKAS AČIŪ GRAND RAPIDS 
TAUTIEČIAMS

Nuoširdžią padėką reiškiame Grand Rapids, 
Mich. kolonijos lietuviams mus išleidusioms į Ka
liforniją balandžio 28 dieną.

Dėkojame Lietuvių Bendruomenei ir jos val
dybai už surengimą puikių išleistuvių, mokyt. Pr. 
Turutai už jausmingus linkėjimus tęsti lietuvišką 
darbą, kun. žvirbliui už dvasinį pastiprinimą, A. 
Puodžiūnui už meniško akto paruošimą ir visiems 
mūsų draugams, kuriuos tikrai sunku palikti.

Lauksime jūsų visų saulėtoje Kalifornijoje!
Tadas, Giedrė ir Raimundas Mickai, 

Grand Rapids, Mich.

Pranešu, kad vasarvietė ”Nida”, West Hyan- 
nis Port Cape Cod, Mass. turi naują savininkę ir 
naują vardą — "Jūratė”. Dėl kambarių rezerva
vimo prašau kreiptis sekančiu adresu;

Elena Krasauskas,
273 Oxford Street, 
Hartford, Conn. 
Telef.; 233-2893.

Kadangi šiais metais numatoma priimti ribo
tą skaičių svečių, malonėkite nedelsti su kam
barių užsakymu.

“Vistiek reikės
užmokėti1,' bet - geriau vėliau, negu tuojau: imkit oro vė
sintuvą šiandie, užmokėsit vasarą. Televizijos, radijai, pa
tefonai. Gradinskas, 2512 W 47th ST., Chicago, III., FR 6- 
1998.
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