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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!
DIRVA

New Yorkas nustojo įtakos 
į Amerikos politikų

PRISIKĖLIMAS —ZAS ',A,SNY5, -
Kaip liūdnas ir nykus bū

tų pasaulis, jei nebūtų pri
sikėlimo: jeigu diena grim- 
stų į tamsą be vilties, kad 
rytoj vėl kelsis šviesa; jei
gu vasara pasinertų rudens 
ūkanose , be vilties, kad ją 
vėl prikels pavasaris! Koks 
liūdnas būtų žmogaus gy
venimas, jeigu jis, lenkia
mas senatvės, netikėtų, kad 
vėl grįš nepraeinama jau
nystė! Tai nebūtų gyveni
mas, o tik kelionė į mirtį, 
tai būtų tik laidotuvių pro
cesija .. . Kaip liūdnas ir 
nykus būtų pasaulis, jeigu 
jam nebūtų sušvitusi atpir
kimo šviesa, kuri iš tam
saus kapo prisikėlė, kad 
vestu žmogų į amžiną pri
sikėlimą.

Ne mirčiai žmogus yra 
sutvertas, bet gyvenimui. 
Ne kančia ir liūdesys jo da
lia, bet laimė ir džiaugsmas. 
Kai gaudžia ir skamba Ve
lykų varpai, kai žmonės gie
da himnus, skelbiančius 
pergalę, triumfą, džiaugs
mą, ir viltį, kartais ne vie
nas nuleidžia akis ir jau
čiasi slegiamas sunkios gy
venimo naštos. Atrodo, kad 
nematyti jokio pagrindo 
džiaugtis — pasaulyje tiek 
vargo, skurdo, kančios. 
Žmogus prieš žmogų kovo
ja, brolis brolį išduoda, vie
ni miršta ištrėmime, kiti 
kalėjimuose, kiti, nors ir 
gyvena, bet jų gyvenimas 
baisesnis už mirtį. Tiek ma
ža meilės, tiek daug neapy
kantos, taip maža norinčių 
gelbėti, taip daug — žudyti.

Kiekvienas nori keisti 

gyvenimą, bet niekam ne
pasiseka. Ne, jo nepakeisi! 
Juk ši žemė — tai bandymo 
ir atgailos vieta; žmogaus 
gyvenimas šiame pasauly
je — tai gavėnia. Bet atro
do paradoksas, kai, įpusė
jus gavėniai, bažnyčios li
turgija suskamba džiaugs
mingu „Laetare’’, kai, atė
jus Didžiajam šeštadieniui, 
nuo altoriaus išgirsti ”0 
felix culpa!” Savo ausimis 
nenorėtum tikėti, bet tai 
tiesa. Gavėnios viduryje 
mums norima priminti, kad 
tas atgailos laikas nėra 
tikslas, o tik priemonė. Ga
vėnia amžinai nesitęs —• 
tuoj bus Velykos! O taip 
pat ir prisiminus kaltę, 
nuodėmę, nėra ko nusimin
ti, nes prieš du tūkstančius 
metų nuodėmė iškvietė net 
Dievą iš dangaus. Jis atėjo, 
įsikūnijo ir gyveno tarp 
mūsų. Ne tik gyveno, bet ir 
numirė, kad mums užpelny
tų gyvenimą.

Vargas, skausmas, kan
čia ir mirtis žmogų, tik pa
galvojus, supurto. Bet su
purto tik tada, kai jis į tai 
žvelgia grynai žmogišku 
žvilgsniu. Jeigu per tikėji
mo prizmę tas didžiausias 
pasaulio blogybes praleisi, 
jos tau nušvis visai kitokio
mis spalvomis. Tada neat
rodys toks sunkus nei var
gas, nei skausmas, nei kan
čia. O mirtis bus tik vestu
vinė kelionė, tik naujo gy
venimo pradžia. Toji priz
mė — tai Kristaus prisikė
limas. šv. Povilas laiške ko- 
rintiečiams sako, kad būtų 
tuščias mūsų tikėjimas, 

jei Kristus nebūtų prisikė
lęs, bet Jis prisikėlė, apaš
talai tai paliudijo ir savo 
liudijimą patvirtino kanki
nių mirtimi.' Bet jei Kris
tus prisikėlė, tai kelsis ir 
žmogus, nes Kristus tik 
tam ir atėjo į šį pasaulį, 
kad žmogui užpelnytų am
žiną prisikėlimą.

Ir Marija Pečkauskaitė 
didžiausiame savo veikale 
„Sename Dvare”, galvoda
ma apie mirtį, sušunka: 
”Ak ne! Mirtis nėra baisi.

Velykiniai margučiai V. Pliodžinsko nuotrauka

ŽINOMAS BRITŲ FILOSOFAS BĘRTRAND 
RUSSELL TEIGIA, KAD JOHNSONAS ŠIAN
DIEN VYKDO GOLDWATERIO SIŪLYTĄ PO
LITIKA IR DĖL TO JIS ESĄS BLOGIAUSIAS 
PREZIDENTAS JAV ISTORIJOJE. — PANA
ŠIAI GALVOJA IR JAMES BURNHAM PASI

DARYDAMAS PRIEŠINGĄ IŠVADĄ.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

AP pranešimu, žinomas 
britų filosofas Bertrand 
Russell pasikalbėjime su 
Egipto sostinės Kairo dien
raščiu Al Ahram atstovu 
pareiškė, kad B. Johnsonas 
esąs pats blogiausias prezi
dentas JAV istorijoje, nes 
jis laikosi tokios jėgos poli
tikos, kurią siūlė Barry 
Goldwateris. Jie abu, teigė 
Russell, yra tos pačios ka
pitalistų politikos rūšies,

Tai juokas, pasislėpęs už 
ašarų, džiaugsmas už sopu
lių, tai balžiedžio žiedas po 
sudžiūvusiais lapais”. Tad 
nereikia manyti, kad tie su
džiūvę lapai jau yra viskas. 
Reikia tik juos praskleisti, 
ir pamatysi puikų žiedą!

Nereikia būti šios žemės 
sopulių bei kančių vergu, 
bet valdovu. Ne nuleidus 
akis reikia per gyvenimą 
eiti, bet aukštai iškelta gal
va. Juk mes einame, nors 
ir kančios keliu, į prisikė
limą, į pergalę! Esame 
brangiai atpirkti ir skirti 
viešpatauti, tad nebūkime 
nei žmonių, nei savo aist
rų, nei pasaulio vergai.

Jei tokiu nusistatymu 
švęsime Velykas, tai kartą 
ir virš mūsų asmeninio gy
venimo, ir virš mūsų kry
žių bei smūtkelių žemės iš
kils pergalės ir prisikėlimo 
vėliava.

tačiau ”Goldwateris bent 
buvo atviras”.

Senasis lordas Russell, 
gimęs 1872 metais, yra lai
komas šio šimtmečio Vol- 
taire. Jis yra pagarsėjęs 
kaip filosofas, matematikas 
ir literatas. 1950 m. gavo 
Nobelio premiją už litera
tūrą.

Pagal jį, matematika ir 
formali logika yra vienas 
ir tas pats dalykas. Bet ne
paisant to, jo politinės pa
žiūros, gerokai linkusios į 
kairę, daugelio jo bendra- 
laikių nėra laikomos visai 
logiškomis.

Paliekant nuošalyje jo 
kitas pažiūras, kurios savo 
laiku sukėlė nemažo triukš
mo, reikia pastebėti, kad jo 
dabartinis teigimas apie 
Johnsono politikos panašu
mą į Goldwaterio yra tei
singas.

Būdinga, kad tos pačios 
nuomonės yra ir konserva
torių NATIONAL RE- 
VIEW tarptautinės politi
kos komentatorius prof. 
James Burnham. Jis teigia:

”So far as foreign policy 
goes, Lyndon Johnson ex- 
presses the šame basic 
temperament and policy as 
Barry Goldwater”.

Aplamai imant, visi tie 
piliečiai, kurie 1964 metais 
balsavę už Goldwaterį, yra 
karščiausi, neskaitant ka
rių, Johnsonp intervencijos 
Azijoje šalininkai.

Bet čia panašumas'tarp 
Russellio ir Burnhamo nuo
monių baigiasi. Russellis 
teigia, kad abu 1964 m. 
prezidento rinkimų varžo
vai yra tos pačios kapita
listinės politikų veislės, tuo 
tarpu Burnhamas mano, 
kad čia daugiau paveikė ki
limo vieta negu pažiūros į 
ūkinę santvarką.

(Čia būtų įdomu prisi
minti, kad vienas mūsų in
telektualas , pasislėpęs K. 
Stropaus slapyvarde ;savo 
laiku bandė įrodyti, kad ir 
lietuvių išeivijoje didelę 
reikšmę turi gyvenamoji 
vieta. New Yorke ir Wa- 
shingtone gyveną patys 
gudriausi, o Vakaruose ma
žiau gudrūs).

Burnhamas teigia, kad 
skaidrus Texaso ir Arizo
nos oras leidžiąs geriau su
siorientuoti pasaulinėje po
litikoje negu užterštas JAV 
rytinio pakraščio.

Prieš JAV intervenciją 
Vietname pasisakę Walter 
Lippmann, Hans Morgen- 
thau, Chester Bohles, 

George Kennan visi yra re
prezentantai vadinamo ”The 
Eastern Estą blishment”. 
Jie turi glaudžius ryšius su 
Europą, Atlantas, bet ne 
Pacifikas yra jiems ’mare . 
nostrum’. Už tat jie buvo 
už įsikišimą į pasaulinius 
karus, kai jie lietė Europą, 
tačiau pasidarė izoliocionis- 
tai, kai reikalas palietė 
Aziją, čia prisidėjo ir pa
saulėžiūra : priešas buvo 
dešinysis, kurį reikėjo su
naikinti, kovoti prieš kairįjį 
jau nesinori. Eastern Es- 
tablishment rėmė Johnso- 
ną, bet be didesnio entu
ziazmo, su įniršimu tačiau 
kovojo prieš Goldwaterį.

Kad Johnsonas atsikratė 
daugumos patarėjų iŠ East
ern Establishmento, kuriais 
buvo apsistatęs jo pirmata- 
kūnas Kennedy, yra žino
mas faktas, pabrėžiamas ir 
kitų, ne tik Burhamo ko
mentatorių. Net ir vidaus 
politikoje Johnsonas nesi
laiko tradicinio rytietiško 
(Atlanto pakraščio) libera
lizmo, bet daugiau politinės 
masių manipuliacijos, nu
dažytos tradiciniu mažo 
miestelio evangelizmu.

Žinia, kilmė ir gvvenvie- 
tė turi nemažos įtakos į 
galvojimą, tačiau mūsų ma
sinio žmonių kilnojimosi 
laikais dažnai pasitaiko 
rasti rytietiško galvoiimo 
žmonių net Arkansas. kaip 
šen. Fulbrigthas ir vakarie
tiško galvoiimo Rytuose, 
todėl labai griežtas padali
nimas vargiai būtų įmano
mas. Viena tačiau aišku, 
kad iki šio laiko JAV politi
ka įtaigojęs New Yorkas 
Johnsono - Goldwaterio lai
kais iau nebeteko turėtos 
įtakos.

PREMIJA POLITINIAM 
FILMUI — JEI NE 
KITUR, TAI BENT 

NAMIE
Vilniuje pasibaigė kino 

filmų festivalis — varžybos 
dėl "Didžiojo Gintaro” per
einamosios dovanos. Ligšiol 
tose varžybose dalyvaudavo 
tik trijų Baltijos kraštų ki
nematografininkai. Pasta
raisiais įpiršo dar Gudijos 
ir Moldavijos kinematogra
fininkus. Tačiau, nors ir di
desniam varžovų būry, vil
niečiai „Didįjį Gintarą” su
sigrąžino: jis pripažintas 
jiems už daug kalbų sukė- 
lusįjį filmą „Niekas neno
rėjo mirti”, — ryškios po
litinės reikšmės filmas apie 
pokarinių partizaninių kovų 
laikus Lietuvoj.

šis filmas buvo žadėtas 
įsprausti į tarptautinį fes
tivalį Argentinoj. Bet ten 
festivalis jau pasibaigė, ta
čiau apie šio filmo pasiro
dymą jame niekas nė žodžio 
nėra prasitaręs. (ELTA)
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MIRĘS CAT-MACKIEWICZ DON KICHOTAS 
AR TRAGIŠKA ASMENYBE?

šių metų vasario 17 d. Varšu
voje mirė politikas, publicistas, 
rašytojas Stanislavv Mackiewicz, 
paprastai pasirašydavęs CAT 
slapyvardžiu. Tai asmuo, atmin
tinas lietuviams, gyvenusiems 
Vilniuje 1922-1939 lenkųokupaci- 
jos metais, asmuo, virtęs emi
graciniu lenkų politiku Londone, 
buvęs ir ministru pirmininku 
išeivijoje, pagaliau, 1956 m. grį
žęs į Lenkiją, ten aktyviai dirbęs 
spaudoje, parašęs aštuonias kny
gas, pagaliau — miręs. Cat, tai 
publicistas, apie kurį esama įvai
riausių nuomonių — vieni lenkų 
emigracijoje jį laiko "plūgą wy"

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO.

PLUMBING, HEATING, SHEET METAL AND 
ROOFING SUPPL1ES

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500

GREETINGS and BEST WISHES

CHIN S RE» 0RA60N 
RESTAUKANT

SERVING THE FINEST CHINESE 

AND AMERICAN FOOD
3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST W1SHES

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 

COLLARS AND CUFFS
Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

(šlykščių) žmogumi, kiti -- kon- 
traversiniu politiku, treti — ne
paprastai įdomiu, o pačioje Len
kijoje tas Cat, buvęs monarchis- 
tas, pilsudskininkas, antibolševi- 
kas, dabar daugiausia vertinamas 
teigiamai. Dar galime priminti, 
kad 1939 m. jis buvo, su kitais 
lenkais, internuotas Lietuvoje — 
dar neseniai p. V. Lozoraitienė 
priminė 1939 m. Cat apie Lie
tuvą paskelbtus žodžius: "Tai ką 
mums suteikė lietuviai, tegalima 

palyginti su gilia, amžina, krikš
čioniška, katalikiška kultūra..." 
Taip rašė žmogus, dar prieš 
dešimtį ar penkerius metus vil
niškiame "Slowo" dienraštyje pa
sižymėjęs puolimais prieš Lietu
vą ir prieš lietuvius.

Kodėl Mackiewicz (jis skirti
nas nuo Juozo Mackievicziaus, 
pasižymėjusio lenkų rašytojo 
emigracijoje) pasirinko Cat 
pseudonimą? Cat, reiškia rašy
tojo Kiplingo katiną (cat), kuris 
visuomet vaikščiojęs savais ke
liais. Ir iš tikrųjų, tas publicis
tas, politikas beveik visą gyve
nimą keliavęs savais, skirtin
gais, kartais keistais keliais. 
Prieš dešimtmetį palikęs emi
graciją, grįžęs Lenkijon, jis pa
sižymėjo, pasirodė esąs režimo 
šalininkas, kritikavo lenkus emi
grantus Londone ir kitur, bet 
po kelerių metų kas gi pasirodė? 
Jis, pasislėpęs slapyvardžiu, 
siunčia rašinius londoniškiam 
lenkų žurnalui "Kultūra", kan
džiai, piktai puola režimą. Tai 
susekama ir atrodė, kad Catui 
bus keliama byla, panašiai kaip 
J. Milleriui ir kitiems rašyto
jams. Gal ji ir būtų įvykusi, 
bet, greičiausia rašytojo liga, 
pagaliau mirtis ją sustabdė. Jam 
mirus, vėl proga įvertinti šį 
temperamento kupiną rašytoją. 
Lenkijoje gyvenantieji čia susi
dūrė su nelengvu uždaviniu.

Varšuvoje išeinančiame sa
vaitraštyje "Kultūra", D. Horo- 
dynski nurodo, kad apie Cat- 
Mackiewiczių rašyti labai sunku. 
Esą, politikas miręs "giliai su
sikivirčijęs su liaudies Lenkija." 
Pagal autorių, Cato draugą, po
litikas, kuris nuolat pralošia, 
virsta tragiška asmenybe. Cat 
visuomet pralošdavęs, tačiau, 
esą, jo negalima laikyti asme- 
nimi su tragikos bruožais. Da
bar Lenkijoje primenamos Cat 
buvusios pažiūros, nuomonės, vi
siškai priešingos dabartinei Len
kijos politikai. Pvz., šalia VI, 
Studnickio ir Adolfo Bocbenskio, 
Cat atstovavęs provokiškąją 
orientaciją. Vilniškiame "Slowo" 
dienraštyje vyr. redaktorius Cat 
atstovavęs net monarchistams 
artimas pažiūras ir, reikia pri
pažinti, su jo vedamaisiais skai- 
tydavosi, juos cituodavo patys 
svarbieji anuometinės Varšuvos 
dienraščiai. (Aišku, tai daugiau
sia publicistinio talento, tempe
ramento reikalas). Londone jis 
buvo iškilęs į emigracijos vir
šūnes, o kai 1956 m. grįžo į 
Lenkiją, jis kalbėjo apie visiš
ką savo politinį pralaimėjimą. 
Dabar Lenkijoje klausiama — kas 
jis toks? Pasimetęs praeities 
Don Kichotas, tragiška asmeny
bė? Ne, atsako "Kultūros" auto
rius, Mackiewicz greičiau buvęs 
aktorius, savo politinę veiklą lai
kęs teatriniu vaidinimu, Ir štai, 
toji ginčus abiejose geležinės 

uždangos pusėse sukėlusi asme
nybė, dabar Lenkijoje palydėta 
su gailesčiu. Esą, jis dirbęs 
kaip jautis, jo paties žodžiais, 
jis publicistikoje pripažįstąs ko
vą bei polemiką, jis buvęs tokiu 
žurnalistu, kurie laikytini pui
kiais (visi kiti ir lieka "kitais"). 

Kitame laikraštyje, "Tyg. 
Powszechny", kitas Cat draugas, 
St. Storuma priminė tris Cat 
veiklos etapus: 1922-1939 m. Vil
niaus ir dienraščio "Slowo" 
laikotarpį, emigracijos periodą 
Paryžiuje, Angers ir Londone 
ir paskutinius metus, 1956-1966, 
Catui grįžus į Lenkiją. Atpasa
kojami publicisto keliai, kai jis 
buvęs konservatorium ar pil- 
sudskininku, kai jis savo publi
cistikoje ypatingai buvo pamilęs 
H. Sienkiewiczių ir R. Kiplingą. 
Čia įdomu priminti, kad Vilniaus 
"Slowo" metais Cat pasižymėjo 
ne tik savo karštais vedamaisiais, 
bet ir santykiais su Vilniaus len
kų jaunimu. Jį jis buvo įsileidęs 
į dienraštį, tačiau, kai pajutęs 
jo kairumą, radikalumą, to jau
nimo atstovus su H. Dembinskiu 
priešaky, jis išstūmęs. Pole
mika buvo Cat ginklas ir ne
nuostabu, kad jis kovojo ne tik 
su lenkų endekais (krikščioniais 
demokratais), bet prieš 1939 m. 
karą ir jam prasidėjus smarkiai 
puolė maršalą Rydz-Smigly, o 
karo metu jo strėlės buvo nu
kreiptos ir prieš gen. Sikorskį. 
Dabar, atrodo, lenkai Lenkijoje 
Catui atleidžia jo buvusias "nuo
dėmes" ir net pastarųjų metų 
"nusikaltimą" vykdžius Siniavs- 
kio-Danielio tipo bendradarbia
vimą su Vakarų emigracine spau
da.

Emigracijos lenkai, atrodo, 
žymiai santūresni. Pastaruoju 
metu spaudoje, Londone, net vy
ko ginčai, ar galima pulti miru
sį žmogų, ar jį galima laikyti 
niekšu ir pan. Tačiau visiškai 
tylėti neįmanoma, nes, Dzienn- 
nik Polski Londone vyr. redakto
riaus W. Wohnout nuomone (jis 
mirusiam paskyrė platų straips
nį), tas Cat -- viena spalvingia- 
sių asmenybių. Esą, tas milži
nas, labai nutukęs, pasirėmęs 
dviem lazdomis (pastaruoju me
tu turėjęs suparaližuotas kojas) 
fiziniai daręs tragišką įspūdį. 
Gal tas savotiškas, glaudžiais 
saitais su Vilniumi, iš dalies 
ir su lietuviais, savo laiku susi
jęs žmogus priklauso tai ka
tegorijai žmonių, kuriuos vadi
na desperados? Kiekvienu atve
ju, jei Cat-Mackiewicz laikytinas, 
fiziniu atžvilgiu tragiškai atro
džiusiu (pastaraisiais metais), 
galima išdrįsti jį laikyti tra
giška lenkiškosios politikos bei 
publicistikos asmenybe. Ir po 
mirties jis kels ginčus ir vis 
bus svarstomas jo vaidmuo bei 
negrinėjamos jo įvairiausios pa
žiūros. Ir visi turės sutikti, kad 
tas Cat, tai, šiaip ar taip, žmo
gus, kurį sunku išbraukti ne tik 
iš Vilniaus laikotarpio (1922- 
1939), bet ir iš pokarinio pe
riodo Vakaruose bei pačioje Len
kijoje. Jis, pagaliau, atstovavo 
ir lenkų intelektualų tragiką Go- 
mulkai valdant Lenkiją.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

ALBERT S.

PORTER
COUNTY ENGINEER

GREETINGS and BEST WlSHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LALLY 
CHEVROLET C0

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1964 CHEVROLET

Bedford, Ohio

566 Broadway BE 2-1880

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

GREETINGS and BEST W1SHES

IUIKART INSURANCE 
A6ENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

(CURRENT RATE)

Main Office: 813 EAST 185th STREET • 26000 LAKE SHORE BLVD.
6235 ST. CLAIR AVENUE • 25000 EUCLID AVENUE

6135 VVILSON MILLS ROAD

GREETINGS and BEST WISHES

AVALON GULF SERVICE 
STATION

18127 Euclid Avenue 531-9767

TOVVING AND GENERAL REPAIRS

NOW 5
LOCATIDNS

GREETINGS and BEST W1SHES

HODELL CHAIN DIVISION

NATIONAL SCREW & 
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE AND PLANT 
2440 East 75th Street
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KAD ŽODIS TAPTŲ KŪNU.
Krikščioniškasis pasaulis, ku

riam priklauso ir lietuvių tauta, 
šimtmečių bėgyje ugdė ir sten
gėsi išlaikyti ir plėsti krikščio
niškąją gyvenimo ir mirties fi
losofiją, gyvenimo ir mirties pra
dus, tikslus ir prasmę. Kris
taus gyvenimą imant pagrindan, 
išsivystė tradicijos, aiškina
mos remiantis istoriniais, o kar
tais dieviškosios buities faktais, 
nevengiant nei įtikinėjimų ste
buklais, buvusiais ar legendoms 
apipintais, šiame moderniškame 
pasaulyje. Tų šimtmečių bėgy
je, mokslo ir technikos pažan
gai įsibėgėjus, teko iš naujo per
žvelgti ir krikščioniškosios fi
losofijos pageltusius puslapius, 
juos pravėdinant šviežesnėmis, 
gyvenimo realybei artimesnėmis 
mintimis ir idėjomis.

Jau nebe visi šventieji liko 
šventaisiais. Nebevisos buvusios 
nuodėmės kvepia pragaro sma
la.

Kas sugebėjo sekti, domėtis 
ir stebėti naujuosius vėjus Va
tikano politikoje, tam jau bus 
paaiškėję faktai, kurie parodo, 
kad tradicijos, net ir atrodžiu
si nepajudinama krikščioniškoji 
filosofija, jei tik tenkinasi gy
venti praeitin atsigrlžus, jei ven
gia pažvelgti l pasauli, jei ten
kinasi nusistovėjusia dogma ir 
vengia diskutuoti net pasikeitu
sių aplinkybių įtaką, atsiduria 
pavojun paskęsti mistiškojo pa
saulio praeityje, pavojun atitol
ti nuo aktualiųjų žmonijos rei
kalų, pasiliekant sekta pačiai sau, 
be didesnių galimybių dalyvauti 
žmonijos kultūrinių ir morali
nių vertybių kūryboje. Be tų ver
tybių puoselėjimo žmonija skęs
ta mechaniškų robotų, bedvasių 
produkcijos įrankių ir civiliza
cijos reikalavimų vergijoje.
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Pilname grėsmės, neapykantos, 
ideologinių nesantarvių pasauly
je, nebeveikia legendos, tolimų 
ir nebesikartojanČių stebuklų 
įtaka. Gal ir kitaip atrodytų šian
dien pasaulis, jei būtų sugebėta 
Kristaus prisikėlimą parodyti ne 
tokiame tragiškame ir žiauria
me Jo nukryžiavimo fone. Ir kas, 
kad šiandien, didžiosios Prisi
kėlimo šventės išvakarėse, ska- 
tinsim savo artimuosius ir patys 
save gyventi tąja Prisikėlimo 
dvasia, kada čia pat vyksta tos 
dvasios nukryžiavimas.

Neapykanta, dirbtinas visur ir 
visame blogio ieškojimas, kito 
nuomonės negerbimas ir visos 
kitos taip žinomos, tokios kas
dieninėmis pasidariusios "tra
dicijos" -- ar tai nėra nukryžia
vimo istorijos liekana?

Kaip lengva kalbėti apie Pri
sikėlimo dvasią žmoguje, o kaip 
sunku tąja dvasia gyventi ilgiau, 
nei vieną Velykų dieną...

Tikės kas ar netikės legenda, 
stebuklu, tikės kas ar netikės 
krikščioniškosios moralės gyve- 
nimiškumu ir stiprybe, žmoni
ja stebuklo reikalinga Šiandien. 
Susikaupimas savo sąžinės apys
kaitos paruošimas reikalingas 
šiandien. Atsakomybę už savo 
darbus, žodžius ir mintis pri
valome prisiimti šiandien. Ste
buklas įvyks, jei už savo veiks
mus, darbus ir žodžius atsako
mybę prisiimsime sau ir never- 
sime visų kalčių istorijos, legen
dų ir žmonijos vystymosi eigai.

Tikėjimas ir viltis turi savo 
pagrindą ir stiprybę, bet ne mal
daknygės žodžiuose, o kiekvieno 
Žmogaus sąmonėje ir sąžinėje. 
Ir Prisikėlimas įgyja savo pras
mę, jei jis ištikrųjų įvyksta Ta
vo ir mano širdyje, o įvykęs 
pasilieka tikruoju gyvenimo kel
rodžiu.

dirva

Nėra gaisro be dūmų
Nėra namų, nėra ir gaisro be 

dūmų. Net skautų lauželis ne 
visada iškart suliepsnoja visu 
skaistumu. Pasitaiko drėgnų ša
kų, tai ir smilksta tik dūmai, 
ligi Isikūria.

Pasmilko ir Jaunimo Metų 
gaisras. Ypač dvi perdrėgnos 
šakos pasitaikė, iš kurių pas
klido tik akis graužiančių dūmų 
ir nėkiek ar mažai liepsnos. 
Perdrėgną šaką reikia atmest l 
Šalį, bent ligi gaisras įsilieps
nos, o pusėtinai sausą -pakaitint.

♦

Liepsnai ne jdegt, o tik slo
pint šaka Šiuo atveju buvo bū
relis patriotinės ištikimybės sar
gų, įtarusių ir nepaprastai veik
liai paskleidusių' pavojaus gan
dą, esą, bene būsią l pačias 
Jaunimo Kongreso rengėjų vir
šūnes įsisukę kažkokį nuo- 
laidžiautojai komunistams, be- 
bandą atsikviesti kongresan kom
jaunuolių delegaciją iš Vilniaus!..

Rengėjai lyg žado neteko iš 
nustebimo. Prasitarė tik,kad nie
ko panašaus nebuvę ir kad būtų 
nerimta dėl to rimtai aiškintis... 
Gandonešiams, tartum, to tik ir 
reikėjo: Aha, nesiaiškina! Tai 
reiškia, kad' kažkas yra! Nuša
lint, negalim pasitikėt!

Kažin, ar tai nusisekęs rengė
jų nusistatymas nepaisyt tų dū
mų. Vistiek gi, net iš tolo ma
tėm, jog negi dėl ko kita, o dėl 
jų teko "vidury upės arklius per- 
kinkyt" viename iš svarbiausių 
kongreso rengimo vežimų — fi
nansų komisijoj. Todėl pagalvo- 
jam: buvo ar nebuvo dėl ko kelt 
"nepasitikėjimo" klausimą? Kaip 
iš Viso gali kam nors kilti min
tis apie "komjaunimo delegacijos 
dalyvavimą" kongrese, kurs, 
tarp ko kita renka parašus peti
cijai su reikalavimu grąžint Lie
tuvai nepriklausomybę?

Nagi, sako, pats kongreso ko
miteto pirmininkas matėsi su "tuo 
ir tuo" ir teiravosi apie gali
mumą dalyvauti kongrese jauni
mui iš Lietuvos... O "tas anas" 
atsakęs, kad tuo reikalu reikia 
tartis su sovietine pasiuntinybe...

Nežinau, buvo taip ar nebuvo, 
bet jeigu būtų buvę, tai ne triukš
mą keičia u, verčiau siūlyčiau ap
svarstyti tokią galimybę nuo pra
džios.

Jeigu kongreso komiteto pir
mininkas iš tikrųjų tą padarė, 
tai yra, jeigu jis ryžos sueit 
akis l aki su pasitaikiusi Vil
niaus universiteto rektorium (ku
rio priežiūroj mokos keli tūks
tančiai Lietuvos jaunimo), ir jei
gu tas rektorius atsakė, kaip 
daugelio aiškinama, kad tuo rei
kalu jis nekompetetingas ką nors 
pasakyt, ir kad apie tai, esą, 
reikia tartis su "tarybine", at
seit, su rusų pasiuntinybe, tai 
kur gausi ryškesni pavaizdavi
mą, liudijanti, kaip Lietuva, kaip 
Lietuvos jaunimas yra nelaisvėj! 
Juk kviečiant lietuvių jaunimą 
iš kitur, nėra jokios kalbos, kad 
reiktų dėl to aiškintis su kokio
mis nors pasiuntinybėmis ar vy
riausybėmis. Visi iš visur kvie
čiami ir rengias atvykt, kaip 
laisvi žmonės, be valdžių tar
pininkavimų ar kontrolės. Tik 
iš Lietuvos nėra kaip nei pa
kviest, nei atvykt be rusų val
džios tarpininkavimo ir leidimo. 
Tai ne naujiena, bet jei kongre-

V. RASTENIS

so komiteto pirmininkas dar kar
tą įsakmiai to paklausė, ir jeigu 
rektorius atvirai pasakė teisybę, 
tai ačiū jiems abiems! Ne pik
tintis, ne priekaištaut dėl to rei
kia, o toki "dialogą" tik išgar
sint ko plačiausiai ryšium su Jau
nimo Kongresu, visur ir visiems 
aiškinant, dėl ko lietuvių jauni
mo kongrese nėra jaunimo iŠ 
Lietuvos. Tas paaiškinimas turė
tų būti vienas iš geriausių pa
aiškinimų, kodėl lietuvių jauni
mas kelia reikalavimą išpainio
ti Lietuvą iš pinklių, l kurias 
ji įpainiota su visu jaunimu, su 
visais studentais ir jų rektoriais 
bei prorektoriais.

O gal pavojinga net pagalvot 
ar prasitart apie galimybę turėt 
Chicagos kongrese kokių nors 
svečių iš Lietuvos — okupuotos, 
pavergtos, prievartaujamos? Gal 
— o ką reiktų daryt, jei net priva
čiai prasitartą pageidavimą pri
imtų, kaip kvietimą ir atsiųstų... 
organizuotą komsomolo delega-

RUSIJOS PARLAMENTO RINKIMAI 
LIETUVOJE

Maskva paskelbė naujus 
savo aukščiausio sovieto 
rinkimus. Seniau toki rin
kimai būdavo pavasarį, bet 
šį kartą jie nukelti į birže
lio 12 d.

Be to, nutarta pakeisti ir 
konstitucija, kiek ji liečia 
to sovieto vadinamąją tau
tybių dalį. Į šią sovieto da
lį f rūmus) ligšiol būdavo 
renkama po 25 deputatus 
nuo kiekvienos respublikos 
(vistiek, kokio dydžio). Da
bar vietoj 25 vietų kiekvie
nai respublikai duodama 32 
vietos.

Į pirmąją sovieto dalį de
putatai apskaičiuojami nuo 
daždaug 300,000 gyventojų. 
Todėl iš Lietuvos, kaip 
anksčiau, taip ir dabar jų 
bus 10. Rinkimų dienai Lie
tuvos dabartinė teritorija 
(kokia ji Maskvos valia nu
statyta) atitinkamai su
skirstyta į dešimtį ir į 32 
rinkimenes apygardas, nes 
bus lygigrečiai dveji 10-ties 
ir 32-ju deputatų rinkimai.

Iš Kaukazo yra pasigir
dęs reikalavimas, kad rin
kimuose turėtų būti balsuo
jantiems duota pasirinkti 
bent iš dviejų ar daugiau 
kandidatų. Tokio nutarimo 
Maskvoje tuo tarpu dar ne
padaryta. Jei ir būtų toks 
nutarimas, tai nemanoma, 
kad partija atsisakytų nuo 
teisės per jos parinktas
rinkimų komisijas
iš anksto priimti ar atmes
ti kandidatus. Tad, jeigu 
rinkėjams ir būtų duota 
progos pasirinkti kurį iš 
dviejų ar iš daugiau kandi
datų, tai vistiek nebūtų 

gaciją, indoktrinuotų "janičarų" 
būrį?

Galima eit lažybų, kad tokio 
"pavojaus" nėra. Saugo Vilniuj 
komsomolą Betevas, saugo 
Maskvoj Kamšalovas ir kiti pri
žiūrėtojai -- nei jie siųs, nei 
leis tokios "delegacijos" laisvo 
lietuvių jaunimo kongresan. Ne 
mums to bijot, — jie bijo. Jie 
jau dabar viešai aimanuoja, kad 
jų treniruojami-dresiruojami 
jaunuoliai "susidurdami su už
sieniečiais... nemato skirtumo 
tarp žmonių ir ... tampa bejė
giai "buržuazinės propagandos 
akivaizdoje"...

Bet jeigu anie ir išdrįstų, -- 
ar tai mums išsigąst? Priešin
gai: jeigu išdrįstų atsiust, -- 
tegu pamato savo akimis, koks gi 
yra tas laisvas lietuvių jaunimas! 
Gyvo, už pavadžio nevedžiojamo 
jaunimo sambūris argi ne šį tą 
daugiau jiems pasakytų, negube- 
tevų-kamšalovų pamokslavimai?

Bet tai tik "tikimybių teorija". 
Tikriausia tikimybė, deja, yra ta, 
kad jokios -- nei laisvos, nei 
komsomoliškos delegacijos iŠ 
Lietuvos šiame kongrese nebus.

įmanoma pabalsuoti už ko
kios nors opozicijos kandi
datą. * (ELTA)

GREETINGS and BEST W1SHES

COLLINVfOOD PUBLISHING 
COMPANY

814 East 152nd St. QL 1-4384
— . .... .. . — - .. . .. į
— ........ ........ . —......-........................................... —....... .. 1 ............ ■

GREETINGS and BEST W1SHES
A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS
3920 Valley Road Call 661-3015

GREETINGS and BEST WISHES

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

4101 COMMERCE EX 1-9269

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALTON ME J'3700

Nr. 41—3

LITERATŪROS 
KRYŽKELĖ 
LIETUVOJ

Nepaisant nesiliaujančių 
raginimų rašytojams Lie
tuvoj uoliai „dalyvauti ko
munizmo statyboj”, lietu
viškoji literatūra pastaruo
ju laiku labai nutolo nuo 
rašymo lyg iš ”agitatoriaus 
bloknoto”. Apie dabartinį 
lietuviškos novelės pobūdį 
Lietuvoj išsitaria kritikas 
V. Kubilius, kalbėdamas 
apie pernai išleistą J. Mike
linsko novelių rinkinį 
„žiupsnis smėlio”.

„Per paskutinįjį dešimt
metį novelės žanras pasau
linėj literatūroj siekė”, — 
rašo kritikas, — „padidinti 
vaizduojamų charakterių 
i n t e n syvumą, sustiprinti 
psichologinę įtampą. Gal ir 
mūsų novelei reikėtų ryž
tingiau kratytis vidinės ra
mybės, šalto stebėtojišku- 
mo ir aprašinėjimo klodų, 
kurių ji tebėra slegiama?” 
(Lit. ir Menas, 1966/13).

O. Mikelinskas, anot kri
tiko, per šiltai, per rezonie
riškai rodo „niekingas 
biurokratų figūrėles” 
(nes rusiškas-bolševikiškas 
biukratizmas iš tiesų Lie
tuvoj dabar įkyriausiai 
„slegiantis klodas’’). Esą: 
„Mes jaučiame autoriaus 
neapykantą biurokratams, 
bet gyvų žmonių apmąsty
mai, jausmai, ambicijos čia 
telpa į racionalistines sche
mas”.

Todėl Mikelinsko rinki
nys kritikui atrodo tik "vi
dutinė novelių knyga”. Tad 
sako: „Ir lyg baisu, kad 
toks vidutinis lygis neįsiga
lėtų mūsų novelistikoje. Vis 
dažniau ir daugiau pasiro
do knygų, kurios nei stebi
na, nei apvilia . .. Lietuvių 
novelei tenka atlaikyti vis 
didesnę konkurenciją skai
tytojo akyse. Ir ji neišven
giamai turi ieškoti vis nau
jų būdų pritrenkti išprusin
tam ir išlepintam skaityto
jui, užvaldyti jo sąmonei. 
Ji ypač dažnai turi prisi
minti amžino kūrybinio ne
pasitenkinimo, ieškojimų ir 
naujų siekimų šūkį: ’O kas 
toliau?’, įrašytą šių dienų 
meno fasade”. Atseit, to 
„toliau” dairos visi, ir dai
ros „šių dienų meno fasa
de”, nebe partijos instruk
cijos. fELTA)
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Vail. Žmuidzinavičiui pavyko 
sutvarkyti savo palikimą

D a i 1 i n i nkas Antanas 
Žmuidzinavičius, šį rudenį 
baigiąs 90 gyvenimo metų, 
o dar tvirtas ir veiklus, sa
vo 75 metų kūrybinio darbo 
vaisius — apie 2000 paveik
slų — atidavė globoti val

džiai („padovanojo liau
džiai”, kaip sako valdiniai 
laikraščiai).

Valdžia įrengė tam tikrą 
Čiurlionio vardo galerijos 
skyrių (filialą), kurio ati
darymo iškilmės buvo kovo 

22 d. Savo kalboje Žmuidzi
navičius dėkojo valdžiai ir 
partijai, kad pritarė jo pa
siūlymui ir kad įrengė tą 
muziejų.

Atidarymo iškilmių ap
rašymuose neminima, kur 
tas Čiurlionio galerijos fili- 
jalas yra. Valdžia jį tik 
įrengė paties Žmuidzinavi
čiaus name, Putvinskio (da
bar S. Naries) gatvėj, Kau
ne. Namas valdžios jau se

niai nusavintas, nors Žmui
dzinavičius visą laiką jame 
tebeturėjo butą. Bet ir da
bar jis apie tą vietą kalbą, 
kaip apie savąją: „Kuklūs 
šių namų rėmai toli gražu 
neleidžia viso to padaryti” 
ir „Iš savo pusės aš pasi
stengsiu būti dar ir toliau 
naudingas, iki kol mano at
gyvenęs asmiuo atsiras po 
žydinčia velėna šio filialo 
sode”. Iš Žmuidzinavičiaus 

žodžių matyt, kad šį jo tes
tamentą taip sutvarkyti pa
dėjo ne tik kolegos dailinin
kai (ypač iš kaimyninės 
Čiurlionio galerijos), bet ir 
Maskvos Dailės Akademijos 
prezidiumas, iš kurio Žmui
dzinavičius gavo savo su
manymui pritarimą ir pa
skatinimą vilniškiams pa
reigūnams, kad leistu ir pa- 
dėtų jį įvykdyti. rELTA)

„Lietuviai Televizijoj”
— lietuviška programa, 
globojama J E K R Y 
h A t E , rodoma 26-tu 
kanalu penktadieniais 8
— 8:30 v. v.

Valandėlės būstinė — 
7211 S. Francisco, visais 
reikalais kreipkitės, tele
fonu 481-2471.

Paskutine PROGA,

Sulaukusiems vyresniojo 
amžiaus ir neturintiems
Blue Cross draudimo

Norėdama patarnauti mūsų visuomenei ir vyresniojo amžiaus asmenims, 
kurie neturi draudimo apmokėti ligoninės sąskaitoms, BLUE CROSS OF 
NOTHEAST OHIO siūlo šia vienintele proga specialią su
tartį, teikiančią pagrindinius patarnavimus, kurių nėra Medicare plane. Tie 
patarnavimai bus teikiami nuo liepos 1 d., kai pradės veikti ir Medicare 
draudimas.

Pagal sutartį, kuri vadinasi BLUE CROSS 65, apsidraudusiam bus su
teikti šie patarnavimai, kurie yra nenumatyti Medicare plane:
1. Apmokama $40 pradinio mokesčio ligoninei kiekvieną kartą, kai gydo

masis paguldomas į ligoninę.
2. Primokamą $10 dienai už ligoninę, pradedant ligos 61-ja ir baigiant 

90-ja dienomis.
3. Apmokamas pilnas mokestis ligoninei už kiekvieną dieną, pradedant 

ligos 91-ja diena ir baigiant 120-ja.
4. Sumokama $50 pradinio mokesčio ir dar 20% sąskaitos neapmokėtos 

dalies ligoninei už profesinius patarnavimus, kaip radijografinį ir pato
loginį tikrinimą, elektrocefalogramas, elektrokardijogramas ir fizinę 
terapiją.

5. Pilnai apmokama ligoninei už pagalbos suteikimą nelaimingo atsitikimo 
atveju, jeigu tokiū pagalba suteikta 72 valandų laikotarpyje nuo nelai
mingo atsitikimo.

6. Apmokama už ligoninės patarnavimus operacijos atveju tiems asme
nims, kurie nėra ligoninės pacijentai.

7* Mokama $15 dienai ligoninei už kambarį iki 120 dienų ir iki $150 dole
rių už įvairius ekstra patarnavimus asmenims, paguldytiems į ligoninę 
už JAV ribų.

PLAČIOS APSAUGOS GALIMYBĖS. Įsigyję BLUE CROSS 65 
draudimą, galėsite naudotis beveik tais pačiais patarnavimais, kurie yra 
teikiami pagal Blue Cross 120 dienų pagrindinę sutartį ir net už daug že
mesnę kainą, jeigu:

jūs turite teisę naudotis Medicare planu A, — kuris teikia ligoninės 
draudimą, ir
jeigu jūs įteikėt pareiškimą ir gavote teisę naudotis Medicare planu B, 
kuris teikia medicininį draudimą.
Faktiškai, pagal šias sąlygas draudimo visuma suteiks jums šiuos pa

tarnavimus virš tų, kuriuos teikia dabartinė Blue Cross 120 dienų pagrin
dinė sutartis.

KAS YRA TINKAMAS? Paskirtu laikotarpiu visi asmenys gali pa
duoti pareiškimus BLUE CROSS 65 draudimui įsigyti, jeigu jie atitinka 
šias sąlygas:

1. Privalo būti 65 metų ar vyresni, o taip pat ir tie asmenys, kurie su
lauks 65 metų iki 1966 m. gruodžio 31 d.;

2. Kurie nedirba ar kitaip nėra surišti su grupe, kuri turi grupinį Blue 
Cross draudimą arba turi teisę tokį grupinį draudimą įsigyti, ir

3. Kurie yra geros sveikatos ir gyvena rajone, kurį Blue Cross of North- 
east Ohio aptarnauja.

Šį draudimą taip pat gali įsigyti asmenys, kurie yra išėję į pensiją, ūki
ninkai ir tų įstaigų ir įmonių tarnautojai, kuriose dirba mažiau negu penki 
tarnautojai.
KIEK KAINUOS? Invididualus 120 dienų BLUE CROSS 65 (sutarties 
Nr. M325) draudimas kainuoja $3.50 asmeniui per mėnesį. Negalima suda
ryti vienos sutarties visai šeimai. Jeigu abu — vyras ir žmona atitinka 
aukščiau minėtas sąlygas, tai kiekvienas atskirai turi paduoti pareiškimą 
Individualiai BLUE CROSS 65 sutarčiai įsigyti.
AR GALI IR ŠĮ DRAUDIMĄ GAUTI, JAU TURINTIEJI BLUE 
CROSS? Ne. ši galimybė duodama tik vyresnio amžiaus asmenims, ku
rie neturi kitų galimybių grupėmis arba tokiomis grupėmis, kurios turi 
teisę įsigyti Blue Cross draudimą.

Asmenys, turintieji grupinį draudimą ir vyresniojo amžiaus asmenys, 
priklausą tokioms grupėms, BLUE CROSS 65 draudimą gali prašyti tik 
per savo grupę. Tuo klausimu įmonėms yra suteikta pilna informacija. 
Kreipkitės į savo darbdavį arba grupinio draudimo pareigūną.

Asmenims, kurie turi ne grupinius Blue Cross draudimus, yra išsiųsti 
paštu paaiškinimai ir pareiškimų formos BLUE CROSS 65 klausimu. Tie 
pareiškimai turi būti užpildyti ir sugrąžinti paštu.
KAIP Aš GALIU ĮSTOTI? Visai paprastai. Užpildykit ir atsiųskit čia 
pridėtą pareiškimą. Siunčiant jokio mokesčio nereikia įmokėti. Kai jūsų 
pareiškimas BLUE CROSS 65 draudimui gauti bus priimtas, tada jums bus 
išsiųsta identifikacijos kortelė ir pažymėjimas su smulkiu paaiškinimu, 
kokius patarnavimus galėsite gauti.

Šią visą informaciją ir pirmąją dvimėnesinę sąskaitą gausite dar prieš 
1966 m. liepos 1 d.
--------------- JEIGU GREIT SULAUKSIT 65 METŲ----------------

Asmenys, kurie gyvena Ohio valstybės šiaurės-rytų srityje ir kurie 
neturi Blue Cross draudimo ir dar neturi 65 metų, bet sulauks šią am
žiaus ribą prieš 1966 m. gruodžio 31 d., turi DABAR įteikti pareiški
mus BLUE CROSS 65 draudimui įsigyti. Kitos progos jau nebus. Tokio 
asmens pareiškimas, jei atitiks sąlygas, bus saugomas iki jis sulauks 
65 metų. Tada jūsų pareiškimas bus apsvarstytas ir atitinkamos deta
lės jums bus praneštos paštu. Jūs galėsite naudotis šio draudimo pa
tarnavimais nuo pirmosios dienos to mėnesio, kuriame yra jūsų 65-sis 
gimtadienis.

VIEŠAS ĮSTOJIMAS BAIGIAMAS BALANDŽIO 10. šis specialus įstoji
mui laikotarpis baigiasi 1966 m. balandžio 10 d. (vidurnaktį). Jis niekada 
nebus pakartotas. Ateityje BLUE CROSS 65 draudimą galės įsigyti tik 
tie Ohio valstybės šiaurės-rytuose gyvenantieji asmenys, kurie įstos prieš 
sulaukdami 65 metus.

PAREIŠKIMAS BLUE CROSS 65 DRAUDIMUI GAUTI
i

i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i 
i 
i
i 
i
i

Atsiradus viešai Įstojimo galimybei 1966 m. kovo 21 d. ir balandžio 10 d. laikotarpy, 
aš pareiškiu norįs įsigyti BLUE CROSS 65 draudimą (sutartis M325).
Aš nesergu jokia liga ir mano sveikatos padėtis dabartiniu metu nereikalinga jokios 
operacijos, mediciniškos priežiūros ar gydymo ligoninėje. Taip pat gydytojas man 
nėra sakęs, kad tokie patarnavimai man yra reikalingi, ir aš atitinku visas įstojimui 
nurodytas sąlygas.
Aš įgalioju bet kurį medicinos gydytoją ar osteopatą, kuris mane prižiūrės ar tikrins, 
ir bet kurią ligoninę, kurioje mane gydys, suteikti Blue Cross of Northeast Ohio 
visus davinius, žinias ar informaciją apie mano gydymą.

Mr.
Vardas ir pavardė Mrs.________________'_________________Gimimo data __________

Miss (Spausdintomis raidėmis)

Nr. ir gatvė____________ ■ ______________________________ Zip Code___________

Miestas______________________________________ Sočiai Security Nr._________________

Parašas_________________________________ ;__  Telefonas I
I

PASTABA: BLUE CROSS 65 sutartis yra tik vieno asmens sutartis. Jeigu abu — 
žmona ir vyras nori įteikti pareiškimą, užpildykit dar šį priedą vyrui 
arba žmonai:

Mr.
Vardas ii' pavardė Mrs._________________________________ Gimimo data ----------------- -

Miss (Spausdintomis raidėmis)

Nr. ir gatvė_______________________ '_________________ i________ Zip Code-----------------

Miestas________________________________ ______ Sočiai Security Nr.________________

Telefonas ______________________

Užpildytus pareiškimus reikia išsiųsti Blue Cross of Northeast Ohio ne vėliau kaip 
1966 m. balandžio 10 d. pareiškimus prašom siųsti:

BLUE CROSS OF NORTHEAST OHIO
2042 East Ninth Street • Cleveland, Ohio 44115

Parašas

BLUE CROSS OF NORTHEAST OHIO The non-profit Blue Cross Plan serving Ashland, Ashtabula, Cuyahoga, Geauga, Lake, Lorain, 
Medina, Portage, Richland, Summit and Wayne Counties, plūs Willard'in Huron County.
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AKIMIRKOS

NEW YORKAS - VIS DĖLTO!
Banalios atrodo patarlės. Inte

lektualiniu žargonu jos dar vadi
namos "klišėmis", -- reiškia 
sustingusiom, apsidėvėjusiom, 
be galvojimo priimtom ir nebe- 
tikrinamom tiesom ar išminties 
normom. O vis dėlto daugelis jų 
išreiškia gilią teisybę, nuolat gy
venimo patvirtinimą.

Pavyzdžiui, mintis, kad pra
našas nepripažįstamas ir neger
biamas savo parapijoje... Kaip 
ji teisinga, ir beveik be išimčių, 
ir man jaučio odos neužtektų 
vien pavyzdžiam surašyti. Tad 
paminėkim tik vieną: Vasario 16 
iškilmių prakalbininkus, vadina
mus "pagrindinės kalbos" saky
tojus. Į laikraščius pažiūrėję po 
iškilmių, tuoj pamatysim, kad vi
sur, o ypač didžiosiose kolo
nijose, "pagrindinių prakalbų" 
pranašais kviečiami jei ne kon
gresmenai ar senatoriai, tai bū
tinai garbingi svečiai iš kitur, 
iš toliau. Be abejo, visur yra 
ir savųjų, vietinių įžymybių, bet 
jos nusibodo, niekas nebenorėtų 
jų klausyti. Jų įdomumas ir įžy
mumas, vadinasi, visai išblėsęs. 
Kas kita pranašas iš toliau.

Mūsų patarlės patikrinimas 
kaip ant delno aiškus ypač Los 
Angeles lietuvių parapijoje. Ilgai 
čia gyvenu ir beveik neatsimenu, 
kada per svarbiausias iškilmes 
turėjom vietinį "pagrindinį kal
bėtoją". Tiesa, kol dar buvo gy
vas, berods vieną kartą juo buvo 
prof. M. Biržiška, tačiau vėliau 
nors visada dar būdavo kviečia
mas "tarti žodį", bet jau tik kaip 
papildomą prie kokio svetimo 
"pagrindinio"kalbos, o paskutinį 
sykį prieš mirtį — jau tik Ne
priklausomybės Aktui perskaity
ti, ir viskas. Kaž kada, kai 
"mūsų partijų" šalininkai vado
vavo Alto skyriui, ir aš kartą 
buvau taupumo sumetimais pa
kviestas "pagrindinei" atskam
banti, bet tai buvo be galo senai, 
jog net pats abejoju, ar tai tie
sa...

įžymius kalbėtojus ir prana
šus kviesdavomės vis iš kitur - 
iš Chicagos, iš Washingtono, net 
iš Arizonos. Bet bene daugiausia 
iš New Yorko — tai politikus, 
tai žurnalistus, beveik kas tik 
kam ant seilės užeidavo, kas 
papuldavo ir pigiau kaštuodavo. 
Kad tik iš toliau, vis nuo Atlan
to ligi Pacifiko, o iš dar toliau 
Amerikoje maždaug ir nebega
lima.

Kitur turbūt dar labiau ilgi
masi tolimų auksaburnių, jeigu 
taip yra pas mus — laureatų 
ir pensijos veteranų mieste, kur 
mažiausia kas dešimtas tautie
tis yra dabar ar anksčiau buvęs 
labai įžymus ir kuriam sparnuo
tą žodį tarti, tai tik kaip vynuo
gių kekę nuo eukalipto šakos nu- 
siskint...

Nieko nepadarysi, New Yorkas 
vis dėlto yra mūsų politikos oho!

Gaila man tatai pripažinti, la
bai skaudu, bet nėra kitos išei
ties. Gausūs mes veteranais ir 
laureatais, bet kas čia jie? Tjk, 
atsiprašant, kultūrininkai, kurie 
nedaug ką reiškia, kai nėra po
litinės nepriklausomybės, suda
rančios sąlygas jų kūrybai... Vie
nas brangus L. Valiukas su Re
zoliucijų Komitetu dar gelbsti 
mūsų politinį prestižą. Kitur la
bai pagerbiamas, prakalbininku 
kviečiamas, o pas JAV Kongre
so speakerį jam užeit ir nusi- 
fotografuot, tai tas pats kaip man 
į vonią rankų nusiplaut. Bet... 
atsiminkim aną patarlę — savo 
parapijoje vistiek daugelio kaip 
reikiant nepripažįstamas, su kle
bonu apsipykęs, tūlas net tautos 
vadu nelaiko, net pašiepti išdrįs
ta.

Bet užtat tolimieji vadai vis 
kasmet malonėja mus kaip minią 
pagerbti savo apsilankymu. Gir
dėjau, kad ne vienas iš jų labiau 
norėdavo atskristi į Los Ange
les, negu į sostinę Chicagą. Ir 
gal ne be reikalo, nes vasario 
mėnuo čia paprastai būna sau
lėtas, šiltas, vaiskus. Kodėl ne
paatostogauti vieną kitą dieną ar 
net savaitę už tuos pačius ke
lionpinigius?

Šiemet turėjo būti pats Vaclo
vas Sidzikauskas, pats vyriau
sias Vliko ir daugelio kitų seimų, 
komitetų bei asamblėjų pirmi
ninkas. Labai laukiau, tik deja... 
Kaž kokie svarbūs pasaulinės 

politikos uždaviniai staiga su
kliudė jo kelionę. Už tat beveik 
telegrafu jo vieton buvo atsiųs
tas pirmasis Vliko vicepirmi
ninkas prof. dr. Bronius Nemic- 
kas pagrindinei kalbai pasakyti.

Fonas ir nuotaika prakalbinin- 
kui rengėjų buvo sudaryta labai 
gerai, kaip ir tiko Jaunimo Me
tais. Programą vedė ir atliko 
dalyviai, pradedant nuo penkių 
metų ir baigiant dvidešimt pen

Dr. Bronius Nemickas: ”Manau, jau yra atėjęs laikas ženg
ti antrą žingsnį — persvarstyti laisvinimo organizaciją ir suda
ryti jai tokius pagrindus, kad visos gyvosios ir paveikios mūsų 
politinės ir kultūrinės pajėgos rastų laisvinimo organizacijoje 
ne kampininko, ne patarėjo, ne atskirų darbelių vykdytojo, bet 
lygiateisio šeimininko ir sprendėjo vietą”. V. Maželio nuotr.

kių. Ypač visa pagyvino reži- 
soriaus A. Žemaitaičio sutvar
kyti jaunučiai aktoriai, neperse- 
nai iš Lietuvos atvykęs E r dvi - 
lis Janulaitis savo poezijos skai
tymu, P. Jasiukonio įrekorduota 
muzika su Bražėnaitės partiza
nų daina...

Nemickas tame ansamblyje bu
vo — seniausias iš visų. Kur tau, 
atrodė, lyg prieštvaninės gene
racijos atgyvena, kurią jaunimas 
dabar ruošiasi nuversti!...

•
Tačiau, jis nebuvo seniausias 

savo dvasia ir paskaitos minti
mis. Salėje sėdėjo daug daugiau 
metūzelių, ir esu beveik tikras, 
kad kiekvienas iš programoje da
lyvavusių jaunųjų dar daug tu
rės dirbti ir ruoštis, kol pa
sieks Nemicko minties, jaunys
tės ir pažangumo.

Vliko vicepirmininko prakalbos 
stilius, deja, buvo sunkaus svo
rio ir perteikimas klausytojams 
dar ne ciceroniškas, tad salės 
ūpo jis neužvaldė, ir vėliau gir
dėjos vienas kitas priekaištas: 
girdi, kam reikėjo iš taip toli 
kviesti ir tiek brangiai mokėti 
už nusibodusią senatvę prie jau
nimo programos?

Jo paskaita Dirvoje buvo iš
spausdinta ištisai, tik mūsų žmo
nės šiandien tingi skaityti ir 
klausyti. O joje buvo kai kas 
labai įdomaus. Buvo, žinoma, ir 
tas politinis visapirmumo pra
das, — kaip lietuvis be jo ga
lėtų apsieiti?

Jam taip pat "...politinė ne
priklausomybė yra būtina sąly
ga tautos aukščiausiai kūrybi
nei galiai išsiskleisti ir dvasi
nei bei medžiaginei gerovei tarp
ti. Be politinės nepriklausomybės 
tauta negali eiti pažangos keliu, 
negali įnešti didesnio indėlio nei 
į savąją, nei į pasaulinę kultū
rą. Tauta, neturėdama politinės 
nepriklausomybės, užuot pažan- 
gėjusi, nyksta, jos kūrybinė ga
lia ir buitis menksta”...

Čia nemaža teisybės. Neabejo
tina, kad valstybinė nepriklauso-

BRONYS RAILA

mybė yra nors ne vienintelė, bet 
viena iš labai svarbių sąlygų 
"kūrybinei galiai išsiskleisti ir 
dvasinei bei medžiaginei gero
vei tarpti."

Kur nors kitur tai gal ir būtų 
visiška teisybė, bet Los Angeles 
laureatų bendruomenėje yra 
kitaip.

Pas mus pavz., rašytojų ar 

kompozitorių kūrybinė ga
lia dėl Nepriklausomybės stokos 
nenyksta ir net jų buitis nemenks- 
ta. Būtų kalbėtojas atsiminęs 
Gliaudą, Alę Rūtą, ar Braždžio- 
nį, ar Būdriūną, ar Mackialie- 
nę, kurie vis skleidžiasi su nau
jais romanais ar dramom, eilė
raščiais ar kantatom, choro kon
certais ar mėgėjų teatro spek
takliais, -- sunkiai visi dirba, 
bet kokiose gražiose nuosavose 
"lūšnose" gyvena! Nemačiau sa
vo akim, ką turi maskolinės pri
klausomybės riebiausiai apmo
kami sovietiniai dainiai mieže- 
laičiai ar Venclovos, bet drą
siai drįščiau lažintis, kad lietu
vių liaudies prakaitu ir okupan
to malone iškeltąja jų dvasine 
ir medžiagine gerove ne tik ne
pralenkė lietuvių kūrėjų ir kul
tūrininkų "amerikos", bet dar 
toli gražu jos neprivijo. Net ir 
mūsų Šaunaus pensininko Juozo 
Švaisto nuosava bakūžė Santa Mo
nikoje tik jau ne samanota, ne 
be kūrybos gaisrų, ne be jaunuo
liško degimo, visuomet vaišinga 
pakeleiviui ir ... vis brangstan
ti (ypač kai ant kaimyninių skly
pų dabar ten, kaip grybai po lie
taus, pradėjo augti puikūs apar- 
tamentiniai namai, keliantieji vi
so -bloko žemės vertę).
į pasaulinius vandenius su vi

su tuo dar nelengva išplaukti, 
bet į lietuviškas kūdras vis dėl
to tiek prilašinta, kad užtektų 
vietos jau gana dideliam žąsų 
būriui paplaukyti.

Sutinku, mano korektūrinės 
pastabos skamba juokingai, — ta
čiau jos yra tikrovė, pasveria
ma ir apskaičiuojama. Valstybi
nė nepriklausomybė yra viena 
iš sąlygų, viena iš sunkiau ap
skaičiuojamų aplinkybių kūrybai 
tarpti. Bet pati kultūra ir pati 
kūryba vis dėlto pirmiausia yra 
— žmogus, jo individuali įtam
pa, jo dvasinis trąšumas, die
viška pasiaukojimo malonė Šir
dies tiesai ir meno grožiui, pa
galiau, talentas, darbštumas, va
lios plienas.

Ne visi mūsų rašytojai, me- 

nininkal ar mokslininkai skursta 
ir dejuoja. Kaip tik jie aukų, pa
šalpų ir išmaldų, išskyrus re
tus asmeniškai tragiškus atvejus, 
neprašo iš visuomenės, kaip to 
visuomet melodramatiškai grau
dendami rašo mūsų politikai savo 
"kūrybinei veiklai" paremti. Tau
tinės kultūros išsiskleidimo pro
blema ir jos tragedija yra visai 
kita.

•
Nuomonių skirtumų nebebūtų, 

ką toliau kalbėjo Nemickas, atli
kęs įprastą duoklę politiniam 
pradui. Stačiai malonu cituoti, 
pvz., jo pasisakymus apie da
bartinę "visus apjungusio" Vli
ko narių skaičiaus padidinimo 
vertę.

Žymiai geriau pagrįstus ir be
veik revoliucingesnius už jaunat
višką Romo Kezio retoriką: —

"šis laimėjimas dar nėra vi
suotinis, -- dėstė Nemickas, — 
jis neaprėpia visų lietuvių inte
lektualinių pajėgų, nes ligi šiol 
pasiektoji laisvinimo organizaci
jos vienybė kolkas teatspindi tik 
praeityje svarbų vaidmenį vaidi
nusių politinių ir kovos junginių 
bendrą sąrašą. Dalis tų junginių 
priklauso jau istorijai, nes jie 
nei Lietuvoje, nei laisvajame pa
saulyje nebedisponuoja gyvąja jė
ga, ir tik jų vardų įrašymas į 
vieningą sąrašą maža stiprybės 
tesuteikia laisvinimo organizaci
jai... Tie garbingųjų partijų var
dai nesuteikia net visos politiš
kai galvojančios ir Lietuvos lais
vinimu nuoširdžiai besirūpinan
čios lietuvių visuomenės. Jie yra 
beveik visai nepažįstami ir neda
ro didesnio įspūdžio mūsų priau
gančiai kartai, kuri myli Lietuvą 
ne mažiau už senuosius,"

Tad kaip čia dabar su tuo tau
tos balsu, "tautas atstovybe ir 
teisine asmenybe", kompetenci
jom, tautos politinės minties at
stovavimu ir vykdymu? Katras 
juristas ir valstybinės teisės Ži
novas tiksliau ir realiau galvoja: 
prof. dr. Nemickas, ar Stravins
kas ir tutti ąuanti? Katras re
miasi sveiku protu ir tikrovės 
duomenimis? Katras pats sau 
dedasi juokdario kepurę?...

Anot Vliko vicepirmininko, tai, 
kas užpernai rudenį buvo įvyk
dyta, dar nėra nei Vliko, nei lais
vinimo organizacijos reforma. 
Tikroji Vliko reforma turės būti 
kita, gal daug ilgiau trunkanti ir 
sunkesnė, bet pati rimčiausia ir 
būtiniausia.

"Manau,"jis pareiškė,''jau yra 
atėjęs laikas žengti antrą žings
nį -- persvarstyti laisvinimo or
ganizaciją ir sudaryti jai tokius 
pagrindus, kad visos gyvosios ir 
paveikios mūsų politinės ir kul
tūrinės pajėgos rastų laisvinimo 
organizacijoje ne kampininko, ne 
patarėjo, ne atskirų darbelių vyk
dytojo, bet lygiateisio šeiminin
ko ir sprendėjo vietą".

Tad viskas gana gerai pavyko. 
Ir be to, manau, kad už tuos žo
džius frontininkų ir krikdemų va
dovaujamam Los Angeles ALT 
skyriui vertėjo sumokėti 300 do
lerių už Vliko vicepirmininko 
kelionę iš New Yorko ir atgal...

•

Tad lyg ir vėl būtų vilties, kad 
New Yorkas vis dėlto oho. Chi
cagos sostinė, išmirus ar į se
natvės pensiją išeinant pavei
kiems veteranams, lyg ir nebe- 
priaugina tiek politikų ir refor
matorių, kiek sostinei būtų pri
valu.

Pasirinkau tas tris prakalbas, 
negalvodamas apie teritoriją. 
Pridėjus jas prie Sidzikausko 
anksčiau minėtų sampratų, New 
Yorkas rodo jų visą spektrą. Ir 
visi prakalbininkai, lyg tyčia New 
Yorke, kad tave perkūnas!

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. ir jos skyriai linki savo 
gausiems KLIJENTAMS ir DRAUGAMS 

LINKSMŲ — SVEIKATINGŲ 
ŠVENČIŲ

Mūsų firma yra viena iš pirmųjų ir seniausia (virš 36 
metų) siuntinių siuntimo agentūra Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse — Jūsų paramos, pasitikėjimo ir lojalumo — 

DĖKA.
VYRIAUSIA ĮSTAIGA
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street z
Philadelphia, Pa. 19106 
Telefonas 215 WA 5-3455

RECEIVING STATION IN NEW YORK

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
220 PARK AVENUE South (kampas 18-tos g-vės) 

NEW YORK, N. Y. 10003 
TELEFONAS 212 982-8410

Antanas Jasmantas

PRISIKĖ LIMAS

LAUKŲ balandžiai ūbauja pušyse. 
Pavasaris, o Viešpatie, pas mus! 
Atvožęs juodus arimus,
Žalių raštelių prirašysi:
Ir kils giesmė lyg vyturėliai, 
Upeliai ūžaus ir skardens, 
Kad iš numirusio akmens 
Kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusilenkė. Ateina Rytas. 
Ir Tu atgniaužtą delną pradarai: 
Aloe varva pumpurai, 
Grumsteliai nusigandę ritas, 
Ir obels drobule tava vyniojas. 
Tik kas, o Viešpatie, slidžiais 
Takelių mūsų paledžiais
Skubės Tau apkabint rasotas kojas?

Jonas MiškinisALELIUJA
Bažnyčioj gieda aleliuja, 
Bet aš tyliu, širdy skaudu: 
Čia žemėj ašaros, žudynės, —• 
Tartum tyčiojas skundu.

Maironis

Velykos viena džiaugs
mingiausių viso krikščioniš
ko pasaulio švenčių. Vely
kiniai varpai krikščionių 
širdžiai džiaugsmingi. Pri
sikėlimo varpai žadina žmo
gaus dvasią, vieni kitus 
sveikinant, linkint laimės, 
sėkmės ir gėrio. Įgimtą 
žmogui siekimą sutvirtino 
ir išaukštino prisikėlęs iš 
numirusių Kristus, žmoni
ja tiki į Amžinąjį gėrį, ku
ris išsklaido tamsos ir pik
to rūkus. Taip kaip pavasa
rį aukštyn kylanti saulė 
tirpdo žiemos sukaustytą 
gamtą. Anuomet šviesa nu
galėjo tamsą, žmogaus pa
vergimą pakeitė tikrasis 
žmoniškumas, išlaisvinimas 
iš vergijos, ir artimo meilė.

Po antrojo pasaulinio ka
ro žmonija labai ištroškusi 
tiesos, ypač komunistų pa
vergtos tautos. Taigi, ir

Man, kaip skeptikui, tikėti ne
lengva, ir vilčių vieškeliuose aš 
ilgai šlubuoju. Bet gal, ko gero, 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio ir LRS 
"trojos arklių" įjojimas į Vliko 
dviem dešimtmečiais užsibarika
davusią stovyklą kuo nors ir kada 
nors bus teisingas apsisprendi
mas. Nemickas blaiviai galvoja 
ir, kiek žinau, Bieliukas taip pat 
puoselėja ... romantinius polė
kius. Jeigu liaudis palaikys, jei
gu apačios garsiau prabils ir jei 
jauniesiems partizanams greit 
nenusibos maištauti, perversmo 
gal ir sulauksime.

Tik taip jau vėlyvas laikas, 
tokia gili naktis, kad daugelis 
nebeiškentę užmiega... Ir dai
nuok tu tada, vidurnaktį kad ge
ras, serenadas raukšlėtom senu
tėm! 

mūsų tautą jau virš 25 me
tai kai gaubia didelė liūde
sio skraistė. Todėl lietuvių 
tautai Velykos nėra links
mos. Lietuva pavergta bai
saus priešo, kokio dar nebu
vo pasaulyj žmonijos isto
rijoj. Pavergėja s įvairiais 
būdais ir priemonėmis žlug
do lietuvių tautos atsparu
mą, plėsdamas komunisti
nio materializmo idėjas. 
Kas toms idėjoms neprita
ria, skandinamas kraujo 
bangose, tremiamas Sibi
ran arba pūdomas kalėjime. 
Be to, komunizmas grūmo
ja visam pasauliui, kaip 
šiurpus įspėjantis ženklas 
prieš Dievo ir prigimties 
teisę.

Velykų proga mums rei
kia dar labiau atgaivinti tė
vynės meilę ir ją dar labiau 
įsisąmononti, kai ji oku
panto taip pažeminta ir be- 
atodairos draskoma. Jeigu 
anais carų laikais laisvės 
troškimo iš lietuvio širdies 
neįstengė palaužti nei Mu
ravjovo kartuvės, nei trė
mimai į Sibirą, tai ir da
bartiniai okupantų ginklai 
yra bejėgiai nuslopinti lie
tuviui tėvynės meilę. Todėl 
Tėvynė mums stato didelį 
uždavinį, nežiūrint kur gy
vename ir ką veikiame. Ne
būdami galingi fiziškai, 
privalome būti stiprūs dva
sia ir valingi ryžtu.

Tikėkime savo tautos pri
sikėlimu laimingam gyve
nimui ir tą tikėjimą stip
rinkime darbštumu, ener
gija, lietuviškos kultūros 
plėtimu. Jei mūsų žingsnius 
lydės ryžtas, kilnus lietuvio 
vardo ir garbės gynimas, 
tai sulauksime ir švieses
nių prisikėlimo švenčių!

Todėl religines Velykos 
junkime su savo tautos Ve
lykomis.

Per Velykas džiaugsmin
gai minima mirties pergalė, 
tačiau šimtai milijonų žmo
nių tuo džiaugsmu negali 
pasinaudoti, jie skęsta 
skausmo ašarose ir sunkioj 
priespaudoje.

Mūsų tauta praeityje tu
rėjo vaikų, kurie kovodami 
su priešais paaukojo savo 
gyvybes ant Tėvynės auku
ro. Tokių pasiryžėlių esama 
ir dabar, žinom, kad didžias 
misijas atlieka ne skaičiai, 
bet ryžtingieji,
nebiją pasiaukojimo dėl sa
vo tautos laisvės. Tad Ve
lykų šventė tesužadina mū
suose geriausį nusiteikimą. 
Mūsų tautos vienybė tesu- 
jungia su didinguoju Kris
taus prisikėlimo džiaugs
mu !

Sveiki sulaukę šventų 
Velykų — aleliuja!
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NAUJOVĖ VILNIAUS BIBLIOTEKOJ
Naujoji respublikinė bib

lioteka Vilniuje skelbiasi 
kasdien gaunanti apie 600 
įvairių užsieninių knygų. 
Jos skaitykloje kasdien vi

dutiniškai apsilanką apie 
pusantro tūkstančio skaity
tojų. Laikraščių gaunama • 
apie 2000, — daugiausia so
vietinių, bet yra kiek ir už-

PLANINGAS TAUPYMAS
■mokaonut dividendui

.  -r A i i n V T I J I I kl n I rPRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

■UraAlaal ir
M* 0 t*1. ryto iki 4 raL po ploty.
KotvtetoiieaĮ mo 9 raL ryto iki 8 V. rak. 
šeAtadiooJ iMO 9 rak ryto iki 1 ral. po piety 
Tla&tefeaį oUcryto vlay dUo^

Ctertmd and Sapcrvtoed by tbe United Statca Goraraaaeat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB

Pteae Virote. 7-7747 Jote J. K.tma*t., Prta.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU JSTAIGOS

sieninių. Iš skaityklos lan
kytojų patirta, kad laik
raščių skyriuje esanti pa
kabinama iš Amerikos atei
nanti Vilnis, Laisvė, o pa
staruoju metu taip pat ir 
Vienybė. (ELTA)

KNYGOS Iš LIETUVOS 
AMERIKOJ

”Didžiausias lietuviškos 
knygos pirkėjas — Jungti
nes Amerikos Valstybės"... 
tokią naujieną Vilniaus 
Tiesos korespondentui pra
nešė Maskvos "Mežduna- 
roanaja Kmga” (Tarptau
tinė knyga), centralizuota 
knygų eksporto įstaiga, tar
pininkaujanti toje "kultū
rinių mainų'’ srity. Esą, 
vien pernai (1965) Ameri
koj buvę parduota daugiau 
kaip 6,7UO knygų lietuvių 
kaloa...

Net Tiesos koresponden
tas su ta informacija ne vi
sai sutinka, bet mano, kad 
"faktiškai šis skaičius dar 
didesnis ir sudaro apie 8-9

tūkstančius egzempliorių".
Iš tikrųjų per "Mežduna- 

rodnają” bei jos agentūras 
Amerikoj didelė parduoda
mų knygų dalis (šalia dau
gybės rusiškų) yra jei ir 
lietuvių kalba, tai ne lietu
viškos, o visoki, daugiausia 
neaktualūs vertimai (jų 
tarpe pasitaiko net aritme
tikos ar algebros vadovė
lių). Vertingesnės lietuviš
kos knygos Amerikon pa
tenka daugiausia privačių 
asmenų pastangomis, be 
Maskvos tarpininkavimo.

(ELTA)

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

SPRAYON PRODUCTS, INC.
26300 FARGO AVĖ. BEDFORD HEIGHTS, Ohio 

Tel. 292-7400

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MAROTTETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629.

Telef. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608.

Telef. 225-1864
DIDELIS PASIRENKIM'AS jpedŽMtgų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

ŽIEMINIAI LANGAI IR DURYS
ĮVAIRIAUSIŲ išdirbinių tvoros, stogeliai ir kiti 

MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMAI 

KOSTAS BUTKUS 
Chicagoj e.

Telef. PR 8-278-1 rytais ir vakarais; LU 5-6291 bet kuriuo laiku

ANTHONYWe Invite 
Your Savingi

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT
SAVINOS ACCOUNTS

HELP WANTED MALĖ

HYDROTEL OPERATORS 
For new 120” Hydrotel. Day 
and night shift.
DIE CAST DIE MAKERS

Top wages. Ali fringe benefits. 
58 hours a week. Only men ex- 
perienced in building die east 
dies or plastic molds need apply:

REBMANN PRODUCTS 
CORP.

12265 Dixie Avė. 3 blks W. of 
Telegraph and 1 blk N. of Ply- 
mouth. 313 — 538-6666.

(38-45)

VILNIUJE STATO 
NAUJUS OPEROS 

RŪMUS
Vilniuje, prie Neries 

kranto, tarp buv. Vilniaus 
ir Dujų gatvių (dabar L. 
Giros ir Vienuolio gatvių) 
jau statomi nauji operos 
rūmai. Projekto autorė ar
chitektė N. Bučiūtė. Pasta
tas numatytas modernios 
išorinės išvaizdos, žiūrovų 
salė irgi su pakiliu amfi- 
teatrišku parteriu, ložėmis 
ir balkonais, 1500 vietų. 
Ateinančiais metais būsią 
atliekami vidujiniai įren
gimai. Galimas dalykas, kad 
opera galės į naujus rūmus 
persikelti 1968 metais.

(ELTA)

GREETINGS and BEST W1SHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-9713

OPEN ON SUNDAY FROM 8 A. M. TO 5 P. M.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

THE EXCELSIOR VARNISH 
NOBKS INCORPORATEO 

1228 West 74th Street AT 1-8600

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or lst CLASS MEN

BORJNG M1LL AND 
BR1DGEPORT OPERATORS 

BENCH AND SURFACE 
GR1NDER HANDS 
MACHINE HANDS

Steady work. Ali fringe benefits. 
BARKER TOOLS DIE & GAUGE CO. 

5529 ELLERY ST.
X-WAY & MT. ELLIOT EX1T 

DETRO1T II, M1CH.
<37-43)

MACHINE HAND 
DIE MAKER 

Journeyman. Ali around. Stea- 
dy work.
BEEM DIE & MACHINE 

CO.
1975 Clay 

Detroit, Mich.
313 — 873-2307

(41-47)

WANTED , 
JOURNEYMEN 

J1G BORE 
OPERATORS 

New Fosmatic Direct Dimen- 
sion, Automatic Positioning. 

TOOLMAKERS
Experienced on

JIGS & FIXTURES.
BRIDGEPORT 
OPERATORS

Steady Work. Days. 58 hours. 
Ali benefits.

JACK HA1NES CO.
2761 ŠTAI R

DETROIT, MICH.
VI 3-9140

(41-42)

GREETINGS AND BEST WISHES

KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF D1STINCTION

12432 Cedar Road YE 2-8340 — 2-8841
Cleveland Heights 6, Ohio

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED
FLORA L DELIVERIES

JOURNEYMEN 
BRIDGEPORT OPERATORS 

BENCH LEADERS 
ENG1NE & TURRET LATHE 

OPERATORS
Steady work. Full fringes, top rates.

SHIELD TOOL & ENGINEERING
23261 FENKELL

313 — KE 1-5050
(37-46)

MACHINE TOOL 
OPERATORS 

Large N. W. Detroit Area Dia- 
mond Tool Company needs 
mechanically inclined men for 
light machine tool & specialized 
diamond work.

Also 
DRAFTSMAN 

Permanent Positions good 
fringes. Day & night shift. Will 
train.
Contact Mr. Owen

WHEEL TRUEING 
TOOL CO.

313 — TO 9-8900
(40-41)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIAN6LE STAMPINC 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282

GREETINGS and BEST WISHES 
TRIO MACHINE & 

MANUFACTURING CO.
35700 Vine St. 94 6-5535

WILLOUGHBY, OHIO

MALĖ HELP

ARCHITECT
Responsibilities will include designing, planning, detailing, 
setting specifications, establishing decor and construction 
supervision.

A ichitectural degree with 5 years’ experience in above 
areas preferred.

Will consider strong experience in lieu of degree.

Position offers opportunity for advancement, good salary 
and excellent fringe benefits.

INTERESTED APPLICANTS PLEASE SUBMIT RESUME TO:

FRED SANDERS
100 OAKMAN, DETROIT, MICH. 48203
ATTEN.: HEKTOR PESHKOPIA

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER (40-41)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR and MARY SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

IlKŠmHI CHimJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. MažeikaPARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux Blackberry Brandy ....... 5th — 3.69
2. Imported 80 proof Scotch wiskey 5th — 3.98
3. Canada Dry Vodka 80 proof.......5th — 2.98
4. Wisnowa Cherry Liųueur ...........5th — 3.39

5th — 0.985. Import. German May Wine
6. Import. French Napoleon

Vermouth .......................................5th — 1.19
7. Riccadona Vermouth....... 30 oz. Boti.— 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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• Stasiui Barzdukui, da
bartiniam Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
vykdomajam vicepirminin
kui, pedagogui, kultūrinin
kui ir veikėjui sukanka 60 
metų amžiaus. Jo gimtadie
nį — s. m. balandžio mėn. 
23 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Euclid Lounge salėje, 1361 
E. 260th Street Clevelande 
rengiamas jo pagerbimas- 
minėjimas, kuriame žodj 
tars prof. dr. J. Puzinas,

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS and WRECKING CO.

1343 West 130th St. WI 1-4488

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-55H
bus sveikinimai, vaišės, me
ninė dalis ir kt.

Norį sukaktuvininką pa
sveikinti ar dalyvauti minė
jime, prašoma kreiptis į 
Mildą Lenkauskienę, 14145 
Washington Blvd., Cleve- 
.land, Ohio 44118, telef. 
382-4725 arba Juozą Miko- 
nį, 780 E. 185 Street, CIeve
land, Ohio 44119, telef. 
481-6900 arba 531-2190.

Rengėjai

JOS JAU NĖRA.. . Prieš šias Velykas, mergaitės jos jau 
nesulaukė ir pasigedo. Šioje nuotraukoje, a. a. Ona Karpienė 
dalyvauja Vysk. Valančiaus Lituanistinės mokyklos kanklinin
kių būrelyje. Pirmoji jos pamoka margučius puošti buvo prieš 
Velykas, 1960 metų balandžio mėn. 12 d. ir nuo to kasmet pa
mokė jaunesnių mergaičių būrelius.

Čia gimusi, p. Karpienė sakė marginimo meno išmoko pri
sižiūrėjus kaip ateivės lietuvės tai atlikdavo. Be to, ji dar pasi
tobulino, kai lankėsi Lietuvoje. Sako, jai pasirodė visai papras
tas, lengvas darbas: kiaušinis, sutirpintas vaškas ir adatėlė 
įsmeigta į gabaliuką medžio. Prisilaikydama lietuviškų motyvų, 
ji savo marginimą ištobulino iki meniško laipsnio. Beveik kiek
vienas jos margutis yra 3-4 spalvų, netaip sau marginys ant 
spalvoto dugno.

Nuotraukoje matomi margučiai yra likučiai po vienų jos 
ilgų metų darbo, nes kitus išdalindavo. Nei vienas nėra pana
šus į kitą, nes, sakė, lengviau yra visai naują marginį vystyti, 
negu bandyti pakartoti kokį pirmesni. Savo margučiais ji yra 
apdovanojusi daugelį amerikiečių ir lietuvių, iki pat Lietuvos 
atstovo Washingtone. Ona Mikulskienė

HELP WANTED MALĘ

KITCHEN HELP
General kitchen help needed 
in modern industrial cafeteria. 

(WEST SIDE AREA)
Preferably between 35 and 50 
years of age. Steady employ- 
ment.

The Charles Corp.
19701 S. MILĖS AVĖ.
(Warrensville Hghts.) 

MO. 2-8400 
An Equal Opportunity Employer 

(41-43)

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES
815 SUPERIOR AVĖ., CLEVELAND 14, Ohio

Call PR 1-6000

Europietė, Vienos valst. 
operos solistė Teresa Stich- 
Randall atliks pagrindinį 
vaidmenį ”Don Giovanni” 
operoje.

Padidėjęs bilietų išparda
vimas verčia manyti, kad 
Metropolitan operos vieš
nagė tokį susidomėjimą su
kėlė gerai parinktu operų 
repertuaru. Bilietai dar ga
lima gauti, bet jau ne vi

soms vietoms.
Bilietus parduoda kas

dien nuo 9:30 ryto iki 5:30 
p. p. Broadview Savings & 
Loan įstaigoje, 299 Euclid 
Avė.

• Pakvietimai į kun. A. 
Goldikovskio jubilėjų - ban
ketą, kuris įvyks balandžio 
24 d., gaunami kiekvieną 
sekmadienį po mišių šv. 
Jurgio parapijos salėje, ar
ba užsakant telefonu EN 
1-5617.

PRASIPLEčIANTI 
BENDROVĖ 

rytinėje miesto dalyje rei
kalinga vyrų ir motery dar
bui prie mašinų ir kt. dar
bams. Privalo kiek kalbėti 
angliškai.

Teirautis tel. 791-7878.

HELP WANTED FEMALE

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai: J. Pet
raitytė, E. Eidimtaitė, D. Martutė, D. Čiuberkytė, J. Balašai- 
tytė, R. Pliodzinskaitė, D. Maurukaitė, D. Zylytė, R. Vaitėnaitė, 
Ė. Razgaitytė, Ž. Neimanaitė, E. Giedraitytė, I. Banionytė, A. 
Šemetaitė, K. Aželytė, A. Baliūnas, P. Matulevičius, A. Plio- 
dzinskas, A. Urbonavičius, K. Razgaitis, J. Garka, P. Alšėnas, 
E. Šilgalis, A. Razgaitis, L. Stempužis, J. Juodėnas, A. Matu
levičius, V. Puškorius ir R. Zylė balandžio 16 d., 8 v. v., Šv. 
Jurgio parapijos salėje išpildys tautinių šokių pynę "Jaunimo 
Žaidimas”. Nuotraukoje trūksta šokėjų R. Butkutės, D. Juo- 
dėnaitės, I. Raulinaifytės. V. Pliodžinsko nuotrauka

RESTORANO 
BENDROVĖ 

IEŠKO.MOTERS 
ĮMONĖS 

VALGYKLAI.

BENDRA 
PAGALBA 

VIRTUVĖJE, 
VIRIMAS, 

PATARNAVIMAS 
NEREIKALAUJAMA 

PATIRTIES.
MES JUS 

IŠMOKYSIME. 
VAKARŲ IR RYTŲ 

PUSĖJE 
LAIKINAM IR PILNAM 

LAIKUI.
DIENOMIS IR VAKARAIS. 

GERAS ATLYGINIMAS, 
APMOKAMOS

ATOSTOGOS, UNIFORMOS, 
MAISTAS, ETC.

SKAMBINTI KASDIEN 
2:30 P. M. IKI 5:00 P. M.

HE. 1-5097

HEADEROPERATOR 
TRAINEE 

TOOL MAKER 
TOOL ROOM 

LATHE HAND 
Chandler Products 

Corp. 1
DIV. OF NAT’L SCREW & 

MFG. CO„ 
1491 Chardon Rd. 

An Equal Opportunity Employer 
(41-43)

WELDERS 
SET-UP MEN 

TURRET LATHE 
OPERATORS 
FOR 2nd SHIFT 

Expanding Shop 
Progressive Co.

Stock Equipment Co.
On Rt. 306. % Mi. N. Rt. 422 

CHAGRIN FALLS, OHIO 
247-5966

(41-43)

GREETINGS and BEST W1SHES
ALLIED ELECTRIC SEWER 

CLEANING COMPANY

ROTO-ROOTER SEW ER AND
DRAIN SERVICE

West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID & COLLINIVOUD 
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY 

Call KE 1-8187
549 EAST 185th ST.

IIoward and Louis Baker

JANITORIAL
Part Time Work

3 to 5 Hours Per Night
Need At Least 20 People 

Apply Saturday Between
9 A. M. to 12 Noon 
Ask for Mr. Cox

Cleaning Material & 
Supply Co.
10230 Berea Rd.

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

or
lst CLASS MEN 

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE
ENGINE LATHE

HONE OPERATOR 
Age open. Hourly rate, fringe 
benefits. First shift.
CIeveland Hydraulic
5055 Richmond Rd. at Milės Av.

Bedford Heights, Ohio
(38-44)

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

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

Skaityk ir platink
DIRVĄ

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVOS MINĖJIMO GEGUŽĖS 7 D.
TVARKARAŠTIS :

CLEVELAND, OHIO
VIEŠBUTIS:

PICK-CARTER HOTEL, TELEF. PR 1-7200 
Prospect and East 9th Streets

A. L. TAUTINĖS S-GOS TARYBOS POSĖDIS:
ENGLISH ROOM — MEZZANINE FLOOR 

NUO 12 IKI 5 VAL. P. P.

DIRVOS SUKAKTUVIŲ IŠKILMINGASIS POSĖDIS: 
EMBASSY ROOM

NUO 6 VAK. IKI 7 VAK.

BANKETAS
SVEČIAI RENKASI I 

CRYSTAL HALL — APAČIOJE 
(ten yra rūbinė)

KOKTAILIAI TEN PAT PRASIDĖS 7 VAL. VAK. 
VAKARIENĖ — 8 VAL. VAK.

ŠOKIAI
CRYSTAL HALL

ŠOKIŲ METU VEIKS BARAS

PROGRAMOS VEDĖJAS
JUOZAS STEMPUŽIS

• Velykų proga Dirva 
nepasirodys pirmadienį, ba
landžio 11d. Sekanti Dirvos 
laida išeis balandžio 13 d., 
trečiadienį.

• Birutė ir Juozas Bag- 
danskiai, veiklūs Tautinės
S-gos East Chicagos sky
riaus nariai, skrisdami į 
Havajus atostogų, buvo su
stoję Los Angelėje ir aplan
kė eilę savo artimų drau
gų, grožėjosi besiplečian
čiais tautiniais namais. 
Jiems patiko puiki Kalifor
nijos gamta ir galvoja atei
tyje čia įsikurti.

• Dirvos novelės konkur
sui iš JAV vakarų pakraš
čio paskutiniu momentu 
atėjo dar dvi novelės: Bal
takio "ženklas” ir Delfino 
"Anoji žiema”.

Be to, gauta pašte užsi
gulėjusi Krutulio novelė 

Kalnų dvare”.

• ALT pirmininkas inž. 
A. Rudis kovo 25 d. ALT 
valdybos posėdyje painfor
mavo valdybos narius apie 
Vasario 16 d. minėjimus 
Kongrese ir Senate, apie at
garsius amerikiečių spau
doje ir apie įvykusį veiks
nių pasitarimą Clevelande.

Ta proga jis suteikė žinių 
apie laimėjimus palikimo 
bylų reikalu Illinois valsti
jos prokuratūroje.

Kovo 26 d. jam teko da
lyvauti Washingtone su
ruoštame Atstovų Rūmų 
pirm. J. W. McCormack pa
gerbime.

• Albinas Stukas, iš Eli- 
zabeth, N. J., prisijungė 
prie to miesto ALT S-gos 
skyriaus pravedamo vajaus 
Vilties draugijai 10 dol. 
įnašu.

• Šiaulių Valstybinių 
gimnazijų 1940-41 metų lai
dų abiturientai prašomi 
pranešti savo adresus, kad 
oūtų galima pasiųsti infor
macinį laišką, liečiantį š.

Ar dalyvausite DIRVOS auksinės 
sukakties MINĖJIME-BALIUJE Toronte?

Laikas jau dabar rezervuotis vietą.
Minėjimas įvyks š. m. balalandžio 23 d., Toronte, Lietu

vių Namų didžiojoje salėje (Dundas-Ossington gt. kampas). 
Pradžia 7 Vai.

Vietų rezervacijos reikalu kreiptis į Lietuvių Namų admi
nistratorių. Telefonas 531-5414.

DIRVOS 50 METŲ . 
SUKAKČIAI PAMINĖTI KOMITETAS 

TORONTE

PLB VALDYBOS PAREIŠ
KIMAS VASARIO 16 GIM

NAZIJOS REIKALU
PLB 'Valdyba, 1966 ba

landžio 1 dienos posėdy su
sipažinusi su Vasario 16 
Gimnazijos Tikrinimo Ko
misijos duomenimis ir su 
Vokietijos LB Krašto Val
dybos ir kitų su gimnazijos 
išlaikymu bei darbu susi
jusių organų paaiškinimais, 
sutarė: -

1. Pareikšti padėką Tik
rinimo Komisijos nariams 
inž. V. Adamkavičiui, dr. P. 
Karveliui ir dr. P. Radvilai 
už atliktą išsamų tikrinimo 
darbą ir visiems organams 
bei paskiriems asmenims už 
parodytą rūpestį gimnazi
jos darbu bei likimu.

2. Persiųsti Tikrinimo 
Komisijos duomenis ir siū

lu. spalio 8 d. planuojamą 
Chicagoje susitikimą. Ra
šyti: R. Raslavičius (Son- 
ginaitė) 7234 S. Sacramen- 
to, Chicago, III. 60629 arba
B. Siliūnas, 4429 S. Rock- 
well, Chicago, III. 60632, 
Kanadoje — Vytautas Jo
naitis, 69 Hewitt Avė., To
ronto 3, Ont. 

PODAROGIFTS, INC., jų skyriai ir atstovai visose Jung
tinėse Valstybėse nuoširdžiai linki LAIMĖS ir SVEIKA
TOS gausiems KLIJENTAMS ir DRAUGAMS artėjančių

ŠVENČIŲ PROGA
Mes esame patenkinti ir džiaugiamės suteiktu patarnavi
mu, kada tūkstančiai Jūsų DOVANŲ sėkmingai buvo pri

statyti per PODAROGIFTS, INC.
Jūsų malonumas ir prisiminimas suteiks šilumos ir džiaugs
mo Jūsų tolimų giminių širdyse. Tas rūpestingumas suar

tins Jūsų gimines su Jumis per šias ŠVENTES.
Atsiminkite: Dovanos geriausios kokybės ir patvarios, o jų 

skubus pristatymas garantuotas.

PODAROGIFTS Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH (kampas 18th Street) 
New York, N. Y. 10003. Telefonas: 212 — 228-9547

GREETINGS and BEST W1SHES

WILLIAM E. MARSAL
SCIENTIFIC SHOE FITTERS

10519 CARNEGIE AVĖ. RA 1-4242

lymus Vokietijos LB Kraš
to Valdybai ir Vasario 16 
Gimnazijai susipažinti ir 
dėl jų pasisakyti. Galuti
niai duomenys lietuvių vi
suomenei bus paskelbti po 
šių pasisakymų.

3. Vieningu PLB Valdy
bos įsitikinimu, Vasario 16 
Gimnazija, būdama vienin
telė tokios rūšies lietuviško 
švietimo ir auklėjimo insti
tucija svetur, atlieka ne tik 
reikšmingą vaidmenį lietu
vybei išlaikyti, bet ir išei
vijos lietuviams jungti ir 
lietuvių tautos bei Lietuvos 
vardui svetur garsinti. Dėl 
to PLB Valdyba, reikšdama 
padėką Vokietijos LB va
dovybei ir visiems laisvojo 
pasaulio lietuviams, kurių 
pastangomis Vasario 16 
Gimnazija įkurta, išlaikyta 
ir išugdyta, kartu trokšta, 
kad šis išeivijos lietuvių 
švietimo židinys augtų, 
stiprėtų ir tobulėtų. To bus 
pasiekta dviem keliais: 1) 
šalinant pastebėtus trūku
mus ir 2) gimnaziją re
miant. Trūkumų šalinimas 
yra Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės kompetenci
joje ir rankose. Gimnazijos 
rėmimas apima visus lais
vojo pasaulio lietuvius. Dėl

to PLB Valdyba prašo: 1) 
aukotojus ir rėmėjų būrelių 
vadovus tęsti ligi šiol taip 
gražiai ir ištvermingai vyk
dytą savo darbą, 2) visus 
galinčius kvalifikuotus pe
dagogus, ypač mokslus bai
gusį patriotinį jaunimą at
siliepti į kvietimą ir vykti 
nors terminuotai į Vasario 
16 Gimnaziją dirbti, 3) gera 
valia ir tautinio solidarumo 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

SCHENLEY 
DISTILLERS 
COMPANY
10012 CARNEGIE AVĖ.

Phone 231-5864

GREETINGS and BEST WISHES

WELCH SAFE & MACHINERY 
MOVING CO.

3558 East 104 St. MI 1-9118

dvasia padėti šalinti visas 
kitas kliūtis, atsirandančias 
Vasario 16 gimnazijos dar
bo kelyje.

PLB Valdyba

• Lietuvių Fondo nariai, 
kurie yra pakeitę ar pakei
čia gyvenamąsias vietoves, 
yra prašomi skubiai pra
nešti savo naujus adresus, 
pažymint zip code, LF val
dybai: 6643 So. Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629.

Mirus Fondo nariui, jo 
artimieji taipgi yra prašo
mi skubiai apie tai painfor
muoti LF valdybą.

Lietuvių Fondas, 6643 S. 
Maplewood, Chicago, III. 
60629. Tel. PR 8-2858.

(Sk.)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. A.

Teis. VLADUI BUKAVECKUI
mirus, jo žmonai p. J. BUKAVECKIENEI, duk

roms ALDONAI, INAI ir sūnui TADUI bei jų 

šeimoms gilią užuojautą reiškia

Emilija ir Antanas Vaišniai

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje nariui
A t A

VLADUI BUKAVECKUI 
mirus, jo žmonai-JANINAI, dukroms ir sūnui su 
šeimomis gilią užuojautą reiškia

SLA 322 Kuopos Valdyba 
Chicagoje

Mielai JANINAI BRAZINSKIENEI ir sūnui

ALGIRDUI su šeima, vyrui ir tėvui

JUOZUI BRAŽINSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Leokadija ir Antanas Tverai

GREETINGS and BEST WISHES

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING

19 6 6 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 Mayfield Rd. FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES

BILL’S SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 3 8th YEAR
Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST WISHES 
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW 1966 OLDSMOBILE 

13123 Detroit Avė. AC 6-6433

GREETINGS and BEST WISHES

HARWILL ICE CREAM CO.
6519 Carnegie Avė. HE 1-7979

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND VAULT CO.
8616 BUCKEYE ROAD

CE 1-3538 1

GREETINGS and BEST WISHES

THOMAS J. UNIK CO.
INS URANCE

ANY KIND ANYWHERE

815 ERIESIDE 861-0200

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

WILSON PURE 011
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue 341-4041
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