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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

STALINO DUKTĖ
SVETLANOS ALELUJEVOS PABĖGIMAS Į 
JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES ĮVYKO 
TUO LAIKU, KAI ČIA VIS DAUGIAU ĮSIGALI 
NUOMONĖ, KAD KOMUNIZMAS YRA GYVE
NIMO FAKTAS, PRIE KURIO REIKIA TIK PRI

PRASTI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Milijonų pabėgėlių iš 
sovietinio rojaus tarpe 
pagaliau atsirado ir Svet
lana Alelujeva, Juozo Sta
lino duktė. Tie milijonai, 
vaizdžiai tariant , jau 
anksčiau nubalsavo sa
vo kojomis nepasitenki
nimą komunistiniu reži
mu. 'Nepasitenkinimas’ 
— labai švelnus išsireiš
kimas, tiksliau būtų kal
bėti apie komunistinio re
žimo prieštaravimą bet 
kokiom žmoniškom ver
tybėm. Bet nepaisant mi
lijonų liudininkų parody
mų pasaulyje ( vis dau
giau ir daugiau įsigali 
mintis, kad komunisti
niai režimai yra, taip 
sakant, neišvengiami ir 
todėl reikia su jais gali
mai švelniau elgtis ir 
bendradarbiauti. Net vi
sa eilė teologų pradėjo 
aiškinti, kad komunisti
nis režimas faktinai ne
prieštarauja religijai ir 
net galimas su komunis
tais koks nors vaisingas 
'dialogas’ tiesai konsta
tuoti. Savaime aišku,kad 
kai kurių komentatorių 
akyse milijonai paverg
tųjų žmonių yra labai pa
tenkinti savo likimu ir 
nieko kito nenori. Tai 
pažiūrai talkininkauja ir 
faktas, kad komunisti
niai režimai švelnėja ir 
prileidžiama, kad anks
čiau ar vėliau galėtų at
eiti laikas, kada ir komu
nistinių kraštų valdovai 
vadovausis tik noru pa
kelti savo gyvento jų ger
būvį. Dėl visa to, 'kapi
talistiniai' kraštai nuta
rė galimai greičiau nu
tiesti draugiškumo ir ki
tokius tiltus į Rytus, ir

ŠVEICARŲ SPAUDA APIE 
PALECKIO

„Neue Zuericher Zeitung” 
žymiausias šveicarų dien
raštis, balandžio 24 d. sek
madienio numeryje įdėjo il
goką straipsnį apie Justo 
Paleckio pakeitimą Motie
jum šumausku sovietinės 
Lietuvos „prezidento” pa
reigose. Laikraštis pastebi, 
kad Paleckio neišrinkimas 
nereiškiąs, jog jis patekęs į 
Kremlio nemalonę. Priešin
gai, Paleckis išrinktas So
vietų Sąjungos tautybių 
sovieto pirmininku. Tokiu 
būdu Maskva atžymėjo Pa
leckį už jo besąlyginį pa
klusnumą. Laikraštis nuro
do, jog Lietuvoje ta pati 
ekipa pasiliko valdžioje be 
pertraukos jau visą ketvirt- 
dalį amžiaus, nes ji sugebė
jo prisitaikinti prie visų 
vėjų, pūtusių iš Kremliaus. 
Šalia Antano Sniečkaus, 
Lietuvos komunistų parti
jos generalinio sekreto
riaus, Paleckis ilgiausiai iš
liko valdžioje. To jiedu pa
siekė, dėka mokėjimo pri
sitaikinti ir dėka ištikimy
bės Maskvai. Laikraštis

susirūpino, kad 
tose ’patiltė-

žiūrint į nūdienę 
Svetlanos pabė
gai! pasirodyti

net tie, kurie į tai žiūri 
gana skeptiškai, kaip 
pavz. vakarų vokiečiai, 
staiga 
neliktų 
se”...

Taip 
padėtį, 
girnas 
esąs labai svarbus, nes 
jis prikištinai dar kartą 
pakartojo, kad komunisti
nis režimas nėra žmoniš
kas ir tuo pačiu natūra
lus, bet tik jėga primes
tas. Ir kaip toks jis nega
li ’sušvelnėti" ar pasi
keisti, bet tik išnykti.

Niekas turbūt nėra 
tiek daug prisidėjęs prie 
komunizmo sutvirtinimo 
kaip Stalinas. Tiesa, ga
li aiškinti, kad iš viso jis 
nebuvo tikras komuni- 
tas, bet tik žiaurus pa
mišęs diktatorius. Iš tik
ro jis buvo toks tik todėl, 
kad pasidarė logiškas 
išvadas iš sistemos, 
kuri jį iškėlė į viršū
nes. Milijonų žmonių gy
vybės buvo paaukotos 
tam, kad sukūrus geres
nę ateitį, tačiau ji pasi
rodė esanti tokia, kad jo
je pradėjo trokšti net pa
ties Stalino duktė.

Galimas daiktas, kad 
jei jos asmeniškas gyve
nimas būtų kitaip susi
klostęs, jei ji, pavyz
džiui, būtų laimingai iš
tekėjusi už kokio ” sovie
tinio vyro” ji gal įr to
liau tyliai neštų savo 
'naštą’, kuri nebuvo vie
na iš blogesnių, bet iš pa
čių geriausių Sovieti- 
joje. Juk nepaisant kai ku
rių jos tėvo metodų pas
merkimo, Stalinas vis* 
dar užima garbingą vie-

NUŠALINIMĄ
apibūdina sovietinės Lietu
vos valdžią kaip Maskvos 
politikos organus Lietuvo
je.

Toliau laikraštis pateikia 
Justo Paleckio bei jo įpėdi
nio, Motiejaus Šumausko, 
biografijas ir primena, kad 
komunistinis režimas buvo 
įvestas Lietuvoje po to, kai 
raudonoji armija užėmė 
kraštą. Lietuva pateko So
vietų Sąjungos „įtakos sfe
ron”, Maskvai susitarus su 
Hitleriu. Nuo to laiko Pa
leckis ir atsidūrė valdžioje.

Straipsnio gale „Neue 
Zuercher Zeitung” pastebi, 
kad Maskva baltų komunis
tus demonstratyviai iškelia 
į pirmąsias vietas. Sovietų 
Sąjungos politbiuro nariu 
prieš kurį laiką paskirtas 
latvis Pelše, o šio vieton Pa
leckis paaukštintas Sovietų 
Sąjungos tautybių sovieto 
pirmininku. Maskva taip 
elgiasi, norėdama užšachuo- 
ti Baltijos valstybių gau
sios emigracijos veiklą. 
Emigrantai prikiša Mask
vai priverstinę rusifikaciją. 

tą oficialioje sovietų is
torijoje ir paskutiniais 
metais net jaučiamas 
valdžios noras tai ypatin
gai pabrėžti. Bet likimo 
ironija panorėjo, kad 
Svetlana ištekėtų už indo, 
į ką valdžia pažiūrėjo 
gana kreivai. Santykiai 
su bet kokiais užsienie
čiais ir šiandien yra so
vietų piliečiui greičiau 
minusas negu pliusas, ne
bent jis turėtų specialų 
pavedimą — to neturėtų 
užmiršti ir mūsų 'bendra
darbiavimo' mėgėjai...

Kaip ten būtų, atrodo, 
kad tas grynai asmeni
nis momentas daugiau
siai sugriovė Svetlanai 
įskiepytą tikėjimą ko
munizmui. Grynai as
meniniai rūpesčiai pri
vertė ją tikėti, kad yra 
kažkas aukščiau už žmo
gų ir jo absoliučią prie
vartą kitam. Tai jos Die
vas, kuris jai yra gyve
nimo ir teisingumo jėga. 
"Jei aš kalbu apie Die
vą” — pareiškė ji spau
dos konferencijoje — 
"aš kalbu apie laimę gy
venti ir džiaugtis šioje 
žemėje gyvenimu (And 
when I am talking about 
God, I am just talking 
about happiness to live 
and enjoy life on this 
earth). Kitaip sakant, ji 
nenori atlyginimo už sa
vo kančias po mirties, 
bet teisingumo dabar, 
laisvės būti pilnu žmo
gumi. Tą troškimą ir ga
limybę ji sutapdina su 
Dievu.

Nenuginčijant, kad tai 
yra tam tikras religinis 
jausmas, nors ir nelabai 
konvencionalus, neturįs 
nieko bendro su tradici
nėm tikėjimų dogmom 
ir formom, reikia čia 
pat pastebėti, kad net 
toks 'laisvas' tikėjimas, 
Svetlanos autoritetingu 
aiškinimu, nesutinka su 
komunistinio režimo pa
grindais. Kas reiškia, 
kad tie, kurie tikisi, jog 
tam tikrų religinių apei
gų atlikimo leidimas So* 
vietijoje jau reikštų

(Nukelta į 2 psl.)

LB_Bostono apylinkės naujoji valdyba ir rinkiminė komisija. Sėdi iš kairės: apylinkės valdybos sek
retorius Br. Kruopis, vicepirm. adv. J. Grigalius, pirmininkas A. Matjoška, vicepirm. A. Lapšys, ižd. 
St. Augonis. Stovi rinkiminė komisija: A. VileniŠkis, J. Bakšys, J. Liutkonis, pirm. Pr. MuČinskas ir 
finansų sekr. H. Čepas. Apylinkės valdyba ir rinkiminė komisija kviečia Bostono įr apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti LB Tarybos rinkimuose gegužės 6 ir 7 d.d. Balsuojama bus ALT S-gos namuose, 
484 E. 4th St., So. Bostone.

Kandidatai į JAV LB Tarybą ir Jaunimo Sekcijos nariai tariasi jaunimo reikalais. Iš kairės: Jūra Gai- 
liušytė — PLB Jaunimo Sekcijos vicepirm., Vaclovas Kleiza — JAV LB CV narys jaunimo reikalams, 
Dalia Tallat-Kelpšaitė -- buvusi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komiteto narė užsieniečių ir 
svečių reikalams, Milda Lenkauskienė — PLB Jaunimo Sekcijos vicepirm, ir PLB Valdybos sekreto
rė, ir Vytautas Kamantas — PLB Jaunimo Sekcijos pirm, ir PLB Valdybos narys jaunimui.

J. Gailiušytės nuotrauka

TARYBOS RINKIMAI IR JAUNOJI
KARTA ALGIS ZAPARACKAS

š. m. gegužės mėn. 6 ir 
7 d.d. bus vykdomi JAV lie
tuvių bendruomenės tary
bos narių rinkimai. Agita
cija kolonijose eina pilnu 
tempu. Įvairių grupių ir 
partijų atstovai planuoja 
strategiją, sudarinėja jiems 
priimtinų kandidatų sąra
šus, rašo propagandinius 
lapelius, siunčia laikraš
čiams savo straipsnius, nuo
traukas ir telefonais ragina 
savo pažįstamus balsuoti 
tik už jų sudarytus kandi
datų sąrašus, žodžiu gyve
name rinkiminės kompani
jos įkarštyje.

P e r ž i ūrėjęs kandidatų 
sąrašus pastebėjau, kad 
Jaunimo Metų veikla pagy
vino visuomeninę veiklą ir 
šie rinkimai nemažai pri
traukė į kandidatų sąrašą 
naujų veidų ir kandidatų 
skaičius padidėjo. Gaila, 
kad jaunimo atstovų, paly
ginus su vyresniais, yra 
permažai. Mes visą laiką 
sielojamės, kad reikia jau
nimą įtraukti į mūsų cent
rinių organizacijų veiklą, 
bet atrodo kolonijose tie

siog bijomasi, kad jauni
mas neperimtų ”valdžios” 
į savo rankas. Jaunimas 
yra daug kuklesnis, jie ne
turi tokio veržlumo į visuo
meninę veiklą kaip vyres
nieji. Didžiausia kliūtis 
yra ta, kad daugumas jų 
nepritampa į vyresniųjų 
susigrupavimus. Visi lietu
viški laikraščiai yra vyres
niųjų rankose, kurie for
muoja lietuvių bendruome
nės viešą opiniją. Jaunimas 
nėra pajėgus atremti kar
tais visai neteisingą jauni
mui daromą priekaištą dėl 
silpno lietuvių kalbos žino
jimo, arba jų parašomi 
straipsniai ignoruojami, vi
sai nededami į laikraščius. 
Mes turime susigyventi su 
ta tikrove, kad jaunoji kar
ta turės perimti mūsų veik
lą ir jeigu mūsų veteranai 
visuomenės veikėjai nepri
trauks jaunimo į visuome
ninę veiklą, mūsų dabarti
nės veiklos pastangos bus 
visiškai bergždžios.

Dažnai minim, kad turi
me Amerikoj netoli milijo

no lietuvių kilmės žmonių. 
Kiek iš jų jaunosios kar
tos dalyvauja lietuviškoj 
veikloj ? Neapsiriksiu paša-. 
kęs, kad labai mažai, nes 
jie :iš pat mažens nebuvo 
pratinami šiai veiklai ir 
jiems mūsų veikla nelabai 
suprantama. Mums reikia 
kovoti su čia gimusiais lie-

(Nukelta į 3 p si.)

IŠ VISO PASAULIO

* VAK. VOKIETIJOS liutero
nų vadovas dr. Martin Niemo- 
eller ir JAV dailininkas Rock- 
well Kent buvo apdovanoti Le
nino taikos premijomis. Iš kitų 
valstybių atstovų premiją ga
vo Pietų Afrikos teisininkas 
Abram Fisher ir Meksikos 
dail. David Alfaro Sigueiros.

Jei vieni pasižymėjo savo 
prokomunistine veikla, pasto
rius Niemoelleris išskirtas ne 
tik už ankstyvesnį antinacinį nu. 
sistatymą, bet ir už pasisaky
mus prieš JAV už Š. Vietnamo 
bombardavimą.

* IŠ R. KINIJOS plaukiančios 
žinios skelbia apie kruvinas ko
vas tarp "raud. gvardijos" na
rių ir kariuomenės dalinių. Ski
limas jaučiamas ir "raudongvar- 
diečių" eilėse.

* SENAT. M. MANSFIELD 
pareiškė, kad Šv. Vietnamo bom
bardavimai neatsiekią savo tiks
lo. Jis siūlo sustiprinti įsitvir
tinimus į pietus nuo neutralios 
zonos, skiriančios abi Vietna
mo dalis ir tuo užkirsti kelią 
komunistų infiltracijai.

* PRAVOSLAVŲ VELYKOS 
buvo švenčiamos ir Maskvoje, 
Dar kelios užsilikusios cerk
vės buvo perpildytos. Masėje' 
vyravo vyresnio amžiaus žmo
nės, tačiau maišėsi ir jauni
mas. Jaunimo daugiau matėsi 
buriuojantis prie cerkvių ir se* 
kant retai matomą religinį ce
remonialą. Miniai tvarkyti bu
vo iššaukti ir policijos daliniai,

* ANGLUOS MlNlSTERIŲ KAZ 
BINETAS ilgame savo posėdy
je pritarė premj. Wilsono pla
nui įstoti į Europos Bendrąją 
Rinką tam tikromis sąlygomis.

* JAV NEGRŲ VADAI pasta
ruoju metu savo kalbose pabrė
žia reikalą susilaikyti nuo riau
šių ir kitų nerimą keliančių pro * 
testo veiksmų. Jie siūlo daugiau 
dėmesio kreipti į teisėtą politi
nį kelią savo tikslams at.«d
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DETROITO LIETUVIAI! 
Balsuodami parodysime savo 

tautinį subrendimcĮ
Stovime JAV Lietu

vių B-nės Tarybos rin
kimų išvakarėse. Jų 
svarba didelė. Taryba - 
tai laisvos Lietuvos sim
bolinis seimas. Jeigu 
mes patys negerbsime 
savo lietuviškų demokra
tinių institucijų, tai kas 
gi kitas galės jas remti, 
veikti ir jomis didžiuo
tis? — Svetimieji to ne
padarys. Taryba renka
ma visų lietuvių bal
sais. Kiekvienas lietuvis 
ar lietuvė,sulaukę 18 m., 
turi teisę balsuoti. Iki 
šiol turėjome 4 Lietuvių 
Bendruomenės Tarybas. 
Š.m. gegužės mėn. 6 ir 
7 dienomis išrinksime
5-tąją Tarybą.

Detroitas, Clevelan- 
das, Columbus, Roches- 
teris, Buffalo ir Pitts- 
burghas, t.y. šių miestų
L.B-nės apyl. yra įjung
tos į III-čiąją rinkimų 
apygardą. Šiai apygardai 
priklauso 20 kandidatų. 
Detroitas šįkart davė 6 
kandidatus — tai pirmas 
džiugus įvykis JAV lietu - 
vių gyvenime. Ir tie kan
didatai savo gilia erudi
cija, mokslu, bendruome
ninės lietuvių veiklos 
subrandinti vyrai tikrai 
verti būti išrinktais! Vi
sų šešių paminėtų mies
tų lietuvius prašome ne
būti tik parapijiniais 
patriotais. Balsuodami, 
paremkite Detroito tik
rai rimtus ir kovoje dėl 
Lietuvos laisvės išbandy
tus kandidatus. Taigi, 
balsuokime už 10 kandi 
datų! Pasirinkime ge
riausius.

Iki šiol mūsų visuo
menė buvo abejinga ir 
šalta Tarybos rinkimuo-

STALINO 
DUKTĖ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
Kremliaus atsisakymą 
nuo tam tikrų savo prin
cipų, labai klysta. Iš tik
ro, tai leidžiama tam, 
kad apmulkinti žmonių 
akis, kai valdžiai tas rei
kalinga.

Išvadoje, pati Stalino 
duktė paliudijo, kad su ko
munizmu reikia ne bend
radarbiauti, bet kovoti.

***
Šiuo tarpu dar sunku 

suvokti, kokį spūdį Ame
rikos viešosios nuomo
nės formavimui padarys 
Svetlana Alelujeva, nors 
jos ir vardas ir vartoja
ma motinos pavardė, ki
lusi iš ’Al eluja’, yra la
bai simboliški. Chiča- 
giškis Daily News prane

ša apie tokį vienos Svet
lanos spaudos konferen
cijos dalyvės įspūdį:

"Vėliau, palmėmis iš
puoštoje viešbučio halė
je, viena gražiai apsi
rengusi ponia užsimetu
si raudoną vilnonį ap
siaustą, užsidegė cigare
tę ir paklausė savo pa
lydovo:

’Ar jūs tikite, kad ji 
nuoširdžiai kalba? Taip 
atrodo, bet mes visados 
esame tokie neišmanė
liai (dopes). Mes tikime 
viskam. Kaip moteris ga
li taip staiga apsispręs
ti ir palikti savo vai
kus?...’ ” 

se. Atrodo, buvo galvoja 
ma — kam balsuoti, jei
gu neturime valstybės, 
teritorijos ir valdomų 
žmonių? Neturime savų 
kalėjimų... teismų... Juk 
patys gyvename tik sve
čioje šalyje... Esą daugu
mas mūsų patapome šios 
šalies piliečiais ir esa
me valdomi šio krašto 
demokratinės valdžios.

Kad gyvename svečio
je šalyje, — tai tiesa. 
Bet taip pat tiesa, jog 
šio krašto valdžia ir įs
tatymai mum nedrau
džia palaikyti savo lie
tuviškas tradicijas, kal- 
bėti lietuviškai, ugdyti 
laisvos Lietuvos valsty
binę mintį, ugdyti bei 
puoselėti lietuvybę. Juk 
iki šiol nepriklausomos 
Lietuvos institucijos — 
pasiuntinybės bei konsu
latai yra pripažįstami ir 
jie čia laisvai atlieka sa
vo funkcijas, kaip ir ne- 
prikl. Lietuvos laikais.

Neturėtume pamiršti, 
kad kova dėl savo valsty
bės atkūrimo kartais už
trunka ilgai. Štai nuo pas
kutinio Lietuvos padali
nimo, nuo 1795 m. iki 
1918 m. užtruko net 123 
metai! Jeigu ir šįkart 
kova dėl nepriklausomy
bės ir laisvės kiek il
giau užtruktų, mūsų pa
reiga paruošti jaunes
nes kartas. Jos pavel
dės ne tik mūsų tautos 
kultūrą, mokslą, tradi
cijas, gražią kalbą ir me* 
ną. Jos paveldės iš mū
sų ir kovą dėl Lietuvos 
laisvės. Jos paveldės ir 
Lietuvių Bendruomenės

Patraukite Stroh’s

Pasiimkite sesią 
paketą liepsnoj 
darvto skonio

Stroh’s patogiai atidaromose skardinėse tei
kia progą džiaugtis liepsna darytu skoniu. 
Lengvai atidaromas ... lengvai sutalpinamas 
ir lengvai atšaldomas. O kai dėl skonio, kurs 
tikrai skirtingas, joks kitas amerikoniškas 
alus neprilygsta Stroh’s. Liepsna darymas
suteikia tą skirtumą ir Stroh’s yra vienin
telis liepsna darytas alus. Pasirinkite porą 
paketu po šešis Stroh’s 12 uncijų žiedu ati
daromas skardines šiandien. The Stroh Brevvery Company, Detroit. Michigan 48226

Lietuvių 
Tarybos 

laisvi ir 
rinkimai

Tarybos rinkimų tradici
ją-

Taigi, JAV 
Bendruomenės 
rinkimai, tie 
demokratiniai
— tai juk viena grandis 
Lietuvos laisvinimo ko - 
voje. Didesnis balsuo
tojų skaičius parodo mū
sų, laisvos Lietuvos, idė
jos nemarumą, mūsų 
teisę ir teisybę. Vieni 
miršta ar pavargsta. At
eina jų vieton kiti. Iki 
šiol neparodydavome 
šiem rinkimam reikia
mo ir būtino dėmesio. 
Gal nesupratome rinki
mų svarbos. Didžiausias 
balsuotojų kiekis tesiekė 
vos 7000. Atrodo,be dide
lio sunkumo galėtume 
lengvai prie urnų sutelk
ti bent 20.000 rinkikų. Mū- pasirodė daugiau ar mažiau 
sų, visų lietuvių šventa 
pareiga, įsijungti į šių 
rinkimų procesiją. Tėvų 
pareiga taip pat pakalbin
ti ir savo vyresniuosius 
vaikus (kuriem jau yra 
18 ar daugiau metų), kad 
ir jie balsuotų. Tai lie
tuviška pareiga.

Balsuodami, rinkdami 
savo apylinkių geriau
sius atstovus Tarybon, 
kartu parodome savo tau
tinį bei valstybinį subren
dimą - sąmoningumą. O 
tie, kurie bus išrinkti Ta
rybon jaus stiprų lie
tuvišką užnugarį, visuo
se jų siekimuose, visuo
se lietuviškuose darbuo
se.

Ir Detroitas iki šiol 
buvo apsnūdęs... Šįkart 
išstatė net 6 kandidatus! 
Iki šiol turėjome tik vie
ną tarybos narį. Ir kas 
labiausia džiugu, kad vi
si Detroito kandidatai tin
ka būti išrinktais. Jie yra 
gilios erudicijos, di
džiai susipratę - sąmo
ningi lietuviai ir turi

MUZIKOS IR LITERATŪROS VAKARAS PHILADELPHIJOJ

ALT S-gos Philadelphijos 
skyriaus balandžio 15 d. 
ruoštas muzikos ir literatū
ros vakaras ryšy su premi
jos įteikimu laimėtojams 
Dr. A. Budreckiui ir J. Bu- 
beliui už rašinius ir kores
pondencijas pr. metų Dir
vos laidose, praėjo deramo j 
rimty ir dvasios atsigaivi
nimo ženkle. Meninėje pro
gramoje dalyvavo iš kitų 
vietovių kviestiniai litera
tai, Henrikas Lukaševičius 
ir Stasys Jakštas, o taip 
pat premijų laimėtojai — 
nežinomieji kūrėjai, išdrįsę 
per se ipsum kuo prie lite
ratų prisišlieti. H. Lukaše
vičius vykusiai paskaitė 
vieną ilgesnį rašinį prozos 
formoje, o St. Jakštas — 
kelis poezijos dalykus. Jie 

literatūrinėmis 
O kaip su ki- 
Dr. A. Budrec- 
trūko literatū-

sugebą lipti 
pakopomis, 
tais dviem? 
kio kūrybai 
rinio balzamo. Gaila, kad 
jis neparinko kitą kokią 
lengvesnę temą ir žymiai 
trumpesnę.

daug nuopelnų JAV Lie
tuvių Bendruomenės dar
buose. Jie yra pavyzdin
gi ir kitų lietuviškų or
ganizacijų veikėjai.

Tad, visi, broliai ir 
sesės, atlikite gegužės
6-7 d. savo lietuvišką 
pareigą! Nedalyvauda
mi rinkimuose mažina
me Lietuvių Bendruome
nės prestižą. Negana to, 
šios rūšies Tarybų rin
kimus juk stebi ir sveti
mieji, gi mažas balsų 
kiekis menkina mūsų tau
tos įtaką kitose tautose, 
o ypač amerikiečiuose. 
Pagalvokime apie tai!

VI. Mingėla

J. Bubelis išėjo su poezi
ja net du kartu. Pirmoj da
ly jis buvo daugiau negu 
vidutinis, kūrybiškas, eilė
daroj nemodernus, liejąs 
daugiau tėvynės meilės il
gesį. Antrame pasirodyme 
prabilo su humoristine kū
ryba liečiant gyvenimo ak
tualijas ir čia buvo neblogi 
gabalėliai, o tik garso pa
šykštėjo — toliau sėdintieji 
ne viską išgirdo.

J. Bubelis smarkiai kra
tosi poeto vardo r— sako — 
iš kadaise sukeverzotų ei
lučių išliko keletas nuotru
pų ir išrūšiavus pagel
tusius lapelius, dar vienas 
kitas jų išvengė šiukšlių 
dėžės prieglobsčio ir tas 
buvo paskaityta viešai. Jis 
turi į meninį polinkį galių* 
tik gal kitu keliu nuėjo ir 
jo išblaškytas gyvenimas 
sutrukdė meniniam talen
tui sušvisti.

Labai gražiai pasirodė 
Brigita Pumpolytė su savo 
styginiu kvartetu, išpildy
dama keletą kompozitoriaus 
Mendelsono kūrinių.

Ji savo muzikinį talentą 
tebevysto sparčiai siekda
ma muzikinio meno viršū
nių. šį kartą ji susirinku
sius nustebino savo suge
bėjimais ir reikia manyti, 
kad per sekančius pasirody
mus ji visapusiškai pasi
temps, bus iškilesnė bei 
pranašesnė su smuiku sa
vo švelniose rankutėse.

Scenoje trūko mikrofono, 

ANCHOR STEEL & CONVEYOR CO.
OF

DEARBORN, MICH.
URGES YOU TO 1NVESTIGATE THE FINE OPPORTUNITIES THAT 
EXIST IN THE RAPIDLY EXPANDING MATER1AL HANDLING 
INDUSTRY.
ANCHOR HAS BEEN A LEADER IN THE CUSTOM ENGINEERED 
CONVEYOR FIELD SINCE 1925 AND IS STILL GROW1NG.
WE OFFER YOU A CHANCE TO GROW W1TH US, 1F YOU CAN 
MEET THE FOLLOW1NG MIN1MUM REQUIREMENTS:

ESTIMATORS—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DESIGNERS—MECHANICAL OR ELECTRICAL 
ENGINEER

DRAFTSMEN—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DETAILERS—MECHANICAL DRAWING EDUCATION
CALL OR WR1TE

MR. ADE CZARNECKI—VICE PRES. ENGINEERING
MR. GEORGE GARR1SH—CHIEF ESTIMATOR

(43-52)

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph F. Gribauskat 
Executive Secretary

313 — 846-6000
6906 KINGSLEY AVĖ.

DEARBORN, MICH. 48126
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

ON INVESTMENTS
Units of $100 00 
Dividend Checkj 
Mailed Ouarterly

BONUS SAVINGS 
it» of $1,000.00 

For 3 Year« 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 Se. 49th Court
CICERO, IUINOIS • 60650

Phone (Area Code 312) 656-6330
HOURS*. Mon. 9*6; Teei.. Thur*., Frt. 9-5; Sat 9-1 ♦ Wed. Ooaed 

ScvHgi fft By The Of The Monfh WW f«ri» F r o* T*» l»f.

kurio pagalba būtų galėję 
kalbėtojo garsą pastiprinti. 
Ne visi kalbėtojai būna 
stipriabalsiai, o užsirėkti 
lengva — ir kas iš tos stip
resnės pradinės gaidos, kai 
užbaigoje dusliomis iško- 
šiama.

Po programos jaukiai pa
sižmonėta, pasilinksminta, 
pasišokta. Vaišių stalas bu
vo turtingas. Svečių atsi
lankė gražus būrelis, jų 
tarpe buvo ir iš tolimesnių 
vietovių, mat, tą dieną vy
ko ALT S-gos Rytų apy
gardos atstovų suvažiavi
mas, kurs gvildeno aktua
liuosius organizacinio gy
venimo reikalus bei aptarė 
busimojo seimo, Chicagoje, 
ruošą.

Mūsų bendruomeniniame 
gyvenime apstu visokių su
sibėgimų, minėjimų ir kul
tūrinių parengimų, kuriuo
se vertėtų daugiau įspraus
ti literatūrinių — dailiojo 
žodžio vakarų, paįvairinant 
muzikos ar dainos meno 
prieskoniais, kas gal didele 
dalimi padėtų nuo mūsų 
dvasinės apkurtimo ligos 
išsigelbėti.

Gili padėka priklauso 
ALT Sgos Philadelphijos 
skyriaus valdybai už pras
mingą spaudos įvertinimą 
ir jos atliekamos misijos 
supratimą, kartu pager
biant jos darbuotojus, o 
taip pat ir už suruošimą 
muzikos ir literatūros va
karo. (vd)
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Nutarimų vykdymas
Gegužės 1 d. Dirvos laidoje, 1 psl., skai

tome apie tokį PLB Jaunimo Sekcijos nutari
mą: ... Jaunimo Sekcija nutarė kreiptis į knygų 
leidyklas, į laikraščių redakcijas, kad užsienie
čiams būtų siunčiamos knygos ir laikraščiai, jau
nimo žurnalai ir t.t. veltui arba papiginta kaina, 
ypač turint omenyje, kad kituose kraštuose dole
ris labai brangus. Būtų gerai, kad jaunimo ir ki
tos lietuvių organiacijos atkreiptų dėmesį ir už
prenumeruotų laikraščių, arba nupirkę nusiųstų 
knygų...”

Nutarimas, kaip nutarimas, tik jis baigiasi 
sugestija, gal tik pageidavimu, kad "būtų gerai”, 
jei kas nors atkreiptų į tai dėmesį. Šitaip nuta
riant ir čia pat nutarimą paliekant sugestija ki
tiems, kažin ar ko vertas.

Knygų ir laikraščių leidyklos su tokiomis su
gestijomis susiduria ne pirmą kartą. Knygų vajų 
neseniai buvo pravedęs Balfas. Laikraščiais jau 
aprūpinama Vasario 16 Gimnazija ir kt. jaunimo 
auklėjimo institucijos. Bet tos institucijos pačios 
pasirūpina pageidaujamais spaudos leidiniais. 
Grįžtant prie Jaunimo Sekcijos nutarimų, nenorė
tum žmogus pasilikti prie tos minties, kad jauni
mo atstovai suvažiavo ir pribarstė pilną krepšį 
tik gerų sugestijų. Užtat ir pasigendama tų nutari
mų vykdymo plano.

Jaunimo atstovai taip pat privalėtų būti ge
rai informuoti apie tas sąlygas, kurias kai ku
rios leidyklos jau yra paskelbę. Pavyzdžiui, savo 
laiku Dirva skelbė sumažinanti prenumeratą stu
dentams iki 6 dol. metams. Vienas kitas studen
tas tąja nuolaida naudojasi, bet kad jaunimo orga
nizacijų vadovybės būtų atkreipę į tai didesnį dė
mesį, ženklų labai nedaug.

Tokie dalykai reikalingi ne tik nutarimų, jų 
vykdymo plano, bet ir abiejų pusių darbo koordi
nacijos.

***
Apie "ŠIŲ METŲ MADĄ" skelbia Elta (žiūr. 

Dirvos gegužės 1 d. laidą 2 psl.). Girdi, būtų ge
rai, kad visos organizacijos nors po truputį au
kotų Tautos Fondui ir tuo pačiu didintų paramą 
Vliko veiklai. Dalis organizacijų, didelių ir mažų, 
aukodavo Tautos Fondui ir iki šiol. Kartais auko
ja ALT'ui manant, jog vistiek tos aukos eina tam 
pačiam tikslui. Tik šiemet, tas aukas stengian
tis suintensyvinti, patiekiamas naujas tos mados 
"sukirpimas". Būtent:

"Organizacijoms ir jų padaliniams tai yra 
vienas iš geriausių būdų atremti priekaištus, ku
riais skundžiamasi jų perdideliu gausumu, ir įro
dyti, kad didelis organizuotų sambūrių skaičius 
gali būti ir naudingas, nes iš daugelio net. ir ne
stambių įnašų nesunkiai susidaro didelė parama 
visiems bendrai rūpimam bendram reikalui".

Kad ir trumpi sijonukai (mini skirts!), bile 
tik jų daug!

Jaunoji karta atstovavusi JAV lietuvių jaunimą Argentinoje. Iš kai
rės: Dalia Tallat-Kelpšaitė, iš Chicagos, Česlovas Kiliulis išBosto 
no, Nijolė Šlapelytė iš Rochesterio, Algis Zaparackas iš Detroito ir 
Milda Lenkauskienė iš Clevelando.

TARYBOS RINKIMAI IR

JAUNOJI KARTA
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuviais kunigais, kad nors 
vienos pamaldos lietuvių 
parapijos bažnyčiose būtų 
lietuviškos, kad sakramen
tai bei religijos patarnavi
mai būtų mums suteikti 
mūsų gimtąja kalba.

Kitas pavyzdys, kas at
sitiko pirmojo pasaulinio 
karo metu su išbėgusiais 
nuo komunistinio teroro 
baltaisiais rusais, kuriu iš
bėgo į laisvąjį pasaulį virš 
dvejų milijonų? Jie šoko, 
dainavo, koncertavo, žavėjo 
pasaulį savo nepaprastu 
menu. Jie padarė tą pačią 
klaidą, — jie nekreipė dė
mesio į jaunimą, jie neruo
šė savo jaunosios kartos to
limesnei veiklai, vienas po 
kito išmirė ir kartu pasi-

baigė jų anksčiau išvystyta 
veikla.

Nekartokime tų pačių 
klaidų. Esam maža tauta, 
pasitraukusių į laisvąjį pa
saulį, neturim milijonų, tu
rim taupyti kiekvieną ben
druomenės narį. Ruoškim 
jaunimą tolemesnei veiklai 
ir tik tada, kada mums 
reiks pasitraukti, mūsų są
žinė bus rami, nes mes tu
rėsim savo paruoštus įpė
dinius tolimesniai kovai už 
lietuvių tautos egzistenciją.

Kviečiu visus, turinčius 
savo apylinkėje jaunimo 
kandidatus, išrinkti juos į 
lietuvių bendruomenės ta
rybą ir, su vyresniųjų pa-

bus išrinkti jų organizacijos pir
mininkais. Priimkite ir mane į 
jų skaičių, nes aš nežinau, ar 
šias mano eilutes atspausdinsi
te. Tačiau, kaip ten bebūtų: "Te
gyvuoja Nežinančiųjų Klubas"!

Gilia pagarba,

Julius Smetona 
Cleveland

KAS JIE IR IŠ KUR?

ALB-nės kandidatų sąrašus į 
penktąją tarybą paskelbė mūsų 
laikraščiai, o taip pat, ir lietu
viškosios radijo valandėlės. Ap
tarimas kandidatų yra toks siau
ras, kad balsuotojams (asmeniš - 
kai nepažįstantiems) sunku su
sidaryti apie kandidatą aiškesnį 
vaizdą. Mano nuomone, bet am
žius ir gyvenamoji vieta (bent 
miestas) turėtų būti kandidatų 
sąrašuose pažymėtas. Taip pat, 
reiktų pažymėti ir apie dalyva
vimą bendruomeninėje veikloje: 
apylinkėje, apygardoje, centro 
valdyboje, taryboje.

Laiko liko nedaug, o apie rin
kimus žinių tėra tik pirmosios 
kregždės. Patys kandidatai ga
lėtų parašyti po trumpą straips
nelį.

A. Juodvalkis 
East Chicago, Ind,

rašo
Pone Redaktoriau,

Iš Tamstos redaguojamo 
laikraščio skilčių ryškėja, kad 
greitu laiku susilauksime dar 
vienos organizacijos, būtent — 
Nežinančiųjų Klubo. Prieš kurį 
laiką teko skaityti vieno visuo
menininko aimanavimą, kad, 
esą, nors jis ir esąs "B" val
dybos narys, jis nieko nežinąs 
apie kito valdybos nario įgalioji
mą daryti tai ir tai. Vėliau pasi
reiškė k’iti trys veikėjai, kurie 
sielvartavo, kad nieko nežino 
apie kažkokį susirinkimą... Dar 
yra nemaža tokių, kurie nežino, 
koks sekančią dieną bus oras ar 
kuri dabar valanda. Dar yra ne
maža tokių, kurie nežino, ar jie

Chicagos lietuviai!
1967 m. gegužės mėn. 6-7 dienomis įvyks JAV 

Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai.
Išrinkta Taryba turės nustatyti tolimesnes gai

res JAV Lietuvių Bendruomenei: vestibekompro- 
misinę kovą už Lietuvos laisvę, jaunąją kartą įau
ginti į Lietuvių Bendruomenę, ugdyti ir stiprinti li
tuanistinį švietimą, kelti kultūrinę veiklą ir siekti, 
kad visas lietuvybės išlaikymo darbas būtų remia
mas ir vykdomas.

Mes kviečiame balsuoti už žemiau išvardin
tus asmenis nenuilstamai dirbančius bendruome
niniame - visuomeniniame darbe, atstovaujančius 
visas kartas ir pasaulėžiūras.

ANYSAS Jurgis-Arvydas, chemijos asist. profesorius 
BIEŽIS Steponas, medicinos daktaras 
BLINSTRUBAS Teodoras, pedagogas-braižytojas 
BOBELIS Kazys, medicinos daktaras 
IGNATONIS Jeronimas, pedagogas
JASAITIS Jonas, teisininkas-tarnautojas 
JURKŪNAS Jonas, dipl. statybos inžinierius 
KASNIŪNAS Vytautas, žurnalistas
KRIAUČELIŪNAS Leonas, veter. daktaras 
M0DESTAVIČIU5 Algis, chemikas 
NEMICKAS Romualdas, darbin. -pašto valdininkas 
PETRUŠAITIS Petras, mechanikas
PURVINAS Martynas, pedagogas 
RUKŠTELĖ Antanas, dailininkas, meno istorikas 
ŠIMKUS Mečys, teisininkas-real estate brokeris 
ŠIRKA Julius, pedagogas
TALLAT-KELPŠAITĖ Dalia, matematikė 
VIJEIKIS Vladas, dail.- spaustuvės savininkas

Tautinio solidarumo įnašų neįmokėjimas ne
atima teisės dalyvauti rinkimuose. Todėl visi 
lietuviai kviečiami atlikti tautinę pareigą ir 
gausiai rinkimuose dalyvauti.

Pasirašė:

Kun. Jonas ŽVIRBLIS 
Dr. Antanas RUDOKAS 
Prof. Balys VITKUS 
Mykolas RĖKLAITIS 
Jonas KAZANAUSKAS 
Antanas KALVAITIS

galba ir patirtimi, įtraukti 
juos į bendruomenės veik
lą. Darbo yra daug, pasi
šventusių jaunuolių visuo
meniniai veiklai yra mažai. 
Ypatingai šiais rinkimais, 
kada ruošiamasi minėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo '50 metų sukak
tuves, turime į šio pasiruo
šimo darbus įtraukti ko 
daugiau jaunimo.

Jaunosios ir vyresniosios 
kartos lietuviams svarbu,

Iškilmės Buenos Aires mieste, uždarant IV Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Lietuvos vėliavą neša Pietų Amerikos Jaunimo Me
tų užbaigimo pirmininkas Hektoras Levanavičius. Eisenoje matyti 
A. Maciuda, A. Jasutis, VLIKO Pirmininkas dr. Valiūnas, PLB vi
cepirmininkas S. Barzdukas ir vysk. Brizgys. PLJK Pirmininkas A. 
Zaparackas perdavė Hektorui Levenavičiui Lietuvos vėliavą,plevė
savusią Jaunimo Stovykloje, kad globotų iki sekančio pasaulinio 
jaunimo sąskrydžio, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ji būtų 
grąžinta Lietuvon ir PLB Jaunimo Sekcijos vadovo iškelta Gedimi
no kalne Vilniuje.

kad visi šiuose rinkimuose 
dalyvautume ir parodytu
me, kad esam vieningi ir 
aktyvūs lietuviškoj veikloj, 
ir išrinktume tokius tary
bos narius, kurie rūpintųsi 
netik senimo, bet ir jauni
mo reikalais. Mums reikia 
tokių tarybos narių, kurie 
savo vieninga ir dinamiška 
veikla išjudintų ir apjung
tų visą lietuvių visuomenę 
į vieną, didingą lietuvišką 
šeimą bendrai veiklai už 
lietuvybės išlaikymą ir pa
vergtos tėvynės išvadavi
mą.

Tad, tegul nelieka nei 
vienas geros valios lietuvis, 
kuris liktų nebalsavęs už 
jo pasirinktus kandidatus.

HELP WANTED MALĖ

WANTED 
EXPERIENCED

SURFACE
GRINDER.
HANDS

FOR PRECISION AIRCFRAFT PARTS 
AND TOOL AND GAGĖS.
STEADY WORK FOR QUAL1F1ED 
MEN. FR1NGE BENEFITS.

313 — 756-6800
(49-55)

WANTED IST CLASS SKILLED
CARBIDE AND H. S. S.
SURFACE GRINDERS 

MILL HANDS
Exper. On Farm Tools 

Day Shift. Top vvages. All fringe ben
efits. 58 hr. week.

313 BR 3-2297
(51-53)

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% %■ išmokamas du kart per metus už

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; ,Wednesday elosed.
BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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PALENGVINKIME DARBO SĄLYGAS
Dirvoje nagrinėjau 

priežastis, dėl kurių mū
sų išeivijos veikimas, 
mano supratimu, nėr a pa
kankamai našus nei lie
tuvybės išlaikyme, nei 
Lietuvos išlaisvinimo 
darbe. Šiandien norėčiau 
trumpai paliesti keletą 
problemų, kurių pilnas 
išdiskutavimas ir jų ra
cionalus išsprendimas, 
mano giliu įsitikinimu, 
žymiai pagerintų sąly
gas darnesniam bei pro
duktyvesniam visuomeni
niam darbui Clevelande.

1. Amerikos Lietuvių 
Tarybos Skyrius Cleve
lande neturi pakankamai 
užnugario lietuvių visuo
menėje, nes jo reprezen- 
tavimas yra dirbtinai su
darytas. Virš penkiasde
šimt "politinių" organi
zacijų su virš pusantro 
šimto delegatų, šiuo me
tu atstovaujančių ALT 
skyrių, primena daugiau 
"išpūstą burbulą", negu 
tikrąją Clevelando lietu
vių politinę diferenciją.

2. Lietuvių Bendruo
menės pasidalinimas į 
dvi savystovias apylin
kes nėra tikslus. Efek- 
tingesniam organizuotos 
bendruomenės pasireiš
kimui Clevelande reika
linga jos bendrų darbų 
pastovi koordinacija.

3. ALT ir Lietuvių 
Bendruomenės veiklos 
dvilypiškumas pranyktų 
abiem organizacijoms 
persitvarkius viduje.

4. Šeštadieninė mokyk
la yra viena šviesesnių 
prošvaisčių mūsų gyveni
me. Bet ir ji kenčia dėl 
perdalinimo ir dėl tinka 
mų patalpų neturėjimo.

5. Mokyklinio amžiaus 
jaunimo tarp-organiza- 
cinis graibstymas ir jo 
per ankstyvus politinis 
indoktrinavimas, atei
nantis iš senosios poli
tikierių veiklos, jauni
mui yra ne tik nesupran
tamas, bet tą jaunimą la
bai atbaidantis ir todėl 
kenksmingas lietuvybės 
išlaikymui.

6. Per didelis tarpor- 
ganizacinis "veikimas"

Dr. ANTANAS BUTKUS

/ 
Clevelande yra ne tik ne
efektyvu s ir todėl mažai 
naudingas net ir patiems 
veikėjams, bet toks ne- 
sistematingas į visus šo
nus bėgiojimas bereika
lingai vargina ir atbaido 
visuomenę, ypatingai jau
nesniąją kartą.

7. Lietuvių Centro, ar 
Lietuviškos Sodybos Cle- 
velande nebuvimas ver
čia mus šlietis prie pa
rapijų kampininkų tei
sėmis. Net ir tautinių pa
rapijų klausimas šian
dien yra pakibęs ore, tad 
Lietuvių Centro steigi
mas Clevelande pasida
rė labai skubus reika
las.

8. Clevelande turėtų 
veikti forumas, arba 
diskusijų klubas, kuria
me būtų nuolatos kelia
mi mūsų kultūriniai, vi
suomeniniai bei politi-

niai reikalai. Tas klu
bas turėtų būti suorga
nizuotas plačiais pagrin
dais, apimančiais visą 
lietuvių visuomenę. Ja
me turėtų būti respek
tuojama nuomonė, bei 
gerbiami kitų įsitikini
mai.

Kultūringo ir aktua
laus dialogo nebuvimas, 
mano supratimu, ir yra 
didžia dalim prisidėjęs 
prie čia suminėtų pro
blemų netinkamo spren
dimo. Ar ne pats laikas 
sukviesti visus aktyvius 
lietuvius, visų partijų, 
bei pasaulėžiūrų atsto
vus prie "apskrito stalo" 
ir pradėti atvirą dialo
gą mūsų realios padė
ties peržiūrėjimui. Iš at
viro išsikalbėjimo ir to
lerantiškos geros valios 
parodymo išryškės tie
sa, vedanti visus prie 
konkretaus irproduktin- 
go darbo.

LAISVES ŽIBURIO’ PIRMASIS
GIMTADIENIS

"Laisvės Žiburio ra
dijo Valanda New Yorke 
balandžio 22 dieną at
šventė pirmąjį savo 
"gimtadienį", kurio pa
minėti prisirinko virš 
400 žmonių į Maspetho 
lietuvių parapijos salę. 
Ta proga įvyko koncer
tas, dalyvaujant solistei 
Nerijai Linkevičiūtei iš 
Chicagos, rašytojui An
tanui Gustaičiui iš Bos
tono ir New Yorko vyrų 
oktetui, vadovaujamam 
muz. A. Mrozinsko.

N. Linkevičiūtė pirmo
je daly padainavo "Vai 
gražu" A. Kačanausko, 
"Oi nėra niekur", V. Ba
naičio, "Mano sieloj 
šiandien šventė" J. 
Tallat-Kelpšos, o antro 
je dalyje "Tyla nakties" 
G. Bohn, "Vilija" iš 
"Linksmoji našlė", F. 
Lehar, "Sugrįžk į Soren - 
to" E. Leąuona ir aplo
dismentams nesibai
giant atliko partiją iš

"Fledermaus".
Visų laukiamas humo

ristas A. Gustaitis savo 
kūryba paplakė vyrus ir 
moteris, visuomenės vei
kėjus ir politikierius.

Vyrų oktetas, nors 
newyorkiečiams gerai 
pažįstamas, bet visados 
mielai sutinkamas, pa-

dainavo "O dalele tu ma
no” B. Vasiliausko, "Sap
nų pilis" Graužinio, arr. 
Mrozinsko, "Kampelis" 
arr. Mrozinsko, "Mylė
jau mergelę" ir "Prie 
gintaro jūros" arr. Mro
zinsko. Ir Linkevičiūtė 
kartu su oktetu atliko G. 
Verdi "Leonoros malda" 
operos partiją.

Oktete dainuoja: A. II- 
gutis, V. Daugirdas, R. 
Kezys, J. Nakutavičius, 
K. Simanavičius, V. Alks
ninis, L. Ralys ir V. 
Aukštikalnis.

Publiką žavėjo ir ta
lentinga pranešėja Kari- 
lė Baltrušaitytė. Žodį 
tarė prel. J. Balkūnas, 
nuolatinis ”L.Ž.” radijo 
talkininkas, globėjas.

Radijo valanda rūpina
si išrinkta Lietuvių Ra
dijo Klubo Valdyba, ku
rią sudaro: A. Balsys, 
K. Genevičienė, D. Ke- 
zienė, R. Kezys, N. Ku
likauskas, B. Macijaus
kienė, A. Mažeika, V. Ra. 
dzivanas, A. Reventas, 
V. Strolia, N. Umbrazai- 
tė.

Sukakties proga buvo 
išleistas leidinėlis, ku
riame daugybė sveiki
nimų rodo, jog tos valan
dos įsteigimas buvo pa
grįstas, newyorkie- 
čiams reikalingas ir vie
nų metų bėgyje gavo vi
suomenės pilną pripaži
nimą.

Po programos buvo šo
kiai grojant J. Thomas 
orkestrui. (eč)

WELDING ENGINEER
American-Standard is expandinĮ> the sęope of vvelding engineering 
activities in its Dearborn. Michigan plant. This plant is a major 
producer of air handling equipment for industrial and commercial 
markets. Products include dust collectors, industrial fluid drives and 
centrifūgai ref rigeration equipment.

An engineering degree is required, perferably welding or mechanical. 
Some experience in welding engineering, welding metallurgy or vvelding 
process development will be helpful. Responsibilities will include:

Development, preparation, qualification and processing or weld- 
ing pročedures.

Welding engineering studies relative to welding design and cons- 
truction.

Analysis and evaluation of production welding performance data'.

We welcome your response. Please forward resume, or call:

W. E. HINRICHSEN, (313) 931-4000

AMERICAN-STANDARD
INDUSTRIAL PRODUCTS DEPARTMENT

8111 TIREMAN AVĖ., DEARBORN, MICHIGAN 48126

SUPERIOR 
SAVINGS

tINCf l«O«
13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ

A

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy ........................ 5th — $4.39
2. Sunny Brook 80 proof wiskey .... 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ...........5th — $3.98
4. Imported French Cordials ....... 5th — $2.98
5. LJebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6. Imported French Brendy..........5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz.........Bot. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

JOHANNES M. SIMMEL

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

(14)

Lydimi vokiečių šarvuočių, Lievenas su savo draugais tik kitą 
dieną pasiekė Paryžių, nes armijos korpo štabas, į kurį leitenantas 
Zumbusch turėjo pristatyti Lieveną, irgi kilnojosi. Pagaliau atvyko 
į George v viešbutį, kuris buvo rekvizuotas štabui.

Koridoriuose tauškėjo kareivių batai, draikėsi telefonų linijos 
ir visur buvo didelis skubėjimas. Leitenantas tris belaisvius nusi
vedė Į kambarį 107 nr. ir pats dingo. Tur būt nuėjo generolui rapor
tuoti. Portfelis dabar buvo ant Tomo kelių, kuris jį pasiėmė užrakin
damas automobilį. Tomas tikėjo, kad pas jį bus saugiau.

Staiga koridoriuje pasigirdo triukšmas ir tarpdury pasirodė ka
rininkas.

— Generolas von Fleseneck nori jus matyti, Mr. Murphy.
Vadinasi, aš esu amerikiečių diplomatas, pagalvojo Tomas 

Lievenas.
Jis lėtai pasikėlė. Po pažastim pasikišo portfelį ir išdidžiai 

nusekė karininką.

Genėrolas Erich von Felseneck buvo pražilęs, smulkaus sudė
jimo. Kampe stovėjo padengtas stalas ir matyt generolas ruošėsi 
pietauti.

— Generole, labai apgailestauju pertraukęs jūsų pietus.
-- Tai aš turiu apgailestauti, Mr. Murphy, -- pasakė genero

las spausdamas Tomui ranką, kuris vos negavo širdies smūgio, 
kai pamatė jog generolas grąžina jam netikrus pasus. — Jūsų do

kumentai tvarkoj. Prašau atleisti už leitenanto parodytą per didelę 
iniciatyvą. Tas suprantama, nes jūsų kompanionas savo elgesiu su
kėlė įtarimą. Bet nereikia dėl to ant jo pykti.

-- Taip visiems pasitaiko, generole... -- sumurmėjo Tomas.
-- Taip bet tokie dalykai neturėtų įvykti, Mr. Murphy. Vokie

čių armija elgiasi korektiškai. Mes gerbiame diplomatinius papro
čius. Mes nesame kokie plėšikai!

-- Certainly not...
— Mr. Murphy, aš būsiu su jumis atviras. Praėjusią savaitę 

aš turėjau nemalonumų ir reikėjo aiškintis net pačiam Fuehreriui. 
Prie Amiens vienas iš mano karininkų sulaikė ir iškratė du asme
nis švedų karinės misijos. Dėl to kilo smarki audra. Aš turėjau 
asmeniškai atsiprašyti. Tad nenoriu, kad kas panašuas pasikarto
tų antrą kartą.

Jiems besikalbant į duris pasibeldė. Duryse pasirodė pasiun
tinys, kuris kažką pusbalsiui pasakė generolui ir abu dingo kita
me kambary.

Už dviejų minučių generolas grįžo.
-- Neseniai, — pasakė generolas šaltu ir oficialiu tonu, -- 

aš išbariau leitenantą Zumbusch. Jausdamasis nekaltu jis telefo- 
navo į Amerikos ambasadą ir ten Murphy pavardė niekam nežino
ma. Gal jūs galėsite man tai paaiškinti, Mr. Murphy?

Tomo ausyse stipriau pasigirdo pro viešbutį pravažiuojančių 
tankų garsai. Reikėjo greitai veikti, nes generolas laukė atsaky
mo.

-- Gerai. Aš neturiu pasirinkimo. Bet tai mane verčia nusidė
ti griežtam įsakymui, kurį esu gavęs. Generole, aš noriu su jumis 
tik dviese pasikalbėti.

Dabar jis kalbėjo vokiškai, be mažiausio akcento.
— Klausykit gerai, Mr. Murphy, ar koks kitas jūsų vardas. Aš 

įspėju: karo lauko teismas sušaukiamas labai greitai.
-- Užteks tik penkių minučių pasikalbėjimui, generole!
Generolas pagalvojo ir galvos linktelėjimu atleido savo adju- 

taną.
Šiam išėjus iš saliono, Tomas pradėjo kalbėti greitai, kaip 

kulkosvaidis.
-- Generole, aš prašau jūsų išlaikyti paslaptį, kurią patikėsiu. 

Po mano išvykimo, prašau užmiršti, kad kada nors mane buvote su
tikęs...

—_Ar jums galvoj negerai?
-- ... nes aš jums atidengsiu labai didelę paslaptį. Prašau man 

duoti karininko garbės žodį, kad niekam neprasitarsite...
-- Niekad savo gyvenime!
-- Admirolas Canaris...
-- Ca-Canaris?

-- ... admirolas Canaris asmeniškai man davė įsakymą niekam 
neatidengti savo asmenybės ir veikti prisidengus amerikiečių diplo
mato vardu. Bet aplinkybės verčia jums pasakyti. Štai! (Plačiu gestu 
jis atsegė savo liemenę ir iš vidaus kišenės ištraukė dokumentą).Pra
šau su juo susipažinti, generole.

Felseneck perskaitė.
Tai buvo Abwehr dokumentas, išduotas majoro FritzLoos,kurį 

Tomas prie savęs pasilaikė.
-- Jūs priklausote Abwehrui? -- paklausė nustebęs generolas.
-- Kaip matote. Jei jūs abejojate telefonuokite į Koelną, — pasa

kė Tomas užtikrintu balsu, bet tikrumoje pagalvojo, jei generolas te
lefonuos, tai žuvęs.

— Ar jūs žinote, kas yra mano bendrakeleiviai? Tai svarbūs as
menys, kurie užima vadovaujančias pozicijas prancūzų žvalgyboj. 
Jie pasiryžę mums dirbti. Gi šitame portfely yra sąrašai prancūzų 
Antrojo Biuro. Dabar gal suprasite svarbumą mano misijos?

Generolas von Fleseneck buvo nustebintas. Jo pirštai nervingai 
barškino stalą. Tuo tarpu Tomas galvojo, jei į vokiečių rankas pa
klius sąrašas, tai vokiečiai likviduos visus prancūzų agentus. Bus 
pralieta daug kraujo. Bet jei tas sąrašas nepaklius, tai prancūzų 
agentai užmuš daug vokiečių. Ir vienas ir kitas planas jam nepatiko. 
Bet jis norėjo gerai apgalvoti ką daryti su tuo juodu portfeliu. Kol 
bus nuspręsta, reikėjo pasilaikyti.

— Bet... bet tai tiesiog nesuprantamas dalykas! Jei tie žmonės 
nori mums dirbti, kodėl tokia didelė paslaptis?

--Jūs tikrai nesuprantate, generole? Prancūzų kontražvalgyba 
seka mūsų pėdomis! Kiekvieną minutę gali įvykti atentatas. Štai ko
dėl admirolui kilo mintis šiuos asmenis išgabenti neutralios vals
tybės vardu ir paslėpti viename dvare prieBordeauxiki paliaubų pa
sirašymo. Deja, mes nepagalvojome, kad kely sutiksime leitenantą, 
kuris dėl didelio sąžiningumo ir pareigingumo sugriaus visą mūsų 
planą. Mes praradome nemažai laiko. Labai brangaus laiko! Jei tas 
vyras ir moteris pateks į prancūzų rankas, gali būti nfeapskaičiuo- 
jami tarptautiniai nuostoliai... Būkit malonus telefonuoti į Koelną!

— Bet aš jums tikiu!
— Kad jūs tikite, tai malonu. Tai leiskit man telefonuoti, pra

nešti kas įvyko.
-- Ar tai būtina?
— Ką reiškia: ar tai būtina? Jei aš išvyksiu toliau, tai grės nau

jas pavojus, kad už kampo kitas leitenantas mane sulaikys.
-- Aš jums duosiu leidimą ir niekas daugiau jūsų nesulaikys.
-- Gerai, -- pasakė Tomas.-Generole, nebarkite leitenanto 

Zumbuscho. Jis tik atliko savo pareigą. Įsivaizduokit: jei aš bū
čiau prancūzų agentas ir jis būtų mane praleidęs...

(Bus daugiau)
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L. ČLEVELANDO KANDIDATAI į

JAV LB TARYBĄ

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• A. L. Tautinės Sąjun

gos Člevelando skyriaus 
svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 7 d., 
Dirvos patalpose. Pradžia 
11:30 vai.

Bus renkami atstovai į 
A. L. Tautinės Sąjungos 10- 
tą seimą, įvykstantį birže
lio 3 ir 4 d., Chicagoje, ir 
aptariami kiti reikalai.

BALFO SUSIRINKIMAS
Gegužės 7 d., 12 vai. tuoj 

po pamaldų Lietuvių salėje 
įvyks Balfo metinis susirin
kimas. Visuomenė ir orga
nizacijos prašomos kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

• Jonas Masaitis žuvo su
važinėtas automobilio Su- 
perior gt. žuvo jis beveik 
toje pat vietoje, kur prieš 
eilę metų žuvo ir prof. 
Skardžiaus žmona.

Velionis paliko šeimą, gy
venančią okup. Lietuvoje.

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ

Šiomis dienomis sendrau
gių pirm, bute įvyko Cleve- 
lando ateitininkų valdybų 
pasitarimas Ateit i n i n k ų 
Šeimos šventės reikalu. Po
sėdyje dalyvavo: Ateitinin
kų Moksleivių Centro Val
dybos pirm. R. Laniauskas 
ir R. Bridžius, Stud. Atei
tininkų pirm. A. Razgaitis, 
Moksleivių Kuopos vice- 
pirm. J. Garka ir "Giedros” 
ats. mok. Aldona Balčiūnai
tė.

Posėdyje sutarta sekanti 
šventės programa: Gegu
žės 13 d., šeštadienį Ateiti
ninkų Linksmavakaris šv. 
Jurgio parapijos salėje. Da
lyvauja: moksleiviai, stu
dentai, "Giedra” ir sendrau
giai su šeimomis. Linksma- 
vakario programą išpildys 
ateitininkų jaunimas, vad. 
mok. Aldonos Balčiūnaitės. 
Be to, šokių muzika, lengvi 
užkandžiai ir kavutė.

Gegužės 14 d., sekmadie
nį, 10:30 iškilmingos pa
maldos ir posėdis taip pat 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Pa
maldose ir posėdyje daly
vauja visi ateitininkai or
ganizuotai ir su vėliavomis. 
Po posėdžio meninė progra
mėlę atliks jaunučiai, ku
riems vadovauja N. Boty-

Clevelando skautai tradicinėj pavasario šventėj sodina mede
lius. V. Bacevičiaus nuotrauka

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &. William 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

———Į

Člevelando lietuviai kan
didatais į JAV LB Tarybą 
išstatė eilę mūsų apylinkės 
organizacijų ir Lietuvių 
Bendruomenės veikėjų, ku
rie savo pozityvia veikla 
užsitarnavo visuomenės dė
mesį.

Šie kandidatai aiškiai pa
sisako už griežtą kovą dėl 
Lietuvos laisvės ir Nepri
klausomybės. Jie kovoja 
prieš komunizmą ir komu
nistus visur ir visada, ta
čiau neinkriminuoja kitų 
sąmoningų išeivijos lietu
vių komunistų bendradar
biais ar komunarais.

Šie kandidatai pasisako 
už lietuvių švietimo, kultū
ros, jaunimo ir kitokių dar
bų rėmimą bei organizavi
mą ir už darnų visų lietuvių 
išeivijos kartų bendravimą. 
Jie siekia broliškumo, pasi
tikėjimo visų lietuvių tar
pe ir tolerancijos. Jie dirba 
ir dirbs Lietuvių Fondo ug
dymui.

Šie kandidatai siekia 
dirbti visai lietuvių visuo
menei per Lietuvių Bend
ruomenę. Vieni iš jų jau
nesni, kiti vyresnio am
žiaus, tačiau visi yra dirbę 
visuomeninį ir bendruome
ninį darbą.

rienė, M. Stasaitė ir S. 
Kazlauskienė. Į šią šventę 
laukiama svečių iš Hamil
tono, Toronto, Rochesterio, 
Chicagos, Detroito ir kit.

FLORIDOJE MIRĖ 
KAZYS ŠTAUPAS

Ilgametis clevelandie t i s 
veikėjas Kazys štaupas, ke
liolika metų išgyvenęs su 
žmona Domicėlė Gulfport, 
Floridoje (greta St. Peters- 
burgo), mirė balandžio 22 
d. sulaukęs 77 m. amžiaus.

Clevelande gyvendamas 
priklausė keliose organiza
cijose ir daug darbavosi 
Lietuvių. Salės bendrovėje. 
Mėgo vaidinti ir vadovavo 
moterų chorui.

Floridoje gyvendamas pa
dėjo įsteigti lietuvių klubą 
ir pastatyti jaukią salę St. 
Petersburgo kolonijoje; ten 
taipgi suorganizavo chorą 
ir jam vadovavo iki sveika
ta leido. Abu su žmona bu
vo artimi dirviečiai. žmonai 
Domicėlei reiškiu gilią 
užuojautą.

K. S. Karpius

Čia trumpai pristatomi 
tie kandidatai, jų žinios ir 
darbai.

Dr. Antanas Butkus, ag- 
ronominės chemijos dakta
ras, specializavosi Naujojo
je Zelandijoje, dabar Cleve
land Clinics laboratorijos 
vedėjas, širdies ligų srities 
tyrimų specialistas, pagar
sėjęs savo tyrimais bei at
radimais.

Naujoje Zelandijoje su
organizavo Lietuvių Bend
ruomenę ir buvo jos pirmi
ninku bei Bendruomenės 
Biuletenio redaktoriumi.

Clevelande buvo Lituanis
tinės mokyklos tėvų komi
teto pirmininkas ir Skautų 
tėvų komiteto pirmininkas, 
rašo lietuviškoje spaudoje 
visuomeniniais ir moksli
niais klausimais, dalyvauja 
suvažiavimuose bei susirin
kimuose su paskaitomis.

Feliksas Eidimtas, Lietu
vos kariuomenės kapitonas, 
didelis patriotas, Lietuvoje 
baigęs mokytojų seminari
ją ir Lietuvos karo mokyk
lą.

Clevelande nuo pat atvy
kimo pradžios be pertrau
kos dirba visuomeninį dar
bą, 15 metų buvo LB apy
linkės valdybose, paskuti-
nius 6 metus kaip pirminin
kas.

Organizavo daugelį vi
suomeninių ir kultūrinių 
parengimų, žygiui į Jung
tines Tautas remti komite
tą ir t.t. Suorganizavo ir 
pirmininkavo Čiurlionio An
samblio Sidabrinio Jubilie
jaus komitetui ir Vasario 
16 Gimnazijai remti komi
tetui.

Priklauso LKVS Ramovei 
ir buvo Člevelando sky
riaus pirmininku, rašo 
spaudoje.

Jūra Gailiušytė, pradžios 
mokyklą, gimnaziją ir 
Notre Dame College baigu
si Clevelande, o chemijos 
magistrės laipsnį gavusi 
1965 metais Wayne Statė

Mieli Lietuviai!

Visi dalyvaukime Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimuose.

Balsavimo teisę turi visi lietuviai sulaukę 18 m. 
Kandidatų sąraše statomas kryžiukas prieš kandidato 
pavardę, už kurį balsuojate, balsuoti galima nedaugiau 
kaip 10 kandidatų. Už mažiau galima.

Balsavimas abejose lietuvių parapijų salėse įvyks 
š. m. gegužės 6 d. nuo 9 vai. iki 4 vai. ir gegužės 7 d. 
nuo 9:30 vai. iki 4 vai.

Informacijos reikalais prašom kreiptis į komisijos 
narius: Antaną Jonaitį telef. 531-4608, Leokadiją Ba
lienę — 481-8262, Ramunę Širvaitytę — KE 1-4080, 
Juozą Kaklauską — 531-1058, Igną Stankevičių — 
881-5425.

L. B. ČLEVELANDO APYLINKIŲ 
RINKIMŲ KOMISIJA

U n i v e r s itete Michigane. 
Dabar dėsto chemiją Cuya- 
hoga Community College 
Clevelande.

Priklausė Čiurlionio An
sambliui, tautinių šokių 
grupei "Grandinėlei", Vai
dilos teatrui, ateitininkams, 
skautėms, studentams. Bu
vo Lietuvių Studentų Są
jungos užsienio skyriaus 
vedėja ir C V sekretorė, va
dovavo moksleivių ir stu
dentų ateitininkų stovyk
loms, rašė spaudoje, dėstė 
lituanistinėje mokykloje.

Pereitais metais Gailiu
šytė nepaprastai daug dir
bo Jaunimo Kongresui kaip 
Finansų Komisijos vicepir
mininkė, Talkos Komisijos 
sekretorė, Jaunimo Stovyk
los iždininkė ir kitų kraštų 
jaunimo delegatų nuoširdi 
globėja. Po Jaunimo Kong
reso, PLB Valdybos prašo- 
ma, aplankė Europos Lietu
vių Bendruomenes ir lietu
vius,

Dabar yra PLB Jaunimo 
Sekcijos vicepirmi n i n k ė, 
Giedros korporacijos pirmi
ninkė, Lituanus Fundacijos 
narė ir veikli bendruome- 
nininkė.

Vytautas Kamantas, Cle
velande baigęs studijas me
chanikos inžinierius, Ohio 
valstybėje registruotas kaip 
prof esionalas inžinierius, 
dirba tarptautinėje archi- 
tektų-inžinierių firmoje.

Aktyvus skautininkas ir 
akademikų skautų filiste
ris, ėjęs įvairias pareigas, 
buvęs Člevelando skautų 
tuntininku, dabar yra Lie
tuvių Skautų Sąjungos Ta
rybos narys, Filisterių 
Skautų Sąjungos CV narys 
ir Člevelando jaunesniųjų 
skautų draugininkas. JAV 
kariuomenės Korėjos karo 
meto veteranas.
. Buvo studentų valdybų 
narys, biuletenio redakto
rius, Lituanus žurnalui 
remti komiteto pirminin
kas, dabar yra Lietuvių 
Studentų Sąjungos garbės 
narys.

Lietuvių Bendruomenės 
darban įsijungė studijuo
damas. Dirbo LB apylinkė
je, vėliau pakviestas į JAV 
LB Centro Valdybą, 1961 
metais išrinktas į JAV LB 
Tarybą ir į Tarybos prezi
diumą, 1963 metais išrink
tas į PLB Valdybą, dabar 
yra PLB Valdybos vicepir
mininkas jaunimui ir PLB 
Jaunimo Sekcijos pirminin
kas.

Pereitais metais sėkmin
gai vadovavo Jaunimo Kon
greso Finansų Komisijai, 
sutelkusiai virš 90,000 dol. 
Jaunimo Kongresui ir Tal

kos Komisijai, surinkusiai 
virš 140,000 parašų Jauni
mo Peticijai.

Juozas Mikonis, studija
vęs Lietuvoje ir vėliau JAV, 
jau 10 metų sėkmingai ver
čiasi kaip nekilnojamo tur
to brokeris, turi savo įstai
gą su 9 tarnautojais, yra 
Cleveland Real Estate 
Board narys.

Clevelande daug dirbo 
ALTo, BALFo, LB ir kitų

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you. 

organizacijų valdybose bei 
komitetuose. Dabar yra LB 
apylinkės valdybos narys ir 
Lietuvių Fonto Bičiulių pir
mininkas.

Ateitininkas nuo 1931 
metų, nuoširdus bendruo- 
meninkas ir visų lietuviškų 
parengimų rengėjas, rėmė
jas ir lankytojas.

L. B. R. (Sk.)

EKSKURSIJA Į EUROPĄ 
VISIEMS!

Lietuvių Studentų Sąjun
gos organizuojama ekskur
sija į Europą praplečiama 
visiems, ne tik studentams. 
Galutinė registracijos data 
skelbta gegužės 1 d. pratę
siama iki gegužės 15 d.

Bus skrendama PAN AM 
ir TWA sprausminiais še
šioms savaitėms. Išvyksim 
liepos 5 d. iš New Yorko, 
grįšim rugpiūčio 18 d. į 
New Yorką. Lankysim Lon
doną, Amsterdamą, Pary
žių, Madridą, Lisboną, Ro
mą ir kitas vietoves. Ke
lionės kaina įskaitant skrai
dymą Europoje į pagrindi
nes viršuj išvardintas vie
toves — TIK 350 dol. į abi 
puses. Kiekvienas Europo
je gali važiuoti ar skristi 
savu laiku, kur nori, nebū
tinai reikia laikytis ekskur
sijos. Tik išvykti ir grįžti 
reikia kartu. Bus lankomi 
ir lietuviai ir jų įstaigos bei 
stovyklos.

Registracijos mokestį — 
50 dol. (įskaitomas į kelio
nės kainą) prašom prisiųs
ti Marijai Gailiušytei, 1829 
Lampson Road, Cleveland, 
Ohio (216) 481-2164 ne vė
liau gegužės 15 d. čekius 
rašyti Maria Gailiusis var
du.

Nesusidarius 25 žmo
nėms, pinigai bus grąžina
mi.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

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

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE

BULLARD OPERATORS 
ENGINE LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. 55 
hour work week. Year round. Liberal 
benefits.

DEPENDABLE TOOL & MFG. 
5416 DETRO1T AVĖ.
CLEVELAND, OHIO

(51-60)

IST CLASS SKILLED
MACHINISTS

Bridgeport & Horizontai Boring Mill 
operators, Engine Lathe operators. 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances.

Ali Shifts
Steady work for ęualified men. 

BRUCK MFG. CO.
8123 Clinton Rd., Cleveland, Ohio

(50-52)

WANTED
IST CLASS

LATHE HANDS
Top rates, 58 hour week, fringe 

benefits. Day Shift.

EFCO TOOL CO.
12745 Inkster Rd.

Livonia, Mich.

IST CLASS
TOOL ROOM MACHINISTS 

&
THREAD GRINDERS

Ist & 2nd SHIFT
Steady work, fringe benefits. 55 hour 
work vveek.
The 20th Century Machine Co.

6070 E. 18 Mile Rd. 
Utica, Mich.

313 — JE #-0660 
(51-57)

WELDER
Need man experienced with Torches. 
Willing to learn new type oi Torch 
Spray work. Good working condi- 
tions. Clean shop. 2 weeks vacations 
after one year.

SYLVESTER & CO.
17 706 Milės Avė., Cleveland, Ohio 

Call RAY WEISS
216 — 663-7171

(No Saturday Calls). (48“51)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALFONSĄ DAUSĄ AMŽINYBĖN 

PALYDĖJUS

RUOŠIAMAS J. M. 
BACHUNAMS 
PAGERBIMAS

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Juo
zas Bachunas ir ponia su
laukė savo vedybinio gyve
nimo 50-ties metų sukaktį. 
Šia gražia proga plačiai ži
nomiem visuomenininkams 
rengiamas pagerbimas ge
gužės mėn. 19 d. South 
Shore Club, 7059 So. Shore 
Drive, Chicago, III.

• Vilties Draugijos revi
zijos komisija balandžio 30 
d. Dirvos patalpose atliko 
patikrinimą. Patikri n i m e 
dalyvavo revizijos komisi
jos pirm. Antanas Garmus, 
Stasys Lazdinis ir dr. Jo
nas Maurukas,

Vilties Draugijos 
pirm. Aleksas Laikūnas ir 
Dirvos redaktorius Jonas 
Čiuberkis.

Revizijos komisijos pa
tikrinimo aktas su apy
skaita ir Vilties Draugijos 
pranešimu bus išsiuntinė
tas Vilties Draugijos na
riams.

• Dirvos novelės konkur
sui viso gauta 15 novelių: 
Partizano motina, Mėlynas 
mėnuo, Akcentas muzikai, 
Atsargiai, Romanas kon
kursui, Sakmė apie tris, 
Motiejaus Gobšio turtas, 
Jazminai, Gyvenimo sraute, 
Pirmas smūgis, čekisto lai
dotuvės, Lėkščių plovėjas, 
Gyvenimas margas, Raudo
nojo velnio galas, Pagalba.

• Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų Są
jungos suvažiavimas įvyks 
ateinančiais metais gegu
žės 30 — birželio 1 d.d. Cle
velande. Vietos skyriui cen

Solistas JONAS VAZNELIS dalyvaus meninės programos išpil
dyme ALTS-gos seimo proga ruošiamame bankete, birželio 3 d. 
Sheraton-Chicago viežbutyje. Programoje taip pat dalyvaus solis
tė Nerija Linkevičiūtė ir kompozitorius Darius Lapinskas. Bilie
tai į banketą jau gaunami pas Br. Paplėnienę, 5647 So. Wood St., 
Chicago, III. 60636. Telef. RE 7-8186. Bilietų kaina 10 dol. asme
niui.

tro valdyba pavedė organi
zuoti suvažiavimą ir balių, 
kuris įvyks viename dide
liame Clevelando viešbuty
je.

ATLANTO RAJ. SPORTO 
ŠVENTĖ

šių metų Atlanto raj. 
skautų sporto šventė ren
giama birželio mėn. 24-25 
dienomis Maironio parke, 
Shrewsbury, Mass. (prie 
(W o r c e s terio). šventėje 
ruošiasi skaitlingai daly
vauti ne tik viso rajono 
skautų vienetai, bet taip 
pat paskiros skaučių ko
mandos ir, galbūt, vienas- 
kitas svečių vienetas iš ki
tų rajonų. Programoje nu
matomos rungtynės atski
rose amžiaus grupėse leng
vojoje atletikoje, plaukime, 
stalo tenise, orinyje ir 
krepšinyje. Sporto šventės 
metu (birž. 24 d.) ruošia
mas skautiškas 'laužas su 
programa ir šokiai.

♦ Jonas Jasaitis JAV 
Lietuvių Bendr u o m e n ė s 
Centro Valdybos pirminin
kas balandžio mėn. 22-23 d. 
dalyvavo Los Angeles įvy
kusiame Vakarinio pakraš
čio LB darbuotojų suvažia
vime. Suvažiavimo dalyviai 
gyvose diskusijose iškėlė 
daug naudingų minčių ben
druomeninei idėjai ir veik
lai gyvinti ir plėsti.

S u v a ž iavime paskaitas 
skaitė J. Jasaitis, J. Kojelis 
ir dr. P. Pamataitis.

Sritinius LB darbuotojų 
suvažiavimus organizu o j a 
Centro Valdyba kas treji 
metai. Rytinio pakraščio LB 
darbuotojų suvažiav imas 
įvyko kovo mėn. viduryje 
New Yorke,

Repetuojant P. Vaičiūno "Nuodėmingą Angelą". Iš kairės: J.
Jašinskas, rež. A. Gustaitienė, J. Valiukonis, R. Ausiejūtė ir G. 
Margaitis.

NUODĖMINGAS ANGELAS

BOSTONO SCENOJE
Bostono Lietuvių Dra

mos Sambūris, trumpai 
vadinamas Gustaičių te
atru, sutelkęs jėgas ir 
keletą mėnesių dirbęs, 
gegužės 6 d., 7 vai. vak. 
punktualiai, So. Bostono 
Aukštesniosios Mokyk
los auditorijoj stato Pet
ro Vaičiūno 5 veiksmų 
pjesę Nuodėmingą An
gelą.

Kalbant apie šio vei
kalo statymą, buvo tei
singai pasakyta: "Nors 
dabar ir moderniški lai
kai, siūlą vaidintojams 
gausų turtą gana gerų 
moderniškų kūrinių, bet 
Dramos Sambūris mano, 
kad dėl to dar neverta 
paniekinti ir mūsų seno
sios klasikinės drama
turgijos. Juk visokių po
lėkių ir siekimų vaidin
tojams mūsų scenose 
yra pakankamai vietos, 
ir tebūnie tik pakanka
mai žiūrovų".

Petro Vaičiūno pjesė 
Nuodėmingas Angelas 
yra vienas iš pačių bran
džiausių jo scenos vei
kalų. Kaip ir kiti jo kū
riniai — Nuodėmingas 
Angelas yra sceninga ir 
veiksmo kupina pjesė. 
Petras Vaičiūnas šiame 
veikale į žmogų, į jo dva
sinius polėkius ir silpny
bes pažvelgė iš įvairių 
aštrių kampų. Pjesėj pa
liesta ne viena žmogaus 
gyvenimo problema, ku
ri niekad nesensta.

Nuodėmingą Angelą 
Bostone stato akt. Al. 
Gustaitienė, dekoracijas 
daro dail. Vikt. Vizgirda, 
baleto numerį paruošė
T. Babuškinaitė, apšvie
timu, muzika, garsais ir • 
efaktais rūpinasi Romas 
Šležas, solinį šokį pa
šoks Natalija Golem- 
biovski, spektaklio admi
nistravimo visą svorį 
ant savo pečių neša Ant. 
Gustaitis.

P. Vaičiūno Nuodė
mingą Angelą Bostone 
vaidina Dramos sambū
rio nariai: Rita Ausie
jūtė, Marija Gineitienė, 
Birutė Vaičjurgytė, Zita 
Zarankaitė, Linas Ausie 
jus, Antanas Januška, 
Jurgis Jašinskas, Gedi
minas. Margaitis, Jonas 
Valiukonis, Antanas Vi- 
lėniškis ir Povilas Žič- 
kus.

Bostono Lietuvių Dra
mos- Sambūris iki šiol pa 
sižymėjo rimta teatrine 
veikla, yra parengęs ei
lę statymų, gerokai pra
lenkusių scenos mylėto
jų pastangas. Netenka 
abejoti, kad rūpestingai 
bus įkeltas scenonirPet-

r o Vaičiūno Nuodėmin
gas Angelas.

Bostono ir apylinkių 
lietuviai yra kviečiami 
nepamiršti, kad gegužės 
6 d. 7 vai. vak. (šeštadie 
nį) So. Bostono Aukšt. 
mokyklos salėj, Thomas 
parke, nedažnas įvykis 
— P. Vaičiūno Nuodėmin
go Angelo premjera. Iki 
pasimatymo vaidinime!

(t.st.)

Geriausiai RAŠYSI visa
da turime ir liet, raidynu ir 
SKAIČIUOSI mašinėle. Ge
riausia muzika yra STE
REO — ir mažais tranzist. 
pagausite visą pasaulį. Ge
riausia TV yra SPALVO
TA. Burroughs, Grundig, 
Olympia, Royal, Telefun- 
ken, Zenith ir kt. firmos. 
NEPERMOKĖKITE kitur 
pirma nepalyginę m/kainas. 
Pranešę kuo domitės dykai 
gausite spalvotus katalo- 
gėlius. Rašykite: J. L. Gied
raitis, 10 BARRY Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731.

• Ingrida Bublienė Vysk, 
Valančiaus lituani s t i n ė s 
mokyklos mokytoja Cleve
lande, įsiregistruodama į 
mokytojų studijų savaitę, 
rašo: "Esu dėkinga studi
jų savaitės organizatoriams 
už suteikiamą progą pasito
bulinti ir subendrinti litua
nistinių dalykų dėstymą 
šeštadieninėse mokyklose. 
Tikiu, jog ras didelį prita
rimą mokytojų tarpe ir 
studijų dienos bus naudin
gos”. Mokytojų studijų sa
vaitė įvyksta liepos 30 iki 
rugpiūčio 7 dienos DAINA
VOJE.

• Paštininkai gražiai ko
operuoja knygos medžiagos 
surinkimo reikalu. Paskel
bus spaudoje, kad a. a. štai-

Kai skaudi žinia pasiekia 
gimines ir pažįstamus, su
simąstai, kokia trapi mūsų 
gyvenimo diena. Taip įvyko 
su Alfonsu Dausa Kanado
je,-nelauktai ir staiga, sa
vo namuose, žuvo gaisro 
metu, balandžio 15-tą die
ną.

Velionis gimė 1890 me
tais rugsėjo 7 dieną Utenos 
apskr. Nepriklausomoj Lie
tuvoj, būdamas užsienio 
reikalų ministerijos tarnam 
tojas, ėjo įvairias pareigas. 
Ilgesnį laiką gyveno Rygoje 
ir buvo konsulato sekreto
riumi. Antrojo pasaulinio 
karo metu, vokiečiams val
dant Pabaltijo kraštus, Ve
lionies pastangomis buvo 
atkurta Rygos lietuvių gim
nazija. Būdamas referentu 
prie Latvijos švietimo mi

A.A. Alfonsas Dausa su žmona.

ga mirusio žurn. Edv. Kar- 
nėno Clevelande negauna
mos nuotraukos iš Klaipė
dos, atėjo į talką Vincas Sa
kas, kuris iš velionio žmo
nos albumo atrinko 31 foto 
nuotrauką, kurios visos tik
tų įdėti į leidžiamąją pašti
ninkų knygą. Iki šiol jau tu
rima apie 150 įvairių nuo
traukų, kurios vaizduoja 
buv. Lietuvos paštus, vi
suomeninę veiklą ir kultū
rinius įvykius jų gyvenime.

EAST CHICAGO

• ALT S-gos East Chica
gos skyriaus narių susirin
kimas įvyks š. m. gegužės 
6 d. (šeštadienį), 7 vai. vak. 
parapijos mažojoje salėje.

Be kitų darbotvarkės 
punktų, bus valdybos pra
nešimas ir skyriaus atstovų 
išrinkimas į įvykstantį Są
jungos seimą. Visus narius 
valdyba kviečia dalyvauti. 

nisterijos lietuvių mokyklų 
reikalams, aktyviai dalyva
vo lietuvių organizacijose. 
Dėka jam buvo įsteigta lie
tuvių studentų draugija.

Rygoje vedė veiklią lietu- 
yaitę — Michaliną Didžiu- 
lytę. 1944 metais Velionis 
su žmona ir dukra pasitrau
kė į Vokietiją, o 1948 me
tais emigravo į Kanadą ir 
a p s i g y veno Schomberge, 
Ont., kur ir įvyko šiurpi ne
laimė. Balandžio 19 dieną 
iš šv. Jono Kr. bažnyčios 
buvo nulydėtas į lietuvių 
kapines Port Credit, Ont.

žmonai ir dukrai su vy
ru — Aldonai ir Mečiui Em- 
pakeriams širdingas užuo
jautos žodis.

O Tau, Alfonsai, tebūnie 
lengva Kanados krašto že
mė. B. P.

• ALB-nės East Chiagos 
apylinkės valdyba š. m. ge
gužės 7 d. (sekmadienį), 3 
vai. p. p. parapijos salėje 
rengia Motinos Dienos, pa
minėjimą. Programoje bus 
paskaita ir meninė, dalis. 
Apylinkės Valdyba visus 
kviečia gausiai minėjime 
dalyvauti. (dj)

LOS ANGELES

LINKSMI VAIDINIMAI
Š. m. gegužės 7 d., sek

madienį, tuojau po pamal
dų, 12 vai. 30 min., Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 
Vasario 16 gimnazijai rem
ti 105 būrelis, Sofijos Pui- 
kūnienės vadovaujamas, pa
sitelkęs Los Angeles Scenos 
Darbuotojus su režisoriumi 
Juozu Kaributu priekyje, 
ruošia du linksmus vaidini
mus: Kazio Binkio "Kai at
sarga daro gėdą" ir V. Bra- 
ziulio "Nebrendilą".

A. A.

MARIJAI VARNECKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos sūnui, A. L. T. S-gos nariui, 
VLADUI VARNECKUI ir šeimai-nuoširdžią užuo

jautą reiškia
A. L. T. S-gos Waterburio 

skyrius
Balandžio 23 d. Chicagoje buvo pagerbtas visuomenininkas Valerijonas Šimkus, 60 metų amžiaus su

kakties proga. Pagerbime dalyvavo apie 300 svečių. Nuotraukoj momentas sukaktuvininkui (teikiant ad
resą. Iš kairės A. Gintneris, Z. Juškevičienė, V. Kasniūnas, Ona ir Valerijonas Šimkai.

V.A. Račkausko nuotrauka
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