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POLITIKA GALI VERSTIS

TIK TURTINGI ŽMONES?
SENATO ETIKOS KOMISIJOS PASIŪLYMAS 
PAPEIKTI SENATORIŲ THOMAS J. DODD 
(DEM. CONN.) Už ELGESĮ, NESUDERINAMĄ 
SU SENATORIAUS ORUMU IR GARBE, IŠKE
LIA OPŲ POLITIKOS IR PINIGŲ SANTYKĮ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Lietuviams Connecti- 
cuto senatorius T. J. 
Dodd yra žinomas savo 
sveikomis pažiūromis į 
komunizmą. Už tat sena
to etikos komisijos (Com- 
mittee on Standarts and 
Conduct) vienbalsis nu
tarimas pasiūlyti sena
to pilnačiai jį pasmerk
ti už elgesį "priešingą 
geriems papročiams, že
minantį visuomenės pa
sitikėjimą senatoriais ir 
kenkiantį senato garbei 
bei orumui" gali atro
dyti kaip tam tikras są
mokslas nutildyti dar vie
ną prieškomunistinį bal
są, kuris anot liberalaus 
kolumnisto J. Kraft, vi
sai 'netinka’ moder
niems laikams ir pažiū
rom.

Dodd nelaimei, įrody
mus apie jo elgesį iškė
lė ne kas kitas kaip jo 
paties štabo nariai, pa
vogdami ir patiekdami 
jo dokumentus kolum- 
nistams Drew Pearson 
ir Jack Anderson, kurie 
specializuojasi skandalų 
iškėlimu ir kartais, at
rodo, pademonstruoja 
simpatijas Maskvai. Ten 
ka tačiau abejoti, ar jie 
nekeltų viešumon ir kitų 
pažiūrų senatorių veiks
mus, nors jų pažiūros ir 
būtų jiems artimesnės.

lfwMmsASK>

* ANGLIJA PRADĖJO savo 
kariuomenės dalinių atitrau
kimą iš Pietvakarių Azijos ba
zių, Pirmieji daliniai atsisvei
kino su Singapuru ir Malayzija.

* SPECIALIŲ JAV karinių 
dalinių (žaliomis beretėmis) ba
zės sunaikinimas Lang Vei, 
Vietname, siejamas su buvu
siais sabotažininkais pačios ba
zės vietnamiečių karių eilėse. 
Tikslus bazės užpuolimo Įvykdy
mas rodo, kad būta išdavikų. 
Bazėje žuvo ir eilė amerikiečių 
Įtarių.

* STALINO DUKTERS SVET
LANOS pabėgimas ir jospareiš-' 
kiniai spaudai plačiai komentuo. 
jami Sov. Sąjungoje, nežiūrint, 
kad ten nieko apie tai nebuvo 
skelbiama spaudoje. Susirūpini
mas ir pyktis išskaitomas tik iš 
tų spaudos vedamųjų, kuriuose 
kalbama apie "klaidinančius ži
nių šaltinius", ateinančius iš Va
karų, kurie verčia žmones iš 
naujo Įtikinėti apie komuniz
mo pranašumą.

Komunistinei spaudai esą 
ruošiami straipsniai, kuriais bū
sią bandoma netiesioginiai atsa
kyti Į Svetlanos kaltinimus ir ati 
dengimus.

* ANGLUOS savivaldybių rin
kimų rezultatai rodo didelius 
konservatorių partijos kandi
datų laimėjimus.

■Savivaldybių rinkimai nepa
liečia esamos darbiečių parti
jos persvaros parlamente, tik 
rodo žmonių nuotaikų pasikei
timą, nepalankų esamai darbie
čių vyriausybei.

Juk tai, taip sakant, jų 
duona, kuria jie maitina
si.

Kuo gi nusikalto sena
torius Dodd? Visų pir
ma, jis buvo neturtingas, 
o politinis gyvenimas rei
kalauja vis daugiau ir dau 
giau pinigų. Už tat jis iš
leido dalįpinigų, surink
tų jo politinėm kampani
jom, (kaip rinkimams) 
savo asmeniniams rei
kalams. (Iš 450.273 dole
rių surinktų tam reika
lui, komisijos konstata
vimu, jis išleido bent 
116.083 dolerius savo rei
kalams). Be to, jis gavęs 
8.000 dolerių iš Interna- 
tional Latex Corp., kita 
bendrovė jam pavedusi 
savo automobilį, o The 
Corrupt Practices Act 
(įstatymas) draudžia bet 
kuriam pareigūnui pri
imti be kokias aukas iš 
bendrovių. (Tie 8.000 bu
vo įteikti grynais ir Dodd 
sakosi manęs, kad tai 
asmeniška direktorių au
ka.)

Iš viso, Dodd aiškina, 
kad jo sąžinė yra visai 
rami, kad jo elgesys 
praktiškai visai niekuo 
nesiskiria nuo kitų se
natorių. Tokios pažiūros 
yra ir demokratų parti
jos daugumos senate va
do padėjėjas senatorius 
Russel Long iš Louisia- 
nos, kuris pareiškė, kad 
Dodd nepadarė nieko to
kio, kas užsitarnautų pa
peikimo, nes pusė sena
torių verčiasi tuo pa
čiu.

Senatoriaus Dodd ir 
atstovo Adam Clayton 
Powell 
tinysis buvo net išmes
tas iš atstovų rūmų), 
vaizdžiai rodo, su ko
kiom problemom susi
duria Amerikos politi
kų gyvenimas. Kartajs 
girdimas priekaištas, 
kad pirmasis nukentėjo 

prieškomunistinio 

bylos, (pasku-

— Tęskit kautynes! Aš tuoj ateisiu padėti!. ..

nusistatymo, o antrasis 
dėl to, kad yra negras, 
yra, žinoma, demagogi
nio pobūdžio. Tiesa, ir 
kiti, greičiausiai nėra 
nekalti, tačiau viešumon 
buvo iškeltas tik tų dvie
jų politikų elgesys ir ras
tas netinkamu. Kartu tai 
reikalauja ir tam tikrų 
taisyklių, kurios nusta
tytų, ką senatoriai ir 
atstovai gali daryti ir 
ką ne. Faktinai tai ir yra 
etikos komisijos užda
vinys, nuo kurio ją su
laikė senatoriaus Dodd 
bylos nagrinėjimas.

Tai tačiau sunkiai iš
sprendžiama problema. 
Pavyzdžiui, reikalauja
ma, kad ateityje būtų 
griežtai uždrausta nau
doti rinkimams surink
tus pinigus ar jų dalį as
meniškiems reikalams. 
Bet griežtas tokio rei
kalavimo įgyvendinimas 
vestų tik prie to, kad at
eityje politikoje galėtų 
dalyvauti tik milijonie
riai, nes bet kokia poli
tinė priešrinkiminė kam
panija nūdien reikalauja 
tiek daugpinigų, kad joks 
paprastas mirtingasis 
negali apie ją ir svajoti. 
Kandidatai į senatorius 
ar gubernatorius turi 
skaitytis su milijoninėm 
išlaidom, kurias partijų 
aparatai gali tik iš dalies 
padengti, o ką apie pir
minius rinkimus (nomi
nacijas), kur varžomasi 
dėl partijos išrinkimo?

Likimo ironija nori, 
kad tuo metu, kada taip 
smarkiai kovojama, kad 
kiekvienas žmogus turė
tų balsą, tais balsais ga
li būti išrinkti tik mili
jonieriai. Tokiu būdu jau 
turime du brolius Ken- 
nedy senatoriais, du bro
lius Rockefellerius gu
bernatoriais ir, iš viso, 
politika gali verstis tik 
labai turtingi- žmonės, 
susilaukę didelio pasi
sekimo biznyje, kaip gu
bernatorius Romney ar 
sentorius Percy. Žinia, 
galima aiškinti, kad jei 
žmogus sugebėjo uždirb
ti sau milijonus, jis ga
lės būti labai naudingas 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvių opera Chicagoje jau baigia intensyvų pasiruošimą operai "Gražinai", kuri bus pastatyta 
gegužės 20 ir 21 dienomis Chicagos Civic Operos rūmų scenoje. Nuotraukoje matome dalĮ dainininkų 
repeticijoje. Dešinėje solistai Jonas Vaznelis, kuris taip pat dainuos ALT S-gos seimo bankete, bir
želio 3 d., Sheraton viešbutyje, Algirdas Brazis ir Stefan Wicick. V.A. Račkausko nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS
LIKIMAS LIETUVIŲ RANKOSE...

Per devynerius Chica
gos Lietuvių operos eg
zistencijos metus lietu
vių visuomenė vis pra
šė ir prašė, kad vieną 
kartą būtų pastatyta ir 
lietuviška opera. Dabar, 
štai, dėka milžiniško 
darbo ir didelio pasišven
timo laisvalaikio valan
domis, J. Karnavičiaus 
"Gražina" jau visai bai

Operos "Gražinos" pastatymas Įvyksta gegužės 20 ir 21 dienomis 
Chicagos Civic Operos rūmuose. Liūtauro vaidmenį atliks mūsų žy
musis tenoras Stasys Baras. Operos populiarinimui spaudoje vado • 
vauja rašytojas Vladas Ramojus - Būtėnas. Nuotraukoje Vladas Bū
tėnas (kairėje) pasikalbėjimo metu su solistu Stasiu Baru.

V.A. Račkausko nuotrauka

giama paruošti. Spektak
liai įvyksta gegužės 20 
ir 21 d.d. Chicagos Ope
ros rūmuose.

Apie paruošiamuosius 
"Gražinos" darbus Dir
voje eilę gyvų reportažų 
paskelbė bendradarbiai 
A. Pavėjis, ir J. Janušai- 
tis, įskaitant ir Vyt. Rač
kauską, pateikusį eilę 
nuotraukų. Iš tų repor- 

tažų ir nuotraukų matėm, • 
kaip gyvai ir sklandžiai 
vyksta darbas, kaip žmo
nės dirba ir aukojasi, 
kad lietuviška "Gražina" 
suspindėtų scenos švie
soje Chicagos Lietuvių 
operos dešimtmečio su
kakties proga, atnešda
ma mielą tautinę dova
ną tai 50,000 žiūrovų ma
sei (tiek žmonių per de- 
vyneris metus matė Chi
cagos Lietuvių operos 
spektaklius), kuri eilę 
metų nekantriai laukė lie
tuviškos operos.

Šiandien, rašant šį 
straipsnį, iki ^"Graži
nos" premjeros bėra li
kę 12 dienų. Tad kiek
vienam įdomu, koks vi
suomenės susidomėji
mas, ką rodo skaičiai, 
ar lietuviškos tautinės

operos premjera susi
laukė visuotinio susido
mėjimo ir pritarimo?

Kol kas žinios nėra 
labai džiuginančios. Ma
tosi net aliarmo ženklų. 
Premjerai žmonės bi
lietus smarkiai gaudė ir 
beveik viską išpirko. Bė
ra likę gal koks šimtas 
bilietų paskutinėse ei
lėse. Bet sekmadienio 
spektaklis tuo džiaugtis 
negali. Šiandien tam 
spektakliui dar yra likę 
apie 2,000 bilietų. Žinant, 
kad "Gražinos" sąmata 
sunkiai išsilygins išpar- 
davus visus bilietus, 
2,000 šiandien dar nepar
duotų bilietų Chicagos 
Lietuvių operai kelia ne
rimą. Nes jei susida
rys kokių 10,000 dol. de
ficitas, kurie fondai ar 
iždai jį padengs? Ir po to
kio deficito, savanoriško 
aukos darbo dvasia ar 
beliepsnos operos vie
neto narių širdyse?

Antra vertus, norspa- 
dėtis nėra šviesi, visiš
kai nusiminti nėra rei
kalo. Juk 1965 m.,ruo
šiant žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę pagerbi
mo koncertą McCormick 
Place, padėtis buvo pa
naši. Apie tą patį laiką 
dar buvo neišparduotų 
apie 2,00.0 bilietų. Bet 
paskutinėmis dienomis 
lietuviškoji visuomenė 
taip sujudo, kad koncer
to klausėsi pilnutėlė sa
lė žmonių. Ir įspūdžiai Ii* 
ko nepamirštami.

Šiais metais "Graži
na" per du spektaklius 
talpins 7,000 žmonių, o 
išlaidų sąmata,vietoj bu
vusių 35,000 dol. per 
Verdi "Reąuiem", šiais 
metais pakilusi iki 
65,000 dol, nes klavyro, 
orkestrinių gaidų paruo
šimas su unija operos 
namuose "Gražinos" są
matą. taip aukštai iškė
lė. Tie skaičiai ir reika
lauja didesnio žmonių su
sidomėjimo, negu buvo 
per Verdi "Reąuiem" ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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J.KARNAVIČIAUS
4u OPERA

Solistė Dana Stankaitytė, gegužės 21 d. 3 vai. p.p., dainuos Graži
nos vaidmenį to pat vardo operojeCivic operos rūmuose, Chicagoje. 
Nuotraukoje solistė Dana Stankaitytė prie meniškai paruošto rekla
minio Gražinos operos plakato Jaunimo Centre, Chicagoje.

V.A. Račkausko nuotrauka

Chicagos Lietuvių Operos likimas

(Atkelta iš 1 psl.)
B. Markaičio, SJ "Vil
niaus varpų kantata. Chi
cagos Lietuvių operos to
limesnis likimas dabar 
yra visų geros valios lie
tuvių rankose: jei jie pa
rodys užtenkamo su
sidomėjimo ir išpirks 
visus bilietus, ateityje, 
tikėkimės, matysime ir 
kitas lietuviškas operas, 
jau gal ir čionykščių kom
pozitorių sukurtas. Bet 
jei deficitas perblokš šį 

Paimk aštuonis...

Norit Stroh’s pakieto troškuliui patenkinti? 
Jau žiūrit į jį__Stroh’s didelis raudonas
pakietas. Jame astuonios Stroh’s bonkos, 
kurių nereikia nei grąžinti, nei deposito 
duoti... tai alus, kurio skoniui neprilygsta 
joks kitas Amerikos alus. Stroh’s yra kitoks 
dėl to, kad jis ir daromas kitaip. Jis daro
mas liepsnoj. Paimkit aštuonis... tai pui
kus būdas gėrėtis liepsnoje darytu Stroh’s.

puikus!

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan liepsna daryto skonis

gražiai pražydusįviene- 
tą, ne jų tai bus kaltė.

Maestro A. Kučiūno 
žodžiais, "Gražinos" 
žvaigždė yra choras. Tą 
patį chorą matysime ir 
šeštadienio ir sekma
dienio spektakliuose. Ma
tysime Arnoldą Voketai- 
tį, Stasį Barą, Daivą Mon- 
girdaitę, Algirdą Brazį, 
Joną Vaznelį ir kitus. 
Šeštadienio spektakly 
Gražinos partiją dainuos 
Metropolitan operos so-

PRANEŠIMAS
Vasario 16 gimnazi

jos namų statybos užbai
gimo vykdomasis komi
tetas, kuris buvo suda- 

, rytas 1965 m. sausio 22 
d. iš organizacijų atsto
vų Jaunimo Centre, šios 
sudėties: Valer. Šimkus 
- pirm., St. Ingaunis, 
kųn. B. Sugintas, kun. dr.
F. Gureckas ir A. Gint- 
neris - vicepirmininkai, 
Mart. Purvinas — iždi
ninkas, B. Jasaitienė — 
sekretorius ir komiteto 
nariai — M. Peteraitie- 
nė — ryšininkė su lietu
vių mokyklomis ir R. 
Šliažas — ryšininkas su 
Vasario 16 gimnazija ir 
liet, jaunimu, savo dar
bą baigė, kaip atlikę įsi
pareigojimus ir įvykdę 
minėtą rinkliavą.

listė Lilija Šukytė, o sek
madienio — mūsų opero
je išaugusi ir čia gražiai 
atsiskleidusi iki titulia- 
.rinių partijų — dramati
nis sopranas Dana Stan
kaitytė. Tad abi Gražinos 
bus savitos ir įdomios, 
ir nėra abejonių, kad abu 
spektakliai paliks at
mintinus įspūdžius.

Šis straipsnis tebūna 
beldimasis į geros valios 
tautiečius, kad Chicagos 
Lietuvių opera visų lau
kia pasirodant "Graži
nos" spektakliuose, nes 
ji pirmą kartą daro di
dįjį bandymą — ar gali
ma pastatyti išeivijoje 
šiais laikais pilną lietu
višką opera? Tai paro
dys mūsų susidomėji
mas, kuris iki šios die
nos dar nepatenkino 
rengėjų vilčių.

VI. Ramojus

VISUOMENEI
1966 m. kovo 27 d., vi

si pajamų ir išlaidų do
kumentai, kaip komiteto 
posėdyje buvo nutarta, 
buvo perduoti patikrinti 
LB Centro Valdybos Kon
trolės Komisijai. Komi
sija, sąstate: dr. Step. 
Biežis, kun. A.Trakisir 
VI. Vijeikis, 1966 m.ba
landžio 25 d. juos patik
rino ir komitetui grąži
no tokio turinio lydimuo - 
ju raštu: "Patikrinę pa
teiktus dokumentus ra
dome atskaitomybę tvar
kingą ir dokumentais pa
remtą". Po to apyskai
ta buvo paskelbta spaudo, 
je.

Tačiau pinigų likutis 
sumoje $105.98 et. bu
vo palikti banko einamojo 
je sąskaitoje Nr. 20754, 
nes komitetas tuo laiku 
dar nebuvo likviduotas.

Dovanų paskirstymas 
įvyko 1965 m. lapkričio 
20 d. Jaunimo Centre, 
viešame pobūvyje. Visi 
laimėtojai savo dovanas 
tuojau atsiėmė vietoje, 
o kitiems buvo praneš
ta laiškais ir jie jas ga
vo paštu ar asmeniai iš 
paskyrimo vietos. Bet 
stambiausioji dovana — 
paaukotas O. ir V. Šim
kų žemės sklypas Flo
ridoje, kurį laimėjo Nr. 
24118 — laimėtas Mro
John Gudelis iš rytinių 
valstybių, iki šiam lai
kui, nors pora kartų bu
vo viešai spaudoje skelb
ta, liko neatsišauktas, o 
pasiųstas laiškas sugrį
žo atgal, pažymint, kad 
adresas klaidingas, paš
to data -- 1965 m. gruo
džio 10 d. New Haven, 
Conn.

Komitetas, susirinkęs 
paskutinio posėdžio 1967 
m. balandžio 21d. Jauni
mo Centre, į kurį per 
spaudą buvo viešai kvie
čiami atvykti organiza
cijų atstovai ir kiti su
interesuotieji asmenys, 
apsvarstęs Vasario 16 
gimnazijos namų staty
bos užbaigimo reikalus, 
vienbalsiai nutarė vyk
domąjį komitetą likvi
duoti, patvarkant jo li
kusį turtą sekančiai:

1. Cicero banke iš anks
čiau buvo likę pinigų 
$105.98 et. Iki šio laiko 
ten priaugo $4.58 et., To
kiu būdu, komiteto likvi
dacijos dieną, banke tu
rėjo būti $110.56 et. Bet 
už apyskaitos paskelbi-

Politika gali...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir gyventojų visumai. 
Tai būtų lyg natūralus 
atrankos procesas. Ta
čiau ta taisyklė vargiai 
tiktų milijonus paveldė- 
jusiems Rockefelle- 
riams ir Kennedžiams. 
Sugebėjimą praturtėti ne
būtinai turi lydėti nusi
manymas tarptautinėje 
politikoje ir kitose svar
biose gyvenimo srityse. 
Pagaliau, ar siekimas 
sau naudos (praturtėji
mas) negali pasidaryti 
antra prigimtimi, kuri 
turės įtakos ir išrinkus į 
kokį aukštą valstybės pos
tą?

Kaip ten būtų, griež
tesnės elgesio su pini
gais taisyklės praktiš
kai platesnio masto poli
tinį gyvenimą rezervuos 
tik turtingiesiems, kas 
yra vargiai suderinama 
su klasiškais demokrati
jos principais.

Septynių skirtumų galvosūkis
Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septynias 

klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti tuos sep- 
tynius skirtumus. Teisingą sprendimą rasite šiame numeryje 
kitoj vietoj.

mą buvo sumokėta $30 
todėl banke likę grynų pi - 
nigų $80.56 et., kurie, 
kaip likutis, nutarta per - 
siųsti Vasario 16 gimna
zijai į Vokietiją. Tą dar
bą pavesta atlikti V. Šim
kui ir St. Ingauniui.

2. Anksčiau minėtas 
žemės sklypas Florido
je, kuris iki šiol savinin
ko nėra atsiimtas, nu
tarta, kad dar kartą bū
tų paskelbtas, primenant 
jį laimėjusį John Gudelį, 
kad jisai atsilieptų iki šių 
metų liepos 1 d., o jam 
neatsišaukus, tą žemės 
sklypą perleisti LB Chi
cagos Apygardos Valdy
bos žiniai, kuris turėtų 
būti panaudotas litua

INSURED

60650

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00 

For 3 Tears 
Dividends Paid 

Ouarterly 
or Compounded

'Mmror

ST. ANTHONY
SAVINAS & LOAN ASSOCIATION

HgSh. Joteph F. Gribauskat
Executive Secretary

nistinio švietimo reika
lui.

3. Vajaus bylą sutvar
kius perduoti saugoti LB 
CV.

4. Apie vykdomojo ko 
miteto likvidavimą pa
skelbti mūsų dienraš
čiuose.

Antanas Gintneris

MALĖ OR FEMALE

WANTED EXPERIENCED 
WINDERS & REELERS 

FOR
IST 2NO & 3RI) SFI1FTS 

Call in person
9 to I I AM or I to 4 PM

WALTER MARSHAL 
SPLNNING CORP. 

POCASSET ST.. TllORNTON, R. 1.
(53-55)
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Didelis susidomėjimas 
LB rinkimais

Oficialūs LB Tarybos kandidatų rinkimų duo
menys dar tebeplaukia į rinkiminių komisijų būs
tines. Pirmosios žinios bet gi jau skelbia gerą 
naujieną — susidomėjimas rinkimais parodytas 
didelis, kai kuriose apygardose net gi didesnis 
nei buvo tikėtasi.

Kol galėsime paskelbti tikslius rinkimų duo
menis, praeis kelios dienos, bet vien jau Cleve
lande centrą turinti rinkiminė apygarda, apiman
ti Clevelando, Detroito, Pittsburgho, Rochesterio 
ir kt. miestus, rodo, kad-visuomenė atkreipė tin
kamą dėmesį į rinkimų svarbą ir reikšmę. Šioje 
apygardoje balsavo arti 2000 balsuotojų, iš kurių 
vien Clevelandas davė virš 900 balsų, Detroi
tas arti 700. Būdinga, kad Pittsburgh as, į kurio 
lietuvių koloniją bendruomenė nedaug dėmesio te
kreipdavo, davė net 296 balsus!

Kad ir neoficialūs rinkimų duomenys, bet jie 
rodo, kad nuo praeitų rinkimų jau toje vienoje apy
gardoje balsuotojų skaičius pakilo visais 700. Tas 
skaičius galėtų būti dar didesnis, bet kaip jį pa
didinti, jau klausimas, spręstinas ateityje.

Daugiausia balsų gavusių kandidatų pavardės 
rodo, kad visuomenė atkreipė dėmesį į jaunosios 
veikėjų kartos iškilesnius darbuotojus, taip pat 
ir į tuos, kurie rodė nepasitenkinimą dabartinės 
bendruomenės vadovybės veikla.

Kol galėsime paskelbti oficialius duomenis 
ir pasveikinti naujos LB Tarybos narius, turime 
neužmiršti faktą, jog per praeituosius Clevelando 
miesto burmistro rinkimus dabartinis burmistras 
savo konkurentą nugalėjo tik 2.000 balsų persva
ra. O juk balsuota milijoną gyventojų turinčiame 
mieste/ Palyginti nedidelės lietuvių kolonijos 
gyventojų skaičius savo balsų potencialu parodė, 
kokį svorį galima turėti ir į vietos administraci
ją

Žinoma, bendruomenės organų rinkimai yra 
mūsų "vidaus reikalas”. Bet, atsižvelgiant į mū
sų pagrindinius uždavinius, bendruomenės veiklo
je svarbu turėti ir tie faktai reikiamo dėmesio 
centre.

Šiais rinkimų duomenimis gali džiaugtis ne 
tik išrinktieji, bet ir visi tie, kurie vienu ar kitu 
būdu turi progų lietuvių visuomenę atstovauti.

(liūtus ?ašo
KRYŽIAUS LIKIMAS

Pasaulinės mugės metu New 
Yorke pastatytas kryžius sulau
kė liūdno likimo.

Jam pastatyti buvo išleista

stamboka suma pinigų ir daug 
rūpesčio, nesirūpinant kas po 
mugės uždarymo atsitiks. Bai
giantis mugei, buvo skelbia
ma, kad liks toje pačioje vie
toje, parko ribose. Pradėta rink
ti aukos kryžiui išlaikyti ir ati
darymo iškilmėms. Galų gale, 
pasigirdo žinia, kad parkų vado
vybė nesutinka, nė su iškilmėms 
nė su kryžiaus buvimu. Pasku
tinėm žiniom, kryžius palieka
mas stovėti.

Bet kyla klausimas, ar prak
tiška palikti viešame parke, 
kuomet jau mugės metu, esant 
sargyboms, jis buvo apgadin
tas. Be to, pamačius esamą 
Dariaus - Girėno paminklą 
Brooklyne, jokios abejones nė-

GEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI LIETUVOJE
Sovietiniams geolo

gams pagerbti skirtąją 
dieną (bal. 2) ir Tiesa 
įdėjo Vilniuje veikian
čios Geologijos valdybos 
viršininko V. Mikalaus
ko straipsnį, kuriame, 
kaip paprastai, daugiau
sia dėmesio atkreipta į 
palyginimus to, kaip 
Lietuvoj buvo prieš 30- 
40 metų, su tuo, kas da
bar yra.

Geologijos srity toki 
palyginimai sovietiniam 
režimui itin patogūs de
magogiškai pasigirti, ka
dangi daugelio tokių dar
bų, kaip žibalo ir gamti
nių dujų ieškojimas, 
anuo metu Lietuvoj dar 
nė nesikėsinta pradėti.

Lygintojai pagrįstai 
primena, kad "Tais lai
kais geologiniais tyrinė
jimais užsiiminėjo tik at
skiri mokslininkai savo 
iniciatyva, o tam skiria
mos lėšos buvo labai 
skurdžios. Pats giliau
sias gręžinys, kurį iš
gręžė vokiečių firma 
Kauno Ragučio alaus da
rykloje. pasiekė tik 295 
metrus".

Dabar esą kas kita, nes 
— "partijos ir vyriausy
bės rūpesčiu sukurtapa- 
jėgi geologinė tarnyba... 
Daugiau kaip 2,000 dir
bančiųjų geologinėje 
tarnyboje, apsiginklavę 
naujausia technika, pa
sklidę po respublikos ra
jonus, atlieka įvairius ge
ologijos tyrinėjimus... 
Kiekvienais metais iš
gręžiama apie 500 grę
žinių, o gilieji gręžiniai 
siekia iki dviejų kilo
metrų”.

Faktai šiame palygini
me gali būti maždaug 
tikri. Tik jų lyginimas 
lieka vistiek demagogiš
kas, kai nutylimos aplin
kybės, kodėl tie faktai to
ki.

Prieš 30-40 metų Lie
tuvoj geologinių tyrinė
jimų buvo tik pati pra
džia, kadangi ankstesnio
jo rusų valdymo laikais 
lietuviams nebuvo įma
noma nei pagalvoti apie 
tokius darbus savo kraš
te. Tad suprantama, kad 
nepriklausomoj Lietuvoj 
tokiems tyrinėjimams 
rengtis galėjo pradėti tik

ra, kad ir kryžius bus chuli
ganizmo auka.

Kodėl neperkelti į turimą skau - 
tų stovyklą. Ten tikrai jis bus 
prižiūrėtas be didelių išlaidų 
ir tuo pačiu pasitarnaus tauti
niam ir religiniam tikslui.

A. Mičiulis

AČIŪ

Savo ir mano vienminčių skau
tų ir jų rėmėjų vardu nuošir
džiai dėkoju už rašinio "Skau- 
tų vienybės reikalu" patalpini
mą Dirvoje,

E. Reikenis 

paskiri tos srities žino
vai, nors šiek tiek tam 
pasiruošę. Bet tokių ta
da buvo vos du-trys... 
Tokių specialistų skai
čių padauginti keleriopai
— ne keletos metų už
davinys.

Dabar vien tam dar
bui vadovauti Lietuvoj 
yra jau kelios dešimtys 
išsimokslinusių geolo
gų, be kurių nebūtų pras
mės nė pradėti telkti 
tuos, kaip sako, du tūks
tančius dirbančiųjų geo
loginėje tarnyboje. O 
tiems vadovams pareng
ti, kaip patys lygintojai 
pripažįsta, didelį indėlį 
įnešė profesoriai M. Ka - 
veckis, J. Dalinkevičius 
ir eilė jų mokinių, tapu
sių geologijos dėstyto
jais. O tai reiškia, kad 
to pastato pamatai padė
ti anais "atsilikėliškais" 
laikais... Įsidėmėtina 
ypač tai, kad Maskvos 
valdžia, Lietuvos gy
ventojų nesiklausdama, 
įkinkė juos ieškoti Lietu
voj žibalo savo jėgomis 
ir savo lėšomis,padėju
si juos keleriopai dides
niais mokesčiais. Iš dvie
jų kilometrų gelmės iš
sunktieji žibalo lašai Lie
tuvos žmonėms jau yra 
kaštavę brangiau už pa
čius skaisčiausius dei
mantus. Tai priverstinė 
auka "visos didžiosios tė
vynės gerovei". Jei šis 
turtų "tėvynei" ieškoji
mas nepasisektų, pri- 
vertėjams galva neskau
dės, nes viskas bus jau 
pačių Lietuvos žmonių 
apmokėta. O jei pasiseks
— nauda "tėvynei”, o Lie

NAUJAS PASKAUTININKAS. Balandžio 23 d. Detroito Mindaugo 
draugovės draugininkui Arūnui Vaitiekaičiui buvo suteiktas paskau- 
tininko laipsnis. Šia proga jį sveikino tuntininkas č. Anužis. 

J. Gaižučio nuotrauka

tuvai — gal pagyrimai, 
gal ir raudona vėliava su 
Lenino ordinu... Apčiuo
piamai Lietuvai galėtų 
būti atlyginta tik tuo at
veju, jeigu ateity jai pa
vyktų atsikabinti nuo tos 
vadinamosios "nesava
naudiškos globos", nuo 
priklausomybės "tėvy
nei".

Skirtumas tarp nepri, 
klausomos Lietuvos 
pradėtųjų geologinių dar
bų apimties ir dabartinio 
jų masto neabejotinai di
delis ir Lietuvos gyven
tojams uždėtos naštos 
svorio skirtumas. Pra
eities ir dabarties lygin
tojai vengia net išsitar
ti apie naštos skirtumą. 
O ją nešantieji neturi ga
limybės nei pasiteirauti, 
kodėl ir kieno labui ta 
našta taip pasunkinta.

(ELTA)

PRIVERSTINAS 
PRENUMERAVIMAS

Kaip renkama bolševiki
niams laikraščiams prenu
merata, neseniai (bal. 11) 
buvo parašyta TIESOJ: — 
”Su kvitų knygele rankoj 
tiesiai pas jus i cechą (at
seit, į fabriko skyrių. E.) 
ar kabinetą ateis visuome
ninis spaudos platintojas. 
Paskolą prenumeratai pa
siūlys buhalteris”... At
seit, paskui atskaitys iš al
gos.

Kaimuose prenumer a t ą 
turi siūlyti laiškininkės. Bet 
tos ima daug kur ”sabo- 
tuoti”, nes ko daugiau pre
numeratų, tiek sunkesnius 
maišus reikia nešioti į vien
kiemius. Kolchozų laiški
ninkėms trunka kasdien po

8-9 valandas, kol visus ap- 
vaikšto. O atlyginimas 40 
ar 45 rubliai per mėnesį, 
nepaisant krepšių sunku
mo. Tai ir nesistengia sun
kinti sau naštas. (E)

• Vilniaus ’Tnturistas ’,’
šiemet laukia apie 5000 sve- 

,čių iš užsienių. Pusė jų bū
sią iš Lenkijos (1,500) ir 
rytinės Vokietijos (1,000). 
Kiti — iš Italijos, Prancū
zijos, Amerikos, Anglijos, 
Suomijos, Izraelio ir kitų 
šalių. (E)

• Aktoriaus B. Lukošiaus 
nuo 1958 metų pabaigos 
vadovaujamas lėlių teatras 
Vilniuje pagaliau gaus nuo
latinę patalpą tam tikslui 
perstatomame name, Čiur
lionio gatvėj, 18 nr.

Ligšiol tas teatras veikė 
„čigoniškai”, nuolat keliau
damas per vaikų darželius, 
mokyklas, įmones, arba 
rengdamas spektaklius sa
vo repeticijų patalpoj, kur 
tik 50 vietų. Dabar turės 
250 vietų salę. (E)

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

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 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

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.

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 

visas taupymo sąskaitas.

ĮSHŽSlŠSlHB^

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

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.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

GLASSBLOWER
MASTER GLASSBLOWF.R -Versatile 
in Art q( scientific glassblowing— 
glass to metai seals—sapphire seals 
& related specialt ’-’ork in quartz, 
vycor & a host materials.
Work in conjunc -'ng
to train apprer 
do special wo 
Co. Benefits. Z

F1SHF.F
(2 12) WA

An Equa
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AUKSINIS JUBILIEJUS NEW HAVENE
Prieš 50 metų, kovo 

27 dieną, New Havene 
Conn. įsisteigė ALRK 
Moterų S-gos 33-čioji 
kuopa. Išsilaikyt 50 me
tų svetimam krašte, ka
taliku — lengviau, iš
likti sąmoningu lietuviu 
daug sunkiau. 33 kuopa, 
per eilę metų, amžiny
bėn išlydėdama savo pir
mąsias nares ir pasipil
dydama vis naujomis, te
bėra stipri ir skaitlin
ga. Paskutiniomis žinio
mis kuopoj yra 42 na
rės, iš jų 21 paskuti- 
nios emigracijos.

Balandžio 16 d. buvo 
atšvęstas kuopos auksi
nis jubiliejus. Narės at
ėjo bažnyčion organizuo
tai, kiekviena pasipuo
šus pirmininkės pado
vanota gyva gėle. Šv. 
Mišių auką atnašavo kun. 
dr. Goras pasakydamas 
gražų pamokslą jubilie
jaus proga. Per mišias 
giedojo moterų choras 
— kuopos narės.

1 vai. p.p. gražiai pa- 
puošton parapijos salėn 
rinkosi žmonės pietums 
ir tolimesnei jubiliejaus 
programai. Prisipildė 
pilna salė ne tik vietinių 
bet ir tolimesnių svečių. 
Pirmininkės M. Joku- 
baitės paprašytas, kle
bonas kun. A. Zanavičius 
sukalbėjo maldą prieš 
valgį. Pavalgius pietus 
ir besigardžiuojant kava 

ir pyragais buvo tęsia
ma programa. Pirmuo
ju kalbėtoju buvo LB 
apyl. pirm. A. Gruzdys. 
Po to sekė sveikinimai, 
kuriuos perskaitė A. Lip-

Sol. Salomėja Nasvytytė-Va- 
liukienė išpildant meninę pro
gramą ALRK Motery S-gos 33 
kuopos jubiliejiniame parengi
me.

St. Lipčiaus nuotrauka 

čienė. Pagrindinę kalbą 
pasakė sesuo Paulė iš 
Putnam.

Meningę programą at
liko sol. S. Nasvytytė Va 
liukienė. Dainavo ari
jas iš Sekminių kanta
tos — Bacho, iš Mig- 
non — Thomas ir Na, 
tai kas — Kavecko. Bi- 

sui V.K. Banaičio Atsi
kėliau ankstų jį rytelį. Pu 
blika buvo sužavėta so
listės pasirinkto reper
tuaro puikiu išpildymu.

Pabaigai visų buvo pa
giedota Marija, Marija. 
Parplautas ir išdalintas 
jubiliejinis pyragas.

Minėjimas vispusiš
kai pasisekęs. New ha- 
veniečiai pasirodė vie
ningi, nepagailėdami fi
zinės, moralinės ir ma
ter ialnės pagalbos kuo
pai. Scenos dekoraciją 
piešė Moterų _ klubo 
pirm. dail. L. Židony- 
tė, o meninę programą 
išpildė S. Valiukienė be 
jokio atlyginimo.

Maisto komisija savo 
darbą atliko daugiau ne
gu labai gerai. Maistas 
pagamintas puikiausiai 
ir svečių aptarnavimas 
pavyzdingas. Nepapras
tu darbštumu, rūpes
tingumu ir sugebėjimu 
šeimininkuti pasirodė 
Teresė Strimaitienė,pri
tyrimu J. Šilkienė, tal
kininkėmis M. Merke- 
vįčienė, Samulienė, Šau
lienė A. ir Goldupienė.

* GEGUŽĖS 22 D. 
LMKF vietos klubas 
yra pasikvietęs žurnalis
tę E. Čekienę paskai
tai. Tema — Lietuvė mo
teris kovoje už tautos 
laisvę.

* DR. M. NASVYTIS 
po sunkios širdies ope
racijos sustiprėjo ir vėl 
jaučiasi gerai.

_* DR. K. VAIŠNIE- 
NES pastangomis buvo 
įkurta moksleivių atei
tininkų kuopelė. Valdybom 
je: Tomas Plečkaitis - 
pirm., Gitą Markevičiū
tė — sekr., Rūta Gol- 
dupaitė — ižd. Pirmasis 
kuopos susirinkimas įvy
ko bal. 16 d. Į susirinki
mą atsilankė sesuo Pau
lė ir sės. Igne.

* DR. G. VĖBRIENĖS 
pastangomis, vasario 16 
d. Southern Kolegijoj lie 
tuviukai tautiniais rū
bais, atstovavo lietu
vius, o kovo 14 d. kitoj 
mokykloj Dalios Macke- 
vičįutės-Baker rūpes
čiu, tautybių pasirodyme 
dalyvavo ir lietuvaitės.

Albina Lipčienė

• Aleksandra ir Juozas 
Česoniui, iš Philadelphijos, 
įstojo į Lietuvių Fondą pil
nateisiais nariais, Įnešdami 
fondan $100.00. Tarpinin
kavo ir pinigus atsiuntė 
prof. dr, J. Puzinas, LF įga
liotinis.

Anelė ir Antanas Kupre- 
vičiai (Hartford, Conn.) 
atsiuntė LF per J. Guntu- 
lį, LF vajaus k-to ižd. 
$25.00, pažadėdami savo 
įnašą pakelti iki $100.00.

LS adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)
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INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &. VVilIiam 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

Kun. dr. Goras sveikina ALRK Motery S-gos 33 kuopą jubiliejinia 
me parengime. Prie stalo sėdi banketo garbės šeimininkėj. Šilkie
nė ir O. Norkūnaitė. St. Lipčiaus nuotrauka

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

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1.
2.

Asbach Uralt Import. brandy .... 5th — $5.49 
M. & Moore 5 years old
86 proof Whiskey .......................5th — $3.19
Cointreau Liųueur & Brandy ....5th.— $4.95

4. Chateau De PARAMA
New York Statė Shamp.

5. French Bordeaux Wine

6. May Wine Imported
From Germany ............,...............5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98
3.

Bot. — $2.98 
. 5th — $0.98

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

.JOHANNES M. SIMMEL

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

(17)
Tomas Lievenas suprato, kad turi ką nors greitai sugalvoti, 

jei nenori, kad juodasis portfelis pasiliktų majoro. Debras rankose. 
Staiga jam šovė galvon mintis.

-- Kaip jūs, majore, ketinate pasiekti Angliją? -- paklausė an
gelišku balsu.

-- Per Madridą ir Lisaboną.
— Taip pavojingas kelias, nes šiuo metu ten pilna šnipy ir jei 

prie jūsy rastų portfeli...
-- Aš priverstas rizikuoti, nes Simeonas turi grįžti Paryžiun ir 

čia neturiu nieko kas man pagelbėtų.
-- Turit.
— Ką?
— Mane.
— Jus?
— Taip. Toulousoj aš susipažinau su bankininku Lindneriu, 

kuris vyksta į Pietų Ameriką. Jis man siūlė būti jo banko dalininku. 
Mes kartu keliausime į Lisaboną, kai tik jo žmona atsiras...

— Ir jūs galėtumėte susitikti Lisabonoj, -- įsiterpė Josephine 
Baker.

Idėja patiko majorui, nes jį sekė vokiečių agentai, tuo tarpu 
Tomas turėjo Abwehr pažymėjimą...

Tą patį vakarą keistu sutapimu Majestic viešbutyje Paryžiuje 
vokiečių karinis gubernatorius gen. Otto von Stuelpnagel vakarie
niavo su dviem kariškiais. Vienas jų buvo admirolas VVilhelmCa-
naris, Abwehro viršininkas, kitas šarvuočių korpo vadas gen. 

rich Ęė^eneck. Jie gėrė šampaną už pasisekimą.
įjž^nerdątorius herojus jūsų organizacijos, admirole! -- pa- S č- C w~ , °U O žs

\
\z °. \

sakė gen. von Stuelpnagel keldamas stiklą.
-- Už didelį jūsų kareivių herojiškumą, ponai!
Generolas von Felseneck jau buvo įgėręs ir juokdamasis pa

sakė.
-- Jūs esate kuklus admirole! Pas jus labai gudriai veikiama. 

Nelaimei aš negaliu to papasakoti. Aš pažadėjau išlaikyti paslaptį. 
Bet tikėkit manim, generole Stuelpnagel, mūsų admirolas turi sme 
genis!

Prie jų prisiartino generolai von Kleist ir Reichenau,kurie nu
sivedė von Steulpnagelį prie kitos kompanijos. Likęs admirolas Ca- 
naris staiga susidomėjo generolu von Felseneck. Jis pasiūlė ciga
rą.

-- Apie ką jūs turėjote aliuziją? -- paklausė lyg tęsdamas pa
sikalbėjimą.

-- Aš prisiekiau ir jūs iš manęs neištrauksit nė žodžio.
-- Kas prašė jūsų laikytis paslapties?
-- Vienas iš jūsų žmonių. Tai žmogus, prieš kurį reikia nukel

ti skrybėlę.
Canaris nusišypsojo, bet jo žingeidumas nedingo.
-- Papasakokit! Man tikrai įdomu girdėti apie tuos mažus ma

no tarnybos triukus, kurie jums padarė tokį didelį įspūdį.
— Tiesa, būtų kvaila slėpti nuo jūsų! Užtenka tik vieno žodžio 

-- juodasis portfelis!
— O, taip! -- linktelėjo galva pritardamas admirolas. -- Aiš

ku, tas juodas portfelis!
-- Bet koks jis tipas, admirole! Tas būdas save prisistatyti 

Amerikos diplomatu ir kaip jis išlaikė šaltą kraują, kai vienas ma
no karininkų areštavo. Tai vyras! Su savimi vežėsi du asmenis iš 
Antrojo Biuro su slaptais dokumentais ir dar turėjo laiko man pa
pasakoti, kaip gaminti gulašą. Aš dažnai apie jį pagalvoju ir mielai 
norėčiau turėtų tokį žmogų savo štabe.

-- Mes turime savo tarnyboj keletą tokių gabių vyrų. Aš prisi
menu tą istoriją... -- pasakė Canaris.

Tikrumoj admirolas nieko nežinojo ir instinktas jam sakė, 
kad turėjo įvykti kas nors baisaus. Tad toliau lyg visai nesidomė
damas tęsė pasikalbėjimą.

— Palaukit, kaip jis vadinosi?
-- Tomas Lieven! Iš Koelno apygardos. Jis man rodė pažymė

jimą. Tomas Lievenas. To vardo aš niekad neužmiršiu.
-- Aišku, Lievenas! Jūs teisus, tai vardas kurį reikia atsimin

ti.
Canaris pašaukė patarnautoją ir paėmė naujas dvi taures šam

pano.
— Einam generole išgerti į ramų kampelį. Reikia, kad jūs 

man daugiau papasakotumėte apie tą Lieveną. Man visada malonu 
girdėti apie mano žmonių pasisekimus...

Telefono skambutis prikėlė majorą Fritzą Loos iš lovos. Jis 

užsidegė šviesą ir paėmė ragelį.
--Čia Loos.
Iš centrinės jam pranešė, kad jis sujungiamas tiesiog su Pa

ryžiumi. Pats admirolas Canaris norįs kalbėti.
Išgirdus Canaris pavardę Loos kūną perbėgo šiurpas. To tik be

trūko.
-- Majoras Loos? -- paklausė familiariškai admirolas.
-- Taip, admirole.
-- Pasakykit, ar jūs pažįstate tūlą Tomą Lieveną?
Ragelis vos neiškrito iŠ Loos rankų.

x -- Taip, admirole, -- sumikčiojo jis. --Aš žinau... šis var
das...

-- Vadinasi jūs pažįstate tą tipą. Tai jūs jam išdavėte Ab- 
wehr pažymėjimą?

— Taip admirole.
-- Kodėl?
-- Aš buvau užangažavęs mūšy tarnybon. Bet jis išspruko iš 

mūsų rankų ir dingo... Aš dėl to jau nemažai rūpinausi.
-- Visai teisingai, majore, visai teisingai. Sėskit į pirmąjį 

traukinį ir atvykit į Paryžių kaip galima greičiau. Aš jūsy lauksiu 
Lutetia viešbutyje.

Lutetia viešbuty Paryžiuje buvo Abwehr štabas.
-- Ar galiu aš, admirole, sužinoti, ką tas žmonus padarė. 
Canaris jam trumpai nupasakojo ir Loos klausydamasis balo.
-- Jis turi sąrašus visų prancūzų agentų. Įsivaizduojante ką 

tai reiškia? Tas žmogus savo rankose turi neįkainuojamos vertės 
dokumentus. Reikia bet kokia kaina jį pagauti. Supratote?

-- Aišku, admirole, aš atsigabensiu savo geriausius vyrus. 
Mes turėsime sąrašus!

1940 m. rugpiūčio 20 d. 2 vai. 5 min. naktį Abwehro viršinin
kas išsiuntinėjo telegramą paieškant vokiečių piliečio Tomo Lieve- 
no, kurį reikia gyvą ar mirusį pagauti.

Tomas Lievenas visai nežinojo, kad Wehrmachtas ir Abwehr 
pradėjo jo ieškoti, tad apsidžiaugė kai iš Lindnerio sužinojo, jog jo 
žmona atsirado ir dabar galima bus vykti. Jie greit susikrovė daik
tus ir išvyko į Marselį, kur Argentinos konsulate Lindneris, įro
dęs, kad Argentinoj turi milijoną dolerių, gavo sau, žmonai ir Lie- 
venui vizas.

Buvo sutarta, kad majoras Debras į Madridą vyks geležinkeliu, 
o Lievenas su Lindneriais skris lėktuvu ir rugsėjo 10 iš Lisabonos 
išvyks į Buenos Aires portugalų laivu "General Carmona1'.

Prieš tai, rugsėjo 3 d. Estoril kasino salėje Lievenas turėjo 
susitikti Debras ir perduoti jam juodąjį portfelį. Iki to laiko Lieve
nas tikėjosi pakeisti portfelio turinį.

(Bus daugiau)
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PLB IR VLIKO PIRMININKAI 
ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ

1967 gegužės 12 į Cleve- 
landą atvyksta PLB Valdy
bos pirmininkas Juozas J. 
Bachunas ir VLIKo pirmi
ninkas dr. Kęstutis J. Va
liūnas.

šeštadienį, gegužės 13 
VLIKo pirmininkas daly

^MRKTr^M^US^^SDIEl^^MIESTE^^SfHK^^lS^’IRMAIK^RJKETVrRTAD^

IKI 9 VAU. VAK. SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:30
NAUDOK EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S KRAUTUVĖSE

Pakartotinas išpardavimas

Gaunami 2 populiariausiuose 
apykaklių stiliuose

BASEMENT MEN’S FURNISHINGS, 
ALL 7 STORES, INCLUDING 

BUDGET CENTER AT SHEFFIELD

Skalbk!
Džiovink!
Dėvėk!

pora

Sensacingai 
žemos kainos

Vyrams, berniukams 
”Koratron

Celanese
Faber Ind 
gamybos i 
rel, siūlas 
žadus.

proceso
Fortrelio Polyesterio 

ir medvilnės

Naujas Koratrono procesas iš Celanese Fortrel 
Polyester ir medvilnės suteikia pastovią 

išvaizdą, tiesumą ir klostę

Šios kelnės niekad nemato proso. Skalbk jas, 
įdėk Į džiovintuvą, ir dėvėk! Kokybės kontrolė 
Koratrono procese išlaiko fasoną ir klostę! 
Pasirinkit juodas, pilkšvas, alyvines, mėlynai 
alyvines ir navy mėlynas.

..... . .... ./

DYDŽIŲ LENTELĖ

Dydžiai
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30 X X X X X X X X X X

31 X X X X X X X X

32 X X X X X

vaus PLB Valdybos posė
dyje. šeštadienį po piet 
Pick-Carter viešbutyje PLB 
Valdyba ruošia VLIKo pir
mininkui priėmimą ir susi
pažinimą su Clevelando 
spaudos, radijo bei organi
zacijų atstovais.

Armijos ir laivyno
medvilnes T-Shirts

vyrams

Sekmadienį, gegužės 14, 
4 vai. po pietų Šv. Jurgio 
parapijos salėje, VLIKo pir
mininkas dr. K. J. Valiū
nas padarys visuomenei 
pranešimą Lietuvos laisvi
nimo klausimais ir apie jo 
keliones po pasaulį. Dr. Va
liūnas ir ponia Valiūnienė 
neseniai lankėsi Pietų Ame
rikoje, Europoje ir Kana
doje. PLB valdybos pirmi-

7

Armijos ir laivyno at» 
Riesti marškinukai pa
skutinių U apykaklių 
stiliaus, lygiai kaip vis 
populiarių kitų laivyno 
stilių. Pagaminti pagal 
JAV vyriausybės reika
lavimus, kiekvienas su 
vyriausybės štampu. 
Įsigykite dabar už ne
paprastai žemą kainą. 
Maži 34-36, vidut. 38. 
40, dideli 42-44 ir ypat. 
dideli 46.

Užsakykite ar 
skambinkite 
CH 1-3070 

ninkas Juozas J. Bachunas 
ir ponia Bachunienė nese
niai grįžo iš Australijos ir 
Havajų.

NAUJAS ŠEIMOS 
ŽIDINYS

Š. m. balandžio 30 d. Cle
velande naują šeimos židinį 
sukūrė Kristina Eglė Vai
čaitytė, susituokdama su 
Michael Whitacre. Po baž
nytinių apeigų jaunosios tė
vai suruošė gražias sutuok
tuvių vaišes, kuriose daly
vavo patys artimieji jaunų
jų giminės ir draugai. Iš 
toliau buvo atvažiavę p. 
Ona Dailidienė iš Syracuse,
N. Y. ir p. Kėkštų šeima iš 
Toronto, Ont.

Abu jaunieji yra baigę 
aukštuosius mokslus ir mo
kytojauja amerikinėse mo
kyklose. Jaunoji šeimo įsi
kūrė Columbus, Ohio. Jau
nosios tėvai Antanina ir 
Vincas Vaičaičiai gyvena 
Garfield Hts., Ohio. Jie yra 
ilgamečiai Dirvos skaityto
jai ir rėmėjai.

• Clevelando Vasaros Or
kestras, vad. Louis Lane 
jau ruošiasi naujam sezo
nui. Koncertai vyks Public 
Auditorium nuo liepos 7 iki 
rugpiūčio 5, koncertuojant 
trečiad., penktad. ir šeštad. 
vakarais. 14 koncertų pro
gramoje numatyta įtraukti 
žymūs solistai ir kt.

Liepos 7 d. programa pra
dedama Rogers ir Hammer- 
stein muzikos koncertu, su 
solo partijomis ir choru.

Tolim e s n ę progr amą 
skelbsime vėliau.

• 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 tel. 531-2211.

HELP WANTED MALĖ

TOOLMAKERS—JOURNEYMEN 
Ali around—Wanted at once 

Mušt be able to sėt up work from 
Prints wit Close Tolerances. 

For Afternoon Shift 
Steady work for qualified men. 

Phone Ed. Grant 313 — 536-0200 
8-4:3 0 daily 

N1CHOLSON FILE CO.
An Equal Opportunity Employer 

(54-63)

EXPER1ENCED SĖT UP MEN 
For ligbt assembly and machining. 
.Setjjp expe.rience in punch press, tur- 
ret lathe or screw machine required. 
Many fringe benefits and good hour- 
ly wage. Old reliable East Side manu- 
facturing plant.

Call or apply 
GURANTEE SPEC1ALTY MFG. CO.

9401 Carr Avė.
Cleveland, ' Ohio

451-9744
(53-55)

PROTOTYPE SHEET METAL 
Day shift, uninterrupted 58-hour 
week, past 18 mos.
PROTOTYPE

LAYOUT HAMMER FORM
BF.NCH HANDS

TOOL AND DIE MAKERS
PRESS SETUP

AND TRYOUT MEN 
APPRENTICES

Fully paid Blue Cross, Blue Shield, 
life, health and accident insurance, 
Company parking lot, centrally lo- 
cated, just off Chrysler and Lodge 
X-ways.
VINEWOOD MĘTALCRAFT 
2700 FRANKLIN, DETROIT, M1CH.

(52-57)

IST CLASS
TOOL RiOOM MACHINISTS 

&
THREAD GRINDERS

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

6070 E. 18 Mile Rd. 
Utica, Mich.

313 — JE 9-0660
(51-57)

SHEETMETAL MAN
Region Scofch Plains, N. J.

Work Precision Sheet Metai (Preci- 
sion work on Sheet Metai).
Good advancement opportunities at 
new organization in modern, clean, 
plant, diverse and interesting work 
primarily in Aerospace & Electronics. 
Good pension, steady work, & ben
efits.
INDUSTRIAL MICROWAVE CORP.
520 Martin Place, Scotch Plains, N.J.

(201) — 322-4411
(54-55)

RETA PROGA 
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie^ 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS į KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAURA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, 
bet Dirvos skaitytojai t naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol. 
už keturias knygas.

-------------------- IŠKIRPTI-----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Pavardė ir vardas.....................................................................

Adresas ..........................................................................

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje.

HELP WANTED MALĖ 

WANTED 
EXPERIENCED

SURFACE 
GRINDER 
HANDS

FOR PRECISION AIRCRAFT PARTS 
AND TOOL AND GAGĖS.
STEADY WORK FOR QUAL1F1ED 
MEN. FRINGE BENEFITS.

313 — 756-6800
(49-55)

WANTED JOURNEYMEN
DIE MAKERS

DIE REPAIRMEN
Ist & 2nd Shift

Experienced on medium and smali 
progressive dies. Steady work, gen- 
erous fringe benefits including profit 
sharing.

UNITED METAL 
PRODUCTS CORP.

8101 LYNDON
DETRO1T 38, MICH.

(52-54)

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)

7 SKIRTUMAI
L Matyti automobilio užpaka

linis ratas; 2. Mergąitėturi kel
naites; 3. Vienas jos batas skir
tingas; 4. Šuns pakaušis kitos 
formos; 5. Šuns ausis platesnė; 
6. Mergaitei ant sprando dau
giau plaukų; 7. Moters suknelė 
turi apikaklę.

PARDUODAMI NAMAI
Hillgrove

puikus 3 mieg. medinis co- 
lonial — tikrai gražus. Tik 
už $21,900.

Windward
mūro bungalovv — ištisas 
rūsys, dvig. garažas — tik 
12 metų. Nepakeičiamas už 
prašomą kainą.

Neff Rd.
čia turime puikų 2 šeimoms 
namą — 10 m., 6-6, dvig. 
garažas, įkainuotas tik už 
$38,900.

Visi šie namai prie E. 185 
gt. ir Naujos parapijos.

UPSON REALTY
499 E. 260 Street 
Euclid, Ohio 44132 

Tel. RE 1-1070 
(53-55)

MALĖ OR FEMALE

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST

1MMF.DIATE OPEN1NG FOR REGIS- 
TERED PHYSICAL THERAPIST IN 
500 BED HOSPITAL. COMPLETELY 
MODERN FAC1LIT1ES. SALARY 
COMMENSPRATE WITH EXPER1- 
ENCE AND AB1L1T1ES. FRINGE 
BENEFITS.

W1RE CALL OR WR1TE TO 
PERSONNEL DIRECTOR

WESLEY MEDICAL 
CENTER

550 NORTH HILLSIDE 
W1CH1TA, KANSAS 6721 4 

(53-62)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED MEDICAL 

RECORD LIBRARIAN 
SALARY COMMENSURATE WITH 
F.XPER1ENCE AND ABIL1TY. LIBE
RAL E-MPLOYEE BENEFITS.

APPLY CALL OR WRITE 

CAYLOR-NICKEL 
CLINIC & HOSPITAL 

BLUFFTON, INDIANA 
219 — 824-3500

(53-59)



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS SEIMO 
proga birželio mėn. 3 d. rengiamas

BANKETAS
Sheraton-Chicago viešbutyje, 505 Ncrth Michigan Avė., Chicago, III.

MENINĘ PROGRAMĄ
ATLIKS

Solistė

Nerija Linkevičiūtė,

solistas Jonas Vaznelis ir

kompozitorius Darius Lapinskas.

Šokiams gros Markausko kapela. DARIUS LAPINSKAS

7:30 vai. vak. kokteiliai 
’Tropical” salėje.

8:15 vai. vak. banketas 
BoulėVard” salėje.

JONAS VAZNELIS

Įėjimas — $10.00 asmeniui.

Bilietai iš anksto gaunami pas B. Paplenienę, 

5647 So. Wood Street,

Chicago, 111. 60636. Tel. RE 7-8186.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. S. Sirutį, Lietuvos 
diplomatijos šefas pakėlė 
Lietuvos generaliniu kon
sulu. Kolumbijos vyriausy
bė, pripažinusi šį paskyri
mą, suteikė Dr. Siručiui 
atitinkamą exequatur.

• į BATUN’o naują val
dybą iš lietuvių įėjo šie as
menys: prel. J. Balkūnas,
S. šimoliūnas ir N. Umbra- 
zaitė.

INFORMACIJOS 
SEMINARAS

Amerikiečiai profesiona
lai informadijos skleidimo 
srityse (experts in public 
relations) praves INFOR
MACIJOS SEMINARĄ 
(Seminar in Publicity and 
Public Relations) LIETU
VIŲ INFORMACIJOS 
CENTRO organizatoriams 
ir visiems lietuviams, kurie 
šiuo klausimu domisi, šis 
seminaras įvyks Jaunimo 
Centre, 5620 So. Claremont 
Avė., didžiojoje salėje, ge
gužės 13 ir 14 dienomis nuo 
2 iki 5 vai. po pietų.

Visi, kuriems rūpi infor
macija ir kurie nori pasi
ruošti šioje srityje, kviečia
mi j šį darbo seminarą. Vi
sos organizacijos yra kvie
čiamos atsiųsti savo atsto
vus.

• Alvo E. Aibini, Direc- 
tor of Public Relations, Lo- 
yola University, atidarys 
Lietuvių Informacijos Cen
tro ruošiamą seminarą ge

LOS ANGELES LIETUVIAI PAGERBĖ GEN. KONSULĄ DR. J. J. BIELSKI

Gen, konsulas dr. J.J. Bielskis dėkoja rengėjams už suruoštą pagerbimą jo 50 metų visuomeninės 
veiklos sukakties proga. Pagerbimas įvyko Los Angeles Lietuvių I autinių Namų salėje balandžio 30 d. 

L. Kančaūsko nuotrauka

gužės 13 d., šeštadienį, 2 
vai. po pietų Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje. Alvini 
kalbės "Informacijos sklei
dimas” tema.

KANADOS 
LIETUVIAI

• VLIKo pirm. dr. K. Va
liūnas balandžio 29 ir 30 
dienomis lankėsi Hamiltone 
ir Toronte, kur tų vietovių 
lietuviams padarė aktua
liais laisvinimo reikalais 
pranešimus. Iškėlęs VLIKo, 
kaip lietuvių tautos sieki- 
dų reiškėją laisvajame pa
saulyje, priminė ir parei
gas, kurias mes kiekvienas 
turėtume atlikti. Būtent: 
per mokslą rūpintis mūsų 
jaunimo intelektualiu stip
rėjimu, aktyviu dalyvavi
mu laisvinimo darbe ir ben
drai visų lietuviškų reikalų 
rėmimu. Pažymėjęs, kad 
Lietuvos laisvė ir kelias į ją 
yra mūsų visų aukščiausias 
idealas, pabrėžė, kad tas 
idealas turi būti įkvėptas ir 
pasisavintas lietuvių jauni
mo. Taip pat nurodė, kad 
mus kovojančius už teisėtą 
dalyką remia daugelis žy
mių laisvojo pasaulio poli
tikų ir kaip pavyzdį davė 
vieno Pietų Amerikos vals
tybės vyro tokį išsireiški
mą: "Pataitės tautų paver
gimas yra šių dienų žriio-

TŪKSTANTIS DOLERIU DAINAVOS STOVYKLAI

Prieš keletą metų New 
Yorko lietuvės moterys 
ėmė galvoti, kaip sukelti 
didesnę sumą lėšų Vasa
rio 16 gimnazijai parem- 

niškumo juodžiausia dė
mė”.

• Dail. žibunto Mikšio 
gyvenančio Europoje me
no darbų paroda nuo šių 
metų balandžio 29 d. iki 
gegužės 11 d. vyksta Prisi
kėlimo parapijos patalpose. 
Yra išstatyta 74 grafikos 
ir lino darbai, šie darbai, 
reikėtų pasakyti, daug kuo 
išsiskiria iš kitų dailininkų 
parodų vykusių šiose patal
pose. Kai nėra spalvų, tai 
bendras žvilgsnis taip jaut
riai iš karto nepagauna 
akies. Bet prie kiekvieno 
priėjus ir iš arčiau įsižiū
rėjus galima jausti kad tai 
menininko ranka daryti 
darbai.

Dailininko dvasios pasau
lį būtų galima suvesti į 
žmogų, kuris jo kūryboje 
užima pirmaujančią vietą, 
vietą. Jis pavaizduoja aps
krities viršininką, mokyto
ją, policininką, dvyliką ne
kaltų mergelių, tarnus, val
stybės tarybos pirmininką, 
tarėjus, karininkus, užvaiz
das, rūmų damas, guver
nantes ir daugelį kitų.

Dail. žibuntas Mikšys 
yra viduriniosios kartos, 
gimęs 1923 m. Kaune. Me
ną studijavo Neurnbergo ir 
Stuttgartoxmeno akademi
jose. Jo kūryboje, kad ir 
nežymiai, bet jaučiama eu- 
ropietiškas meno kultas ir 
akcentas. 

ti, nes visi kiti ruošiami 
lietuvių parengimai: kon
certai, baliai, vaidini
mai, meno parodos pel
no beveik neduodavo, 
dažnai net su nuostoliu 
baigdavosi. Taip tas ma
žas būrelis iniciatorių 
moterų nutarė ir suruo
šė pirmąkartąNew Yor
ke madų parodą. Pasise
kimas buvo didžiausias, 
salėje neliko nei stovi
mų vietų. Gimnazijai ta
da nusiuntė tūkstantį do
lerių. Ir taip ta paroda 
virto tradicija, sėkmin
giausiu lietuvišku paren
gimu. Pirmasis komite
tas su nežymiais pasi
keitimais tą veiklą tęsia.

Š.m. balandžio 30 die
ną įvyko jau ketvirtoji ma
dų paroda, sukėlusi ket
virtąjį tūkstantį dolerių 
pelno, kuris šiemet buvo 
skiriamas nebe Vasario 
gimnazijai, bet Dainavos 
stovyklai, todėl newyor- 
kiečių tarpe prieš paro
dą buvo girdėti kritikos, 
kad tokia stambi pinigų 
suma, sudėta visų lie
tuvių atsilankymu įtąpa- 
rodą, turėtų būti skiria
ma platesnio masto tiks
lui. Tačiau, nežiūrint kal
bų nei spaudoje rašymų, 
prisirinko, kaip visuo
met, pilna Le Cordon 
Bleu salė publikos.

Šiemet didžiulę vado
vaujamo darbo dalį atli 
ko jaunoji karta. Komi
tetui vadovavo Aušra Sa- 
balienė. Jos nutarė kiek
vieną kartą pelną skirti 
vis kitam lietuviškam 
reikalui paremti.

Savo kūrybos ir kitų 
sukurtus rūbus demons
travo: Nijolė Manelienė 
iš Chicagos, Regina Žy- 

itaitė, Giedrė Mont
vilienė, Viltis Jatulienė, 
Irena Šilkaitienė, Virgi
nija Sirusienė, Gražina 
Tiškutė, V. Gerdvilytė 
ir kitos. N. Manelienė 
modeliavo ir atsivež
tus solistės Monikos 
Kripkauskienės sukur
tus ir pasiūtus vakari
nius rūbus. Taip pat bu
vo pademonstruota ir 
brangių kailių. Laimė
jimui buvo keturi meno 
kūriniai: dail. V. Jony
no, dail. V. Igno, dail. Č. 
Janušo ir dail. R. Vie
sulo.

Parodą atidarė kom - 
teto pirm. A. Sabalienė, 
žodį tarė garbės pirm. 
A. Kazickienė ir vado
vavimą perdavė aktorei

Alei Kėželienei iš Chi
cagos. Parodos metu pub
lika vaišinosi kavute ir 
pyragaičiais, o jauno
sios pianistės K. Baltru
šaitytė ir S. Gedvilai
tė skambino pianinu. 
Žmonių atsilankė virš 
400. (eč)

* IRENA IR KĘSTU
TIS NEMICKAI balan
džio 20 d. susilaukė sū
naus Ričardo. Nemickai 
augina ir pirmagimę duk
relę Dalytę. Jie abu yra 
ALT S-gos Richmondo 
skyriaus valdybos na
riai. Irena aktyviai reiš
kėsi ir New Yorko neo- 
lituanų veikloje.

LAS PARENGIMAS
LAS New Yorko sky

riaus ir Laisvosios Lie
tuvos bičiulių iniciatyva 
balandžio 29 dieną, Car 
negie Endowment Cen- 
ter salėje, New Yorke 
įvyko pobūvis, kurio pro
gramoje buvo Viliaus 
Bražėno paskaita "Libe
ralizmo stabdžiai lais
vės kovoje".

Prelegentas kalbėjo 
visą valandą, pradėjęs 
nuo liberalizmo sąvokos 
aiškinimo, pasiremda
mas visa eile žymių po
litikų pasisakymų apie li
beralizmą, jo siekius, 
naudojamus veiklos me
todus tų siekių įgyvendi
nimui ir per jį nejučio
mis artėjimą prie komu
nizmo.

Jis pažymėjo, kad šiuo 
metu liberalizmo sklei
dimui yra itin palanki dir
va universitetuose, kur 
studijuojantis jaunimas 
lengvai suklaidinamas. 
V. Bražėnas apgailes
tavo, kad tokių atsiranda 
ir lietuvių tarpe.

Diskusijoms vadovavo
L. Virbickas, kuris ir 

V. Bražėnas skaitė paskaitą ''Liberalizmo stabdžiai laisvės ko
voje" balandžio 29 d. LAS pobūvyje New Yorke. Publikoje matyti B. 
Bieliukas, gen. konsulas V. Stašinskas, A. Diržys ir kiti.

L. Tamošaičio nuotrauka

pats padarė trumpą pra
nešimą apie LAS organi
zaciją ir siekius.

Irena Veblaitienė pa
skaitė iš laisvės kovoto
jų kūrybos. Salės buvo 
dekoruotos dail. J. Juo
džio meno kūriniais. Jis 
trumpu žodžiu svečius 
supažindino su lietuvių 
kūryba ir savo kūriniais.

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, Roval, 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.

LOS ANGELESTIMES 
balandžio 19 d. vedamaja
me rašė:

"Pavel Feodorovič Ša- 
kov, sovietinis diploma
tas Jungtinėse Tautose, 
matyt, nebus girdėjęs pa
tarlės apie žmones, gyve
nančius stikliniame na
me. Pirmadienį jis ragi
no Jungtinių Tautų Anti- 
kolonializmo komitetą 
pripažinti, kad Puerto 
Rico nėra pati save val
danti teritorija ir jos pa
dėtis priklauso svarsty
ti šiam komitetui. Šacho- 
vas tvirtina, kad Puerto 
Rico tebėra kolonija.

"Gal galėtumėm pasiū - 
lyti sandėrį? Jungtinės 
Valstybės galėtų sutikti 
su Jungtinių Tautų pri
žiūrimu plebiscitu Puer
to Rico teritorijoj mai
nais už Maskvos sutiki
mą leisti Jungtinėms Tau
toms įvykdyti plebisci
tus Estijoj, Latvijoj, Lie
tuvoj ir visose kitose pa
jungtose teritorijose So
vietų Sąjungos ribose".

(ELTA)
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