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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dr. J.K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, neseniai grįžęs iš Euro
pos, gegužės 12-14 d. lankysis Clevelande ir dalyvaus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės .valdybos posėdyje bei padarys lietuvių vi
suomenei pranešimą. Vyt Maželio nuotrauka

Plečiama informacija 
apie Lietuva

KARO POPULIARINIMAS
I

Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas iš Euro
pos grįžo balandžio 20 d. 
Ten turėjo eilę pasimaty

* PAGYVĖJUSIOS JAV lėktu
vų atakos pasiekia Š. Vietnamo 
sostinę Hanoi ir pagrindinį uos
tą Haiphong. Bombarduojami ir 
priešo aerodromai, geležinke
lių mazgai ir dirbtuvės bei kitos 
strateginiai svarbios vietos.

R. Kinija skelbia numušusi 2 
JAV lėktuvus savo teritorijoj. 
Komunistai skelbia numušęapie 
24 JAV lėktuvus, kai tuo tarpu 
amerikiečiai sako praradę 4.

* BOLIVIJOJE suimtas arti
mas Castro bendradarbis, pran
cūzų kilmės komunistas Julės 
Regis Debray. Yra žinoma, kad 
Debray jau kuris laikas veikė P. 
Amerikoje organi-zuodamas ko
munistinius partizanus.

* KONRADAS ADENAUERIS 
buvo palaidotas prie Reino upės. 
Jo išlydėti susirinko ne tik vo
kiečių vadovybė, bet ir tolimų 
ir artimų valstybių galvos ir 
aukšti atstovai. Būdinga, kad 
svetimų valstybių atstovų bran
duolį sudarė neseniai su vokie
čiais kariavusių valstybių pre
zidentai ir premjerai, kaipJohn- 
sonas, de Gaulle, Wįlsonas. Iz
raelį atstovavo buv. ilgametis 
premjeras Ben Gurion.

* SOV. S-GOS KOSMONAU
TAS VI. Komarov buvo iškilmin
gai palaidotas Maskvoje. Vy
riausybės paskirta komisija tirs 
aplinkybes, dėl kurių jo skridi
mas naujoje raketoje baigėsi 
tragiškai.

Jau pačioje pradžioje skridi
mo, sekmadienį, bal. 23 d., Ko- 
marovas susidūręs su sunku
mais. Dėl to buvęs atšauktas 
antros raketos iššovimas. Ofi
cialiai Komarovo tragedija sie
jama sn susipainiojusiu para
šiutu jam nusileidžiant.

* LONDONO "OBSERVER" 
rašo, kad 3 motorizuotos Sov. 
S-gos divizijos nakties priedan
goje išvyko iš Vengrijos. Bet -- 
dar lieka 40.000 karių. 

mų ir pasitarimų Vliko 
uždavinius liečiančiais 
reikalais. Trumpoje jų 
apžvalgoje pirmininkas 
atžymėjo tik svarbes
niuosius.

Išsamiai ir Lietuvos 
reikalams palankiai pasi
kalbėta Prancūzijos už
sienių reikalų ministe
rijoje, kur Vliko pir
mininkas, Lietuvos at
stovo prof. Jurgio Baltru
šaičio lydimas, buvo pri
imtas balandžio 12 d.

Madride pasimatyta 
su eile ispanų politinių 
veikėjų ir aiškintasi ap
linkybės, su kuriomis su • 
sijęs lietuviškų radijo 
programų iš Madrido at
gaivinimas. Pirminin
kas ten apsilankė pas 
Amerikos ambasadorių 
ir, ta proga pakviestas, 
dalyvavo ambasados su
rengtame diplomatų po
būvyje.

Romoj, šalia išsamių 
pasitarimų su L. Dipl. 
Šefu S. Lozoraičiu apie 
ryšių palaikymo galimy
bes su įvairių kraštų vy
riausybėmis ir politi
niais sluoksniais, pirmi • 
ninkas buvo priimtas Va
tikano valst. sekretori
ate, kur ypač plačiai apie 
lietuvių bei Lietuvos 
klausimus išsikalbėjo 
su arkiv. Antonio Samo- 
re, Nepaprastųjų Bažny
čios Reikalų KongregacL 
jos sekretorium, ir su 
lietuvių reikalų referen
tu Vatikano Kurijoje, 
mons. Gabriele Montal- 
vo. Ryškiausia to pasi
kalbėjimo pasekmė, — 
Lietuvai skiriamoji Va
tikano radijo programa 
pailginta dvigubai (iš 
15 - 30 minučių) ir,per
duota vakarais, nuo 
šiol bus kartojama ir ry
tais.

STAIGUS GENEROLO WESTMORELAND PA
KVIETIMAS KALBĖTI NEW YORKE IR WA- 
SHINGTONE LIUDIJA ’NAMŲ FRONTO’ SVAR
BUMĄ VIETNAMO KARE. — SUNKU KARĄ 
LAIMĖTI PIETRYČIŲ AZIJOS DŽIUNGLĖSE, 

JEI JIS NEPOPULIARUS PAČIOJE 
AMERIKOJE.

------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------

Kai prezidentas John- 
sonas neseniai keliavo į 
tolimą Guamo salą pasi
matyti su savo karo va
dais, buvo aiškinama, 
kad tie yra taip užimti, 
kad negali patys atvykti 
su raportais į Washing- 
toną. Šią savaitę, kadaka 
ras buvo dar daugiau iš-

Pirmininkas ir pats tu
rėjo progos pasakyti kaly
bas Lietuvai skirtose Va 
tikano ir Italijos valsty
binio radijo laidose. Ta 
proga kalbėjosi su Itali
jos valstybinio radijo bei 
televizijos direktorium 
apie lietuviškų radijo pro
gramų pobūdį ir jų pas
tovumo užtikrinimą.

Visuose lankytuose 
kraštuose, t.y., Italijoj, 
Prancūzijoj, Ispanijoj, 
Vokietijoj ir Šveicarijoj 
su atitinkamais asmeni
mis tartasi dėl informa
cijos skleidimo reikalų 
tų kraštų kalbomis. Už' 
baigti reikiami susitari
mai dėl ELTOS infor
macijų leidimo prancū
zų kalba. Šie biuleteniai 
netrukus pradės eiti re
guliariai. Įsitikinta, kad 
ir Madride gyvai pagei
daujama informacijų 
apie Lietuvą ispanų kal
ba. Turės būti padaryta 
atitinkamų pataisų EL
TOS biuletenių ispanų 
kalba leidimo plane.

Su dr. A. Geručiu 
Šveicarijoj aptartos vei
kimo galimybės tame 
krašte ryšium su Lie
tuvos nepriklausomybės 
sukaktim.

Su dr. Geručiu ir su 
eile asmenų Vokietijoje 

. aptarti ir ryšių reikalai 
su Vokietijos politiniais 
sluoksniais. Užbaigti 
susitarimai dėl Vliko 
nuolatinės atstovybės su
darymo Vokietijoje.

(ELTA) 

H o Chi Minh: — Taikos melodija? Gerai, tik su mano arfa!.. .

plėstas, bombarduojant 
vietoves, kurios iki šiol 
buvo neliečiamos, ir ka
da dalis amerikiečių ka
riuomenė iš vidurinės 
pietinio Vietnamo dalies 
turėjo būti permesta į 
šiaurę marinų sustipri
nimui ir gręsiančiai di
desnio masto invazijai 
iš šiaurės atremti, vyr. 
kariuomenės vadas toje 
srityje staiga atvyksta 
su prakalbom į AP agen
tūros suvažiavimą New 
Yorke ir patį Washing- 
toną, kur jis turi kalbė
ti iškilmingam abiejų rū
mų posėdyje! Jei taip bu
vo padaryta, tai reiškia, 
kad administracija taip 
vadinamą ’namų frontą’ 
laiko labai svarbiu karo 
laimėjimui ir kad čia bus 
griebtasi pavėluotų žy
gių būklei pagerinti.

Generolas William C. 
Westmoreland nepaskel
bė jokių sensacijų. Jis 
tik visu aiškumu pabrė
žė tiesą, kad Vietname 
neturima reikalo su pi
lietiniu karu, bet tik su 
gerai organizuota karine 
ir politine invazija iš už
sienio. Komunistinis 
ginklas — teroras prieš 
paskirus gyventojus — 
turimose sąlygose yra la
bai efektyvus, jam pasi
priešinimas labai sun
kus.

Visa tai buvo ar turė
jo būti žinoma anksčiau. 
Jei tai nebuvo pilnai pla
čių masių suprasta, tai 
daugiausiai yra pačios 
administracijos kaltė, 
kuri ilgą laiką bandė 
Vietnamo karo reikšmę 
mažinti ir vaizduoti kaip 
visai nepriklausomą ne
laimingą atsitikimą san
tykių su komunistinėm 
valstybėm komplekse. 
Tačiau kai tas 'atskiras 
incidentas’ pareikalavo 
net 438.000 vyrų kariuo
menės ir reikalauja gal 
būt 100.000 daugiau, jo 

jau nebegalima 'smulkin
ti!’ Dėl to prezidentui 
ir prireikė kariuome
nės vado pagalbos namų 
fronte. Juk padėtis ta
me fronte, kalbant su am
basadorium Lodge i yra 
pats svarbiausias iš pa
vienių veiksnių, kuris ka
rą prailgina ir pasunki
na.

Komunistai nėra tokie 
kvaili, kad nežinotų, kas 
stovi daugelio viešų de
monstracijų prieš karą 
užnugaryje — jie turi ži
noti, ne s patys organizuo
ja. Todėl demonstraci
jos gatvėse gal ir nedaro 
jiems didelio įspūdžio, 
jei tačiau — kaip aiški
na Chicago Daily News 
Azijos korespondentas 
Keyes Beech — prieš tą 
karą pasisako tokios po
litinės figūros, kaip se
natorius Robert F. Ken- 
nedy ar net tas pats dr. 
Martin Luther King, 
jr., jie jaučia kad jų to
limesnis pasipriešini
mas ar tiksliau — agre
sijos tesimas —turi dar 
kokių nors galimybių. 
Juk joks Amerikos poli
tikas nepakeltų balso 
prieš karą Vietname, jei 
jis nejaustų, kad jam tas 
gali būti ateityje naudin
ga, kad plačioji visuo
menė dar nėra pažiūros 
jog karas — teisingas ar 
neteisingas — liečia jos

LIETUVIŠKŲ KVISLINGŲ 

PASIKEITIMAI
Justas Paleckis — iš

buvęs beveik 27 metus, 
nors tik apeiginėj, bet 
simboliškai pirmaeilėj, 
Lietuvos..kvislingo pozi- 
cijoj — nuo balandžio 15 
dienos tapo iškeltas iš 
visų Vilniuje turėtų po
zicijų. Tą dieną jis turė
jo ne tik užleisti M. Šu- 
mauskui savo apeiginę 
(sovieto prezidiumo pir
mininko) kėdę, bet tapo 
atleistas ir iš vilniškio 
kompartijos CK biuro.

Pranešime apie pa
keitimus kiti atleidimai 
iš pareigų paaiškinami 
pastaba — "ryšium su 
perėjimu į kitą darbą”. 

pačios likimą ir nėra jo
kio kito būdo jį pabaigti, 
kaip tik kariniu laimėji
mu. Tai pažiūrai sustip
rinti ir buvo kraštan at
kviestas gen. Westmo- 
reland. Jis turi, kaip 
amerikiečiai sakytų, "a 
big selling job on Viet- 
nam war”.

Jo pirmadienio kalbo
je į akis krito dar viena 
būdinga to "job’o" smulk
mena. Jis pareiškė — 
jo kalba buvo prieš tai 
prezidento cenzūruota 
— kad paliaubos su ko
munistais išeitų tik 
jiems į naudą, todėl jos 
atneštų daugiau žalos ne
gu naudos. Tai savaime 
aišku visiems blaiviems 
to konflikto stebėtojams, 
tačiau tai iki šiol dar ne
buvo konstatuota nė vie
no atsakingo pareigūno. 
Už tat toks generolo pa
reiškimas buvo vieninte
lė jo pirmadienio kal
bos staigmena.

Iš šalies žiūrint, atro
do, kad masiniam nusitei
kimui pakeisti dar dau
giau negu gen. Westmo- 
reland kalbos padėtų ad
ministracijos apsispren
dimas laikinai nutraukti 
visų 'taikos tiltų’tiesimą 
į Rytus. Priešingoji pu
sė tada liausis kariau
ti, kai supras, kad tai jai 
neapsimoka. Ne anks
čiau.

J. Paleckio atleidimas 
iš vilniškės partijos va
dovybės paaiškintas ki
taip: — "ryšium su tuo, 
kad jis išrinktas TSRS 
Aukščiausios Tarybos 
Tautybių Tarybos pir
mininku". Toks skirtu
mas paaiškinime supran
tamas, nes apie Paleckį 
negalėjo sakyti, kad jis 
perėjo į kitą darbą, kadan
gi tos jo naujos nevapa- 
reigos Maskvoj nėra joks 
darbas.

Partijos hierarchijoj 
J. Paleckis buvo aukštai 
laikomas ne dėl savo ko
kio nors svorio partijoj, 
o tik todėl, kad kartą 
(1940 m.) paskubomis iš
kištas, buvo laikomas toj 
apeiginėj prezidiumo vir
šūnėj, o bolševikuose įsi
galėjęs etiketas rei
kalauja, kad toj viršūnėj 
sėdintysis būtų ir į par
tijos biurą įrašytas. Da
bar jis iš biuro tapo iš
mestas ne todėl, kad 
Maskvoj kažkur "išrink
tas" (jeigu dėl to, tai bū
tų išėmę prieš devynis 
mėnesius, kai "išrin
ko"), o tik todėl, kad Vil
niuj nebepaskirtas pre
zidiumo pirmininku.

Maždaug panašaus "pa
aukštinimo" susilaukė ir
M. Šumauskas: iš vei
kiančios — jei ir ne sa
varankiškai valdančios, 
tai bent Maskvos nuro
dymus vykdančios—ad
ministracijos viršūnės 
tapo "pakylėtas" į buvu- 

(Nukelta į 2 psl.)
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PAVERGTOJE LIETUVOJE IR RUSIJOS VERGIJOJE
MŪSŲ BROLIAI ŠAUKIASI DVASINĖS IR MEDŽIAGINĖS PAGALBOS 

Juos gelbstime per LIETUVIŲ RELIGINĘ ŠALPĄ
Jie šaukiasi religinės pagalbos. Kasdien iš Vatikano radijo siunčiamos lietuviškos religinės ir tautinės pro
gramos. Rūpinamės gauti tokios transliacijas ir iš kitur. / 
Persekiojamiems už Dievą ir Tėvynę padedame visokiais įmanomais būdais.
Padary tumėm daugiau, bet reikia daugiau jūsų visų bendradarbiavimo maldomis ir aukomis. 

Lietuvių Religinės šalpos Komitetas veikia su Amerikos Vyskupų žinia. 
Pirmininkas — vyskupas Vincentas Brizgys.

Pagalbai dabar aukas siųskite ar palikimus rašykite taip:
I give, devise and beąueath to
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID, INC.
64-09, 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378.

Katalikų Bažnyčios ateičiai Lietuvoje aukas ar palikimus rašykite:
THE FUND FOR REHABILITATION OF THE ROMAN
CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA
64-09, 56th Road, Maspeth, N. Y. 11378.

Aukos ir palikimai laisvi nuo mokesčių-tax deductible.

ATEIKITE PAGALBON:
asmens, parapijos, organizacijos, profe ujonalai, prekybininkai. 

Savo apylinkėje kurkime rėmėjų būrelius.

SUPAŽINDINKIME KITUS SU LIETUVOS KANČIOMIS:
platinkime knygą: THE WAR AGAINST GOD IN LITHUANIA

kaina: popierio viršeliais $1.25, kietais $3.00.
Ispanų kalboje: LA LUCHA CONTRA CONTRA DIOS EN LITUANIA

kaina: $1.00.
LKRš VALDYBA

ANCHOR STEEL & CONVEYOR CO.
OF

DEARBORN, MICH.
URGES YOU TO INVEST1GATE THE FINE OPPORTUN1T1ES THAT 
EX1ST IN THE RAP1DL.Y EXPANDING MATER1AL HANDLING 
INDUSTRY.
ANCHOR HAS BEEN A LEADF.R IN THE CUSTOM ENGINEERED 
CONVEYOR FIELD SlNCE 1925 AND IS STILL GROWING.
WE OFFER YOU A CHANCE TO GROW WITH US, 1F YOU CAN 
MEET THE FOLLOW1NG M1N1MUM REQUIREMENTS:

ESTIMATORS—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DESIGNERS—MECHANICAL OR ELECTRICAL 
ENGINEER

DRAFTSMEN—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DETAILERS—MECHANICAL DRAWTNG EDUCATION 
CALL OR WR1TE

MR. ADE CZARNECKI—VICE PRES. ENGINEERING 
MR. GEORGE GARRISH—CH1EF ESTIMATOR

313 _ 846-6000
6906 KINGSLEY AVĖ. 

DEARBORN, MICH. 48126 
AN EQUAL OPPORTUN1TY EMPLOYER

(43-52)

Lietuviškų kvislingų pasikeitimai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

siąją Paleckio vietą, 
apeiginės reikšmės vie
tą. M. Šumauskas yra 
priešpaskutinis iš seno
sios pogrindinės Lietu
vos bolševikų gvardijos

HELP WANTEP 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

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE 
LATHES 

dar likęs bent simbo
linėj Lietuvos kvislingų 
viršūnėj. Nepajudintas li
ko jau tik Sniečkus, pra
dėjęs ketvirtą dešimtme
tį "pirmojo sekreto
riaus" pareigose, — iš
silaikymo atžvilgiu "pa
saulio čempionas" tarp 
visų tokio rango komunis
tų partijų pareigūnų. Bet 
ir jam Maskva šia pro
ga atsiuntė naują prižiū
rėtoją, "antrąjį sekre
torių". Keletą metų Vil
niuje laikytą prižiūrėto
ją B. Popovą Maskva at
siėmė, o jo vieton ką tik 
atvykusį V. Charazovą 
"Lietuvos" komunistų 
partijos centro komite
tas per akimirką paklus
niai *išrinko" antruoju 
šalia Sniečkaus.

Buvusios M. Šumaus- 
ko pareigos (ministrų 
tarybos pirmininku titu
luojamo administracijos 
viršininko pareigos, ku
rias prieš Šumauską tu
rėjo M. Gedvilas) dabar 
perduotos Juozui Maniu- 
šiui. Jis (rusiškai vadi
namas ne Juozu, o losi- 
fu Antonovičium) yra 
tam tikslui atlikęs gana 
ilgą stažą: apie 12 metų, 
kaip partijos CK sekre
torius ("ketvirtasis"), 
buvo partijos "akis" ties 
Lietuvoj vykdomąja so
vietine - kolonistine in
dustrializacija. J liku
sią laisvą vietą sekre
toriate tapo įkeltas A. Fe- 
rensas, kurį laiką buvęs 
vienas iš Lietuvoj dabar 
pridaiginto komsomolo 
CK sekretorių.

Lėtai bet nuosekliai 
kvislinginės valdžios 
pakopomis lipa ir Ksa
veras Kairys, jau pagy
venęs vyras, tik dar ne
labai senas (pokarinis) 
partijos narys. Per 
maisto pramonės admi
nistraciją iškilęs įbuvu- 
sio "sovnarchozo" ("liau
dies ūkio tarybos") viršū
nes, tapo pirmuoju pava
duotoju prie M. Sumaus- 
ko. Dabar ir partijos hie
rarchijoj iš kandidatų į 
CK pakeltas tikruoju CK 
nariu.

Visi tie pakeitimai dar 
kartą liudija, kad ko
munistų štabas Lietu
voj naujus aukštuosius 
savo pareigūnus renka
si jau nebe paskubomis 
ir ne atsitiktinius, o me
tų metais planingai tre
niruotus ir išbandytus 
partinės ištikimybės at
žvilgiu. Tie pakeitimai 
taip pat liudija, kad 
Maskva vistiek dar ne
rizikuoja net ir ištiki
miausiai atrodančių lie
tuvių komunistų palikti 
be atidžios savo priežiū 
ros. Net prie Sniečkaus: 
jei ne Popovas, tai Cha- 
razovas...

Nedidelės reikšmės, 
bet pastebėtinas faktas 
yra ne tik Paleckio, bet 
ir buvusio jo pavaduo
tojo pakeitimas. Ir Juo
zas Baltušis, rašytojas, 
prieš porą metų lankę
sis Amerikoj ir savo įs
pūdžių aprašymu nelabai 
įtikęs kompartijos vir
šūnėms, jau nebe "vi

ceprezidentas" (kaip jis 
Amerikoj vienam ki
tam yra šypsodamasis 
prisistatęs). Į tą vietą 
dabar įsodintas Jonas 
Kuzminskis, dailininkas 
ir dailininkų sąjungos 
pirmininkas. (ELTA)

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir į juos yra Įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntini savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 3 ¥2 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir rąaistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Puikus lietuvių kalbos va
dovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais.. Tekstas ir 
paaiškinimai anglų kalba. 
Nemokantiem ar nedaug 
mokantiem lietuviškai — 
puiki galimybė išmokti. Pa
rengė L. Dambriūnas, A. 
Klimas ir \V. R. Schmals- 
tieg. Išleido liet, pranciško
nai Brooklyne. 479 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol. 
Galima užsisakyti:

DIRVA
690? Superior Avė. 
Cleveland. Ohio 11103

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph F. Gribauska*
... Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Unitą of $1,000.00

For 3 Yeors 
Dividend* P*ld 

Ouarterly 
or Compounded

MILL1NG
MACHINES PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE G£RĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už
einas taupyim» ,x<i.xk<nhi.s.

PARKING LOT

paskolos
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

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
— ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Telephone: 431-6344.

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of 
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents. 

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
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Klausimai ir 
sumanymai

Visuomenės nariams, lankantiems lietuviškų
jų organizacijų susirinkimus, įprastas dienotvar
kėje punktas ''klausimai ir sumanymai" yra ži
nomas, kaip ženklas išsiskirstyti. Ypatingai me
tiniuose organizacijų susirinkimuose, kada ren
kamos valdybos, bent pusė dalyvių apleidžia sa
lę atlikus savo pareigą — pabalsavus. Gi pre
zidiumui sulaukus "klausimų ir sumanymų" ei
lės, matosi, kad neliko nei kam klausti, nei ką 
sumanyti. Jei ir atsiranda dar norinčių "širdį 
iškratyti", tai nėra kam klausytis, ir geriausi 
sumanymai lieka aidu tuščioms kėdėms.

Kas dėl to kaltas, šį kartą nesvarstysime. 
Iš to galima ir reikia padaryti vieną išvadą: 
išrinktoji organizacijos valdyba paliekama vie
na spręsti organizacijos reikalus ir kartu prisi
ima didelę atsakomybę.

Retai kuri organizacija praktikuoja valdy
bos ir organizacijos narių ryšių palaikymą svars
tant ir sprendžiant klausimus, kurie tuo momen
tu gali būti svarbūs organizacijos veiklai ir vi
suomenei. Dąžni reikalai ir darbai atliekami 
"partizaniškai" valdybos narių sutartinai, o kai 
kada ir paskirų valdybos narių atskirai. Būna at
sitikimų, kad tai išeina į naudą. Būna ir priešingų 
atvejų. Tada kyla nesusipratimai, bereikalingas 
erzelis ir nukenčia organizacijos vieningumas.

Gaila, kad mūsų visuomenė, kad ir vaikščio
dama dešimtimis skaičiuojamų organizacijų gė
lyne, neįtraukiama į tokį veikimo kelią, kurį 
praktikuoja daugelis kitų tautybių. Tai yra pa
skiri klubai, apjungiu aktyvius žmones, tikrai be
sidominčius gyvenimiškais, visuomeniniais klau
simais. Klubai nebūtinai reiškia vėl atskirą or
ganizaciją. Tai gali reikšti plačios ir nariais 
gausios organizacijos vienetus, apjungiančius 
tuos narius, kurie domisi tuo ar kitu specifiniu 
klausimu. O kurie bendrai domisi kokiu klausi
mu, jie jau iš anksto geriau pasiruošę tam klau
simui rasti ir atsakymą. Klubuose atpuola reika
las dalyvauti tiems, kurie snaudžia ir nuobodžiau
ja, kurie tuo ar kitu klausimu neturi nei ko "klaus
ti nei sumanyti".

Tinkamai organizuojami bendriniai susirin
kimai reikalaujami organizacijų įstatų. Bet įsta
tuose ir pasakyta, ką tokie susirinkimai atlieka ir 
kokia jų užduotis. Gi norėti, kad organizacijos me
tiniame susirinkime būtų išspręstos ko nevisos 
pasaulio problemos yra beviltiška svajonė.

Universitetuose yra specialūs kursai, ku
riuose mokinama visuomeninio darbo technika. 
Mokinama pirmininkauti susirinkimui, mokina
ma organizacijoje kalbėti, veikti ir žmones pa
traukti į pozityvų darbą.

Tai kam gi burną aušinti? Kiek mes savo su
sirinkimuose matome tų kursų įtakos?

• Dirvos novelės konkur
sui, be anksčiau paskelbtų
jų, atsiųstos dar šios nove
lės; Motiejaus Gobšio tur

tas, Jazminai, Sakmė apie 
tris. Gyvenimo sraute. Tuo 
būdu iki šiol konkursui jau 
prisiųsta 10 novelių.

JURGIS JUODIS Eglė žalčių karalienė (aliejus)

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
SĄJUNGOS PRAEITIN PAŽVELGUS

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos sei
mas, įvykstąs Chicagoje 
birželio 3-4 dienomis, 
bus jau 10-tas dvimeti- 
nis seimas. — Tai tam 
tikra tautinės srovės 
Amerikoje sukaktis.

Rodę susirūpinimą čio- 
naitine tautininkų veikla, 
iš Lietuvos atvykę, rado 
sau visai artimą organi
zaciją, su ja sutapo, ir 
kartu su čionaitiniais 
ankstyvosios išeivijos 
vienminčiais, pastatė ją 
tarp pirmaeilių.

Tautinę Sąjungą įs
teigė 1948 metais suva
žiavę New Yorke atsto
vai: Lietuvai Vaduoti Są
jungos, A.L. Tautininkų 
Centro ir Lietuvių Misi
jos. Tose trijose organi
zacijose veikė ir vado
vavo tie patys žmonės 
per beveik dešimtmetį, 
atlikdami atitinkamus 
darbus.

Anapus Atlanto esan
tiems neaiškumą sudarė 
Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga. Jie patarė mums grįž
ti į ALT, dirbti vienin
gai.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba buvo įsteigta 1940 
metų rugp. 10 d. Pitts- 
burghe, suvažiavus kata
likų, tautininkų ir sanda- ' 
riečių - liaudininkų at
stovams, tuoj po to kai 
Sovietai okupavo Lietu
vą.

Viskas prasidėjo gra
žiai. Tautininkų atsto
vas buvo išrinktas ALT 
sekretorium. (Socialis
tai dar nebuvo įstoję. Jų 
vadas teisinosi: "Mesne
turim žmonių į ALT de
leguoti" — mat, daugelį 
socialistų narių nusive
dė į savo gūžtą komunis
tai).

Kai tų metų spalio mė
nesį ALT vadovybė gavo 
sutikimą apsilankyti pas 
prezidentą Rooseveltą 
įteikti jam memoran
dumą Lietuvos klausimu, 
į suvažiavimą Washingto- 
ne atvyko ir socialistai, 
įstojo į ALT ir pasinau
dojo proga kartu apsilan
kyti Baltuosiuose rūmuo
se.

Penkiomis savaitėmis 
vėliau, lapkričio mėne
sį, ALT valdybos su
važiavime Chicagojo iš
kilo kito prezidento var
das. ALT pirmininkas 
prabilo šitaip:

"Kas čia būtų galima 
padaryti, kad Smetona į 
Ameriką neatvažiuotų"

Toks, matomai, buvo 
chicagiečių ALT valdy-

K. S. KARPIUS

bos narių (tautininkųopo
zicijos) išanksto padary
tas susitarimas. Tauti
nės srovės atstovas ta
me suvažiavime užpro
testavo prieš tokį suma
nymą, ir tas klausimas 
ALT oficialiai daugiau 
nebuvo keliamas.

Tačiau trys opozicijos 
srovės to savo nusista
tymo neatsisakė: savo 
spaudoje vedė griežtą en
gimą tautininkų ir prezi
dento Smetonos; Euro
poje esantiems Lietuvos 
diplomatams laiškais 
grasino neleisti Smeto
nai į JAV vykti, nes 
"jis čia nepageidauja
mas, jis čia turi pras
tą vardą".

Ir tokioje tragiškoje 
tautos nelaimėje, jie se
nuose pelenuose ieško
jo žarijų atgaivinti 1926 
metų gruodžio 17-tos įvy
kių ugnį. Taigi,preziden
tas Smetona jiems buvo 
nepageidaujamas.

LIETUVAI VADUOTI 
SĄJUNGA

Bendra veikla ALT to 
kiu būdu buvo negalima 
nepriėmus anų sąlygos.

Prezidentas A. Sme
tona atvyko (per Brazili
ją) 1941 metų kovo pra
džioje — ir galit supras
ti, kaip jis buvoanospu- 
sės "priimtas".

Balandžio mėnesį, kai 
įvyko kitas ALT valdy
bos suvažiavimas, pre
zidentas Smetona lankė
si Chicagoje. Matant 
priešingoje spaudoje ne
suvaldomą įnirtimą, tau
tininkų atstovas, pasita
ręs su Smetona, iš ALT 
išstojo.

Nebuvo tai vieno at
stovo nuosprendis išsto
ti, nes visi tautinės sro
vės vadovai, matydami 
reikalą Lietuvos klausi
mu dirbti, birželio mė
nesį suvažiavę Tabor 
Farmoje, dalyvaujant ir 
prezidentui Smetonai, įs
teigė energingą Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą, kai iš 
ALT pusės nesimatė jo
kios veiklos, neturėta 
net savo fondo.

LVS užsibrėžė plačią 
programą, kuriai visuo
menė teikė pilną para
mą: pasiėmė išleisti ta
da naujai parašytą, la
bai naudingą, Dr. Nore- 
mo, JAV ministro Lie
tuvai, "Timeless Lithu- 
ania", ir išleido kitas 
angliškas ir lietuviškas 
knygas.

Šaukė, vasario 5 d. 
1944 metais, New Yorke 
Amerikos Lietuvių sei
mą, kuriam plati visuo
menė pritardama, be gau
sybės atstovų, su siuntė 
tūkstančius dolerių au
kų. Nors sausio 9 d. ne
tikėtai, nelaimingai mi
rė prezidentas Smetona, 
kuris turėjo būti seimo 
svarbiausiu kalbėtoju, jo 
mirtis seimui ne tik ne
pakenkė, bet labiau vi
suomenę sujudino seimą 
remti.

1945 metų kovo mėn., 
sušaukė Y ashingtone są
skrydį, kuriame dalyva- 
vao arti 100 kongreso at
stovų, sakė kalbas Lie
tuvos klausimu sąryšyje 
su Sovietų smurtu.

Gegužės mėnesį, San 
Francisco mieste suren.

gė manifestaciją prieš 
Sovietus tokią, apie ku
rią rašė plačios Ameri
kos spauda ir aidėjo ra
dijas. Sovietams tai bu
vo kaulas gerklėje, kurio 
negalėjo išlupti. Visų 
kraštų delegatai buvo ap
dovanoti "Timeless Li- 
thuania" ir tiksliu me
morandumu.

Po tų pasekmingų žy
gių, tų metų lapkričio 
mėnesį vėl surengė sąs
krydį Washingtone, vėl 
dalyvavo dešimtys Kon
greso atstovų. Tada bu
vo patiekta Kongresui 
pati pirmutinė rezoliu
cija Lietuvos klausimu, 
bet ALT, nesutikus kartu 
veikti nei seimo, nei sąs
krydžių, nei San Francis
co manifestacijoje, nu
neigė ir rezoliuciją.

Nors tautininkai nebu
vo ALT pageidaujamųjų 
nebuvimas buvo išnau
dojama tautininkų neigi
mui, kaltinimui trukdy
mu bendros veiklos, ta
čiau vienminčiams pa
geidaujant, pagaliau pri
eita nutarimo grįžti į 
ALT.

Kokia tada ALT buvo, 
gavo patirti čia atvykę 
tremtiniai, susipažinę 
su padėtimi. Keletą me
tų ieškojo būdų ALT per
organizuoti.

AL TAUTINE SĄJUNGA

Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga, gausiai visuomenės 
remiama, plačiai veikus 
iki 1948 metų .nustojo vei

kusi tautininkams nusi
tarus grįžti į ALT. Kar
tu užsidarė ir LVSpada
linys Lietuvių Misija ir 
Tautininkų Centras. Jos 
sudarė pagrindą vienai 
stipriai organizacijai.

Pavadinimą naujai or
ganizacijai pasiūlė adv. 
Antanas Olis: Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjun
ga. Tas buvo labai arti
ma senajai, Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sanda
rai, kurią dalis tautinės 
srovės žmonių, priėmu
sių valstiečių - liaudinin
kų programą, pasijungė 
kartu su organu "Sanda
ra". (Jie skelbė, "socia
listai mums artimesni 
negu tautininkai.")

Olio pasiūlymas lai
mėjo.

Atvykę iš anapus Atlan 
to tautininkai, radę jau 
ALT Sąjungą, jąja buvo 
patenkinti; nesiėmė nei 
kritikuoti, nei steigti nie
ko kito, net neužsiminė 
apie pavadinimo pakeiti
mą. Kartu su ankstyves - 
niais išeiviais dirbo iš
vien, nesivaržydami už 
vadovybes, ir taip laiko
si iki šių dienų.

Štai jau ir dešimtas 
dvimetinis seimas. Iš
augus, organizacija už
ima sau prideramą aukš
tą vietą mūsų išeivijos 
gyvenime.

Svarbu paminėti, kad 
Dirva, buvus ištisai stip
riausiu tautinės srovės 
ramsčiu dar pirm A.L. 
Tautinės Sąjungos, pa
galiau tapo oficialiu šios 
organizacijos organu. 
Kadangi laikraštis yra 
vienas reikalingiausių 
įnagių organizacijos gy
venime, tautininkų rūpes
čiu yra ir išlaikymas sa
vo organo.

• REIKALINGA DAUGIAU
• POLICIJOS
• REIKALINGA KOVA SU 

NUSIKALTIMAIS
• REIKALINGA APSAUGA NUO 

ŽUDIKŲ IR MINIOS!

APSAUGOKIM CLEVELANDĄ! 
PALAIKYKIME l/2 PENIO 

PAJAMŲ MOKESTI.
BALSUOKITE 

PRIEŠ 
PANAI KIMĄ!

Policijos ir gaisrininkų patarnavimai sudaro di
desnę dalį miesto biudžeto. 1967 m. biudžete įjung
tas pajamų mokestis. Išlaidos negali būti padengtos 
be tų pajamų.

1967 m. biudžetas rodo kaip kiekvienas doleris 
panaudojamas. Dauguma eina policijai. Kita dalis 
pajamų naudojama miesto patarnavimų pagerini
mui, kaip gatvių apšvietimui.

Kiekviena išlaidą išvardinta biudžete.
Visi 33 miesto tarybos nariai tą biudžetą pa

tvirtino.

BALSUOKITE 

PRIEŠ 
PANAIKIMA!

4-

X AGAINST REPEAL OF THE 
MUNICIPAL INCOME TAX

CITIZENS FOR CLEVELAND, Joseph Kocab, Secy, 
4501 Cullen Dr. 44105

-- .
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

GILJOTINOS KIRVIAI
Jau kalbant apie Aloyzo 

Barono romanus, ypač 
"Trečiąją moterį’’, atsitik
tinai buvau užsiminęs klau
simus: ar rašytojas turi 
būti protingas ir kiek pro
tingas? Ar jam būtina už
kopti ligi gilaus filosofo 
lygmens? Ir kiek ir kaip tą 
protingumą ar išmintį savo 
veikaluose jis turėtų rody
ti?. .

Griežtų atsakymų nepa
jėgiau rasti ir nedrįsau pri
mygtinai ieškoti, nes paga
liau manau, kad jų ir būti 
negalėtų.

Dabar vėl kita problema, 
— panaši ir kiek skirtinga, 
tik nė kiek nelengviau at
sakoma. Kokia ir kada at
siranda tikroji dailiosios 
raštijos vertė? Kada yra 
prasmės rašytojui spaus
dinti rankraščius ir tikėti, 
jog jie bus išliekantys kū
rybos dokumentai, bus 
brandūs ir reikalingi įnašai 
tautinės ar tarptautinės 
kultūros raidai?

Šitokie klausimai būtų 
dar painesni, ir jau ne vie
nas šimtas profesorių yra 
ieškoję atsakymų, jų radę 
ir net įstatymus formulavę. 
Bet vis lyg ir nepakanka
mai, vis pasiliekant daugy
bei abejonių ir išimčių.

Man per toli ligi profe
soriškos erudicijos. Skaity
damas knygas, aš galiu pa
teikti tik savo tiesioginius 
asmeninius įspūdžius, pro
tarpiais pasišaukdamas tal
kon vieną kitą jų srityse 
kvalifikuotą liudininką. Bet 
kai žiūrime į mūsų pačių 
literatūrą nuo žilos senovės 
ligi dabar, tie klausimai 
mums turės kilti ir nuolat 
kyla. Savoje lietuvių litera
tūroje ir ypač išeivijoje 
nuolat ir vėl vis dažniau su
tinkame reiškinius, kurie 
mus stačiai kankina, ir gau
name vartyti knygas, ku
rių vertės nebežinom kaip 
apspręsti, arba nebedrįs
tam, nes jaučiam, kad tai 
būtų ar nepatriotiška ir per

naivu, ar nežmoniška ir per 
graudu.

O ne kartą ir tiesiog tra
giška ...

žinoma, galim nutylėti, 
nekreipti dėmesio, numoti 
ranka. Taip būtų saugiau
sia ir pasipūtimo pcza labai 
išdidi. Nematyti didelės 
mūsų dvasinio gyvenimo 
dalies, ignoruoti reiškinius, 
žmones ir knygas, nesido
mėti tom visom pramonėm, 
apsieiti be jų dramų ir ro
manų, be eilėraščių ir pasa
kų, be straipsnių ir iš viso 
be jokio spausdinto žodžio,
— aišku, taip galima, žmo
nija juk milijonus metų yra 
išgyvenusi be rašto, be kny
gų ir laikraščių, ir daugelis 
linksmai tebegyvena, — ir 
žemės planeta dėl to dar 
nepražuvo. Jei ne ta šuo
liais kylanti kultūra ir mil
žino žingsniais pirmyn le
kianti civilizacija, tai be
protnamiai būtų tuštesni,
— dar ir šiandien aiškina 
mums kai kurie žinovai.

★
Taigi, kam reikalingi ra

šytojai ir kokia jų misija?
Bed ie v i ško j o egzistencia

lizmo "tėvas”, prancūzas 
Jean-Paul Sartre, — drum
stas filosofas, dar labiau 
keistas "laisvės kovotojas” 
savo dažnomis simpatijomis 
bolševizmo tironijai, bet 
šiaipjau pusėtinai stiprus 
romanistas ir dramaturgas, 
labai populiarus Europos 
rašytojas, vienintelis laisvu 
noru atsisakęs priimti prieš 
porą metų jam paskirtą 
Nobelio literatūros premi
ją, — savo brošiūroje "Kas 
yra literatūra” į anuos mū
sų klausimus atsakys: —

"Rašytoju esama ne dėl 
to, kad būtum išrinktas pa
sakyti tam tikrus dalykus, 
bet kad juos pasakytum 
tam tikru būdu. Prozos 
vertę, be abejo, sudaro sti
lius”.

Be abejo, šiandien visi 
sutiksim su tuo Sartre ”be 
abejo".

Ir prozoje ir poezijoje 
stilius yra gero rašytojo 
pagrindinių savybių viršū
nėje. Ir gal nesiginčysim, 
kad niekas rašytojo neiš- 
renka ką nors pasakyti 
žmonijai. Jis pajunta nenu
galimą vidinį pašaukimą ir 
visada "išsirenka” pats sa
ve, kaip suprantama, tikė
damas, kad jis turi ir pri
valo ką nors naujo paskelb
ti tamsybėse skendinčiam 
pasauliui. Tik toli gražu ne 
visada jis savy nešiojasi ką 
tikrai naujo, gilaus ir reikš
mingesnio už tūkstančius 
kitų žmonių, kurie tiek pat 
turi, žino, o išmano net žy
miai daugiau ir pergyvena 
dar giliau.

Rašytojo įdomumą ir jo 
raštų vertę, vadinasi, nule
mia stilius, tobulesnė išsi
sakymo forma. O pagal tą 
mastą, savaime aišku, nuo 
vertingos literatūros greit 
atkris daug tokių rašytojų, 
kurių jausmai tegu audrin
giausi ir tauriausi, mintys 
teisingiausios, o intencijos 
taip pat labai geros ir be
veik šventos, — tačiau bai
siai gaila: jie be reikalo ra
šo, jeigu nepajėgia iškulti- 
vuoti meniniam kūriniui 
brandžios formos ir neturi 
ne tik savito, bet iš viso jo
kio stiliaus. Taip yra, deja, 
— tai plieninis dėsnis, tai 
išgaląstas giljotinos kir
vis ...

Jei kur būtų galima skir
tis nuo Sartre aptarimo, tai 
tik dėl to, kad jo pasakyta 
tiesa nėra visa ir negali bū
ti tokia absoliuti. Stilius 
yra nepasveriama abstrak
tybė, ‘tai tartum magika, 
kūrinio funkcija, galiausiai 
padarinys ir, jei norit, žie
das. žiedo nebus be augalo 
liemens ir be šakų, be svei
kų šaknų ir be derlingos 
žemės aplinkui. Kiekvienas 
stambesnis rašytojas anuos 
visus elementus privalo tu
rėti (ir juo apsčiau, tuo ge
riau), idant jo kūrybinės 
pastangos tą žiedą sukrau
tų, kokios nors spalvos gė

le pražystų ir pagaliau nu
nokintų estetinę ar intelek
tualinę sėklą palikuoniams.

★
Galų gale dar pora pačių 

sunkiausių ir jautriausių 
klausimų : — kas yra silpna 
ir atmestina, o kas stiprų 
ir vertinga menų kūryboje? 
Kada rašytojo ilgų dienų ir 
naktų sunkaus darbo juod
raščiai nusipelno būti nuno
kę ir verti pasirodyti kny
gomis?. .

žinau ,kad perdaug klau
siu to, į ką atsakyti negali
ma nei trumpai, nei gal iš 
viso. Bet mėginkim nors ke
liais paprastais žodžiais už
uosti tos problemos orą. 
Štai poros daktarų ir pro
fesorių nuomonės — vokie
čio ir lietuvio.

Savo laikotarpio Vakarų 
civilizacijos "homo univer
sale" (universalus žmo
gus), Goetz von Berlichin- 
gen, Werther, Faust ir dau
gybės kitų veikalų kūrėjas 
Johann Wolfgang von Goe- 
the (1749-1832) savo dieno
raštyje "Italienische Rei
se" (Kelionė po Italiją) už
rašė: "In der Kunst ist das 
Beste gut genug"... Ne- 
verčiant visai pažodžiui, 
mintis čia bus ta, kad mene 
užtenkamai gera tik tai, 
kas yra geriausia.

Prisiminiau tą Goethės 
aukščiausio lygmens reika
lavimą, kai neseniai ir mū
sų spaudoje (Draugas, 
1967. I. 28) beveik tą pačią 
mintį tik dar su priedais 
pakartojo savo paskelbta
me laiške Antanas Maceina, 
kur atsakymas į redakto
riaus klausimus dėl jo eilė
raščio rinkinio "Gruodas" 
ir kitų problemų, pareiškė: 
— "Literatūros kūriniai 
neturi jokios ver
tės, jeigu jie yra viduti
niški ar silpni. Atvirkščiai, 
tokiu atveju jie net kenks
mingi, nes gadina skaity
tojo skonį arba bent jo ne
ugdo tiek, kiek lauktu
me". . .

Priedai čia yra du. Pir
mas — tai pabrėžimas at
vejų, kada literatūros kū
rinys neturi jokios vertės 
ir todėl nė nespausdintinas. 
Antras — lyg ir pedagogi
nis požiūris į raštijos vaid

menį, tai skaitytojo skonis 
ir jo ugdymas.

Tiesa būtų, kad rinką už- 
plūstant labai menkos ver
tės rašliavai ir nesant kitų 
pavyzdžių, skaitytojų sko
nis ne tik neugdomas, bet 
neįgyjami ir dar praranda
mi visi kriterijai, kas gera 
ir bloga, kas vertinga ir kas 
grynas šlamštas. Tas pavo
jus yra visuose kraštuose, 
bet dabar eina grėsmingyn 
ypač užsienio lietuviams, ir 
aš jį visada turiu galvoje, 
rašydamas savo įspūdžius 
apie naujas ar kiek senes
nes knygas.

Tačiau skaitytojų skonio 
ugdymas ar sunkokai pa
tikrinamas jo "gadinimas" 
vis dėlto nėra tiesioginis 
meno kūrybos uždavinys. 
Pirmoji kūrėjo misija yra 
pats "gero skonio" meninių 
lobių sukūrimas.

★
Bet kas man aiškiai su

kelia nerimo, tai tas be ga
lo kategoriškas, perdėm 
teorinis ir plikas, abstrak
čiu ir per nuogu teisingu
mu spinksintis A. Maceinos 
teigimas, jog ne tik silpni, 
bet net ir vidutiniai litera-, 
tūros kūriniai neturi jokios 
vertės. Man atrodytų, kad 
silpni turi silpną, vidutiniai 
vidutinę vertę, tai ir viskas.

Bet tik pritaikykim sau 
tokį Torąuemados dėsnį, ir 
bematant turėsim išbrauk
ti bent devynis dešimtada
lius meno kūrinių iš lietu
vių literatūros, dailės, te
atro, muzikos ir aplamai iš 
mūsų kultūros istorijos.. Ir 
išskyrus gal keletą Antano 
Gustaičio satyrinių perliu
kų bei porą N. Mazalaitės 
"Miestelio" epizodėlių, aš 
taip pat, saugodamasis to
liau gadinti savo dar silp
nai išugdytą skonį, būčiau 
turėjęs blokšti pastalėn vi
sas knygas, apie kurias 
šiame laikraštyje kalbėjau 
per pastarą pusmetį. O dar 
vieną storą eilėraščių kny
gą, dėl kurios artimiausiu 
laiku ketinau sustoti, jau 
šiandien turėčiau visiškai 
užmiršti.

Galų gale, — baisiai man 
būtų nesmagu kalbėti apie 
virvę pakaruoklio namuo
se. Tas pats ekstremistinis

A. Maceinos dėsnis, ko ge
ro, į gruodo šipulius ir į 
bevertiškumo miltus sumal
tų visus silpnuosius ir dau
gumą tik labai, labai vidu
tiniškų eilėraščių A. Jas- 
manto rinkinyje "Gruo
das”. .. Kam savo artimui, 
savo literatūros broliams 
statyti giljotiną, kurios 
kirvis tikrai nukirs galva ir 
pačiam architektui?

Užsikrėtęs neseniai An
gelų Karalienės mieste vie
šėjusio misionieriaus, skaid
raus ir šilto žmogaus, sti
lingo kalbėtojo domininko
no T. žiūraičio pavyzdžiu, 
labiau beveik norėčiau mels
tis, kad šiais niūriais ir 
žiauriais laikais, tvirtų, ab
soliučių ir tigro iltim dan
tuotų principų gadynėje, 
man vis dar galutinai nepri
trūktų krikščioniškos mei
lės, mielaširdystės, nuodė
mių atleidimo ir nelaimin
gųjų paguodos jausmų.
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1939 m. rugsėjo 12 d. greitajame traukiny iš Paryžiaus j Briu

selį sėdėjo jaunas amerikiečių diplomatas, apsirengęs kaip anglų 
bankininkas. Belgijos pasieny visi traukinio keleiviai turėjo pereiti 
griežtą kontrolę, bet šito elegantiško keleivio, pa rodžiusio amerikie
čių diplomatinį pasą, Amerikos ambasados Paryžiuje diplomatinio 
kurjerio Milliam S. Murphy vardu, niekas nepalietė bagažo.

Briusely amerikiečių kurjeris, kuris tikrumoje buvo vokietis ir 
vadinosi Tomas Lievenas, sustojo Royal viešbutyje ir įsiregistravo 
kaip belgas Armand Deeken. Kitą dieną Deeken, arba Murphy, arba 
Lievenas nusipirko dolerių už tris milijonus prancūziškų frankų, ku 
riuos atsivežė iš Prancūzijos diplomatiniame lagamine. Tie pini
gai buvo paimti iš Lieveno banko Paryžiuje ir paskolinti Antrajam 
Biurui.

Prancūzijos vyriausybei paskelbus pinigų keitimo suvaržymą, 
franko vertė krito 2QP/o. Prancūzijos turtuoliai, apimti panikos dėl 
galimos devaliuacijos, visais būdais ieškojo nusipirkti dolerių. To
kiu būdu per kelias valandas Prancūzijoj doleris pasiekė astrono
mišką kursą. Bet nieko panašaus nebuvo Belgijoje, kur dar galima 
buvo dolerius įsigyti normaliu kursu. Belgai jautėsi neutralūs ir ne
galvojo apie vokiečių invaziją. Prancūzijos vyriausybei uždraudus 
kapitalo eksportaciją, užsieny pradėjo pritrūkti frankų ir jo kursas 
tebebuvo aukštas. Toks franko pastovumas užsieny ir buvo pagrindu 
Lieveno sugalvotos operacijos.

Tomas grįžo į Paryžių, kaip diplomatinis kurjeris Milliam S. 
Murphy, veždamasis pilną lagaminą dolerių. Per keletą valandų 
turtuoliai, kuriems rūpėjo ne tėvynės reikalai, o kaip išsaugoti 
savo kapitalą, išpirko dolerios mokėdami aukštas sumas frankais.

Per pirmąją kelionę buvo uždirbta 600,000 franku. Milliam S. 
Murphy vėl išvyko į Briuselį, bet jau veždamas diplomatiniame la
gamine 5 milijonus frankų. Pasikartojo ta pati procedūra. Su kiek
viena kelione pelnas proporcingai augo ir už savaitės tarp Paryžiaus 
ir Briuselio važinėjo keturi amerikiečių diplomatiniai kurjeriai, o 

kiti keturi tarp Paryžiaus ir Zuricho, išgabendami frankus ir įga
bendami dolerius.

Tomas Lievenas dabar jau mažiau važinėjo ir vadovavo aštuo- 
nių "kurjerių" operacijai. Iki 1940 m. gegužės 10 d., kada vokiečiai 
įsiveržė Belgijon, Lieveno operacija Antrajam Biurui davė 80 mili
jonų frankų ir visi buvo patenkinti.

Vieną dieną, būtent 1940 m. sausio 2 d. Tomui vykstant su dip
lomatiniu lagaminu į Briuselį, pasienio stoty traukinys sustojo il
giau negu įprasta. Truputį nerimaudamas jis jau buvo pasiruošęs 
eiti teirautis priežasties, kai kompartmento duryse pasirodė pasie
nio policijos viršininko galva.

-- Pone, -- pasakė jis užtikrinančiu balsu, -- jūs turėtumėte 
išlipti išgerti stiklą su manimi ir persėsti į sekantį traukinį.

— Ir kodėl gi?
— Šitas traukinys laukia Amerikos ambasadoriaus, kuris iš 

Paryžiaus vykdamas automobiliu turėjo akcidentą ir toliau kelionę 
tęs traukiniu. Jam ir dar trims ponams iš ambasados yra rezer
vuotas gretimas kompartmentas... Matote pone, jūs turite tikrai 
sėsti į sekantį traukinį. Leiskit jums padėti nešti jūsų sunkų laga
miną.

— Kaip jūs žinojote? -- paklausė Tomas policijos viršininko 
už penkių minučių.

-- Labai paprastai. Pulkininkas Simeonas mus įspėja kiekvieną 
kartą, kad jus saugotumėme.

-- Kuo galiu jums atsidėkoit? -- paklausė Tomas išsimdamas 
piniginę.

-- Nereikia. Mes tai darome iš draugiškumo ir neimame pini
gų... Priešingai... Mes čia esame šešiolika vyrų ir mums pradeda 
pritrūkti geros kavos ir cigarečių...

-- Aš jums atgabensiu iš Briuselio.
-- Tai nėra taip paprasta. Reikia žiūrėti, kad muitininkai ne

pagrobtų. Jei imsite greitąjį traukinį naktį, padėkite tai pirmos kla 
sės vagono priešakinėj platformoj. Vienas iš mano vyrų pa ims siun
tinį.

Tokiu būdu du kartu per savaitę pasienio policininkai rasdavo 
siuntinį su kava ir cigaretėm.

Generolas Effel norėjo duoti Tomui ordiną, bet tas atsisakė.
-- Aš esu užkietėjęs civilis ir neįvertinu tų dalykų.
-- Gal ką kitą norėtumėte gauti?
-- Aš norėčiau turėti keletą prancūziškų pasų. Daug mano 

draugų vokiečių Paryžiuje norės išsigelbėti, jei naciams pavyktų 
ateiti iki čia. Aš norėčiau jiems pagelbėti pasislėpti.

Generolas kurį laiką tylėjo.
-- Taip nėra taip lengva. Bet aš gerbiu jūsų prašymą ir steng

siuos patenkinti.
Nemažai vokiečių emigrantų lankėsi Tomo gražiame aparta

mente Paryžiuje. Jis neimdavo iš jų pinigų ir dykai duodavo pasus, 
žinodamas kad tuos žmones pas nacius laukia mirtis.Tomas tai va
dino "konsulo" žaidimu. Bet ne visi jo bičiuliai skubinosi pasinau
doti patarnavimu. Kiti galvojo, kad dar yra laiko.

Tuo tarpu Tomas tęsė keliones į Briuselį ar Zurichą. Vieną 

kovo dieną jis grįžo anksčiau negu buvo numatęs ir namuose jo lau
kė mažas siurpirzas -- užtiko Mimi pulkininko Simeono glėby.

-- Pone Lievenai, -- pasakė pulkininkas Simeonas, sagstyda- 
masis uniformą, — aš prisiimu kaltę. Aš išnaudojau jūsų pasitikė
jimą. Pasirinkit ginklą dvikovai.

-- Lauk iš čia, kad daugiau pas save nematyčiau!
Simeonas paraudonavo, sukando lūpas, bet išėjo.
-- Tu buvai truputį nemandagus, -- pasakė Mimi nedrąsiai.
— Vadinasi tu jį myli?
-- Aš jus abu myliu. Jis puikus ir romantiškas, o tu inteli

gentiškas ir linksmas!
— Vargšė Mimi, ką aš. su tavim turiu daryti? -- pasakė 

Tomas ir staiga pajuto, kad Mimi jam yra labai brangi.

Gegužės 10 vokiečiai pradėjo ofenzyvą. Belgai apsigavo dėl 
savo neutralumo ir jų tėvynė buvo antrą kartą užpulta. Vokie
čiai puoliman metė 190 divizijų, prieš kurias išstojo priešintis 
12 olandų divizijų, 23 belgų divizijos, 10 anglų divizijų, 78 prancū
zų divizijos ir 1 lenkų divizija. 850 sąjungininkų lėktuvų, didžiu
moj pasenusių, bandė atsilaikyti prieš 4500 vokiečių lėktuvus.

Pralaimėjimas greitai plėtėsi. Visus apėmė panika ir dešimt mi
lijonų prancūzų pradėjo bėgti visais keliais.

Paryžiuje Tomas Lievenas ramiai stengėsi likviduoti savo 
turtą. Jis su savimi pasiėmė dideles sumas frankų, dolerių ir 
angliškų svarų. Visa tai sudėjo lagamine po dvigubu dugnu. Mimi 
jam padėjo pakuotis. Paskutiniu laiku ji buvo labai tyli, nes jautė
si kalta. Tomas buvo malonus, bet laikėsi šaltai. Jis vis dar ne
galėjo suvirškinti atsitikimo su pulkininku.

-- Paskutinėm žiniom vokiečiai progresuoja šiaurės rytuose. 
Tad papietavę mes apleisime Paryžių pietvakarių kryptimi. Mes 
turime užtenkamai benzino. Pravažiuosime Le Mans, paskui Bor- 
deaux ir... — jis staiga pertraukė. — Tu verki?

-- Ar tu žadi pasiimti mane su savimi? -- paklausė verkdama 
Mimi.

-- Aišku, aš negaliu čia tavęs paliki.
--Ir tu man dovanojai?
--Aš niekad ant tavęs nepykau.
-- O jam, ar tu dovanoji?
-- Lengviau negu tau., Nes jis irgi tave myli.
-- Tomai...
-- Ką?
-- Jis yra sodely.
-- Kaip? -- sušuko Tomas
-- Jis beviltiškoj padėty ir nežino ką daryti. Kai grįžo iš mi

sijos, visi jo bendradarbiai jau apleido Paryžių ir jis liko vienas be 
automobilio, be benzino...

-- Iš kur tu žinai?
-- Jis ... man pasakojo. Prieš valandą jis atėjo ir aš pažadėjau 

tau papasakoti.
-- Visko buvo galima laukti, tik ne to, --pasakė Tomas ir 

pradėjo juoktis iki ašarų.
(Bus daugiau)
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Dailininkas Antanas Petrikonis prie savo kūrinio.

Antano Petrikonio parodos
Chicagoje belaukiant

Gegužės 6 d. Čiurlio
nio Galerijoje, Chica
goje atidaroma dailinin
ko Antano Petrikonio ta* 
pybos darbų paroda. Pa
rodoje bus išstatyta virš

50 paveikslų. Kiekvie
nos naujos parodos pro 
ga iš dailininko laukia
me parodant ką nors 
skirtingo ir dar nema
tyto. Nusiviliame, jei

ANTANAS PETRIKONIS Medžių romantika

dailininkas kas kart kar
tojasi ir pažangos pro
švaisčių nematyti.

Dailininkui Petriko- 
niui Alytaus apylinkių 
miškai, žaliuojančios 
pievos, vaikystėje brai
dyti upeliai ir dangaus 
mėlyne atmintina ir dar 
giliai gyvena jo širdyje. 
Tremties metu įvairių 
kraštų matyti vaizdai 
nepajėgė užslopinti gim
tojo krašto vaizdų. Už
sidaręs, mažai kalbus, 
gal kiek rūstokas, lako
niškas atsakymuose, ver
čiau kalba spalvomis ne
gu gyvu žodžiu. Jo anks
tyvesnės parodos mūsų 
tarpe turėjo pelnytą pa
sisekimą. Šioje parodo
je Petrikonis bus skir
tingas. Ieškant tapybo
je pilnesnio išsisakymo

jis šioje parodoje pasky
rė didesnį dėmesį po- 
impresionistinės tapy
bos pakraipai. Jo pa
veikslus galima būtų pa
vadinti pusiau abstrakti
niais. Tarp skęstančių 
spalvinių plokštumų dar 
galima įžiūrėti tam tik
ras objektų formas. Šios 
rūšies paveikslų bus ne
daug. Jie visi rūpestin
gai atlikti ir parinkti. 
Juos reikėtų priskirti 
prie vykusių tapybos dar
bų. Kaip ir kiekvieno kū
rybingo dailininko klai
džiojimo ir ieškojimo ke 
liai buvo sustoję prie 
impresionistinės ir eks
presionistinės meno pa
kraipos, nors pats daili
ninkas savo dabartinį 
kūrybos laikotarpį norė
tų priskirti prie simbo
linio abstraktizrno kryp
ties. Tačiau šioje paro
doje dar matysime daug 
ekspresionistinių pa
veikslų. Šioje meno pa
kraipoje dailininkas tu
ri gerą patirtį ir joje 
jam pasiseka sukurti ver
tingų kūrinių.

Ekspresionizmo lai
kotarpis dar nėra pilnai 
nei pačių dailininkų, nei 
žiūrovų išgyventas. Kū
rinių tematika ir spalvi
nis žaismas vis dar pa
traukia parodų lankyto
jų dėmesį. I abstraktinės 
kūrybos pasaulį dailinin
kui nėra reikalo labai sku
bintis, jei jam gerai se
kasi kurti dabartinėje me 
no pakraipoje. Ištiesus 
laivo bures pavėjui į abs
trakto kūrybą yra pavo
jaus susilaukti avarijos. 
Gyvenimas parodė, kad 
abstraktinė tapyba atsi
dūrė akligatvyje iš kurio 
pradedama ieškoti išei
ties. Nemanau, kad kiek
vienam dailininkui abs
traktinė kūryba būtų pa
laimos uostas, kuriame 
išsipildytų jo troškimai

ANTANAS PETRIKONIS Prieš audrą

ir svajonės. Atsispirti 
eksperimento pagundai 
niekas nenori ir negali. 
Kiekvienas dailininkas 
trokšta viską patirti ir 
išbandyti.

Petrikonis dar švie
žias ir patrauklus savo 
ekspresionizme. Ramus 
šviesos žėrėjimas pa
veiksle arba retkarčiais 
prasiveržiantis peiza

žuose audringumas yra 
mūsų dailininko nedirb
tinis, nuoširdus polėkių 
drobėje įgyvendinimas.

Vartodamas įvairią 
šių laikų tapybos techni- 
ką ir medžiagą savo kū
riniams apipavidalinti, 
jis pasiekia gerų rezul
tatų. Kultūros Kongreso

(Nukelta į 6 psl.)

DVIEJU MENININKIŲ PARODA 

DETROITE

X VOTE YES Ohio Bond Commission Statė Issue No. 1

Įsteigiama komisija, kuri kartu su valstijos gen. asamblėja finansuos pagrindines staty
bas. $60,000,000 skiriama Clevelandui, CSU statybai. Taip pat pramato būdus nekilnoja
mo turto mokesčius sumažinti vyr. amžiaus savininkams.

X VOTE YES One-Man One-Vote Apportionment Statė Issue No. 2

Balandžio 9 d. Detroi
to Lietuvių namuose bu
vo atidaryta sudėtinė 
dviejų menininkių kūri
nių paroda. Stefa Kvie
tienė iš Toronto išstatė 
35 paveikslus, o Sofija 
Natkevičiūtė-Petravi- 
čienė, iš Lansigo, pasi
rodė 45 keramikos kū
riniais.

Į atidarymą susirinko 
apie 80 meno mėgėjų.

Abiejų menininkių pa
roda užtruko iki balan
džio 16 dienos. Parodą 
reikia laikyti labai nusi
sekusia. Stefa Kvietienė 
su šia paroda, suruošta 
Detroite, išeina į viešu

mą tik antrą kartą (pir
moji paroda buvo suruoš
ta Toronte). Berods buvo 
parduota 11 paveikslų. 
Tas parodo,kad žiūrovai 
mielą pavasario viešnią 
gerai įvertino.

Sofija Natkevičiūtė - 
Petravičienė turi neiš
semiamos energijos, ji 
veržli ir drąsi ir ši jos 
paroda jau nepirma. Ji 
reiškiasi ir amerikie
čiuose. Tačiau būtų gera, 
jei lietuviškas puošme
nas, gėles, vinguringus 
raštus panaudotų kera
mikoje.

VI. Mingėla

Prisiderina prie teismo mandato leidžiančio balsuotojams balsuoti už — vienas žmogus_
vienas balsas paskirstymą j Ohio gen. ansamblėją. Tai sustiprina mūsų miesto svori 
Columbus.

X VOTE YES Cuyahoga Community College Levy County Issue No. 3

Reikalauja 1 mil. 5 metų apskrities paskolos Cuyahoga Community College reikalingoms 
lėšoms sudaryti. Tai leistų mūsų sūnums ir dukroms pigesne kaina siekti aukštojo moks
lo.

X VOTE AGAINST Repeal City Income Tax City Issue No. 4

Balsas prieš miesto mokesčių panaikinimo reikalavimą išlaikytų pusę l'<. Tai leidžia 
200,000 priemiesčių gyventojams, dirbantiems miesto ribose išlaikyti geresnę miesto 
priežiūrą. Jau dabar tai suteikė daugiau policijos pareigūnų, tinkamesnį šiukšlių išvežimą 
ir t.t. Balsuok PRIEŠ panaikinimą. Mokesčiai neimami iš pensijų, socialinės apsaugos ar 
labdaros pašalpų.

YES, YES, YES, 
NO COMMITTEE

Josėph W. Bartunek
Ralph Besse
Claud. Blair
Max Gruber

* Co-Chairman. * 
Wade Harris 

Thomas Matia 
James J. Nance

William G. Phillips 
Ben S. Stefanski
Edward Hargett, Sec'y. 
692 Union Commcrce Bldg.

LB Detroito apyl. pirm. J. Urbonas atidaro parodą. Šalia sėdi 
menininkės S. Petravičienė, S. Kvietienė, laikraštininkas V, Min~ 
gėla ir birutininkią atstovė M. Šepetienė. Apačioje dalis detroitie- 
čiu J. Gaižučio nuotrs ka
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Vilniaus krašto tautiniai rūbai, išausti p. Vaitonienės, bus leidžia
mi laimėjimui Clevelando skaučių Neringos tunto rėmėjams. Laimė 
jimų paskirstymas įvyks sekmadienį, balandžio 30 d.

J. Garlos nuotrauka

Gubernatorius Rhodes

B

IŠLAIKYKIME ŽEMUS 
MOKESČIUS IR 
KELKIME AUKŠČIAU ALGAS

Mieli Ohio’iečiai:

I
•M

Specialių rinkimų metu, gegužės 2, turėsime progą paremti mūsų didžios 
valstijos pažangą pasisakant už pasiūlytą Ohio Bond Commission, kurios už
davinys bus sudaryti sąlygas žmonėms turėti daugiau ir geresnių darbų ir įsta
tyminiai įgyvendinti proporcinio balsavimo planą, patvirtintą federalinio teis
mo sprendimu.

Ohio žengia pirmyn nepaprastu greičiu.

Mes esame pirmieji pramonės išvystime. Mes ruošiamės būti pirmai
siais daugelyje sričių. Mes privalome priimti augančius žmonių reikalavimus. 
Privalome kovoti su bedarbe.

Mūsų miesteliai, miestai ir apskritys reikalingi pagalbos iki galimybių 
ribos išvystant jų resursus. Privalome pasitempti pastangose siekiant dau
giau ir geresnių darbų, geresnio švietimo ir platesnių galimybių visiems Ohio 
gyventojams.

PETRIKONIO

PARODA...

(Atkelta iš 5 p si.) 

metu JAV Liet. Dailinin
kų Sąjungos suruoštoje 
parodoje jo paveikslas 
"Paskutinis atodūsis” 
laimėjo pirmą premiją.

Negalėdamas kūrybai 
pilnai pasišvęsti, jis ven
gia didelių užsimojimų, 
kurių nepajėgtų įgyven
dinti. Su meile ir nuošir
dumu dirbdamas pamėg

toje meno srityje, jis 
kas kart tobulėja ir me
no mėgėjų tarpe įgyja ta
lentingo ir patrauklaus 
dailininko vardą.

Reikia tikėtis, kadPet- 
rikonio paroda bus sėk
minga ir chicagiškiai pa 
skirs reikiamą dėmesį 
ir pasiskubins paveiks
lus apžiūrėti jau parodos 
atidarymo metu. Paro
da tęsis nuo gegužės 6 
d. iki geg. 14 d. imtinai 
— Chicagoje, Čiurlionio 
Galerijoje.

A. Nakas

y
I
I
I

N
• :Č:<
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Vote
YES
May 2

The Ohio Bond Commission suteiks Ohio gerai suplanuotą, įmanomą 
pažangą ir išsivystymą. Tai reiškia 100.000 daugiau“ darbų Ohio gyventojams. 
O tai pastatys Ohio ant kojų siekiant ateities reikalavimus.

Kiekvienas OBC projektas privalo būti patvirtintas Ohio legislatūros. 
Nustatytos piniginės ribos visiems su .manymams.

Issue Number 1 pravedimas paruošia sceną gražiausiai Ohio ateičiai ir 
augimui. Tai kartu reiškia nenutrūkstamą pažangą visiems Ohio gyventojams.

Issue Number 2 užsitarnauja jūsų paramos dėl to, kad tai padarys įsta
tymu įstatymdavystės paskirstymo dabartinė sistemą, jau patvirtintą specia
laus federalinio teismo, suderinant su JAV vyr. teismo ”one man, one-vote” 
sprendimu.

Ohio reikalinga jūsų paramos balsuojant už Issue 1 ir 2. Todėl ir prašau 
jus paremti pastangas, kad mokesčius galėtume išlaikyti žemus, o algas aukš
tas, kartu suteikiant daugiau ir geresnių darbų Ohio gyventojams.

įS

ČŠ: 
g?

Mieli Lietuviai,
Į Jus kreipiamės svarbiu lietuvišku reikalu.
1967 gegužės 6-7 JAV Lietuvių Bendruomenė trejiem metam 

renka naują, jau penktą, savo Tarybą. Tai yra vyriausias orga
nas, kuris taria Bendruomenės veiklą, išrenka vykdomuosius šios 
veiklos organus -- Centro Valdybą, Kontrolės Komisiją ir kt., pri
žiūri jų darbą, nustato JAV LB atstovavimo būdą PLB seime ir kt.

Šie rinkimai svarbūs dviem atžvilgiais: rinkimų teisė duodama 
kiekvienam lietuviui ir renkamas sprendimų teisę turįs Bendruome
nės organas.

Rinkimų teisė apeliuoja į mūsų tautinę sąžinę ir atsakomybės 
pajautimą: savo dalyvavimu pasisakysime už pačią Bendruomenę 
ir jos kilimą, susilaikymu rodytume smukdantį abejingumą. Visus 
kviečiame pasisakyti už kilimą. Tad visi balsuokime!

Iš kitos pusės reikia veiklios ir kūrybingos Bendruomenės Ta
rybos. Tai gali laiduoti asmeninė jos sudėtis. Todėl visus kviečia
me balsuoti už mus, kurie jau dirbame bendruomeninį lietuvišką 
darbą. Bendruomenės Taryboje mums rūpės:

* lietuvių švietimo, kultūros, jaunimo ir kitų darbų rėmimas 
bei organizavimas,

* darnus visų lietuvių išeivijos kartų bendradarbiavimas,
* broliškumu, susiklausymu ir tolerancija pagrįsto lietuvių 

išeivijos organizuotumo plėtimas.
* Lietuvių Fondo ugdymas,
* Lietuvos laisvės kovos rėmimas.

Tai darbai, kuriems ryžtamės skirti savo jėgas, sugebėjimus 
ir patyrimą ir kurių imsimės paduodami vieni kitiems rankas. To
dėl jiems taip pat tikimės ir Jūsų visų pritarimo bei paramos. 
Balsuodami išsirinkite iš mūsų sąrašo ne daugiau kaip dešimt ir 
patikėkit mums JAV Lietuvių Bendruomenės tvarkymą ateinantiem 
trejiem metam!

Dr. A. BUTKUS, N. Zelandijos LB buv. pirmininkas
F. EIDIMTAS, LB Clevelando I apyl. 6 metus buv. pirmininkas, 
dabartinės valdybos vicepirmininkas.
Chemikėj. GAILI UŠYT E, Jaunimo Kongreso rengėja, PLBJaunimo 
Sekcijos vicepirmininkė.
V. YUCIUS, Pittsburgho lietuvių radijo valandėlės vedėjas.
Inž. V. KAMANTAS, PLB Valdybos vicepirmininkas jaunimui. Jau
nimo Kongreso Finansų Komisijos buv. pirmininkas,
Dr. K. KEBLYS, LB Detroito apyl. buvo pirmininkas 
Prof. dr. A. KLIMAS, JAV LB dabartinės Tarybos narys 
Inž. V. KUTKUS, LB Detroito apyl. buvo pirmininkas 
Dr. V. MAJAUSKAS, LB Detroito apyl. buv. pirmininkas 
Brokeris J. MIKONIS, LB Clevelando I apyl. buv. vicepirminin
kas, dabartinės valdybos narys.
Braižytojas J. URBONAS, LB Detroito apyl. pirmininkas 
Inž. A. ZAPARACKAS, Jaunimo Kongreso Komiteto buv. pirmininkas

(Sk)
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C LEVE LAND

LIETUVIŲ KLUBO 
PAVASARINIAI 

UŽMOJAI
Lietuvių Klubo vadovy

bė, nebodama drumsčios iš
orinės aplinkos, rūpinasi šį 
seną ir vienintelį šios pa
skirties Clevelando lietuvi- 
jos židinį gerinti. Rūpinan
tis savo narių bei jųjų sve
čių poreikių tenkinimu, ge
rinama valgykla: pradedant 
balandžio 28 d. nuo 4 vai. 
iki 8 vai. vakaro bus tie
kiama gerai paruošta lietu
viška vakarienė. Tą dieną 
valgių ruoša rūpinsis ir 
tvarkys prityrusi šeiminin
kė, Izabelė Navickienė, kuri 
dėl ilgėlesnių atostogų bu
vo pasitraukusi iš tų pa
reigų. šeštadieniais, sek
madieniais ir kitomis die
nomis Klubo narius bei sve
čius gerai paruoštu maistu 
aprūpins Klubo vedėjas su 
savo patarnautojais.

Neužmirštami ir svečių 
pramoginiai poreikiai. Klu
bo svečiams pageidaujant, 
atnaujinamos jųjų pamėg-

tos šachmatų, bilijardo ir 
stalo teniso varžybos. Pa
vasarinės varžybos prade
damos gegužės 1 d. ir vyks 
visą mėnesį. Vienadienės 
Ping-Pongo varžybos, vado
vaujamos S. Gužausko, 
įvyks gegužės 13 d. Varžy
boms užsirašoma iki gegu
žės 6 dienos. Varžybos vyks 
šiam reikalui skirtos teisė
jų — vertintojų komisijos 
priežiūroje. Turnyrui užsi
baigus, laimėtojai’ bus ap
dovanoti piniginėmis ir 
daiktinėmis dovanomis, ku
rios bus Įteiktos šia proga 
suruoštų vaišių metu. No
rintieji minėtose varžybose 
dalyvauti, prašomi iki ge
gužės 1 d. užsirašyti pas 
Klubo vedėją arba baro pa
tarnautojus darbo valando
mis.

Klubo nariai ir svečiai 
kviečiami naudotis ir Lie
tuvių Klubo kultūrinėmis 
vertybėmis — lietuviška 
spauda bei žurnalais, kurių 
rasite skaitykloje. Senesnio 
amžiaus skaitytojai, kurie 
piniginiai nebepajėgūs arba 
jau nebesugeba betarpiai 
užsisakyti mėgiamą laik
raštį, visada ras jį Lietuvių

Klubo skaitykloje ir galės 
ji skaityti nemokamai. VBA 

(Sk.)

PADĖKA
Šv. Kazimiero Lituanisti

nės Mokyklos Tėvų Komi
tetas nuoširdžiai dėkoja už 
prisidėjimą ir talkininkavi

mą prie koncerto, Įvykusio 
balandžio mėn. 15 d., paren
gimo: A. Jonaitienei, Biru
tei Bružienei, Vandai Kau
nienei, Stasei Kazlauskie
nei, Johansonienei, Urbana
vičienei, Aldonai Miškinie
nei, Ritai ir Vidai čvvai- 
tėms, Pranui Stempužiui, 
Vladui Kaunui ir Dauparui.

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
SIUNTINIAI I LIETUVAC- 
Licenzi j uotą lietuviu Įmonė , registruota 

lT. S. Dep uiment of .lustice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GILT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. 111. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. 111. 60608 — Tel. C A 5-1861

DIDELIS PASIRINKIMAS niedžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

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

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš ( hicagos i Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽVKAVSKAI

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. Asbach Uralt Import. brandy ... 5th — $5.19
2. M. & Moore 5 yeąrs old

86 proof Mhiskey............... 5th— 83.19
3. (’ointreau Liųueur & Brandy . 5th— 84.95
4. (’hateau De PARAMA

Ne\v 5 ork Statė Shamp......... Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine ... ... 5th— 80.98

6. May Wine Imported
Erom Germany . . .................5th— $0.98

7. Imported 5 Star Greese Ęrandy 5th — $4.98

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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ALT SKYRIAUS 
METINIS 

SUSIRINKIMAS
Clevelande Amerikos Lie

tuvių Tarybos skyrius stai
ga tapo gyva, visiems rūpi
ma organizacija. Per eilę 
metų į metinius susirinki
mus jei atsilankydavo apie 
20 asmenų, buvo daug. Sun
ku buvo iš jų išrinkti val
dybą.

Sekmadienį, balandžio 23 
d. ALT skyriaus metinį su
sirinkimą užgulė net 45 or
ganizacijų atstovai, po tris 
nuo kiekvienos, ir į valdybą 
pristatyta kandidatų dau
giau negu kitais metais bū
davo visame susirinkime 
atstovų. Lietuvių salę už
pildė apie 140 atstovų.

Susirinkimą atidarė ALT 
skyriaus pirmininkas A. 
Pautienis, pakviesdamas į 
prezidiumą Joną Daugėlą,
J. Augustinavičių, A. V. 
Jonaitį ir Teresę Idzelytę.

Atlikus paprastą susirin
kimo eigą, valdybos ir re
vizijos komisijos praneši
mus, atėjo valdybos rinki
mas. Kandidatų pristatyta 
visa virtinė, iš kurių rink
ta devyni.

Kad šį kartą reiškėsi kas 
kiek kitokio, galima buvo 
įžvelgti iš to. Kai tik baig
ta surinkti balsavimo lape
liai, po balsavimo daugelis 
dalyvių iš salės išnyko ...

Balsų skaičiavimo metu 
likusieji salėje aptarė ren
giamą 50 metų Lietuvos Ne
priklausomybės atgav i m o 
sukakties minėjimo ir įvai
rius kitus klausimus.

Balsavimo pasekmės? Ko
misija paskelbė davynis 
balsų gavusius daugiausia 
ir išrinktus į valdybą. Pa
sirodė, iš buvusios valdybos 
liko išrinkti septyni, tik du 
išrinkti nauji. Balsų gavo:
K. S. Karpius — 104; R. 
Kudukis — 83; A. Pautie
nis — 76; R. Minkūnas — 
72; Pr. Razgaitis — 60; V. 
fCasakaitis — 56; V. Palū- 
nas — 54; Ingrida Bublie
nė — 52; Julius Smetona — 
52. (Minkūnas ir Palūnas 
— nauji). Kiti kandidatai 
gavo paeiliui mažiau balsų.

Revizijos komisija palik
ta ta pati: H. Idzelis, P. 
Balčiūnas, V. Rutkauskas.

(b)

• Diskusijas dėl Vytauto 
Žalakevičiaus filmo demons
travimo Paryžiuje įvyks 
sekmadienį, balandžio 30 
d., lygiai 12 valandą, po lie
tuviškųjų Mišių, apatinėje 
Lietuvių salėje, 6835 Supe
rior Avenue,

Diskusijų metu bus pa
rodytos nuotraukos iš V. 
žalakevičiaus filmo, paim
tos iš prancūzų kinomato- 
grafijos žurnalo "Cinemon- 
de".

Auka asmeniui 1 doleris. 
Šeimai, nežiūrint asmenų 
skaičiaus, 2 doleriai.

JAV LB Clevelando I 
ir II Apylinkės 
ALT Clevelando 

Skyrius
(sk)

ALT VALDYBOS NARIŲ 
PAREIŠKIMAS 
KVIETIMŲ REIKALU

Clevelando I ir II Apy
linkių ir ALT Clevelan
do Skyriaus vardu siunti' 
nėjami ir dalinami kvie. 
timai atsilankyti į 
diskusijas dėl Vytauto 
Žalakevičiaus filmo de
monstravimo Paryžiu
je...” (kvietimo žodžiai).

Pranešama, kad ALT

Clevelando ateitininkai jaunučiai po susirinkimo su savo vadovais. V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelando Skyriaus Val
dyba šio reikalo formaliai 
nėra svarsčiusi ir jokio 
nutarimo šiuo reikalu nė
ra padariusi, tad jos var
das šiuose kvietimuose 
negali būti naudojamas.

ALT Clevelando Sk. 
nariai: Kazys S. Kar
pius,, Vaclovas Ka- 
sakaitis, Raimun
das Kudukis

* ŠV. JURGIO PARA
PIJAI remti vakaras, 
įvykęs bal. 22 d., sutei
kė gerą nuotaiką gau
siai atsilankiusiems sve
čiams pasitenkinimą ren> 
gėjams — parapijos ko
mitetui ir Vysk. Valan
čiaus Lit. Mokyklos Tė
vų k-tui — ir paspirtį 
parapijos vadovybei — 
kleb. B. Ivanauskui.

Programą sklandžiai 
ir jaunatvišką nuotaiką 
pakeliančiai atliko Liudo 
Sagio vadov. šokių grupė 
Grandinėlė.

PIRKITE MAY’S KASDIEN; MIESTE 9:30 IKI 5:45, PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 V. V.; SKYRIUOSE 9:30 IKI 9:30 
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS

STIPRINAMA 
JAUNUČIŲ VEIKLA

Bal. 23 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje įvyko 
Jaunučių Ateitininkų mė
nesinis susirinkimas. 
Tuo pat metu vyko ir jų 
motinų pasitarimas. Pa
sitarime buvo užakcen
tuota, kad pačios motinos 
turi daugiau rūpintis 
Jaunučių organizaci
niais reikalais. Šiame 
pasitarime dirbti su Jau
nučiais pakviesta S. Kaz
lauskienė. Tad dabar su 
Jaunučiais, kaip vadovės 
dirba: N. Botyrienė, M. 
Stasaitė ir S. Kazlauskie
nė. Taip pat papildytas 
ir Motinų Globos Komi
tetas, pakviečiant E. Al- 
šėnienę ir K. Gobienę.

Šiuo metu Jaunučiai 
žada daugiau padirbėti 
rengiantis jų pasirody
mui Ateitininkų Šeimos 
Šventėje.

• Daugelis tautybių at
stovų yra įsijungę į kovą 

su nusikaltimais Clevelan
de. Dažnos žudynės, apiplė
šimai privalo būti sulaiky
ta. O tai galima atsiekti tik 
padidinus policijos tarnau
tojų skaičių. Todėl ir rei
kalinga palaikyti įX»% mies
to pajamų mokestį, kad bū
tų iš ko policiją išauginti 
iki miesto gyventojų apsau
gai reikalingo skaičiaus.

Todėl visi kviečiami ge
gužės 2 d. balsuoti prieš 
miesto pajamų mokesčio 
panaikinimą.

• Lietuvių Kultūriniu 
Darželio Sąjungos metinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 30 d., Lie
tuvių salėje tuoj po pamal
dų, 11:30 vai. Draugijų at
stovai prašomi dalyvauti.

BILIETAI Į KUN.
ŽEMAIČIO PIETUS

Bilietai į kun. K. Že
maičio priėmimo pietus 
jau platinami. Bilietai 
sekmadieniais gaunami 
pas A. Skarnulį, Pr. 
Stempužį, A. Neima-

NORIT AUKŠTESNIŲ MOKESČIŲ?
ATSIMINKIT

DONOS YRA MOKESČIAI
IR PRIVALO BŪTI JŪSŲ APMOKAMI 

TIK JŪSŲ
• OBC kainuoja pinigų
• OBS atima visam laikui teisę balsuoti vals

tijos paskolos lakštų (bonds) reikalu.

Balsuok Ml I8SUEI reikalu
ANTRADIENI

Taxpayers’ Issues Committee, Rm. 210, 33 Public Sq. 
Cleveland. O. — Charles R. Miller, Chmn.

nienę, B. Kazėnienę, A, 
Pilienę po pamaldų. Kiek
vienu metu: Klebonijos 
raštinėj ar pas reng. 
kom. narius.
KARNAVALAS

Š.m. balandžio mėn. 
29 d. 7 vai. vak., Lietu
vių Salės Direkcija ren
gia pavasarinį karna
valą, kuriame galima 
bus laimėti paršiukų, 
kumpių, kalakutų ir ki
tokių gėrybių. Įėjimas 
nemokamas. Alus vel
tui. Kviečiame skaitlin
gai dalyvauti. (sk)

• Išnuomojamas kamba
rys vyrui, prie Naujos pa
rapijos.

Teirautis bet kuriuo lai
ku telef. 486-4955.

t he o.
ALL 7 STORES
INCLUDING M A Y ' S SHEFFIELD

FORTREL® PALENGVINA 
PRIEŽIŪRĄ

Aiškiai permatomos, kvalduotos 
draperijos

48x36 4.99
Šios kvalduotos draperijos iš Celanese® For- 
trel® polyesterio turi gilias 5 inčų viršūnes 
ir sunkesnius kampus tikslesniam kabojimui.

48x45 ... ......4.99 48x54 ... ......5.99 48x63 ......... 6.99
48x72 ......... 6.99 48x84 ..........7.99 48x90 ......... 8.99
72x36 ......... 8.99 72x45 ......... 9.99 72x54 ....... 10.99
72x63 ........11.99 72x72 .... ....12.99 72x84 ....... 13.99
96x63 ....... 14.99 96x72 .... ....15.99 96x84 ....... 17.99
96x90 .... ....18.99 144x63 .. ....23.99 144x72 ......24.99
144x84 ..... 27.99 144x90 ..... 28.99

Austriško stiliaus užtraukiamos 
draperijos

43x45 6.99
Patrauklios pasekus austrų stilių draperijos 
iš Celanese® Fortrel® polyesterio, "audinio, 
išlaikančio pažadą". Suteikiate daugiau de- 
koratyviškumo šiomis sniego baltumo subty- 
liomis draperijomis.

43x54 ......... 7.99
43x81 .........9.99
59x63 ....... 14.99
86x54 ....... 15.99
86 valance, 7.99

TM of Fiber Industries, Ine.Fortrel yra reg.

Draperies, 4-as aukštas mieste; Skyriuose

Nr. 49 — 7

• Išnuomojamas kamba
rys vyrui ar moteriai su 
su vaiku.

Teirautis tel. 431-0551.
(49-50)

PARDUODAMI NAMAI

Šiaurėje nuo Blvd. 
PRIE EAST 185 GT.

8 metų mūrinis bungalow.
2 maš. garažai, didelis skly
pas*.

2 šeimų
mūrinis, 3njieg. kiekv., dvi
gubas garažas.

Abu namai prie Naujos 
parapijos, puikus pirkinys.

Skambinkite
UPSON REALTY

RE 1-1070
(47-49)

43x63 .........8.99
43 valance, 2.99
59x81 ....... 15.99
86x63 ....... 17.99

43x72 ......... 8.99
59x54 ....... 13.99
59 valance, 5.99
86x81 ....... 19.99



NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS 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 
’Boulevard” salėje.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LB NEW YORKO APYGARDOS 

KANDIDATAI

Gegužės 6 ir 7 dienomis įvyksta J.A. Valstybių Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos rinkimai. Išrinksime naują Lietuvių Bend
ruomenės Tarybą, kuri 3-jiems metams turės svarbų vaidmenį Ame 
rikos lietuvių gyvenime.

Lietuvių Bendruomenės New Yorko Apygardos kandidatai, kurie 
bus išrinkti į Tarybą, yra pasiryžę dirbti šiems tikslams:

L Stiprinti Lietuvos laisvinimo pastangas, visokeriopai remiant 
laisvinimo institucijas ir dalinantis su jomis atsakomybe.

2. Aktyviai įsijungti į Pasaulio LietuviųBendruomenės New Yor. 
ke šaukiamojo Seimo paruošiamuosius darbus, kad seimas butų na
šus, kad jis sustiprintų lietuvių veiklą ir dar kartą parodytų pasau
liui nepalaužiamą lietuvių tautos išsilaisvinimo ryžtą.

3. Dirbti kartu su seniau atvykusiais ir čia gimusiais lietuviais, 
ypač su jaunimu, — jungiant į Lietuvių Bendruomenę, kad visi bend
romis jėgomis galėtumėm dirbti lietuvybei, lietuvių tautos kultūrai 
ir Lietuvos laisvei.

4. Daryti žygius ir ieškoti lietuvių visuomenės paramos, kad

Lemonto, III., Maironio lituanistinės mokyklos tėvų komitetas ba
landžio 29 d. rengia pavasarinį balių, kuris įvyks Union Center 
Hali, Willow Springs, III. Baliaus pradžia 7:30 v.v. Komitetas kvie
čia visus atsilankyti, tuo prisidedant prie mokyklos išlaikymo. Nuo
traukoje mokyklos mokiniai vieno parengimo metu.

PADĖK A
Š. m. kovo 27 d. mirė mano vyras

VIKTORAS ANDRIUŠIS.
Reiškiu gilią padėką So. Bostono lietuvių pa

rapijos kunigams už maldas bei šv. Mišias, taip 
pat Lietuvos Valstybės Teatro buv. velionio bend
radarbiams ir organizacijų atstovams už jautrią 
atsisveikinimo akademiją koplyčioje, budėjimą 
prie karsto ir palydėjimą j kapines.

Nuoširdžiai dėkoju laikraščių bendradarbiams 
už aprašymus velionio darbų bei veiklos, taip pat 
"Laisvės Varpo" ir kitoms Bostono radijo pro
gramoms.

Dėkoju visiems velionio ir mano draugams, 
pažįstamiems ir giminėms už aukas lietuvių kul
tūriniams reikalams, gėles, užprašytas šv. Mišias 
ir pareikštą man užuojautą asmeniškai ir per 
spaudą.

Dar kartą visiems, bent kuo prisidėjusiems, 
širdingas ačiū!

Aldona Andriušienė

JONAS VAZNELIS

Įėjimas — $10.00 asmeniui.

Bilietai iš anksto gaunami pas B. Paplėnienę, 

5647 So. Wood Street,

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

cagos Lietuvių Operos valdybos nariu Br. Mačiukevičium.
V.A. Račkausko nuotrauka

New Yorke greičiau būtų įkurtas Lietuvių Kultūros Centras, apie 
kurį spiestųsi mūsų kultūrinis gyvenimas,kur rastų pastogę ir veik
los sąlygas mūsų jaunimas.

5. Rūpintis, kad New Yorko lituanistinė mokykla, lietuvių prie
auglio brandos ir lietuvybės išlaikymo židinys, būtų ne vien tik pa
siaukojusių tėvų, bet ir visos visuomenės remiamas reikalas.

6. Rūpintis, kad visi lietuvių kultūriniai meno vienetai būtų 
mūsų visuomenės plačiai remiami ir kad turėtų geresnes sąlygas 
savo veiksmui.

Juo daugiau narių išrinksime į LietuviųBendruomenės Tarybą 
iš New Yorko Apygardos, tuo daugiau priartėsime priešių siekimų. 
Taigi, kuo daugiau lietuvių New Yorko Apygardoje balsuos per šiuos 
rinkimus, tuo daugiau atstovų išrinksime į Tarybą, nes kiekviena 
rinkiminė apygarda gauna Taryboje vietas proporcingai pagal balsa
vusiųjų skaičių, tuo didesnis dėmesys bus skiriamas ateities Lietu
vių Bendruomenės vadovybės čia išdėstytiems tikslams.

Tat nelikime nė vienas nebalsavęs. Balsavimo teisė nevaržo
ma nei jokių išankstinių registracijų, nei mokesčių. Kiekvienas lie' 
tuvis (nuo 18 m. amžiaus) gyvenąs New Yorko Apygardos ribose, nu
vykęs į artimiausią savo gyvenamos vietovės rinkiminės komisijos 
būstinę, bus aprūpintas reikiamomis balsavimo kortelėmis, galės ati 
duoti savo balsą už jam pa tinkamus kandidatus. Taip pat galima bal
suoti ir paštu nustatyta tvarka, nusiunčiant balsavimo kortelę nurody
tu adresu. Balsavimo tvarka bus paskelbta vėliau.

Tat kiekvienas atlikime lietuvio pareigą -- eikime BALSUOTI!

L.B. New Yorko Apygardos į L.B. Tarybą renkamieji kandidatai:

1. Budreckis Algirdas
2. Cibas Mykolas
3. Jankus Lionginas, kun.
4. Jonynas Vytautas K.
5. Kezys Romas
6. Kulber-Kulbokienė Helen

7. Mažeika Antanas, Jr,
8. Miklas Kęstutis
9. Nemickas Bronius
10. Penikas Domas
11. Radzivanas Bronius
12. Šlepetys Jonas

DETROIT

KANDIDATAS 
BENDRUOMENĖS 

TARYBON

Vladas Pauža

Detroito veikėjas, Vladas 
Pauža, yra III Apygardos 
kandidatas į JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą. Už 
jį balsuos Detroito, Cleve- 
lando, Pittsburgho, Ro- 
chesterio ir visos tos apy
gardos bendruomenės na
riai.

Atvykęs į Detroitą, Vla
das Pauža tuoj įsijungė į 
Bendruomenės ir eilės kitų 
organizacijų veiklą. Kele- 
ris metus buvo Bendruome
nės apylinkės švietimo va
dovu, trejus metus pirmi
ninku. Suorganizavo Lietu
vių Fondo skyrių, sėkmin
gai surinkdamas dideles su
mas pinigų. Būdamas Apy
linkės pirmininku uoliai rū
pinosi lietuvių šeštadieni
nėmis mokyklomis, remda
mas jas ir pinigais.

Jis buvo pirmutinis ir 
vienintelis detroitietis, prieš 
trejus metus išrinktas LB 
Tarybom Savo pareigas at-

Dramaturgas dr. Kostas Ostrauskas teatro simpoziume New Yorke klausosi kitų dalyvių išvedžio
jimus apie modernųjį teatrą. Veidrody atsispindi grupė simpoziumo dalyvių. Ged. Naujokaičio nuotrauka

liko nesigailėdamas laiko, 
darbo ir pinigų. Mes jį ma
tėme ir New Yorko lietuvių 
demonstracijose, Chicagoje 
jaunimo ir Lietuvių Fondo 
suvažiavime ir daug kitur.

Dabar vėl, išrinktas į LB 
Tarybą, bus vienas tų atsi- 
davėlių, kokių mūsų visuo
meninei veiklai labiausia 
reikia ir kokių mažai turi
me. Rėmėjas

(Sk.)

VAŽIUOJANT Į

EXPO 67
galite dar užsisakyti iš 
anksto nakvynes pas 

EDĄ JANKUTĘ, 
2066 CLAREMONT AVĖ., 

APT. 74,
MONTREAL 6, QUE., 

CANADA
(49-50)

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST
RECORDS, INC.
6 6 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

HELP WANTED MALĖ

WANTED
EXPER1ENCED

SURFACE
GRINDER 
HANDS

FOR PRF.CIS1ON AIRCFRAFT PARTS 
AND TOOL AND GAGĖS.
STEADY WORK FOR QUAL1F1ED 
MF.N. FR1NGE BENEF1TS.

313 — 756-6800
(49-55)

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

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

Call RAY WE1SS
216 — 663-7171

(No Saturday Calls). (48-57)

TOOL and DIE MAK.ER 
F.xperienced on 4-slide machine pre- 
ferred. Steady employment. overtime. 
Own transportation. Vic. Metro Air- 
port.

Banner, Spring and 4 Slide Co. 
9501 Inkster

Taylor, Mich. 3 13 — WH 1-9800 
(48-50)
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