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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RUMUNŲ GAULLIZMAS
RUMUNIJOS KOMUNISTŲ VADŲ ŠIAUŠIMA- 
S>'S PRIEŠ KARINĘ SANTARVĘ SU SOVIETŲ 
SĄTUNGA DAUG KAM PRIMENA DE GAULLE 
ELGESĮ NATO SĄJUNGOJE, NORS IR KONS 
TATUOJAMA, KAD BUKAREŠTAS NE PARY
ŽIUS, O MASKVA NE WASHINGTONAS. — 
NUOŠIRDUMAS AR TIK VAIDYBA VAKA

RAMS APGAUTI?

-------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

Praeita savaitę pas
klidę gandai, kad Rumu
nija formaliai pasiūliusi 
peržiūrėti Varšuvos gy
nimosi sutarties raidę 
ir dvasią, prašytis pra
šosi palyginimo su de 
Gaulle pasitraukimu iš 
NATO karinių instituci
jų-

Kaip žinia, Rumunija 
jau kuris laikas skaitėsi 
daugiausiai savarankiš
ka valstybė visų sovie
tų satelitų tarpe. 1961 m. 
ji atsisakė priimti Mask
vos planuotojų pasiūly
mą likti žaliavų tiekėju 
kitoms sovietų bloko val
stybėm. Vieton to rumu
nu kompartija nutarė ei
ti prie savo krašto su- 
pramoninimo Vakarų pa
galba. Maskva su tuo 
sutiko ir tuo pačiu pas
katino tolimesnes rumu
nų pastangas siekti ga
limai didesnės neprik
lausomybės. Ta įvykių 
eiga įdomi ir dėl to fak
to, kad dar palyginti ne
seniai Rumunija, ar tik
sliau, jos vyriausybė, 
buvo laikoma pačia iš
tikimiausia iš visų sa
telitų. Galimas daiktas, 
kad kaip tik tas faktas, 
o be to ir jos geografi
nė padėtis - Rumunija 
iš visų pusių yra ap
supta kitų sovietų sate
litų, su kuriais ji turi 
nesusipratimų dėl teri
torijų - leido jai ne
baudžiamai pasišiaušti.

Apetitas auga beval
gant. Pradėjus su nepri
klausomybe ūkinėje sri
tyje, pradėta galvoti ir 
apie didesnį politinį sa
vistovumų. Dar Chruš
čiovui valdant 1964 m., 
senas Rumunijos komu
nistų vadas Gheorghiu 
-Dej pareiškė apie kom
partijų savitarpio santy
kius: "Nėra jokios tėvų 
partijos ir nėra jokių 
vaikų partijų; ko nors 
panašaus ir negali būti." 

Dej mirė, bet jo 
įpėdinis Nicolae Ceau- 
sescu gegužės 7 d., mi
nint Rumunijos kompar
tijos 45 metų sukaktį, 
pasakė kalbą, kurios 
reikšmė paaiškėjo tik po 
to, kai Brežnevas po jos 
nuskubėjo į Bukareštą. 
Iš tikro, kalba, žiūrint 
ortodoksinėm komunis
tinėm akim,, yra tikras 
perversmas.

Ceausescu iškėlė Ru
munijos komunistų kovą 
už savo partijos nepri
klausomumą nuo pat par
tijos įsisteigimo dienų. 
Maskvos komunistų cen- 
tralė-Kominternas- ru
munams primetusi savo 
valią ir skyrusi jos va
dus savo nuožiūra. Pati 
Rumunija Maskvos aky
se buvusi laikoma "ti

pinga daugelio tautybių 
valstybe", kuri skriau- 
džiusi tautines mažu
mas. Kaip tik tada paaiš
kėję, kad atskiros ko
munistines partijos tu
rinčios turėti teisę pa
čios apspręsti savo po
litika. Tačiau Kominter- 
nas net kritikavęs ru
munų komunistų nusis
tatymą prieš Hitlerio 
agresiją. Dar 1940 me
tais Komiternas aiški
nęs: "Vokietija ir Ita
lija šiuo metu dar ne
nori į karą įtraukti Bal
kanų kraštus. Jos tik 
nori iš jų gauti daugiau 
javų, naftos ir kitų ža
liavų. Tik karo kursty
tojai, angių ir prancū
zų imperialistai, nori 
sutrukdyti Balkanų pre
kybą su Vokietija. Tik 
jie visomis jėgomis ban
do Balkanuose sudaryti 
vieną frontą} kuris kibtų 
Vokietijai į pašonę." Už 
tat Kominternas pabrė
žęs, kad "Rumunų darbo 
klasė turi neprileisti, 
kad Anglija ir Prancū
zija Rumuniją paverstų 
savo prietilčiu karui 
prieš Vokietiją ir Sovie
tų Sąjunga."

Tokios direktyvos ru
munų komunistų tarpe 
sukėlusios nusivylimo ir 
sąmišio. Pagaliau ir po 
karo kai kurie teoretikai 
pradėję aiškinti, kad tau
tinė valstybė yra pasenu
si valdymosi forma, ku
ri nebeatatinkanti nūdie
nių reikalavimų.

Šitoje savo kalbos vie
toje Ceausescu pereina į 
priešpuolį, aiškindamas 
kad tautinė nepriklauso
mybė yra kiekvienai tau
tai būtinybė. Rumunijos 
kaimynai atėmė jai teri
torijas, sustabdę jos pa
žangą visam šimtui me
tų. "Bandymas socialis
tinę tauta, socialistinę (Nukelta į 2 psl.)

— Kas jums sakė, kad pasibaigė jūsų tarnyba?!

Detroito kandidatė j ”Miss Lithuania” Renata Jomantaitė, 
laimėjusi pirmąją vietą. Kairėje Antanina Čiunkaitė, laimėjusi 
antrą vietą ir dešinėje Danutė Miškinytė, laimėjusi trečią vietą. 

J. Gaižučio nuotrauka

VATIKANO POZICIJA 
VILNIAUS KLAUSIMU

tėvynę suvesti į konflik
tą su tarptautiniu socia
lizmu yra pasmerktas 
nepasisekimui ir yra ne
mokšiškas." Socialisti
nės valstybės, būdamos 
nepriklausomos, galin
čios daugiau prisidėti 
prie socializmo visame 
pasaulyje įsiviešpatavi
mo, negu vadovaujamos 
iš vieno centro.

Šiuo metu pasaulis es
ąs ūkinio - socialinio 
persitavarkymo stadi
joje. Tokioje būklėje ne
galima vadovautis prin
cipais, kurie buvo nu
kalti prieš 50 ar 60 me
tų, cituojant vien senuo
sius klasikus......

"Nūdienis gyvenimas 
įrodo, kad vienintėlis pa
grindas, kuriuo šiandien 
gali remtis tarptautiniai 
santykiai yra: respekta- 
vimas tautinio suvereni
teto ir nepriklausomy
bės, lygus traktavimas, 
nesikišimas į vidaus rei
kalus ir bendros naudos 

, siekimas.... Tautų ben
dradarbiavimui kliudo 
karinės bazės ir sveti
mos kariuomenės kituo
se kraštuose. Valstybių 
blo-kai yra anachroniz
mas, kuris prieštarauja 
tautinei nepriklausomy
bei ir suverenumui."

Nepriklausomas Vie
nos dienraštis Die Pres- 
se tokią Rumunijos po
litiką taip komentuoja:

Lenkijos tūkstanties 
metų krikščionybės su
kakties minėjimo pro
gramoj, lenkų pastango
mis, buvo įjungta ištisa 
eilė užuominų, bent ne
tiesiogiai pabrėžiančių 
ir daug jaunesnius lenkų 
tautinius - politinius in
teresus.

Pats pagrindinių iškil
mių paskyrimas gegužės 
3 — 1791 metų konsti
tucijos minėjimo dieną, 
suteikė iškilmėms po
litinio atspalvio.

Praktikoje neįgyven
dintoji 1791 metų konsti
tucija, tarp ko kita, buvo 
numačius galutinai pa
naikinti Lietuvos sava
rankiškumą bendroje 
Lietuvos-Lenkijos val
stybėje (net Lietuvos 
vardas joje buvo nebe
minimas). Lenkai tą kon
stituciją idealizavo ir 
Lenkijai atgavus nepri
klausomybę tos konsti
tucijos formalaus priė
mimo data — gegužės 
3 — buvo pradėta švęs
ti, kaip Lenkijos nepri
klausomybės diena.

Vatikane įtakos turin
čių lenkų pastangomis, 

ir Vatikanas išleido sa
vo pašto ženklų serija, 
skirtą lenkų krikščio
nybės sukakčiai pagerb
ti. Lenkės dailininkės 
pateiktoje ženklų seri
joje, 50 lirų vertės žen
kle, yra Vilniaus Auš
ros Vartų Marijos pa
veikslas. Parašas po 
Marijos paveikslu — 
"Mater Misericordiae, 
Ostra Brama".

Lietuvių tarpe apie to
kią ženklų serijos turi
nio dalį patirta vos kele
tas dienų prieš ženklų 
išleidimą. Lietuvos pa
siuntinybė prie Vatikano 
nedelsdama atkreipė Va
tikano dėmesį į nereli
ginę ir iš sukakties pras
mės ribų išeinančią to 
dalyko reikšmę, tačiau 
kalbamojo ženklo išlei
dimo tas nebesustabdė. 
Iš Vatikano gautas tik 
paaiškinimas, kad lie
tuviuose ir lenkuose pa
plitusio Aušros Vartų 
Marijos paveikslo kulto 
Vatikanas nesiejąs su jo
kiais politinio pobūdžio 
klausimais.

Romoje gyvenantieji 
lietuviai kunigai, tačiau, 
savo ruožtu įteikė Va
tikano valst. sekretoriui 
pareiškimą, kuriame iš
dėstė, kad toks simbo
lių sugretinimas vieša
me Vatikano akte neiš
vengiamai turi ir poli
tinių implikacijų, iš
kilusių netinkamu laiku 
ir netinkamoj vietoj.

Ryšium su tuo įvykiu, 
paryškintina Vatikano 
pozicija dėl Vilniaus po
litinės padėties.

Vatikanas nedalyvauja 
politinių sienų keitimo 
sprendimuose. Bet vi
sais pasikeitimų atve
jais bažnytinių provin
cijų ribas derina sukvy
kusiais pasikeitimais tik 
jiems galutinai įsigalio
jus tarptautiniuose san
tykiuose.

Todėl Vilniaus archi- 
diocezija oficialiai dar 
tebelaikoma Lenkijos 
bažnytinės provincijos

Detroitas išrinko 
kandidatę į 
’Miss Lithuania’

Nuostabi naktis-skel- 
bė lietuvaitės karalai
tės rinkimų rengėjai De
troite. Karalaitės rinki
mo vakaras - programa 
buvo įspūdinga ir tikrai 
nuostabi. Lietuvių namų 
dvi salės pilnos smal
suolių. Apvalūs staliu
kai su užkandžiais ap
sėsti jaunimo ir seni
mo. Žvakutės ant stalų 
sudarė mistišką nuotai
ką.

Prasivėrus scenos už
dangai ; jaunuoliai vieną 
po kitos įveda gražuoles, 
apsirengusias tautiniais 
drabužiais. Ant specia
liai paruošto tilto pra- 
švytravo tautinės spal
vos, bet visų akys ste
bėjo veidą, eiseną ir 
drabužį. Programos ve
dėjas A. Karvelis pak
viečia pirmą kandidatę 
Bulgarytę prie mikro
fono pasakyti pasirink
tą kalbą. Jos žodis bu
vo lietuviškas, gilus, 
stebinąs kiekvieną. Kal
ba buvo palydėta audra 
plojimų. Ji nuvedama į 
sceną, ateina sekanti 
kandidatė. Ir taip visos 
9 gražiai pasirodė, pui
kiai kalbėjo. Jų kalbas 
vertėtų visiems išklau
syti.

Komisijos nariai 
kiekvienos pasirodymą, 
judesį, žodį;rašė į sa
vo'išminties knygą.

Antrą kartą visos pa
sirodė jau balinėse suk
niose. Šį kartą kiekvie
na varžovė turėjo atsa
kyti į angliškus klausi
mus. Po to paskutinis 
žodis jau priklausė ko
misijos nariams. Spren
dimas - Renata Joman
taitė, Ann Arbor univer
siteto studentė. Mecena
tas J. Briedis įteikia 100 
dol., apjuosia raudonu 
kaspinu ir įteikia rožių 
puokštę. Antroj vietoj - 
Čiunkaitė ir trečioj Miš
kinytė.

Visoms kandidatėms 
prisegamos gėlės. Po 
trumpos meninės dalies 
prasideda šokiai . Po 
trumpą kalbą pasako LB 
Detroite apyl. pirm. J. 
Urbonas ir Jaun. Kong. 
remti k-to pirm. V. Ur
bonas.

Vakaras praėjo pavyz
dingai, kultūringai.

(d)

dalimi, kaip ir Lenki
jos dabar valdomose bu
vusiose Vokietijos teri
torijose esančios dioce- 
zijos tebelaikomos pri
klausančios Vokietijos 
bažnytinei provincijai.

Tačiau Vilniaus archi- 
diocezija dabar faktiš
kai valdoma lietuvio ad
ministratoriaus (kan. 
Kirvaitis), kuris nėra in
struktuojamas nei Len
kijos bažnytinės provin
cijos vyresnybės, nei per 
ją. (ELTA)
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DVYLIKA DIENI! IKI KARO...
/

"Lenkų raiteliai už kelių dienų
JJ

• ••bus Berlyne
1939 M. RUGPIUČIO 28

Pradžioje buvo kalba
ma tylomis, bet vėliau 
garsiau ir garsiau, kad 
krizė pašalinta. Viena 
telegramų agentūra net 
paskelbė, kad sovietai 
nuo Lenkijos sienos ati
traukė 250,000 savo ka
rių. Tai buvo ženklai, 
kad horizontas blaivosi. 
Bet buvo dar vienas še
šėlis: Anglija vis nesi
teikė atsakyti į Hitlerio 
pasiūlymą ir Goeringas, 
nekantraudamas, išsi
šaukė Dahlerus, kad šis 
paragintų anglus grei
čiau atsakyti.

Dahlerus nuvyko į an
glų ambasadą Berlyne 
ir išdėstė nuotaikas.

-Aš jus prašau, pa- 
raginkit savo vyriausy
bę, kad greičiau atsa
kytų. Kiekviena valanda 
yra brangi. Aš sužino
jau iš tikrų šaltinių, kad 
vokiečių kariuomenė ga
vo įsakymą naktį iš rug
piūčio 31 į rugsėjo Įpul
ti Lenkiją!

Ambasada tuoj per
siuntė į Londoną prane
šimą.

Anglų vyriausybė tik
rumoje nesėdėjo sudė
jusi rankas. Ji paruošė 
atsakymą, kad pirmoj 
eilėj turi būti taikingai 
susitarta su Lenkija, o 
tik paskui bus galima 
svarstyti sąjungą tarp 
Anglijos ir Vokietijas. 
Ambasadorius Hender- 
son 8 v. 30 m. vakare 
grįžo iš Londono Ber
lynan . Skaitydamas, kad 
tai svarbiausias jo gy
venime įvykis, pavaka
rieniavo su šampanu ir 
įsisegęs į atlapą gėlę, 
10 v. 15 min. nakties 
išvyko į Hitlerio rūmus. 
Tik keturi šimtai metrų 
skyrė ambasadą nuo Hit
lerio rūmų.

Tikėdamasis, kad 
Hendersonas atneš jam 
anglų-vokiečių sąjungą, 
Hitleris iškilmingai pri
ėmė, kaip valstybės gal
vą. Lauke prie automo
bilio pasitiko valstybės 
sekretorius Meissneris 
ir Hitlerio adjutantas, 
majoras Brueckner.

Meissneris pasitikda
mas pasakė:

-Ekselencija, aš lai
mingas matydamas jūsų 
atlape gėlę. Ar tai vil
ties ženklas?

Prie laiptų stovėjo iš
sirikiavusi sargyba. 
Hendersonas lėtais žing
sniais pasikėlė. Įžengęs 
į vidų jis buvo apakintas 
stiprios šviesos. Buvo 

IIESĖBM1 CHUUE PIRKITE UlIJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. Chateau Gib. 3 Str. French

Cognac ............................................... 5th — $4.98
2; Imported Scotch Wiskey

80 proof ...........................i.
3. Napoleon Brandy ...........
4. Hiram Walkers cocktails

uždegtos visos liustros. 
Atrodė, kad švenčiama 
didžiausia šventė.

Meissneris Hender- 
soną nuveda į Hitlerio 
kabinetą , kur jau buvo 
Ribbentropas ir vertė
jas Schmidt.

Hendersonas atsaky
mo originalą įteikė Rib- 
bentropui, o vertimą vo
kiečių kalboje Hitleriui.

Tuo momentu, kai Hit
leris baigė skaityti ir do
kumentą perdavė Rib- 
bentropui, Hendersonas 
pradėjo komentuoti savo 
vyriausybės atsakymą: 
"Pasirinkimas yra jūsų 
rankose/ paaiškino jis 
Hitleriui, "arba karas su 
Lenkija, arba draugiš
kumas su Anglija".

Bet Hitleris buvo nu-

Švedų pramonininkas Dah- 
lerus daug dėjo pastangų, kad 
taika būtų išgelbėta.

pasiry- 
sąjungą

Iš mano

sivilęs atsakymu, kuria
me nebuvo nieko užsi
minta apie Anglijos-Vo- 
kietijos sąjungą, ko jis 
labiausiai laukė, tad pak
lausė:

-Ar Anglija 
žūsi pasirašyti 
su Vokietija?

Henderson: - 
pusės aš nematau, kad 
tai būtų neįmanoma. 
Aišku, kad įvykiai tam 
būtų palankūs.

Hitleris: - Aš turiu 
atidžiai išstudijuoti at
sakymą. Rytoj jums duo
siu atsakymą raštu.

Hendersonas: - Aš
mielai palauksiu......

Hitleris (tarp dantų):
- Laukti, vis laukti.,. 
Mes neturime laiko lauk
ti......

11 vai. 45 min. pasima
tymas buvo baigtas. 
Meissneris ir Schmidt 
palydėjo Hendersoną iki 
automobilio, sargybai 
gerbiant ginklu.

5th — $3.98
5th — $3.35
5th — $2.98

Tuo tarpu Dahlerus 
nerimavo viešbutyje. Jis 
nežino anglų atsakymo. 
1 vai. 45 m. suskam
bėjo telefonas. Kalbėjo 
Goeringo adjutantas 
pulk. Conrad.

-Maršalas atsiprašo, 
kad negali su jumis kal
bėti. Jis užimtas pas 
Fuehrerį ir prašė pa
sakyti, kad jis yra lai
mingas ir taikos per
spektyvos geros. Jis ti
kisi rytoj jus matyti.

Išgirdęs tuos žodžius, 
Dahlerus apsidžiaugė. 
Jis tuoj paskambino sa
vo žmonai į Švediją, pa
pasakodamas kas įvyko 
ir paprašė painformuo
ti švedų ministerį pir
mininką . Paskui ramiai 
užmigo.

RUGPIUČIO 29

Tikrumoje taika dar 
buvo toli. Belgija ir Švei
carija ėmėsi karinių ap
saugos priemonių. Len
kijos - Vokietijos pasie
ny incidentai kartojosi 
ir visų žvilgsnis buvo 
nukreiptas į Varšuvą. Jei 
Lenkija sutiks derėtis 
su vokiečiais,taika dar 
galės būti išgelbėta.

Varšuvoje Bruehl rū
muose Lenkijos vyriau
sybės galva pulkininkas 
Beck jautė, kad ratas 
aplink jį siaurėja. Mar
šalas Rydz-Smigly ir ge
nerolas Kasprzycki spau
dė imtis nutarimo, kol 
dar nevėlu.

Nuo rugpiūčio 24 d. 
25 pėstininkų divizijos, 
didžiuma kavalerijos di
vizijų ir specialūs da
liniai, arba tris ketvir
tadaliai lenkų karinių jė
gų, jau buvo paruošti e s 
stovyje. Karininkai, 
puskarininkai ir karei
viai buvo iššaukti spe
cialiais kvietimais, ven
giant iškabinti mobili
zacijos skelbimus. Bet 
lenkų kariuomenės šta
bas galvojo, kad to ne
užtenka. Beck, kaip ir 
maršalas Rydz-Smig
ly, galvojo, kad lenkų ar
mija užtenkamai pajėgi 
atsilaikyti prieš vokie
čius, kad lenkų kavaleri
jos lankstumas laimės 
prieš vokiečių šarvuo
čius ir per keletą die
nų užims visą Rytų Prū
sija. Lenkų žvalgyba ne
nustoja kartojusi, kad 
vokiečiai nei moraliai 
nei medžiagiškai nepa
siruošę karui, kad vo
kiečių liaudis tuojau su
kilsianti prieš Hitlerį ir 
per 48 valandas nacių

5; Leabfraumilk — German Wine 5th — $0.98
6. Napoleon Vermouth ......................5th — $1.19
7. Da-Silva Domain Wine .................5th — $0.98

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

Pulk. Beck buvo tikras, kad lenkų kavalerija už kelių dienų 
bus Berlyne ...

režimas bus pašalintas, 
o lenkų kavalerijos da
liniai be sunkumų įžengs 
į Berlyną, kur paduos 
ranką prancūzų kariuo
menės pirmiesiems da
liniams.

Išvakarėse Beck pri
ėmė anglų pasiuntinį sir 
Howard Kennard, kuris 
ragino pradėti derybas 
su Vokietija. Tas išgąs
dino lenkus. Ar tik Ang
lija nesiruošia juos pa
likti. Beck atsakė į ang
lo pasiūlymą palankiai, 
bet širdies gilumoje jis 
nebuvo pasiryžęs vykdy
ti patarimą. Jis žinojo, 
kad lenkai nepritars to
kiam veiksmui. Visi jie 
buvo pasišovę kariauti 
su vokiečiais ir juos pa
mokyti, parodant, kad 
Lenkija ne Čekoslovaki
ja 
jei 
ja, 
tik 
jėgą, tad Beck paprašė 
savo ministrų skelbti 
rugpiūčio 30 d. 4 vai. 
p.p. visuotiną mobiliza
ciją.

Vyriausybei priimant 
svarbų nutarimą, 

pavedė grafui 
painformuoti 
ambasadorių 
ir anglų am- 
sir Howard

ir ne Austrija. Bet 
Anglija to reikalau
tai pradėti derybas 
parodžius visą savo

šį 
Beck 
Szembekui 
prancūzų 
Leon Noel 
basadorių
Kennard. Už pusvaland
žio abu ambasadoriai at
skubėjo į Bruehl rūmus 
protestuodami dėl mobi
lizacijos paskelbimo.

-Tai beprotybė, -su
šuko juodu. -Ne dėl to, 
kad mobilizacija nepa
teisinama, žinant kiek 
vokiečiai sutraukė savo 
kariuomenės, bet iš po
litiško taško. Iškabinant 
skelbimus, kad Lenkija 
mobilizuojasi, Hitlerio 
akyse tai bus provoka
cijos ženklu ir galės pas
kubinti karą kaip tik to
kiu momentu, kada jis 
pasiryžęs priimti mūsų 
pasiūlymus!
-Kad Lenkijos vyriau
sybė ėmėsi tokio nutari
mo nepasitarusi su An
glijos vyriausybe, man 
atrodo nesiskaitymas, - 
sušuko Howard Kennard. 
-Ar negalite atidėti ke
liom valandom mobiliza
ciją. Šį vakarą Hitleris 

turi duoti atsakymą Hen- 
der šonui...

-Neįmanoma! -atsakė 
Beck. -Atidėjimas net 
keturiom valandom vers 
mus pavėlinti mobiliza
cijos operaciją visai pa
rai.

-Šitaip veikdama, -at
sakė Howard Kennard, - 
Lenkijos vyriausybė įro
do, kad ji neįvertina An
glijos žygių išgelbėti tai
ką. Toks elgęsis galės 
duoti blogaš pasekmes 
mūsų abiejų kraštų drau-

Rumunų gaullizmas
(Atkelta iš 1 psl.)

"Rumunijai nereikia 
taip sunkiai laviruoti 
tarp Rytų ir Vakarų, kaip 
(Jugoslavijos) Titui, sie
kiant sunkiai apibrėžia
mos politikos, kuri lei
stų būti neutraliam ir 
nesusirišti su bet kokiu 
bloku. Rumunija turi ne 
du, kaip Tito, bet ketū
rius orientacinius stul
pus, tolumoje JAV ir 
Kinija, arčiau Sovietų 
Sąjunga ir Paryžius. Tie 
keturi stulpai šiandien 
atpalaidavo tuos griež
tus nuostatus, kurie vei
kė pasauliui susiskir- 
sčius tik į du blokus. 
Jei rumunai šiandien 
reikalauja panašių pa
keitimų Varšuvos pakte, 
kaip de Gaulle NATO 
ęajungoje ir tokioje for
moje, kuri stačiai atro
do esanti išversta iš 
prancūzų kalbos, tai vis- 
dėlto vieno nereikia už
miršti, būtent, kad Bu
kareštas ne Paryžius, 
Maskva ne Washingto- 
nas."

Tai reiškia, kad rumu
nai, toli gražu,neturi to
kios nepriklausomybės, 
kaip prancūzai, ir Mask
va nėra linkusi taip švel
niai elgtis, kaip Wa- 
shingtonas.

Net prancūzų gaulistų 
paryžiškė L’Aurore įs
pėja:

"Rumunija šiaušiasi 
prieš Varšuvos pakto ka
rinius įpareigojimus.... 
kitoje Atlanto pusėje 
(Amerikoje) galvojama, 
kad Rumunija nori visai 
pasišalinti iš to pakto. 
Tačiau atsiskyrimas ar
timiausiu laiku yra la
bai abejotinas, nes jis 
sudarytų Rumunijai labai 
didelį pavojų. Žinia, toks 
atsiskyrimas tačiau an
ksčiau ar vėliau yra ne
išvengiamas."

Čia reikia pastebėti, 
kad tokia Rumunijos po
litika.toli gražujieprieš- 
tarauja Maskvos tik
slams. Maskvai šian
dien apsimoka pasirody
ti esant blogoje padėty
je, kad padrąsinus kitas 
valstybes kratytis inti- 
mesnių santykių su JAV. 

giškam bendradarbiavi
mui.

Bet šita pastaba nepa
veikė Becko. Jis seniai 
galvojo, kad ateis mo
mentas, kada turės pri
versti Angliją pildyti 
duotus pažadus.

-Labai gaila, -atsakė 
jis, -dabar kada mobi
lizacija paskelbta, nega
lima daryti kokius pa
keitimus.

Ambasadoriams išė
jus, Beck pasišaukė Ry
dz-Smigly ir jam išdės
tė, kaip jis nenusileido 
prancūzams ir anglams. 
Kad kariuomenė turinti 
vykdyti mobilizaciją, o 
jis apsiima susidoroti 
su diplomatiniais sunku
mais.

-Ačiū, -atsakė marša
las Rydz-Smigly, spaus
damas ranką. -Jūsų at
sakyme aš atpažinau se
no legijonieriaus balsą.

Nuo to momento, ga
lima sakyti, Lenkijos vy
riausybės pirmininkas 
pulk. Beck užpakaly sa
vęs sudegino visus til
tus.

Kitame numeryje: 
"Žinokit, kad šautuvai 
patys gali prabilti".

Todėl galimas daiktas, 
kad tokia Rumunijos 
"tautinė" politika yra 
vedama su Maskvos pri
tarimu.

Kiekvienu atveju, tai 
yra nuomonių pasikeiti
mas pačių komunistų 
tarpe. Jei Maskvos ko- 
minternas sugebėjo ant 
galvos vaikščioti Hitle
rio agresijos laiku, kaip 
nurodė Ceausescu savo 
kalboje, tai ir dabar 
Maskvos politbiuras ga
li apsimesti esąs tau
tinio klausimo spau
džiamas.

Žinia, tokia įvykių eir 
ga gali ilgainiui padėti 
ir Lietuvos nepriklauso
mybės apsiracijom, ta
čiau kolkas į visą tai 
reiktų žiūrėti labai at
sargiai ir savo ’gerais 
norais’ bei ryšiais ar 
bendradarbiavimu ne
sugadinti pozicijų tų ko
munistų, kurie stovi už 
tautines nepriklausomy
bes. Vakarų valstybės 
(ir pavergtų tautų išei
vijos) gerai padarytų, jei 
pasektų Frankfurter Al- 
lgemeine Zeitung pata
rimu Bonnos vyriausy
bei Rumunijos užsienio 
reikalų ministerio vieš
nagės Vakarų Vokietijo
je pereitą savaitgalį pro
ga:

"Federalinė (Vakarų 
Vokietijos) negali būti 
abejinga priešingumams 
Rytų Bloke, tačiau ji tu
ri saugotis, kad neįkiš- 
tų savo pirštus į tą kom
plikuotą procesą".

Prisimintinas ir Win- 
stono Churchillio pradė
jus barškėti Vokietijai 
su Italija antrojo pasau
linio karo metu, pareiš
kimas: "Tegul jie dar 
paverda savo pačių pa
daže".
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PERSISTENGTA SLAVŲ NAUDAI
Kur tik kas pakvies 

įrengti lietuvių tautodailės 
ar knygų parodą, pašokti 
lenciūgėlį, ar pasirodyti ki
tais savo sugebėjimais, sku
bama, kaip į Kaziuko mugę. 
Dažnai visai užmirštama 
pagalvoti, kad paskubomis 
padarytas darbas ir pastan
gos atneša daugiau žalos, 
nei garbės ir pasitarnavimo 
lietuvių tautos reikalui.

Savo laiku buvo kilusios 
diskusijos dėl lietuvių kal
bos kursų įvairiuose univer
sitetuose — slavų kalbų 
skyriuose. Bet — buvo ap
siraminta paaiškinus, kad 
geriau kursus turėti, kad ir 
slavų skyriuje, nei likti vi
sai be jų.

Neseniai Clevelande esan
tis Western Reserve uni
versitetas buvo suruošęs 
slavų tautų knygų parodą. 
Berods, taip pat organizuo
tą to universiteto slavų 
kalbų skyriaus. Ir nusku
bėjo vėl mūsiškiai tai pa
rodai pasitarnauti, be abe
jo, tik gerais norais ir pa
triotizmu vado vaujantis. 
Juk tik pagalvokit — Wes- 
tern Reserve universitete 
— lietuviškų knygų paro
da!

O kas atsitiko? Slavų

PAREIŠKIMAS SPAU
DAI ČIURLIONIO GA
LERIJOS REIKALU

Steigiamasis, Čiur
lionio Galerijos Aktas, 
skirtas daugiau istori
nio įvykio paminėjimui 
negu juridinės padėties 
apibudinimui, neprama
te problemų, kurios ga
lėtų iškilti Galeriją ad
ministruojant. Jis taip 
pat tiksliai neapibrėžė 
globos ir nuosavybės są
vokų. Dėl šių ir pana
šių priežasčių paskuti
nių ketvertų metų bėgy
je išsivystė padėtis, ku
ri nepadėjo Čiurlionio 
Galerijos veiklai ir jos 
sėkmingam augimui.

Todėl tiek L. A. Me
nininkų Klubas, tiek Ga
lerijos steigėjai, tiek bu
vusioji jos Direkcija 
bendrame posėdyje Tėvų 
Jėzuitų Namuose, 1966 
balandžio 16 dieną, da
lyvaujant Generaliniam 
Konsului Dr. Petrui 
Daužvardžiui, J. A. V. 
Bendruomenės Pirmin- 
inkuį Jonui Jasaičiui, L. 
A. Meninkų klubo Pir
mininkui Povilui Gau- 
ciui, Lietuvių Jėzuitų 
Provincijolui Bruno 
Markaiciui, Tėvui Bro
niui Krištanavičiui, Po
nams Prof. Adomui Var
nui, Prof. Mečiui Mac
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tautų atstovai, susitikę su 
lietuviais ir įrodinėja — ko 
gi jūs taip spiriatės spur- 
dit tvirtindami, kad nesat 
slavų tautų dalis. Va, ar 
čia neįrodymas? Svarbiau
sia gi, kad kaimynai latviai 
ir estai, pamatę kuo rei
kalas kvepia (tokiose paro
dose atsisako dalyvauti. 
Taip ir likom lietuviai vie
ni, — slavų tarpe.

Yra universitetų, kurie 
rodo susidomėjimą svetimo
mis kalbomis, neišskiriant 
nei lietuvių. Prašo jie ir 
knygų ir laikraščių, steigia 
a re h y v u s (M i n n e soto j e), 
bet neskirsto viso to į to
kias tautybių grupes, ku
rios neturi savyje nieko 
bendro.

Taigi, ir šiuo atveju, kaip 
Clevelande ir kitur, neuž
tektų tik nusiskųsti priskir
tais prie slavų, bet daryti 
žygių, kad ateityje nebe
tektų aiškintis ir turėti net 
nemalonumų, kai tikrieji 
slavų tautybių atstovai to
kį greitą pritarimą ir daly
vavimą parodoje panaudo
ja savo "įtakos sferai” 
plėsti ir sąmoningai propa
guoti.

kevičiui, Zenonui Kol
bai ir Antanui Nakui, 
remdamiesi Arbitražo 
Komisijos sprendimu, 
galutinai priėjo bendros 
išvados, kad susidariu
siai Čiurlionio Galeri
jos situacijai sutvarkyti 
šiandien, balandžio 16, 
sudaromas Globos Ko
mitetas iš šių asmenų: 
Dr. Petro Daužvardžio, 
Jono Jasaičio, T. Bruno 
Markaičio, pridedant po 
vieną atstovų iš L. A. 
Menininkų Klubo ir bu
vusios Čiurlionio Galer
ijos Direkcijos. Pasta
rųjų dviejų atstovų ka
dencija baigsis su Glo
bos Komiteto naujo sta
tuto įsigaliojimu 1966 
spalio 30 dieną.

Šis Globos Komitetas 
nuo šiandien, balandžio 
16 dienos, pasiima va
dovauti dabartinės Čiur
lionio Galerijos situaci
jos tvarkymui, tolimes
niam Čiurlionio Galeri
jos ir jose esančių meno 
kūrinių Fondo globoji
mui.

L. A. Menininkų Klu
bas prašomas ir jis su
tinka administruoti 
Čiurlionio Galeriją iki 
1966 spalio 30 dienos, 
kol bus sudarytas ir ab
soliutine šio Globos Ko
miteto narių balsų dau
guma priimtas naujas 
statutas.

Petras P. Daužvardis 
Adomas Varnas 
Jonaš Jasaitis 
P. Gaučys 
Bruno Markaitis S.J. 
Br. KriŠtanavičius S.J. 
Z. Kolba 
Antanas Nakas
M. Mackevičius

Protestuotinas ALT 
pirmininko "žodis”

V. RASTENIS

Gegužės 2 d. Naujienose 
yra atspausdintas ALT pir
mininko Antano J. Rudžio 
”žodis” — kalba, pasakyta 
ALB tarybos suvažiavime, 
Detroite.

Po eilės lyriškai patrio
tiškų bendrybių* pirminin
kas palietė ir madingąją 
”bendradarbiavimo su oku
pantais” temą.

— ... mūsų pačių tarpe,
— sako, — atsirado žmo
nių, kurie patys nori ir ki
tiems siūlo visokį politinį 
bendradarbiavimą su Lie
tuvos okupantais ir tautos 
naikintojais. Jų tarpe yra 
žmonių ir su girdėtais var
dais. Ir kodėl jie nori sėti 
piktą sėklą mūsų tarpe ir 
palaužti mūsų vieningumą 
ir stiprybę kovoje už Lietu
vos laisvę! (M. pabr. V. R.)

Jeigu tai būtų kokio ne
atsakingo, persek i o j i m o 
manijos trenkto isteriko 
šūkalojimas, nebūtų pras
mės ties juo nei stabtelti. 
Bet tai yra ALT pirminin
ko viešas ”ex officio” pa
reiškimas, didžiai sunkus 
kaltinimas kažkokiam skai
čiui mūsų tarpe esančių 
tautiečių. Todėl iškyla bū
tinas reikalas žinoti, kas 
kaltinami esą, piktadariai, 
tykojantieji palaužti Lietu
vos laisvės kovotojų jėgas.

Kaltinimas piktadarybe
— vistiek, ar įstatymo bau
džiama, ar tik moraliai 
smerktina — gali būti pa
grįstas ar nepagrįstas. Kal
tinimas yra pagrįstas tik 
tada, kai jame nedvipras
miškai nurodomi tikri fak
tai — kas, kur, kada ir ką 
smerktina padarė. Jei tokių 
faktų kaltinime nėra, arba 
jei kaltintojas neįrodo, kad 
toki faktai tikrai buvo, tai 
toks viešas kaltinimas turi 
kitą vardą. Tai yra šmeiži
mas. O šmeižimas irgi yra 
piktadarybė, visada smerk
tina moraliai, o jeigu nu
kreipta į nurodytą asmenį, 
tai ir pagal įstatymus baus
tina.

Dvigubai sme r k t i n a s 
šmeižimas yra, kai nepa
grįstas kaltinimas yra nu
kreiptas į vardu nepaminė
tą, o tik iš aplinkybių gali
mą numatyti asmenį, ar
ba į miglotai teapibrėžtą as
menų grupę. Toks šmeiži
mas dvigubai smerktinas 
todėl, kad jis ne tik pats 
savaime antimoralus aktas, 
bet ir antimoraliu būdu 
gudriai užmaskuotas nuo 
atsakomybės ir nuo įsta
tyme už jį numatytos 
bausmės. Atsakomybei iš
vengti čia vartojama at
virkštinio anonimi š k u m o 
technika: pats švaistosi 
kaltinimais nesislėpdamas 
po anoniminiais laiškeliais, 
bet anonimiškoj prieblan
doj palieka kaltinamuosius. 
Atseit, pavardžių nepami
nėjau, tai kas prie manęs 
prikibs — galiu sakyt, ką 
tik noriu!

Kaip tik tokią atvirkšti
nio anonimiškumo techniką 
pavartojo (kas?) ALT pir
mininkas Antanas J. Rudis 
savo kalboje (kur?) Det
roite, ALB tarybos suvažia
vime, (kada?) 1966 m. ba
landžio 30 dieną, atspaus
dintoje gegužės 2 d. Nau
jienų 103 nr. 1-2 puslapiuo
se. (Kaip? — galima ten 
įsitikint).

Jei ALT pirmininkas bū
tų sustojęs su pradžioj ci
tuotu kaltinamųjų suanoni- 
minimu ("mūsų pačių tarpe 
atsirado žmonių” ir "Jų 
tarpe yra žmonių ir su gir
dėtais vardais”), tai jo kal
tinimai irgi vargu ar būtų 
verti dėmesio, kadangi jie 
būtų likę pernelyg jau pla
čiai "vėjais paleisti”. Visgi 
žmonių vardai kur nors kie

no nors yra girdėti, taigi ir 
kaltinimai išeitų pasėti be 
atodairos ant visų galvų. 
Išeitų nebent nenusisekęs 
bandymas pajuokaut...

Bet pirmininkas savo kal
tinimų taikinį tam pačiam 
”žody” sukonkretino ir nu
kreipė ne į visus pavardes 
turinčius žmones, o tik į 
tam tikrą jų grupę, apkal
tindamas tos grupės tik 
anoniminę dalį. Būtent, jis 
tvirtino, kad:

— ... kai kurie vadovau
jantieji asmenys laiko ran
kose kaip ir po dvi triūbas: 
su viena pučia apie reikalą 
kietai kovoti už Lietuvos 
laisvės atgavimą, o su ant
ra pučia apie reikalą bend
radarbiauti su Lietuvos 
okupantais ... (M. pabr. V. 
R.)

Štai kokių "dvigubų 
agentų” esama mūsų vado
vaujančiųjų asmenų tarpe! 
O kas yra vadovaujantieji 
asmenys? čia, žinoma, akys 
tuojau krypsta į Vliko, 
ALT, PLB, ALB pirminin
kus, gal ir į Diplomatijos 
Šefą. Vienas iš jų, ALT pir
mininkas, kaltina "kai ku
riuos” kitus. Kuriuos? Pa
gal atvirkštinio anonimiš
kumo technikos dėsnį, — to 
jis nepasako.

Na, gal galima į vadovau
jančiųjų rūšį įskaityti ne 
tik tuos pirmininkus, bet ir 
tų institucijų valdybų na
rius bei pareigūnus (čia jau 
patektų ir ALT valdybos 
nariai). Arba, gal vadovau
jančiaisiais reikia laikyti ir 
apskritai visų mūsų turi
mų organizacijų, draugijų, 
sambūrių, sąjungų bei par
tijų valdybų-vadovybių na
riai? Visi gi šiam tam va
dovauja . . . Tai kas iš jų 
yra tie "kai kurie”, laikan
tieji po "dvi triūbas”? 
Kurie iš jų perša bend
radarbiavimą su okupan
tais?

Kol neįrodyta priešingai, 
tol būtina šia proga viešai 
teigti, kad mūsų — lietuvių 
n e p r iklausomybininkų — 
tarpe, ne tik vadovybėse, 
bet ir iš viso nėra nei vieno, 
kas pats būtų linkęs ir ki
tiems siūlytų bendradar
biauti su Lietuvas okupan
tais. ALT pirmininko kalti
nimas vadovaujantiesiems 
asmenims — vistiek, vi
siems ar tik "kai kuriems”
— yra nieko nepagrįstas 
kaitinimas, kitaip sakant,
— mūsų visuomeninės va
dovybės šmeižimas. Toks 
"žodis”, nors jis ir ALT pir
mininko iškilmingai tartas, 
yra viešai protestuotinas, 
reikalaujant, kad jį ištaręs 
asmuo arba tą kaltinimą at
šauktų ir dėl jo atsiprašy

Detroite Įvykusiame JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
suvažiavime. Rezoliucijoms Remti Komiteto pirmininkas Leo
nardas Valiukas, pasinaudodamas ’ proga, turėjo pasikalbėjimų 
su veikėjais, dėl rezoliucijos pravedimo JAV senate. Visa eilė 
jų prižadėjo talkininkauti šiame darbe. Nuotraukoje T. Blinstru- 
bas, inž. J. Jurkūnas ir L. Valiukas pasikalbėjimo metu.

J. Gaižučio nuotrauka

tų, arba jį galutinai sukon
kretintų, nurodydamas tuos 
"vadovaujančius asmenis”, 
katras, kur, kada ir kokiu 
būdu ”pūtė triūbą” apie rei
kalą bendradarbiauti su 
Lietuvos okupantais, ir ap- 
siimdamas įrodyti, kad toki 
faktai iš tikrųjų yra buvę 
arba tebevyksta.

Protestuoti prieš tokį 
"žodį” yra pagrindo ir rei
kalo visoms mūsų visuome
ninėms o r g a n i zacijoms, 
ypač jų vadovybėms. Ne
aišku, kokios aplinkybės 
buvo taip išblaškiusios ALB 
tarybos suvažiavimo daly
vių dėmesį, kad jie nepa
stebėjo to "žodžio” implika
cijų ir ten pat nepareiškė 
griežto protesto.

ALT pirmininkas panau
dojo savo pareiginį autori
tetą sėti nepasitikėjimo 
sėklai prieš."kai kuriuos”— 
o tai tas pats, kaip prieš 
b e t k u r i u o s — vado

TIK PER 10 DIENU...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dienų.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks 
Jūsų artimiesiems malonią staigmeną ir netikėtą pa
ramą, tad nepraleiskite šią retai pasitaikančią progą 
ir pasinaudokite šiuo mūsų specialiu pasiūlymu.
Mergužėlė <01).

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kos
tiumui arba vasariniam paltui medžiaga, 4 iardai 
gėlėtos šilkinės suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 
1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 2 poros geriausių 
nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono bliuskutė. 
Kaina $65.00.
Bernužėlis (02)

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marš
kiniai, 1 terelyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam 
kostiumui medžiaga, arba juoda kostiumui medžiaga, 
1 specialus labai stiprus itališkas lietpaltis, viena po
ra nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 be ran
kovių su kostiumu dėvimas megstukas.
Kaina $65.00.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys 
kainuoja tik $120.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10’A jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.
BALTIC STORES LTD.
421 Hacknev Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

vaujančius asmenis. Kyla 
klausimas, tiksliai išreiš
kiamas jo paties pasakytais 
žodžiais: kodėl jis pano
ro sėti piktą sėklą mūsų 
tarpe ir palaužti mūsų vie
ningumą ir stiprybę kovoje 
(ar veikloje) už Lietuvos 
laisvę?

Kyla ir kitas klausimas: 
ar ALT valdyba, pagaliau, 
— visa AL Taryba, sudary
ta iš vadovaujančių asme
nų svarbiausiose organiza
cijose, tylės ir solidarizuos 
su savo neseniai išsirinkto 
pirmininko tokiu "maišta
vimu”, galbūt, net prieš 
juos pačius? Ar pateisins 
toki savo pirmininko pasi
elgimą? Kokiais sumeti
mais galėtų jį "pridengti”? 
Vienintelis pasiteisini m a s 
galėtų būti nebent toks, kad 
pirmininkas .. . nežinojo, ką 
daro. Bet pirmininkui pri
valu žinot.
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MEDICINA IR ŽMOGUS

NERVINIS (TEMPIMAS
Dr . D o

Kaž kada esu skaitęs 
vieno zoologijos sodo 
pranešimą, kuriame pra
nešėjas įrodinėjo, jog 
zoologijos sode uždary
ti gyvuliai ir paukščiai 
gyvena ilgiau negu tie 
gyvuliai, kurie gyvena 
laisvėje. To pranešėjo 
nuomone jie gyvena il
giau todėl, kad būdami 
uždaryti, jie neturi to 
nervinio nei fizinio į- 
tempimo, kuris reikalim 
gas kiekvienam momen
tui gyvenant gyvuliui 
laisvėje.

Žmogus kurdamas ci
vilizuotą visuomenę ir
gi galvojo atsipalaiduo
ti nuo nereikalingo ner
vinio ir -fizinio įtempi
mo, kuris buvo kasdie
ninis reiškinys gyve
nant primityviose sąlygo
se. Civilizacija atpalai
davo žmogų nuo primi
tyvių kovos už būvį me
todų, bet pačios kovos 
nepanaikino. Civilizuo
tos visuomenės gyveni
mas faktinai pareikala
vo daug daugiau nervi
nio įtempimo negu pri
mityvusis gyvenimas.

Filosofai mano, kad 
be nervinio įtempimo ir 
be didesnių aspiracijų 
nebūtų pažangos. Tas 
viskas tvarkoje, bet ne 
visi žmonės vienodai 
prisitaiko prie to ner
vinio įtempimo ir ne vie
nodai į tai reaguoja. 
Tie, kurie dabartinio ner
vinio įtempimo neišlai
ko, reaguoja į tai įvai
riais kūno bei nervų su
trikimais, kaip aukštu 
kraujo spaudimu, gal - 
vos skausmais, įvai
riais širdies plakimais, 
silpnumu, galvos svai
gimu, bei nemiga. Ki
ti gi gauna virškinimo 
trakto susirgimus, kaip 
skrandžio, dvylikapirš
tės arba storos žarnos 
žaizdas, bei vidurių. 
kraujavimus ir žarnų 
spazmas.

Gydytojų yra nustatyta 
kad didelis nervinis į- 
tempimas bei rūpestis 
kelia kraujo spaudimą, 
kuris savo ruožtu ap-

Degesys

sunkina širdies darbą 
ir tuo silpnina pačią 
širdį. Nuolatinio nervi
nio įtempimo pasėkoje 
širdies raumens arte - 
rijos, vadinamos coro- 
narinėm arterijom, pa
kinta ir jų tūris suma
žėja. Tuo pačiu kraujo 
pritekėjimas į širdies 
raumenį irgi sumažė - 
ja. Yra nustatyta, kad 
coronarinių arterijų su
sirgimų skaičius yra 
septynis kartus didės - 
nis tų žmonių tarpe, 
kurie turi didesnį ner
vinį įtempimą (Dr. Rus- 
sek, U. S. Public 
Health). Kraujo choles
terolis pas tokius žmo
nes yra aukštesnis. Pa
didėjęs cholesterolio 
kiekis didina širdies a- 
takų skaičių.

Darant eksperimentus 
su beždžionėmis, buvo 
pastebėta, kad tos bež
džionės, kurios visą lai
ką buvo gazdinamos ar
ba baudžiamos, ilgai ne
gyvendavo. Tokių bez - 
džionių skrodimai at - 
skleisdavo skrandžio 
bei žarnų žaizdas. Vi
siems gerai žinomas 
faktas, kad kariai po di
delio mūšio gauna įvai
rius skrandžio ir nervų 
sutrikimus. Antro pa
saulinio karo metu, po 
nepasisekusios anglų 
invazijos prie Dunkirko 
evakuotų karių beveik 
pusė susirgo aštrio m 
skrandžio žaizdom, gi 
kita , mažesnė dalis su
sirgo nervų sutrikimais.

Normaliam žmogaus 
gyvenime susidūrime su 
mažesnėm problemom 
negu karo metu, bet jos 
daugumoje būna nuolati
nės, bei kasdieninės. To
dėl nuolatinės įtampos at
veju žmogaus organiz
mas pradeda reaguoti į- 
vairiais mažesniais su
trikimais, pavyzdžiui, 
nemiga, arba širdies pla
kimu. Dažnai toks as
muo staiga pabunda iš 
miego giliai kvėpuoda - 
mas, bei su smarkiai 
plakančia širdimi. Ki

ti nustoja apetito, gauna 
palaidus vidurius bei pil
vo pūtimus. Kuo toliau 
tokie nusiskundimai tę
siasi, tuo blogesnė žmo
gaus savijauta ir svei
kata.

'Kodėl taip atsitinka ir 
kokie cheminiai pakiti
mai vyksta mūsų orga
nizme nervinės itampos 
metu, būtų per sunku 
išaiškinti populiarioje 
spaudoje. Žinoma, kad 
adrenalinas ir A C T H 
(adreno - corticotripic 
hormon) turi didelę į- 
taką į organizmo paki
timus.

Kaip gi sumažinti ner
vinį įtempimą, kad žmo
gus galėtų vesti norma
lų ir ramų gyvenimą?

Iš visų gydymo priemo- 
nių psichinis gydymas 
yra pats geriausias. 
Kiekvienas žmogus turi 
savo filosofines idėjas, 
kuriomis jis tvarko sa
vo gyvenimą. Pakeisti 
jo gyvenimo būdą gali
ma tik pakeitus jo filo
sofinį galvojimą. To
kiam tikslui, žinoma, ge 
riausias patarėjas yra 
psichiatras arba psicho
logas. Antra priemonė 
— tai savitvarda. Žmo
gus turi išmokti atpa
laiduoti savo mintis ir 
kūno raumenis nors 
trumpam laikui. Todėl 
reguliarus kasdieninis 

Gera naujiena dovanu siuntėjams į Latviją, Lietuvą ir Estiją
Dabar mes priimame užsakymus šiems ’SPECIAL BALTIC” standartiniams 

siuntiniams:

VIRŠUJ MINIMOS KAINOS APIMA VISAS IŠLAIDAS IR GAVĖJAS NETURI NIEKO MOKĖTI. JŪS GALITE TAI 
UŽSAKYTI PER BET KURI IŠ MŪSŲ AGENTŲ AR ATSTOVŲ, ARBA TIESIOGIAI.

SPECIALUS BALTIC Nr. 1 — $20.00 SPECIALUS BALTIC No. 2 — 120.00 SPECIALUS BALTIC No. 3 _ $17.00 1
1. Šprotai svieste 175 gr. 1. Sūris lydytas ”AIJAM 1. Šprotai — svieste

aukščiausios rūšies — 1 dėž. 6 gab. po 30 gr. dėžutėje — 2 dėžutės aukščiausios rūšies, ■ ' ■;
2. Sūris — latviškas 45% 2. Marcipanų figūrėlės — 1 kg. 175 gr. dėž. — 2 dėžutės |

rieb. aukšt. rūšies — 1 kg. 3. Sausainiai (pyragaičiai) 2. Dešros paskirų išdirbinių
3. Dešrelės latvių "KRIMULDA" po 250 gr. vienoj dėž.. — 2 dėžutės

mėgiamos — 1 kg. 400 gr. dėž. — 2 dėžutės 3. Saldainiai "PROZIT
4. Saldainiai ”SIGULDA” 4. Šokoladin, įvairių 180 gr. dėžutėje •— 2 dėžutės

250 gr. — 1 dėž. "RYGOS MIŠINYS” — 1 dėž. 250 gr. 4. Saldainiai "VESMA” — 1 kg.
5. Karamelės (saldainiai) 5. Kava "KURŽEME” 5. Sausainiai (pyragaičiai)

"SOLODOVAJA” po 250 gr. dėžutėje — 2 dėžutės "PIPARKUKAS” — 1 kg.
200 gr. maišelyje — 2 maišeliai 6. Degtinė "KRISTAL” 6. Likeris "GAUIJA” po 0,5

6. Šokoladas — pieninis 40 laips. 0,5 litrb litro kiekvien. bankoje — 2 bonk.
su riešutėliais 100 gr. — 3 plytelės litro vienoje bonkoje — 2 bonk. 7. Kartus likeris "LASITE”

7. Rygos Juodas 7. BALZAMAS (Juodas 0,3 litro ---  1 bonka
balzamas 0,5 litro — 1 bonka futleras) po 0,5 8. Rygos Juodas balzamas

8. Degtinė "DZ1DRA1S” litro kiekv. bonk. — 2 bonk. 0,3 litro ---  1 bonka
0,5 litro — 1 bonka ,8. Vynas "JUBILĖJINIS” 9. Cigaretės "LATVIJA”

9. Vynas — RYGOS — likėriškas 0,5 litro — 1 bonka po 20 dėžutėje — 10 dėž.
raudonas 0,5 litro — 1 bonka 9. Cigaretės "RIGONDA” 10. Vynas "LATVIJA" 0,5'litro — 1 bonka

10. Papirosai "KEMERI” po 20 dėžutėje — 10 dėž.
po 25 dėžutėje — 4 dėžutės

PODAROGIFTS, INO. 
________ 220 PARK AVENUE SOUTH fcorner 18 Street New York, N. Y. 10003. Phone 212 — 228-9547____

poilsis patogioje kėdėje 
arba patogioje pozicijoje) 
lengva fizinė mankšta pa
darys . daug. Savitvarda 
indų tarpe yra plačiai 
praktikuojama. Indų yo- 
gai įpranta taip kontro
liuoti savo mintis ir kū
ną, kad reikalui esant 
sugeba sulėtinti net šir
dies ritmą.

Yra pastebėta, kad ner
vinės įtampos paliesti 
žmonės mėgsta daugiau 
rūkyti ir vartoti alko
holį. Paplitusi žmonėse 
nuomonė, kad rūkymas 
raminančiai veikia, yra 
klaidinga, nes nikotinas 
kaip tik erzina nervus. 
Tie, kurie alkoholyje ieš
ko nervinio atpalaidavi
mo, susiduria su alko
holizmo' problema, kuri 
yra dar blogesnė, negu 
nervinė įtampa.

Gydytojai savo pacien
tams prirašo raminan
čius vaistus, kurie at
bukina nervines reakci
jas, ir tuo laikinai pa
lengvina žmogui jo rū
pesčius, bet vieni vais
tai be paties žmogaus 
pastangų nepadeda iš
spręsti pačios proble
mos.

DIVIDEND CH8CKS MAILED 
aUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savingi
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ISSOCIATION
Joseph F, Gribauskas, Exec. Secy.
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JUOZAS ŠLAJUS

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS?
ATSIMINIMAI ======== (3)

Bolševikmečiu būti be darbo lietuviams pa
sidarė tiesiog pavojinga. Nejauku buvo net die
nos metu vaikščioti gatvėje, nes komunistai skel
bė, kad ten pas juos Rusijoje bedarbių nėra, ir 
čia privalo visi dirbti.

Pradžioje gavau darbą Miesto Savivaldybėje, 
metrikacijos skyriuje, o galutinai apsistojau odų 
ir kailiukų rūšiavimo sandėlio raštinėje.

ALBINAS

1939 m. iš Ž. Naumiesčio į Tauragę (Mokes
čių Inspekcijon) atvyko gabus jaunuolis ir jau
trus patrijotas Albinas Sakalauskas. Buvo nu
matytas išsiųsti su valstybine stipendija stu
dijoms į Prancūziją, bet rusams okupavus Lie
tuvą išvykti nebegalėjo.

Mudu su Albinu buvome artimiausi vienmin
čiai draugai, abu džiaugėmis kiekvienu Lietuvos 
laimėjimu, jos kilimu, gražėjimu ir liūdėdavome 
jos nesėkmėmis. Atsimenu, kai abu vieną naktį 
klausėmės radijo transliacijos apie krepšinio 
rungtynes su Latvija. Degė nervai, kai pasku
tinę minutę Lietuva buvo pralaimėjime vienu 
tašku. Bet prieš pat rungtynių pabaigą pranešė
jas šaukia: "Lubinas turi sviedinį, meta! At

šoko! ...... Ruzgys pataiso, kamuolys sukasi ap
link lanką...... krenta......... yra!!!!" Mudu susi
kibę šokome kambaryje.

Bolševikams atėjus, Albinas išvyko studijuoti 
į Kauną. Tos pačios vasaros pabaigoje jis apsi
lankė pas mane Tauragėje ir sako:

- Juozai, turėsi pagelbėti man išspausdinti 
atsišaukimus. Tu nebijok, aš juos išsivešiu į 
Kauną ir ten tarp studentų platinsiu.

- Ar nepakliūsime, nes pastebėjau, kad kaž
koks tipelis kartais mane seka. Juk visi, kurie 
buvo veikėjais organizacijose, jau sėdi Vizbutų 
kalėjime. Mane kažkodėl dar paliko už kalė
jimo sienos.

- Tu turi teismo raštinės raktą ir po darbo 
valandų tu gali ten įeiti. Tekstą aš jau turiu pa
rašytą, mes perrašysime į matricą ir išspaus
dinsime.

- Gerai. Aš galėsiu ten paimti porą matricų, 
bet žinau, kad popieriaus raštinėje daug nėra.

- Paimsime iš Spaudos Fondo. Juk mums nėra 
ko bijoti vedėjo Vasiliausko.

- Taip, tik reikia įspėti, kad jis "užmirštų", 
jog mes pirkome popierių.

- Dar vienas darbas. Jūs su Juliu M-ku turė
site pradėti organizuoti "Baltojo Žirgo" organi
zacijos pogrindinę veiklą apskrityje. Aš pas 
Julių palikau įstatus.

Kitą dieną po darbo valandų mudu su Albinu 
išėjome dirbti "antvalandžių". Kurį laiką vaikš
čiojome stebėdami, ar niekas mūsų neseka, bet 
įsitikinę, kad esame laisvi nuo budelio akių, 
smukome į Spaudos Fondą, o iš ten ne kartu 
atsiradome prie Teismo rūmų įėjimo. Kelian
tis laiptais į antrą aukštą ( apačioje buvo miesto 

ugniagesių komanda) būdingas vaizdas. Viršuje 
laiptų, prie Ipotekos įstaigos išorinių durų, stovi 
ginkluotas rusas sargybinis, o mes, jo "apsau
goje" kairėje pusėje atsirakiname Teismo raš
tinės duris, eidami nežymią pareigą atlikti.

Spausdinimui įmamės visų atsargumo priemo
nių. Nesvarbu, kad ten prie durų mus "saugo" 
ginkluotas sargybinis. Atidarome krosnies dure
les ir prie jų padedame degtukus. Jei kas už
kluptų, sumesime viską į krosnį ir uždegsime. 
Taip pasirengę, pradedame "priešvalstybinę" vei
klą. Albinas skaito, o aš rašau mašinėle. Dar 
neįpusėjus .... skambutis.

- Kažin kas prie durų, - sako Albinas.
- Na,koks ten velnias, - išgąsdintas nusikei

kiau. - Štai r imk matricą ir rankraštį. Jei aš 
garsiai pasakysiu "išėjo!''viską padėk ir uždaryk 
dureles.

Atidaręs išorines koridoriaus duris, pamatau 
vyriškį su šautuvu, ir ne juokais išsigąstu, bet, 
atpažinęs notarą B-čių, lengviau atsidusau.

- Aš čia atnešiau šautuvą - žinai, yra įsaky
mas sunešti visus ginklus. Palik jį raštinėje 
su mano rašteliu.

Albinas, išvydęs mane grįžtanti su šautuvu, 
išpučia akis ir stovi ties krosnimi su degtu
kais rankose.

- Nebijok, dabar esame ginkluoti, - juokauju. 
- Galime tęsti spausdinimą.

Jau buvo tamsu, kai nešini po pundą spausdi- 
nių pro tą patį ginkluotą sargybinį nusileidome 
į miesto gatvę. Jei kas nors yra turėjęs prie 
savęs ką slepiamo ar pavojingo, žino, kad pa
našiais atvejais savijauta yra nepergeriausia.

(Bus daugiau)



1966 m. gegužės 27 d. DIRVA Nr. 60 — 5

JAUNIMO POEZIJOS VAKARAS TORONTE
Jaunimo poezijos va

karas, tai gana patrauk 
lūs pavadinimas. Nors 
Toronte įvairiausių pa
rengimų netrūksta, bet

L. Švėgždaitė skaito savo 
kūrinius jaunimo vakare To
ronte. S. Dabkaus nuotrauka

pastarasis, kuris įvyko 
gegužės 15 d. ar tik ne
bus iš visų anksčiau bu
vusių skirtingesnis. To
kiu vardu ruošto vaka
ro anksčiau tikrai mes 
neturėjome. Kaip kiek
viena naujovė, taip ir ši 
buvo torontiečių malo
niai sutikta. Čia pasiro
dė scenoje jaunosios kar
tos Kanados lietuvių ra
šytojų atstovai L. Švėg
ždaitė iš Toronto ir K. 
Barteška - Montrealio, 
kurie nuotaikingai pa - 
skaitė po keletą savo 
kūrybos dalykėlių.

L. Švėgždaitės kūry
boje žymu daugiau nos
talgijos, kuri vietomis 
gana jautriai pakuteno 
ir klausančiojo širdies 
stygas. Ypatingai jautrus 
ir nuotaikingas apie ar
tojų žemę eilėraštukas.

K. Barteškos tematika 
mūsų dabarties gyveni

mas ir jo lūžiai. Protar
piais poetas savo kūry
binei minčiai mėgstąs 
suteikti filosofinį ant - 
spalvį. Klausytojų buvo 
sutiktas ir įvertintas ga 
na nuoširdžiai.

Skautų Mindaugo drau 
govės skudučių orkest
ras, kurį suorganizavo, 
paruošė ir vadovavo 
Stp. Kairys, pagrojo po
rą lietuviškų liaudies 
dainelių. Linkėtina, kad 
šio orkestrėlio pirmas 
gražus pasirodymas ne
būtų paskutinis.

Iš vyresniosios kar
tos poetų kūrybos dekla
mavo A. Bušinskaitė , Ž. 
Šlekytė, A. Bušinskas ir 
A. Puteris. Pats dekla
mavimas buvo skirtin - 
gas. Sudaryta visai skir
tinga aplinkuma ir fo
nas, o žodžiai palydimi 
kokiais tai ypatingais 
muzikos ir šiaip garsais

/------------------------------------------------- -------------------------------------- ——

DOWNTOWN STORE HOURS 9:30 TO 5:45, MON. & THUR. TILL 9:00
BRANCHES DAILY 9:30 TO 9:30 — WE GI VE AND REDEEM EAGLE STAMPS

MAY’S X BASEMENTS
1

K. Barteška skaito savo kū
rybą jaunimo vakare Toronte. 

S. Dabkaus nuotrauka

Tą visą paruošė D. 
Skrinskaitė ir V. Tamu- 
laitytė.

Visų dėmesio centre 
ir gražiai susirinku
sius užimponavo dailio
jo išraiškos šokio šo
kėja baletininkė T. Kry- 
žanauskaitė.

KLB jaunimo sekei - 
jos vadovė G. Rinku - 
naitės padėkos žodžiu bu
vo baigtas pirmasis to
kio pobūdžio vakaras, 
kuris atsilankiusiems, 
tikiu, paliko ilgam gra
žių prisiminimų. Taipgi 
pagal vietinįpaprotį jau
nimas paruošė atsilan
kiusiems vaišes — ka
vutę ir prikepė pyragų.

BAIGĖ MOKSLO
METUS

Maironio vardo šešta
dieninės mokyklos metų 
baigimas buvo atžymė
tas Prisikėlimo para
pijos salėje gegužės 15 
d. Iškilmes pradėjo mo
kyklos vedėjas J. Andru
lis. Invokacijai buvo pa
kviestas kun. J. Staške
vičius. Sveikinimo kal
bas pasakė konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, mokyk
los tarybos pirmininkas 
Placidas OFM, LB vie
tos apylinkės pirminin
kas Aug. Kuolas ir tėvų 
komiteto pirmininkas L. 
Šeškus.

Mokykloje, kurią lan
kė apie 600 mokinių, 
šiais metais dešimtąjį, 
skyrių baigė 14. Tai be
ne bus rekordinis skai
čius. Baigusiems pažy
mėjimus įteikė konsu
las dr. J. Žmuidzinas. 
Su pažymėjimu kartu bu
vo įteikiama prisimini
mui V. Sruogienės Lie
tuvos istorija.

Baigusiųjų vardu padė
kos žodį mokytojams ir 
bendrai visiems, kurie 
rūpinosi mokykla, tarė 
L. Teišerskytė.' Baigu
sieji nuo savęs dovanas 
įteikė mokyklos vedėjui 
ir išleidžiamojo sky
riaus mokytojams V. Te- 
seckui, J. Jankaičiui ir 
A. Kuolienei.

Meninėj dalyj ėjo dek
lamacijos, įscenizavi- 
mas, jaunesniųjų ir vy
resniųjų chorai, ku
riems vadovauja L. Sta
siūnas ir V. Verikaitis.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA 
CAPE COD’E, MASS. 
GREAT MARSH ROAD, 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno. 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamirttis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai.
'• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija į 
ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su paplūdimiu. Žuvavi- 
mo mėgėjams yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštys, 
76 Alicia Road 

Dorchester, Mass. 02124 
Tel. (617) 282-8046 
o po birželio 15 d.: 
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass.
Tel. <617) SP 5-4633.

Gražiai pasirodė tauti
nių šokių grupė, kurią 
paruošė D. Augaitytė. O 
pabaigai tėvų komitetas 
įsiterpė į programą su 
vaišėmis ir tuo pačiu 
sudarė sąlygas kiek il
giau pagyventi tos die
nos iškilmių nuotaiko
mis.

SPECIALUS PIRKINYS! 
DIDELI RŪBAMS MAIŠAI

1.99 vienas
Sutaupote įsigiję deluxe fasono didžiulius rūbams maišus su reikalingais prie
dais.-Visi stiliai turi pirmaeiles siūles su pritaikytais vinylio šonais. Išilgai ei
na užtrauktuvai, 15” pločio su 3 pakabikliais plieno rėmai.
Stilius A. Diamond ųuilt stilius su kristalais kandims naikinti ir dispenseriais. 
Pasirinkite žalsvą ar ružavą.
(Stilius A gaunamas ir ypatingo dydžio, sutalpinąs 30 rūbų). 3.50 vienas.
Stilius B. Liuksusinis aukso lurex taffeta. Pasirinkite paauksuotų siūlų, ruža- 
vus, žalsvus ar auksinius.
Stilius C. Fleur De Lis, garbuoto vinylio audinys, pilno 57” ilgio. Aukso fleur de 
lis audinys baltame fone.
Stiliai A, B, C, įsigijami 42” ilgio 8 kostiumų talpos .......  X u- J./U

Priimami užsakymai paštu ar telefonu... CH 1-3070
BASEMENT NOTIONS ALL 6 STORES /

(pb) Kanados jaunimo paro
da ruošiama gegužės 29- 
31 d. d.. Prisikėlimo pa
rapijos naujose patalpo
se. Parodoje savo kūri
niais gali dalyvauti dar 
besimoką meno mokyklo
se ir baigę jas, bet ne 
vyresni kaip 35 m. am
žiaus. Parodos tikslas 
atrinkti eksponatus di
džiajai jaunimo dailės 
parodai, kuri įvyks Či
kagoje pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso metu.

Skaityk ir platink 
DIRVĄToronto skautų Mindaugo draugovės skudučių orkestras, 

vadovaujamas S. Kairio, dalyvavęs jaunimo vakare.
S. Dabkaus nuotrauka
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HELP WANTED MALĖ

LATHE HANDS 
ALL-AROUND 
MACH1NISTS

Top jvages, various fringe benefits, 
paid vacation. Steady work, overtime.

JOHNSON 
PREC1SION 

WORKS
1516 MILITARY RD. 

KENMORE, N. J.
(59-62)

HELP WANTED MALĖ

WANTED
LATHE HAND 

MAICHINIST 
GRINDER HANDS 

CENTERLESS & INTERNAL 
STEADY WORK. 

AIRCRAFT CERTIFIED ENG. 
14322 E. 9 MILE 
DETROIT, MICH

313 — PR 6-7000
(57-59)

LITERATŪRINĖ POPIETĖ MOTINOS 

GARBEI

DRAFTSMEN
Are required to join a small 
engineering group-close to 
Providence Engaged in the 
Design Procurment and Con- 
struction of Chemical Plant. 
Excellent fringe benefits and 
company benefits.

Send Resume To
Box J-W-3-101 Tremont- 

Room 805
Boston, Mass.

(60-62)

lst CLASS
PLAST1C MOLD MAKERS 

TOOL MAKERS 
PANTOGRAPH OPERATORS 

Steady year round employment. Full 
benefits, overtime. Opportunity for 
advąncement with progressive tool 
shop.

H. H. MOLD CO.
47535 Burton Rd. Utica, Mich.

731-1210
(54-63)

DIE MAKERS
Leaders or journeymen experienced 
on small blank, form, and progres
sive dies. Steady vvork on day shift. 
fringe benefits and overtime.

BARCY-NICHOLSON CO.
8100 Joy Rd.
Detroit, Mich.

(54-67)

AUTOMATIC 
TURRET LATHE 

OPERATORS
Set‘ up and operate short run 
production. Mušt have own 
įools. Top pay, overtime, fully 
paid retirement and fringe 
benefits. Steady employment 
and excellent vvorking condi
tions.
We are not a job shop. Our 
machine tools and related 
products are highly acclaimed 
throughout industry in this 
country and abroad. This as- 
sures future steady, stable 
employment.

DEVLIEG
MACHINE CO.

(Corner of 14 Mile and Cooiidge)

ROYAL OAK, MICH.

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

To build small progressive dies from 
part prints. Full or part time. Top 
vvages & overtime. Life and hospita- 
lization, fringe benefits. Steady vvork.

' CASS MACHINE
691 ANTOINETTE 
DETROIT, MICH.

(58-67)

UNSKILLED HELP
To run drill presses. Full or part. 
Steady vvork. Top vvages & overtime. 
Life and hospitalization. Fringe ben
efits.

CASS MACHINE
691 ANTOINETTE 
DETROIT, MICH.

(58-67)

S. m. gegužės 14 d. 
L. B. Cicero apylinkės 
valdyba surengė para
pijos salėje lietuvės mo
tinos garbei neįprastą 
vakarą. Savo kūrybos 
perliukų pabėrė rašyto
jai Danutė Augienė, Ni
jolė Jankutė-Užubalienė 
Julija Švabaitė-Gylienė, 
Aloizas Baronas ir J. 
Valaitis. Ypatingai visų 
dėmesį atkreipė A. Ba
rono novelėje pavaizduo
tas liūdnas likimas už
miesčio gražioje rezi
dencijoje įsikūrusios 
šeimos, kurios vienintė- 
lis sūnelis kasdien po 
3 kartus veltui bėga į 
geležinkelio stotį pasi
tikti iš Čikagos sugrįž
tančios motinos... Taip 
pat šiltai publikos su
tikta Irenos Smieliaus- 
kienės vadovaujama tau
tinių šokių grupė "Gran
dis”, trys kanklininkės 
sesutės Aušrelė, Danutė 
ir Jūratė Vaičeliūnaitės, 
dainininkės Audronė Ar- 
štikytė ir Jolita Kisie
liūtė, deklamuotojos 
Fausta Bobinaitė, Milda

HELP WANTED FEMALE

lst CLASS 
SURFACE GR1NDERS 

CLEAN MODERN SHOP
58 hour vveek. Days onlv. Steady 
vvork. Ali benefits & pension. 

MONARCH TOOL & GAUGE CO. 
23450 Telegraph Rd. 

Southfield, Mich.
313 — 444-1288

(68-69)

CRANE 
OPERATORS

STEEL WAREHOUSE. EXPER1- 
ENCED ON OVERHEAD CRANES. 
SECOND & 3rd SH1FTS.

KASLE STEEL 
CORP.

4343 Wyoming Dearbom, Mich.
(58-64)

HELP WANTED FEMALE

STRUCTURAL STEEL 
Project Engineers 

Squad Leaders
Openings are now avalable with 

vvell established Eastern Fab- 
ricator for those experienced in 
bridges, multi-story buildings, 
viaducts, etc. Excellent vvork- 
ing conditions: all basic ben
efits. Write full partculars and 
experience to: P. O. Box 1366. 
Plainfield, N. J.

HARRIS STRUCTURAL STEEL 
CO.. INC.

All replies strictly condential.
(58-60)

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPENINGS FULL AND PART TIME 
SALARY DEPENDING ON 

EXPER1ENCE 
REGISTERED NURSES $3.50 Shift 

DIFFERENTIAL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift 
DIFFERENTIAL 

PLŪS MANY OTHER BENEFITS.
CALL. WR1TE OR APPLY AT

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICE 
' 3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK. MICH. 
549-7000

. (49-62)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED 

NURSE
For all services & shifts. Good 
starting salary. Differential for 
evening & night duties.

ALSO

LICENSED 
PRACTICAL NURSES 

CHOICE OF ALL SHIFTS.
Liberal fringe benefits. Write, 
call or apply. To Director of 
Nurses.

GLADWIN HOSPITAL
GLADWIN, MICHIGAN 

(57-6(1)

Vaitkevičiūtė, Alytė 
Bernadilaitė, Roma Al- 
šauskaitė?iš savos kūry
bos skaitė ir Arvydas 
Žygas. Jauniausias atža
lynas, mok. Kreivėno va
dovaujamas, vykusiai 
padainavo keletą motinai 
skirtų liaudies dainelių. 
Tautinius šokius pasigė
rėtinai gražiai interpre
tavo V. Ruibytė, o visą 
vakaro programą suma
niai vedė jau minėtos 
Audronė Arštikytė ir Jo
lita Kisieliūtė. Progra
mos sudarymu rūpinosi 
Cicero aukšt. lit. Moky
klos direktorius rašyto
jas Česlovas Grincevi- 
čius. Tik gaila, kad da
lis programoje dalyvau
jančio jaunimo jautės 
našlaičiais, nes nemažai 
motinų, gal nesijausda- 
mos vertos joms skiria
mos pagarbos,į tą šau
nų vakarą nesiteikė at
silankyti.

Jaukus vakaras už
baigtas kavute.

Iš Čikagos buvo atsi
lankę liet, programos te
levizijoje vadovai Siutas 
ir Eglė Vilutienė. Jie 
laukia iš lietuvių žiūro
vų laiškų, kuriais jie 
galėtų savo sponsoriams 
įrodyti, kad lietuviai sa
va televizijos programa 
tikrai domisi.

(P.z.)

Jaunos kanklininkės A. J. ir D. Vaičeliūnaitės.

deklamatorių vis nuolat ir nuo
lat liaupsinant mamytę -- au
ginto j ėlę tarpais įpinant mokyk
lėle -- auklėtojėlę, galėta jų 
per pus sumažinti, nors gal 
kitoms mamytėms dėlto ir šir
dį paskaudėtų. Atrinktieji silp
nutėliai, pagal mokytojų suge
bėjimą galėtų būti įtraukti į ki
tą kokį pasišokinėjimą ar žais
linį ratuką savo širdelės 
džiaugsmui išlieti. Ir tai kitą 
įspūdį įgautų suaugusieji -- žiū
rovai ir tuo pačiu visi mokyk
los auklėtiniai galėtų pabūti 
"artistais" atitinkamas savo ro
les išpildant. Mergytės mėgsta 
pabūti balerinoms ir tai būna 
labai gražu, jei tik kas sugeba 
tokias į sceną išvesti.

Minėjimo užbaigoje dar tarė

žodį apyl. pirm. J. Ardys. Bu
vo paleisti laimėjimams du me
no kūriniai: skulptoriaus P. Vaš- 
kio ir dailininko K. Žoromskio, 
kad vis to pinigo daugiau susi
gauti mokyklos išlaikymo rei
kalams, kurio niekad perdaug 
nebūna. Bendrai sugiedota mo
tinoms Ilgiausių Metų.

J.B-is

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,

PLANINGAS TAUPYMAS 
mekaotfuM dividendu#

| ■■■■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
parsiuntimo išlaidas.

Į ir ptrin11"! CbMtarcd aad Sapcrrtoed by the lUtcd Statė* Goveeaaest

mm9 vaLryt*iki 4 vaL popieti. 2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, HUNOB
tatviiudieaį aaa 9 vaL ryta iU • v. vaL 
!e*a4iaai baa 9 vaL ryte iki 1 vaL po piet< 
TMiateį eMoryta vte| di**%

Pboae VhfMa 7-7747 Jote J. 7m»iahi, Pr**.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

OPPORTUNITIES FOR 
PROFESSIONAL HELP 

REGISTERED NURSES
For all services & shifts. Good start
ing salary differential for evening & 
night duties. Salary revue after 6 
months.

INSTRUCTORS—FOR 
SCHOOL OF NURSING

Salary commensurate vvith experi- 
ence & abiliti.

Excellent vvorking conditions. Lib
eral fringe benefits.
Apply call or write Personnel Director 

BUTTERWORTH HOSPITAL 
100 MICHIGAN AVĖ. N. E.

GRAND RAPIDS, MICH
(57-66)

REGISTERED NURSES 
For staff positions all services, all 
tours. Salary range $415.87 to 
$476.52 monthly. Differential for 
evening and night tours. and for 
charge responsibilities all tours. 
Time and one-half for overtime. 
Liberal fringe benefits including spe- 
cial assistance to nurses being grad- 
uated this year to help pay off nurs
ing school loans, and to others for 
additional education if desired. 
Orientation programs planned accord- 
ing to need including refresher 
courses. Contact Director of Nursing, 
Memorial Hospital, Ovvosso, Mich.

(59-61)

INSTRUCTOR: Psychiatric ex- 
perience in nursing, class room 
teaching, clinical study and/or 
supervision. Baccalaureate de- 
gree desirable. Michigan regist- 
ered or eligible. Salary open. 
Three-hundred-bed general hos- 
pitaį 30-bed psychiatric unit. 
School of nursing with diplomą 
program. Write or call collect, 
Kari F. Greth. Director of Per
sonnel & Special Services, W. 
A. Foote Memorial Hospital, 
Jackson, Mich. (60-65)

S C H O O L S

SACRED HEART 
SCHOOL

RESIDENT SCHOOL FOR 
BOYS—GRADE 4—THROUGH—8

BROTHERS OF THE
SACRED HEART

ANDOVER, MASSACHUSETTS 
(57-64)

PHILADELPH1A

MOTINOS DIENA

Vinco Krėvės šeštadieninė 
mokykla gegužės 8 d., po ry
tinių pamaldų Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, kurias laikė čia il
gesnį laiką gyvenęs kun. St. Rai
la, buvo surengusi Motinos Die
nos minėjimą tos pačios para
pijos salėje. Suėjo nemažas vie
tos lietuvių visuomenės būrys 
su savo šeimomis, kur rado 
mokyklos tėvų komiteto paruoš
tus užkandžius.

Mokyklos globėjas kleb. J. 
Čepukaitis tarė trumpa sveiki
nimo žodį ir sukalbėjo malda, 
Pradedant meninę dalį kalbėjo 
mokyklos vedėja mokytoja G. 
Mačiūnienė.

Minėjimo programa atliko mo
kiniai. Jie deklamavo, dainavo 
ir akordejonu grojant melodiją 
Pradės Aušrelė Aušti ... susi
rikiavę siūbuodami tik pasikrai
pė, atseit, patripsenimų nebuvo. 
Dainavo -- Pasėjau Aguonėlę, 
Esu Gražiai Išmokyta Moku Dai
liai Austi ir Išėjo Tėvelis į 
Mišką. Šios dainelės buvo atlik
tos su veiksmu, tartam žodžiui 
priderindami vaidybą. Pasirodė 
ir mišrusis moldnių choras, 
vadovaujamas A. Kaulinytės, su
dainuodamas Tykiai, Tykiai Ne
munėlis Teka, Motulė Mano Šir
delė Mano, Tau Įteiksiu gėlyčių, 
ir k.; jų išpildymas visiems 
labai patiko. Porą mokinukų pa
skambino pianu lengvų dalykė
lių.

Kalbant apie deklamacijų at
likimo įvertinimą, norisi pateik
ti keletą pastabėlių. Deklamavo 
nemažas būrelis (bene 14) mo
kinių, Vieniems sekėsi geriau, 
o kitiems trūko garselio ir aiš
kesnio tarties žodelio. Atokiau 
nuo scenos sėdėjusieji tų silp
nųjų deklamatorių žodelio ir 
balselio nepagavo, todėl tokiais 
atsitikimais klausytojai nebesu- 
silaiko nuo šnibždėjimo ar ala- 
so. Tiesa, daug kas pasako: 
tokiems "aktoriams" užtai at
leistina, betgi scena mėgsta 
meną, o auditorija — tylos, 
ramybės. Atrodo, nuo seniai 
besivadovaudami gera intencija 
ir pakantos sumetimais perma- 
žai kreipiame dėmesio į paren
gimų meninę vertę ir taip muš
dami ant kiekybės, kokybę nu
stelbiame.

Tiesa, ir drąsieji kai kada 
staiga užsibijo, kiti -- tik sau 
po noselę čiauška, užtat, kaip 
sakoma, atranka deimančiukų 
dera išsijoti, žinoma jei yra iš 
ko pasirinkti, šiuo atveju iš 14

parašyta A. Merkelio, 
sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čekį ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana'46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA *_ 12,50 DOL.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI .1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • r

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ.

> . J

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & . William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770
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L. . KULTŪRŲ SUJUNGIMO KONCERTAS

clevelande 
IR APYLINKĖSE

♦ Mirusiųjų Pagerbimo 
Šventės (Memorial Day) 
proga (gegužės 30 d.), Dir
vos pirmadienio laida pa
sieks skaitytojus diena vė
liau — antradienį, gegužės 
31 d.

Dirva nepasirodys trečia
dienio, birželio 1 d. laida. 
Sekanti po to Dirvos laida 
bus išleista penktadienį, 
birželio 3 d.

MIRUSIŲJŲ 
MINĖJIMAS

L. V. S. "Ramovė” 
Clevelando Skyriaus val
dyba skelbia mirusių
jų "Ramovės" narių mi
nėjimo tvarką.

Šeštadienį, gegužės 28 
d. renkamasi prie šv. 
Jurgio parapijos bažny
čios 3 vai. po piet. Iš 
ten vykstama į kapines. 
Prie kiekvieno mirusio
jo kapo bus padėta gė
lių vazonėlis ir įsmeig
ta tautinė vėliavėlė.

Sekmadienį, gegužės 
men. 29 d. tuoj po lie
tuviškų pamaldų, vyks
tama į mauzolėjų prie 
prezidento Smetonos ka
po. Bus padėtas vaini
kas.

Pirmadienį, gegužės 
mėn. 30 d. visi ramo- 
vėnai renkasi 8 vai. 30 
min. prie šv. Jurgio ba
žnyčios. Po vėliavos pa
kėlimo visi dalyvauja pa
maldose. Visi mirusie
ji bus prisiminti užgesi
nant kiekvieno mirusio
jo ramovėno žvakutę. Po 
to dalyvaujame bendruo
se pusryčiuose su vie
tos parapijos Amerikos 
veteranais.

Visi ramovėnai ir mi
rusiųjų giminės kviečia
mi dalyvauti mirusiųjų 
ramovėnų minėjime.

• Kostas Čiurlionis, tra
giškai žuvęs Los Angeles 
mieste, palaidotas Clevelan
do All bouls kapinėse gegu
žės 26 d., po pamaldų šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je. Laidotuvėmis rūpinosi 
Della Jakubs & Son laido
tuvių įstaiga 936 E. 185 gt.

Velionis, neseniai atvy
kęs iš Australijos, su žmo
na jau buvo įsikūręs Los 
Angeles. Palaidotas Cleve
lande, kur gyvena velionies 
motina O. Čiurlionienė, se-

Pittsburgho Jaunimo Metų baliuje-koncerte gegužės 29 d., 
5 vai. vak. programą išpildys Clevelando Vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos Aukuro Ansamblio kanklių orkestras. 
Nuotraukoje pirmoje eilėje iš. kairės sėdi: Ramūnas Švarcas, 
Irena Bakūnaitė, Lilė Sniečkutė, kanklių vadovė Ona Mikuls
kienė, Laima Švarcaitė, Jūra Banionytė, Danutė Bankaitytė; 
antroje eilėje: Vitalis Pilius, Vida Gaižutytė, Ramona Sniečku
tė, Marytė Ežerskytė, Danutė Januškytė, Vida Bakanaitė, Ra
munė Banionytė, Regina Banionytė; trečioje eilėje: Liucija Va
siliauskaitė (solistė kanklininkė), Eglė Žygaitė, Milda Alkai- 
tytė, Audronė Banionytė. Nuotraukoje trūksta Petro Gaižučio.

V. Pliodžinsko nuotrauka

S

VIRŠUJE: Clevelando kan
didatės į ”Miss Lithuania” su 
programos vedėjais J. Stem- 
pužiu ir D. Kižiu. Stovi iš kai- 
rės: Rasa Unguraitytė, Ramu
nė Širvaitytė, III vietą laimė
jusi Guoda Stuogytė, progra
mos vedėjas Juozas Stempužis, 
pirmą vietą laimėjusi Nijolė 
Grybauskaitė, antrą vietą lai
mėjusi Dalia Orantaitė, Silvi
ja Obelenytė, Matilda Stasai- 
tė ir JK komiteto Clevelande 
pirm. Džinaras Kižys.

J. Garlos nuotrauka

šuo K. Martus-Martusevi- 
čienė su šeima, dėdė inž. 
Čiurlionis ir kt. giminės.

• Matas Eidukevičius, 
gyv. 1312 E. 68 gt. Cleve
lande, mirė po sunkios ir il
gos ligos, sulaukęs 80 m. 
amžiaus. Velionis visą laiką 
buvo uolus Dirvos skaityto
jas ir rėmėjas, nežiūrint, 
kad su žmona gyveno iš se
natvės pensijos.

Po mišių šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, velionis 
laidojamas penktadienį, ge
gužės 27 d., 9:30 vai. Kal
varijos kapinėse. Laidotu
vėmis rūpinasi Della Jakubs 
& Son laidotuvių įstaiga, 
6621 Edna Avė.

PARDUODAMAS NAMAS
Shawnee prie E. 185 gt.

5 kamb. ir 2 mieg., natū
ralaus medžio išp., dažytas 
rūsys, gaso šildymas, kieto 
medžio grindys, puikus so
das, li/2 autom, garažas, 
porčiai, reikalingi remonto.

Prašo $15,900. Siūlykite 
kainą.

FLORENCE ROME 
REALTY

Tel. 486-2747
(58-60)

• Ar turėsime pakanka
mai pajamų išėję į pensiją? 
Norėdami sužinoti galimy
bes kaip padidinti savo pa
jamas senatvėje skambin
kite V. Giedraičiui telefonu 
944-6835.

SAVININKAS PARDUO
DA BARĄ

Aikštė automobil i a m s. 
Spalvota TV, švari ir jauki 
patalpa, ledams mašina. 
Galima įsigyti su nekilno
jamu turtu.

Po 5 vai. vak. teirautis 
tel. KE 1-5151. (58-60)

HELP WANTED MALĖ

ELECTRICIAN
for machine tool and panel 
wiring. Steady employment. 
Excellent company benefits.

APPLY IN PERSON

AMERICAN
MONORAIL CO.

1111 E. 200 ST.
216 — 486-5000 

EUCLID, OHIO 44117
(Located between Euclid and St. Clair
Avė.). Public transportation via CTS 
bus- from Windemere station.

An Equal Opportunity Employer
(58-66)

MACHINISTS

Tool Room

Mušt be able to sėt up and oper- 

ate wide variety of machine 

tools, and willing to work 

filghts. Contact

CLEVELAND 
WELDS PLANT 

General Electrie Co.
1133 E. 152 St.
Phone 266-4279

An Equal Opportunity Employer
(60-61)

HELP WANTED MALĖ

RADIO AND

TELEVISION
REPA1RMAN

MAINTENANCE

DEPARTMENT
Opening for person with back- 
ground in radio and TV repair. 
Will provide on-the-job-training 
in hospital eąuipment. Liberal 
benefits include tuition assist- 
ance. 40-hour week.

APPLY PERSONNEL DEPARTMENT

St. Luke’s Hospital
11311 Shaker Blvd.

MAINTENANCE

TRAINEE

Immediate opening for per
son having aptitude for me- 
chanical work. Previous ex- 
perience not reąuired būt 
helpful as on the job train- 
ing will be provided. Bene
fits include tuition assist- 
ance. 40-hr. week. Mušt be 
available to work rotating 
shifts.

APPLY PERSONNEL DEPARTMENT

St. Luke’s Hospital
11311 Shaker Blvd.

MACHINE HELP 
WANTED

TOOLMAKERS
experience on making eutting 
tools for multiple & spinde 
screw machines & turret lathe.

TURRET LATHE
SETUP & OPERATE

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC
SETUP & OPERATE

MAINTENANCE 
MECHANICS

Experience on machines & 
maintaining above machines. 
Steady employment, high 
hourly rate plūs bonus, paid 
and vacations and holidays, 
fully paid hospital siekness 
and pension plans. Uniforms 
furnished. Apply weekdays 
9-11 a. m.; 1-3:30 p. m.

HANSEN MFG. CO. 
4031 R. 150 St. 
Cleveland, Ohio

(58-67)

Gegužės 16-tą, Cleve
lando miesto kyngyno 
(Cleveland Public Lib- 
rary) auditorijoje iškil
mingai atšvęstas tauti
nių kultūrinių darželių 
įsteigimo sukakties mi
nėjimas.

Knygyno direktorius 
ir programos vedėjas 
Raymond C. Lindąuist 
savo kalboje pareiškė, 
kad kaip Shakespearas 
taip ir kitų tautų darže
liuose paminklais at
vaizduoti vyrai buvo kul
tūros žmonės, ne kariš
kiai karžygiai, taigi 
miesto knygyno vadovybė 
rado tinkamu šiuo minė
jimu pravesti simbolinį 
sujungimą įvairių tautų 
kultūrų čia Clevelande, 
kur ir pačiame knygyne 
yra tų žmonių raštų, ir 
kur randasi kultūri
niai darželiai, ko nieko 
panašaus niekur pasau
lyje nėra. Tie pamink
liniai darželiai pasiliks 
ilgiems laikams, pasa
kė p. Lindąuist.

Pradėdamas paaiški
nimus apie darželius ir 
paminklus, Lindąuist 
pats pirmiausia paskai
tė lietuvių darželyje 
esančio paminklo Dr. 
Vinco Kudirkos, lietu- 
vos himno autoriaus ir 
kompozitoriaus, himno 
antrą punktą: "Tegul ta
vo vaikai eina vien ta
kais dorybės", (angliš
kame vertime).

DR1VER 
SALESMEN

Major dairy will intervievv men 
ąualified to operate established 
milk route; need not be experi- 
enced. Fringe benefits, Blue 
Cross, pension, etc. Should be 
married, not over 40. We have 
stations East and West. Call 
between 9 and 4 p. m.

883-0700

ENGINEERSAMERICAN MONORAIL 
OPPORTUN1T1ES

FOR

ELECTRICAL 
MECHANICAL

OR

STRUCTURAL 
ENGINEERS

AND

DRAFTSMAN
With manufacturer or material 
handing eąuipment. Day shift. 
Steady employment. Excellent 
fringe benefits. Apply in person.

AMERICAN
MONORAIL CO.

1111 E. 200 486-5000
(Located between Euclid and St. 

Clair Avė.) 
Public transportation via CTS bus 

from Windermere station.
An Equal Opportunity Employer 

(60-61)

HELP WANTED FEMALENURSES
REGISTERED

General duty—All shifts, 
good starting salary, fringe 
benefits. Write or call Di
rector of Nurses.

POLYCLINIC 
HOSPITAL

6606 CARNEGIE AVĖ. 
431-9433

Po to, aktorė Rhoda 
Rayne skaitė ištraukas 
iš angliškai spausdintų 
knygų: Shakespearo, iš 
graikų Euripido, iš suo
mių Kalevalos, iš Ado
mo Mickevičiaus (jį sa- 
vinasi lenkai, statys sa
vo darželyje jam pa
minklą), iš Vokiečių 
Goethės ir iš čekų apie 
Masaryką.

Iškilmėse dalyvavo 
penkių valstybių Cleve
lande gyveną konsulai.

Meninę programą iš
pildė italė daininkė, gi
tara amerikietis, ir pia
ninu žydas.

Darželių reikšmę, jų 
naudingumą ir tautų pri
sidėjimą prie tokio kil
naus darbo labai vaiz
džiai aptarė airių dar
želio pirmininkas teisė
jas John V. Corrigan.

Po programos publika 
buvo pavaišinta skanu
mynais, kuriuos sunešė 
tautinių darželių mote
rys atstovės pasipuošu
sios tautiniais rūbais.

Lietuvės Marė Miš- 
čikienė ir F. Glugodienė, 
ilgametės lietuvių dar
želio darbuotojos, atne
šė savo gamintų lietu
viškų skanumynų. Tau
tiniais rūbais dalyvavo 
jaunuolės Elena Eidim- 
taitė, Živilė Neimanai- 
tė ir Irena Banionytė. 
Programos surengime 
darbavosi lietuvių dar
želio pirmininkas, tau
tinių darželių centrali- 
nės organizacijos valdy
bos narys, K. S. Karpius.

Miesto knygyno trečia
me aukšte įrengta tauti
nių darželių nuotraukų 
paroda. įėjimas nemoka
mas.

(ksk)

CLEVELANDO PARENGIMU
— KALENDORIUS -

BIRŽELIO 5 D, Šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos mokslo 
metą užbaigimas.

BIRŽELIO 12 d. gegužinėČ iur- 
lionio Ansamblio sodyboje, ben
gia Jub. SLA Seimui Rengti ko
mitetas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 25 d. Gegužinė — 
Joninių laužas Čiurlionio An
samblio sodyboje. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

BIRŽELIO 26 D. Naujienų gegu
žinė Armonų sodyboje.

LIEPOS 10 d. Lietuvių Budžių 
plaukiojimo diena.

LIEPOS 31 d. Lietuvių Budžių 
gegužinė. Rengia L. Budžiams 
Remti Tėvų Komitetas.

RUGSĖJO 24 D. Dirvos Vaka
ras, Šv. Jurgio parapijos salė
je-

RUGSĖJO 25 D. Tautos šventė- 
Lietuvių Diena. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė.

SPALIO 15 D. Šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil- 
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje.

SPALIO 30 D. Kristaus Kara
liaus šventė nauj. parap. salėje.

LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para
pijos choro pagerbimas -- tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 26 d. kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

1967 m.

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-gos Chicagos skyriaus valdyba 
svarstė aktualius klausimus

Gegužės 22 d. p. Ma
tučių bute įvyko ALTS- 
gos Chicagos skyriaus 
valdybos posėdis, ku
riame be skyriaus val
dybos narių, dalyvavo vi
si Sąjungos Centro val
dybos nariai ir Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos 
padalinio pirmininkas 
Alg. Modestavičius.

Posėdyje, išklausius 
S-gos Centro valdybos 
pirmininko inž. J. Jur
kūno pranešimą, buvo 
aptarti svarbesni orga
nizaciniai klausimai. 
Skyriaus valdyba sutiko, 
jei Centro valdyba 1967 
m. šauktų Chicagoje Są
jungos seimą, atlikti vi
sus techniškus seimo 
organizacinius darbus. 
Pasikalbėjimo forma 
buvo svarstyta ar susi
darytų palankios sąly
gos Chicagoje statyti 
Tautinės Sąjungos na
mus, pasidžiaugta šiuo 
metu esančia Dirvos ge
ra ekonomine padėtimi 
ir jos įdomiu turiniu. 
Posėdyje buvo paliesti

A t A

APOLIONIJAI MEILUVIENEI
mirus, jos dukteriai ANELEI KUBILIŪNIENEI, 
sūnums VYTAUTUI, STASIUI ir JUOZUI MUI
LAMS su šeimomis liūdesio valandoje gilią užuo
jautą reiškia

O. ir M. Vinclovai

A. A.
Brangiai Motinai-Mamunei

APOLONIJAI MEILUVIENEI
Lietuvoje mirus, dukrą ANELĘ KUBILIŪNIE- 
NĘ, sūnus VYTAUTĄ ir STASĮ MEILUS ir Jų 
šeimas giliai užjaučia ir kartu liūdi

Viktorija ir Vidimantas 
Morkūnai

A. A.
PETRONĖLEI ANDZIULIENEI

mirus, jos dukroms BIRUTEI MALCAN1ENEI, 
ELENAI VYŠNIAUSKIENEI ir artimiesiems, 
netekusiems mylimos mamytės, močiutės, uošvės 
ir promočiutės reiškiame giliausią užuojautą

Mega Barniškaitė ir
Izabelė ir Antanas Jonaičiai

jaunimo klausimai ir jie 
nuoširdžioje dvasioje 
buvo apsvarstyti. Sutar
ta su Korp! Neo-Lithua
nia Chicagos padalinio 
pirmininku Alg. Modes- 
tavičiu organizaciniam 
veikime bendradarbiau
ti, pasikeičiant informa
cijomis, kviečiant vieni 
kitus lankytis tų orga
nizacijų šaukiamuose 
susirinkimuose.

Posėdyje nutarta pa
gerbti skyriuje esan
čius Tautinės Sąjungos 
veteranus suruošiant 
pagerbimo pietus.

Posėdyje svarstant vi
sus klausimus, diskusi
jose dalyvavo visi Cen
tro ir skyriaus valdy
bų nariai ir aktyviai į 
visų klausimų svarsty
mą buvo įsijungęs ir 
Korp! Neo - Lithuania 
Chicagos padalinio pir
mininkas Alg. Modesta
vičius. Posėdžiui pir
mininkavo St. Šiaučiū
nas.

Baigiant posėdį, Cen
tro valdybos narys M.

Šimkus visų posėdžio da
lyvių vardu pasveikino 
skyriaus valdybos narę
E. Matutienę jos vardi
nių proga. Po to Elena 
Matutienė posėdžio da
lyvius pakvietė kavutei.

(k)

GERB. PRENUMERA
TORIŲ DĖMESIUI!

Pašto įstaigai reikalau
jant prašome būtinai visus 
prenumeratorius, kurie dar 
nėra pristatę savo pašto 
zonos (ZIP Code) naujo 
numerio, artimiausiu laiku 
tai padaryti.

Užsimokant prenumera
tą, laišką ar atvirutę ra
šant, pažymėkite savo zo
nos (ZIP Code) numerį.

Šis prašymas neliečia tų 
prenumeratorių, kurie jau 
gauna Dirvą su atžymėtu 
ZIP Code numeriu.

Užbaigė filmq 
'Lapkričio 13’

Lapkričio 13 manifes
tacijos filmą yra jau pa
gaminta. Filmą yra spal
vota, garsas yra pri
taikytas iš manifestaci
jos metu užrekorduotų 
kalbų ir muzikos. Filmą 
susuko Kazys Matūzas, 
režisavo Juozas Bolevi- 
čius. Filmos įžangą su
daro vaizdai iš praėju
sią vasarą organizuoto 
žygio į Washingtoną, to
liau seka programa Ma- 
dison Sąuare Garden, žy
gis skersai New Yorko 
miestą ir užbaigiama su 
programa prie Jungtiniu 
Tautu pastato. Filmo ko
mentarus lietuvių kalba 
parašė ir įkalbėjo Juo
zas Bolevičius.

Filmos premiera įvy
ks sekmadienį, birželio 
5 d. Maspetho lietuvių 
parapijos saleje, 64-14 
56 Rd. Maspeth, N.Y. 
Tą dieną bus rodymai 
4 valandą ir 7 valandą. 
Šalia manifestacijos bus 
rodomos filmos iš lie
tuvių pasirodymų 1931 ir 
1964 metų pasaulinėse 
parodose. Visi filmai 
trunka apie 2 valandas. 
Filmų rodymą organi
zuoja "Laisvės žiburio" 
radio štabas. Visuome
nė kviečiama gausiai at
silankyti. įvadinį žodį 
prieš filmų rodymą tars 
buv. žygio į Jungtinės 
Tautas Garbes Pirmin
inkas Prelatas J. Bal- 
kūnas.

Organizacijos norin
čios šių filmų rodymą 
organizuoti kitose ko
lonijose, prašomos 
kreiptis į Vincą Padva- 
rietį, 24 1/2 Ten Eyck 
Street, Brooklyn, N.Y.

DETROIT

GEGUŽINE NEĮVYKS
Šv. Antano par. komi

tetas praneša, kad dėl 
susidariusių nepalankių 
aplinkybių, gegužinė, ku
ri turėjo įvykti birželio 
5 d. Dainavos jaunimo 
stovykloje, neįvyks. As
menys, nupirkę bilietus 
kelionei autobusu tesi
kreipia į komiteto narius 
ir grąžinę bilietą gaus 
pinigus atgal.

ATSIŠAUKIMAS į 
LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ

1964 m. N. Yorke mi
rė Lietuvos Nepriklau
somybės Akto Signata
ras, Nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjas, ilga
metis demokratinių sei
mų narys, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto steigėjas ir 
pirmininkas, kelių kny
gų autorius profesorius 
Steponas Kairys - Ka
minskas.

1965 m. taip pat N. 
Yorke mirė ilgametis 
Lietuvos demokratinių 
seimų narys, kovotojas 
dėl Lietuvos laisvės, 
VLIK narys, Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys, 
kelių knygų autorius Ki
pras Bielinis.

Abu veteranai, nenui
lstami kovotojai dėl lais
vos demokratinės Lie
tuvos mirė JAV su vil
timi, kad jų darbai bus 
tęsiami likusių gyvų lie
tuvių. Jų pelenai yra at
vežami š. m. gegužės 
30 d. į Chicago ir tą 
pat dieną 1 valandą po 
piet bus padėti Lietuvių 
Tautinėse kapinėse ša
lia buv. Lietuvos R. Pre
zidento Dr. K. Griniaus 
ir kt. veikėjų.

Garbingų valstybinin
kų palaikų pagerbimui 
ir laikinam padėjimui į 
skirtas jų urnoms vietas 
yra sudarytas Komi
tetas, kuris kviečia vi
sas lietuvių patrijotines 
organizacijas, jaunimo 
draugijas, studentų sam
būrius, sporto klubus, 
politinius junginius ir 
partijas, abiejų vėlionių 
gimines, draugus ir vi
sus lietuvius dalyvauti 
jų pagerbime ir palaikų 
palydėjime Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse 1966 
m. gegužės 30 d. 1 vai. 
P-P.

Organizacijų atstovai, 
norintieji tarti atsisvei
kinimo žodį, prašomi 
pranešti laidojimo Ko
miteto pirmininkui J. 
Skorubskui - 1634 50 Avė 
Chicago, III. 60650 te
lef. TO 3-4236 arba se
kretoriui J. Talalui - 
7137 S. Ashland Avė, Chi
cago , III. 60636 telef. 
ST 3-0926.

Nuoširdžiai kviečiami 
visi pagerbti mūsų val
stybininkus ir nenuils
tamus kovotojus dėl 
šviesios Lietuvos atei
ties.

Laidojimo Komitetas 
(sk)

• Julius Partilkėnas, 1957 
metais gyvenęs Chicagoje, 
472 W. 27 St., arba Juozas 
Miknevičius ir žmona Eu
genija, adresas nežinomas, 
prašomi parašyti laišką 
Petrui Jaudegiui, 4508 "P” 
St., Omaha, Nebr. 68117, 
dėl žinių iš Lietuvos.

(60-61)

Grupė Detroito chorisčių, dalyvausiančių Dainų Šventėje 
Chicagoje. J- Gaižučio nuotrauka

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONU VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau dabar priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL 288-5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golfo srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams; sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.
Su užsakymais prašome kreiptis:

M. LŪŠYS, 88-01 104 St., 
Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. (212) 849-1193
I. VEITAS, 72 Congress St., 
Braintree, Mass.
Tel. (617) 843-2146

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI,
6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau 
siuntinėti Dirvų šiuo adresu:

Adresas

Inžinieriui E. MALCANUI ir Poniai, p. E. 
VYŠNIAUSKIENEI ir visiems giminėms, jų my
limai motinai, uošvienei, senelei ir prosenelei

PETRONĖLEI ANDZIULIENEI 
mirus, giliausią užuojautą reiškia

Dr. K. Vyšniauskas ir šeima

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Vardas-pav.

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas it adresas:

Vardas-pav.

Adresas
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