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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVA PASIDARĖ
AMERIKOS LIETUVIŲ
GYVENIMO
NEATSKIRIAMA DALIMI

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pir
mininko inž J. Jurkū
no kalba, pasakyta Dir
vos sukakties iškilmin
game posėdyje.

Prieš penkiasdešimt me
tų į Amerikos lietuvių gy
venimą įžengė Dirva. Ji nuo 
pat pirmųjų savo dienų pa
sidarė to gyvenimo neat
skiriama dalimi. Ji tą gy
venimą savo puslapiuose 
vaizdavo, ji tam gyvenimui 
bandė duoti turinį ir pras
mę, ji bandė jam duoti ju
dėjimą ir kryptį.

Pirmasis to judėjimo ir 
krypties formuotojas Vin
cas Jakūbynas, Dirvą reda
gavęs palyginti trumpai, 
antrasis Juozas Gedminas, 
trečiasis Kazys S. Karpius 
31 metus ištikimai surišęs 
su Dirva savo jaunystės ir 
brandaus vyriškumo metus, 
o pagaliau dabar vėl, kad 
ir ne redaktoriaus postan 
grįžęs,ja sielojasi ir jai dir
ba taip ištikimai t kaip per 
tuos trisdešimt vienerius 
metus. Ketvirtasis Dirvos 
redaktorius jau iš naujo
sios ateivių kartos Vincas 
Rastenis, penktasis Balys 
Gaidžiūnas ir šeštasis Jo
nas Čiuberkis, talkinamas 
Vytauto Gedgaudo, kruopš
čiai ir rūpestingai paruošia 
Dirvą, kad ji kaip ištiki
mas draugas lankytų mus. 
Ir taip per 50 metų.

Minėdami šia auksinę su
kaktį, mes, Dirvos bičiu
liai, dėkingai lenkiama gal
vas prieš tuos šešis vyrus, 
įgalinusius mus džiaugtis 
ir naudotis Dirvos vaisiais 
— ios gėrybėmis.

Per penkiasdešimt metų 
pati Dirva, tų šešių meiste
rių rankomis, su talka 
bendradarbių ir korespon
dentų, savo puslapiuose 
vaizdavo ir žmogų ir lietu
vį, jauną ir seną, amžinai 
ieškantį ir gal retokai ran
dantį, nerimstantį besiver
žiantį, idealistiškai kovo
jantį ir ne visada laimintį. 
Bet pirmiausia per tuos 
penkiasdešimt metų Dirva 
buvo ištikima Lietuvai. Tai 
su pasididžiavimu visi ga
lime paliudyti.

Savo didžiajai meilei Lie
tuvai Dirva ištikimai tar

navo visus penkiasdešimt 
metų — ji, be abejo,bus iš
tikima jai ir ateities dieno
se. Ji buvo laiminga pradė
jusi savo gyvenimo dienas 
neužilgo sulaukt Lietuvai 
laisvės ryto. Ji ta Lietuvos 
nepriklausomybe ir laisve 
nuoširdžiai džiaugėsi, aiški
no tos laisvės reikšmę, jos 
palaimos vaisiaus prasmę 
lietuvių tautai ir lietuviui.

Lietuvos laisvės sutemų 
dienose Dirva išėjo tos lais
vės ginti. Dirva nedvipras
miškai atsistojo Lietuvos 
pusėje, ji nesusvyravo savo 
apsisprendime ir laisvės 
bei nepriklausomybės neda
lomumas bei nepakeičiamu
mas bus, manau, jos 
pagrindiniu kelrodžiu atei
čiai. kol jos didžioji meilė

Clevelando burmistras Ralph S. Locher, atsilankęs į Dirvos 
auksinės sukakties balių, pasakė kalbą, linkėdamas lietuviams 
neužmiršti savo kalbos ir sulaukti dienos, kada Lietuva bus 
laisva. Nuotraukoje burmistras Ralph S. Locher prie mikrofono. 
Šalia sėdi p.p. Bachunai, žemiau sėdi V. Rastenis ir sol. A. 
Stempužienė. V. Pliodžinsko nuotrauka

Lietuva, dabar gyvenanti 
tamsią vergijos naktį, su
lauks savo prisikėlimo — 
vėl naujo skaidraus laisvės 
ryto.

Didelę savo meilę Dirva 
per tą penkiasdešimt metų 
nueitą kelią rodė ir lietu
viškai kultūrai — mokslui, 
menui, literatūrai, religijai, 
lietuviškiems papročiams ir 
1.1. Dirva nuoširdžiai glo-

(Nukelta į 3 psl.)

Dirvos 50 metų sukakties minėjimo iškilmingojo posėdžio 
prezidiumas. Stovi iš kairės: Dirvos redaktorius Jonas Ciuber- 
kis, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas inž. Jo
nas Jurkūnas, ALT S-gos garbės narys ir pirmasis Vilties Drau
gijos pirmininkas Juozas J. Bachunas, ilgametis Dirvos redak
torius, redagavęs Dirvą nuo 1917 m. iki 1948 m., Kazys S. Kar
pius ir Vilties Draugijos pirmininkas Aleksas Laikūnas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Quo vndis America?
G|OLDWATERIS REIKALAUJA FULBRIGHTO 
ATSISTATYDINIMO DĖL DIDELIO NUOSTO
LIO, KURI AMERIKAI DARO JO UŽSIENIO 
POLITIKOS KRITIKA. — DĖL TOS POLITIKOS 
BEVEIK VISI SUTINKA, KAD JI DAR VIS NE
RANDA TIKROJO KELIO. — HAMBURGO "DIE 

WELT" PAŽIŪRA.

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

Barry Goldwateris, 
kalbėdamas respubli
konų moterų konferenci
joje Washingtone, reika
lavo senatoriaus J. W. 
Fulbright’o (dem. Ark.) 
atsistatydinimo iš sena
to užsienio komisijos 
pirmininko posto, kuris 
jam atiteko iš senaties. 
(Mažų^ypač pietinių val
stijų senatoriaųturi dau
giau galimybių būti ilgą 
laiką perrenkami, tokiu 
būdu jie tampa komisi
jų pirmininkais.) Girdi, 
"pasitraukdamas iš to 
posto, Fulbrightas pa
darytų patį didžiausią 
pasitarnavimą savo 
kraštui ir Vietname ka
riaujantiems kariams," 
nes "jo JAV politikos 
kritika atneša džiaugs
mą tik priešams, klai
dina draugus ir demo
ralizuoja mūsų kariuo
menę."

Nors Goldwaterio kal
ba ir turi artėjančios 
rinkiminės kampanijos 

atspalvį, sunku jam ne
pritarti. Tiesa, J. W. 
Fulbrightas gal atsto
vauja ne JAV, bet viso 
pasaulio tolimesnės 
ateities interesus, ta
čiau turint galvoje nū
dienį pasaulio stovį, JAV 
geriau padarytų statyda- 
mos aukščiau savo tau
tinius interesus, negu, 
sakykim, komunistinių 
valstybių. Tai aišku vi
siems, išskyrus sauje
lę labai triukšmingų ir 
viskuo nepatenkintų in
telektualų. Jų keliamas 
triukšmas veikia ir JAV, 
ir viso pasaulio viešąją 
nuomonę Amerikos ne
naudai. Toli neieškant, 
galiu čia pacituoti Ham
burgo nepriklausomo di
enraščio DIEWELTWa- 
shingtono korespondento 
Heinz Barth nuomonę, 
pareikštą gegužės 3 d., 
t. y., dar prieš Gold- 
waterio kalbą.

"Kaip keičiasi laikai - 
stebisi Barth. Tie patys 
sluoksniai, kurie antro
jo pasaulinio karo metu 
vadovavo izoliacionizmo 
nugalėjimui, šiandien, 
kada reikalas sukasi apie 
komunizmo sulaikymą, 
patys virto izoliacionis- 
tais .... Amerikiečių ma
sei izoliacionizmas yra 
miręs, tačiau tautai lai
mės ieškotojai jam su
rado pakaitalą,tylų JAV 
atsisakymą vadovauti 
pasauliui. Jie drąsina 
Hanoi savomis taikos in- 
ciatyvomis, jie drąsina 
Pekiną savo teze, kad 
JAV neturinčios ko ieš
koti Azijoje. Tiems 
prancūzams, kurie 
prieštarauja NATO su

naikinimui, jie jaučia tik 
panieką.

Niekas negali nuneig
ti, kad skepticizme, ku
riuo daugelis amerikie
čių stebi savo krašto 
galybę, yra žymi mora
linė jėga. Tačiau kairėje 
vis daugiau pasireiškia 
kaž koks išsigimęs na
cionalizmas, kuriam 
nuolaidumas komuniz
mui yra stiprybės žen
klas, kurį tik toks dide
lis kraštas kaip Ameri
ka gali sau leisti. Vy
riausybei prikišama, kad 
ji vedanti tokį karą ku
rio tikslas ir kaštai nė
ra suderinti.

Bet tiems Washingto- 
no liberalams neateina 
į galvą, kad kaip tik jų 
formalinis demokratiš
kas doktrinarizmas iš
šaukė tas sutemas, ku
rios temdo Amerikos 
Vietnamo politiką. Tai 
yra pusiau širdingas ka
ras, vedamas puse jėgos 
ir siekiant tik pusės tik
slo. Viskas įstringa pu- 
siaukelyje: taikos ofen
zyvoje, kuria vadai pa
tys netikėjo; karinėse 
operacijose, kurios 
stabdomos iš pagarbos 
Pekinui, nors žinovų 
nuomone, Kinija negali 
rizikuoti jokiu konfliktu; 
pietų Vietnamo rinkimų 
fikcija, kuria didžiausia 
demokratija pasaulyje 
demonstruoja demokra
tinių principų parodiją.

Savim pasitikėjimo 
trūkumas yra tų silpny
bės ženklų priežastis. 
Argi NATO krizė yra kas 
kita, kaip paseka tos tuš
tumos, kurią paliko ame
rikiečių tikslų neturėji
mas Europoje? Koegzi
stencijos galvosenoje 
negali gimti nauja, ori
ginali inciatyva, kuri bū
tų taip reikalinga. Juk 
prieš 20 metų, kada Eu
ropa galėjo virsti gana 
lengvu sovietų grobiu, 
Amerikos pozicijos buvo 
silpnesnes kaip šian
dien. Tačiau vyrai, kaip 
Achesonas ir Dulles, tu
rėjo valios ir sugebėji
mo išgirsti istorijos 
šaukimą. Marshallo pla
nas ir Atlanto Paktas yra 
liudininkai anos paruoš- 
ties, kuria šiandien ko
egzistencijos apaštalai 
vadina pasenusia. Ir kaip 
tik tuo laiku tie, kurie 
dabar vyriausybei pri
meta vaizduot ės trū
kumą ir nerangumą, bu
vo to užsienio politikos 
sustingimo paruošėjai.

Jų spaudimas verčia 
prezidentą Johnsoną 
verstis tokia politika, 
kur pilna nedasakytos 
teisybės ir prieštavimų. 
Juk nelogiška vesti spo
radišką karą, kuris il
gainiui pareikalaus dau
giau aukų, negu greitas 
sprendimas, kuriam pa
siekti JAV turi pakanka
mai galios. Tik žiūrovų 
galerijai yra skirtas 
bandymas flirtuoti su 
Pekinu, kuris susilaukė 
šalto atmetimo ... Kur 
tik pažiūrėsi ( visur pas
tebėsi atsisakymą nuo 
aiškios politikos linijos 
tų naudai, kurie nėra už 
nieką atsakingi, tačiau

(Nukelta į 2 psl.)
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Ziniavskio ir Dantelio (2)

Bylos protokolas
Šių metų vasario mėn. Maskvoie buvo 7 ir 5 metais 

ištrėmimu i sunkiųjų darbų stovyklą nubausti rašytojai 
Andrei Ziniavski ir Juli Daniel, kurių raštai pasirodė už
sienyje. Byla užtruko 6 dienas. Į teismo salę buvo įsileisti 
tik aukšti sovietų pareigūnai, bet. . . užsienyje jau pasi
rodė tos bylos privačiai stenografuotas protokolas, ku
rio kai kurias būdingas ištraukas čia skelbiame, (vm)

PROKURORAS: Dabar, Da- 
nieli, paaiškinkit mums jūsų 
apysakos "Čia kalba Maskva" 
idėją.

DANIELIS: 1960 metais, ka
da rašiau tą apysaką, aš - ir 
ne tik aš, bet ir kiekvienas, 
kam tik rūpėjo mūsų krašto 
likimas - buvau įsitikinęs, kad 
mūsų valstybė atsidūrė ant nau
jo asmens kulto slenksčio. Nuo 
Stalino mirties dar nebuvo pra
bėgę daug laiko. Mes visi dar 
gerai atsimename, kas yra api
budinama kaip "Pažeidimas tei
singumo". Aš mačiau visus 
simptomus: vėl vienas žmogus 
(Chruščiovas . vm) viską žino, 
vėl jo smilkinimas, vėl vienas 
Žmogus primeta savo valią ag
ronomams, menininkams, diplo
matams ir rašytojams. Ir mes 
skaitėme iš laikraščių puslapių, 
iš visų plakatų tik vieną vardą. 
Net patys banaliausi, nemokšiš- 
kiausi to žmogaus burnojimai

0U0 VADIS 
AMERICA?

(Atkelta iš 1 psl.) 

sugeba primesti savo va
lią valdantiesiems.

Amžina taika su ko
munizmu yra jų pagrin
dinis tikėjimo postula
tas. Jie atstovauja ko
vingą liberalizmą ir san
tykiuose su savo poli
tiniais priešais nepripa
žįsta pagrindinės li
beralinės taisyklės - to
lerancijos. Jie sudaro 
mažumą, kuri nerepre
zentuoja Amerikos, ta
čiau per spaudos, tele
vizijos bei radijo kon
trolę ir universitetų au
ditorijas yra tiek stipri, 
kad vyriausybę manev
ruoja į kampą, kur ji 
priversta daryti blogus 
kompromisus. Net ir De 
Gaulle turi pas juos sim
patijų. Tam keliautojam 
į Maskvą, kuris Euro
pos ateitį nori spręsti 
be amerikiečių, atlei
džiamos visos naciona
listinės išdaigos, o tik
rai kukliam Dean Ruskui 
primetama arogancija...

Tiesa, daug kas iš
plaukia iš to fakto, kad 
Amerika tapo galinga 
kaip antiimperialistinė 
valstybė. Tačiau tarp 
imperializmo ir izolia- 
cionizmo yra kaž koks 
vidurio kelias, kurio 
Amerika dar neatrado. 
Ji turi aiškiai pasakyti, 
kad Vietname kovojama 
ne už kaž kokią pseudo- 
demokratiją, bet už savo 
pačios saugumą. Ji vėl 
turi rasti ryžto Atlanto 
politikoje, be kurio pa
saulio galybė lieka neiš
tikima jai tekusiai at
sakomybei.”

Žinia, gali sakyti, kad 
tai vokiečio nuomonė, 
vokiečio, kuris nenori 
Amerikos atleisti nuo at
sakomybės už savo tau
tos likimą, tačiau iš ki
tos pusės: kokia nauda 
Amerikai, jei ji palieka 
iniciatyvą komunisti
niam blokui? Sakoma, 
kad žuvis pradeda gesti 
nuo galvos. Baisu, kai 
patys to nenujausdami, 
pergyvename JAV nuos
mukio pradžią. 

mums buvo patiekiami kaip iš
minties esencija.

PIRMININKAS: Ir dėl to, kad 
jūs bijojote asmens kulto atgai
vinimo, jūs kreipėtės i Washr 
ingtono leidyklą?

DANIELIS: Aš jums paaiš
kinau, kodėl aš knygą parašiau, 
o ne kodėl ją pasiunčiau.

PIRMININKAS: Tęskite to
liau.

DANIELIS: Stalino laikų te
roro prisiminimas manyje buvo 
toks gyvas - iš prigimties esu 
pesimistas - jog priėjau prie 
prielaidos, kad vėl yra galimas 
pasikartojimas viso to siaubo. 
Šitos mintys yra iššauktos įvy
kių, kurie buvo žymiai baises
ni negu tie, kuriuos aš apra
šiau: masinis prievartavimas, 
trėmimas ir naikinimas ištisų 
tautų. Tą , ką. aš pavaizdavau, 
palyginus su tikrove, tėra vai
kų žaidimas. Štai, mano apsa
kymo leitmotyvas: žmogus yra 
įpareigotas likti žmogumi ir jį 
spaudžiant. Jis yra įpareigotas 
pasilikti sau ištikimu ir nedaly
vauti tokiuose veiksnuose, kurie 
prieštarauja jo sąžinei, jo žmo
niškumo pajautimui. Kaltiname 
akte viena ištrauka yra naudo
jama kaip įrodymas, kad aš 
kursčiau žudyti partijos ir vy
riausybės vadus. Iš tikro, mano 
herojus kalba apie darbininkų 
vadus, tačiau ta prasme, kad jis 
prisimena praeities masini te
rorą ir pasidaro išvadą, kad 
visus tuos, kurie nusikalto, rei
kia patraukti atsakomybėn. Ši
toje vietoje citata akte nutrau
kiama. Tačiau knyga tuo nesi
baigia. Nesibaigia ir herojaus 
monologas. Herojus toliau sam
protauja ir atsimena mirties ir 
kraujo praliejimo vaizdą, patir
tą kare. Tada herojus prisi

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, MichigaR

Niekas taip neiškelia maisto vertę kaip 
išimtinai liepsnoje darytas Stroh’s sko
nis. Sekantį kartą, kai patieksite užkan
džius — kuo besigardžiuodami — patie
kite su šaltu Stroh’s alum. Tai skonis, 
kurį kiti alūs norėtų turėti.

SKYRIAI:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W Girard Avė.
WA 5-8878

MIAMI 37, Fla. 
2755 Biscayne Blvd. 
FR 9-8712

BALTIMORE 24, Md. MINNEAPOLIS 14, Minn.
3206 Eastern Avė. 217 E. Hennedin St.
DI 2-2374 FE 2-4908

BOSTON 27, Mass. NEW BRITAIN, Conn. 06051
390 West Broadway 165 Hartford Avė.
AN 8-8764 225-3192

CHICAGO, III. 60632 NEW YORK, N. Y. 10011
4102 Archer Avė. 135 West 14th St.
F R 6-6399 CH 3-2583
B r a n c h
CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avė. 
BE 5-7788

OMAHA 7, Nebr. 
5524 S. 32nd St. 
731-8577

PARMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd.
749-3033

CLEVELAND, Ohio 44103 
7023 Superior Avė.
UT 1-0807

PITTSBURGH 22, Pa.
DETROIT 10, Mich. 346 Third Avė.
6460 Michigan Avė. 
TA 5-7560

GR 1-3712

ROCHESTER 21, N. Y.
ELIZABETH, N. J. 683 Hudson Avė.
943 Elizabeth Avė. BA 5-5923
EL 4-7068

NEW YORK, N. Y. 10003
HAMTRAMCK 12, Mich. 101 — First Avė.
11415 Jos. Campau Avė. OR 4-3930
TO 8-7940

SAN FRANCISCO 22, Calaf.
KANSAS CITY, Kansas 1236 — 9th Avė.
18 S. Bethany LO 4-7981
AT 1-1757

SEATTLE, Wash. 98103
LOS ANGELES 28, Calif. 1512 N. 39th St.
3216 Sunset Blvd. ME 3-1853
NO 5-9887

TRENTON, N. J.
VINELAND, N. J. 730 Liberty St.
Parish-Hall
West Landis Avė.
609 — 691-8423

L Y 9-9163

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEVV YORKE
220 Park Avenue South

212 — 982-8410
NEW YORK. N. Y. 10003

Klijentai. kurie siunčia iš anksto apmokėtu muitu
siuntinius per Centrinę Įstaigą NEW YORKE, gali aplan
kyti šaunią P O D A R O G I F T S . INC. PARODINĘ SA-
LĘ, kurioje išstatyti puikūs Sovietų gamybos daiktų pa-
vyzdžiai; pasirinkimas dovanų, giminėms Sovietų Sąjun
goje.

pažįsta: "Aš nė vieno nežudy
siu."

PIRMININKAS: Jūsų herojus 
nenori nieko kito žudyti kaip tik 
vyriausybę?

DANIELIS: Tokios išvados iš 
knygos negalima padaryti. Hero
jus sako "nė vieno", o "nė vie
no" reiškia tik "nevieno".

PROKURORAS: Danieli, pra
šau perskaityti įžangą į ketvir
tą apysakos skyrių.

PIRMININKAS: Aš nematau 
jokio reikalo leisti salėje skai
tyti iš necenzuruoto teksto.

PROKURORAS: Aš prašyčiau 
leisti perskaityti sutrumpintai.

PIRMININKAS: Skaitykite, bet 
sutrumpintai.

PROKURORAS: (skaito): "Aš 
jų karšligiškai nekenčiu, riks
mas sustingsta mano gerklėje, 
aš drebu; kad aš galėčiau juos 
vienu užsimojimu suvaryti ir... 
sunaikinti." Danieli, kaip jūs 
paaiškinsite šita sakinį? Ką jus 
nekenčiate? Ką norite sunaikin
ti?

DANIELIS: Į ką jūs kreipia
tės, į mane ar apsakymo hero
jų?

PROKURORAS: Kas yra pas 
jus herojus? Kas skleidžia apy
sakoje jūsų mintis?

DANIELIS: Herojus iš dalies 
yra autoriaus pasaulėžiūros ir 
jausmų atstovas, tačiau ne vi
suomet. Ne vienas herojus yra 
tik autorius. Galimas daiktas, 
kad tai bloga literatūra, tačiau 
tai yra literatūra ir joje nėra 
vaizduojama tik baltai ir juo
dai.

PROKURORAS: Aš perskai
tysiu "Glavlit" (vyr. literatūros 
ir leidyklų valdyba) ekspertyzą: 
"Apysaka ’čia kalba Maskva’ 
yra begėdiškas šmeižimas". Ar 
jus su tuo sutinkate?

DANIELIS: Jokiu būdu. Ek- 
spertyzoje teigiama, kad aš kal
bu "herojaus burna". Tai labai 
naivus kaltinimas. Juk taip ga
lima antisovietiškom nuotaikom 
kaltinti kiekvieną sovietinį ra
šytoją. Aš tik paminėsiu baltag
vardiečius, kurie kalba Lavre- 
nevo, Šoholovo, Leonovo veika
luose....

PROKURORAS (pertraukia): 
Atrodo, kad jums į galvą mušė 
vakarų spaudos atsilsimai,ku
rie jus lygina su Dostojevskiu 
ir dėl to jūs norite lygintis su 
didžiaisiais sovietų rašytojais.

DANIELIS: Aš su niekuo ne-

Grupė svečių Dirvos sukaktuviniame baliuje. V. Pliodžinsko nuotrauka

silyginu. Aš tik noriu pasakyti, 
kad ne tas svarbu, ką sako he
rojus, bet autoriaus pažiūra į 
tai.

PROKURORAS: Parodykite
jūsų apysakoje bent vieną so
vietini žmogų, kuris atrodo kaip 
padorus sovietų žmogus. Ir kaip 
jūs atvaizdavote mūsų inteligen
tus?

DANIELIS: Jūs taip kalbate 
apie sovietų intelegentus, tary
tum jie visi būtų verti pasiklo
toji mo.

PROKURORAS: Ar jūs bent 
vieną parodėte geroje šviesoje?

DANIELIS: Ar yra rašytojų 
sąjungos įstatuose bent vienas 
nuostatas, kuris reikalautų 
vaizduoti tik teisingus, protin
gus ir gerus žmones? Ar ir ša- 
tirose reikia rašyti apie gerus 
žmones? Satirikai nuo Aristo- 
fano iki Gogolio...;

PROKURORAS: Ar tik ne
perdaug įsivaizduojate!

DANIELIS: Prašau leisti pa
reikšti: aš esu literatas . Aš 
negaliu atsisakyti nuo nurodymų 
į literatūros istoriją ir kitų 
rašytojų patyrimą. Tačiau tai 
nereiškia, kad aš su jais lygi- 
nuos. Aš su nieko nesilyginu. 
Prašau neleisti prokurorui teig
ti, kad aš su kuo nors lyginuos.

PROKURORAS: Apsakyme
jūs minite laikraščius Tzvesti- 
ja ir Literatūra i Žizn , rašy
tojus Besymenskį ir Michalko
vą! Tuo būdu jūs apšmeižėt vi

są sovietų spaudą ir visus so
vietų rašytojus. O gal tai ne 
šmeižtas?

DANIELIS: Ne, tai ne šmeiž-. 
tas. Aš turėjau galvoje kai ku

riuos autorius - konjunktūros ri
terius,- Tai parodija
bombastinio stiliaus, šablonų, 
kurie taip dažnai pasirodo mū
sų spaudoje.

PROKURORAS: To aš ir lau
kiau. Eikime dabar prie citatos 
apie Tzvestija’. Čia sakoma, 
kad laikraštis, kaip paprastai, 
paskeJbė vedamąjį, kuriame ra
gina remti "viešų žudynių die

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Oficialiai V/O VNEŠPOSYLTORGO autorizuota pri

imti iš anksto muitą apmokėtus siuntinius į visas Sovietų 
Sąjungos dalis.

Džiaugiasi ekselentišku rekordu per 36 metus sutei
kiant patikimą patarnavimą daugeliui tūkstančių klijentų 
J. A. V-bėse.

Pasiūlo tinkamą ir patyrusį personalą Jūsų, dovanų 
užsakymams sutvarkyti ir persiųsti į paskyrimo vietą.

Turi didelį pasirinkimą prekių prieinamomis kainomis. 
GARANTUOJA skubų siuntinių pristatymą — JOKIŲ 

MUITŲ nemokės gavėjas.
APDRAUDŽIA Jūsų dovanas nuo bet kokios rizikos. 
UŽSAKYMUS sutvarko per 24 valandas.
UŽTIKRINA siuntinio pristatymą pranešimo kortele 

su gavėjo parašu.

VYRIAUSIĄ ĮSTAIGA:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street

215 — 925-3455 
PHILADELPHIA, Pa. 19106

ną". Kaip paprastai! Ar tai nėra 
šmeižtas sovietinės spaudos?

DANIELIS: Čia tik pašiepia
mas laikraščio straipsnio sti
lius.

PROKURORAS: Ir tai jūs
mums pasakėte savo autentišku 
balsu.

PIRMININKAS: Prašau susi
laikyti nuo pastabų, kurios ne
prisideda prie bylos išaiškini
mo.

DANIELIS: Bet aš visados
kalbu savo autentišku balsu.

(Bus daugiau)
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DIRVA PASIDARĖ AMERIKOS
LIETUVIŲ GYVENIMO 
NEATSKIRIAMA DALIMI

(Atkelta iš 1 psl.) 
tojo ir ugdė dar vos pra
siskleidžiančius kūrybinius 
žiedus, įvertino ir rėmė jau 
subrendusius talentas. Dir
va, kaip ir visos kultūrinės 
apraiškos, šiuo požiūriu 
buvo nauja, nerimstanti 
savo' atsiekimais — ji ieš
kojo naujo žodžio ir naujos 
minties išreikšti visiems 
lietuviškojo gyvenimo kū
rybiniams polėkiams. Dir
va tikėjo ir manome tikės, 
kad šiandiena, rytoj bus va
kar, ir kad dogmatiškas su
stingimas formose neduos 
to judėjimo ir krypties, o 
ir nevisada lengvai atsie
kiamo tame judėjime ir 
kryptyje tobulesnio harmo
ningumo.

Ypač dabar Dirvos vaid
muo tame nepaprastos svar
bos kultūriniame bare yra 
didelis, reikalaująs nuolati
nio įžvalgumo, tolerancijos 
ir supratimo. Ne mūsų va
lia, bet jau gyvenimas taip 
mus surikiavo, kad lietu
viškojoj visuomenėj yra ne 
dviejų, senosios ir jauno
sios, kartų problema, bet 
turime keturių kartų pro
blemą.

Mes turime senesniąja 
kartą, kuri, dar prieš Dir
vai gimstant, rūpinosi lie
tuviškomis kultūrin e m i s, 
visuomeninėmis bei politi
nėmis problemomis. Ji dau
giau ar mažiau yra konser
vatyvi, gyvenanti gal dau
giau praeitimi ir turbūt tai 
natūralu, ir ji yra mažiau 
pripratusi savas kultūrines 
problemas rišti su šiame 
krašte iškylančiomis pro
blemomis.

Antroji karta, išaugusi 
n e p r i klausomos Lietuvos 
sąlygose — tai rezistencinė 
karta. Išaugusi laisvės lai
kais, užsigrūdinusi okupa
cijų laikotarpiais rezistenci
nėj kovoj, atsiradusi šiame 
krašte, kiek skirtingiau 
žiūri ir vertina iškylančias 
problemas.

Trečioji karta gimusi sa
vame krašte, Vokietijos 
stovyklose ir čia Ameriko
je save formavusi, be abejo 
■skirtingiau žiūri į iškylan
čius klausimus negu pirmo
sios dvi.

Ir į pagaliau , ketvirtoji 
karta, kuri šiame laisvės 
krašte mokslinosi ir subren
do. Ji išaugusi čia, šio kraš
to kultūrinėj atmosferoj,

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Tarybos šių 
metų gegužės mėn. 7 d. suvažiavimas, Įvykęs Cleve
lande, Ohio,

nuoširdžiai sveikina DAINŲ ŠVENTĖS visus ren
gėjus, vadovus, talkininkus ir dalyvius ir linki Šventei 
geriausio pasisekimo.

Tegul mūsų kultūriniai laimėjimai ir susibūrimai 
Vyksta tautinės stiprybės grūdinimo ir tautos išsilais
vinimo kovos ženkle ir būna lydimi nenutraukiamo ir 
tvirto ryžto tikslams pasiekti. A. L. T. Sąjungos Taryba 
tikisi, kad lietuvių visuomenė šioje Šventėje gausiai 
dalyvaus ir prisidės prie jos pasisekimo mūsų Tautos 
garbei.

The Lithtianian Newspaper

Established 1915

lietuviškosios kultūros su
pratimą gavusi iš' tėvų ir 
čia gyvenančios lietuviškos 
visuomenės, ši karta,jei ga
lima taip ją pavadinti, iš
augusi dvilypumo atmosfe
roj , yra, galbūt, dvilypė 
karta. Be abejo, jai kylan
tieji klausimai jos yra svar
stomi ir suprantami dažnai 
skirtingiau, negu anksčiau 
minėtųjų kartų.

Bet visos šios keturios 
kartos ryškiai ir nedvipras
miškai lietuviškos ir štai 
čia Dirvai buvo, yra ir bus 
nelengvas uždavinys derin
ti tų visų keturių kartų pa
žiūras į visas lietuviškoje 
aplinkumoje iškylančias ap
raiškas. Tas derinimas turi 
vykti gal vis didėjančiu 
įtempimu — nes mes,kitų 
kartų nariai, privalome su
prasti tą ketvirtąją kartą, į 
kurią yra įsijungęs ir pats 
jauniausias mūsų atžaly
nas.

šių kartų problemą Dir
va laimingai sprendė iki 
šiol, tvirtai tikėkime, kad 
ir ateityje Dirva bus pir
mųjų eilėse supratusi šio 
uždavinio svarbą ir jį pozi
tyviai su giliu įžvalgumu 
spręs.

Toms dviems savo mei
lėms — Lietuvai ir lietu
viškai kultūrai pareikšti, 
Dirva turėjo savitą formą, 
savitą pasaulėžiūrą, savitą 
jau minėtą judėjimo kryp
tį — tai tautinės minties 
kelią, šiuo keliu Dirva ėjo 
jau nuo pirmųjų savo die
nų. Ji buvo tautinės vidurio 
srovės balsu, ji buvo tos 
srovės viešai išreikšta min
tis ir galvojimas įvairiau
siai iškylančiais klausimais. 
Dirva buvo tautinės min
ties lietuvių rykiuotoja į 
vieną bendrą šeimą, ji bu
vo balsas, raginantis ne iš
siskirstyti mažomis srove
lėmis, bet tebėra gilesnė 
vaga ir didelė srovė, ji bu
vo ne tik ryšio priemonė, 
bet lietuviškojo žodžio ir 
vairo išlaikytoja mūsų tar
pe.

Tautinės srovės senosios 
ateivių kartos atlikti dideli 
darbai lietuviškosios bylos 
gynime ir jos pristatyme 
viešąjam Amerikos visuo
menės dėmesiui, kaip San 
Francisco, Washi n g t o n o 
sąskrydžiai. Sunku būtų 
vaizduoti jei nebūtų buvę 
Pirvos. Tautinės minties

DIRVOS IŠKILMĖS
ALT S-gos Tarybos suvažiavimas, Iškilmingas 

posėdis ir banketas
Dirvos 50 metų sukaktis 

nebuvo atžymėta vien tik 
pabaliavojimu. Suskato vi
sa Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, Vilties Drau
gijos nariai, Dirvos rėmė
jai if skaitytojai, bendri
nės ir lokalinės organizaci
jos tą Įvykį vienaip ar ki
taip atžymėti. Sveikinimai, 
aukos, įnašai Vilties Drau
gijai tebeauga, o ta proga 
atkreiptas dėmesys, ir Į ap
linkybes, kuriose tas Dir
vos darbas vykdomas, ko
kios ateities galimybės lie
tuviškam spaudos darbui 
tęsti ir jam puoselėti.

Jei ir galėtume laikyti 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Tarybos suva
žiavimą atskira organizaci
jos funkcija, šį kartą toji 
funkcija tampriai siejosi 
tiek savo dienotvarke, tiek 
savo dvasia su Dirvos gy
vavimo problemomis. Tai 
dar kartą parodo tą ryšį ir 
tą rūpestį, kuriuo gyvena 
A. L. T. S-ga, žvelgdama Į 
savąją spaudą.

šeštadienį, gegužės 7 d., 
12 vai. prasidėjusį ALT 
S-gos Tarybos narių suva
žiavimą atidarė ALT S-gos 
pirm. inž. J. Jurkūnas, pa
sveikinęs suvažiavimo da
lyvius ir suvažiavimui va
dovauti pakvietęs buv. Są
jungos pirm. Vytautą Ab- 
raitį ir inž. Vincentą Gruz
dį. Po keletos sveikinimų, 
inž. J. Jurkūnas patiekė iš
samią, inžinieriaus preciziš
kumu paruoštą, ALT S-gos 
veiklos apžvalgą, kurioje, 
be kitų S-gą liečiančių svar
bių klausimų, įžymią vietą 
užėmė Dirvos reikalai. Tai 
liudija priimtas statutas, 
nustatąs ALT S-gos, Vil
ties Draugijos ir redakcijos 
santykius. Suvažia v i m u i 
savo kondensuotu, bet aiš
kiu pranešimu Vilties D-jos 
ir Dirvos padėtį pristatė 
Vilties Draugijos pirm. 
Aleksas Laikūnas. Išdisku
tavus pranešimuose iškel
tas mintis, sekė ALT S-gos 

kelių organizacijų apsijun- 
gimo į vieną Amerikos Lie
tuvių Tautinę Sąjungą ne
lengva būtų buvę atlikti,jei 
iš anksto tie planai nebūtų 
buvę Dirvoje svarstyti ir 
išaiškinti. Tikėkimės, kad 
ir ateityje Dirva taip tvir
tai jungs visus tautinės 
minties bičiulius į tą didelę 
srovę, kuri ir pačiai Dirvai 
nuoširdžiai talkins įvykdy
ti visus jos užmojus, kad ta 
didžioji meilė Lietuvai ir 
meilė lietuviškai kultūrai 
ir lietuviškam raštui liks 
mūsų tarpe ir mūsų širdy
se amžinai nemari*

Manau, mūsų visų dide
lis tikėjimas, kad Dirvos 
leidėja Vilties Draugija su 
jos valdyba ir dabartiniu 
pirmininku Aleksu Laikū- 
nu, kad visas Dirvos perso
nalas su vyr. Dirvos Redak
torium Jonu čiuberkiu, ryž
tingai atliks savo sunkias 
pareigas, kad Dirva ilgai .il
gai mus lankys ir ragins 
mus judėti ir rodys mums 
kryptį.

Baigdamas savo šiuos žo
džius, noriu nuoširdžiai 
sveikinti Dirvą Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos ir Sąjungos valdybos 
vardu ir išreikšti nuošir
džią padėką visam Dirvos 
personalui, visiems Dirvos 
bendradarbiams ir rėmė
jams, Vilties Draugijai ir 
jos valdybai už jį didelį di
delį darbą. 

deleguotųjų kitose institu
cijose pranešimai, skyrių 
veiklos apžvalga.

Jei ne nuotolių ir laiko 
sąlygos, tokie Tarybos su
važiavimai turėtų vykti 
dažniau. Juose daug kas 
paaiškėja, kas skyriuose ne
aišku, juose suderinamos 
nuomonės, atsiranda paska
ta tolimesniam darbui. Bet 

gi ir iš to, kas buvo pra
nešta ir išsiaiškinta, matė
si plati ALT S-gos veikla, 
dideli įsipareigojimai ir to
je veikloje dirbančių pasi
šventimas;

Tarybos suvažia v i m a s 
galėtų tarnauti pavyzdžiu 
daugeliui organizacijų, tik 
gaila, kad uždari posėdžiai 
neleidžia plačiau apie svar
stytus klausimus kalbėti. 
Betgi kalbės ir ateityje A.
L. T. S-gos darbai, tarnau
ją lietuvių* visuomenei ir 
Lietuvos reikalui.

Taryba priėmė keletą re
zoliucijų, kurių tarpe na
riai skatinami remti Jauni
mo Kongresą, parašų rinki
mą peticijai, taip pat užge
riant ruošiamą didžiulę 
Dainų šventę.

★
Dirvos sukakties minėji

mas buvo nradėtas 6 vai., 
tuoj po ALT S-gos Tary
bos posėdžių, iškilmingu 
aktu, kurio metu specialiai 
buvo pagerbtas ilgametis 
Dirvos leidėjas ir redakto
rius Kazys S. Karpius, to
se pareigose išbuvęs ir di
deli tautinės srovės darbą 
atlikęs per ištisus 31 me
tus. Jam buvo įteikta dova
na. skulpt. P. Vėbros spe
cialiai sukurta plaketė, 
vaizduojanti Dirvos antgal- 
vp

Dovaną iteikė neolitua- 
nai Jūratė Karaliūtė ir Ša
rūnas Valiukėnas, dalyvau
jant N. L. Clevelando sk. 
pirm. Mockaičiui, tuo pa
ženklinant trijų kartų 
jungtį tautinio darbo tęsti
numo užtikrinimui.

Vilties draugiios pirm. 
Al. Laikūnas sveikino Kar
pių šiltais pagarbos žo
džiais. Nustebęs tokia gra
žia simboline dovana, K. S. 
Karpius padėkojo ne tik 
žodžiu, bet ir 500 dol. auka 
savo Dirvai, kuriai jis bu
vo pašventęs geriausius sa
vo gyvenimo metus.

I š k i 1 mingam posėdžiui 
paeiliui pirmininkavo Al. 
Laikūnas ir J. čiuberkis. 
Pagrindinę kalbą pasakė 
ALT S-gos pirm, inž J. Jur
kūnas. (Kalba dedama at
skirai).

Iškilmingasis posėdis, į 
kurio prezidiumą buvo pa-

kviestas PLB pirm, ir ALT 
S-gos garbės narys Juozas 
J. Bachunas, K. S. Karpius, 
inž. J. Jurkūnas, Al. Lai
kūnas ir J. čiuberkis, buvo 
pradėtas pagerbiant miru
siuosius Dirvos bičiulius. 
Po inž. J. Jurkūno kalbos, 
užantspauduotos ALT S-gos 
auka Dirvai — 500 dol., K. 
S. Karpiaus pagerbimo, bu-

Buvusį Dirvos redaktorių K. S. Karpių pagerbiant iškil
mingame posėdyje jam buvo įteikta dail. P. Vėbros pagaminta 
senosios Dirvos antgalvio plaketė. Nuotraukoje K. S. Karpius 
priima dovaną iš jaunimo atstovų rankų, neolituanų Jūratės 
Karaliūtės ir Šarūno Valiukėno. V. Pliodžinsko nuotrauka

vo išklausyta visa eilė svei
kinimo žodžiu, kuriuos pa
sakė J. J. Bachunas, ALT 
pirm. inž. A. Rudis, Kana
dos Liet. Taut. S-gos vardu 
Pr. Bastys, LB I ir II apyl. 
pirmininkai S. Eidimtas ir 
P. Mikšys, ALT S-gos De
troito sk. pirm. inž. J. Gai
žutis, LAS Clevelando pa
dalinio pirm. Z. Peckus.

Ta proga gauta vėl visa 
eilė sveikinimų ir dovanų 
raštu. (Sveikinimus raštu 
teko priimti ir banketo me
tu).

Posėdis buvo baigtas 
Tautos Himnu.

★
Dirvos suruoštas banke

tas atvykusiems svečiams 
ir Clevelando bičiuliams 
buvo pradėtas Alekso 
Laikūno žodžiu, banketui 
vadovauti pakviečiant Tė
viškės Garsų radijo valan
dėlės vedėją Juozą Stempu- 
žį. Du ilgi stalai priglaudė 
visus, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu buvo surišti su 
Dirvos leidimo rūpesčiais, 
kurių veikla, kad ir kitose 
organizacijose, , siejasi su 
mūsų tautinės spaudos dar
bais ir rūpesčiais. Banketą 
savo apsilankymu pagerbė 
Clevelando miesto burmis
tras Ralph S. Locher ir 
County Auditor Ralph J. 
Perk su ponia.

Banketo metu kalbėjo J. 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Tarybos šių 
metų gegužės mėn. 7 d. suvažiavimas, įvykęs Cleve
lande, Ohio,

nuoširdžiai sveikina JAUNIMO KONGRESO ren
gėjus ir talkininkus ir linki, kad kongresas Įvyktų gau
sus, darbingas ir Tautos išsilaikymui bei Lietuvos išsi
laisvinimui reikšmingas.

A. L. T. Sąjungos Taryba su džiaugsmu konstatuo
ja, kad šis lietuviško jaunimo susibūrimas galės turėti 
didelės reikšmės mūsų ateities gyvenimui ir kad Kon
greso vieningas pasiryžimas siekti tautos laisvės ir išsi
laikymo yra Lietuvos šviesesnės ateities tikrasis ir di
dysis užtikrinimas.

Tuo pačiu A. L. T. Sąjungos Taryba skatina Sąjun
gos skyrių valdybas ir visus narius tęsti ir dar pastip
rinti savo dalyvavimą Jaunimo Kongreso rengime —- 
parašų Jaunimo Peticijai ir lėšų kongreso reikalams 
rinkime.

J. Bachunas, burmistras R. 
S. Locher ir R. J. Perk, šil
tais žodžiais paminėję Dir
vos Įnašą kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime, 
stebimą ne tik lietuvių, bet 
ir kitų tautybių.

Invokaciją skaitė B ALF 
pirm. kun. Martinkus.

Banketo koncertinę pro
gramos dalį atliko solistė 
Aldona Stempužienė, piani
nu palydint komp. Dariui 
Lapinskui. Gausiai susirin-
kę banketo dalyviai ta pro
ga susipažino su jauno ir 
daug žadančio mūsų kom
pozitoriaus kūryba, taip 
kruopščiai paruošta ir per
teikta jo sukurtų liaudies 
motyvais dainų interpreta- 
torei sol. Aid. Stempužie- 
nei. Be D. Lapinsko kūry
bos Oi ką kalba linelis, Eg
lelė žalioji ir Seranados (J.

Baltrušaičio žodžiai), solis
tė padainavo Ce tu Mammi 
— komp. Pergucesi, Ama
rili!, komp. Caccini — ita
liškai ir eilę operų arijų, 
kaip — Seųuidilla, iš.Car- 
men, Pace mio Dio, iš La 
Force dėl Destino, Siebelio 
ariją iš Fausto ir O don 
Fatale iš Don Carlo bisui, 
publikai šiltai reikalaujant.

Koncerto programa savo 
turiniu ir išpildymu atitiko 
sukakties pobūdžiui ir ly
giui. Gaila tik, kad banketo 
salė savo Įrengimais — ne 
koncertinė ir neatitinkanti 
akustikos reikalavimams.

Melody Band šokių mu
zikos garsams pasigirdus, 
svečiai šoko, linksminosi, 
dalinosi Įspūdžiais.

Svečių tarpe clevelandie- 
čiai džiaugėsi sutikę daug 
bičiulių ir pažįstamų, atvy
kusių iš tolimesnių vietovių.

BALF direktorių, ALT 
S-gos Tarybos suvažiavimai 
suteikė progų papildyti sve
čių eiles seniau matytais 
maloniais asmenimis. Džiu
gu, kad banketą puošė gau
sus būrys gyvos, nuotaikai 
prisiderinusios studentijos.

Iškilmės praėjo. Atsilan
kiusiems tenka padėkoti už 
dalyvavimą, o įspūdžiais 
dalintis dar ilgai teks vi
siems, kurie nesigailėjo to 
žygio. (j. mšk.)
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'ŠVEDO ANSAMBLIO’ TARNYBINIAI 
UŽDAVINIAI

Dirigentas J. švedas 
jau kuris laikas nebe- 
vadovauja pagarsėju
siam dainų ir šokių an
sambliui: jo vietoj da
bar jau kuris metas yra 
Vladas Bartusevičius, 
anksčiau buvęs panašaus 
studentų ansamblio va
dovas.

Patikslinama: Lenki
joj, Vokietijoj (rytinėj), 
Čekoslovakijoj ir ypač 
daug Rusijoj (partijos 
suvažiavimo metu ir 
Kremliuje) koncertavęs 
ansamblis LIETUVA yra 
ne studentų ansamblis, 
o tas pats, "Švedo an
samblio " vardu vadinta
sis ansamblis.

Jonas Švedas iš an
samblio pasitraukė jau 
prieš trejetą metų. Vla
das Bartusevičius, kaip 
pats J. Švedas liudija, 
yra Švedo mokinys. An
samblis šiuos metus 
skiria savo veikimo 25 
metų sukakčiai minėti. 
Tam tikslui yra paren
gęs penkias skirtingas 
koncertų programas, ku
rios gerokai pritaikytos 
prie iš viršaus išeinan
čių reikalavimų. Pavy
zdžiui, pirmoji progra
ma, pavadinta idiliškai

("Prie ežerėlio"), paties* 
V. Bartusevičiaus liudi
jimu esanti skirta "su
pažindinti žiūrovus su 
lietuviškų ir broliškų ta
rybinių respublikų tau
tų dainomis bei šo
kiais"...

Kita programa — 
"Laimės Nemunėlis": 
Bartusevičiaus žo
džiais — "savotiškas 
montažas, kuriame at
sispindi nauji vestuvi
niai papročiai."

Trečioji programa — 
koncertinė, sudaryta iš 
kūrinių, ansamblio atlik
tų rytinėj Vokietijoj ir 
Čekoslovakijoj. Progra
ma vadinama "Sve
čiuose". Ketvirtoji pro
grama vadinama "Am
žių vėjas". Ansamblio 
vadovas nieko dpie ją 
tuo tarpu nesako, bet 
pats pavadinimas lei
džia suprasti, koks "vė
jas" joje turės pūsti. 
Penktoji ( Jubiliejinė) 
programa būsianti "tar
si kronikinė, atspin
dinti ansamblio kūrybi
nę istoriją".

Ansamblio šokių vado
vas Juozas Lingys (an
samblyje nuo 1941 metų) 
sakosi pergyvenęs "šil

to ir šalto", bet didžiau
sias posūkis ansamblyje 
esąs — naujoji progra
ma "Amžių vėjai", nes 
ji "ruošiama kitaip, ne
gu ankstyvesnės". Šią 
programą ansamblis tai
ko 1967 metais numato
mam profesinių ansam
blių konkursui. Tam 
konkursui turėsianti bū
ti parengta dar ir kita 
programa, kurios dar 
nei ansamblio vadovas 
nemoka apibūdinti, tik 
žino, kad "ji bus paš
vęsta nūdienos temoms 
ir problemoms" ...Esą, 
"Galbūt, tai bus šeimos

šventė, vardynos ar kaž
kas panašaus". Mat, ati
tinkamas komunistų par
tijos CK skyrius tebesu- 
ka galvą, kokius vestu
vių, krikštynų, varda
dienių bei šeimos sukak
čių "socialistinio turi
nio" papročius įpiršti 
Lietuvoj vietoj ligšioli
nių papročių.

Ansamblis LIETUVA 
yra valstybinis (Mask
vos kontroliuojamo biu
džeto išlaikomas), tad 
atitinkami tarnybiniai 
uždaviniai ir vyrauja jo 
saviems kūrybiniams 
užsimojimams. (ELTA)

-

—

PIRKITE KASDIEN MAY’S: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 VAL. V. SKYRIAI 
KASDIEN 9:30 IKI 9:30.

MES DUODAME IR IšKEIčIAME EAGLE STAMPS

ALL 6 STOTELES

MAY'S NUOSAVI 
SURETY KODĖL® 
NYLONO KILIMAI

SURETY MEDVILNĖS IR 
DIRBTINO ŠILKO 
DAMASKO SETAI

18x30
reg. 3.99 2.99 serija 6.00

Išimtina Surety rūšis, pagaminta iš 50% 
Kodėl® polyesterio 50% nylono siūlų. Dvi
gubas latex pagrindas. Skalbiami mašinoj. 
Lygios pastelinės spalvos: bristol, rouge, gel
tona, ružava, balta, moss, ruda, rusva, topaz,
lilijava, horizonto mėlyna.
21x36 reg. 4.99 dabar ..............................3.99
27’ apvalūs, reg. 4.99 dabar ................... 3.99
Kontūriniai, reg. 4.99 dabar ..................3.99
27x48, reg. 9.99 dabar ,.............................. 7.99
Dangčiams uždangalai, reg. 2.49 dabar ....1.99

60x84 pailgos, 8 servetėlės 
60x84 ovalios, 8 servetėlės 
68" apvalios, 6 servetėlės

Pasirinkimas 3 dydžių už vieną žemą kainą. 
$6 už setą! Medvilnės ir dirbt, šilko audiniai, 
krizantemų raštais, baltų, ružavų, auksinių ar 
aqua spalvų. Dėžėse ir celofano popieryje do
vanoms.Taipgi 54x72" dydžių, su 6 servetė
lėmis, tik $5.00; 60x100" pailgos ar ovalios 
su 12 servetėlių, tik už ........................... $7.00

©Eastman registruotas ženklas.

DOMESTICS, 4th FLOOR D0WNT0WN, ALL FIVE BRANCHES

FINEST FUNERALS
COST LESS AT

WM. F. CUSHING
INC.

Actu a F costs of the lašt 
1125 consecutive 

į fanerai services conducted 
: = by William F. Cushing, Ine.

219 cost Fessthan......$399
599 cost between $400-699
255 cost between $700-999

52 cost more than.. $ 1000

1807 Pine Street, Philadelphia • LO 4-3060

GERIAUSIAS METŲ PREKES 
DOVANAS JŪSŲ GIMINĖMS 

IR ARTIMIESIEMS USSR
Jūs galite pirkti firmoje PODAROGIFTS, INC. 
Jūsų patarnavimui PODAROGIFTS, INC. Parodų 
Salėje išstatyti tik ką gauti "LAIMĖTOJAI" tarp

tautinėse parodose.
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio 
"Maskovic" — jis jus neapvils bet kokiam kelyje. 
Apžiūrėkite pagerintos kokybės MOTOCIKLĄ "IŽ- 
PLANETA". TELEVIZIJOS APARATAI naujausios 
konstrukcijos. Foto aparatai su patobulintais objek
tyvais, pagamintais iš ypatingo stiklo. Ekonomiški 
ŠALDYTUVAI. Elegantiški KAILIŲ PALTAI ir KE
PURĖS iš pagarsėjusių rusiškų kailių. AUDINIAI 
įvairiausiomis spalvomis. Pagarsėję rusiški DELI
KATESAI: grūdėtos ikros, konservuoti krabai 
"ČATKA” ir "AKO", o taip pat kiti maisto pro-* 

dūktai.
VISA TAI JŪS GALITE PIRKTI PAS MUS!

Pirktos SPECIALIAI ATPIGINTOMIS KAINOMIS 
prekės pristatomos Jūsų giminėms' NERIBOTAM 

KIEKY, BE MUITŲ, BE KITŲ RINKLIAVŲ.
PODAROGIFTS, INC. garantuoja skubų, tikslų do

vanų .pristatymą ir pranešimą apie jų gavimą.
Reikalaukite naujų mūsų katalogų, kuriuose rasite 
pasirinkimui daugybę pramonės gaminių ir maisto 

produktų
• DOVANŲ PAŽYMĖJIMAS — geriausias būdas 

užsakyti dovanas savo giminėms USSR!
• JIS ŽYMIAI SUPRASTINS užsakymų formalu

mus.
IŠPILDYS bet kokius Jūsų giminių pageidavimus. 
PATENKINS juos pasirenkant užsakytų prekių 
pagal savo skonį ir jų kokybę.
PADĖS suderinti Visasąjunginės importo-ekspor
to "VNEŠPOSYLTORGUI" priimti užsakymus 
kitu įmonių prekėms, nenurodvtoms kataloge.
NUSTEBINS JUS SAVO PIRKĖJIšKA SPECIA
LYBE.

Išimtinai palankūs kainomis-kelialapiai Jūsų artimie
siems gyvenantiems USSR į KURORTUS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE. Jų vaizdai išstatyti PODAROGIFTS, 

INC. Parodinėje Salėje.
Rašykite, skambinkite, reikalaukite informacijų iš 
PODAROGIFTS, INC. — vienintelės firmos J.A.V-se 
turinčios specialią sutartį su V'O "VNEŠPOSYL- 
TORG" išpildyti dovanu užsakymus Jūsų giminėms 

USSR.

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N.Y. 10003. Phone 212 - 228-9547

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

Tour Savings iUI B i l
IGS ANO loan association 

Joseph F» Gribtuskti, Extc. Sccy, 
^1447 S0. 49Hi CT. • CICERO • 40650 • PHOMt 6S643N 

^NOUtSt MON. M; TUSS^ TKURS., FRi. M; SAT. Wi0. aOOO 
f CICERO, ILLINOIS
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DIRVOS 
50 metų 
sukakties 
baliaus 
vaizdai
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HELP WANTED MALĖ

DIE MAKERS
LAYOUT MAN ON STEEL RULE 
D1ES. ALSO TRAINEES. LEARN 
STEEL RULE DIE MAK1NG. EXCEL- 
LENT WORK1NG CONDIT1ONS. AD- 
VANCEMENT. ALL *BENEF1TS.

MICRO STEEL RULE DIE CO.
30 FOSTER ST., BERGENFIELD. N.J. 

(50-56)

TOOL DESIGNERS- 
LAYOUT

MEN FOR PLASTICS
Newly formed engineering de- 

partment at Hawthorne facility 
of Nationwide Company.

Two to five years experience 
in mold and die design prefer- 
red. Some work on automatic 
machinery.

Knowledge of electric pneu- 
matic helpful.

Excellent paid retirement 
plan and other benefits.

Submit resume, present earn- 
ings, and salary required to:

MR. EDWARD F. LACH 
LILY TULIP CUP CORP.

L. T. PLASTICS — PACKAGES DIV.
121 Wagaraw Rd. ,Hawthorne. N. J.

An Eqiial Ogportunity Employer
(46-55)

EXPER1ENCED
DIE CAST DIE REPAIRMEN 

DIE CASTING CHECKERS 
Steady work for qųalified men. Union 
shop. Fringe benefits.
GENERAL DIE CASTING CO.

10750 CAP1TAL 
OAK PARK, MICH.

313 — 564-6230
(44-53)

____ ________________________ #

WANTED JOURNEYMEN 

or lst CLASS 

TOOLMAKERS
Toolmakers vvanted for small mold 
work. Require all around toolmaking 
experience. Our shop is located in 
Dearborn and services our own plants. 
We are presently working 68 hrs. 
per vveek and have complete compa
ny benefits. Phone 3 13 — TI 6-6800 
ask for Mr. Washburn.

(4857)

MACHINISTS
LATHE—MILLING— 

SURFACE GRINDER
FIRST CLASS

WELL ESTABLISHED LONG 1S- 
LAND FIRM, COMMERC1AL AND 
INDUSTRIAL MACHINERY. STEA
DY WORK. BENEFITS. SALARY 
OPF.N. EXCF.LLENT W O R K I N G 
COND1T1ONS. APPLY IN PERSON 
OR CALL 5 16 — 676-6700 FOR 
APPO1NTMENT.

Halm Instrument 
Co. Ine.

Glen Head Road,
Glen Head, L. I., N. Y.

(53-54)

MISCELLANEOUS 
ORNAMENTAL

IRON WORKERS
EXPERIENCED MEN RE- 
QUIRED FOR MISCELLA
NEOUS IRON WORK.

”STAIRS, RAILING. ETC.” 
H E L P E R S WITH SOME 
WELDING OR SHOP EX- 
PERIENCE.
GOOD FRINGE BENEFITS.

WRITE OR APPLY

Charles Parker Co.
550 Hanover St. 
Meriden, Conn.

(53-54)

WANTED 
AT ONCE 

lst CLASS SKILLED
MACHINISTS

Ali around machine operators. Stea
dy employment, lots of overtime. 
JAY MACHINE & TOOL CO.

313 — WE 3-7436
(42-55)

DIE MAKERS
B & S SCREW

MACHINE 
OPERATORS 
Setup and Operate

MACHINE 
OPERATORS 

PLATING ROOM 
HELPER

lst AND 2nd SHIFT 
Hospitalization and surgical 
benefits. Paid holidays. 

Apply at

EAGLE LOCK 
CORP.

Terryville, Conn.
(51-53)

TOOLMAKERS
OR

MOLDMAKERS
58 hours weekly. Top wages. All 
fringe benefits.

313 — LI 4-7778
Hazel Park, Mich.

(53-55)

MACHINISTS
Bridgeport and lathe operators. Mušt 
be experienced. Work from blue- 
prints. Do own set-ups. Job shop 
operation. Mušt be capable of air- 
eraft quality.

Advanced Electronics 
Ine.

1765 Šilas Deane Highway 
Rocky Hill, Conn.

529-6881
(50-54)

WANTED
MILL HANDS

With experience in Fixture 
or-Cutting Tools.
Steady work. Excellent 
fringe benefits. Ground 
floor opportunity with new 
division. 58 hour work 
week.

CARMET CO. 
INDEX TOOL DIV.

18606 Fitzpatrick 
Detroit, Mich. 

835-8567
An Equal Opportunity Employer 

(54-58)

Seniority Openings 
Union Rates-Fringes 

Long Overtimes Program 
Machine Builders 

Bench Hands 
Boring Mill Operators 

Mill Operators 
Lathe Operators 
Welders-Litters 

HELPERS 
DELTA WELDER CORP. 

450 Fair St. 
Ferndale, Mich.

2 Blks. North of 8 Mile Rd. and 
2 Blks. East of Woodward 

(54-58)

WANTED
HAND TURRET 

LATHF 
OPERATORS 

PLATE 
INSPECTORS 

Mušt be able to do set-up. 
Steady work. Top wages, 
and benefits.

AFTERNOON SHIFT
Syncro Devices Ine.

3265 Bermuda 
Ferndale, Mch.

(54-56)

.TECHNICIANS
IBM

Offers career position for 
customer engineers in the 
Fiėld Engineering Division

OUALIFICATIONS 
Electrical engineers, techni- 
cal school graduates. Mili- 
tary training & experience. 

IBM is an Equal 
Opportunity Employer 

Write or call nearest IBM 
Field Engineering Office.

IBM 
CORPORATION

7700 Second Blvd.
Detroit, Mich.
Phone 875-7900 Ext. .328 or 207 
22720 Michigan Avė. 
Dearborn, Michigan 
Phone CR 8-900 Ext. 267

lst CLASS
PLAST1C MOLD MAKERS 

TOOL MAKERS 
PANTOGRAPH OPERATORS

Steady year round employment. Full
benefits, overtime. Opportunity for
advancement 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 work on day shift. 
fringe benefits and overtime.

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

(54-67)

BUSINESS 
OPPORTUNITY

BE YOUR
OWN BOSS!

Atlantic Refining Co. has 
modern Colonial 2 bay serv- 
ice station available for 
lease in North Kingstown.
High volume potential. Lo
cated on Rte. 1, adjacent to 
Kingstown Plaza.
Paid training program, fair 
rent policy. Financing avail
able.
For information, telephone 
days, Stan Grala:

401 — 434-1050
Evenings, Bill Donovan:

739-4690
Providence, R. I.

(51-53)

WANTED NURSES

REGISTERED NURSES
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPENINGS FULL AND PART TIME 
SALARY DEPEND1NG ON 

EXPER1ENCE
REGISTERED NURSES $3.50 Shift 

D1FFF.RENT1AL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift
D1FFERENTIAL

PLŪS MANY OTHER BENEFITS. 
CALL. WRITE OR APPLY AT 

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFFICE
3 601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK, MICH.
549-7000

(49-62)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ.

CLEVELANDO KULTŪRINIAMS
DARŽELIAMS 50 METU

Šį pavasarį sueina 50 
metų nuo įrengimo pir
mutinio kultūrinio dar
želio Clevelande 1916 
metais, atžymėjimui 300 
metų nuo anglo rašytojo 
Shakespearo mirties, 
Rockefeller parke. Tarp 
Superior ir St. Clair gat
vių buvo įrengtas dido
kas darželis anlišku sti
lium, kur pastatyta tam 
rašytojui paminklas.

Praėjus dešimčiai 
metų, 1926 metais žydai 
įsteigė darželį su pamin
klais savo žymiems pa
sauliniams filosofams 
kaip Maimonidui, Spino- 
zai ir kitiems.

Kilo mintis ir lietu
viams įrengti savo dar
želį, ir taip ėjo tolyn, 
vis įsijungiant kitoms 
tautoms. Šia vasarą bus 
atidaryta estų ir rumu
nų darželiai.

Kartu su 50 metų su
kaktimi, šią vasarą nu
matyta surengti paminė
jimo iškilmės darželiuo
se.

Dabar gi, centralinėje 
Clevelando miesto skai
tykloje, Superior ir E. 
3 gatvė, trečiame aukš
te įrengta esamų tauti
nių darželių paroda. Lie-
tuvių darželio skyriuje 
išdėta jo nuotraukos ir 
tt. Tęsis iki gegužės ga
lo.

Taipgi; miesto skaity
klai bendradarbiaujant, 
pirmadienį, gegužės 16 
d., skaityklos salėje ren
giama koncertinė pro
grama, Pradžia 7: 30 
vai.

Esamų tautinių darže
lių organizacijų atstovės 
dėvės tautinius rūbus ir 
kurios galėsl atneš savo 
saldumynų publikai pa
vaišinti po programos.

Darželių eilėje, prie 
Superior gatvės, Ameri
kos Legijono Taikos 
Darželio paminklo pa
grinde yra suberta 28 
tautų žemės. Lietuvos 
žemes pasistengiau gau
ti iš Palangos, nuo Biru- 
tos kalno. Tos iškilmės 
įvyko 1936 metų vasarą.

K. S. Karpius

ALT SKYRIAUS 
VALDYBA

ALT Clevelando sky
riaus metiniame susi
rinkime išrinkta valdy
ba gegužės 2 d. pasis
kirstė pareigomis: pir
mininku liko A. Pautie- 
nis, vicepirmininkais — 
Julius Smetona, Pranas 
Razgaitis, spaudos rei
kalams — K. S. Karpius, 
sekretorius — V. Kasa- 
kaitis, finansų sekr. — 
Ingrida Bublienė, iždi
ninkas — R. Kudukis, 
parengimų vadovas, — 
A. Jonaitis, sekr. padė

VIEŠĖB4MI CBICAfilMC PIRKITE 1I11IJ0JE HMM

jėja — Guoda Stuogytė.
Posėdy buvo svarsty

ta birželio įvykių minė
jimas, numatytas rengti 
sekmadienį, birželio 12 
d. Vieta ir laikas bus 
paskelbta. Numatyta tar
tis su latviais ir estais 
ir sudaryti atitinkamą 
programą.

Nutarta padaryti vie
šą pareiškimą spaudai 
kovai už Lietuvos išva
davimą iš Maskvos ko
munistų jungo, bei pa
neigimas bent kokio ben
dradarbiavimo su Lietu
vą okupavusiais Mask
vos komunistais.

PALAIDOTAS KAZYS 
LEIMONAS.

Ilgametis clevelan- 
dietis, lietuviškų reika
lų rėmėjas, Kazys Lei- 
monas, nesveikuoda- 
mas, prieš keletą metų 
išvažiavęs gyventi Tex- 
as valstijoje, praeitą sa
vaitę mirė. Jo brolio 
Juozo, gyvenančio Chi
cagoje, rūpesčiu, velio
nis parvežtas palaidoti 
Clevelande, kur gyvena 
šeimos nariai. Laidotu
vės įvyko šeštadienį.

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU? 

DIRVOS PRENUMERATA METAMS 
PER L. STUDENTŲ SĄJUNGĄ 

STUDENTAMS

TIK $6.00

PLANINGAS TAUPYMAS
in0kaj]0u(4 diindendui

| PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Ptmadiw(, mtradiul Ir penkiadienį 
nee 9 vnl. ryto iki 4 vaL po pio t*. 
Ketvirtadienį neo 9 vnL ryto iki 8 v. vak. 
šatoddM iiao 9 vai. ryto iki 1 vai. po piet^ 
Tra&adieaį aidaryta vin^ diea*

Charttred «ad Sopervined by the Unfeed Stata Govtraantat 

2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOC8

Pfease Vhgtata 7-7747 Joha J. Ki n Fra.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

Vairuotojas 
laukia!

PILGRIMAGE TOUR
TO C AR E Y, OHIO
SUNDAY, MAY 22

Junkitės prie tūkstančių pili
grimų kelionės i Marijos šven
tovę . . . Consolor of the Af- 
flicted at Carey, Ohio.

Autobusai išvyksta iš Public 
Square tarp 7:30 ir 8 vai. 

> ryto, vežant puikia aplinka į 
šventovę. Paskutinis autobu
sas išvyksta iš Carev 4:30 p. 

( p. (Clevelando laiku).

Suaugusiems $4.25. Vaikams 
12 m. ir mažiau $3.25. Užsa
kykite bilietus siunčiant čeki 
CTS Fun Tours. 1022 Carnegie 
Avė.. Cleveland. Ohio 44115. 
Bilietus galite įsigyti ir CTS 
Information Booth. Public
Square.

JWELCOME ABOARD!
‘ < m a , n.

ELECTRICIANS 
DIE MAKERS 

MACHINE REPAIRMEN 
DIE BARBERS 

LATHE OPERATORS 
OR PROVEN 10 YEARS EXPERIENCE 

Mušt. Be Journeymen 

AMERICAN METAL 
PRODUCTS CO. 

8601 EPWORTH, DETROIT, MICH.
An Equal Opportunity Employer

(53-54)

PARAMA- MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

5. Import. German May Wine .......5th — 0.98
6. Import. French Napoleon

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

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

V. MEŠKAUSKO 
PASKAITA

ALT Clevelando skyrius 
ateinantį sekmadienį, gegu
žės 15 u„ 11:30 v. tuoj po 
pamaldų, šv. Jurgio para
pijos salėje rengia žurna
listo Vytauto Meškausko 
paskaitą tema: "Koegzis
tencija su komunistais ir 
bendradarbiavimas su kraš
tu". Po paskaitos svečias 
atsakys į paklausimus. Įėji
mas 1 doleris.

• SLA 136 kuopos narių 
susirinkimas įvyks sekma
dienį. gegužės 15 d., 12:30 
vai. Lietuvių salėje. Mokes
čiai bus priimami nuo 12 
vai.

Tai bus, kaip atrodo, pa
skutinis susirinkimas prieš 
seimą. Tad baigsime viso
kius svarstymus bei aiški
nimus. Visų narių pagalba 
įvairiose srityse labai rei
kalinga. Ypatingai laukia
ma jaunimo talka.

Taip pat turėsime prisi
dėti prie visų Clevelando 
kuopų gegužinės birželio 12 
dieną rengimo. Tai irgi re
ta naujovė. Pasinaudosime 
gera proga pabendrauti su 
plačiąja lietuvių visuomene.

• Kortų lošimas įvyks šį 
sekmadienį, gegužės 15 d., 
3 vai. p. p. Naujos parapi
jos valgyklos salėje. Tą pat 
dieną iš ryto bus pyragų 
i š p a r d avimas. Kviečiam 
mėgėjus dalyvauti. Pelno 
dalis eis šalpos reikalams. 
Rengia Moterų Sąjungos 36 
kuopa.

• Aleksas Grantas su 
žmona Vera ir dukra Irena 
iš Forest Hill Grier( Mary- 
land specialiai atvyko į Dir
vos sukaktuvinį vakarą. 
Apsistojo pas brolį Stasį 
Orantą. Gražiai praleidęs 
savaitgalį giminių ir pažįs
tamų tarpe išvyko į namus.

• Jadvyga Ignatavičienė, 
darbšti Mot. S-gos 36 kuo
pos iždininkė,paguldyta Šv. 
Vincento ligoninėj. Narės 
linki jai greit pasveikt.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Wiiliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Sukaktuvininkai dr. Z. ir M. Sabataičiai su sūnumi kun.
Gintautu.

DR. ZIGMAS IR MONIKA 
SABATAIČIAI ŠVENČIA 
VEDYBINĮ JUBILIEJŲ
Dr. Zigmas ir Monika Sa

bataičiai, 1226 East 87th 
Street, gegužės 15 d. šven
čia savo 35 vedybinio gyve
nimo metų sukaktį. Sekma
dienį, gegužės 15 d., 10:30 
vai. ryto šv. Jurgio lietuvių 
parapijoje Clevelande bus 
atnašaujamos šv. Mišios už 
sukak tuvininkus, kurias 
laikys, pasakys pamokslą, 
bei suteiks sukaktuvinį pa
laiminimą jų sūnus, jaunas 
lietuvis jėzuitas, Tėvas Gin
tautas Sabataitis, šiai pro
gai atvykstąs iš Chicagos.

Prieš 35 metus, Kauno 
Vytauto Didžiojo bažnyčio
je Zigmas Sabataitis ir Mo
nika Galbuogytė priėmė 
moterystės sakramento pa
laiminimą iš klebono-deka- 
no, kanauninko Tumo-Vaiž
ganto rankų. Mokytojas 
Stasys Galbuogis, gyvenąs 
šiuo metu Chicagoje, ir mū
sų mielas clevelandietis, dr. 
Stungys buvo jaunojo pa
broliai. Monikai Galbuogy- 
tei patarnavo Bronė Losty- 
tė, vėliau ištekėjusi už Kal
niečio, ir V. Galbuogytė.

Dr. Zigmas Sabataitis 
yra moterų ligų specialistas 
ir verčiasi privačia medici
niška praktika Clevelande 
ir Parmoję. Ponia Sabatai- 
tienė sveiksta po sunkios li
gos. Jie pavyzdingai išau
gino dukrą Nijolę, kuri dir
ba virusų tyrimų srityje 
Clevelando Metropolitain li
goninėje, ir sūnų Gintautą, 
praeitais metais baigusi jė
zuitų studijas Prancūzijoje, 
šiuo metu gyvenanti lietu

vių Jėzuitų centre Chicago
je ir studijuojantį psicholo
giją Chicagos Loyola Uni
versitete.

• Kelionę į Marijos šven
tovę — Shrine of Our Lady 
of Consolation, Carey, Ohio 
organizuoja Cleveland Trari 
šit System autbusų bendro
vė sekmadienį, gegužės 22 
d.

Šventovė įsteigta 1875 ni. 
yra kasmet aplankoma tūk
stančių piligrimų.

Sekite CTS skelbimą dėl 
bilietų ir išvykimo laiko 
šiame Dirvos numeryje.

• Išnuomojamas butas 
prie šv. Jurgio bažnyčios. 
Butas vienam asmeniui. Du 
kambariai su baldais. Skam> 
binti tel. 881-1921.

(54-55)

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
914-6835.

HELP 1VANTED MALĖ Federalinės Deposity Bendrovės narys

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-170'0
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring- and profiling

Machines

HORIZONTAL
BOR1NG 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ . VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700' 
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportunity Employer

Jei turėtumėt 
kiek daugiau 

pinigų, 
ar pirktumete 
kiek daugiau 
automobilio?
Klauskit mus, kaip galima sutaupyti 

skolinantis betarpiai iš Cleveland Trust.

Kuo mažiau žmonių įvelta į 
paskolą, tuo ta paskola pi- 
gesnė. štai kodėl kiekvienais 

metais vis daugiau perkančių auto
mobilius gauna geresnes sąlygas 
skolinantis iš Cleveland Trust.

Tai paprasta. Prašykit paskolos 
automobiliui, o tik po to lankykit 
automobilių parduotuvę.

Arba, pasirinkę automobilį saky
kite, kad mokėsite pilną kainą. Po to 
skambinkite i Cleveland Trust, nes 
mes užpildysime aplikaciją telefonu, 
kad gautumėte čekį, kai tik automo
bilis bus paruoštas atsiėmimui.

Taigi, įsigykite daugiau automo
bilio savais pinigais. O tai galite, kai 
turite reikalų su žmonėmis, kurie 
pinigus tvarko. Klauskit mus!

HELP WANTED MALĖFOREMAN
WELD1NG 

DEPARTMENT 
3rd Shift 

Permanent position with 
material handling equip- 
ment manufaeturer. Excel- 
lent fringe benefits. Apply 
in person.

AMERICAN
MONORAIL CO.

1111 E. 200 ST.
(Betvveen Euclid and St. Clair Avė.)

486-5000
An Equal Opportunity Employer 

(54-55)

DISHTWASHER 
BUS BOYS 
PORTERS

Mušt be 21, experience pre- 
ferred. Will train. Apply in 
person, 2 p. m. to 5 p m.

Brovvn Derby 
Skyway 

4998 Rocky River Dr.
(54-55)

ENGINEER
REFRIGERATION 

Licensed, 
immediate employment.

Apply 9 ’til 3 P. M.
Fairmount Foods Co.

2310 W. 17th St.
An Elqual Opportunity Employer

(54-55)

ORDERLY
X-ray dept.. 8 a. m. to 4:30 p. 
m., 6-day week; 50 yrs. of age 
or over. Transporting patients. 
Excellent working conditions. 
Contact

DOCTORS 
HOSPITAL

12345 Cedar Road
Cleveland Heights, Ohio 44106 

SW 5-5000, Ext, 205

Cleveland Crust
DIDŽIAUSIAS OHIO BANKAS

REIKALINGA 
PAGALBA

Patyrę darbe su siu
vamomis mašinomis, ar
ba norį išmokti tą dar
bą, uždirbant, gali gau
ti —

pastovų darbą, pui
kias darbo sąlygas, auk
štą valandinį ir akordi- 
nį atlyginimą. Daugelis 
apmokamų priedų. Ap
mokamos atostogos, 
šventės, ligoninė, drau
dimai ir nuomojamos 
uniformos.

WORK-WEAR 
CORP.

1768 East 25th St.
(54-56)

AUTOMATIC
SCREW MACHINE

MEN NEEDED
WH0 CAN VVORK ALL 

SHIFTS.

TO SET-UP & OPERATĘ 

DAVENPORT 

AUTOMATIC SCRFAV 

. MACHINE

APPLY AT

NATIONAL
SCREW & MFG. 

CO.,
2440 E. 75 St., 361-2650

An -Equal Opportunity Employer

MACHINISTS
SKTLLED or TRAINEES 

Need experiericed būt will 
consider young men with some 
experience or high school 
tranining for on the job train- 
ing.
Openings on precision ma
chines :
MILLING MACHINES 

TURRET LATHES 
PLANER 

GEAR GRINDER 
EXTERNAL 
GRINDING 

RADIAL DRILLS 
JIG BORER 

(TOOL ROOM) 
HYDROTEL MILL

Good hourly and incentive 
rates. 10G for night shift. 
Liberal company benefits. 
Ample parking.
An Equal Opportunity Employer

Harris-Seybold Co.
4510 East 71 St.

1 Mile South of Harvard
(53-54)

HELP WANTED FEMALE

COOK—RELIEF
Vaiied hours. Position avail- 
able for experienced institu- 
tional cook. Salary commensu
rate with experience. Contact

DOCTORS 
HOSPITAL

12345 Cedar Road
Cleveland Heights, Ohio 44106 

SW 5-5000, Ext. 205

WAITRESSES 
COCKTAIL

WAITRESSES
Mušt be 21, experience pre- 
ferred. Apply in person 2 
p. m. to 5 p. m.

Brown Derby 
Skyvvay

4998 Rocky River Dr.
(54-55)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Korporacijų Romuva ir 
Romuvos Vaidilutė veikla 
atgaivinama. Australi joje 
gyveną korporantai kviečia 
visus kommilitonus atsi
liepti. Bus suteiktos žinios 
apie dabartinę veiklą, spal
vų parūpinimą ir kt. Rašy
ti: Mr; Stasys Stankunavi- 
čius, 4 Cooinda Court, 
Mount Waverley, Vistoria, 
Australia.

IŠ AUSTRALIJOS 
ATVYKO

INŽ A. KAZLAUSKAS

jos problemomis, kylančio
mis sąrašyje su automati
zacija. Yra baigęs 1963 m. 
Melbourno universitetą ir 
nuo 1964 m. iki išvykimo 
dirbo Melbourno Fordo įmo
nėse. Dalyvaus, kaip Aus
tralijos lietuvių jaunimo 
delegatas, PLJ Kongrese 
Chicagoje.

• Inž. B. Nainys, ALB 
Chicagos Apygardos pirmi
ninkas, sveikina Dirvą su
kakties proga.

NEW YORK

• New Yorko LST Korp! 
Neo-Lithuania filisterių ir 
senjorų ALUTIS įvyksta 
gegužės 21 d., šeštadienį, 
8:30 vai. vak. White Horse 
Tavern, 86-16 Jamaica Av., 
Woodhaven, N. Y.

DETROIT
NAUJA LIETUVIŠKA
ŠEIMA

Plačiai tarp jaunosios 
kartos lietuvių Australijoj 
pažįstamas inž. Algis Kaz
lauskas, 26 metų, gegužės 
1 d. atvyko į JAV. Pavie
šėjęs Kalifornijoje, Chica- 
gą mano pasiekti apie šio 
mėnesio vidurį. JAV pla
nuoja būti metus, o po to 
vyks į Vokietiją. Nori spe
cializuotis įmonių adminis
tracijos srityje, o taip pat 
susipažinti su darbininki-

V A S A ROTO J U BėM ĖSI UI
Lietuviška Jansonų va

sarvietė Cape Cod vila,
A U I) R O N Ė

šiais metais atidaroma va
sarojimui nuo birželio mėn. 
18 d. iki rugsėjo 15 d.

Visus tautiečius maloniai 
kviečia atvykti praleisti 
atostogas. Jau dabar pri
ima užsakymus, kreiptis: 
Dr. Ed.'Jansonas, 15 Rose- 
dale Street. Boston, Mass. 
02124. Tel. 288-5999.

Emigracinis gyvenimas 
mus trina, mala ir tirpdo. 
Mes nė nejaučiame, kaip 
svetimieji žodžiai braunasi 
mūsų kalbon ir svetimi pap
ročiai įsigali mūšy gyveni
me. Ryškiausiai mes pajun
tame emigracinio gyvenimo 
žiaurią realybę, kai mūšy 
jaunuolis ar jaunuolė pasik
lysta svetimuose miškuose, 
sudarydami mišrias šeimas.

Viską i kitu jausmu ir ki
tomis nuotaikomis sutinka
ma grynai lietuviška santuo
ka, kai abu jaunieji kalba 
savo tėvy kalba, kai jų jau
nos širdys neišsiskiria iš 
bendro tautinio pulsavimo 
takto.

Tokių jausmų ir nuotaikų 
vedini š. m. balandžio mėn. 
23 d. suvažiavo apie 300 
kviestinių svečių į Violetos 
Ogilvytės ir Vitalio Šeputos 
sutuoktuvių puotą St. Cle- 
mens salėn, kur skambėjo 
lietuviškos dainos ir lietu
viškas žodis, kur "Atžaly
nas" lietuviškais maršais 
ir lietuviškomis melodijo
mis jausmus kuteno.

Bronės ir Vytauto Ogilvių 
dukrelės Violetos ir Sofijos 
ir Kosto Šeputy sūnaus Vi
talio santuoką palaimino 
Windsoro klebonas kun. D. 
Lengvinas. Abu jaunieji dar 
studentai. Violeta Wayne Uni
versitete studijuoja ekonomi-

Vilties Draugijos nariui ir Dirvos 

rėmėjui

JUOZUI LEIMONUI,

jo broliui mirus, gilią užuojautą reiš-

kia

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirvos Redakcija

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Waterbu- 
rio skyriaus nariui ČESLOVUI BOGUšUI ir po
niai, tėveliui ir uošviui

A. A.
POLIKARPUI BOGUšUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Waterburio skyrius

Jaunieji Vitalis ir Violeta Šeputos. Inž. J. Gaižučio nuotrauka

SVEIKINIMAI DIRVAI 
SUKAKTIES PROGA

Spauda mums lietuviams ypatingai brangi. Ne dėl 
mūsų kaltės lietuviškas spausdintas žodis pasirodė, pa
lyginus su kitomis tautomis, žymiai pavėlavęs. Užtat 
jis mums tapo brangesnis, reikšmingesnis, visos tautos 
trokštamas ir laukiamas.

Svetimuose kraštuose esančiai tautos daliai lietu
viškas laikraštis yra ne tik žinių ir minčių perdavėjas, 
bet ir nuolatinė tautinės gyvybės išlaikymo šaltinio 
versmė. Šios versmės dalimi yra ir DIRVA per pen
kiasdešimtį metų lankiusi lietuvių namus, ugdžiusi sa
vo tautos ir kalbos meilę, stiprinusi tautinę sąmonę ir 
raginusi į nuolatinę kovą už laisvę tautos vergijos lai
kotarpius.

Kilus idėjai, viso pasaulio lietuvius sutelkti orga
nizuotoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje, DIRVA 
ją nuoširdžiai rėmė ir savo puslapiuose skyrė daug vie
tos, kad ši mūsų tautiniui išlikimui gyvybiniai reikš
minga idėja būtų įgyvendinta.

Pusės šimtmečio sukakties proga, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro valdybos vardu, sveikinu DIR
VOS redaktorius, leidėjus ir bendradarbius ir linkiu 
ištvermingai stovėti lietuvybės išlaikymo, lietuvių tau
tai laisvės atgavimo ir Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės atstatymo darbo ir kovos bare.

Ilgiausių metų!
Jonas Jasaitis,

LB Centro Valdybos Pirmininkas

/f

nius mokslus, o Vitalis, Įsi
gijęs bakalauro diplomą, sie
kai tame pačiame universi
tete matematikos magistro 
laipsnio. Nėra svetima jiems 
nė visuomeninė veikla. Vio
leta reiškiasi studentų ir 
skautų, o Vitalis -- dar ir 
neolituanų veikloje. Vitalis 
Šeputa jau 28 metų ir bai
mės nepažįstąs vyras, at
likęs karinę prievolę para
šiutininkų daliny.

Tegu būna palaiminta jų 
santuoka!

K. Jurgutis

ŠOKIŲ VAKARAS
Šį šeštadienį, gegužės 14 

d., Lietuvių namuose įvyk
sta Dariaus-Girėno klubo 
rengiamas šokių vakaras. 
Gros ”Atžalynas”. Pradžia 
8 vai.

SVEIKINDAMI DIRVAI AUKOJO

$439.63
KANADOS LIET. TAUT. S-GA

$100.00
I. ir DR. L. KRIAUČELIŪNAI, Summit, III.

$55.00
ALT S-GOS RICHMOND HILL SK. nariai

$50.00
ALT S-GOS DETROITO SKYRIUS
ALT S-GOS CHICAGOS SKYRIUS
M. MEILIŪNAS. Weston, Ont., Canada
ALT S-GOS CLEVELANDO SKYRIUS

$30.00
DR. H. BRAZAITIS, Cleveland, Ohio

$25.00
- ALT S-GOS I SK. VALDYBA

JUOZAS LEIMONAS, Chicago, III.
LB I APYLINKĖ CLEVELANDE

$10.00
V. KAMANTAS, Cleveland. Ohio
LB NEW JERSEY APYLINKĖ
VYSK. VALANČIAUS LIT. MOKYKLA Clevelande 
BR. UŽEMIS, Rochester, N. Y.

$5.00
ST. C. DOUVAN, Cleveland, Ohio
ALG. ZAPARACKAS. Royal Oak, Mich.
J. BALBATAS. Cleveland, Ohio
J. MASAITIS. Cleveland, Ohio
V. MAŽEIKA, Chicago, III, 
X. Y., Boston, Mass.

$2.00
L. NAGEVIČIUS, Cleveland, Ohio
K. ŠIRVINSKAS, Cleveland, Ohio

SVEIKINANT DIRVĄ SUKAKTIES PROGA SAVO ĮNAŠUS
VILTIES DRAUGIJAI PRISIUNTĖ ŠIE ASMENYS:

Savo įnašą Vilties Draugijai padidino iki 150 dol. pik. A. Rėk
laitis, Chicago, sukakties proga sveikindamas Dirvą ir prisiųsda- 
mas Įnašo padidinimui ...................................................................$30.00
M. Meiliūnas, Weston, Ont. Canada ......................................... $25.00
L. Lendraitis, So. Boston, Mass..................................................... $20.00
ALT S-gos Richmond Hill skyrius ......................................... $50.00
C. Milašius, Cleveland, Ohio....................................  $50.00
J. Jurkus, Rochester, N. Y.............................................................. $10.00

Sveikiname Auksinio jubiliejaus proga ir linkime 
"geros sveikatos” sulaukti dar 50 metų!

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

E. Lenkauskas, M. D.,
Pirmininkas

V. L. Ramanauskas, M. D.,
Sekretorius

PENKIASDEŠIMT METŲ svetimame krašte nešu
siai gimtąja kalba Į lietuvių namus žinias, tėvynės mei
lę, tėvynės rūpesčius, vargus ir džiaugsm.us; pernešu- 
siai, nesusenusiai, bet einančiai jaunyn; tautinės min
ties žiburiui, stovėjusiai penkiasdešimt metų tėvynės 
sargyboje — DIRVAI, linkime ilgiausių ir derlingų 
metų.

Šio Jubiliejaus proga kviečiame, kad į kiekvieno 
lietuvio namus Clevelande, atsilankytų mūsų vietinė 
spauda — DIRVA.

Priklauso nepamirštama ir gili pagarba davusiam 
DIRVAI gyvybę — APOLONUI BARTOŠEVIČIUI ir

Kovojusiam su Įvairiais DIRVOS priešais ir mate
rialiais sunkumais, pergyvenant sunkiausius laikus ir 
apgynusiam DIRVOS gyvybę, redagavusiam 31 me
tus — KAZIUI S. KARPIUI.

Taip pat gili pagarba priklauso buvusiems DIRVOS 
redaktoriams: VINCUI JAKŪBYNUI, JUOZUI GED
MINUI, VINCUI RASTENIUI, BALIUI GAIDŽIŪNUI 
ir dabartiniam — JONUI ČIUBERKIUI.

Linkime DIRVAI sulaukti tos dienos, kada jos pir
muose puslapiuose bus paskelbtas mūsų visų trokšta
ma ir laukiama žinia:

"OKUPANTAI IŠ MŪSŲ TĖVYNĖS IŠVYTI, SE
SĖS IR BROLIAI NUSIKRATĖ VERGIJOS PANČIUS 
— LIETUVA LAISVA.

LB CLEVELANDO I-OS APYLINKĖS 
VALDYBOS VARDU

F. Eidimtas,
Pirmininkas

G. Sniečkits,
Sekretorius

Auksinės sukakties proga nuoširdžiai sveikiname 
penkiasdešimtmetę Dirvą, jos redakcinę kolegiją ir lei- 
dėj us.

Lietuviškojo žodžio ir tautinės minties sargyboje 
penkiasdešimt metų budėję, garbingai tieskite kelius Į 
mūsų jaunąją kartą ir junkite mus į vieningą darbą dėl 
Lietuvos laisvės.

VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS

VEDĖJAS J. STEMPUŽIS

TĖVŲ KOMITETAS
V. Palūnas,
M. Švarcienė,
A. Neimanienė,
R. Premeneckienė,

B. Mainelienė,
J. Matulevičienė, 
A. Karsokas.

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos ir Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio vardu sveikinu Dirvą, mininčią 50 metų 
našaus darbo sukakti. Linkiu, kad ir antroje šimtmečio 
pusėje Dirvos kelias būtų Lietuvos kelias.

Br. Nemickas,
Lietuvos Nepriklausomybės Talkos 

ir Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Pirmininkas

d -------- ———
50 metų "Dirvos” Jubiliejaus proga, mes džiaugia

mės ir didžiuojamės Jūsų nueitu keliu ir atliktais dar
bais. Lietuviškas žodis mūsų ginklas kovoje dėl Lietu
vos laisvės, dėl lietuvybės ir lietuviškos kultūros išlai
kymo. Šia proga, sveikiname Dirvą ir linkime ir toliau 
stovėti lietuviškų reikalų sargyboje.

Su gilia pagarba Jums!
Jūsų

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai

Minint garbingą Dirvos sukaktį, sveikiname ją, 
linkime ištvermės ateity, pasižadėdami visokeriopą mo
ralinę paramą, pridedame ir materialinį priedą.

ALT S-GOS SKYRIAUS VALDYBOS 
IR SAVO VARDU

E. Cibas 
Boston, Mass.

Sukakties proga sveikinanŲDirvą AMERIKOS LIE
TUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS BOSTONO SKYRIUS 
per Vilties Draugijos valdybos vicepirmininką inž. E. 
Cibą prisiuntė 150 dol. auką.
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