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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PADALINTIEMS GERIAU. Nijolė Grybauskaitė - Clevelando 
kandidatė į 'Miss Lithuania’

NAUJAUŠI SOVIETŲ PASISAKYMAI VOKIE
TIJOS PROBLEMOS REIKALU PARODO JŲ 
NORĄ ĮAMŽINTI DVI VOKIETIJAS. — TOKS 
NORAS PASTEBIMAS IR ABEJŲ VOKIETIJŲ 
ĮVAIRIUOSE SLUOKSNIUOSE, NEPAISANT 

VISŲ DŪSAVIMŲ APIE SUJUNGIMĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------------
pusės sovietai pasiūlė 
remti abejų Vokietijų 
prašymus priimti jas į 
Jungtines Tautas, pa
naikinti NATO ir Var
šuvos karinius paktus, 
už tai žadėdami prisi
dėti prie garantijų Eu
ropos valstybių saugu
mui ir sušaukti Euro
pos valstybių konferen
ciją tuo reikalu be a- 
merikiečių dalyvavimo. 

Kitaip tariant, sovie
tai norėtų dabartinės pa
dėties, status quo, for-

Gegužės 18 d. Sovietų 
Sąjungos vyriausybė at
sakė į Vakarų Vokieti
jos kovo 25 d. memo
randumą, kuriuo buvo 
siekiama ’ širdingesnių’ 
santykių su Rytų Euro
pos valstybėm. Kaip rei
kėjo tikėtis, sovietai įs
pėjo vokiečius nebandyti 
kokiu nors būdu prieiti 
prie atominių ginklų, 
grąsindami ’ sunkiomis 
konsekvenci jomis’, už 
kurias patys vokiečiai 
bus atsakingi. Iš kitos

KARDINOLAS CUSHING PASIRASE 
JAUNIMO PETICIJA

Bostono arkivyskupas 
kardinolas Cushing pa
sirašė Jaunimo Petici
ją, prašančią Jungtines 
Tautas pasmerkti rusų 
kolonializmą Europoje 
ir grąžinti Lietuvai lais- 
nę ir nepriklausomybę. 
Jo parašas gautas per 
Jadvygą Tumavičienę.

Jaunimo Peticiją visa
me laisajame pasaulyje 
pasirašė tūkstančiai lie
tuvių, latvių, estų ir ki
tataučių Lietuvos bičiu
lių. Daugelis iš kitatau
čių pirma kartą susipa
žįsta su Lietuvos paver
gimo faktu. Ypač ši ak
cija naudinga universi
tetuose ir mokyklose, 
kur vykusiai parašus 
renka mūsų jaunimas. 
Rinkdami parašus jie 
papasakoja apie Lietuvą.

Jau grįžta užpildyti 
parašų lapai iš Brazili
jos, Australijos, Argen
tinos, Kanados, JAV 
miestų ir miestelių. To
limojoj Naujojoj Zelan
dijoj jau surinkti virs 
5,000 parašų, jie jau tuoj 
turės 10,000. Italijoj pa
rašai renkami ant itališ' 
kų lapų su itališkais pa
aiškinimais, Vokietijoj 
— ant vokiškų, ir t. t.

Jaunimo Peticiją pasi
rašo paprasti fabrikų 
darbininkai ir tų fabri
kų savininkai, pasirašo 
krautuvininkai, polici
ninkai, kareiviai, kari
ninkai, kunigai, vysku
pai, kardinolai, kongres- 
manai, maži ir dideli 
valdžios pareigūnai.

Clevelande Aleksas 
Banys jau turi netoli tri
jų tūkstančių parašų su
rinkęs pats vienas, jis 
žada tuoj gauti 4,000. 
Rochesteryje Petras 
Matiukas surinko 700, 
Brooklyne Jonas M. Dum
čius gavo 540 parašų 
ir paprašė dar daugiau 
Peticijų lapų, Woodha- 
vene gyvenąs Antanas 
Vainius paprašė 100 la

pų (2000 parašų) ir ža
da rinkti parašus New 
Yorke, kur ši akcija dar 
pamažu vyksta. Dr. Vy
tautas Vygantas išsiun
tė šimtus Jaunimo Pe
ticijos lapų po visą pa
saulį savo pažįstamiems 
ir draugams kitatau
čiams. Sidrių šeima 
Strestor, Illinois, rinko 
parašus šimtais.

Jaunimo Peticija turi 
išjudinti viso pasaulio 
lietuvius. Tai kiekvieno 
mūsų pareiga ją pasira
šyti ir surinkti po šim
tą parašų. Turim rinkti 
kiekvienas, nes kiti už 
mus nepajėgs visko pa
daryti.

Jaunimo Peticijai pa
rašai turi būti be poil
sio renkami iki birže
lio 19. Užpildytus lapus 
grąžinti PLB Jaunimo 
Metų Talkos Komisijai: 
Vytautas Kamantas, 477 
Cole Plaza, Willowick, 
Ohio 44094, arba vieto
vės Jaunimo Metų ko
mitetams ar LB apy
linkėms.Ten taip pat ga
lima gauti tuščių Jauni
mo Peticijos lapų. 

PLB inf. ti lygias teisės Europos

malaus pripažinimo ir 
amerikiečių pasitrauki
mo iš Europos. Už tai 
jie siūlo ir iš savo pu
sės pripažinti tą status 
quo. Ka'ip žinia, iki šiol 
Bonnos vyriausybė, siek
dama galimai geresnių 
santykių su sovietais ir 
jų bloko valstybėm, sie
kė išvengti nusistovėju
sios padėties (Rytų Vo
kietijos suverenumo ir 
Oderio-Naisės sienos su 
Lenkija) pripažinimo. 
Kadangi Vakarų Vokie
tija yra didelė ūkinė ga
lybė, jai iki šiol ir se
kėsi pravesti tą sąlygą. 
Taip, pavyzdžiui, so
vietų satelitams pripa
žinus Rytų Vokietijos 
suverenumą, Bonnos vy
riausybė neturi su jais 
'diplomatinių’ santykių, 
bet tik prekybinius, nors 
prekybinės misijos at
lieka tas pačias funkci
jas kaip diplomatinės . 
Atrodo, kad Maskva ma
no, jog atėjo laikas to
kiam ’nekaltybės' išląi- 
lymui padaryti galą ir 
siekti formalaus dabar
tinės faktinės būklės pri
pažinimo.

Momentas tam yra la
bai geras. Esame būklė 
tęsiasi jau 20 metų, 
perspektyvų jos pakeiti
mui nesimato jokių. JAV 
įklimpo Vietname; de 
Gaulle siekia kaž ko - 
kios santvarvės su so
vietais prieš Vokietiją; 
dėl vokiečių teisės tu
rėti tam tikrą įtaką į 
atominių ginklų panau
dojimą NATO sąjungos 
rėmuose iki šiol konkre
čiai nesusitarta; McNa- 
mara įspėjo Vakarų Vo
kietijos krašto apsaugos 
ministerį von Hassel, 
kad JAV pageidauja di
desnių amerikiečių gink
lų užsakymų ir savos 
(vokiečių) kariuomenės 
padidinimo, kad tuo bū
du JAV galėtų sumažin
ti savo kariuomenę Eu
ropoje. Visa tai sukėlė 
Vokietijoje minčių, kad 
ko gero reikia apsipras
ti su susidariusia padė
tim, ją formaliai pripa
žinti ir tuo pačiu įsigy- 

Pasidalinimas įtakos zonomis...

politikos žaidime, nės 
vokiečiams patiems su
sirišus sau rankas, ta 
padėtimi naudojasi de 
Gaulle, naudojasi kitos 
Europos valstybės ir ga
lų gale sąskaita už tai 
patiekiama Vokietijai.

Pradėti pasiruošimai 
'bendradarbiavimui’ — 
kalbėtojų ir spaudos pa
sikeitimai, nors praktiš
kai ir neįvykdyti, aukš
čiau minėtas nuotaikas 
dar daugiau sustiprino. 
Sekmadienį, gegužės 15 
d., įvykusi milžiniška 
vokiečių tremtinių de
monstracija Bonnoje tų 
bendrų nuotaikų nepakei
tė, nors ir vyriausybės 
ir opozicijos atstovai ža
dėjo neatsisakyti nuo 
pretenzijų į atimtas te
ritorijas. Tos de
monstracijos aprašy
mai nėra vienodi. Tuo 
tarpu kai Muenchener 
Sueddeutsche Zeitung 
iškelia tremtinių šūkį, 
kad atsisakymas nuo te
ritorijų yra išdavimas, 
Hamburgo Die Welt kon
statuoja, kad demonstra
cija buvusi "patenkintų 
veidų pasižmonėjimaš 
Bonnos turguje!" Buvo 
ten ir susirėmimų tarp 
studentų, 'bendradarbia
vimo’ šalininkų ir senes
nių tremtinių, bet jų 
mąstąs nebuvo didelis.

Labai įdomiai būklę ko-; 
mentuoja šveicarų "Die 
Weltwoche":

"Ir taip apie vidurnak
tį, gerokai įgėrus čia 
Vakarų Vokietijoje whis- 
ky, ten Rytų Vok. vod- 
kos, patylomis prisipa
žįstamą: "man asmeniš
kai nereikalingas joks 
susijungimas." Ir tai sa
ko ne tik šeimininkės, 
kurios nemėgsta permai
nų ir neramumų. Taip 
kalba įtakingi biznieriai, 
atsakingi pareigūnai ir 
galvoją politikai. Po 20 
metų vokiečiai atrado, 
kad būti padalintiems 
yra geriau ir patogiau, 
negu suvienytiems. Jie 
mato, kokie jie yra tvir
ti abejose pasaulio sto
vyklose; jie priimami 
kaip draugai Baltuose 
Rūmuose taip pat i r
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Gegužės 21 d. J. K. Clevelando Komiteto surengtame 
vakare buvo pravesti kandidatės j ”Miss Lithuania" rin
kimai. Rinkimus laimėjo Nijolė Grybauskaitė. Antroj vie
toj liko Dalia Orantaitė ir Guoda Stuogytė. Jos buvo iš
rinktos iš 7 kandidačių (R. Gaidžiūnaitei rinkimuose ne
dalyvavus).

Vakaras šv. Jurgio parapijos salėje sutraukė daug 
svečių, gi ypatingai jaunimo. Iš gražiai pasisekusio pa
rengimo tikimasi paramos Jaunimo Kongreso reikalams.

Nauja tvarka namams atimti
Vilniuje paskelbė "LTSR Ci

vilinio Kodekso" pakeitimą, 
kuriuo nustatoma, kad "Pilietis, 
kuris statosi arba perstato gy
venamąjį namą (arba jo dalį), 
ūkinį pastatą ar įrenginį, ne
turėdamas reikiamo leidimo ar 
šiurkščiai pažeisdamas patvir
tintą projektą .neturi teisės šio 
pastato parduoti, padovanoti ar 
išnuomoti ir pan. Šis pastatas 
rajono (miesto) Tarybos vykdo
mojo komiteto sprendimu nu
griaunamas paties statytojo ar 
jo sąskaita. Užbaigtas statyti 
ar perstatytas gyvenamas na
mas gali būti teismo sprendi
mu neatlyginamai paimtas ir 

perduotas į vieti
nės Tarybos fondą, o iš staty
tojo ir su juo gyvenančių asme
nų teismine tvarka gali būti 
atimta teisė naudotis gyvena - 
muoju plotu tame name".

Pirmoji šio nuostato dalis ga
li atrodyti lyg skirta saugoti, 
kad nebotų vykdoma techniškai 
ar architektūriškai neleistina 
statyba. Bet antroji dalis tą 
mintį pašalina, nes pastatytą 
ar paerdvintą namą siekiama

Kremliuje. Po dvejų 
dešimtmečių jie nujau
čia, kokia rizika gali 
atnešti suvienijimas. 
Abi dalinės valstybės ... 
paskutiniais metais pel
nėsi iš padalinimo. Pa
dalinta vokiečių imperi
ja šiandien jau pergy
veno savo pralaimėji - 
mą, likusi vieninga ji 
dar šiandien kentėtų 
nuo žiaurios taikos su
tarties."

ne panaikinti, ne taisyti, o tik 
atimti iš "privatininko". Būdin ■ 
ga, kad toks pastatas gali būti 
ir neatimtas. Kuriais atvejais 
galės būti į "nereguliarumus" 
užsimerkta, įstatymas, žinoma, 
nenurodo. (ELTA)

V

Zebriūnas surado 
'Mažqjj princą’

Du tūkstančiai berniukų iš 
Lietuvos ir Rusijos buvo siūly
ti Mažojo princo rolei A. Že- 
briūno rengiamame filme "Ma
žasis Princas". Pasirinktas še
šiametis Evaldas Mikaliūnas, 
iš Vilniaus.

Filmas bus spalvinis ir pla- 
čiaekraninis. Scenarijų, pagal 
Saint-Exupery veikalą, parašė 
pats režisorius Arūnas ŽebriŪ- 
nas (Veikalo autorius — pran
cūzų rašytojas ir lakūnas, žu
vęs kare, 1944 m.) Filme reika
lingi tik trys aktoriai, iš kurių 
svarbiausias -- Mažasis Prin
cas. Suaugusiojo (žmogaus pen
kiuose asmenyse) vaidmeniui 
pakviestas Panevėžio dramos 
teatro aktorius Donatas Banio
nis, o lakūno -- gruzinų kino 
aktorius Otaras Koberidze. Fil
muos Algirdas Digimas. Dai
lininkas — Leonardas Gutaus
kas, kompozitorius -- Teisutis 
Makačinas. Filmavimas iš da
lies vyks Vilniaus studijoje, iš 
dalies Kara Kūmų dykumoje, Vi
durinėje Azijoje. Vilniaus Tie
sos pateikta informacija nemi
ni, kokia kalba bus vaidinama. 
Kitais atvejais toks klausimas 
nekyla, bet šiuo atveju tos in
formacijos pasigendama, nes 
filmas aiškiai taikomas plates
nei rinkai, be to dalyvauja ak
torius gruzinas. (ELTA)
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Paslaptingas pasiuntinys tarp 
Berlyno ir Londono

1939 m. rugpiūčio 24-27 d.

Goeringo užaliarmuotas, 
paslaptingas asmuo rugpiū
čio 24 d., 8 vai. ryto išskri
do iš Stockholmo. Nusilei
dęs Berlyne, tuoj nuskubė
jo į Espalanade viešbutį. 
Čia atvyko jo ieškoti ir su 
automobiliu nuvežė į Karin- 
hall (Goeringo rezidenciją), 
kur vokiečių aviacijos vir
šininkas nekantriai laukęs, 
pasveikino šiais žodžiais: 
"Malonu jus matyti, Herr 
Dahlerus!"

Birger Dahlerus, taip tik
rumoje vadinosi nepažįsta
masis, buvo švedų pramo
ninkas, keletą metų vadova
vęs Anglijoje Skefto Bali 
Bearing kompanijai, turėjo- 
Anglijos vyriausybės sluok
sniuose daug draugų.

Goeringas su juo susipa
žino Berlyne 1934 m., po to 
keletą kartų matėsi. Pasku
tinį kartą rugpiūčio 7 d. 
nrie Daniios sienos Nissen 
Kooge. Toj konferencijoj 
dalyvavo ir anglas Charles
F. Spencer, įtakingas kon
servatorių partijoje asmuo. 
Persiskirdami jie sutarė 
dėti visas pastangas, kad 
įvyktų susitikimas tarp 
dviejų kraštų atstovų.

— Aš jus iškviečiau, —• 
pareiškė Goeringas Dahle- 
rusui, nes padėtis pavojin
ga ir aš negalvoju, kad mū

sų užsienio reikalų minis
terija galėtų ar norėtų už- 
megsti artimesnį ryšį su 
Foreign Office. Yra būtina 
pašalinti nesusipra t i m u s 
tarp Vokietijos ir Anglijos, 
kurie galėtų privesti prie 
pasaulinės katastrofos. Aš 
noriu jums pavesti misiją. 

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.

Ar jūs sutiktumėte man 
pagelbėti išvengti pasaulinį 
konfliktą?

— Negali būti ir kalbos. 
Sutinku.

— Ačiū, — pasakė Goe
ringas. — Grįžkite Berly
nan ir būkite mano dispo
zicijoje.

10 vai. 30 min. vakaro 
Goeringas pas k a m b i n o 
Dahlerusui.

— Viskas gerai. Reikia, 
kad jūs tuojau pat vyktu
mėte į Londoną. Pasimaty- 
kit su Chamberlainu ir pa
kartokit jam tai, ką aš sa
kiau Nissen Kooge, kad aš 
duodu kario žodį, jog ne
žiūrint, kad esu vadas ga
lingiausios pasaulyje avia
cijos. dėsiu visas pastan
gas, kad nekiltų karas.

Už valandos Dahlerus iš
skrido į Londoną. Keliavo 
svetimu vardu. Atvyko auš
tant ir įteikė pastabas lor
dui Halifaxui, tuometiniam 
britų užsienio reikalų mi
nistrui, bet tas nieko neno
rėjo atsakyti nesimatęs su 
Hendersonu, kuris kiekvie
nu metu buvo laukiamas 
atvykstant.

Sir Nevile Henderson, 
britų ambasadorius Berly
ne, į Downing Street atvy
ko po pietų ir perdavė Hit
lerio pasiūlymą britams pa
sirašyti sąjungą, žadėda
mas eiti jiems į pagalbą 
kurioj pasaulio daly reikė
tų.

Nustebęs Halifax tuojau 
painformavo Chamberlainą. 
Abu nusprendė, kad daly
kas rimtas ir pasiūlymo ne
galima atmesti nepasitarus 
su kitais ministeriais. Su
šaukti posėdžiui vyriausy

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

bės nariai užsidarė Down- 
ing Street kabinete.

Nesitikėdamas būti pri
imtu ir vyriausybės posė
džiui užsitęsus, Dahlerus 
nutarė grįžti Berlynan. Vie
ton konkrečių pasiūlymų, 
jis parsivežė iš Halifaxo 
laiškelį: "Mes galvojame, 
kad svarbiausia laimėti ke
letą dienų. Mes dar galuti
nai neapsisprendėme dėl 
pasiūlymo (kalba eina apie 
sąjungą tarp Vokietijos ir 
Anglijos). Ambasado r i a i 
mums padės aiškiau daly
kus matyti..."

Bet pirm negu baigėsi 
-diena, incidentas įvyko tarp 
Ribbentropo ir Goeringo.

Vokiečių aviacijos virši
ninkas Goeringas buvo 
įsteigęs "Ieškojimų institu
tą", kuriame specialistai 
perimdavo telegramas ir 
jas iššifruodavo. Paskuti- 
niom dienom jie užregistra
vo Dahlerus telefoninius 
pasikalbėjimus ir susekė jo 
keliones į Londoną. Pagal 
instrukcijas jie tuojau pa
informavo užsienio reikalų 
ministeriją, nes buvo už
miršta įspėti, kad šiame rei
kale tylėtų.

Galima įsivaizduoti Rib
bentropo pyktį, kai sužino
jo, kad Goeringas, aplenkęs 
jį .siuntė savo "pasiuntinį” 
į Londoną deryboms. Kaip 
jis drįso kišti savo nosį į 
užsienio politikos reikalus? 
Tad jis nusprendė Hitlerį 
sukiršinti prieš Goeringą.

— Ar jūs žinote, kad tas 
Dahlerus yra pavojingas 
asmuo? — pasakė jis Hit
leriui. — Tai anglų žvalgy
bos agentas! štai su kokiais 

asmenimis Goeringas susi
deda.

Bet Goeringas nusprendė 
užbėgti už akių. Jis nusi
vedė Dahlerus pas Hitlerį, 
kuris dar nemiegojo, nors 
jau buvo vėlus laikas.

V a i k š č lodamas išilgai 
kambario jis pradėjo dės
tyti savo pasiūlymus ang
lų vyriausybei, kuriuos įtei
kė per pasiuntinį Hender- 
soną.

— Aš pasiūliau sąjungą 
Anglijai ir pažadėjau ginti 
jos imperiją su vokiečių ar
mija bet kurioj žemės daly, 
jei ji bus grasinama. Ar 
žinote ką tas reiškia dabar
čiai, ir ateičiai? Tai milži
niškas pasiūlymas Anglijai. 
Tegu ji geriau priima, nes 
antrą kartą nesiūlysiu.

Paskui rėkiančiu balsu 
pradėjo grasinti:

— Jei Anglija atmes ma
no pasiūlymą, aš statysiu 
povandeninius laivus, daug 
povandeninių laivų.

Ir po kelių sekundžių pri
dėjo:

— Ag gaminsiu lėktuvus, 
daug lėktuvų ir sunaikinsiu 
savo priešus.

Staiga jis sustojo vaikš
čiojęs ir sustojo priešais 
Dahlerus.

— Herr Dahlerus, aš 
jums išdėsčiau savo mintis. 
Dabar jūs jas žinote. Vyki
te tuojau pat į Londoną ir 
pakartokit anglų vyriausy
bei. Aš biiau, kad Hender- 
sonas galėjo manęs nesu
prasti, o aš noriu būtinai 
pasiekti susitarimą.

Per pietus Dahlerus lėk
tuvas nusileido Croydone, 
kur jo jau laukė Foreign 
Office automobilis. Prista
tytas į Downing Street,jis 
rado laukiančius Chamber
lainą, Halifaxą, Wilsoną ir 
Cadoganą.

Dahlerus pakartojo Hit
lerio pasiūlymą. Bet šis Hit
lerio karinės pagalbos pa- 
siūlvmas, kurį laikė dideliu 
dalyku, kaip tik užgavo an
glus. Jie jautėsi įžeisti. Bet 
anglai buvo perdaug realis
tai atmesti bendrumoje Hit
lerio pasiūlymą:

Hitleris jiems sakė: "Aš 
siūlau jums savo sąjungą 
su sąlyga, jei man padėsite 
sureguliuoti Dancigo pro
blemą”. Anglai atsakė: 
”Mes norime kalbėtis su są
lyga, kad jus pradžioj su- 
tvarkytumėt Dancigo pro
blemą. Jei tas bus padarytą 
taikingom priemonėm, ta
da galima bus kalbėti apie 
sąjungos sudarymą”.

Už valandos Dahlerus iš
skrido atgal į Berlyną, kur 
tuoj . pat padarė raportą 
Goeringui, o šis nuvyko pa
informuoti Hitlerį.

Antrą valandą rytą Dah- 
lerui paskambino Goeringas 
ir džiaugsmingai pranešė, 
kad Hitleris sutiko taikin
gu būdu su lenkais derybų 
keliu spręsti Danzigo ir ko
ridoriaus problemą. Bet jis 
norįs, kad Anglija įtikintų 
Lenkiją tuojau pat pradėti 
derybas su "Vokietija.

Dahlerus perdavė šį pra
nešimą Anglijos ambasado
riui ir užmigo, jausdamas, 
kad daug pasidarbavo tai
kai.

Kitame numeryje: "Len
kų raiteliai bus už kelių 
dienų Berlyne__ ”

HELP WANTED MALĖ

WANTED 
LATHE HAND 

MACHINIST 
GRINDER HANDS 

CENTERLESS & INTERNAL 
STF.ADY WORK. 

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

313 — PR 6-7000 
(57-59) 

lst CLASS 
PLAST1C MOLD MAKERS 

TOOL MAKERS 
PANTOGRAPH OPERATORS

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

731-1210

Steady year round employment. Full
benefits, overtime. Opportunity for
advancement vvith progressive tool
shop.

(54-63)

Actual costs of the lašt 
1125 consecutive 

funeral services conducted 
by William F. Cushing, Ine.

STRUCTURAL STEEL 
l’roject Engineers 

Squad Leaders 
Openings are now avalable vvith 

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

HARRIS STRUCTURAL STEEL 
CO.. INC.

All replies strietly condential. 
(58-60)

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)

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

To build small progressive dies from 
part prints. Full or part time. Ton 
wages & overtime. Life and hospita- 
lization, fringe benefits. Steady work.

CASS MACHINE
69 1 ANTOINETTE 
DETROIT, MICH.

(58-67)

CASS MACHINE
To . run drill presses. Full or part. 
Steady work. Top wages & overtime. 
Life and hospitalization. Fringe ben
efits.

UNSKILLED HELP
69 1 ANTOINETTE 
DETROIT. MICH.

(58-67)

CRANE 
OPERATORS

STEEL \VAREHOUSE. F.XPERI- 
ENCED ON OVERHEAD CRANES. 
SECOND & 3rd SHIFTS.

KASLE STEEL 
CORP.

4343 Wyoming Dearborn, Mich. 
(58-64)

HELP WANTED FEMALE

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 

(57-6Q)

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 RAP1DS, MICH 
(57-66)

S C H O O L S

SACRED HEART 
SCHOOL

RF.SIDENT SCHOOL FOR
BOYS GRADE 4—THROUGH—8

BROTHERS OF THE
SACRED HEART

ANDOVER, MASSACHUSETTS 
(57-64)
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IR VĖL KARTOJAME 
SAVO PRAŠYMĄ
Tenka atsiprašyti gerbia

mu Dirvos skaitytojų, kad 
esame priversti vėl primin
ti ^vairių organizacijų va
dovybėms ir komitetų na
riams Dirvoje 1965 m. spa
lio mėn. 4 d. (106 nr.) til
pusi prašymą ir ištisai jį 
pakartoti.

Matyt, yra pasikeitę dau
gelio organizacijų vadovy
bės, kad vėl nebebojama 
ankstyvesnių mūsų nurody
mų apie ”pranešimus” ir 
”k ores pondencijas” ruo
šiamų balių, pobūvių, ban
ketų, koncertų ir pan. rei
kalu. O buvome nurodę ir 
prašę atsižvelgti į tai, kad 
kvietimas "gausiai atsilan
kyti į balių”, perkant bilie
tus ir dar daugiau pinigų iš
leidžiant "gausiomis gery
bėmis” paruoštame bufete 
— yra ne kas kita, kaip 
skelbimas.

Redakcija, anaiptol, ne
atsisako patarnauti visoms 
lietu viškoms organizaci
joms skelbiant jų ruošia
mus parengimus. Tik ne 
vien Dirva, bet ir jokia ki
ta lietuviško laikraščio re
dakcija negali suprasti tų 
rengėjų, kurie tūkstančius 
dolerių siekiančioje baliaus 
išlaidų sąmatoje jokiu bū
du negali rasti vietos to ba
liaus reklamos pozicijai. Tai 
tik keletos dolerių objektas, 
bet kartu ir principinis da
lykas. Nereiškia n t preten
zijų į balių pelnus, numaty
tus skirti įvairiausiems ir 
kilniausiems tikslams, bet 
keliais doleriais pretenduoti 
už pagarsinimą gi nėra di
delė nuodėmė. Ypač, kad ne
didelė, be ilgų istorijų tokia 
baliaus ”korespondencija” 
tekainuoja 2, 3 ar 4 dol., 
priklausomai nuo jos dy
džio ir apimties. Ar tai iš 
tikrųjų tokia jau skausmin
ga pozicija, kurios baliaus 
rengėjai negali pakelti? Ne
jaugi jie, anot J. Bačiūno, 
spaudą laiko tik tarnaite? 
o gi tarnaitės irgi veltui ne

ATVIRAS LAIŠKAS ALT
PIRM. A. RUDŽIUI

Savo kalboje, pasaky
toje LB Tarybos suva
žiavime Detroite, Jūs 
gyrėte senuosius išei
vius ir smerkėte kai ku
riuos naujuosius. Apie 
senuosius taip kalbėjot: 
"Senojoje lietuvių išei
vijoje 1OŪ31 .1'1 J lė Vx 2 - 
no, kuris būtų norėjęs 
bendradarbiauti su Lie
tuvos pavergėjais ru
sais” (Draugas ir Dar- 
bi.unkas, 1966. 5. 6).

The Lithuanian Newspaper 

Eetablished 1915

dirba. Tiesa, rengėjai įdeda 
labai daug laiko ir darbo 
baliaus paruošimui ir tin
kamam jo pravedimui. Ren
gėjai dirba užsimotam tiks
lui be atlyginimo. Ir spau
da nemato reikalo iš visų 
parengimų pasipelnyti. Ji 
nori tik tos mažos duoklės, 
kuri jai teisėtai priklauso 
ir kurios reikalauja laikraš
čių leidėjai vis augančioms 
spaudos ir darbo medžiagų 
išlaidoms padengti. Tai vi
sai natūralu ir daugelis or
ganizacijų tą puikiai su
pranta, ir už tą jų suprati
mą esame labai dėkingi.

Kitas dalykas, tai tų "ko
respondencijų” apie ruošia
mus parengimus pavėluo
tas išsiuntimas redakci
joms. Be abejo, kad baliui 
ruošti užsimojama ii’ viskas 
planuojama keliais mėne
siais iš anksto. O kažkodėl 
dažnos koresponden c i j o s 
ateina arba paskutinę die
ną, arba laikraštį jau išve
žus į paštą. O parengimų 
rengimų rengėjams kaip tik 
turėtų rūpėti savąją visuo
menę iš anksto informuoti, 
kad ji galėtų apsispręsti ir 
į parengimą eiti iš anksto 
pasiruošus. Tai taip pat at
rodo labai natūralu, bet ne 
visad taip išeina ...

Neįžiūrėdami blogos va
lios, nei noro pasinaudoti 
spaudos ''tarnaitėmis”, ap
linkybių esame priversti 
dar kartą priminti parengi
mų rengėjams (kurie dar 
to iki šiol nežinojo), kad 
visi tie parengimai su ap
mokamais įėjimo bilietais, 
bufetu ir kitais pajamų 
šaltiniais spaudoje bus skel
biami su sąlyga, kad rengė
jai nesupyks gavę mažą 
sąskaitėlę. Tokiuose prane
šimuose privalo būti nuro
dytas asmuo, kuriam sąs
kaita siųstina.

Būtų malonu, kad atei
tyje prie tos temos neberei
kėtų grįžti. — (j. č.)

Apie naujuosius išei
vius kalbėjot šitaip: "Nū- 
nai mūsų pačių tarpe at
siranda žmonių, kurie 
patys nori ir kitiems 
siūlo visokį politinįben- 
dradarbiavimą su Lie
tuvos okupantais ir tau
tos naikintojais” (ibid.).

Skaitytojui čia kyla 
toks klausimas: kas gi 
yra tie visi Bimbos, Mi- 
zaros ir visi kiti susis
pietę apie Laisvę ir Vil
nį - senosios ar naujo
sios išeivijos žmonės? 
Jeigu senosios, tai ar 
jie nebendradarbiauja su 
Lietuvos pavargėjais? 
Jeigu bendradarbiauja, 
tai kuo paaiškinti jų "už
miršimą", teigiant, kad 
senojoje išeivijoje tokių 
"neatsirado nė vieno"?

Dėl Jūsų antro teigi
mo irgi kyla klausimas: 
kas gi yra tie, kurie

1976 m. lapkričio 1 d. bus 
apjungtos abi Vokietijos

POLITINĖ FIKCIJA VOKIEČIŲ TELEVIZIJOJ

Vytautą s

" Abiejų Vokietijų ap
jungimas įvyks 1976 m. 
lapkričio 1 d. Vak. vo
kiečiai sutiks su Oderio 
Neisės siena, Bonnos 
vyriausybė sutiks, kad 
esama dviejų vokiečių 
valstybių (ligšiol rytų 
Vokietija tebevadinama 
sovietu okupacijos Zona 
arba Vidurine Vokietija), 
taip pat Bonna nereika
laus laisvų rinkimų..."- 
tai šūkiai, kurie vak. 
Vokietijos pirmojo TV 
kanalo bangomis buvo 
paskleisti balandžio 20 
d. Fantazija? Ne, pro
grama, amerikiečius se
kant, buvo pavadinta "po
litinė fikcija", jos auto
rium buvo politinis pu
blicistas dr. Ruediger 
Altmann (knygos "Ade
nauerio palikimas" au
torius), matomas kan
clerio Erhardo draugy
stėje, be to - Vokieti
jos Pramonės - Preky
bos rūmų pareigūnas.

Dar prieš TV progra
mai pasirodant, atsira
do smerkiančių balsų, 
buvo kalbama: "tai pa
saka vaikams" (Die 
Welt), E. Lemmer, Bon
nos įgaliotinis V. Ber
lyne tarė, kad toji "fik
cija” neturinti nieko 
bendra su realybe, kiti 
teigė, kad juk Vokietijų 
apjungimo raktas - tik 
Maskvoje, o apie tai ne
užsiminta. Po progra
mos įvyko diskusijos - 
ir jos rodycos TV ek
rane. Kiekvienu atveju, 
Altmanno "Politinė fik
cija" teikė tam tikros 
sensacijos įspūdį. Gal 
dėl to, kad buvo išju
dinti sunkiai paliečiami

"patys nori ir kitiems 
siūlo visokį politinį ben
dradarbiavimą su Lie
tuvos okupantais"? Ar 
tai tie patys bimbininkai 
-mizarininkai, ar kokie 
kiti? Jei kiti, tai kas 
jie tokie? Kodėl nepasa
kot jų pavardžių? Kam 
slėpti tokius nedorėlius? 
Kai nepasakot, kas jie 
yra, tai skaitytojai gal
voja: gal turit galvoje 
kun. J. Prunskį, Chica
gos Leonus, Clevelando 
Armonus ir kitus lietu
vius, kurie turėjo rei
kalų su okupanto įstai
gomis ar žmonėmis, 
prašydami išleisti savo 
gimines iš Lietuvos? Ar 
gal turit galvoj tuos, ku
rie buvo apsilankę Lie
tuvoj ir, be abejo, turė
jo turėti kokių nors rei
kalų su Inturisto bei ki
tokiais pareigūnais? Ar 
tuos, kurie kalbėjosi su 
atvykusiais iš Lietuvos^ 
Ar tokius veiksmus jau 
laikot bendradarbiavimu 
ir dargi politiniu ben
dradarbiavimu su oku
pantu?

Jeigu taip, tai ar ne
manot, kad toks kai ku
rių naujų ateivių kalti
nimas, nutylint tikruo
sius bendradarbius - 
bimbininkus, skaldo mū
sų patriotinės visuome
nės vieningumą ir ken
kia mūsų bendroms pas
tangoms?

V. Klimaitis

Alseika

akmenys. O gal ir dėl 
to, kad pastaruoju metų
— maždaug nuo vasario - 
kovo mėnesių - kaip tik 
yra pajudėję naujų min
čių, pasiūlymų, idėjų 
vandenys,ir čia pakaks 
prisiminti tik kai ku
riuos būdingesnius bruo
žus: buv. kanclerio Ade
nauerio sparnuotą žodį 
CDU partijos suvažiavi
me apie tai, kad sovie
tai - pasiilgę taikos, to
liau vak. vokiečių atsa
kymą ir tolimesnį su
sirašinėjimą, atvirais 
laiškais, su SĖD parti
jos vadovu ir ligšioliniu 
pabaisa vakariečiams - 
Walteriu Ulbrichtu, - ko
vo 25 d. Bonnos notą, 
kurioje pareikštas noras 
susitarti su Praha ir... 
neatsižvelgta į ligšioli
nius sudėtų pabėgėlių 
reikalavimus, pagaliau, 
į vak. vokiečių pasiūly
mą rytų Vokietijai pa
sikeisti TV diskusijomis 
(rytiečiai tarė "niet") ir 
kt. Toji TV "sensacija" 
tiek sudomino vokiečių 
visuomenė, kad milioni- 
nio tiražo žurnalas 
"Stern" dar iš anksto 
(16 nr.) pasiskubino pas
kelbti po programos vy
kusias diskusijas su vi
sų kalbėjusių nuomonė
mis apie Altmanno "fik
ciją" ar "utopiją".

Tiesą sakant, toji uto
pija turi ir tikrovės 
priemaišų. Altmann nu
rodo, kad dar 1966 m. 
rudenį Bonnos vyriausy
bę sudarys visos trys 
pagrindinės partijos, 
taigi, ir socialdemokra
tai. O apie tai jau kal
bėta 1963, kai Berlyne 
jau buvo pastatyta žino
moji, gėdingoji siena. 
TV žiūrovai išgirdo tokį 
pranešimą: 1966 m. spa
lio 15 kancleris Erhard 
sudarė visų partijų vy
riausybę: vicekancleris
— socialistas H. Sch- 
midt, užsienio reik, mi
nistras — lieka G. Sch- 
roeder, vidaus reikalų,
— Willy Brandt. Vyriau
sybė turinti parengti ini
ciatyvą užsienio politi
kos srityje. Šis darbas 
trunka dvejus metus. 
Erhard su Schmidtul966 
m. lapkričio m. buvo nu
vykę tartis su JAV vado
vais Washingtone. 1967 
m. kovo 2 prez. John
sonas atvyksta į Vak. 
Berlyną ir J.F. Kennedy 
aikštėje pasakytoje kal
boje pabrėžia, kad rytų 
Europos kraštams nesą 
reikalo bijotis grėsmės 
iš vokiečių pusės. Da
bartinė Vokieti j a
— trokšta taikos. Toliau 
Johnsonas, kaip ryškėja 
toje TV "fikcijoje", pa
brėžia, jog nebūsiančios 
pažeistos Lenkijos ir 
Čekoslovakijos sienos. 
(Čia buvo panaudotas se
nesnės nuotraukos, apie 
tai, kaip Erhardas išvyk
davo į JAV, ar kaip John
sonas 1961 m. lankėsi V. 
Berlyne). 1968 m. John
sono pakviesti įWashing- 
toną atvyksta lenkų Go- 
mulka ir Cyrankiewicz. 
Pasitarimai laikyti pas
laptyje.

Dabar jau vykdoma pa~ 
ti "iniciatyva". Erhar
das išpildo beveik visus

Pavasario žiedai Vyt. Maželio nuotrauka

Ulbrichto reikalavimus, 
pradedant "DDR" (arba 
R. Vokietijos) pripažini
mu ir lygiateisėmis 
abiejų kraštų pasitari
mo komisijomis bai
giant. Tačiau kancleris 
reikalauja: turi likti ke
turių sąjungininkų atsa
komybė Vokietijai, ga
lima tartis su R. Vokie
tija dėl abiejų valstybių 
teorijos, pasiūlyta Vo
kiečių Sąjunga tarp dvie. 
jų kraštų. Bonnos vy
riausybė atsisako laisvų 
rinkimų, nereikalauja, 
kaip sąlygos, kad rytie
čiai sugriautų 1961 m. 
pastatytą sieną ... Pa
siūlymai kol kas priim
ti šaltai, Ulbrichtas ne
norėjo tartis, "kol Bon
na sieks atominių gink
lų" ... Tačiau Bonnalie
ka aktyvi, 1968 m. ap
jungimo pasitarimų me
tui atsisako nuo atomi
nio apsiginklavimo, tų 
metų rugpiūčio 1 d. Ul
brichtas nusileidžia:esą 
gyventojai reikalauja ap
jungimo, Bonna sutinka 
su "mūsų sąlygomis". 
Sutariama, kad bus su
daryta Bendra Vokieti
jos Komisija su 25 abie
jų kraštų parlamentų 
atstovais. Visoje Vokie
tijoje skamba varpai, 
gyventojai gyvai disku
tuoja. Net Ulbrichtą — 
kaip nebūtų keista — 
gyventojai nuoširdžiai 
sveikina. Jį sveikina net 
ir popiežius Paulius VI...

Bendroji Komisija pra
deda posėdžius. Darbas 
sunkus, vyksta metais, 
Ulbrichtas, kiek gali, 
vilkina. Vis labiau jun
tamas gyventojų spaudi
mas. Jau pasiekiamas 
dalinis laimėjimas: 1971 
m. Ulbrichtas įsako Ber
lyne nugriauti sieną, pro 
Brandenburgo vartus 
vyksta judėjimas.

1 9 7 3 m. posūkis — 
senstantis Ulbrichtas pa
keičiamas. Jo vietą uži
ma Honecker. Jis siekia 
pasitarimus nutraukti — 
reikalauja socialistinių 
reformų vakarų Vokieti
joje. Bonna nenusi
leidžia, Honeckerį pa
keičia Stoph, jis pasiro
do sukalbamesnis. 1974

m. gruodžio m. rytų 
vokiečiai skelbia: jie su
tinka sudaryti bendrą 
sąjungą. Pasiūloma, pa
kaitomis, kas treji me
tai, rinkti prezidentą. 
Bonna pasirengusi tar
tis. 1975 m. sausio m. 
išrenkamas bendras pre
zidentas. 1976 m. spalio 
m. Paryžiuje įvyksta ke
turių konferencija Vokie
tijos klausimu. Sąjungi
ninkai pritaria apjungi
mui, bet ir reikalauja, 
kad abi vyriausybės ne
siimtų jokių prievartos 
veiksmų. Kai gatvėse 
gyventojai džiūgauja, 
gieda "Tad dėkokime 
Dievui", Bonna ir R. 
Berlynas lapkričio 1 die
ną paskelbia valstybės 
diena. Filmas baigiamas 
žodžiais: "Tad, mano 
ponios ir ponai, prade
damas Vokietijos apjun
gimas".

Toliau sekė autoriaus
Altmanno ir keturių laik
raštininkų diskusinis po
kalbis. Buvo įvairių nuo
monių, svarbiausia, kad 
pernelyg mažai įvertin
tas sąjungininkų vaid
muo. Vėliau buvo prie
kaištų, kad pamirštas ... 
Maskvos vaidmuo. Alt
mann tarė savo nuomo
nę: juk Vokietija pakan
kamai stipri ir jai jau 
metas atsikratyti kitų 
kraštų subjekto vaid
mens. "Vokiečių tauta 
privalo pati pareikšti 
savo valią" — tokia jo 
tezė. Kiti tvirtino, kad 
visas tezes paneigia da
bartinė politinė padėtis. 
Kas žurnalistus ir, at
rodo, žiūrovus labiau
sia įtikino, buvo tai, kad 
tas apjungimas dar už
truks ir gal dar bent 
10 metų, kaip šioje "fik
cijoje", ir kad visi le
dai turėtų pajudėti ne-

- panaudojus ginklų.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ!
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SNIEGUOLĖ' DETROITE
Kada Detroitas dūsta 

ir kvapo nebeatgauna nuo 
įvairių balių ir paren
gimų perprodukcijos, 
tuo tarpu vaikams tų pa
rengimų permaža. Visi 
tačiau sutinkame, jog 
vaikai, lietuviukai, 
mūsų atžalynas, sudaro 
ateities gyvos lietuvybės 
pagrindą ir viltis.

Džiugu, kad šią stam
bią spragą pastebėjo ke
li mūsų kultūrininkai, ir 
tarė-gana delsti, nes 
greit gali būti pervėlu. 
Pasitarę, vyresniųjų 
skautų ir skaučių vado
vai (Gabijos ir Baltijos 
tuntų) apsisprendė ir nu
tarė savo sumanymą 
vykdyti gyvenime, su
ruošti brolių Grimų pa
sakos vaidinimą. Repe
tuojama nuo š. m. sau
sio mėn. Vaidinimas 
įvyks š. m. gegužės 
mėn. 30 d., 4 vai. p. p. 
— kapų puošimo diena 
Lietuvių namuose. Mi
nima pasaka gražiai su
eiliuota Danutės Janku- 
vienės; be to, šį vei
kalą ji ir režisuoja.

Taigi .tyliai ėmė veik
ti Jaunimo teatras De
troite. Jūsų korespon
dentas šią žinią patyrė 
iš skautininkių J. Pe*- 
čiūrienės- ir D. Janku- 
vienės. Norėtųsi tikėti, 
jog šįkart neprašauta 
pro šalį. Juk be kalėdi
nio vaidinimo ir dar ko
kio vieno kito parengi
mo metuose, mūsų vai
kai nieko nemato. Kaip 
jie gali priprasti prie 
lietuviškų vaidinimų, 
(prie lietuviško teatro,) 
jeigu beveik niekas jų 

VIKŠĖIHHI CHI«II.IE PIRKITE SAUJOJE M0IIERT1IIJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRADTDVEJE

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. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy .............. .

2. Imported Canad. wiskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur ...............

neruošia? Tad su džiaug
smu tenka rengėjus pas
veikinti, nes - geriau 
vėliau, negu niekados. O 
visuomenė, ypač turin
tieji lietuviškojo atžaly
no, gyvai ir ryžtingai 
turėtų šį gražų kultūri
nį ir kartu lietuvišką 
užmojĮ, medžiagiškai ir 
kartu moraliai,paremti. 
Teks pakelti stambias 
išlaidas: vien tik ruo
šiamos dekoracijos at
sieis virš 200 dolerių. 
Dekoracijų eskizus ruo
šia dail. Vyt. Ogilvis. 
Dekoracijų paruošimu ir 
jų pastatymu rūpinasi 
Algis Plečkaitis. Rūbų 
eskizus ir jų pavyzdžius 
ruošia dail. St. Smalin- 
skienė.

"Snieguolės” pasa
koje, kaip tokioje ir de
ra, bus įpinta daug dai
nų, klasikinės muzikos, 
šokių ir net vaikiško ba
leto. Dalyvauja 30 ak
torių, pradedant vyres
niais kaip: Lišauskaitė, 
Dūda, Baukys ir baigiant 
penkmečiais vaikučiais. 
Tur būt toks stambus 
užmojis vaikų teatriniam

KUPREVICIŪTĖS KONCERTAS
Kada nutilo paskutinysis 

smuiko akordas, prapliupo 
begaliniai trankios ir entu
ziastingos klausytojų katu
tės. Smuikininkė kartu su 
pianiste akomponiatore tik 
kelis sykius gražiai nusilen
kė. Tai rodė, jog koncertas 
baigtas, kurį ruošė Detroi
to Lietuvių Namuose šio 
miesto lietuviai žurnalistai.

Pas kutinieji smuikinin
kės groti dalykai: Fritz

5th — $5.49
5th — $3.98
5t,h — $2.98
5th — $3.98 

gyvenime be ne bus pir
mas.

Šįkart bus bandoma su 
šios "Snieguolės” pasi
rodymu. Režisorės krei
piamas ypatingas dėme
sys į visa tai, kas pa
traukia vaikų dėmesį, 
kas sukelia įspūdi. Tu
rima daug vilčių laimė
ti vaikų ir jaunimo šir
dis ir pritarimą. Pasi
tarnaudami vaikams, ku
rie Detroite buvo pamir
šti, pasitarnausime lie
tuvybės išlaikymo idea
lui.

Tad turime vilčių, jog 
salė š. m. gegužės 30 d. 
4 vai. p. p., bus pilna 
pilnutėlė; o jeigu ne
tilps — teks ir pakar
toti. Norėtųsi manyti, 
kad Jaunimo Metuose pa
rodytas susidomėjimas 
Jaunimo teatru nebus tik 
šių metų kultūrinių švy
stelėjimu, bet ši idėja 
ne tik Detroite, bet ir 
visose JAV turėtų su
kelti didelį susidomėji
mą jaunimo teatriniu bei 
vokaliniu (chorai) auk
lėjimu, tad kuo daugiau 
vaidinimų vaikams ir 
jaunimui!

VI. Mingėla

Kreisler — Caprice Vien- 
noise ir pačioje baigmėje — 
Jayne Latiolais, suita — 
Lietuviškom temom: šią 
muzikos kompoziciją smui
kui amerikietė autorė pa
rašė susižavėjusi lietuviškų 
melodijų skambumu ir gro
žiu.

Prieš tai solistė pagrojo: 
Edward Grieg, Sonata c- 
minor, op. 45; allegro molto 
ed appassionato; allegretto

5.
6.
7. 

May Wine — Imported ... 
Riccadona Vermouth......
Christian Brothers Wine

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

espressivo alla romanza; 
allegro animato,.

Sekė Johan Sebastian 
Bach, Chiaconna smuikui 
solo iš d-minor Partitos. 
Juliaus Gaidelio Verpėja 
buvo pakeista pačioje pra
džioje paminėtais dalykais. 
Prie viso tų pridėjus: Lu
kas Foss„ Composers holi- 
day, ir Maurice Ravel — 
Tzigane užpildė duotąją 
koncerto programą.

★
Ruošiant smuiko, piano 

ir kitus panašius koncertus 
— rečitalius, rizikuojama 
susilaukti pustuščios salės. 
Ypač šiais metais Detroite 
pastebima įvairių parengi
mų perprodukcija ... Lietu
viai, kaip tyčia, dirba daž
niausia septynias dienas. 
Taigi, pinigo būtų, bet to 
laiko nėra. O kada žmonės 
išvargę, jeigu tą dieną ir 
nedirbtų, jiem tik miegas 
terūpi. Tad ir šį koncertą 
ruošdami j žurnalistai labai 
rizikavo prie pustuštės sa
lės sutikti mūsų smuiko įžy
mybę, beveik pusę pasaulio 
apkeliavusią ir davusią ke
letą šimtų koncertų-rečita- 
lių.

Iš viso E. K. pirmiau iš
kilo kaip šviesi žvaigždė 
tarptautiniame muzikos fo
rume,, o tik po to, kada ji 
jau buvo visų pripažinta 
smuikininkė - virtuoze, ir 
mes, lietuviai, ėmėme rody
ti susidomėjimą savo tau
tos iškilia dukra.

Užtat Detroito smuiko 
mėgėjai laukė su didžiu 
susidomėjimu ir. nekantru
mu šios virtuozės. Virš 
dviejų šimtų klausytojų 
publika parodė aukštą kul
tūros laipsnį savo gražiu 
tvarkos ir tylos dabojimu ir 
iš širdies gilumos plaukian
čiu susižavėjimu preciziškai 
pildomais dalykais. O tie 
plojimai! Po kiekvieno pa
groto dalyko sekė katučių 
audra, kuri dažnai užtruk-

5th — $0.98
5th —$1.29
5th — $1.49

DIVIDEND CHECKS MAUKO 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

A

M

We Invite 
Your Savingi m i rihvd

Joseph F. Gribauskag, Exec. Secy.
^1447 SO. 49Hi CT. • CICERO • 60650 • PHONE 656*6330 

^HOVIS: MON. M; TVfS., TRUKS., FRL 9*5; SAT. 9*1; WI0. UOSIO 
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davo 3-5 minutes.
Tokio didelio pasisekimo 

publikoje retas menininkas 
yra susilaukęs Detroite. O, 
reikia pripažinti, kad dau
gumas atėjusių šio koncer
to išklausyti buvo ne nau
jokai šioje srityje. Daugis 
jų buvo atvykę net iš Ka
nados, o dalis iš tolimesnių 
Detroito apylinkių. Ir ne
nusivylė. Daugybė žmonių, 
kurie šio koncerto negirdė
jo — labai apgailestavo. 
Girdėjosi rimtų pasiūlymų, 
kad ateity, kelios organiza
cijos susidėjusios, geresnė
je — prabangesnėje salėje, 
prie geresnio ir tikro kon
certinio pianino, kada nors, 
rudenį, pakviestų smuiki
ninkę Detroitan, kartu su. 
jos broliu Andrium Kupre
vičium, Clevelande gyve
nančiu pianistu.

Akomponavo irgi žymi 
amerikietė, pianistė Ger- 
trude Kuehfuhs.

Po koncerto, straipsnio 
autorius paklausė virtuozę 
apie jos duotų pasaulyje 
koncertų kiekį. Viešnia at
sakė:

— Ligi šiol esu grojus 
turbūt kelis šimtus koncer
tų. — Niekad negalvojau 
juos suskaičiuoti, tad tiks
liai ir nežinau. Programų 
irgi neturiu.

— Kaip vertinate spau
doje skelbiamas kritikas 
Jūsų koncertus?

— Tikėkite, kad koncertų 
kokybė man nepalyginamai 
daugiau rūpi negu kiekybė. 
Taip pat kritikų pagiros ar 
papeikos irgi nelabai man 
svarbios. Niekas manęs ar
čiau nekritikuoja už mane 
pačią. Tuos skambesio idea
lus, kuriuos aš savyje gir
džiu, man užtrūks visą gy
venimą pastovaus darbo, 
kad galėčiau juos išreikšti. 
— Tuo tarpu turi džiaugtis 
kiekvienu mažu žingsniu 
priekin.

Su džiaugsmu sutikome 
brangią viešnią, kuri mum 

atvežė nuostabios muzikos 
garsų ir praskaidrino kas
dienybės šešėliais aptem
dytą g.yveniuą. Koncertas 
įvyko 1966 m. balandžio 24 
d. Nesakėme sudiev, o tik 
iki pasimatvmo sekančiame 
koncerte, Detroite.

VI. Mingėla

HELP WANTED MALĖ

LATHE HANDS 
ALL-AROUND 
MACHINISTS

Top wages, various fringe benefits, 
paid vacation. Steadv work, overtime.

JOHNSON 
PRECISION 

WORKS
1516 MILITARY RD. 

KENMORE, N. J.
(59-62)

HELP WANTED FEMALE

REGISTERED NURSES 
AND

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

OPEN1NGS FULL AND PART T1ME 
SALARY DEPEND1NG ON 

EXPERIENCE
REGISTERED NURSES $3.50 Shift 

D1FFF.RENT1AL
LICENSED PRACTICAL NURSES 

$1.50 Shift 
DIFFF.RENTIAL

PLŪS MANY OTHER BENEFITS. 
CALL. WR1TE OR APPLY AT 

WILLIAM BEAUMONT 
HOSPITAL

EMPLOYMENT OFF1CF. 
3601 W. 13 MILE ROAD 

ROYAL OAK. MICH.
549-7000

. (49-62)

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. 
Tinie and one-half for overtime. 
Liberal fringe benefits including spe- 
cial assistance to nurses being grad- 
uated this vear 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)

========== JUOZAS ŠLAJUS

KĄ RASIU SUGRĮŽĘS?
ATSIMINIMAI J-------------------------= (2)

Jis nie
ko daugiau negalėdamas padaryti, savo neapykan
tai išlieti sugalvojo iškrėsti šiam ruskeliui iš
daigą — išgąsdinti. Jis užsuko abu laikrodžius, 
kad už pusės valandos tie laikrodžiai pradėtų 
skambėti. Vėliau krautuvininkas labai juokėsi, 
išgirdęs žmonėse kalbant, jog vienas rusų "ofi- 
cierius", grįždamas namo, staiga numetė dvi gar
siai skambančias dėžutes į vieną pusę kelio, o 
pats šoko kiton pusėn į griovį ir išsitraukęs pis
toletą pradėjo šaudyti į numestas dėžutes. Rusas 
išsigando, galvodamas, kad krautuvininkas par
davė jam bombą.

Kai atvyko karininkų šeimos, jos mums atrodė 
kaip kolchozininkės: labai vargingai apsirengu
sios ir daugumas nemokėjo laisvai, kultūringai 
elgtis. Tuo jos ryškiai skyrėsi iš lietuvių tarpo. 
Apsukresnieji kariškiai jau iš anksto buvo pasiun
tę savo žmonoms lietuviškų medžiagų drabužiams 
pasisiūti. Tokios žmonos atvyko geriau apsiren
gusios, išdidžiai kartodamos jų propagandinius 
žodžius: "Pas mus visko yra”. Bet įgudusios lie
tuvio akys lengvai atskyrė, jog rusės buvo ap
sirengusios mūsų "Drobės” bendrovės audiniais. 
Stebėdavomės, kai jų karininkai gatve eidavo 
priekyje, o žmonos rankose nešdavo savo vaiką, 

keliais žingsniais atsilikusios savo vyro užnuga
ryje. Vaikų vežimėliai jiems buvo per didelė 
prabanga.

Visoje Lietuvoje žmonės kalbėjo apie tokį atsi
tikimą. Viena rusų karininko žmona nusipirko 
ilgus naktinius šilko marškinius ir jais pasipuo
šusi atėjo į teatrą Kaune. Aišku, pasinaudodama 
okupantų teisėmis, atsisėdo pirmoje eilėje. Mat, 
Stalino auklėtinė neatskyrė balinės suknios nuo 
šilkinių marškinių.

Ir taip buvome sulyginti su rusais — visi liko
me beturčiai. Likusios prekės buvo sugabentos 
į krautuves, skirtas tik okupantams ir komunistų 
partijos nariams. Lietuviai (ne komunistai) pirk
ti šiose krautuvėse neturėjo teisės. Rusų kariai 
stebėdavosi mūsų krašto turtingumu ir sakydavo, 
jog Lietuva tai mažoji Amerika...

NAIKINA MŪSŲ ĮSTAIGA
Mūsų apskrities ipotekos įstaiga veikė prie 

Tauragės Apylinkės Teismo. Panaikinus Kauno 
Vyriausiąjį Notariatą (1937), apskrities ipotekos 
įstaigos visoje Lietuvoje atliko to Notariato funk
cijas: tvarkė nekilnojamo turto nuosavybės tei
sių įtvirtinimus, tai nuosavybei skolų įregistra
vimus ir pn. Atėjus bolševikams, mūsų darbas 
buvo sustabdytas, o įstaiga netrukus uždaryta. 
Kurį laiką mes dar buvome laikomi, nes kai 
matininkams buvo įsakyta dalynti stambesniųjų 
ūkininkų žemes bežemiams, tai iš mūsų įstaigos 
komunistai reikalaudavo labai skubiai pateikti 
žiniais ir planus apie tuos ūkius (ipotekuotus).

Bolševikai, numatydami kolchozų įvedimą Lie
tuvoje, t. y. besiruošdami visą nekilnojamą tur
tą nusavinti, ruošėsi panaikinti ir mūsų įstaigą, 

nes ji pasidarė visiškai nereikalinga. Komunis
tinėje santvarkoje nėra jokios nekiln. turto nuo
savybės.

Uždarius mūsų įstaigą, prie jos išorinių durų 
bolševikai pastatė rusą sargybinį, ginkluotą šau
tuvu ir durtuvu.

Ipotekos įstaigoje buvo keliolika labai storų 
knygų su geros odos viršais. Kai vokiečiai bol
ševikus išvijo iš Lietuvos, kai sugrįžau atgal 
šion įstaigon Jos sargė papasakojo tokį nuotykį. 
Atėję du rusų karininkai ir sakę norį paimti 
keletą ipotekos knygų. Kai sargė paklaususi, ką 
jūs norite daryti su šiomis knygomis, rusai 
atsakę, jog norį pasisiūti ilgais aulais batus. 
Sargė pagrasinusi kompartijai, kurios visi bijo, 
ir taip išgelbėjusi knygas.

Raudoniesiems Lietuvą užplūdus ir komunistų 
partijai perėmus valdymą, vienu iš pirmųjų val
dininkų Tauragėje buvo atleistas teisėjas-tvarky- 
tojas V. Galdikas. Teismo raštinėje paliko vieną 
kitą tarnautoją, be kurių jiems nebuvo įmanoma 
tvarkyti raštinę. Teisėjas V. Valiulis taip pat 
buvo paliktas ir išlaikė jį teisėjo pareigose net 
iki 1941 m. kovo mėn. Bet teismo posėdžių metu 
prie jo sėdėjo ( po vieną iš abiejų šonų) nieko 
apie teismą nesuprantą liaudies tarėjai: siuvė
jas Sidaras ir akmenskaldis Brundza. V. Valiu
lis išeidamas pareigas perdavė vadinamam liau
dies teisėjui Sidarui, kuris turėjo daugiau svar
bių pareigų mieste ir liaudies teisėjo parei
gose neilgai tebuvo. Tikruoju liaudies teisėju 
liko akmenskaldis, mažai raštingas Brundza, 
kuris ne tik nežinojo kaip bylą išspręstį, bet 
nemokėjo net perskaityti. Užtat jie nepaleido 
patyrusios teismo sekretorės Ant. Špakauskie- 
nės. (Bus daugiau)
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IR APYLINKĖSE

LIETUVIAI - PABALTIEČiy 
PIRMENYBIŲ LAIMĖTOJAI

HELP WANTED MALĖ BABICKO GINTARO ŽEMES

• Clevelando pašto virši
ninkas Nelson E. Sunder- 
meier praneša, kad pašto 
įstaigoje ir skyriuose dar 
yra laisvų vietų. Reikalin
gi pašto valdininkai ir iš
nešiotojai.

Suinteresuotieji turi iš
laikyti egzaminus raštu ir 
privalo gyventi atitinkamo 
pašto skyriaus rajone.

Dėl informacijų kreiptis 
į U. S. Civil Service Exami- 
ners, Room 4240, Main Post 
Office Blgd., Clevelande, 
Ohio.

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, l’/2 autom, garažas, 
porčiai, reikalingi remonto.

Prašo $15,900. Siūlykite 
kainą.

FLORENCE ROME 
REALTY 

Tel. 486-2747 
(58-60)

Pavyzdingos Clevelando 
žaibo tinklininkės

Gegužės 7 ir 8 dienomis 
Toronte įvykusios pabaltie- 
čių krepšinio ir tinklinio 
pirmenybės pasibaigė gra
žiu lietuvių sportininkų lai
mėjimu. Krepšinyje lietu
vių rinktinė, kurioje žaidė 
Čekauskas, Modestavičius, 
Molis, Yanis, Miniotas, Mik- 
naitis, Stanulis, nugalėjo 
estus pasekme 138-89 ir lat
vius pasekme 116-92. Jau
nių rinktinė nugalėjo estus 
80-30 ir latvius 77-44.

Tinklinyje gerai pasiro
dė lietuvių jaunių rinktinė, 
nugalėjusi latvių ir estų 
jaunius. Tik vyrų koman
dai teko pasiduoti geres
niems latvių ir estų tinkli- 
ninkams.

Ypatingai gražiai pasiro
dė lietuvės tinklininkės, ku
rias atstovavo Clevelando 
žaibo komanda (Barzdukai- 

*tė, Besparaitytė, Geležiūtė, 
Mockutė, Jurgaitytė ir 
Čiurlionytė). Lengvai su- 
kirtusios estes ir latves, 
žaibietės pasirodė ne tik ga
biomis tinklininkėmis, bet 
kaip darnus ir darbštus vie
netas atkreipė publikos ir 
spaudos atstovų dėmesį. 
Aprašant rungtynes Drau-

apiegox bendradarbis (rg) 
žaibo tinklininkių komandą 
rašo: ”Niekad neteko ma
tyti lietuvaičių taip gerai 
žaidžiant! Neklysiu teigda
mas, kad tai stropiausiai 
dirbąs vienetas mūsų spor
to sąjungoje. Ryžtas, dar
bas ir tinkamas R. Babicko 
vadovavimas atnešė puikių 
laimėjimų”.

Toliau pastebima, kad 
žaioo tinklininkės dieną 
prieš tai dalyvavo JAV 
AAU pirmenybėse Elkhart, 
Indianoje, kur pasiekė pu- 
siautinalą. žaibietės vis
tiek lėktuvu išskubėję į To
rontą, kur, jų pareiškimu, 
jos turinčios ginti lietuvių 
spalvas.

Iš viso, Clevelando žaibo 
moterų tinklinio komanda 
ne tik gražiu sportiniu pa
sirodymu, bet savo aktyvu
mu, susiklausymu ir darbu 
užsitarnauja daug didesnio 
mūsų visuomenės dėmesio. 
Tai puikios lietuvių ryžto 
reprezentantės, pasišventu- 
sios ne vien sportui, bet ir 
lietuvių vardo iškėlimui. 
Ypatingai gi Jaunimo Me
tuose jų darbą ir pasiauko
jimą reiktų tinkamiau iš
kelti. Bėda tik ta, kad dėl 
jų kuklumo kiek šlubuoja 
informaciniai reikalai.

MACH1N1STS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componetits
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE
LATHES

STASIO BARO

PLOKŠTELE

• Prieš atnaujindami sa
vo namų bei automobilių 
draudimą, palyginkite sa
vo mokama premiją pa
skambindami — V. Gied
raičiui tel. 944-6835.

MILLING
MACHINES

RADIAL 
DRILLS

PASAKA' 10S ANGELES SCENOJE
Los Angeles scenos 

meninkai yra vieni veik
liausių visoj Amerikoj. 
Čia matėme dramų, tra
gedijų, komedijų, paga
liau, griebėmės ir mu
zikinių veikalų (tik dar 
nemėginome operos sta
tyti): žavėjomės sulie
tuvinta "Žaviaja dama”, 
o dabar statomas Pet
ro Babicko keturių veiks
mų veikalas "Gintaro že
mės pasaka”, kuriam 
muziką sukūrė kompo
zitorė Giedrė Gudaus
kienė.

Petrą Babicką kai kas 
prisimename kaip "Mur- 
ziuko" kūrėją (1933 m. 
gavo Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus jaunimo li
teratūros premiją), ki
ti — kaip poetą, dar 
kiti — kaip meniškai 
keliones aprašiusį, ir 
kiek vyresni — kaip pir
mąjį Lietuvos radijo 
Kaune pranešėją, kele
rius 
savo 
jusį. 
nors
su juo arčiau susitikę, 
atsimena jį kaip tyru 
jausmu savo gimtąją 
žemę svajingai mylintį.

Nedaug kas pažįsta jį 
kaip draminių veikalų 
kūrėją, nors, būdamas 
daugialypių gabumų žmo
gus, jis ir čia davė ver
tingą įnašą į mūsų lite
ratūros lobyną.

Su šiuo veikalu losan- 
geliškę visuomenę supa
žindinti rengiasi reži- 
sorius Juozas Kaributas, 
talkinamas režisoriaus 
padėjėjos Dalilės Poli- 
kaitienės. Jo prasitari- 
mu, nė vienas veikalas 
nėra buvęs taip arti jo 
širdies, kaip Babicko, 
"Gintaro žemės pasa
ka”.

"Pasaka?" — gal pa
klausite — "Ar tai ga-

valdomoji 
patenkinta 
nes taip 
kužda jo 

patarėjai,
diena viską

metus klausytojus 
sodriu balsu žavė- 
O visi, kas tik ką 
jo yra skaitę ar

jau gaunama DIRVOJE.
Kaina - Mono - 6 dol.

Stereo - 7 dol.
Užsisakant paštu, prašome prisiųsti 25 c. persiunti

mo išlaidoms!
Mūsų įžymaus solisto įdainuotos operų arijos, gro

jant Stuttgarto simfoniniam orkestrui, diriguojant komp. 
DARIUI LAPINSKUI, suteikia ne tik malonią staigmeną, 
bet kartu tai yra reprezentacinė dovana bet kuriai pro
gai.

Užsisakant siųskite čekį ar money order adresu:
DIRVA,
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103

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)

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES

SUPERIOR 
SAVINGS

GINČE I9O«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

o

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

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalavimas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

Punch Press 
Operator 

All around Machinist 
or Diemaker 

Welders - Fitters
Semi-skilled Labor 

Apply at Shipping Dept. 
8:30 to 11 A. M.

WELDERS
Are welding for structural 
steel fabricator of material 
handling eąuipment. Per
manent position with fringe 
benefits. Apply in person.

DAILY 1-4 P. M.
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 — 468-5000 

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

An ’ Equal Opportunity Employer
(58-66)

MayFran Mfg. Co.
1710 Clarkstone Rd., 

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(58-59)

AMERICANMONORAIL
111 E. 200 St. 

486-5000
An Equal Opportunity Employer

(58-59)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

MACHINE HELP 
WANTED

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS ” 

c*

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuvišku laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų” radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.

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

TURRET LATHE
SETUP & OPERATE

BRO^ N & SHARPE 
AUTOMATIC
SETUP & OPERATE

MAINTENANCE 
MECHANICS

Experience on machines & 
maintaining above machines. 
Steady employment, high 
hourly rate plūs bonus, paid 
and vacations and holidavs, 
fulįy 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)

Ii būti įdomu dide
liems?" Pasaka pasakai 
nelygi, o ir šiaip jau 
Vydūnas kadaise yra ta
ręs , jog pasakos nėra 
fantazijos tik rūkai, bet 
dažnai slepia savyje tau
tos patirtį ir iš jos gi
musią išmintį.

Gintaro Žemės valdo
vas tariasi valdąs sėk
mingai, o jo 
tauta esanti 
ir laiminga, 
jam į ausis 
ministrai ir 
Bet viena
pakeičia. Išvykus me
džioti, tauras pabaido jo 
žirgą, jis atsiduria toli 
nuo savo palydovų, ir 
vienų vienas, kaip eili
nis žmogus, per vargą 
randa prieglobstį tarp 
skurstančių žmonių. 
Tik tada jam paaiškėja 
tikra krašto būklė: kad 
jo žemėj siaučia vargas, 
skriaudos bei neteisybė 
— ir tauta nėra laimin
ga. Valdovas ryžtasi vi
sa pakeisti. Jis atlei
džia netinkamus patarė
jus ir valdžios vykdyto
jus, šalina neteisingu
mą ir gerina visų sa
vo žmonių gyvenimą. Ir 
kada jis, atrodo, tikrai 
suprato valdovo pareigas 
ir uždavinius, kuomet 
tauta ne iš baimės, bet 
nuoširdžiai ima jį gerb
ti ir mylėti, pikti žmo
nės nuodais atima jam 
gyvybę ...

Čia tik žodžiais trupu, 
tį pasakyta, bet estra
doj bus patrauklios de
koracijos, pieštos dai
lininko R. Kalvaičio, 
spalvingi kostiumai, ku
rių eskizus darė daili
ninkė J. Leškienė, o 
siuvo drabužių projek
tuotoja (designer) S. Ta- 
mulaitienė, padedama ki
tų nagingų losangeliečių. 
Bus atskirų žmonių ir 
masiniai vaizdai. Daly
vaus choras, vedamas 
muziko A. Narbuto, ir 
visa Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės tau
tinių šokių grupė su va
dovu E. Radveniu.

Visoj šioj didingoj ap
linkoj vaidins — ir tai 
svarbiausia — rinkti
nių vaidilų, vyresnių ir 
jaunų, telkinys: R. Čės- 
naitė, A. Dūdienė, R. Jo- 
delytė, J. Kaributas, D. 
Kojelytė, P. Marčiuška, 
R. Motiejūnaitė, J. Pap
lauskas, H. Paškevičius 
J. Pėterienė, A. Pet
rauskas, A. Polikaitis, 
V. Radvenis ir A. Vosy
lius. Arijas dainuos so
listai R. Čėsnaitė ir A. 
Polikaitis.

Šis Petro Babicko- 
Giedrės Gudauskienės 
muzikinis veikalas Los 
Angelėse bus vaidina
mas š. m. gegužės 28 
d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak., Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Retai ku
riame scenos kūriny yra 
sukaupta tiek įvairių me
no apraiškų, kaip šiame: 
muzika, daina, šokis, la
kus žodis, raiški vaidy
ba, modernios teatrinės 
technikos atributai. Vei
kalo nemačiusieji bus 
tikrai daug ko nustoję.

Ir vakaro tikslas ne 
eilinis: paremti Lietu
vių Fondą, kuris puose
lės lietuvišką kultūrą, 
ne tik šiandien, bet ir 
rytoj — ir kai daugelio 
mūsų jau čia nebus.

S. J. Paltus



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• 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-

• Australijos LB Krašto 
Valdyba, ryšium su demon
stracijomis prieš J. Paleckį,

paruošė raštą ir suglaustą 
informaciją apie okup. Lie
tuvos "prezidentą” ir su pa
dėka išsiuntinėjo tų aus
tralų laikraščių redakci
joms, radijo ir televizijos 
stotims, kurios skyrė tinka
mą dėmesį lietuvių reikalui.

• Dr. Jonas Maurukas, 
Vilties Draugijos revizijos 
komisijos narys, Dirvos su
kakties proga padidino sa
vo įnašą 25 dol.

• J. Daunoras, iš Chica
gos, siunčia Dirvai geriau-

Pranešame giminėms, bičiuliams ir 
pažįstamiems, kad 1966 m. gegužės 

mėn.. 21 d. Los Angeles mieste tragiš

kai žuvo
A. t A.

KOSTAS ČIURLIONIS.
Velionies kūnas bus atvežtas į Cle- 

velandą ir pašarvotas Dela Jakubs & 

Son laidotuvių, namuose, 936 E. 185 gt.

K. Martus-Martusevičienė
ir šeima

Tragiškai žuvus mylimam vyrui, 
sūnui, broliui ir švogeriui

KOSTUI ČIURLIONIUI 
siunčiame giliausią užuojautą Poniai 
D. ČIURLIONIENEI, Poniai ONAI 
ČIURLIONIENEI, Poniai ir Dr. MAR- 

TAMS, Ponams CININAMS ir jų šei
moms

Sukarevičienė.
Eimontai, 
Melsbakai

KOSTUI ČIURLIONIUI

mirus, poniai K. MARTUS-MARTUSEVJČIENEI, 

šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

R. ir J. čiuberkiai

KONSTANTINUI ČIURLIONIUI 
tragiškai žuvus, jo skausmo prislėgtai motinai p.
O. ČIURLIONIENEI ir seseriai p. K. MARTIE- 
NEI su šeima reiškiame gilią užuojautą

M. Vilkutaitienė
ir

P. D. Mikoliūnai

Tragiškai žuvus

KOSTUI ČIURLIONIUI.
-motiną p. O. ČIURLIONIENĘ, seserį p. K. MAR- 
TUVIENĘ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime

Henrikas ir Marta Macijauskai

SVEIKINDAMI DIRVAI AUKOJO
GR. ir K. SILIŪNAI (per ALT S-GOS RICHMOND 

HILL SKYRIŲ) 10 dol.
LB PHILADELPHIJOS APYL. VALDYBA — 10 dol.

Dail. P. VĖBRA pagaminto DIRVOS dovaną K. S. 
KARPIUI skaitydamas tik už medžiagą. Tai medžiagai 
apmokėti aukojo:

V. URBONAS — 25 dol.
S. KAŠELIONIS — 10 dol.

Likusią išlaidų dali P. VĖBRA paskyrė Dirvos pre
numeratai apmokėti ir aukai.

Su Dirvos sukaktimi gražiai sutapo ir maloni smuik. 
IZ. VASILIŪNO dovana DIRVAI, — siunta Lietuviš
kos Kamerinės muzikos plokštelių.

sius linkėjimus ir 10 dol. 
auką.

CHICAGO
• Rūta Paplėnaitė gegu

žės 28 dieną Chicagoje susi
tuoks su Andrium Pužaus
ku. Jungtuvių apeigos įvyks 
Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, 2745 W. 44th St., 
2 vai. p. p.

Rūta baigusi aukštąjį 
mokslą, dirba kaip med. se
suo ligoninėje. Andrius, be
baigiąs filologiją Roosevel- 
to universitete, kur, kaip 
gabus studentas buvo gavęs 
stipendiją.

BOSTON
• LB Kultūros Klubo 

paskutinis šio sezono susi
rinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 28 d., 7:30 vai. 
vak. Tarptautinio Instituto 
patalpose, 287 Common- 
wealth Avė., Bostone. Pro
gramoje: Dr. Vytautas Ka
volis kalbės literatūrine te
ma : "Dievas egzilėje ir nu
žemintųjų patrioti z m a s”. 
Meninėje dalyje Daiva 
Mongirdaitė-Richardson pa
dainuos keturias Vlado Ja- 
kubėno dainas: "Ežerėlis", 
"Daug turėta mylimųjų", 
"Mėlyni varpeliai" ir "Spin
dulėlis vakarų". Prie forte- 
piono Vytenis M. Vasyiiū-

nas. Giedrė Karosaitė pa
skambins Juozo Karoso 
"Trys preliudai". Bus iš
statyti Vytauto Dilbos pa
veikslai. Po to seks iždinin
ko Juozo Vembrės metinė 
klubo apyskaita. Vicepirmi
ninkių Rimos Bričkienės ir 
E. šarienės pagerbimas. 
Naujo pirmininko rinkimas. 
Senojo pirmininko Izido
riaus Vasyliūno paskutinis 
žodis. Sezono uždarymas 
Bernardo Brazdžionio eilė
raščiu "Benamių daina”, 
kurį padeklamuos Birutė 
Adomavičiūtė. Pabaigai ka
vutė su pyragaičiais ir 
laisvi pašnekesiai, šiam su
sirinkimui nebus siunčiami 
pakvietimo a t vi r laiškiai. 
Šiuo pranešimu visi suinte
resuoti nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti su draugais 
ir pažįstamais.

ŠOKIŲ VAKARĄ 
PAVASARIO ŽIEDUOSE

Rengia Bostono Jaunimo 
Metų Komitetas š. m. gegu
žės 28 d., šeštadienį, 8 vai. 
vak., Lietuvių Tautinės Są
jungos Namuose, 484 East 
Fourth St., So. Bostone.

Gros puiki muzika, veiks 
bufetas ir linksma jaunų 
menininkų programa. Bos
tono ir apylinkės lietuviai, 
ypač jaunimas, maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Bostono Jaunimo 
Metų Komitetas

Stovyklautojos žygiuoja. Mergaičių stovykla, vadovaujama 
Putnamo seselių, vyksta Dainavoje, Mich. liepos 17-31 dieno
mis. Registruotis pas S. Endrijonienę, 6914 So. Talman Avė.. 
Chicago, III. 60629. Telef.: WA 5-2221.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o 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

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ 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 j vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

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

Antano Vaičiulaičio kūrybos popietės (gegužės 15 d.) Wa- 
shingtone programos dalyviai (iš kairės i dešinę): Jurgis Ble- 
kaitis, Regina Norvaišaitė-Petrutienė, Alfonsas Petrutis, rašy
tojas Vaičiulaitis, Tadas Vasaitis ir Vakarė Aistytė. Nuotraukoje 
trūksta aktoriaus Henriko Kačinsko, kurs skaitė Vaičiulaičio 
apysaką "Daili žmona”.

ANTANO VAIČIULAIČIO KŪRYBOS

POPIETE WASHINGTONE
Š. m. gegužės mėn. 

15 dieną, Statler vieš
bučio jaukioje salėje, va- 
šingtoniečiai irbaltimo- 
riečiai lietuviai turėjo 
progos pasigėrėti gra
žiai pravestu mūsų ta
lentingo suvalkiečio ra
šytojo Antano Vaičiulai
čio kūrybos pavaizdavi
mu.

Pradžioje Arvydas 
Barzdukas trumpai pa
minėjo šio poeto, bele
tristo laikraštininko, pe
dagogo ir t. t. gyvenimo 
ir kūrybos nueitą kelią.

Vakarė Aistytė, tar
tum simbolizuodama sa
vo jaunystę, pradinį Vai
čiulaičio kūrybos kelią- 
poeziją, perskaitė keletą 
jo eilėraščių.

Jurgis Šlekaitis pasi
gėrėtinai perteikė klau
sytojams dar nespaus
dintą Vaičiulaičio nove
lę: "Dailininkas Benze- 
nuto Di Giovanni pris
tato mecenatui savo pa
veikslą".

Alfonsas Petrutis, Re
gina Norvaišaitė-Petru
tienė ir Tadas Vasaitis, 
naujoviškoje Jurgio Ble- 
kaicio režisūroje, gro
teskiniame stiliuje nuo
taikingai pavaizdavo An
tano Vaičiulaičio pasaką 
"Uodas".

Lietuvos Valstybės 
Teatro dramos aktorius, 
Henrikas Kačinskas, 
daugiau negu įprastu 
meistriškumu, perskai
tė rašytojo pasakojimą 
"Daili žmona". Jis ne
paprastai akivaizdžiai 
perteikė atpasakoja
muosius žmones ir jų 
situacijas.

Pabaigoje patsai ra
šytojas kalbėjo apie sa- 
vb kūrimo būdą ir te
mas.

Programai pasibaigus 
sekė kavutė, kurios metu

buvo pademonstruotos 
naujausios lietuviškos 
plokštelės įdainuotos Al
donos Stempužienės ir 
Stasio Baro.

Toji literatūrinė sek
madienio papietė buvo 
tikra giedros prošvais
tė pilkoje kas dienybėjė. 
Gausiai susirinkusieji 
buvo supažindinti su ra
šytojo kūryba.

Šios literatūrinės po
pietės rengėjai - Wash- 
ingtono ateitininkai. Jų 
pirmininkas Pranas Bal
takis padėjo nemaža 
pastangų sėkmingam 
šios literatūrinės popie
tės pravedimui. (gk)

NEW YORK

"Laisvės žiburio" ra
dio programa, girdima 
kiekvieną sekmadienį 
New Yorko, New Jersey, 
Connecticut ir Fennsyl- 
vania valstijose, prade
dant gegužės 29 d. bus 
girdima nauju laiku-nuo 
9 iki 10 vai. ryto. Sto- 
tis-WHBI 105.9 FM ban
ga.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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.
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