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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Apie padėtį krašte kinai informuojasi iš plakatą...

KINIJOS CHI081S
ĮVYKIAI KINIJOJE KELIA VISAI NORMALU 
KLAUSIMĄ, KĄ JŲ AKIVAIZDOJE JAV TURI 
DARYTI? — TUO REIKALŲ NUOMONĖS GE
ROKAI SKIRIASI: VIENI AIŠKINA, KAD ĮSI
KIŠIMAS NIEKO NEPADĖS, KITI PRIMENA 

PRAŽIOPSOTŲ PROGŲ ISTORIJĄ.

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

Įvykiai Kinijoje — tiek
kiek mes apie juos žinome 
— neturi jokios paralelės 
su bet kokia revoliucija Va
karuose. čia, jei totalinio 
režimo valstybėje pasikei
čiama aštria kritika, visa
dos pradeda riedėti galvos. 
Tiesa, ir iš Kinijos prane
šama apie susirėmimus, 
nuplautas nosis ir pirštus, 
tačiau tie susirėmimai bu
vo apačioje, sakytume, liau
dyje, bet pats prezidentas, 
nepaisant visų jam padary
tų priekaištų, vis dar sėdi 
savo vietoje, o ministeris 
pirmininkas vis dar bando 
t a r pininkauti. Vakaruose, 
jei kas panašaus būna, tai 
gal tik demokratiniame 
krašte priešrinkiminės pro
pagandos metu ! Bet, jeigu 
tai kinų 'rinkimai’, kas gi 
bus po jų? Ir nejaugi pla
čiosios Kinijos masės, inte
lektualai, ta proga galvoja 
tik pagal jiems numestus 
šūkius, ar jiems kartais ne
ateina nuodėminga mintis, 
kad visas komunizmas, ku
rio vardan dabar taip kvai
liojama, yra visai netikęs 
ir kuo greičiausiai keisti
nas? O jei taip, kodėl JAV 
neišnaudoti susiduriu s i o s 
progos ir nepasiųsti į Kini
ją čiangkaišeko armijos?

Natūralu, kad apie tai 
dabar ginčijamasi ir spe
kuliuojama. W. Lippman- 
nas, pvz., teigia, kad isto
rija moko, jog kuriame 
nors dideliame krašte pra
sidėjus revoliucijai, sveti
miesiems nedera kištis. Iš 
tikro, svetimųjų intervenci
ja nepakeitė nei prancūzų, 
nei rusų revoliucijų eigos. 
Tuo tarpu Henry J. Taylor 
aiškina, kad Kinijos įvykiai 
sudaro puikią proga JAV, 
kurios neturėtų jos pražiop
soti. Iki šiol Washingtonas 
vis vengė kariškom priemo
nė nepaklupdyti šiaurini 
Vietnamą dėl baimės, kad 
tuo atveju į karą įsimaišytų
R. Kinija. Bet šitas argu
mentas niekados neturėjo 
rimto pagrindo ir dar ma
žiau turi jis dabar. Iš to iš
eitų, kad reikia smarkiau 
paspausti Hanoi. Labai ga
limas daiktas, jog Hanoi 
dabar gali pradėti derybas, 

kad išnaudojus laiką savo 
naudai, taip kaip jie pada
rė Korėjoje, ir ypač Laoso 
atsitikimu. Mat, dėl Laoso 
neutralizavimo buvo kalba
ma net 15 mėnesių ir per tą 
laiką Ho Ciminas sustipri
no savo tuo laiku pašlijusį 
režimą. Ir dabar derybos 
dėl paliaubų galinčios būti 
panaudotos tam tikslui.

Įdomu, kad ir liberalus 
kolumnistas Josef Kraft 
teigia, jog prie dabartinės 
Kinijos būklės labai daug 
prisidėjo amerikiečių bom
bardavimas. šiaurinio Viet
namo. Mat, tas bombarda
vimas iškėlė visai konkretų 
klausimą, ką gi turi daryti 
komunistinė Kinija? Kai 
vieni galvojo apie reikalą 
tartis su Sovietų Sąjungą 
dėl 'modernaus’ pasiprieši
nimo amerikiečiams, kiti, 
su pačiu Mao ir jo karo mi- 
nisteriu Lin Piao priešaky
je, nutarė, kad su ameri
kiečiais reikia kovoti ne 
rųoderniškais, bet partiza
niniais metodais, prilei- 
džiant, kad jokia pasaulio 
galybė niekados negalės už
kariauti Kinijos.

Dėl to ir Kraftas lieka 
nuomonės, kad dabar yra
geriausia proga susitarti su

Castrui nesiseka platinti Pietų Amerikoj sovietinius gaminius. . .

m m
Hanoi, nes Raudonoji Kini
ja, turėdama savo rūpes
čių, negali taip spausti 
šiaurinį Vietnamą toliau 
priešintis, kaip kad darė 
anksčiau. Krafto teigimu, 
tos pažiūros esąs ir JAV 
ambasadorius J. Tautom 
Arthuras Goldbergas, ta
čiau tos pažiūros šalinin
kai linkę ne daugiau spaus
ti Hanoi, bet ieškoti būdų 
su juo susitarti. . . trau
kiantis atgal, sustabdant 
bombardavimą ir pan. žo
džiu, svarbiausias ameri
kiečių rūpestis dabar turė
tų būti kaip išlaikyti ko
munistinį režimą Hanoi ir 
padidinti jo įtaką Pietų 
Vietname!

Kad tam paruošus tinka
mą dirvą plačioje amerikie
čių visuomenėje, Hanoi pro
paganda labai vykusiai į 
savo vežimą įkinkė eilę 
amerikiečių žurnalistų su 
New York Times Harrison 
Salisburiu priekyje, kurie 
visi, ką matė, ką nematė, 
traukia vienos meliodijos 
giesmę, kad šiaurinis Viet
namas yra pasiryžęs kovoti 
dar 20 ir daugiau metų. Su
prask, su juo reikia derėtis, 
jei tik jis kada nors sutiks, 
o svarbiausia reikia sustab
dyti šiaurinio Vietnamo 
bombardavimą.

Jei taip bus ir padaryta, 
JAV iš tikro, kaip teigia 
Taylor, vėl praleis istorinę 
progą.

• R. Kinijos radijo pra
nešimuose neneigiama pa
dėtis, prilygstanti pilieti-

Venezueloj išardytas 
komunistų lizdas

Venezuelos sostinėje 
Caracase be paliovos 
buvo vykdomi teroro ak
tai, kol pagaliau policija 
susekė, kad visam tam 
darbui vadovauti ir vyk
dyti štabas randasi cent
rinio universiteto ribo
se. O universiteto auto
nomija apsaugojo nuo 
policijos įsikišimo. Nu
sikaltimams nesiliau
jant ir visoms jų pė
doms vedant į universi
tetą, vyriausybė išleido 
specialų įstatymą,su
varžantį universiteto au
tonomiją, įsakė kariuo
menei apsupti ir patik
rinti visą to universi
teto teritoriją ir patal
pas.

Rezultatai buvo sen
sacingi. Ta aukštoji 
mokslo įstaiga buvo pa
versta komunistinių te
roristų tvirtove ir gink
lų sandėliu. Buvo suim
ta virš 650 asmenų, jų 
tarpe seniai paieškomų 
nusikaltėlių ir krimina
listų.

Universiteto studentų 
bendrabučiuose ir audi
torijose buvo surasti ne
paprastai dideli ginklų 
ir šaudmenų kiekiai. Vie
no bendrabučio palėpė
je surastame arsenale 
buvo: moderniški auto
matiniai pistoletai, leng
vieji kulkosvaidžiai, įvai
rių kalibrų revolveriai, 

niam karui. Prieš Mao nu
sistačiusi vadovybės ir gy
ventojų dalis organizuojasi 
į "žemdirbių, darbininkų ir 
karo veteranų armiją”, ku
ri savo rankosi jau turi ne 
mažas piet. Kinijos sritis ir 
didžiuosius pramonės cent
rus.

Mao "kultūrinės revoliu
cijos” priešininkai barika- 
duojasi, nutraukia elektros 
laidus, boikotuoja darbą 
įmonėse, kur tik gali, per
imi radijo stotis, užima 
bankus ir t.t. Ir R. Kinijos 
oficialioji žinių agentūra 
tvirtina, kad anti-Mao’istai 
rodo dideli pasipriešinimą. 

granatos, įv. sprogsta
mos medžiagos ir prie
monės bombų gamini
mui.

Universiteto teritori- 
torijoj taip pat buvo su
rasta virš 30 vogtų auto, 
mobilių, jų tarpe ir t.v. 
"liaudies vežimas", ku
ris jau buvo pradėtas 
dengti neperšaunamo
mis plieno plokštėmis, 
matomai rengiantis katu, 
tynėms miesto gatvėse. 
Viename sandėly buvo 
sukrauta šimtai polici
jos ir kariškų uniformų, 
ten pat ir laboratorija 
dokumentams padirbi
nėti bei netikriems pini • 
gams spausdinti.

Ant sienų iškabinti že
mėlapiai su atžymėto
mis vietovėmis, kur ran
dasi Tautinės gvardijos 
stebėjimo punktai mies
tą supančiuose kalnuose. 
Ten pat sužymėtos ir ko
munistinių partizanų bu
veinės. Ta proga atsi
rado ir sąrašas "likvi- 
duotinų" aukštųjų val
džios pareigūnų, planai 
tolimesnei partizanų 
veiklai ir teroro akcijai.

Visa tai buvo įrody
mu, kad universitete bu
vo įsirengęs komunistų 
štabas, iš kurio plaukė 
įsakymai po visą kraštą 
išskirstytiems komunis
tų daliniams.

Į bankų apiplėšimus 
buvo įjungiami naivesni 
ir nuotykių iešką studen
tai, suviliojant juos di
deliu grobiu ir aiškinant, 
jog bankų apiplėšimas 
nėra nusikaltimas, o 
"tautos labui", atlieka
mas darbas, išplėštais 
pinigais aprūpinant be
turčius...

Spėjama, kad iš 25.000 
Caracaso universiteto 
studentų komunistams 
pritariančių galėjo būti 
arti 1.500, o tikrųjų ak
tyvistų apie 200. Toji 
nedidoka grupė sugebė
jo taip įbauginti daugu
mą, kad nei vienas neiš
drįso ką nors pranešti ar 
net prasitarti apie ko
munistų užmačias, nors 
visi tai matė ir žinojo.

Prileidžiama, kad 
daug ką žinojusi ir uni
versiteto vadovybė, ku
rios tarpe netrūko komu
nistams palankių asme
nų. Visa tai,, ir dar nau
dojantis universiteto au
tonomijos teisėm1 s ir ga
lėjo vystytis iki tokių ri
bų. Universiteto ribose 
buvo įvykdyti ir mirties 
sprendimai, nustačius, 
kad tokiu būdu buvo nu
žudytais aukšto rango ka
rininkas Alfredo Rafae- 
lis Seijas, kurio lavonas 
vėliau buvo surastas nuo
šalioje Caracaso gatvė
je su 16 šūvių kūne ir no
sine užkimšta burna.

Komunistų aktyvesnė 
veikla Venezueloje pra
dėjo reikštis jau 1961 
metais, kada Castro di
džiavosi, jog Venezuela

IŠ VISO PASAULIO
O

• Maskvoje šiomis dieno
mis 12 jaunų dailininkų bu
vo atidarę moderniškojo 
meno parodą. Tą pačią die
ną pagelbinės policijos 
(Družinniki) įsakymu toji 
paroda buvo uždaryta. Kai 
kurie tų dailininkų, kaip 
Oskar Rabin, Anatoly Zve- 
rec, savo darbais jau buvo 
atsižymėję Paryžiaus, Lon
dono ir Ženevos meno gale
rijose. Jų darbai Sov. Są
jungoje nepripažįstami, nes 
neatitinka ”socialistin i a m 
realizmui”.

• Ginčas dėl buv. prez. 
Kennedy knygos ”The 
Death of a President”, pa
rašytos Wm. Manchester, 
jau sudaro neblogą tomą 
medžiagos kitai knygai.

Vienas iš Kennedy šei
mos patarėjų pareiškė, kad 
savo originalioje formoje 
toji knyga buvo nepriimti
na dėl savo nepriimtinos 
formos, įžeidžiančios prez. 
Johnsoną ir prez. Kennedy 
atminimą.

Manchesteris savo kny
goj siekęs tragediją pavers
ti magiška pasaka.

Pats Manchesteris gi tei
sinasi, kad visi užsipuoli
mai išplaukią iš kai kurių 
žmonių noro statyti Ken- 
nedžių politinę ateitį ir dėl 
to aukoti viską.

bus sekanti valstybė, 
žengianti jo pėdomis. Te
roristų pagrindinis tiks
las buvo sukilimas vi
soje valstybėje. Tam 
tinkamai pasiruošti ir bu
vo pasirinkta universi
tetas. Žmonės jau buvo 
beveik įpratę matyti 
greit pravažiuojantį au
tomobilį iš kurio pasi
girsta salvė šūvių, krin
ta negyvas policininkas 
ar nekaltas praeivis, o 
tas automobilis nusku
ba universiteto link ir 
dingsta.

Tuo metu prezidentu 
buvęs Betancourt nesi
ryžo suvaržyti universi
teto laisvės,nors ir turė
jo žinių, kas jame daro
si.

Nuolat kartojami te
roro aktai ir bandymai 
sukilti nedavė komunis
tams jų siektų rezultatų. 
Kurį laiką jie sostinę bu
vo palikę ramybėje persi 
keldami ir veikdami pro
vincijoje. Tačiau praeitų 
metų įvykiai, kada vėl 
Caracase buvo užpulti 
ir sušaudyti keli teisė
jai, apiplėšti bankai, su
degintos krautuvės ir t. 
t., prezidento Leonikant
rybę išsisėmė ir jis nuta
rė visam tam padaryti 
galą, įsakant kariuome
nei imtis reikiamų žy
gių. Kariuomenei įsiki
šus ir perėmus universi
teto kontrolę laikinai į 
savo rankas, buvo sunai
kintas stambus ir pavo
jingas komunistų lizdas.

Neabejojama, kad pa
našios komunistinės tvir
tovės veikia ir kitų Lot. 
Amerikos valstybių uni
versitetuose, ypatingai 
Argentinoje, Ekvadore 
ir Columbijoje.
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FILATELIJOS KAMPELIS
Antanas Bernotas

(2)
DANIJA gamtos paminklų ap

saugos serijoje išleido pusant
ros kronos p. ženklą, kuriame 
parodytas pilkapis, esąs kur 
nors Jutlandijos pusiasaly.

Pilkapis yra kapas, kokiuose 
buvo laidojami mirusieji, pra
dedant maždaug 2000 m. pr. 
Kristų, tai yra neolito laikais,o 
vėliau tęsėsi žalvario ir gele
žies amžiuose. Pilkapiuose gali 
būti palaidotas vienas, bet daž
nai ir visa šeima ir giminė. 
Pilkapiuose laidojosi baltai, sla
vai ir germanai (taigi ir danai, 
kaip šiame pašto ženkle parody
ta). Senovės lietuviai pilkapius 
daugiausia pylė iš žemių ar smė
lio, tik retesniais atvejais vir
šuj sudėdavo akmenų vainiką. 
Pilkapių, žmonės daugiausia 
juos vadina milžinkapiais (skai
tyk Vinco Krėvės padavimą apie 
Milžinkapį), Lietuvoje užtinka

ma gana daug. Geriausia jie iš
likę kur nors miškuose.

ITALIJA išleido 40 lirų paš
to ženklą, kuriuo paminima 50 
metų sukaktis nuo Tridento pri
jungimo. Ženkle parodyti keturi 
kariai - Filzi, Battisti, Chie- 
sa ir Sauro, pasižymėję kovo
se ir kritę 1916 m. prijungiant 
Tridentą, tolumoje --Tridento 
pilies Castelio dėl Buon Con- 
siglio rūmai ir senoviniai griu
vėsiai.

Tridentas (itališkai Trentino 
ar Trento, vok. Trient, senovė
je Tridentum) yra miestas šiau
rinėje Italijoje, Tirolio Alpėse, 
į pietus nuo Brennerio kalnų per
ėjos, guli upių Adige ir Sugano 
santakoje ir šiuo metu turi apie 
74,630 gyventojų. Bet Tridento 
vardu vadinamas ne vien tik 
miestas, bet ir plati sritis, se
novėje buvusi Romos kolonija, 
vėliau valdyta Tridento vysku
pų, paskiau priklausiusi Austri-

jos Tiroliui, 1803 m. visai pri
jungta prie Austrijos, o I Pas. 
karo eigoje pamažu užimta ita
lų. Patį Trentino italai užėmė 
1918 m. lapkričio 3 d. VisaTren
tino sritis 1919 m. buvo perleis
ta Italijai. Pats miestas, žino
mas jau senų senovėj, guli svar
bių kelių sankryžoj, ir visad vai
dino svarbų vaidmenį. Mieste 
tebėra išlikę iš V-VI amž. ost- 
gptų karaliaus Teodoriko Didžio 
jo statyti mūrai, vertai, bokš
tai, rūmai ir bažnyčios. Nuo 
1545 iki 1563 m. su pertraukomis 
čia posėdžiavo garsusis Tri
dento bažnyčios susirinkimas, 
įnešęs į katalikų bažnyčios gy
venimą daug reformų ir pa
smerkęs Liuterio schizmą. To 
susirinkimo atgarsiai buvo žy
miai jaučiami ir anuometinėje 
Lietuvoje. Sritis ir pats Triden
to miestas gyvenama mišriai — 
italų ir vokiečių kilmės gyvento
jų. Italai, okupavę Trentiną.nuo 
1918 iki 1922 m. sričiai leido at
skirus pašto ženklus,perspaus
dindami austriškus arba itališ
kus p. ženklus.

SHOP MAY’S DAI'LY: D0WNT0WN 9:30 TO 5:45; MON. & T'HURS. TIL 9 PM: 
BRANCHES DAILY 9:30 TO 9:30

WE GIVE AND REDEEME AGLE STAMPS

13.33 Orig. $20!

IŠPARDAVIMAS!

IŠPARDAVIMAS!

Orig. $27!

ŠILTI ŠVARKAI 
BERNIUKAMS

Sutaupote 6.67 perkant šį vispusišką 
ir šiltą švarką. Tvirta išorei medžiaga 
perdirbtos vilnos su oriono acrylico 
pamušalu, kuris lengvai nuimamas. 
Tik burgundy spalvos: dydžiai 8-20. 
Rūbai berniukams.

Visose šešiose krautuvėse.

KANADA sausio 11 d. išleido 
5 centų p. ženklą Kanados 100 
metų sukakčiai paminėti. Ženk
le parodyta Kanados vėliava, įs
meigta į šiaurinį žemės pusru
tulį, kuriame matoma visa Ka
nados teritorija ir speciali šimt
mečio emblema. Ženklas spaus
dintas raudona ir mėlyna spal
vomis. Dalis ženklų spausdinta 
ant paprasto popierio, dalis per
spausdinta su fosforinėmis 
juostelėmis.

Kanados atskiros dalys ir ko
lonijos, kaip žinia, po keletos 

konferencijų ir pasitarimų, bu
vo sujungtos į vieną vienetą 
1867 m. ir pavadintos vienu var
du Canada. Sujungimo aktas bu
vo pasirašytas karalienės Vik
torijos 1867 m. kovo 29 d. ir 
įsigaliojo liepos 1 d. Nežiūrint 
to, Kanados dominija nėra vi
sai nepriklausoma valstybė, bet 
priklauso britų įtakoje esan
čių tautų šeimai, vadinamam 
commonwealth’ui, tai yra turi 
plačiausią savivaldą, bet viste- 
bepripažįsta britų karūną. Sos
tinėje Ottawoje reziduoja vice- 
karalius.

***

SOV. SĄJUNGA išleido 4 ka
peikų p. ženklą Kišinevo 500me
tų įkūrimo sukakčiai paminėti.

Kišinevo miestas (rusai ta
ria Kišiniov, rumunai -- Chi- 
sinau) buvo įkurtas 1466 m. prie 
Bykos upės (Dniestro intako). 
Šiuo metu mieste gyvena apie 
125,000 gyventojų ir jis yra va
dinamos sovietinės Moldavijos 
sostinė. Faktinai miestas pri
klausė Besarabijai, kurią iki

1818 metų valdė Turkija, po to 
jis atiteko Rusijai. Pirmojo Pas. 
karo pabaigoje, tai yra 1918 m., 
Besarabiją užėmė Rumunija ir ji 
pasiliko jos dalimi iki 1940 m., 
kada rusai, plėsdami savo eks
pansiją, Besarabiją okupavo ly
giai tuo pačiu metu, kaip Lietu
vą, Latviją ir Estiją, prijung
dami ją prie savo jau anksčiau 
turėtos Moldavijos ir pavadin
dami viena Moldavijos respubli
ka. II Pas. karo metu -- Nuo 
1941 iki 1944 m. miestas buvo 
grįžęs Rumunijai, po to vėl už
imtas Sov. Sąjungos. Mieste ir 
apylinkėse žymi malūnų, ce
mento ir vyno pramonė. 1946 m. 
įsteigtas universitetas.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribau^kat
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
UnitB of $1,000.00

For 3 Tears
Dividendą Paid 

Ouarterly 
or Compounded

f*^^»S».49fhCw.rt

CICERO, IUIN0K •

DIRVA 1967 metams
TIKTAI $10

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja

šis pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 
nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.

Šį lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 
ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAŪJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui tar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
(Dirva eina tris kartus savaitėje, pilna prenumerata metams $11.)

Panaudokite apačioje esančią atkarpą, išpildykit aiškiai, ir su 
$10 skubiai siųskite Dirvai,

STUDENTIŠKI 
STADIJONO ŠVARKAI

DIRVA 6907 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, Cleveland, Ohio 
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Pavardė, vardas .........................................................................................

Adresai.........................................................................................

Miestas ........................ Vairi................... Ztp ........

19.99
Naudokitės proga sutaupant $7 per
kant šį tvirtos medžiagos švarką, tin
kamą futbolo rungtynėms ir pasima
tymams. Lengvai išimamas pamuša
las oriono arcrylico medžiagos, užver
čiama kepurė ir užsegami rankogaliai 
tikrai padeda išlaikyti šilimą! Įvairių 
dydžių ir spalvų.
Quad Shop, May’s šešiose krautuvėse.
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Sutartis pasitarnaus 
tik komunistų intere
sams, nes JAV yra lais
vas kraštas, kur žmo
nės nėra varžomi, o 
JAV piliečiai vis tiek 
negalės laisvai skleisti 
amerikiečių informaci
jas Sovietų Sąjungoje ar 
jos kolonijose. Priešin
gu atveju, jie atsidurs 
kalėjime arba neteks gal
vos.

NUMATOMOS 
PASEKMES LIETUVOS 
INTERESAMS:

Lietuvos okupacijos 
pripažinimas (nors vals
tybės departamentas 
šiuo laiku tą paneigia), 
atstovybės bei konsula
tų panaikinimas ir gali
mas perdavimas komu
nistų žinion.

Sutarties padė
tis: Kaip ir visos ki
tos sutartys, konsulatų 
steigimas turi būti pa
tvirtintas JAV Senate 
(dviejų trečdalių balsų 
dauguma) prieš tampant 
įstatymu. Vyriausybė ke
lis kartus bandė prista
tyti šią sutartį Senato 
tvirtinimui, bet dėl opo
zicijos veiklos ir kitų 
priežasčių iki šiol dar ne
pajėgė gauti JAV Senato 
pritarimo. Dabartiniu 
metu vyriausybė deda 
visas pastangas praves
ti šią sutartį ir stipriai 
agituoja senatorius, kad 
jie paremtų. Prez. John
son savo kalboje JAV 
Kongreso abiejų rūmų 
susirinkimui pareiškė, 
kad jis sieks šios sutar
ties ratifikacijos (Statė 
of the Union Mes sage). 
JAV Senato daugumos va 
das šen. Mike Mansfield 
ir valstybės sekretorius 
Dean Rusk savo kalbose 
pabrėžė, kad JAV pri
valo tiesti tiltus į rytus 
ir kad ši sutartis yra la
bai reikalinga santykių 
pagerinimui. Po virš pus
trečio meto trukusio tam
pymosi, sutarties šali
ninkai yra pasišovę ją 
pravesti labai artimu lai
ku, dar šio mėnesio bė
gyje.

KAIP GALIMA 
PASIPRIEŠINTI?

Pastangos įtikinti vy
riausybę ar demokratų 
vadovybę JAV Senate nu
ėjo niekais. Lieka tik vie
nas kelias, būtent sutelk
ti 34 senatorius, kurie 
balsuotų prieš sutarties 
tvirtinimą.

Apytikri JAV Se
nato pozicija: Virš 
pusės senatorių remia 
sutartį, ketvirtis aiš
kiai priešinasi, kiti dar 
nėra galutinai apsi
sprendę. Juos gali pa
veikti vieša nuomonė, 
laiškai, telegramos, 
skambinimai ar pasima
tymai raginant juos bal
suoti prieš sutartį.

(Nukelta į 4 psl.)

Prie Niagaros krioklio... Vyt. Maželio nuotrauka
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TAIGI - KIS SVARBIAUSIA
JAV LB Tarybos pir

mininkas Vytautas Vo- 
lertas gana dažnai pasi
reiškia Draugo skiltyse, 
stengdamasis iškelti ir 
panagrinėti įvairiausias 
mūsų bendruomenines 
problemas. Tas proble
mas jis nagrinėja jaut
riai, negailėdamas savo 
žodingumo aruodo. Ta
me žodingume kartais ir 
paskęsta viena kita idė
ja, vienas kitas konkre
tus atvejis. Gaila, kad 
gal dėl tos priežasties 
jo ilgoki straipsniai lie
ka neiššifruoti ir nesu- 
vesti į konkretesniu s pa
siūlymus. Iš laikraščio 
bendradarbio jei to ir rei
kalautum, vistiek tai ne
būtų jo įsipareigojimas. 
Iš Tarybos pirmininko, 
vis tik, galima tikėtis ir 
tektų laukti nusileidimo 
pakalnėn ir akylesnio 
pažvelgimo į ariamus 
laukus.

Štai, kad ir sausio 16 
d. Drauge tilpęs jo 
straipsnis "Kas svar
biausia”. Kokia išvada 
ir kokiu moralu jis bai
giamas? O gi va, kaip — 

"Mums nereikia pa
triotizmo žodžio, mums 
reikia jo esmės. Ši esmė 
— minties, veiksmo, au
kos ir susiklausymo dar
na, ištvermingai dirbant 
su protingu atkaklumu ir 
apsvarstytu planu.

Jau baigiasi antras de
šimtmetis, kai LB ide
alistiškai siekia gerai 
išbalansuotam kūry
biniam darbui sušaukti 
visą išeiviją. Patrioti
ne esme ir viltimi besi
vadovaudama, ji mano, 
kad didžiausiu rūpesčiu 
yra ne vietos, bet žmo
nių stoka. Jos galvoji
mu, visiems likę tiek 
daug erdvės, kad jos ne
užpildys nei kultūrinin
kai, nei visuomeninin
kai, nei politikai.

Tačiau gaila, kad šia
me krašte per keliolika 
metų LB pilno mūsų dė
mesio dar neprisi
šaukė”.

Ką gi, daug teisybės 
pasakyta, bet ir daug 
spragų palikta. O toms 
spragoms užpildyti ne
užtenka moralų, bet rei-

kuo "pakaltinti". Tenden
cija nuolat iškelti, ci
tuoti ir grožėtis "Lietu
vių chartos" žodžiais pa
stebėta ne pas vieną 
bendruomenės veikėją. 
Bet gi bendruomenei rei
kia ir tokių, kurie karts 
nuo karto pažvelgtų, pa
nagrinėtų ir pasvarsty
tų po chartos sekančius 
L B įstatų p ar agr afu s. 
Ten mažiau šūkių, jaus
mo ir žodingumo. Ten 
jau išrikiuotos — parei
gos ir uždaviniai.

Kol tie klausimai liks 
nuošalyje, tol patriotinį 
žodį sunkiai paseks jo 
esmė.

Ulams rašo
HIENOS SIBIRE?’

Pastebėjęs klaidą Alės 
Rūtos apysakos "žemės 
šauksmas” ištraukoje (Dir
vos Nr. 2, atkarpoje, sausio 
6 d., 1967 m.), norėčiau iš
kelti ją viešumon, štai, 
penktam minėto Dirvos nu
merio puslapyje užtinkame 
žodį "hiena”... "dabodami 
tiktai kelią ir apsigynimą 
nuo vilkų, hienų”, ir t.t.

Labai gaila, kad rašyto
ja Alė Rūta nežino, kur gy
vena hienos, šis plėšriųjų 
žinduolių gyvulys yra tik
tai Afrikoje ir šiltesnėse 
Azijos vietovėse ligi Indi
jos. Taigi, kaip galima su
prasti minėtų "hienų” atsi
radimą Sibiro taigose (šioj 
Alės Rūtos apysakoje rašo- 
jna apie Sibirą). Pasirodo, 
ne tik lietuviai buvo ten 
tremiami, bet ir hienos ...

Vienas iš atidesnių 
skaitytojų

įdėjo be leidimo... c-

VLIKo valdybos na
rius yra pasiekus eilė už
klausimų ir net prie
kaištų dėl VLIKo valdy-

Lietuvos bylu Washingtone 
kritiškoje padėtyje
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Šen. J. William Ful- 
bright vadovaujamas ir 
kairiųjų liberalų domi
nuojamas JAV Senato Už
sienio Santykių Komite
tas, ateinančią savaitę 
pradeda akciją už konsu
larinės sutarties su So
vietų Sąjunga patvirtini
mą. UPI žiniomis, vy
riausybė prašė suspen
duoti bei atidėti kitus 
reikalus JAV Senate ir 
skubiai patvirtinti kon- 
sularinę sutartį. Ful- 
bright numato pradėti ap
klausinėjimus sausio 23 
d.

Valstybės sekretorius 
Dean Rusk ragina FBI

bos pirmininko dr. J.K. 
Valiūno nuotraukos, pa
sirodžiusios Vienybėje. 
Priekaištai ypatingai sie
jami su faktu, kad oku
panto atstovo L. Vladi- 
mirovo nuotrauka buvo 
patalpinta to paties nu
merio pirmajame pusla
pyje, o VLIKo pirmi
ninko — paskutiniaja
me.

VLIKo valdybos pir
mininko pavestas pra
nešu, kad dr. J.K. Va
liūnas paskutiniu laiku 
nedavė Vienybei nei tos 
nuotraukos, nei leidimo 
ją naudoti Vienybėje, 
nors to buvo prašytas. 
Minima nuotrauka dary
ta prieš maždaug 7 me
tus, kada dar buvo gy
vas Vienybės redakto
rius Juozas Tysliava, ir 
nuo to laiko, matyt, už
silikusi Vienybės archy
ve.

Romas Kezys 
VLIKo valdybos 

sekretorius

direktorių J. Edgar Hoo- 
ver liautis agitavus 
prieš šią sutartį. Hoo- 
ver yra laikomas pa
čiu didžiausiu oponentu, 
nes jis pareiškė, kad po 
šios sutarties ratifikavi
mo JAV vargu ar sulai
kys komunistų šnipų veik
lą Amerikoje.

Sovietų žurnalas "Za 
Rubežom" pasmerkė 
prez. Johnson Statė of the 
Union kalbą, kurioje jis 
siūlė sulėtinti ginklavi
mosi lenktynes. Deši
niųjų blokas mano, kad 
Sovietų Sąjunga patiekė 
konsularinės sutarties 
ratifikaciją kaip sąlygą 
prieš visas kitas dery
bas.

Vyriausybės prašy
mu, užsienio santykių 
komitetas atidėjo vyriau
sybės pozicijos apklausi
nėjimus, kurie turėjo 
įvykti pirmadienį, sau
sio 23 d. ir įtraukė kon- 
sularinę sutartį į dar
botvarkę.

Respublikonų mažu
mos vadas JAV Senate 
šen. Dirksen priešina
si šiai sutarčiai, bet 
eilė liberalų respubli
konų nesilaiko parti
jos pozicijos.

Paskutinėmis žinio
mis turima 26 senatorių 
tvirtus pažadus balsuo
ti prieš sutartį ir 20 lin 
kusių pasipriešinti, bet 
jie nėra tikri ir gali 
svirti į vieną ar kitą pu 
sę, daugiausiai priklau
sant nuo viešosios nuo
monės. Sutarties atme
timui reikia 34 balsų, 
virš vieno trečdalio JAV 
senato narių.

Didelė grupė pietinių 
valstybių senatorių prie
šinsis sutarčiai.

KAS YRA TA_ 
KONSULARINE 
SUTARTIS?

Konsularinė konvenci
ja su Sovietų Sąjunga 
(JAV - SSSR konsula
rinės tarnybos praplėti
mo sutartis) buvo pasi
rašyta Maskvoje 1964 
m. birželio 1 d. ir sie
kia konsulatų skaičiaus 
padidinimo, kad paleng
vintų viena kitos valsty
bių piliečių keliavimą ir 
išvystytų glaudesnius ry
šius tarp JAV ir Sovie
tų Sąjungos. Taip pat, 
didesnis Sovietų konsu
latų skaičius JAV ir at
virkščiai išvystys dides
nį kultūrinį bei ekonomi
nį bendradarbiavimą 
tarp abiejų kraštų ir pa
gerins santykius tarp ry
tų ir vakarų. Šitokia yra 
JAV ir Kremliaus ofi
cialioji pozicija.

SUTARTIES 
PRIEŠININKŲ 
POZICIJA:

Sutartis palengvins ko
munistams padidinti sa
vo šnipų ir kitų agentų 
skaičių JAV-ėse, kurie 
po diplomatinės nelie
čiamybės priedanga 
vykdys priešvalstybi
nius veiksmus ir griaus 
Amerikos vidaus san
tvarką. FBI ir kitos agen
tūros bijo, kad bus la
bai sunku sutvarkyti 
šiuos sutartimi ir diplo
matine neliečiamybe ap
saugotus sovietų pareigū
nus.

Papildomų konsulatų 
steigimas yra nereika
lingas, nes SSSR piliečių 
skaičius JAV-ėse yra 
labai mažas.

kia labai gyvenimiškų ir 
konkrečių uždavinių.

Iškeliant minties, 
veiksmo ir aukos darną, 
protingą atkaklumą ap
svarstytuose planuose, 
būtų naudinga iš LB va
dovybės ką nors išgirsti 
ir iš "veiksmo eigoje ap
svarstytų planų". Tik, 
gink Dieve, ne viską iš 
karto! Tų planų ribose 
svarstant bendruome
nės klausimus gal suma
žėtų "žodžių akcija", o iš
kiltų atliktinų darbų ak
cija ir priemonės jiems 
įgyvendinti.

Ne vienas Vytautas 
Volertas čia kaltas, jei 
jį iš Viso būtų galima

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

2212 WEST
OFFICE 

Thursday 9 
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Fe d erai SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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LIETUVOS BYLA NASHINOTONE 
KRITIŠKOJE PADĖTYJE

(Atkelta iš 3 psl.)
Kadangi nebeliko lai

ko jokioms diskusijoms, 
ir padėtis reikalauja la
bai greitos akcijos, ALT 
Clevelando skyrius ra
gina visus lietuvius sku
biai rašyti JAV Senato 
nariams, prašant juos 
balsuoti prieš konsula- 
rinės sutarties tvirtini
mą. Pati pirmutinė akci
ja turi būti nukreipta į 
Užsienio Santykių Komi
tetą, pro kurį sutartis 
turi praeiti prieš jos pa
tiekimą senato plenu
mui. Po komiteto pa

tvirtinimo reikia kon
taktuoti visus senatorius 
(žiūrint į šį reikalą iš 
praktiškos pusės, mes 
neturime vilties atmes
ti sutartį pačiame komi
tete, nes vyriausybė tu
ri labai aiškią persva
rą. Visas pasipriešini
mas įvyks Senato pilna
ties debatuose, kur opo
zicijos jėgos bus stip
resnės. Kadangi tie pa
tys senatoriai dalyvaus 
ir Senato plenume, pir
mutiniai laiškai yra ra
šytini Užsienio Santy
kių Komiteto nariams).

LAIŠKO PAVYZDYS: (vardas, pavardė, adresas, data)

The Honorable (senatoriaus vardas ir pavardė) 
Senate Office Buildlng (arba United Statės Senate)

Washington, D.C. 20515

Dear Senator (pavardė):

I am deeply disturbed over the proposed treaty with the Soviet 
Union, calling for the establishmentofadditional Soviet consulates in 
the United Statės.

I am certain that such action will permit the Communists to 
enlarge their subversive activities and strenghthen their spy net- 
work in this country. This will make things difficult for our law- 
enforcement agencies in dealing with these dangerous agents that 
are protected by diplomatic immunity,

I respectfully ask you to vote against this useless and dange
rous proposition, when it is presented for approval.

Sincerely yours,

DIRVA

Mike Mansfield — Montana, senato daugumos vadas
Wayne Morse — Oregon
Albert Gore — Tennessee
Frank J. Lausche — Ohio
Frank Church — Idaho
Stuart Symington — Missouri
Thomas J. Dodd — Connecticut
Joseph S. Clark — Pennsylvania
Clalborne Pell — Rhode Island
Eugene J. McCarthy — Minnesota
Gale W. McGee — Wyoming

Respublikonai:

Bourke B. Hickenlooper — Iowa
George D, Aiken — Vermont
Frank Carlson — Kansas
John J. Wllliams — Delaware
Karį E, Mundt — South Dakota
Clifford P. Case -- New Jersey

Laiško pavyzdys užsienio santykių komiteto nariui
(vardas, pavardė adresas, data)

The Honorable (vardas ir pavardė)
Senate Office Buildlng (arba United Statės Senate)
Washington, D.C. 20515

Dear Senator (pavardė):

I am very deeply disturbed over the proposed treaty with the 
Soviet Union, calling for the establishment of additional Soviet 
consulates in the United Statės.

I am of the opinion that such action will permit the Communists 
to enlarge their subversive activities and strenghthen their spy net- 
work in this country. Such action will also make things more diffi
cult for our law-enforcement agencies in dealingwithforeign agents 
and other elements that are covered by diplomatic immunity.

I ask you to vote against this treaty, when it is presented to 
the Committee on Foreign Relations.

Sincerely yours,

(vardas, pavardė, parašas)

'VILNIES’ PATARIMAS 'VIENYBEI’...

1967 m. sausio 25 d.

I pakalnę... Vyt. Maželio nuotrauka

. (vardas, pavardė, parašas)

JAV SENATO UŽSIENIO SANTYKIŲ KOMITETAS

Demokratai:

J. William Fulbright, pirm. — Arkansas
John Sparkman — Alabama

Komunistinės Vilnies va
dovas V. Andrulis, lygiai 
kaip Rojus Mizara Laisvė
je, dar nėra visiškai paten
kinti Brooklyno Vienybės 
vedama "linija”. Andrulis 
sausio 17 d. Vilnyje sako,

”jei mano patarimas kiek 
paveiktų sakyčiau: "Vieny
bės” leidėjai ir redaktorei 
dar biskutį (jau tik bisku- 
tį! D.) daugiau sukti kultū- 
rinio bendradarbiavimo su 
Lietuva kryptin”.

VHD1M1 CHICIGUE PIRKITE YAIIJOJE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. MažeikaPARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Canad. delux Wiskey ...............5th — $3.98
2. Asbach Uralt ...............................5th — $5.49
3. Import. Napoleon Vermouth ...5th— $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

5.
6.
7.

Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
Canada Dry Vodka ................... 5th — $2.98
Riccadona Vermouth ... 30 oz. Bolt. — $1.29

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

Bet ir to negana. Ten pat 
reiškiama nuomonė, jog 
”kas mano, kad mes norė
tume "Vienybės" tokios, 
kaip "Laisvė”, klysta. Vie
nos "Laisvės” Brooklyne 
užtenka pažangiesiems lie
tuviams.

"Vidurio laikraštis" ga
lėtų geriau pasitarnauti ne- 
noroms gimtinę apleidusių 
kultūriniams ryšiams su 
gimtine, kas juos geriau su
pažindintų su naujuoju 
Lietuvos gyvenimu, labiau 
suartintų.”’

Girdi,-"nereikia ir antros 
"Vilnies" Čikagoj. Bet bū
tų vietos laikraščiui, kuris 
stengtųsi rišti visus išei
vius su gimtine, palaikytų 
lietuvybę, keltų tautos me
ną ir kultūrą. Mes tai daro
me, bet yra vietos ir ki
tiems. Mūsų laikraščiai pir
moj vietoj yra darbinin
kiški."

Andrulis geriau būtų pa
daręs aiškiai pasakydamas, 
kad tie laikraščiai yra — 
komunistiški.

• RAŠOMOS mašinėlės, 
RAD1U, TV, skaičiavimo, 
pinigams priimti maš. ir kt. 
vokiečių ir USA gaminiai. 
Pigiau, nes, paštu. Klaus
kite katalogų ir kt. tiesiai: 
J. L. GIEDRAITIS, 10 Bar- 
ry Dr., E. Northport, N. Y. 
11731.

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIU 
IR
NAUJU KNYGŲu c

BENEDIKTAS ZABIELA

NAUJAS DVARO PONIS
Ištrauka B. Zabielos romano "Klaida"

Prie dvaro rūmų sustojo didelis sunkvežimis: 
nei dvaro žmonės nei vaikai tokio nebuvo matę. 
Apdengtas jis buvo brezentu, vietomis kyšojo sta
lų kojos, kitur buvo matyti lovų galai, matra
cai ir kėdės. Naujasis dvaro ponas ir jo žmona 
sėdėjo šalia šoferio. Jie buvo paprastai, kasdie
niškai apsirengę. Sunkvežimiui sustojus, ponia 
išlipusi nuėjo į dvaro rūmus. Fonas ėmė atrišinė
ti virves ir, šoferio padedamas, traukė žemyn 
brezentą ir, tvarkingai suvyniojęs, padėjo į šalį.

Neprašydami nėkieno pagelbos, pradėjo imti 
baldus iš sunkvežimio ir nešė vidun, o jaunoji po
nia nurodinėjo, kur ką statyti. Jau buvo bebaigiu 
iškrauti visą sunkvežimį, kai virėja pasiuntė Te- 
resiukę pranešti ponams, kad jau paruošta arba
ta.

Teresiukė ėjo nedrąsiai ir galvojo, ką ji nu
ėjusi pasakys. Prisiartinusi prie naujojo pono, su
mišusi paklausė:

— Ar tai jūs ponas?
— Ne, aš ne ponas, aš — Andrikonis.
— Ak, tai jūs ponas Andrikonis?
— Ne, aš ne ponas Andrikonis, bet šeimi

ninkas.
— Tai jūs ponas šeimininkas Andrikonis, 

pone!
— Ne, tik šeimininkas.
— Tai prašau šeimininke, pone Andrikoni, 

virėja kviečia jus visus arbatos.
__Ačiū, ačiū. Tuoj ateisim. — Vienas ant

ram pamerkę akis, šoferis su Andrikoniu ska
niai nusijuokė.

Teresiukė bėgo atgal į virtuvę kaip stirna. 
Ji niekaip negalėjo suprasti, kodėl tas ponas toks 
keistas.

— Kas atsitiko? — paklausė nustebusi virė
ja, jai taip greitai įbėgus virtuvėn.

— Nieko.
— Tai ko taip bėgi.
— Kad tas ponas toks keistas! Aš sakau, kad 

jis ponas. Jis sako, kad ne ponas, bet Andrikonis. 
Aš sakau ponas Andrikonis, jis vėl kažką kalba. 
Nemoku su juo susikalbėti.

— Visokių žmonių yra pasauly, — palingavo 
galva virėja ir pradėjo pilstyti arbatą į puodukus.

Pavakariais sunkvežimis grįžo atgal, iš kur 
buvo atvažiavęs. Andrikoniai baigė tvarkytis ir 
anksti nuėjo gulti, bet dvaro žmonės dar ilgai ne
miegojo. Tai vienur, tai kitur susirinkę į grupe
les kalbėjosi. Visiems kėlė rūpestį toks jų naujo 
pono elgesys. Pats neša baldus, krauna, valo, šluo
ja. Nemėgsta, kad jįkas ponu vadina. Tai tik pirma 
diena, kas bus toliau. Nuo tokio akių nepabėgsi, 
ir reikės dirbti sunkiai kaip arkliui.

Iš visų grupių, kur buvo susibūrę, didžiausia 
buvo Ropienės. Visi žinojo, kad ji drąsi prie sve
timų žmonių, nesivaržo ko nors paklausti ir, be 
to, viską gerai atsimena. Pas ją lankėsi naujoji 
ponia, o taip pat ir ponas jau su ja kalbėjo. Visi 
klausėsi jos pasakojimų atidžiai, lyg iš karo lau
ko parneštų žinių.

— Sakai, kad mūsų naujoji ponia nekalbi, bet 
kaip atrodo ponas? — Klausė Kilienė.

— Ak, ponas? Nežinau, kaip bus su juo, bet 
man atrodo, kad jis blevyzga.

-- Eik, ką tu sakai! — sušuko visi.
-- Klausiau jį, iš kur atvažiavęs ir, tik jūs 

pagalvokit, jis nei neparaudęs sako iš Pitsburgo. 
Ir dargi man, senyvai moteriškai taip pasakė:

— Ale, žiūrėk, kas per nepraustaburnis! — 
palingavo galva Kilienė.

— Štai ko susilaukėm! — aimanavo kitos.
— Aš visuomet sakiau ir sakysiu: jei iš uba

go pasidaro ponas, tai nėra tvarkos, — pareiškė 
Ropienė.

— Kaip tai nėra tvarkos? — atsiliepė ant 
akmens sėdįs panaktinis?

— O tu vis čia turi įsimaišyti! Uždaryk sa
vo valgomąją. Tau vis juokai. Sensti, mat, neži
nai, ką pats kalbi! -- šaukė jam vyrai ir moterys.

— Jeigu žmogus pasakė teisybę, iš kur atva
žiavo, tai kam jūs jį apkalbinėjate.

— Mes žinome visi, tai kam jam reikiabliuz- 
nyti.

-- Žmonės, jūs žmonės! P itsburgas yra mies
tas Amerikoje ir dargi labai didelis, daug fabrikų. 
O jūs ką čia dabar galvojate! — ir panaktinis atsi
kėlęs nuėjo savo keliu, nes jau buvo vėlu, jo dar
bas turėjo prasidėti.

Naktį lijo lietus, visi pakelių grioviai buvo pil
ni vandens. Apie tvartus ir kluonus pasidarė tokia 
purvynė, kad ir arkliai ir žmonės turėjo bristi iki 
kelių. Iš akmenų sukrauti tilteliai buvo užkimšti 
vandens nešamais medžių lapais ir šiukšlėmis. 
Andrikonis, pažiūrėjęs per langą, susiraukė. Nu
ėjęs į sandėliuką, apsiavė guminiais batais ir išė
jo į lauką. Apėjęs visus pastatus ir apžiūrėjęs kie
mą bei liūnus vandens, tyvuliuojančius ant kelio, 
nusprendė veikti ir greitai. Tą dieną nei vieno dar
bininko neleido į laukus ir surinkęs visus žmones 
ir arklius, nusiuntė į artimiausią kalvą žvyro. Lie
pė jį pilti į vežimus ir parvežus barstyti į šlapias 
kiemo vietas.

Nors darbininkai jam nieko nesakė, bet tarpu
savyje kalbėjosi:

— Vyrai, ateinančiais metais maitinsimės žvy
ru, nes į laukus nėra laiko eiti ir liks neapdirbti!

(Bus daugiau)
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RCLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

DAILININKO ROMO 
VIESULO PASKAITA 

APIE VAIZDĄ IR GARSĄ
Korp. GIEDRA rengia 

dail. Romo Viesulo paskaitą 
”Apie vaizdą ir garsą” va
sario 18 d., 7:30 vai. vak. 
Šią paskaitą dail. Viesulas 
yra skaitęs New Yorke ir 
kitose lietuvių kolonijose ir 
susilaukęs puikių įvertini
mų. Korp. Giedra kviečia 
visus lietuvius atsilankyti į 
šj įdomų kultūrinį vakarą, 
Čiurlionio Ansamblio na
muose.

METINIS SUSIRINKIMAS
A. L. Tautinės Sąjungos 

12-to skyriaus nariams pra
nešame, kad skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, 12 vai., sausio 29 
d., Dirvos patalpose.

Skyrius taip pat numato 
rengti savo kasmetinį tra
dicinį Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą vasario 
mėnesį. Valdyba

• Korp. GIEDRA naują 
valdybą sudaro Jūra Gai- 
liušytė — pirmininkė ir 
Gražina Rudokienė — se
kretorė. Korp. GIEDRA 
yra ateitininkių visuomeni- 
ninkių moterų korporacija.

• Clevelando Sveikatos 
Muziejus (Cleveland Health 
Museum) skelbia įdomią 
programą jaukiai šeimos 
popietei.

8911 Euclid Avė. esantis 
muziejus sekantį sekmadie
nį, sausio 29 d. nuo 1 iki 5 
vai. p. p., šalia kitų savo 
eksponatų, rodys įdomias 
filmas vaikams. Jų tarpe 20 
min. ilgio filmą apie smege
nų veikimą, įdomi vaikams 
ir suaugusiems, saugumas 
važinėjant dviračiais — 1/2 
vai., po to, „Vanduo — 
draugas ar priešas”.

Kitos įvairenybės taip 
pat laukia atsilankančių, gi 
įėjimas muziejun nemoka
mai.

Lietuvių Jūrų Skautijos vyr. skautininkas E. Vengianskas 
sveikina j. s. P. Petraitį(naujai išrinktą Clevelando Klaipėdos jun
ginio vadą. Nuotraukoje iš kairės: G. Sniečkus, L. Knopfmileris,
V. Petukauskas, P. Petraitis ir E. Vengianskas.

JŪRŲ SKAUTŲ VADOVŲ

PASITARIMAS CLEVELANDE

Žengiant į 45-sius Lie
tuvių Jūrų Skautų sėkmin
gos veiklos, pradėtos 
Lietuvoje, metus, Cle
velando "Klaipėdos” Jun
ginio jūrų skautų vado
vai buvo suplaukę aptar
ti lokalinės ir visos L. 
J.S. šių metų veiklos už
simojimus. Vadovų su- 
plaukimas,įvykęs sausio 
14-15 dienomis, susilau
kė dviejų svečių iš Chi
cagos: L.J.S. Vyriausio 
skautininko Ed. Ven- 
giansko ir L,J.S. reikalų 
vedėjo L. Knopfmilerio.

Šeštadienį, 7:30 vai. 
vakare, Clevelando jū
rų skautininkai, jūrųbu
džiai ir vadovai sugūžė-

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
ruošia UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ 

miuPMinsMimi 
vasario mėn. 4 d., šeštadienį,

Čiurlionio Ansamblio namuose.
Pradžia 8 vai. vak. Įėjimas $2.0'0

Programoje: Vyrų choras ir solistė IRENA GRIGALIŪNAITĖ.
Bilietus galima įsigyti pas Ansamblio valdybos narius ir VI. Plečkaitį tel. 

731-7699.

CLEVELAND ARENA
Feb. 28 — Mar. 12

CLUB, GROUP AND 
ALUMNI ASSOCIATION 

PRESIDENTS!

Turėsit malonumą sukeliant 
lėšas!

Sužinokit, kaip jūsų organi
zacija gali pelnyti iš 1CE 

FOLLIES pobūvio.

Skambinkit Bill Campbell 
216 — 361-3700

Arba rašykit: The Arena 
3719 Euclid Avenue 

Cleveland, Ohio 44115

Rezervuokitės jau dabar!

NEW
SHIPSTADS $ JOHNSON

ICE FOUIES

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

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

jo j.s. Pr. Petraičio bu- 
tan posėdžiui.

Ed. Vengianskas pa
sveikino Clevelando jū
rų skautus, perduoda
mas savo, visų Chicagos 
jūrų skautų ir vadovų 
bei Inkaro Tarybos lin
kėjimus.

Raportus patiekė v.j. 
s. VI. Petukauskas, 
"Klaipėdos" Junginio va
das; j.s. Pr. Petraitis, 
Martyno Jankaus jūrų 
budžių įgulos vadas; j. 
ps. A. Andrašiūnas, 
Kapt. Stp. Dariaus jūrų 
skautų laivo vadas ir p. 
K. Marcinkevičius, jū
rų skautų tėvų atstovas.

V ado vų p r ane šim am s 
užsibaigus, v.j.s. VI. Pe
tukauskas pareiškė, kad 
jo vadovavimo kadencija 
"Klaipėdos" Jūrų Skautų 
Junginiui baigėsi ir jo at
sistatydinimą jauyrapri- 
ėmęs Vyriausias Skauti
ninkas. Todėl su šiuo po
sėdžiu jis užbaigia eiti 
Junginio vado pareigas. 
Naujuoju "Klaipėdos" 
Junginio vadu išrinktas 
j.s. Pr. Petraitis.

Atsistatydinusiam va
dovui, v.j.s. VI. Petu-

džią padėką už įdėtą il
gametį darbą L.J.S. la
bui, įteikdamas jam In
karo Ordiną.

Sekė Vyriausio Skau
tininko, Ed. Vengiansko 
pranešimas, kuriame 
išryškėjo, kad jau yra su
daryta komisija Chica
goje pravesti L.J.S. ko- 
respondencinio suvažia
vimo rinkimams. Netru
kus vienetams bus išsiun
tinėti registracijos la
peliai. Kartu jis para
gino clevelandiečius ak
tyviai įsijungti į rinki
mus ir juose pareikšti 
savo atvirą nuomonę.

L.J. S. 45-tų, Jubi
liejinių Metų proga yra 
numatyta pravesti Jūrų 
Skautijos Jubiliejinė Sto
vykla nuo liepos 22 die
nos iki rugpiūčio 5 die
nos.

Baigdamas savo pra
nešimus ir apžvalgą, lie
čiančią L.J.S. veiklą, Vy
riausias Skautininkas pa
reiškė savo pasitenkini
mą Clevelando jūrų skau
tais. Jis užgyrė vietos jū
rų skautų taktiškumą ir 
broliškumą bendraujant 
su kitais vienetais ir or
ganizacijomis. Jis ir to
liau ragino palaikyti ry>- 
šių s su visais lietuviš
kais vienetais ir lietu
višku jaunimu bei bur
tis lietuviškai veiklai.

kauskui Vyriausias Skau- Oficialiai daliai bal
tininkas išreiškė nuošir* giantis, v.j.s. VI. Pe-

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES

PARDUODAMAS namas

4 miegamieji — 1 apa
čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

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 Opportuhity Employer

SUPERIOR 
SAVINGS

tukauskas Clevelando jū
rų skautų vardu Vyriau
siam Skautininkui įteikė 
dovaną.

Visi susispietė prie 
L. Knopfmilerio paruoš
to ekrano, kuriame ne
trukus pasirodė įdomūs 
vaizdai ir prisiminimai 
iš pereitų jūrų skautų 
stovyklų ir veiklos.

Sausio 15 d. vadovai ir 
svečiai leidosi į kelionę 
Clevelando stovyklaviečių 
apžiūrėti. Iki 12 vai. tiks
las buvo atsiektas, sto
vyklavietės aplankytos. 
Jubiliejinė Stovykla 
įvyks Wasagoje, Kana
doje.

Sktn. Petukauskienė 
laukė su skaniais keps
niais. Vėl užsimezgė po
kalbis. Savaitgalios su- 
plaukimas buvo teigia
mai nuteikęs visus vado* 
vus. L. Knopfmileris pra
dėjo kalbą į mikrofoną. 
Kiekvienas vadovas iš ei
lės tarė sveikinimo žo
dį broliams jūrų skau
tams bei pažįstamiems 
Australijoje. Juostelė 
bus persiųsta Australi
jos jūrų skautams.

Chicagiškiai pradėjo 
ruoštis kelionėn, o cle- 
velandiečiai, rodos, ne
norėjo pasilikti, nes Chi
cagoje įvyksta Klaipė
dos Uosto Mugė, ruošia
ma sausio 22 d. Tai la
bai patraukli proga ap
lankyti Chicagą, pra
leisti savaitgalį Mugės 
atmosferoje ir įsigyti 
vertingų, jūreiviškų iš
dirbinių. (.p

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.'

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPERIENCED 
PLANER TYPE MILL 

OPERATORS 
VERTICAL &

HORIZONTAL MILLING 
MACHINE OPERATORS 

ENGINE LATHE 
OPERATORS 

EXTERNAL CYLINDER 
GRINDERS 

INTERNAL GRINDERS 
AUTO TURRET LATHE 

OPERATORS 
SMALL TURRET LATHE 

OPERATORS 
AUTO PROFILE MILL 

OPERATORS 
ALL SHIFTS.

Ali applicants mušt be high 
school graduates or have 5 
years experience. Mušt be able 
to do own set-up, read prints 
and have own tools.
Permanent work for qualified 
men. Fringe benefits & top 
salary. Night differential plūs 
bonus.
Apply or write to Personnel 

Department 
THE MIEHLE CO. 
DIV. OF MIEHLE 

GOSS-DEXTER INC. 
2011 W. Hastings 

Chicago, III.
An Equal Opportunity Employer 

(140-14)

HELP WANTED FEMALE

RNS AND LPNS—Openings on all 
shifts and services, including 
Intensive Care Unit. Top sala- 
ries, fringe benefits, generous 
week-day shift bonus, plūs ad- 
ditional premium for week-ends 
and holidays. Nurses home on 
grounds. Hospital is modern, ac- 
credited 130 bed institution loc- 
ated in Mt. Pleasant, Home of 
Centrai Michigan University. 
Call collect or write: Director 
of Nursing Services, Centrai 
Michigan Community Hospital, 
Mt. Pleasant, Michigan. Phone 
773-7941. Area Code 517.

(2-11)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

OPERATING NURSE
Opportunity for advancement to head 
nurse if ęualified. May live in if 
necessary, also openings for RN’s— 
all shifts- all depts.- Contact Direc
tor of Nurses, Mercy Hospital, 718 
N. Macomb, Monroe, Mich., CH 
1-1700. Call collect. (9-15)

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

CLEVELAND

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ

z

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &. VVilliam 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

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA —
kietais viršeliais .......................... $3.75
minkštais ...................................... $2.50

V. Šliogeris —- A. SMETONA — žmogus ir 
valstybininkas ...............................

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
kietais viršeliais ...

$2.00

$3.75
Al. Baronas — TREČIOJI MOTERIS ....................... $2.50
Alė Rūta — ŽEMĖS ŠAUKSMAS ............................. $4.00
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ..................$3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ........................................... $3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
St. Baro — Operų arijos. Stereo — $.700, Mono — $6.00 
J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ............................$5.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms. DIRVA,

6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Australijos lietuvių bend
ruomenė išsirinko naują 
krašto valdybą, kuri sausio 
15 d. pasiskirstė pareigo
mis taip: S. Narušis — 
pirm., E. Kolakauskas — I 
vicepirm., V. Skrinska — II 
vicepirm., K. Kavaliauskas 
— narys kultūros reikalams 
ir krašto kult, tarybos pir
mininkas, P. Pullinen — 
jaunimo reikalams, V. Pa
tašius — sekretorius ir V. 
Jaras — iždininkas.

Ta proga buvo išrinkti ir 
Australijos LB atstovai 
PLB Seimui: S. Čibiras, J. 
Jakutis, J. Valys, S. Naru
šis, A. Krausas, B. Barkus. 
Šalia šios delegacijos numa
tomas didesnis skaičius ek
skursantų, atvykstančių j 
Ameriką.

• Prof. A. J. Greimas va
dovavo prancūzų mokslinin
kų delegacijai dalyvaujant 
Lenkijoje suruoštame se
mantikos kongrese.

Ta proga prof. A. J. Grei
mas buvo nuvykęs į Puns

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1967 metų 
balandžio 30 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1967 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Brangiam

A + A

PETRUI ADOMAVIČIUI

mirus, jo žmonai ELENAI ADOMA

VIČIENEI, anūkei IVONAI LAURI

NAITIENEI ir visiems artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia

Jonas ir Tatjana Vasiliauskai 
su šeima

ką ir jo apylinkes pasima
tyti su ten gyvenančiais lię- 
tuyiais.

Larousse leidykla Pary
žiuje išleidžia Greimo kny
ga "Semantiąue structu- 
rale”.

• LB Tarybos rinkimai 
bus vykdomi rinkiminėmis 
apygardomis kaip ir praei
tyje. JAV LB yra suskir
styta į penkias rinkimines 
apygardas. Rinkimai įvyks 
š. m. gegužės mėn. 6-7 die
nomis.

• JAV LB Centro valdy
bos nariai — Jonas Jasai
tis, Jonas Jurkūnas ir Vac
lovas Kleiza sausio 141-5 
dien mis dalyvavo veiksnių 
konferencijoje New Yorke.

• III Kultūros kongresas 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 
pabaigoje. Chicagoje. Kaip 
ir praėjusius, taip ir šį 
kongresą rengia JAV ir Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės centrinės institucijos. 
Kongresui programą suda

ro PLB Kultūros Taryba,, 
kurios pirmininku yra dr. 
Jonas Puzinas.

• Lietuvių Tautinių šokių 
Institutas intensyviai ruo
šia JAV ir Kanados lietu
vių IlI-sios Tautinių šokių 
šventės repertuarą. Praėju
siame posėdyje buvo aptar
ti prieš II šokių šventę iš
leistoje Tautinių šokių kny
goje esantieji šokiai. Posė
dyje dalyvavo instituto na
riai: Bruno Shotas, Bronė 
Jameikienė, Irena šilingie- 
nė, Leokadija Braždienė ir 
JAV LB Centro valdybos 
pirmininkas Jonas Jasaitis.

• Dr. J. šemogas ir ponia, 
gyveną Montrealyje, šiomis 
dienomis atšventė savo ve
dybinio gyvenimo 25 m. su
kaktį. Artimesnieji bičiu
liai ta proga buvo surengę 
vaišes.

• Juozas Urbonas ir Re
gina Jakubonytė, Rocheste- 
ryje, N. Y., neseniai sukūrę 
lietuvišką šeimą.

CHICAGO

• Adv. I. Skipitis, Chica
goje, susilaukė 80 m. am
žiaus. Žinomam visuomeni
ninkui Chicagos lietuvių 
teisininkų draugija ruošia 
minėjimą, kuris įvyks va
sario 18 d., 7 vai. vak. Jau
nimo Centre.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagoj ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė.
Chicago, Illinois. 
Telef. CL 4-7450.
Vai. 9-3 ir 5-8.

DETROIT

RADIJO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d., 12 vai. Lie
tuvių namuose įvyksta A.
L. Balso Radijo Klubo na
rių metinis susirinkimas, 
kuriame bus apyskaitiniai 
pranešimai ir renkama nau
ja valdyba.

Klubo nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti.

• Aldona Augustinavičie- 
nė sausio 29 d. Detroito lie
tuviams studentams skai
tys paskaitą tema: "Geriau 
pažinkime Maironį". Pa
skaita įvyks Lietuvių Na
muose 12 vai.

• JAV vyriausybė neiš
duoda įvažiavimo vizų Če
koslovakijos piliečiams. Tuo 
siekiama greičiau išaiškin
ti Prahoje suimto JAV pi
liečio Komareko likimą.

• Izraelio ir Sirijos vy
riausybes, spau d ž i a m o s 
JTO, sutiko derėtis dėl pa
sienio konfliktų likvidavi
mo.

Sol. Arnoldas Voketaitis chicagiečių tarpe. Iš kairės: J. Jasaitis, Alice Stephens, A. Voketaitis
ir J. Janušaitis. V. Noreikos nuotrauka

Dainuoju svetimiesiems, bet ilgiuosi
lietuvių JURGIS JANUŠAITIS

Likimas lėmė, kad Ame
rikoje gimęs ir augęs lietu
mis Arnoldas Voketaitis, 
dainavimo srityje pasiekęs 
gražių aukštumų, lietuviš
kame pasaulyje keliais at
vejais stipriai blykstelėjęs, 
puikiai suspindėjo sveti
muose, amerikietiškuose ho
rizontuose. Tai džiugi žinia 
ir sveikintinas laimėjimas. 
Lietuviui kūrėjui, meninin
kui, dainininkui ir yra svar
bu, kad jo talentu gėrėtųsi 
ir svetimieji, o tuo pačiu 
garbė visai lietuviškajai iš
eivijai.

Arnoldą Voketaitį neti
kėtai užklupome gruodžio 
mėn. 10 d., Operos rūmuose 
Chicagoje, bedain u o j a n t 
"Traviatoje" daktaro parti
ją. Tai buvo maloni staig
mena ir jam ir mūsų "dele
gacijai”, kurią sudarė JAV 
LB pirmininkas Jonas Ja
saitis, Amerikos lietuvaitė 
— muzikė Alice Stephens, 
šių eilučių autorius ir foto 
reporteris V. Noreika.

Tuoj po spektaklio, kuris 
buvo tikrai puikus, mielą 
dainininką Arnoldą Voke
taitį visų lietuvių vardu pa
sveikina JAV LB pirm. Jo
nas Jasaitis, muzikė Alice

IIELP WANTED MALĖ

WANTED JOURNEYMEN
PLASTIC MOLD MAKERS

MILL HANDS 
(CAV1TY %'ORK) 

BENCH HANDS 
UPGRADERS

MOLD REPAIR
JOB S1IOP l.XPERIENCE

Mušt be able to sėt up vvork from 
Blue Prints & Close Tolerances.

Steady work, good vvorking condi- 
tions & benefits.

CALL 3 13 5 7I-OIIO
CORVER ENG. CO.

9440 GRINNL.LL 
DETROIT, MICH.

(6-12)

FOUNDRY
SAND BLAST 

SNAG GRINDERS & 
CHIPPERS 

Experienced only. Apply 
NORTHERN CAST ALLOYS, 

INC.
23801 Hoover Rd.

Warrcn, Mich.
(413)

OPPORTUNITY
FOR AN

EXPERIENCED PERSON
QUALIF1ED IN 

DIE CASTING 
LAYOUT W0RK 

This is an opportunity to join the 
engineering services dept. of 

BENTON HARBOR 
MALLEABLE 
INDUSTRIES 

171 Graham Avė. 
Benton Harbor, Mich. 

An Equal Opportunity Employer 
(9-12)

BRIDGEPORT OPRS.
NEW MODERN PLANT

With all benefits. Mušt be Ist class 
on aircraft vvork only. Norvvood has 
long range progranis on S. S. T. and 
rocket vvork. Call Mr. H. Kroeger for 
intervievv.

NORWOOD PRECISION PROD.
19540 Allen Rd. Melvindale, Mich.

313 — 383-5700
An Equal Opportunity Employer

(9-15) 

Stephens. Prie šių sveikini
mų prisijungia iš salės at
skubėję Lietuvių Operos 
pirmininkas V. Radžius, V. 
Skaisgirys, dainavietis A. 
Dzirvonas ir kiti. Tokiu šil
tu lietuvių mostu mūsų so
listas buvo maloniai nuste
bintas ir pradžiugintas.

Valandėlei prie kavos su
simetame pokalbiui. Arnol
das Voketaitis tikrai įdomi 
asmenybė. Juo gali žavėtis, 
kaip nuoširdžiu lietuviu, 
nors kalba su akcentu. Jis 
didžiuojasi savo lietuviška 
kilme, tai pabrėždamas vie
šai ir Lyric Operos išleisto
se programose | savo pavar
dę rašydamas neiškreiptą, 
nesuamerikonintą.

Įdomus jo ir karjeros ke
lias. Dainuoti pamėgęs iš 
vaikystės. Tai talentas, ku
rį gal paveldėjęs iš savo ma
mytės, taip pat buvusios 
geros dainininkės. Pirmiau
sia grojęs trumpetę ir tik 
vyro amžiaus sulaukęs pra
dėjo dainavimo studijas pas 
Metropolitan ir La Scala 
operos garsiąją solistę — 
mokytoją Eldą Ercoley.

Klasikinius kūrinius dai
navo DC Statė Army Band, 
Baltuose Rūmuose diploma
tų priėmimo progomis ir 
generolo Taylor namuose 
didžiųjų iškilmių metu. Lai
mėjęs sunkiuosius konkur
sus, o plačiai reiškėsi radi
jo ir televizijos programo
se.

1958 m. dainavo New 
York City operoje Figaro 
Vestuvėse, Fauste ir kit. 
operose. Su koncertais ap
keliavo visą Ameriką ir 
dainavo Meksikoje. Keliais 
atvejais dainavo ir lietuvių 
parengimuose: Chicagoje— 
Alice Stephens ruoštame 
koncerte Morison viešbuty
je, Dirvos, Draugo, Naujie
nų koncertuose. O taip pat 
New Yorke su Rūta Lee ir 
Bostono lietuvių ruoštuose 

Paminėkim VASARIO 16 knyga 

THE WAR AGAIAST GOD 
1A LITHUAAIA

Labai teigiamai įvertino šią knygą spauda ir 
yra geriausia dovana Amerikos įstaigoms ir asme
nims. Bus išsiųsta kaip Jūsų dovana.

Prašau atsiųsti man................ popier. virš. $1.00

............... kiet, virš. $2.00 

Nusiųskit mano vardu: Adresas ...............................

Rašykite
Lithuanian Catholic Religious Aid, Ine. 
64-09 56th Rd.
Maspeth, N. Y. 11378

koncertuose.
Pagaliau 1965-66 metų 

sezoną praleidžia dainuoda
mas Metropolitan operoje, 
o šių metų sezone dainuoja 
Lyric Operoje. Lyric opero
je dainuoja Traviatoje ir 
Užburtoje Fleitoje. Jo lau
kia darbingas pavasaris. 
Balandžio, gegužės ir se
kančiais mėnesiais jis ma
no dainuoti New Yorko Fil
harmonijoje—Blue Beard’s 
Castle, Floridoje — Boris 
Godunov, New Orleane — 
Perlų žvejų ojerose. Taip 
pat turi kvietimų dainuoti 
Europoje.

Įdomaus pokalbio metu 
dažnai grįždavome ir prie 
lietuviškosios operos "Gra
žinos" pastatymo. Ir čia jis 
mielai norėtų dainuoti, kad 
ir menkesnę partiją, nes di
desnės negalėtų dėl laiko 
stokos. Arnoldas Vokietai
tis su ypatinga atyda klau
sėsi apie Lietuvių Operos 
pastatymus ir labai domė
josi "Gražina", kuri bū
sianti visų lietuvių pasidi
džiavimu. Ir jis tuo užmoju 
džiaugėsi.

Muzikė Alice §tephens 
Arnoldą pažįsta jau senai. 
Tad jiems netrūko kalbos 
dainos ir muzikos pasaulio 
temomis. Jie net nuklysda
vo į vaikystės dienas, su pa
sigerėjimu prisiminė lietu
vių veiklą ankstyvesniais 
metais ir bendrai dalinomės 
įspūdžiais iš garsiųjų operų 
gyvenimo, kuriose ir mūsų 
Arnoldui Voketaičiui teko 
ir tenka gyventi ir dirbti. Į 
garsiasiąs operas patekti, 
sako, be galo sunku. Turi 
turėti dainavimo talentą, 
išlavintą iki profesionalinio 
lygio balsą ir vaidybinius 
gabumus. O tokių davinių 
šis, pačiame amžiaus tvir
tume, vyras ir turi. Tas jį 
ir nuvedė į dainos meno 
aukštumas, kuriose atsive
ria graži ateitis.

Arnoldui Voketaičiui lin
kėdami sėkmės, tikimės jį 
retkarčiais matyti sugrįž
tanti į lietuvišką pasaulį, 
kurio jis tikrai ilgisi dai
nuodamas svetimiesiems.
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