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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DAILININKUI ADOMUI VARNUI 88 METAI AMŽIAUS

STAIGUS SOVIETŲ NORAS IEŠKOTI GALI
MAI DAUGIAU KONTAKTŲ SU VAKARAIS 
RODO JŲ VIS DIDESNĮ SUSIRŪPINIMĄ KINI
JOS 'KULTŪRINĖS REVOLIUCIJOS’ EIGA. — 
KOKIA NEBŪTŲ JOS TOLIMESNĖ RAIDA, 
SANTYKIŲ PAGERĖJIMO GREITU LAIKU 

LAUKTI NETENKA.

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

Staigūs, malonūs Krem
liaus žestai Vakarams; 
amerikiečių paleidimas iš 
Rytų Vokietijos kalėjimo ir 
ką tik Čekoslovakijoje nu
teisto Kazan-Komareko grą
žinimas vaizdžiai rodo so
vietų vyriausybės norą ap
saugoti savo Vakarų fron
tą tuo metu, kada visą dė
mesį reikalauja Rytų fron
tas. Tai, žinoma, nereiškia, 
kad karas tarp dvejų ko
munistinių seserų — Rusi
jos ir Kinijos — yra neiš
vengiamas. Abiem tom ga
lybėm karas yra nereikalin
gas, tačiau jei Kinijoje 
prasidėtų pilietinis karas, 
nėra jokios abejonės, kad 
Kremliui labai norėtųsi įsi
maišyti.

”Kaip Maskva reaguo
tų”, — spekuliavo neseniai 
šveicarų Neue Zuericher 
Zeitung — "jei kuri nors 
Kinijos provincija, kaip, 
pavyzdžiui Mandžūrija ar 
Sinkiangas, paprašytų so
vietų paramos prieš Mao 
'kultūrinę revoliuciją’?”

Toks atsitikimas yra. ga
limybių ribose ir jis paaiš
kina Mao klikos neapykan
tą sovietams. Paskutiniai 
incidentai Pekine, kada so
vietų diplomatų žmonos ir 
vaikai, apleidžiu Raudono
sios Kinijos sostinę, buvo 
priversti ant visų keturių 
šliaužti prieš Stalino por
tretą, yra labai reikšmingi.

Juk Kinijoje šiuo metu 
kovoja įsigalėjęs komunis
tinis aparatas prieš Mao 
pastangas jį "atnaujinti", 
"suliaudinti”, suprasti n t i. 
Iš ko gi galėtų tikėtis par
tijos pareigūnai pagalbos, 
jei ne iš Maskvos? Jei pati
kėti raudongvardiečių laik
raščiui 'Puolimas', svar
biausias Maskvos agentas 
Kinijos kompartijoje buvęs 
CK narys ir kandidatas į 
s e k r e toriatą Jang-Sang- 
kun. Jis buvęs tikru 'Niki
tos Chruščiovo šunim’ Kini
jos kompartijos centre, ku
ris Maskvos ponams išdavi- 
nėjęs visas paslaptis, o jo 

Nelengva sovietus išvaryti, kai jie kur įsitaiso...

bendrininku buvęs paties 
prezidento Liu sūnus.

Kova tarp Liu ir Lin 
Piao, kuris esąs ištikimes
nis Mao-Cetungui negu pir
masis, frakcijų, atrodo, šiuo 
metu dar nepasiekė savo 
kulminacinio taško, tačiau 
kiekvienu momentu gali 
pasiekti. Pasak C. L. Sulc- 
bergerį, New York Times, 
jei laimėtų Liu frakcija, t. 
y., senasis partijos apara
tas, laimėtojai galėtų ban
dyti atstatyti santarvę su 
sovietais. Tačiau kitais 
dviem atvejais, būtent, jei 
dabartiniam ministeriui pir
mininkui ču-Enlai pasisek
tų surasti kompromisą ar 
laimėtų Lin Piao — tais at
sitikimais santykiai su so
vietais būtų ir toliau labai 
pašliję, čia kaip tik išryš
kėja JAV svoris. Blogų tar
pusavio santykių atveju ir 
kiniečiai ir sovietai nenorė
tų savo priešų pusėje turėti 
dar JAV-bes. Akivaizdoje 
tokios būklės JAV turėtų ras.

PAGERBTI AZIJOS KRAŠTU 
KOVOTOJAI PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Tryliktosios Azijos 
Tautų Laisvės Dienos 
proga, Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimas sausio 
23 d. buvo susirinkęs ne
paprasto posėdžio.

Ši metinė laisvųjų Azi
jos tautų šventė skiria
ma pagerbti ryžtingam 
22-jų tūkstančių korėjie
čių ir kinų apsisprendi
mui už laisvę. Tie anks- 
čiau buvę kariai komu
nistinėse korėjiečių ir 
kinų armijose, Korėjos 
karo metu patekę Jung
tinių Tautų karinių pa
jėgų nelaisvėn, o 1954 
metų sausio 23 dieną iš 
nelaisvės paleisti, apsi
sprendė negrįžti į savą
sias komunistų paverg- 

ieškoti kontaktų ne tik su 
sovietais, bet ir su kinie
čiais, nes jų interesuose yra 
ne geri abejų raudonųjų se
serų, bet galimai blogesni 
santykiai.

Juo labiau, kad gali atsi
tikti, jog chaosas Kinijoje 
pažengs taip toli, kad ta 
jnilžiniška valstybė vėl su
skils į atskiras dalis, val
domas kariuomenės dalių 
vadų. Atseit, grįš į padėtį, 
kuri vyravo beveik visą pir
mąją šio šimtmečio pusę.

★
Kad įvykiai Kinijoje ne

silaiko Vakaruose įsigyve
nusių taisyklių, geriausiai 
rodo paties Mao patvarky
mas, kad jaunuoliai, kurie 
sudarė Raudonąją Gvardi
ją, nuo vasario 9 d. vėl turi 
grįžti į mokyklas. O Rau
donoji Gvardija buvo pats 
svarbiausia Mao 'kultūrinės 
revoliucijos’ įrankis. Jei jis 
dabar jo atsisako, reiškia, 
kad jis ją laimėjo ar pralai
mėjo. Pagal Mao nuo dabar 
'kultūrinės revoliucijos’ sar
gyboje stovėsianti armija, 
susidedanti iš 2,5 milijonų 
vyrų, kurios karininkai vie
ną mėnesį per metus turi 
eiti eilinių pareigas! Ar ta 
armija visados liks ištiki
ma Mao idealams, klausi
mas ir toliau palieka atvi- 

tas gimtines, o pasilikti 
laisvuose kraštuose.

Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas šiąja pro
ga priėmė rezoliuciją — 
solidarumo pareiškimą 
Azijos tautoms ryšium 
su jų kova prieš nelais
vę plėsti besikėsinan
čius komunistinius reži
mus. Seimo posėdyje da
lyvavo Kinijos, Korėjos 
ir Vietnamo diplomati
niai atstovai.

Vietnamo ambasado
rius Nguyen Duy Lien pa
reiškė, kad Lietų Vietna
mu! siūlomoji koalicinė 
vyriausybė su komunis
tiniu "Tautinio Išsilais
vinimo Frontu" būtų tik 
menkai uždangstytas pa -

Dailininkas Adomas Varnas sulaukė 88 metų amžiaus. Gimęs 1879 m. sausio 1 d. Joniškyje, jis pasi
rinko dailininko kelią ir 1900 metais meną studijavo Petrapilio dailės mokykloj, vėliau studijas tęsė Kro
kuvos dailės akademijoje ir Ženevojemeno akademijoje. Nepriklausomoje Lietuvoje iki 1939 m. buvo Kau 
no meno mokyklos vyresniuoju mokytoju, o nuo 1941 m. iki pasitraukimo iš Lietuvos, profesoriavo vals
tybiniame dailės institute. 1949 m. atsikėlė į Chicagą ir čia su žmona aktyviai prisidėjo prie L.A. 
Montessori vaikų auklėjimo draugijos veiklos. Jis taip pat yra vienas iš Chicagos Čiurlionio galerijos 
steigėjų. Adomas Varnas yra nupiešęs apie pusantro tūkstančio aliejinių darbų, tarp kurių nemažai por
tretų ar portretinio žanro kompozicijų. Šalia to jis yra sukūręs daug grafinių darbų ir akvarelių. Plačiau 
apie Adomą Varną skaitykit 5 psl. Vyt. Maželio nuotrauka

SIAURĖS VIETNAMO BOMBARDAVIMAS
NEBUS SUSTABDYTAS

• VALSTYBES SEKRETO
RIUS Dean Rusk vasario 9 d. 
spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad JAV išjungia š. Vietna 
mo bombardavimų sustabdymo 
klausimą, kaip derybų sąlygą,

sidavimas iš šiaurės vyk
domai agresijai. Tasai 
"Frontas" esąs tik šiau
rinio Vietnamo karinės 
mašinerijos dalis, tik 
kalbėjimo įrankis, skir
tas suvedžioti viešajai 
pasaulio nuomonei.

Posėdyje dalyvavęs 
Jungtinių Valstybių At
stovų Rūmų narys Les- 
ter L. Wolf (D.-N.Y.) 
papasakojo, kaip jis vel
tui stengėsi gauti vizą 
į komunistų valdomąją 
Kiniją, kaip privatus as
muo.

Atst. L.L. Wolfas pa
reiškė, kad "Komuniz
mas yra — ištisa eilė 
mums nepriimtinų daly
kų. Komunizmas yra žo
džio ir tikėjimo laisvės 
paneigimas, prievarti
nis darbas, totalistiškas 
indoktrinavimas, ūkinis 
skurdas ir, galop, 'užda
ros bendruomenės’ įgy
vendinimas". (ELTA) 

kol komunistai neparodys noro 
ir ženklų, kad yra linkę sustab
dyti savo karinius užmojus P. 
Vietname.

D. Rusk pareiškimas, pada
rytas įkandin Baltųjų Rūmų tuo 
reikalu pranešimo, pademons
travo JAV vyriausybės pozici
ją Įvairiausių gandų ir spėlioji
mų akivaizdoje, peršant visuo
menei sugestijas, kad bombar
davimų sustabdymas vestų abi 
puses prie derybų stalo.

Atsakydamas į spaudos at
stovų klausimus, D. Rusk taip 
pat pareiškė, kad negalįs už
tvirtinti jokių kalbų, bylojan
čių apie ryšio ieškojimo ženk
lus iš Š. Vietnamo pusės. Kaip 
tik priešingai, Vietnamo N. Me
tų paliaubų proga pastebėti lai
vų konvojai, plaukią P. Vietna
mo link. Be to, ir paliaubų są
lygos kasdien laužomos ir iš
naudojamos tolimesnių kovų la
bui.

• ŽEMĖS DREBĖJIMAS iš
tiko Kolumbiją. Jo metu žuvo 
65 žmonės, šimtai liko sužeis
tų ir be pastogės. Nukentėjo ir 
sostinė Bogota, kurioje gyvena 
nęmažaį lietuvių.

• ALEKSIEJUS KOSYGINAS 
Sov. S-gos premjeras išnau
dojo visas propagandos prie
mones viešint Anglijoje ir skel
biant Sov. S-gos pažiūras į ak
tualiąsias pasaulio problemas. 
Visą kaltę už karą Vietname 
suvertęs Amerikai (ir tuo klau 
simu likęs skirtingos nuoWil- 
sono nuomonės), Kinijos klau

simu jis manąs, kad esamoji 
suirutė kilusi dėl nepasiseki
mų vidaus ir užsienio politiko
je. Sov. S-ga daranti viską, 
kad palaikyti geriausius san
tykius su "didžiuoju komu
nistiniu broliu".

Šalia kitų ekskursijų į pa
saulines problemas, Kosygi
nas siekė iškelti Rytų Vokie
tijos, kaip valstybės pripaži
nimą, įspėjant, kad nerimo ke
lią Vak. Vokietijos nacinės ten
dencijos ir revanšo siekiai.

Karalienė Elžbieta suruošė 
banketą Kosygino gąrbei Buc- 
kinghamo rūmuose.

VEIKALAS APIE 
LIETUVĄ

Neseniai išėjo nauja 
Wisconsino universiteto 
prof. dr. Alfredo Senno 
knyga The GreatPowers 
Lithuania and the Vilna 
Question 1920-1928. Lei- 
den, E.J. Brill 1966, 
XII - 239 psl. Autorius 
nuodugniai nagrinėja Vil
niaus klausimą nuo 1920 
iki 1928 metų: Vilniaus by 
lą Tautų S-goj, 1925 m. 
Locarno susitarimą ir 
Vilniaus klausimą tarpt, 
politikoj iki 1928 m.

Tai jau antras dr.A.E. 
Senno veikalas apie Lie
tuvą.
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Kapitonas Wendorf užkimusiu balsu suriko: "Išmeskit bombas!..."

MINTYS IR 
_ŽVILGSNIA1_

• Aidai savo pirmoje šių 
metų laidoje patiekia 1966 
m. politinio ir visuomeninio 
gyvenimo apžvalgą, kurią 
sekančiame numeryje pa
seks kultūrinio gyvenimo 
apžvalga. Tai platus ir vi
sas pagrindines sritis palie
tęs žvilgsnis, žinoma, išei
nąs iš rašiusiojo protavimo 
ir pažiūrų į tą ar kitą klau
simą. Pagal tai veikėjams 
ir atitenka komplementų ar

PAIKIKA ISl’ASIJOJE
Prieš metus, būtent 1966 

m. sausio 17 d. virš Ispa
nijos prie Palomares žvejų 
kaimo įvyko banališka lėk- 
tuv y katastrofa ir sprogi
mas... Viename lėktuve bu
vo gabenamos vandenilio 
bombos. Panika, kuri tada 
buvo apėmusi Palomares gy
ventojus ir šiandien kiekvie
nu metu gali pasikartoti ki
toj pasaulio vietoje.

Nuo šio numerio pradeda
me spausdinti angly žurna
listo Christopher Morris re
portažą apie šį tragišką įvy- 
kį, kuris Amerikai pridarė 
didelių nesmagumų ir atsi
ėjo milžiniškas sumas pini
gų.

Praeitais metais sau
sio 17 dienos rytą virš 
ramaus Palomares žve
jų kaimelio įvyko bana
liška katastrofa: du ame
rikiečių lėktuvai susidū
rė 27,000 pėdų aukštyje 
ir sprogo. B 52, pats di
džiausias lėktuvas nau
dojamas Vakarų gynybo
je, susidūrė su KC 135, 
tankiniu lėktuvu, kuris 
pylė ore į jo tanką ben
ziną. Abu lėktuvai spro
go ir iš vienuolikos žmo
nių įgulos išsigelbėjo tik 
keturi. Pirmąsias dvide
šimt keturias valandas, 
nežiūrint kaip baisi bu
vo katastrofa, ji prilygo 
kitoms aviacijos katas
trofoms, kol prasidėjo 
didžioji panika.

Pradžioj atrodė, kad 
tai buvo normalus skri
dimas. Kapitonas Char- 
les Wendorf, B 52 vadas 
ir šeši jo įgulos vyrai iš 
Strategic Air Command 
68 bombonešių eskadros 
pakilo iš Seymour-John- 
son bazės Amerikoje ne
žinoma kryptimi. Jų mi
sija buvo orinis patru
liavimas. Krovinys: la
bai slaptas.

Pirmąsias dvidešimt 
keturias valandas lakio
janti tvirtovė skraidė 
30,000 pėdų aukštumoje 
tarp Amerikos ir Sovie
tų Sąjungos, pasiruošusi 
pulti, jei gaus įsakymą iš 
anksto skirtus objekty
vus ir ten numesti ketu
rias vandenilio bombas, 
kurias turėjo pasikrovu
si. Padariusi 20,000 km. 
kelio, lankiojanti tvirto-

Torrejon, netoli Madri
do, kur 16-toji aviacijos 
armija ir Strategic Air 
Command įrengė savo 
štabus, tai dažniausiai 
čia, arba prie kitų dvie
jų bazių Huelvoj ir Mo- 
rone buvo atliekami lėk
tuvų ore pripildymai ben 
zinu.

Tą rytą kapitonas 
Wendorf gavo praneši
mą, kad K 135 tankinis 
lėktuvas, vadovaujamas 
Emile Chapla pakilęs iš 
Torrejon bazės, 10 vai. 
jo lauks prie Ispanijos 
pietinio kranto netoli 
Palomares žvejų kaimo. 
Kapitonui sektorius buvo 
pažįstamas. Ne pirmą

Palomares ir amerikiečių ba
zės Ispanijoje.

kartą jis čia prisisiurbė 
benzino. Tą pačią valan
dą, vos per kelis kilo
metrus nuo tos vietos, 
kitas lėktuvas irgi turė
jo prisisiurbti benzino. 
Čia nieko ypatingo, tai 
irgi dažnai buvo daroma.

***
10 vai. 8 min. kap. 

Wendorf iš savo lakio
jančio s tvirtovės stebė
jo, kaip KC 135 lyg vilko 
su ”flying-boom” jo B 
52. Abu lėktuvai, vienas 
aukščiau, kitas žemiau, 
stengėsi išsilaikyti tie
sioje linijoje vienodame 
greityje, kuris buvo 675 
km. į valandą. Operacija 
tęsėsi normaliai tik pen
kias minutes. Staiga be
sikraunančio benziną lėk

tuvo kontrolės lentoje už
sidegė raudonos švie
sos.

— Motoras dega, — 
suriko mechanikas lt. Mi- 
chael Rooney.

Rooney žinojo,kuris iš 
aštuonių reaktorių užsi
degė ir tuoj nutraukė ben - 
žino tiekimą motorui, au
tomatiškai paspausda
mas gesintuvą, kad už
slopintų kilusį gaisrą.

Navigatorius ir radis
tas lt. Montanus negaiš
damas įspėjo KC 135.

— Gaisras lėktuve, 
įtraukite boom!
G

Per vėlai. Smarkus 
sprogimas motore sudre
bino lėktuvą. Ugnis ap
ėmė sparną ir liemeniu 
pradėjo artėti prie prie
kio, kur buvo pilamas 
benzinas. Ten jau buvo 
prisisiurbta keli šimtai 
galionų benzino.

Seržantas Potolicchio 
kuriam buvo pavesta iš 
KC 135 prižiūrėti ”fly- 
ing boom”, per mikro
foną suriko kapitonui 
Chaplai, kad žemiau jų 
esantis bombonešis, į 
kurį buvo perpilamas 
benzinas, užsidegęs. Ka
pitono Chapla veidas pa
balo. Jis suprato koks 
didelis pavojus šukelių 
tonų benzino kroviniu bū
ti virš degančio lėktuvo 
ir tuoj per radiją susijun
gė su Torrejon baze nu
šviesdamas degančio B 
52 agoniją.

Gen. Delmar Wilsom, 
16 aviacijos armijos va
das Torrejone, užaliar- 
muotas tuoj atskubėjo į 
radijo centrą ir su kelio - 
lika operatorių sekė tra
gediją.

Prie Sevilijos Morono 
bazėj pradėjo kaukti si
renos. Specialus lėktu
vas C 14, skirtas ieško
jimams ir gelbėjimui, bu
vo išvežtas iš angaro.

Netoli nelaimės vietos 
kitų dviejų lėktuvų B 52 
ir KC 135, pasiruošusių 
benzino perpilimui, įgu
lų nariai išgąsdintais vei
dais klausėsi per radiją 
pranešimų, kaip jų drau
gai kovoja ugnyje. Jie

priekaištų duoklė.
Į nukentėjusiųjų eilę pa

teko ALT pirmininkas inž. 
A. Rudis, apie kurio debiu
tą sakoma, kad "nevykusių 
pamokslų prišnekėjo ALTo 
pirmininkas . .Cituojant 
jo žodžius, taikytus PLB 
vadovybei ("kai kurie va
dovaujantieji asmenys lai
ko rankoje kaip ir dvi triū- 
bas: su viena pučia apie 
reikalą kietai kovoti už Lie
tuvos laisvės atgavimą, o 
su antra pučia apie reikalą 
bendradarbiauti su Lietu
vos okupantais (!)”) j

Aidų apžvalgininkas iš to 
ir daro išvadą, jog ”tai ro-

nieko negalėjo padėti. Su
jaudinti patys sustabdė 
perpilimo darbus.

Seržantas Potolicchio 
per mikrofoną toliau pra 
nešinėjo:

— Lėktuvas netenka 
savo sparno... Lėktuvą 
supa dūmai ir ugnis jau 
apėmė liemenį... Vieš
patie, jis tuoj sprogs...

Kapitonas Wendorf tu
rėjo tuojau imtis spren
dimo. Bandyti pasiekti 
Morono bazę ir nusileis
ti ant pilvo? Nusileisti 
jūroje? Ar įgulai iššok
ti iš lėktuvo?

Moronas? Per toli... 
135 kilometrai. Pagaliau 
buvo pavojinga degančiu 
lėktuvu skristi per ap
gyvendintas sritis. Ypač 
su tokiu kroviniu.

Nusileidimas jūron da 
vė tik vieną nuošimtį iš
sigelbėti. Gal net vieną 
iš tūkstančioI Bet vis 
dėl to tai buvo vienin
telis šansas. Tad Wen- 
dorf davė įsakymą:

Išmeskit bom
bas!

Seržantas kulkosvai
dininkas Snyder staiga 
pamatė dugne atsidarant 
duris ir daugiau jis nie 
ko nežino kas įvyko. Iš 
viso niekas nežino. Apa
kinti dūmų ir apkurtin
ti švilpimo įgulos na
riai nežino, kaip B 52 
susidūrė su KC 135. 
Staiga abu lėktuvai vie
nai sekundės dalelei su
stojo ore ir pradėjo 
kristi.

— Šokit!
Ir Wendorf paspaudė 

mygtuką išmetimui sė
dynių į orą.

(Bus daugiau)

- Žiūrėk, mūsų sūnelis taria pirmąjį žodį!...

do, kad ALTo pirmininko 
debiutas buvo ne koks. Iki 
šiol žinojome Rudį kaip di
delį patriotą ir didelį mece
natą. Pernai jis turėjo pa
sirodyti kaip politinės orga
nizacijos vadovas. Deja, pa
sirodymas buvo menkas. 
Nuolat girti savo organiza
ciją ir niekinti kitų darbus 
gali eilinis politikierius, bet 
tas verslas netinka tokios 
kaip ALTas organizacijos 
pirmininkui. Tai tik paro
do, kad toji organizacija 
tikro vado, toli numatančio, 
visus apjungiančio, visiems 
vadovaujančio dar neturi. 
Gal dėl to ir pati organiza
cija šiandien yra lyg koks 
karšinčius, kuriam iš pa
garbos dar leidžiama šiek 
tiek veikti, krutėti, bet nie
kas tam daug reikšmės ne
skiria.”

Prie vado privalumų pri
klauso tinkamų bendradar
bių pasirinkimas ir jais pa
sitikėjimas. Inž. A. Rudis 
pačioje ALT sudėtyje tokio 
pasirinkimo neturi. Reikia 
tikėtis, kad praeitų metų 

.patirtis parodė jam bent 
tiek, kad parašytas kalbas 
reikia prieš skaitant patik
rinti ir be reikalo įspraus
tus anekdotus’išbraukti.

• Ne kam kitam, o Mišai 
Sluckiui paskirta komjau
nimo (1.000 rublių) premi
ja už kūrinį vaikams — 
”Aš vėl matau vėliavą”. Sa
vi pas savus!...

• "Naujienų 1966. VII. 
25, 27, VIII, 2, 3, 10, 18, 
20, 22, IX 2, 9, 12 ir 22 d. 
laidose, devyniuose straips
niuose, panagrinėjau Jauni
mo Kongreso nutarimus”... 
rašo P. Stravinskas.

Tiek medžiagos paskyrus 
tam reikalui, dabar prasi
dėjo serijos diskusijų ”su 
savim”, nagrinėjant, kiek 
ir kur buvo tuo reikalu jo 
rašyta, kiek ir kieno ir kaip 
į tai atsakyta, šalia poros 
"šiltų, gražiai papildančių 
ir ypač mielų” žodžių, kiti 
atsiliepimai jau ne tokie 
mieli, o "pikti ir įžeidžian- 
tieji”. Kas gi tie pikčiurnos 
ir dergėjai?

Naujienų vasario 8 d. lai
doje P. Stravinskas ir dės
to —

"Visų pikčiausias, mane 
iškoneveikęs buvo vieno ka
taliko — frontininko pasi
sakymas ... Katalikiškame 
Drauge...

. .. Draugo pavyzdžiu iš
dergė mane ir Aidai... Tai, 
vadinas, katalikų spaudos 
organas, redaguojamas dar
gi kataliko filosofo, Ateiti
ninkų Federacijos Vado ...

... Tą patį padarė ir tre
čias katalikų — frontininkų 
veikėjas St. Barzdukas Pa
saulio Lietuvyje..

Išdėstęs eilę moralų savo 
kolegoms katalikams, P. 
Stravinskui "dabar jau aiš
kėja, kad ir katalikų-fronti- 
ninku žmonės (kurių vien
minčiai įžeidinėja mane dėl 
mano straipsnių) yra pri
dėję savo pirštus prie tų 
tautai žalingų ir gėdingų 
Jaunimo Kongreso nutari
mų suredagavimo bei jų 
pravedimo nedorais meto
dais”.

INSTRODUCTION 
TO MODERN 
LITHUANIAN

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

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

vė turėjo grįžti bazėn ir 
kitas B 52 turėjo perim
ti sargybą ore, kuri jau 
penkiolika metų kelioli
kos lakiojančių tvirtovių 
be pertraukos buvo tęsia
ma. Pusiaukelėje, ”kaž 
kur” Vakarų Europos pa
kraštyje lėktuvas turėjo 
pasipildyti rezervuarus 
benzinu. Sausio mėnesį, 
dėl atmosferinių sąlygų, 
toks benzinu pasipildy
mas , saugumo sumeti
mais, atliekamas virš 
pietinės Europos. Ypač 
kai 1953 metais pasira
šius su Ispanija sutartį, 
Amerika ten gavo tris di
deles aviacijos bazes:

PLANINGAS TAUPYMAS 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 PASKOLOS

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Svarbus reikalas iš 
humaniškosios pusės

Ar gyvensime "sun
kiose tremties sąlygo
se", ar priekaištausime 
"dolerių medžioklėje" 
paskendusiems, nepa
bėgsime nuo gyvenimo 
tiesos, kad skurdas ir 
vargas nuo turto ir ge
ro gyvenimo toli neat
silieka. Taip ir mūsų 
visuomeniniame gyveni
me. Kalbame ir nir šta
me apie didesnius ir ma
žesnius darbus, kuriems 
vis stinga lėšų įgyvendin
ti. Kalbėdami ir niršda- 
mi į daug ką paleidžia
me priekaištų salves, 
kad, girdi, nebejautrūs 
pasidarėt lietuviškam 
reikalui.

Ir taip reikalas po rei
kalo gimsta veikėjų gal
vose, o naujagimis siun
čiamas — aukų rinkti.

Sena tai giesmė, tas 
aukų rinkimas. Jos ir ne 
išvengsime. Bet pastan
gos ką nors atsiekti ir 
normalios, gerai prama
tytos, suplanuotos ir ap
skaičiuotos sąmatos ke
liu turėtų įsigalėti ir 
kiek galint sparčiau pa
likti auką, kaip pagrin
dinį pajamų šaltinį, tik 
labai išimtiniems atve
jams.

LB Clevelando apylin
kės pirmininkas F. Ei- 
dimtas kreipiasi į tautie
čius, kad tie praneštų 
valdybai apie tuos ligo
je patekusius senelius 
viengungius, kurie netu
rėdami artimųjų mirš
ta nesutvarkę palikimo 
ir dideles sumas pinigų 
palieka valdžios įstai
goms tvarkyti. Negali
ma pasakyti, iš šalies

BOSTONAS VĖL GRAŽIAI 
PARĖMĖ DIRVĄ

Bostono tautininkai ir 
Dirvos bičiuliai ligi šiolei 
ne kartą yra nemažomis pi
nigų sumomis parėmę Dir
vą. Praėjusių metų gruo
džio mėn., kaip prisimena
me, ALTS Bostono skyrius 
buvo surengęs Įspūdingą 
Dirvos auksinės sukakties 
minėjimą, tuo lyg baigda
mas jos sukaktuvinius me
tus. Šiomis dienomis per 
Vilties Draugijos valdybos 
vicepirmininką inž. Edm, 
Cibą sulaukėme dar 400 
dol. auką Dirvai. Auką su
organizavo ALTS Bostono 
skyrius,

ŠĮ kartą, įstodami Į Vil
ties Draugijos narius arba 
pakeldami savo turėtus Įna
šus, aukojo:
ALTS Bostono skyr. $50.00 
Bostono Vyrų

Sekstetas ......... $50.00
Cibas, Edmundas.....$50.00
Utenis, Bronius ....... $25.00
Diržys, Antanas ..... $25.00
Lendraitis, Leonas ....$20.00 
Kasmauskas, Jonas $10.00 
Santvaras, Stasys ....$10,00

The Lithuanian Newspaper
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pažiūrėjus, kad tai blo
ga idėja. Nelaimė ta, 
kad ji ne iki galo išgalvo 
ta ir su ja paskubėta išr 
eiti viešumon, paneigus 
to klausimo humanišką
ją Pusę.

Ne vienas mirė pali
kęs dešimtimis tūkstan
čių palikimą tvarkan
čioms teismo įstaigoms. 
Ne vienas dar mirs, 
bendruomenės apleistas 
ir vienišas.

Žmogaus vertė nema
tuojama jo galimu testa
mento turiniu. Vienatvė 
seno amžiaus sulaukus 
ieško ne galimybių, kaip 
sunkiu darbu sutaupytą 
turtą paskirstyti, bet kur 
ir kaip rasti paguodžian
čią širdį, ligoje paslau
gią ranką, naują draugys
tę ir brolišką jausmą. 
Gal ko gero reikės ir 
kiek pinigų samaritietiš- 
kajam darbui atlikti. Bet 
būtų tragedija, jei pra
dėtume informacijas 
rinkti tik apie tuos, ku
rie turi banko knygutę 
su stambiomis sutaupo- 
mis.

Ligoninėse tokių vie
nišų lietuvių randa ir 
juos aplanko kunigai, gy
dytojai ir kiti. Bet ar jie 
gali būti įpareigojami rū
pintis ligonių testamen
tais? Yra jų prieglaudo
se, yra apleistuose vieš
bučiuose. Apie juos dau
giausia žinių turi socia
linės apsaugos instituci
jos. Ryšys su tomis ins
titucijomis reikalingas 
ir būtinas. O būtinas ne 
testamentams rašyti, 
bet parodyti lietuvišką 
širdį lietuviui.

Ambraziejus, Petras
Gediminas ............. $10.00

Kapočius, Juozas ..... $10.00
Dačienė, Aldona.......$10.00
Griauzdienė, Eleon. $10.00 
Augonis, Stasys ..... $10.00
Ausiejus Petras ....... $10.00
Stelmokas, Vytautas $10.00 
Januška, Antanas ....$10.00 
Veitas, Brutenis ..... $10.00
Veitas, Romualdas ....$10.00 
Matijoška, Antanas $10.00 
Matulevičius, J......... $10.00
Mickųnas, Vladas .. $ 5.00

Ta pačia proga vienkar
tine auka Dirvą parėmė:

T\vohig, James J. — 25 
dol. ir Izbickas, Lionginas 
10 dol.

Už šią gražią paramą 
nuoširdžiai dėkojame Bos
tono tautininkams ir Dir
vos bičiuliams.

VILTIS ir DIRVA

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Ką apjuosia B. Railos 
"Laumių juosta” <»

Kalbant apie B. Railos 
neseniai išleistą knygą 
"Laumių Juosta", pra
vartu pradėti paties au
toriaus žodžiais:

"Kiek jau kartų esu už
vertęs kurio naujosios 
mūsų beletristikos ar 
poezijos veikalo pasku
tinį puslapį su liūdnu 
žmogiškosios mizerijos 
jausmu! Nieko nepasilie 
ka galvoje, nei širdyje, 
tik plokštybė, banalu
mas, kartote nukartoti 
motyvai, tikrovinė ir me
ninė netiesa, nudėvėtos, 
skurdžios ir primityvios 
įvaizdinimo priemonės. 
O ne sykį apima nevil
ties, nuobodulio, nesvei
katos, visiško nuosmu
kio nuotaika!"

Šiuos neabejotinai tei
singus autoriaus žodžius 
patvirtins kiekvienas 
knygų skaitytojas ir įsi
gilinęs į jų prasmę pats 
panorės pakedenti ir tų 
žodžių autoriaus nese
niai išleistą jau trečią 
knygą, šį kartą "Laumių 
juostą".

Ką B. Raila siekė ap
juosti savo laumių juos
ta? — paklausė vienas 
skaitytojas, užvertęs 
paskutinį knygos pusla
pį-

Lietuvių išeivijos gy
venimas pilnas įvairių 
įvykių, nuotykių, senų ir 
dar gyvų mūsų tautos ve
teranų, vidutinio am
žiaus talentingų žmonių 
ir jaunosios kartos at
stovų, lietuviškos tie
sos ieškotojų, svetimoje 
žemėje besirūpinančių 
savąja tauta, o taip pat 
netrūksta ir gerbūvio 
kasdienybėj paskendusių 
mūsų tautiečių.

B. Raila "Laumių juos
toje", nors ir trumpai, 
visas tas lietuviško gy
venimo sritis įamžino, 
jo žodžiais tariant, atli
ko bent dalinį mūsų iš
eivijos kronikininko dar
bą. Jis apibudina ketu
rias mūsų kartas, itin 
iškeldamas lietuvių tau
tinio atgimimo dvasiškai 
stiprią, herojišką, opti
mistišką, pasiaukojan
čią kartą su jos atsto
vais dr. V. Kudirka, P. 
Višinskiu, J. Šliūpu, 
V. Vaižgantu ir daugybe 
kitų, juos pavadindamas 
herojine idealistų karta.

Nepriklausomybės lai
kais išaugusią kartą, taip 
vadinamą mūsų kartą, ku - 
ri "ginklu ir paskui dar-

LIUDO SAGIO ŠOKĖJAI CLEVELANDE RUOŠIA NAUJ$ PROGRAMĄ. Kiekvienais metais Vysk. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos tėvų komitetas ruošia tradicinį Pavasario Balių. T reti metai iš eilės 
šio parengimo programą atlieka mokyklos šokėjai, vadovaujami Liudo Sagio.

Originalūs baliaus nuotaikai pritaikyti šokiai džiugins atsilankiusius į Šv. Jurgio salę balandžio 1 
dieną. Rezervuotais stalais rūpinasi T. K. Pirmininkas Kazys Gaižutis ir Adelė Neimanienė.

EMILIJA ČEKIENĖ

bu vykdė tai, ką anie pra
našavo, skelbė, svajo
jo ir viliojo", nors riedrą- 
šiai šiandien B. Raila ją 
vadina "prarastąja kar
ta", ir pats tuo suabejo

Bronys Raila

jęs, baigia tokiais žo
džiais: "Bet kažin? Gal 
šitoks sprendimas dar 
būtų per greitas* Žuvu
sioji karta yra toji, kuri 
neatliko savo misijos, ku
ri dvasiškai sukiužo, bu
vo išmesta ar pati išsi
metė iš tautos laivo. Bet 
visa pralošė tik tas, kas 
nustojo tikėti ar nepa
teisinti tikėjimo savo kū
rybiniais veiksmais."

"Kiekviena mūsų kar
ta, jeigu tik ji atsirems į 
tas laisvės, teisės ir 
žmoniškumo bendrąsias 
idėjas, už kurias kovojo 
Kudirkos, Vaižganto, Vi
šinskio, Biliūno, Biržiš
kos karta —nebus žuvu
sioji karta mūsų tautai.

Dar tebematome Lais
vės Žiburį viršum aukšto 
kalno. Ir kurie matome, 
keliausime neskaičiuo
dami nei dienų, nei de
šimtmečių". (18 psl.)

Negalime autoriui 
pritarti, jog mes esa
me sukiužusi, iš laivo 
išmesta karta. Atvirai 
kalbant , kada mes bu
vom dar vargšai, į naują 
žemę iš laivo išmesti 
naujakuriai, tada buvo
me labai arti tos heroji
nės idealistinės kartos, 
iš mažo uždarbio dosniai 
aukodavom, sausakim
šai užpildydavom tau

tinių minėjimų, litera
tūros vakarų, koncertų 
sales, sielojomės tau
tos ir jos žmonių atei
timi. Bet, kada pratur
tėjom, įsigijom automo
bilius, įsigijom praban
gius "tubaiforų" klubus 
namų rūsiuose,idant mu
zikos ir dainų garsai ne
pasiektų kaimynų ausų, 
bendriesiems reikalams 
jautrumas sumažėjo.

Chicaga tuo atveju lai
mingesnė, jiems tokie 
"tūbaiforų" klubai po
grindžiuose nereikalin
gi, nes gyvena kompak
tiniai ir viens kitą gerai 
supranta. Girdėdami vė
lyvą vakarą garsiai sklin
dančias mūsų liaudies 
dainų melodijas ne tik ne
pyksta ir policijos ne-

NUKENTEJUSIEMS NUO NACIU
LB Socialinio Klubo 

Valdyba Chicagoje ga
vo oficialų pranešimą iš 
J.T. Aukštojo Pabėgėlių 
Komisaro Genevoje, 
Šveicarijoje, jog pagal 
sutartį su Vak. Vokieti
jos vyriausybe gautas 
naujas 3,5 mil. DM 
(875,000 dol.) fondas at
lyginti nacinio režimo 
aukoms. Nauju fondu ga
lės pasinaudoti: 1) per
sekiotieji dėl tautybės, 
kurie buvo laikomi kace- 
tuose, kalėjimuose arba 
panašiose kitose vieto
se, mažiausiai 3 mėne
sius; 2) dar gyvi gimi
nės (vyras, žmona, vai
kai) tautiniai persekioto 
asmens mirusio dėl per
sekiojimų, 3) ši taisyk
lė liečia abi viršuje mi
nėtas kategorijas ir lie
čia tik pabėgėlius Gene
vos Konvencijos pras
me, kurie: a) arba gavo 
naują pilietybę prieš 
1953 metų spalio mėn. 1 
dieną, b) arba buvo pri
pažinti pabėgėliais po 
1953 m. spalio mėn. 1 
dienos tačiau prieš 1965 
m. gruodžio mėn. 31 d. 
4) Suinteresuotieji as
mens prašymus turi siųs
ti tiesiog Aukštojo Pa
bėgėlių Komisaro atlygi
nimų įstaigai vėliausiai 
iki 1967 m. rugsėjomėn. 
30 d. šiuo adresu: The 
Indemnification Section
U.N.H.C.R., Palais dės 
Nations, Geneva, Swit- 
zerland. 5) Liečiamie
ji asmens turi paduoti 
naujus prašymus, kadan-

šaukia, bet su malonu
mu klausosi, ką teko iš
girsti ir man. Turiu pri
sipažinti, buvau malo
niai nustebinta, kai šeš
tadienio vakare važiuo
jant per lietuvių apgy-
ventus rajonus iš be
veik kiekvienos gatvės 
namo girdėjosi mūsų ži
nomų liaudies dainų gar
sai ir Vandos Stankie- 
nės įdainuotų plokštelių 
šokių muzikos šlage
riai.

Taigi, toji mūsų kar
ta patogiai susitvarkiusi, 
sulindusi į "tubaiforų" 
klubus, iš jų nustojo ma
tyti tą Laisvės Žiburį 
ant aukšto kalno.

Ne be reikalo B. Rai
la knygą pradeda poeto 
V. Mačernio žodžiais, į 
kuriuos įsigilinus prieš 
akis atsistoja visos žmo
nijos ir mūsų prabangos 
gyvenimo tikrovė, kad lai 
mėje žmonių dvasinė di
dybė menkėja, o tik ne
laimėje ir kančiose iš
kyla herojai.

gi anksčiau paduotieji ir 
nepatenkintieji nebus 
svarstomi. Atitinkamus 
formuliarus galima gau
ti tiesiog iš Genevos 
arba atskiruose kraš
tuose, kur yra A. Pab. 
Komisaro atstovybės.

Platesnes informaci
jas šiuo reikalu teikia 
ir Soc. Klubo Valdyba: 
Lithuanian Sočiai Club, 
3548 So. Emerald Avė., 
Chicago, III. 60609 pri- 
siuntus 1 dol. metinio na
rio mokesčio bei sau ad
resuotą voką su pašto 
ženklu atsakymui. Ten 
pat duodamos informa
cijos bei patarimai ir ki
tų atlyg. iš Vak. Vokie
tijos reikalais.

Klubo Valdyba

III KULTŪROS

KONGRESAS
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės Kultūros 
Taryba, susitarusi su 
JAV LB ir valdyba, 1967 
m. lapkričio 24-26 d. 
šaukia JAV ir Kanados 
Lietuvių III-jį Kultūros 
Kongresą.

Kultūros Kongreso 
darbo programą sudaro 
PLB Kultūros Taryba, o 
jo menine dalimi bei jos 
rengimu rūpinasi JAV ir 
Kanados LB valdybos.

Kultūros Taryba jau 
apsvarstė kongreso dar
bų programą ir baigia 
telkti pagrindinius pra
nešėjus, sekcijų modera
torius, referentus irko- 
referentus.

Sekcijose bus nagrinė
jamos šios temos: l)Kul 
tūrinio gyvenimo sėk
mės ir nesėkmės, 2) Li
tuanistinis švietimas, 3) 
Jaunimas kultūros dar
be, 4) Rašytojas ir skai
tytojai, 5) Teatras vakar 
ir šiandien, 6) Dabarties 
muzikos keliai, 7) Sena 
ir nauja dailėje, 8) Spau
da ir visuomenė, 9) Spor
tas. (E)

* BALTIMORgJE mokyklos 
pamaldų metu įlūžo St. Rose of 
Lima katalikų bažnyčios stogas. 
Stebuklingu būdu nežuvo nė vie
nas mokinys, kurių su kitais mal
dininkais ten buvo arti 100. Tik 
keli buvo lengvai sužeisti.

Keli pradžios mokyklos mo
kiniai pasirodė tikrais didvy
riais, nepasidavę panikai,o sto
ję į užverstų lentomis draugų 
gelbėjimo darbą.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Kapuose nebesikeisim
Amerikos lietuvių gy

venimo paviršius, kaip 
dar niekad praeityje, 
šiandien švyti akademi
nėmis organizacijomis 
ir korporacijomis. Pras
tų žmonių, neakademikų, 
ko gero, greit nebeturė- 
sim. Net ir chorams atei
ty nebevadovaus vargo
nininkai, bet tik kompo
zitoriai ir profesoriai. 
Ir kai Tautinių Šokių Ins
titutas išplės savo veik
lą, kiekvieno lenciūgė
lio, blezdingėlės ir ku
bilo sušokimui diriguos 
tik diplomuoti akademi
kai choreografai.

Tačiau kitokių kultū
rinių ir ypač politinių 
dirvonų vagose akade
minių gretų apčiuopia
mos lysvės dar nebuvo 
labai tankios. Braškių 
ir ridikėlių kasmet pa
sodinama, bet ąžuolai ir 
raudonmedžiai vis dar 
nesudygsta. Net ir Jau
nimo kongresui praėjus 
ir Jaunimo Metams sėk
mingai pasibaigus, ne
galėtum griežtai tvir
tinti, kad kas nors mū
sų energijų įtampose, 
išskyrų^ liežuvių spor
to neurozes, būtų jau
čiamai sustiprėję.

Bet kai kada akade
minės korporacijos žyb
teli svaresnių kultūri
nių užsimojimųprošvais- 
tėm. Pavyzdžiui, prieš 
keletą metų Santara su 
savo profesoriais sutai
sė ir išleido originalų 
veikalą apie "Lietuviš
kąjį liberalizmą", kur 
bendradarbiavo net Juo
zas Girnius, vėliau ta
pęs Ateitininkų Federa
cijos vadu. Tautinis Aka
deminis Sambūris prie 
tautinės kultūros puose
lėjimo pernai prisidėjo 
bent tuo, kad išleido Dr. 
J. Balio išsamesnę stu
diją apie lietuvių pasau
lėjautos bruožus, gi Lie
tuvių Studentų Tautinin
kų Korporacija anksčiau 
ilgai ruoštą puošnų ju
biliejinį, daugiau albu- 
minio pobūdžio, "Neo- 
Lithuania" almanachą.

O akademikių atei
tininkių Giedros kor
poracija, po pakartotinų 

pastangų pamatyti stip
rios lietuvės moters pa
veikslą grožinėje litera
tūroje, pereitais metais 
pagaliau savo troškimą 
tūkstančio dolerių pre
mijos kaina žūtbūt ap
vainikavo Aloyzo Baro
no romanu - "Trečioji 
moteris"...

Tokia romano antraš
tė daugeliui, knygos dar 
nepaskaičiusių, be abe
jo, turėjo sukelti įtarti
nų minčių. Kaip tai - 
trečioji moteris, o ko ge
ro gal ir trečia žmona, 
kas šiais laikais nere
tai pasitaiko?...

Kaip tokį veikalą ga
lėjo iš daugelio išrinkti 
ir vainikuoti atėitininkių 
giedrininkių korporaci
ja? Ką, ar jau pasaulis 
taip kinta ir viskas aukš - 
tyn kojom verčiasi?

Giedros korporacija 
(malonu sutikti, skaitant 
laikraščius) bent Chica
goje atrodo esanti pati 
gyviausia ir smarkiau
sia iš visų kitų ateiti
ninkų gausių korporaci
jų, kurios užsienyje ne- 
kažin kaip bekvėpuoja. 
Žinoma, bepigu Giedrai, 
kai turi tokį gražų var
dą, nestokojantį saulės 
ir dangaus mėlynumo, 
tad įvkepiantį energin
giau pasidarbuoti.

Giedrininkų nuotrau
kos katalikiškoje spaudo
je rodo, kad čia daugiau 
turime reikalus su popie
čio ar jau povakario gied
ra, ir kad premijuotų ro- 
manų labiau ilgisi nebe 
mergytės su bantais ka
selėse, bet jau nunoku
sios ponios, - jeigu man 
atleistumėt tokįneideolo- 
ginį išsireiškimą, ka
dangi labai nemėgčiau 
žodžio "ateitininkų sen
draugės", kas perdaug 
tuoj primena senmerges 
ir tam tikrame amžiuje 
laikoma itin nepageidau
jamu reginiu.

Antrą vertus, riesiste- 
bėkim tokiu sugestyviu 
romano pavadinimu, nes 
šiais laikais senyvam 
žmogui nebėra beveik 
nieko, kuo dar galėtume 

nusistebėti. Kaip praei
tyje, taip ir dabar vis- 
tiek pats maloniausias ir 
nuostabiausias užsiėmi
mas būna vieni kitus, vi
si visus pajuokti. Santa- 
riečius ir šviesiečius 
priešai pajuokia, net 
piktai muša už palaidą 
liberalizmą, bendradar
biavimą "su kraštu", pa
žinčių palaikymą su vla- 
dmirovais ar už V. Kavo
lio negrišką humanizmą. 
Skautus — už kaklary
šius ir mazgelius, jų vy
resniuosius už politinį 
sterliliškumą ir genia
lų neįgalėjimą gracin
gai senti su savo amžiu
mi. Neolituanus - už ide
ologinį sustingimą, vilki
mąsi dinozaurų pėdsa
kais, tvirtą atsparumą 
prieš bet kokį intelek
tualinį sportą. Varpinin
kus - už konservatyvu
mą, gi socialistus - už 
jų nebuvimą.

Ramesnėse pozicijose 
ir rečiau puolami buvo 
tik gausingiąusi atei
tininkai, atsistoję ant 
dviejų tūkstančių metų 
katalikiškų tradicijų uo
los. Bet šiandien ir jie 
jau pradėjo įtartinai 
muistytis ir, kai pašalie
čiai dar tyli ar varžosi, 
tai patys ateitininkai kim
ba heretiškai juokauti iš 
savęs. Dar blogiau: - 
vieni kitus įžeidinėti pa
čiais šiurkščiausiais 
kaltinimais.

Štai 1965 m. "Metme
nų" 10 numeryje redak
torius Dr. V. Kavolis 
panoro "susitikti su ne
pažįstamais draugais" 
ir visu moksliniu meto- 
dingumu per savo kom
piuterį paleido jaunesnių
jų ateitininkų ideologi
nio organo, "Ateities" 
žurnalo įvairiopus pasi
sakymus.

Iš jų matyti, kaip 2000 
metų tradicijos uola 
šiandien pavojingai ei- 
žėja. Širdžiai drebant, 
beveik jau lauktum, kad 
dar už kelių metų ir mū
sų ateitininkai pradės 
klausti su kai kuriais pro
testantų teologais: ar tik

rai Dievas dar gyvas? 
ar tik Jis nebus kartais 
pasimiręs? ir kaip mes 
dabar viską beatnaujin- 
sim Kristuje?...

"Ateities" bendradar
bė Daina Skirmuntaitė, 
gal jau giedrininkė ar ne
trukus būsima korpo- 
rantė, čia ima ir netikė
tai uždainuoja: "Reikia 
žmonių, kurie būtų ne
atsargūs, kurie nebijo
tų savęs išduoti, kurie 
drįstų eiti ten, kur jų ti
kėjimas juos veda". O 
Dainos tikėjimas jau nu
vedė ją į... rūstų prie
kaištą Bažnyčiai ir pa
čiam popiežiui demo
kratijos stokai Bažny
čios Susirinkimo trečia
jai sesijai Romoje pa
sibaigus, Daina pareiš
kia: "Gana buvo keista, 
kad religinės laisvės de
klaracijai nebuvo duota 
eiga balsavimui... At
rodytų, kad šis epizo
das parodo, kad kalbos 
apie demokratijos pavo
jų Bažnyčioje yra la
bai neaktualios". O ki
toje vietoje jau dėl gry
nai lietuviškų klausimų 
Dainos Skirmuntaitė s 
sopranas dar tempera- 
mentingenis: - "Aš lau
kiu, kad vyresnioji kar
ta nestatytų man ulti
matumą - arba veikti, 
kaip jie veikia, arba ne
skaityti savęs "susipra
tusiu lietuviu"!...

Čia pat "Ateities" re
dakcija nuo savęs pa
reiškia, kad "yra du bū
dai būti kataliku: tvir
tu, nepajudinamu, mū
riniame name gyvenan
čiu, ir piligrimu, elge
ta, kuris vėjuje klauso 
Dievo balso. Mes turi
me rinktis ir renkamės 
beturčių dvasioje ke
lią".

Ir ką toliau sako tie 
piligrimai, beturčiai 
dvasioje ir elgetos, gir- 
dintieji Dievo balsą vė
juje?

Stasys Rudys: - 
"Tiems, kurie siūlo tik 
teisingumą ("justice"), 
mes sakome to neužten
ka, nes kiekvienas pado
rus ateistas ar pagonis 
tai turi".

Arūnas Liulevičius: - 
"Mes turime pradėti gal
voti. Mūsų tikėjimas yra 
kambarys, kuriame sun
ku kvėpuoti. Čia tiek 
daug visokių daikčiukų, 
kuriuos dengia dulkių 

sluogsnis. Čia kamba
rys, kuriame negyvena
ma. Atverkime plačiai 
langus, išmeskime žais
liukus, išdulkinkim kili
mus".

Kęstutis Keblys: - 
"Mūsų visuomenėj skai
toma, kad katalikai kul
tūriniu atžvilgiu yra at
silikę, kad jie propaguo
ja kultūrinę stagnaciją, 
tramdo veržlią kūrybą, 
paneigia kūrybinę lais
vę. Ši visuomenės nuo
monė nėra visiškai tei
singa, bet nėra ji ir šim
tu procentu klaidinga"...

Ne, visa, tai yra ne 
tik šimtu procentų klai
dinga, bet išdavikiška ir 
bolševikiška, - atsako 
vyresnieji ateitininki- 
jos sendraugiai protes
to laiškais "Ateities" 
Redakcijai.

Dr. Ibsenas Skeivys, 
pavyzdžiui, rašo: - "Ne
beliko mums jokios abe
jonės, kad "Ateitis" pa
sidarė ne tik nereikalin
gas balastas, bet kad 
"Ateitis" pradeda kenk
ti laisvojo pasaulio iš
laikymui, nekalbant jau 
apie komunistų užimtų 
kraštų (įskaitant ir mū
sų brangiąją Lietuvą) iš
laisvinimą" (!)

O inicialais pasirašę 
sendraugis Vt.Vt., grei
čiausia vienas iš maiš
tingųjų Lietuvių Fronto 
Bičiulių veteranų, kaip 
priešistorinių laikų ka
ruose buvo įprasta, tie
siai tvoja kuoku per nau- 
jUJU piligrimų galvas: 
viską išsprendžiančių ir 
dabar pas mus labiau
siai mėgiamu šūviu: - 
"Lietuviškumo ugdymo 
"Ateity" nebejusti. At
virkščiai, skelbiamas 
miglotas kosmopolitiz
mas, tolygus sovieti
niam internacionaliz
mui"...

Tai tik kelios draugiš
kų diskusijų ištraukos 
ateitininkų žurnale. Jos 
gražiai rodo, kaip vis
kas pasaulyje keičiasi, 
verda, kenčia, karščiuo
jasi, įžeidinėjasi, mai
nosi - laikai ir žmo
nės. Nebe pirmas tatai 
žinojo ir britų premje
ras Harold Wilson, ku
ris, neseniai kritikuo
damas prancūzus už ne
sutikimą įsileisti Ang
liją į bendrosios Euro

pos rinkos organizaciją, 
vitrioliškai pastebėjo, 
generolo de Gaulle ad
resu, kad pasaulyje nuo
lat vyksta dalykų kaita 
ir ji būtinai reikalinga.

Tėra tik viena vieta, 
kur niekas nebesikei
čia, kur žmonės pasto
vūs, tvirtų principų, ly
gūs ir ramūs, tai - ka
puose, tuose šiltuose mū
sų paskutiniuose name
liuose, kuriuos vadina
me karstais.

Ilgą laiką buvau pesi
mistas dėl emigrantiš
kosios ateitininkų jaunuo
menės. Bet šiandien vėl 
atrodo kitaip. Jei plunks
nos dulksta besipešant, 
tai matyt, kad ji dar gy
va. O kapuose tie, kurie 
nebesikeičia.

HELP WANTED MALĖ

SHEET METAL 
MECHANICS

CLOSE TOLERANCE WORK
BRAKE OPERATOR 

and
SETUP MAN

N. E. FORGE CO.
Cambridge, Mass. (617) 868-6400 

(16-18)

WANTED EXPERIENCED

LATHE HANDS 
GRINDER HANDS 

MILL HANDS
Mušt be able to sėt up work 
from Blue Prints & Close Toler- 
ances. •

Jobs With a Future

SPACEMET, INC. 
13471 Mt. Elliot 

Detroit, Mich. 
313 _ 892-0400

(16-19)

SHEET METAL 
HAMMERFORMERS 

MLDG. BENDERS
Familiar with Stainless, Aluminum 
and C. R. S. Prototype Parts.
Also openings for Prototype Machin- 
ists. Also man familiar with Draw 
and” benefits. 56 hour vveek.

EXPERI-METAL, INC.
2381 I RYAN RD. 
WARREN. MICH.

313 -- SL 7-8121
(18-27)

TURRET LATHES 
AUTOMAT1C SCREW 

MACHINE 
MILL HANDS 

PETERSON MACHINE 
PRODUCTS CORP. 

27040 Princeton 
Inkster, Mich.

( I 8-24>

Wanted F.xperienced
DIE MAKERS

DIE REPA1RMEN 
TOOLROOM HELP

Mušt have job experience. Full or 
part time. Apply Thomas Die & 
Stamping, Ine.. 2170 E. Walton Blvd.. 
Pontiac, Mich. (16-18)

ALOYZAS BARONAS

Ištrauka iš Draugo premijuoto romano "Trečioji Moteris”.

Nuskambėjo Vilniaus bažnyčių vakaro varpai 
ir mušė savo valandas lėtai, lyg pamąstydami 
bokštų laikrodžiai, paprastai ir lygiai, rodos, lyg 
tam, kad neleistų apsinešti dulkėm, kurios gulė de
šimtmečiais, nors nieko iš esmės nepakeisdamos. 
Laikas, nepaisant, kaip netvarkingai ir garsiai bu
vo mušamos valandos, ėjo tiksliai, ir gerasis 
evangelistas nepraleido nieko neperskaitęs. Al
dona ir Juozas Kevėnai vaikščiojo nervingai po 
butą. Lauke buvo tamsu, drėgnoka, tačiau kve
pėjo minkštu oru, o viduj buvo tvankiau negu vi
sada. Jie dabar rūpinosi, kad mažajam, kur į turė
jo netrukus atgabenti, nebūtų šalta. Jei jau kartą 
jis pažadėtas priimti, tai turi būti priimtas gerai. 
Abu beveik tylėdami rūpinosi. Ant poros dėžių 
Juozas padėjo medinę skrynią, kuri turėjo būti vai
kui’ lovelė. Aldona parūpino pieno ir maisto, rei
kalingo vaikui. Ko reikėjo, ji žinojo geriau negu 
bet kuri kita netekėjusi, — tai buvo girdėjusi pa
skaitose ir patyrusi ligoninėj. Tačiau dabar baimė, 
rūpestis ir kažkoks neįprasto jausmo mišinys abu 
Kevėnus slėgė, jų veidai buvo truputį įkaitę, ir

abu buvo neramūs, lyg jie rengtųsi vogti, o ne 
gelbėti. Atrodo, lyg kambaryje jau buvo kažkas 
svetimas, ko reikėjo 'saugotis ir ką reikėjo glo
boti. Aldona stovėjo šviesios mįslės šešėlyje ir 
degė laukimu.

Staiga suklanksėjo skambalas. Kevėnai krūp
telėjo. Nuo dabar turėjo prasidėti kita gyvenimo 
dalis.

— Eik, — pasakė Aldona, ir Juozas nulipo 
laiptais žemyn. Prie durų stovėjo Joana su stam
biu, aukštu vokiečiu ir šypsojosi.

— Išsirengėm į kiną, o dabar atėjom į sve
čius. Žinai, kariai pasiilgsta privačių suėjimų, vis 
jiems tik kariškos salės, svetainės ir kinai bei ki
ti išėjimai.

— Prašau, — Juozas pakvietė kiek galima ra
miau, jam atrodė, kad visa jau išaiškinta, tačiau 
buvimas šalia jo giminaitės šiek tiek ramino.

— Ačiū, — pasakė vokietis, praleisdamas 
priekin laipteliais Joaną.

— Kalbante lietuviškai? — nusistebėjo Juo
zas, eidamas iš paskos į viršų, kur stovėjo Al
dona prie pravirų durų vos nealpstanti.

— Kalbu truputį, — atsakė vokietis, — labą 
dieną, — pasisveikino Aldoną.

Jie suėjo į kambarį. Juozas pakabino apsiaus- 
tą, vokietis ant kabyklės pakabino savo diržą su pis
toletu. Jis žinojo, kad atvyko pas Joanos gimines 
ir jautėsi gana ramiai ir laisvai.

Joanos vyras dingo rusų su vokiečiais karo 
pradžioje ir dabar ji buvo lyg viena linksmųjų ka
ro našlių. Joana sakėsi Aldonai, lyg teisindama sa
ve, kad ji nujautusi, jog šitaip bus, ir su vienu Ro-

muku jai dabar lengviau. Bet, nepaisant to aiški
nimosi, Aldona nujautė, kad Joana taip kalbėdama 
stengėsi užgniaužti mintį, jog gal kaip tik dėl to ir 
dingo vyras. Gal tai buvo likimo kerštas, ir to Jo
ana niekad neužmirš, kaip to neužmiršo Aldona.

Šis vokietis buvo iš transporto grupės, ir Jo
ana su juo kartais palaikydavo ryšį, sudarydama 
progos jam ir sau pasirūpinti maistu iš kaimo, o 
už maistą visa galima buvo pirkti. Jie dabar sė
dėjo visi kambary. Pradžioje buvo nejauku. Juozas 
nejučiomis žvilgterėjo į laikrodį. Be abejo, kiek
vienu metu turėjo atnešti vaiką.

— Jauskis kaip namie, — kalbėjo linksmai 
vokiškai Joana, — čia mano giminės. Turi dau
giau žmonių pažinti, kitaip — baisiai nuobodu.

— Suprantama, — šypsojosi vokietis, — Al
dona žiūrėjo į jį susinervinusi, jis atrodė gana 
ramus ir jai buvo neaišku, kaip jis gali Joaną 
kuo nors žavėti. Jis buvo toks paprastas, lyg 
koks ūkininkas, ramus ir beveik nedrąsus. Jis 
gana neblogai kalbėjo lietuviškai ir buvo pakan
kamai simpatingas.

— Be abejo, nusibosta visą laiką, kai tema- 
tot tik karius, — kalbėjo Juozas, vis žvilgterė
damas padilbomis į rankinį laikrodį, lyg kur nors 
turėjo įvykti sprogimas.

— Karas yra karas, — pasakė vokietis.
— Kai jis baigsis, nuvažiuosim į svečius, į 

tėvo ūkį Rytprūsiuos, — Joana buvo labai links
ma. Neatrodė, kad ji turėjo kokių rūpesčių, o ta
čiau ji jau buvo tiesiogiai paliesta karo.

(Bus daugiau)
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ADOMO VARNO ASTUONIASDESIMT 
AŠTIONI Himnu

DIRVA

Adomo Varno padaryta titu
linė raidė prezidento A. Sme
tonos raštams, kurie buvo iš
leisti Lietuvoje.

Adomo Varno iliustracija satyros veikalui "Ant politikos laktų”.
Adomo Varno iliustracija prezidento A. Smetonos raštams 

-- Smetonos gimtinė.

Adomo Varno piešinys anglimi "Dailininkas ir elgeta" dary
tas 1905 m.

Dailininką Adomą 
Varną Chicagoje daug 
kur sutiksi. Jis dailės 
parodose žvalgosi, rim
tai susimąstęs klausosi 
koncerto, ar vėl kokia
me visuomenės susibūri
me besišnekučiuoja su 
jaunu ir senu. Ir jis vis 
toks žvalus, besišyp
sąs, visada besidomįs 

lietuviškojo gyvenimo ap
raiškomis.

— Tai neišsemiamos 
energijos žmogus —ne
kartą mąstydavau, min
timis besidalindamas su 
šiuo plataus galvojimo, 
didelės tolerancijos vy
ru. O su juo pakalbėti 
yra daug apie ką.

Retai kam teko tiek 
daug savo amžiuje iš
gyventi, kaip dail. Ado
mui Varnui. Prie progos 
pakalbinus dažnai sugrįž
tame į jo vaikystę, jau
nystės pavasarius ir il
gokai stabtelėjame ties 
brandžiuoju amžiumi.

Adomas Varnas šių 
metų sausio mėn. 1 dieną 
atšventė aštuoniasde
šimt aštuntąjį pavasarį. 
Gražaus’ amželio Die
vulis jam nepagailėjo gal 
ir dėl to, kad likimas 
ji mėtė ir vėtė. Jis sa
vo jaunystės dienomis 
mindžiojo Rusijos že
mes, mokėsi, ir kovojo 
vis už tą mielą Lietuvė
lę. Gaudytas, tremtas, 
kalintas ir persekiotas. 
Kietos buities kelyje Ado
mas Varnas užsigrūdino 
ir dėl to savo ilgo am
žiaus sunkumus pasigė
rėtinai kantriai išnešė. 
Nedrįstu siaurame re- 

portažėlyje stabtelėti 
ties šio žmogaus di
džiųjų darbų kalnais. Jų 
begalės. Varno gyveni
mo kelius dabina kilnūs 
darbai Lietuvai, Lietu
vos jaunimui. Jis savoje 
tėvynėje įaugo visa šir
dim ir pasiekęs'gražių 
laimėjimų kaip įžymus 
dailininkas, tūkstančiuo
se paveikslų išsakė savo 
tėvynės ilgesį, gimtojo 
krašto grožį, neretai ka
rikatūrose atkurdamas 
ir mūsų krašto negero
vių pluoštą.

Dail. Adomas Varnas 
pergyveno tris priversti
nes emigracijas. Jos nai
kino ir žlugdė jo mate

rialinio gyvenimo ver
tybes, tačiau į jo dvasią 
krovė nenykstančius tur
tus — meilę Tėvynei. 
Ir jis jai pašventė visą 
savo gyvenimo tarpą, ati

Nr. 18 — 5

Adomo Varno aliejinis paveikslas "Pavasaris Lietuvoje".

duodamas savo sugebė
jimus meno ir mokslo 
srityje, išaugindamas di
delius būrius kilnių lie
tuvių.

Ir dabar, štai, pasi-

tikdamas dar vieną sa
vo gyvenimo pavasarį, 
būdamas pensijoje, ima
si įgyvendinti seniai gi
musius savo troškimus: 
su žmona jungiasi į Lie
tuvių Fondo organiza
ciją, pasižadėdamas sa
vo įnašą padidinti iki 
1000 dol. Čia pat Ado
mas Varnas džiaugiasi 
Lietuvių Fondo tikslais 
ir idėjomis bei pasiek
tais laimėjimais. Jis čia 
mato lietuvių visuome
nės pajėgų susikonsolida- 
vimą dideliems darbams 
ir tikslams. Tuo pačiu 
Adomas Varnas vėl sku
ba į jaunimo gretas, net į 
pačių mažųjų pasaulį. Vi
sa širdimi dabar yra 
įsijungęs į Montessori 
vaikų darželio talkinimo 
darbus. Jis mėgsta jau
nimą ir jo ugdymu labai 
sielojasi. Neretai pokal
biuose užsimena apie rei
kalingumą lietuviškų 
vaikų darželių, kuriuo
se būtų pradėta brandinti 

DIRVOS NOVELES
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

kilnios asmenybės. Dar
želių suskilimas esąs ne
geras reikalas. Darželių 
galėtų būti daug, bet jų 
darbus koordinuoti turė
tų viena bendra vadovy
bė. Dail. Adomas Var
nas, išgyvenęs svetimų
jų priespaudas, matęs 
tautų nykimo procesą, 
šiandien pats sielojasi 
mūsų priaugančiosios 
kartos išlikimu.

Remdamas Lietuvių 
Fondo idėją dail. A. Var
nas mato šviesesnių pra
giedrulių ir lietuvybės 
išlaikymo horizontuose.

Nors trumpai prisi
mindami šio tauraus lie
tuvio, gilaus patrioto ir 
jo gyvenimo palydovės 
nuveiktus darbu s, galime 
tik džiaugtis turį savo 
tarpe šį įžymų kultūri
ninką ir palinkėti dar 
daug giedrių gyvenimo 
pavasarių.

Jurgis Janušaitis

Monumentalus A. Varno paveikslas "Mindaugo vainikavimas”.

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.
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Los Angeles scenos darbuotojai po Vlado Braziulevičiaus - 
Braziulio komedijos pastatymo: Augutė Dūdienė, J. Kaributas, 
Onutė Orlovaitė, Laima Stančikaitė, Vytautas Vilimas, Vytenis 
Dūda, Margis Matulionis, Povilas Jasiukonis ir Algirdas Zaliū- 
nas. L. Briedžio nuotrauka

LOS ANGELES

”AUGILA NEBRENDL 
LA” — ”ŠNIPĖ”

VI. Braziulevičius 1928 
metais parašė vieno veiks
mo komediją — "Augila ne- 
brendila”. Pačiam autoriui 
režisuojant Karių teatras 
tais pačiais metais ją su
vaidino 21 kartą: 9 spek
takliai kariams ir 12 šiaip 
visuomenei įvairiuose Lie
tuvos miestuose.

Komediją išpopuliarino ir 
tas, kad 1928 metais, mi
nint Lietuvos nepriklauso
mybės dešimtmetį, minėji
mo komitetas V. Braziule
vičiaus komediją įtraukė į 
sąrašą veikalų, tinkančių 
vaidinti tautinėse šventėse- 
ar iškilmėse.

Kauniškė knygų leidykla 
”Sakalas”, kai ėmėsi leisti 
liaudies teatrui skirtų vei
kalų seriją, pirmuoju pa
rinko VI. Brazulevičiaus 
komediją ”Augila nebrendi- 
la” ir 1936 m. išleido kny
gute.

Komedija nepretenduoja 
į literatūrinius laurus, ta
čiau savo turiniu, situacijo
mis, trumpais dialogais, 
lengvai suprantamu šaržu, 
lengvai paruošiama scena, 
yra tinkama vaidinti kiek
vienam, kad ir mažiausiam 
teatriniam sambūriui.

Nuo komedijos parašymo 
iki jos suvaidinimos Los 
Angeles scenoje šįmet sau

'umrilv i»»t

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Smk Joteph F. Gribauskai
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
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Units of $1,000.00 
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sio 29 d., Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 75 kuopos 
metiniame vakare, praėjo 
beveik jau 40 metų. Neži
nia iš kur ir kaip režisie
rius Juozas Kaributas tą 
jau užmirštą VI. Braziule
vičiaus kūrinį gavo ir iškė
lė viešumon. Reklamuoja
ma čia buvo ”šnipės” var
du, tačiau, kaip vaidinimo 
publikai pranešta, autorius 
ateityje nori pasilaikyti pir
mąjį, jo parinktą vardą — 
”Augila nebrendila”.

VI. Braziulevičiaus kome
dija nėra vien tik šiaip pub
likai prajuokinti komedijė- 
lė, bet ji lietuviams ir da
bar dar reikšminga, nes au
toriui yra gabiai pavykę 
paliesti nevieną lietuviams 
svarbią temą — intrigą.

Komedijos veiksme flir
tuojanti, karius savo gro
žiu maginanti mergina len
kų šnipė, sukinėjasi apie 
lietuvių kareivines, rinkda
ma karines paslaptis, — 
šiais komedijos komiškais 
vaizdais autorius paliečia 
lietuvių ir lenkų santykius.

Lietuvos respublikos kū
rimo laikais kaimiečiai kė
lėsi į miestus, jungdamiesi 
j jaunos valstybės darbą, — 
komedijoje tokiu pavyzdžiu 
autorius parodo Trumpu
čių šeimą.

Nepriklausomybės kovų 
apkasuose karininkas ir ka
reivis greta vienas kito ko
vojo su priešais, — komedi
joje autorius pristato nenu- 
puikusį lietuvį karininką,

DIRVA

nesivaržantį prie kareivinių 
kareiviui ir cigaretę pasiū
lyti.

Iš caro laįkų išlikęs val
dininkas — raštininkas pri
sistato inteligentu bei aukš
tesnių reikalavimų žmogu
mi, bet, uliavojimams ne
užtekdamas algos, skolina
si pinigų iš kaimiečio ka
reivio,

Tai tipai — tai charakte
riai, kuriuos režisieriui Juo
zui Kaributui pavyko gerai 
išryškinti, spektaklyje pub
likai pristatyti. Publikos 
buvo pilnutėlė šv. Kazimie
ro parapijos salė, ypač daug 
senosios išeivijos bei pačių 
jauniausiųjų lietuvių — 
studentijos ir moksleivijos, 
su dėmesiu vaidinimą seku
sių ir garsiais juokais ko
miškas scenas palydėjusių.

Išskyrus Agutę Dūdienę, 
vaidinusią motiną, visi kiti 
vaidintojai — jaunimas, 
bet ir jie su aiškiais vaidy
bos gabumais. Gerai sceno
je išlaikė režisieriaus jiems 
sukurtą vaidmens charakte
rį. Karininką vaidino Vyte
nis Dūda, raštininką Mar
gis Matulionis, studentę 
Onutė Orlovaitė, šnipę Lai
ma Stančikaitė, kareivį Vy
tautas Vilimas.

Režisieriui labai puikios 
talkos suteikė Algirdas ža
lienas scenos dekoracijo
mis, stilizuota kareivinių 
aplinka ir apšvietimu. Po
vilas Jasiukonis, filmų spe
cialistas, savo elektronikos 
aparatūra perdavė scenon 
kareivių dainas, kažkur to
lumoje girdimas kareiviams 
komandas, marširav i m u s 
bei paukščių giesmeles ro
mantinėse scenose.

Vaidinimas neilgas, bet 
gražus, sekmadienio popie
tei tinkamas.

Vaidintojos apdovanotos 
gėlėmis, o režisieriui, vy
rams vaidintojams ir ki
tiems scenos bendradar
biams įteiktos kaip padėka 
knygos, tai V. Krėvės, Br. 
Railos, P. Orintaitės, M. 
Vaitkaus ir kt. raštai.

Iš autoriaus komedijai 
parinkto vardo matyti, jog 
jis kareivį ”Augilą nebren- 
dilą”, t. y., užaugusį dideliu 
vyru, bet lyg atsilikusį kai
mietį, kurs kariuomenėje 
pasirodo gabus neįsivelti į 
šnipės pinkles, laiko kome
dijos vyriausiu veikėju — 
herojų. Jo didvyriškumą 
autorius kelia ir scenoje 
nematytu nuotykiu — kaž
kur skęstančios mergaitės 
išgelbėjimu (ir už tai ne- 
paėmus skirtos premijos — 
pinigų).

Kaip kareivis elgiasi su 
šnipe, žiūrovas scenoje ma
to, bet pasaka apie sken
duolės gelbėjimą nėra sce
nos veiksmas, šiaip ar taip, 
scenoje pagrindinė ašis, 
apie kurią veiksmas sukasi, 
arba kuri veiksmą suka, 
yra šnipė. Tačiau šnipei ne
pavyksta savo naudai ir 
garbei komedijos veiksmą 
įsukti — ji pagaunama ir 
n e g arbingai areštuojama, 
iš scenos nušalinama.

Taigi, jei autorius vieną 
kitą pasenusį kalbos išsi
reiškimą pataisytų, šiek 
tiek komediją atjaunintų ar 
atnaujintų — veikalėlis bū
tų labai tinkamas vaidinti

Taip atrodė Chicagos gatvės po pirmosios sniego audros.
L. Knopfmilerio nuotrauka

Dėl sniego audros gyvenimas Chicagoje buvo visai suparali- 
žuotas ir reikėjo padėti daug pastangų, kad surasti sniege už
pustytus automobilius. L. Knopfmilerio nuotrauka

Antanas Bernotas

(31
JAV naujoje nuolatinių pašto 

ženklų serijoje sausio 30 d. iš
leido 1 ir ketvirčio cento pašto 
ženklą su Alberto Gallatino at
vaizdu. Tai pirmas šių metų p. 
Ženklas.

Abraham Alfonse Albert Gal- 
latin (1761-1849) gimė Genevoje, 
Šveicarijoje, kur baigė kolegi
ją. 1780 m. atvyko į Ameriką ir 
vertėsi prekyba, mokė pran
cūzų kalbos Harvardo universi
tete, buvo žemės pardavimo mak
leriu Pennsylvanijoje ir Virgi
nijoje. 1793 m. išrinktas į sena
tą, po poros metų -- į kongre
są. Būdamas kongrese vado
vavo finansų komitetui ir ne
paprastai daug padėjo Ameri
kai kaip finansininkas ir eks
pertas. 1801 m. prezidento JeL 
fersono buvo paskirtas iždo sek 
retorium ir juo išbuvo iki 1814 
m. Nuo 1816 m. buvo pasiunti
nys Prancūzijai, o nuo 1826 m. 
— Didž. Britanijai. 1827 m. 
grįžo Amerikon ir New Yorke 
įsteigė Tautinį banką, įkūrė 
Amerikos etnologinę draugiją 
bei New Yorko istorinę drau
giją. Parašė kelis veikalus- fi
nansiniais ir etnologiniais klau
simais. Jo vardu Montanoje bu
vo pavadinta viena upė, o 
Missouri — miestelis.

draugijų parengimuose. 
Tiks jis ir ilgesniam vaka
rojimui, vadinamajai sudė
tinei programai, kai į pro
gramą įjungiamos choro ar 
solistų dainos ir trumpas 
vaidinimas.

★
SLA 75 kuopos valdybo

je šiais metais yra: pirm. 
A. Biekša, vicepirm. P. Pet
raitis, sekr. I. Simokienė, 
ižd. F. Collins, fin. sekr. P. 
Žilinskas, iždo globėjai: A. 
Devenienė, J. Gedmintas, 
Ona Masonienė. Kuopa Va
sario 16 šventės minėjime 
įteiks Amerikos Lietuvių 
Tarybai $25.00 auką. (kj

ETIOPIJA išleido 3 p. ženklų 
seriją 50 metų sukakties pami
nėjimui, kai imperatorius Haile 
Selassie vadovauja kraštui. 
Ženklai spausdinti ant auksinio 
pagrindo.

Imperatorius Haile Selassie 
gimė 1891 m. iš karališkos gi
minės ir tada vadinosi RasTaf- 
fari. Auklėjimą gavo vietos 
prancūzų misijoje. 1916 m., kai 
jo pusseserė Zauditu tapo Etio
pijos imperatore, jis buvo pa
skirtas regentu. 1923 m., jam 
vadovaujant, Etiopija buvo pri
imta į Tautų Sąjungą. 1930 m., 
po Zauditu mirties, jis tapo 
imperatorium ir pasivadino Hai
le Selassie I. Daug padėjo sa
vo kraštui įvesdamas įvairių po
litinių ir Ūkinių reformų. 1935 
m. prasidėjo karas su Italija, 
kuri užpuolė Etiopiją. 1936 m. 
gegužės 5 d. italai užėmė sos
tinę Addis Abebą, ir imperato
rius buvo priverstas pabėgti 
per Palestiną į Angliją, iš kur 
vedė kovą prieš italus. Jo kraš* 
tas italų okupuotas pasiliko iki 
II Pas. karo, kada 1941 m. pa
baigoje italai iš Etiopijos anglų 
buvo išvyti ir imperatorius ga
lėjo grįžti namo. Jis kraštą te- 
bęvaldo iki šiol. Po karo, likvi
duojant italų kolonijas, kaimy
ninė Eritrėja 1952 m. buvo pri
skirta prie Etiopijos, o Soma- 
lija paskelbta nepriklausoma.

PRANCŪZIJA išleido 30 plūs 
10 centimų p. ženklą pagerbti 
žinomam prancūzų filosofui, li
teratūros kritikui ir istorikui 
Taine.

Hippolyte Adolphe Taine 
(1829-1893) gimė teisininko šei
moje Vouziers vietovėje, Ar
dėnuose. Baigė liciejų, o 1848 
m. mokytojų seminariją, ir ne- 
kurį laiką mokytojavo. Vėliau 
vertėsi žurnalistika, o 1853 m. 
gavo doktoratą, parašydamas 
disertaciją apie La Fontaine pa
sakėčias. 1864 m. buvo paskir
tas Paryžiaus Meno Mokyklos 
estetikos ir meno istorijos pro
fesorium. 1878 m. išrinktas į 
Prancūzų Akademiją. Parašė ke
lis stambius veikalus literatū
ros, meno ir istorijos tyrinėji
mo klausimais. Lietuvių kalbon 
K. Masiliūnas 1938-40 m. yra 
išvertęs jo Meno Filosofiją dvie
juose tomuose.

• V. VOKIETIJA išleido savo 
nuolatinių p. ženklų serijoje 1 
markės p. ženklą, kuriame pa
rodyti seni Wittenbergo mies
to rūmai.

Mittenberg miestas yra vidu
rinėje Vokietijoje, jos prūsiš
koje Saksonijos dalyje, į piet-

1967 m. vasario 13 d.

vakarius nuo Berlyno, prie El
bės upės. Šis senas miestas 
pagarsėjo kaip reformacijos 
lopšys. Jo universitete studi
javo Martynas Liuteris. Uni
versitetas 1817 m. buvo sujung
tas su Hallės universitetu. Wit~ 
tenberge tebėra senas augus- 
tinionų vienuolynas su M. Liu
terio cele, 1817 m. paverstas 
teologijos seminarija. Tebėra 
Pilies bažnyčia, kurioje palai
doti Liuteris ir jo bendradarbis 
Melanchthonas ir ant kurios du
rų Liuteris buvo prikalęs savo 
95 tezes. Nuo 1945 m. miestas 
yra Rytų Vokietijoje. Jame gy
vena apie 55.000 gyventojų. Lie
tuviams Wittenbergas įdomus 
tuo, kad jo universitete 1557 m. 
studijavo Mažosios Lietuvos ra
šytojas Jonas Bretkūnas (1536- 
1602) ir dar keli kiti anų laikų 
lietuviai protestantų veikėjai.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

NEW YORK

• Lietuvių Moterų Klubo 
Federacija šiais metais švęs 
savo 20 metų veiklos su
kaktį.

Iškilmės pradedamos re
liginio meno paroda, kuri 
įvyks š. m. vasario 25-26 
dienomis, Maspetho parapi
jos salėje, Brooklyne, N. Y. 
Parodos atidarymo metu, 
vasario 26 d., 12:30 vai. 
kalbės dailininkas V. Jony
nas. Parodoje matysime V. 
Jonyno, Elskaus, Kašubos, 
Kepalaitės, Viesulo, Jur
kaus, Gedvilienės, Ingelevi- 
čienės, Paškevičiaus, Mont- 
vidienės, Dragunevičiaus, 
Janušo, Igno, Subavičiaus, 
Krištolaitytės, Merker, Žu
kauskienės, Ramanauskai- 
tės-Jensen, Plechavičienės, 
Raulinaičio, Kulber, Rute- 
nio, Eretaitės kūrinius. Ti
kimasi ir daugiau liet, dai
lininkų darbų. Lankytojai 
galės laimėti Jonyno pa
veikslą — Ruduo prie upės.

Kviečiama kuo skaitlin- 
giau aplankyti šią religinio 
meno parodą. Mūsų lietu
viai menininkai turi labai 
daug šios rūšies paveikslų, 
kuriuose atsispindi dvasinis 
pakilimas, rimtis.

• Atsiliepimai apie B. 
Armonienės knygos Palik 
Ašaras Maskvoj vokiškąją 
laidą jau pasirodė eilėje 
laikraščių.

"Stuttgarter Zeitung” ra
šo, kad toji knyga verčian
ti daryti palyginimą tarp 
Stalino ir Hitlerio. "ši kny
ga yra kiekvienos diktatū
ros apkaltinimas ir naujo
sios istorijos dokumentas, 
apie mūsų gyvenimą pasa
kęs daugiau, negu tuzinai 
istorijos knygų”.

Vak. Berlyno "Nacht De- 
pesche” siūlo Armonienės 
knygą padaryti "privaloma 
lektūra visiems laisvojo pa
saulio komunistams", nes 
knygoje atpasakoti faktai 
atskleidžia tikrąjį sovietų 
veidą.

DIRVOJ E
DIDELIS
PASIRINKIMAS
PLOKŠTELIU
IR
NAUJU KNYGŲu c
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Iš LIETUVIŲ TEISININ
KŲ SKYRIAUS VEIKLOS

* PRIEŠ ATNAUJIN
DAMI savo namų ar au
tomobilių draudimus, pa
lyginkite savo mokestį 
paskambindami V. Gied
raičiui tel. 944-6835.

š. m. sausio 29 d., 4 v. p. 
p. ponų Lazdinių bute įvy
ko Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Clevelando sky
riaus narių susirinkimas. Jį 
atidarė skyriaus pirm. J. 
Krygeris, pasveikindamas 
naują skyriaus narį teisi
ninką Joną Mockų.

Adv. Julius Smetona 
skaitė paskaitą "Amerikos 
Teismų ir Admanistracinių 
institucijų sistemos". Pre
legentas išsamiai apibūdi
no Amerikos Konstitucijos, 
Teismų ir Administracinių 
institucijų sudarymą, kaip 
jos buvo sukurtos, veikė ir 
dabar veikia.

Po paskaitos sekė paklau
simai ir diskusijos. Po to 
buvo renkama skyriaus val
dyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis : pirmininkas — 
Juozas Krygeris, iždinin
kas — Antanas Gailiušis ir 
sekretorius — Lionginas 
Leknickas.

L. žvirkalnis

SLA 14 Kuopos naujoji valdyba ir ilgamečiai veikėjai: Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: P. Baranauskie
nė, F. Baranauskas, Vytautas A. Braziulis, pirmininkas, S, Praškevičienė, O, Baltrukonienė. Antroje ei
lėje: S. Lazdinis, A. TraškeviČius, P.P. Šukys, M. Trainauskaitė, M. Jonės, M. Miščikienė, K.S. Kar
pius. V. Pliodžinsko nuotrauka

VIENOS SLA KUOPOS REIKŠMĖ hansonas, M ar gar eta Jo
nės,

PADĖKA
Bronė Palukaitienė, atlai

kiusi porą sunkių operaci
jų ligoninėje, skuba išreikš
ti viešai nuoširdžią ir gilią 
padėką ponams Antanui ir 
Izabelei Jonaičiams ir pane
lei M. Barniškaitei už lan
kymą ir slaugymą ligoninė
je ir už parodytą nuoširdų 
jąja rūpestį visos ilgos li
gos eigoje.

• Vysk. M. Valančiaus 
Lituanistinės Mokyklos Tė
vų Komitetas, vasario mėn. 
26 d., 11:30 vai., šv. Jurgio 
parapijos salėje ruošia pie
tus.

• Nellie Murauskas, gyv. 
9000 Yale Avė., mirė Cleve- 
lande ir vasario 10 d. palai
dota Kalvarijos kapinėse.

APIE 30 TŪKSTANČIŲ
DOLERIŲ ATITEKO
VALDŽIAI

Jau nepirmas atsitiki
mas, kad mirus lietuviui 
jo santaupos atitenka val
džiai. Tai atsitinka, kada 
nepasirūpinama laiku su
tvarkyti turimą turtą ar 
santaupas, nepaliekant 
testamento.

Praeitų metų gruodžio 
mėn. pasimirė lietuvis 
Deikūnas. Jis neturėjo gi
minių ir nepaliko jokio do
kumento savo palikimui.

Apie tokius vienišus 
lietuvius reikėtų infor
muoti lietuvių bendruo
menės pareigūnus, kurie 
galėtų užmegsti pažintį 
ir pagaliau galėtų suteik
ti patarimus ar pagei
davimus laiku sutvar-

SLA 14-ta kuopa Cle- lių. 
velande yra seno, didelio 
Susivienijimo Lietuvių džios 14-ta kuopa buvo 
Amerikoj-e vienas iš dau tautiniai galvojančių va- 
gelio skyrių. Daugeliui 
naujų ateivių net neaiš
ku kam vadinamasi "kuo 
pa”. Taip abu Susivieni
jimai pavadino kolonijo
se besisteigiančius sa
vo skyrius, vietoje bū
reliais ar būriais.

14-ta kuopa oficialiai 
pradėjo gyvuoti 1901 me
tais ir su laiku išaugo į 
vieną didžiausių ŠLA kuo- Pikčiausias laikotarpis 
pų. Greta jos vėliau įsi- buvo kai po 1924 metų 
steigė SLA 136 kuopa, komunistai ir socialis- 
vėliau viena - kita mažių-tai įsteigė savo "bend- 
kės.

Lyginant su kitomis 
čia tebegyvuojančiomis 
senomis ir naujesnė
mis organizacijomis, 14 
-ta kuopa yra didžiau
sia savišalpos organiza
cija, šalia Lietuvių Sa
lės bendrovės ir Lietu
vių Klubo ir Bendruome-kai 
nės I Apylinkės.

14-ta kuopa dabar turi 
apie 240 pilnai duokles 
mokančių narių, kurių 
tarpe 75 yra jauname- 
čiai. Nariai yra seno
sios išeivijos, anksčiau 
čia gimusieji, jauni čia- 
gimiai, ir keliolika nau
jų ateivių. Jie visi apsi- 
draudę tokioje bendroje 
sumoje, kad centrui per 
14-tą kuopą metuose su
moka apie $6,300 duok-

Nuo gyvavimo pra-

dovybėje ir pasiliko to
kia. Deja, bolševikmečio 
laikotarpiu, po 1920 me
tų, geroka dalis suko- 
munistėjusių narių, anks
čiau buvę socialistais, 
pasimoję Susivienijimų 
užgrobti pasalingai ėmė
si užvaldyti kuopas. 14- 
toje kuopoje su jais per
gyventa atkaklių kovų.

rą frontą” ir 1928 ir pas
kui 1930 metų seimuose 
jau kėsinosi Susivieni
jimą užvaldyti išrenkant 
savo žmones įcentro val
dybą. Tas jų pasikėsi
nimas nepavyko 1930 me
tų seime Chicagoje.

Susivienijimui skilus, 
komuni stuo j anti e ji 

pralaimėję seime įstei
gė savo atskirą susivie
nijimą, 14-ta kuopa vėl 
ramiai atsikvėpė, pasi
likus tautinės minties na
rių vadovybėje.

Si kuopa gausiai pri
sidėjo Lietuvos reikalų 
rėmimu visais laikais. 
Ji rėmė Dirvą, dabar tu
ri Vilties Draugijos ke
letą akcijų, ir Lietuvių 
salės bei Lithuanian Viį- 
lage akcijų.

Sekmadienį, vasario 5 
d., metiniame susirinki
me išrinkta 1967 metams 
valdyba: Vyt. A. Braziu-kant palikimo reikalus.

Neabejotina, kad minė- lis pirm.; Stasys Laz- 
tas lietuvis būtų neatsi- dinis, vicepirm.; 
sakęs savęs įamžinti pa- Trainauskaitė, 
likdamas nors dalį iš tų 
$0 tūkstančių mokyk
loms, Lietuvių Fondui, 
spaudai ar kitam lietu
viškam reikalui.

Kviečiame visus lie
tuvius šiuo reikalu at
kreipti didesnį dėmesį.

F. Eidimtas
LB I apyl. pirm.

M. 
sekr.; 

Marė Miščikienė, finan
sų sekr.; P. Šukys, ižd. 
Kontrolės komisija: Jo-

* AFDRAUDOS reika
lais geriausius patarna
vimus gausite kreipda
miesi į Z. Obelenį tel. 
531-2211.

Šv, Kazimiero mokyklos Clevelande mokiniai ir mokytojai. Sėdi iš kairės mokytojai A. Muliolienė, A. 
Miškinienė, M. Kižlenė, LB n ApyL pirm. P. Mikšys, mokyklos vedėjas A. Tamulionis, mokytojai G. 
Mackevičienė, J. Minkūnienė, V. Tamulionienė, V, Kavaliūnas, M. JokObaitytė, M. Leknickas ir J. Ka
valiūnaitė. J. Gar los nuotrauka
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Ona Jokubaitienė.
Senas Narys

HELP WANTED MALĖ

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

MACHINISTS
Experienced Milling machine opera- 
tors and general machinists.
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Tolerances.
Steady overtime, all benefits, good 
starting rate, long range aircraft 
programs. Write:

A. W. HECKER CO.
7100 Enclid Avė.

Cleveland, Ohio 44103 
or phone 1-216-881-3700

An Equal Opportunity Employer 
(16-22)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS 

ALL AROUND 
MACHINISTS 

TOOL MAKERS 
With job shop experience 

Steady work, ample overtime, 
many fringe benefits.

E & W TOOL
3555 W. 69th St.

Cleveland, Ohio
216 — 651-5335

(13-19)

atliko savo pa-

komitetą iš- 
Čiurlionis pir- 
A. Raulinai-

CLEVELANDO JŪRŲ 
SKAUTŲ VEIKLA

Clevelando jūrų skau
tų Klaipėdos Junginys 
perrinko savo vadovus 
ir tėvų komitetą.

Neseniai įvykusiame 
vadovų posėdyje j.s. Pr. 
Petraitis buvo išrinktas 
naujuoju Klaipėdos Jun
ginio vadovu. Sausio 29 
dieną, p. Marcinkevičių 
bute, buvo sukviesti jū
rų skautų tėvai oficialiai 
perrinkti tėvų komitetą 
ir pasiskirstyti parei
gomis. Iki šiol jūrų skau
tų tėvus atstovavo K. 
Marcinkevičius, kuris 
tikrai pagirtinai ir pa
vyzdingai 
reigas.

Į tėvų 
rinkti: V. 
mininkas,
tienė sekretorė ir V. 
Petkus iždininkas.

į revizijos komisiją: 
K. Marcinkevičius, H. 
Kripavičius ir J. Kazė
nas.

Susirinkime junginio 
vadovai padarė praneši
mus, iškeldami aktua
liausius vieneto klausi - 
mus. V. Petukauskas pa
siūlė visiems susirūpin
ti pastovesnės jūrų 
skautų bazės įsteigimu. 
Tokios bazės įsteigimui 
tėvai pritarė ir bus pra
dėta teirautis dėl tinka
mų vietovių.

J.s. Pr. Petraitis pa
siūlė susirūpinti laivų 
suvienodinimu. Reikalin
ga vienos klasės pasta
tų, kad būtų galima pra
vesti regatas kviečiant 
vienetus iš kitų miestų. 
Kadangi daugumas kitų 
vienetų jau yra įsigiję 
Fenguin- klasės pastatus, 
tad ir čia buvo aptartas 
šios klasės įsigijimo 
klausimas.

Neringos tunto skau
čių kvietimas atstovauti 
jūrų skautų vienetą Ka
ziuko mugėje tėvų buvo 
labai šiltai priimtas. 
Tam tikslui j.ps. A. An- 
drašiūnas buvo įgaliotas 
surinkti tinkamus eks
ponatus ir rūpintis sta
lo parengimu.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
BLANKAI PILDOMI

7 dienas į savaitę 
Friendly Fiower Shoppe 

krautuvėje, 6900 Superior 
Avė., telef. 431-6339.

Darbo valandos: pirmad. 
iki penktad. — 4 vai. p. p. 
iki 9 vai. vak. šeštad. — 12

. vai. iki 9 vai. vak. Sekmad.
— 9 vai. iki 6 vai. vak. 
Kitu metu - pagal susitarimą.

Čia pildydami pajamų 
mokesčių blankus galite su
sikalbėti lietuviškai.

HORIZONTAL 
BORING 
M1LLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
M1LLING 

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

MILKMAN
Prosperous established home 
delivery Milk Route is avail- 
able. Experience not necessary. 
East Side station. Married 
preferred, all benefits. Call be- 
tween 9 and 4 p. m.

883-0700
(17-19)

ELECTRICIAN

American 
Monorail

OPPORTUNITIES
for .

PRODUCTION
and

MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

Permanent position with manu- 
facturer material-handling equip- 
ment. New 2-yr. union contract. 
With excellent company fringe 
benefits.

APPLY IN PERSON

American Monorail Co.
1111 E. 200 486-5000

An Eouol Opportunity Employer

(17-18)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. VViIliam 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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Frikas Meieris, Lietu
vos atstovas Brazilijoje, mi
rė Rio de Janeiro, sulaukęs 
74 m. amžiaus.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais ilgą laiką darbavosi 
įvairiose Klaipėdos krašto 
įstaigose juriskonsulto ir 
kt. pareigose.

Lietuvai atstovauti prie 
Brazilijos vyriausybės bu
vo paskirtas 1941 m., prez. 
A. Smetonai tuo metu bū
nant pakeliui į JAV.

• "Laumių Juosta”, Dir
vos bendradarbio Br. Rai
los knyga, buvo trumpu lai
ku išsibaigusi. Gavus naują 
siuntą iš Nidos knygų lei
dyklos Londone, knyga bu
vo išsiuntinėta anksčiau už
sisakiusiems. Dar laukiama 
siunta tos knygos kietais 
viršeliais.

Dar turime ribotą kiekį 
"Laumių Juostos” minkš
tais viršeliais. (Kaina 2.50 
plius persiuntimo išlaidos).

Norintieji įsigyti, pasku
bėkite užsisakyti per Dirvą.

Įsidėmėkite, kad ir kitos 
Dirvoje skelbiamos knygos 
išleistos tik ribotu tiražu, 
todėl prašome nedelsti jas 
įsigyti.

• ALT pirm. inž. A. Ru
dis gavo senatoriaus Kari 
E. Mundt pakvietimą liudy
ti Senato užsienio reikalams 
komisijoje konsularinės su
tarties reikalu.

Mylimai motinai, uošvei ir senelei
A. A.

KONSTANCIJAI ŠAULIENEI 
mirus, dukteriai ELENAI ir jos vyrui ROMUAL
DUI NEMICKAMS, mūsų skyriaus nariams, jų 
šeimai ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuo
jautą

ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus valdyba ir nariai

A. A.

KONSTANCIJAI ŠAULIENEI 
mirus, dukrą ELENĄ ir jos vyrą ROMUALDĄ 

NEMICKUS bei jų šeimą ir kitus gimines nuošir
džiai užjaučiame

Kazys ir Elena Pociai

Mieloms JANINAI JANUŠKIENEI, DANUTEI 
MILŪNIENEI bei jų šeimoms,brangiai mamytei 

A + A

JADVYGAI DABULEVIČIENEI 
mirus, reiškiame giliausią užuojautą ir drauge 
liūdime

Birutė ir Vytautas Ignai 
■I———i——

Mielus

dail. VIKTORĄ ir ALDONĄ 
PETRAVIČIUS,

tragiškai žuvus jų sūnui a. a. PETRUKUI giliai 

užjaučia ir kartu liūdi

Stefa ir Vytautas Gedgaudai

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS

įvyks vasario 19 dieną, sekmadienį, 
Webster Hali, 119 East 11 Street, 

Manhatten, New York.
Atid aromąjį žodį tars DR. ALGIRDAS BUD- 

RECKIS, New Yorko ALT pirmininkas.
Kalbės T. KUPFERMAN, JAV kongreso narys 

iš New Yorko. Meninę programą atliks New Yorko 
vyrų oktetas, vadovaujamas muz. A. MROZINSKO 
ir Tautinių šokiu grupė, vadovaujama J. MATULAI
TIENĖS.

Pradžia 4 vai. p. p.
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti.

1. Import. 5 Stars Greese Brand ...5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th — $2.98
3. Coęur de France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th — $4.75
5. May Wine — Import.

From German .......................  5th — $0.98

VLADUI BALTRUŠAIČIUI 
staiga mirus, jo broliui ir giminėms, didžio skaus

mo valandoje, reiškiame gilią užuojautą ir kartu 

liūdime

Povilas Motiejūnas 
Stasys Jurgaitis

• Dr. Juozas Dauparas, 
nuolatinis Dirvos rėmėjas ir 
Vilties Draugijos narys, at
naujindamas prenumeratą, 
prijungė ir 10 dol. auką.

• Dail. Viktoro ir Aldo
nos Petravičių šeimą Chi
cagoje ištiko skaudi nelai
mė, vasario 6 d. jų sūnus 
Petras, 14 m. buvo trauki
nio suvažinėtas.

BOSTON
• Bostono Akademinių 

Skautų Sąjūdis rengia Ve
lykų šokius S. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
trečio aukšto salėje.

Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Bus programa, gros ge
ras orkestras, veiks bufe
tas ir baras. Visi, ne vien 
tik Bostono, lietuviai pra
šomi atsilankyti.

BROCKTON
VASARIO 16 DIENOS 

MINĖJIMAS
Šių metų vasario mėn. 19 

d., Brocktono Liet. Taryba 
rengia iškilmingą Lietuvos 
Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą. 10 vai. ryte 
Šv. Mišios, šv. Kazimiero 
bažnyčioje už žuvusiuosius 
dėl Lietuvos laisvės.

3 vai. p. p. iškilmingas 
aktas parapijos salėje. Pa-

grindinę kalbą pasakys vi
suomenininkas Ant. Mati- 
joška iš So. Bostono. Meni
nėj dalyj pasirodys Brock- 
tono mišrus parapijos cho
ras vadovaujamas kun.
Paulausko. Be to, progra
moj dalyvaus Brocktono 
lituanistinės mokyklos mo
kiniai.

Minėjime sutiko dalyvau
ti Brocktono miesto atsto
vai. Rengėjai prašo Brock
tono ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti minėjime ir taip 
pat skirti auką Lietuvos 
laisvinimo reikalams. č.

KEARNY
• Lietuvos nepriklauso

mybės paskelbimo 49 metų 
sukakties minėjimas įvyks 
vasario mėn. 19 d., sekma
dienį, lietuvių parapijos So
pulingos Dievo Motinos baž
nyčios salėje, 136 Davis 
Avė., Kearny, N. J.

3 vai. po p. bus atlaiky
tos pamaldos bažnyčioje, po 
to, visi renkasi į salę minė
jimui.

K a 1 b ė tojais pakviesti: 
kun. Jankus, Ambrutis, Jr., 
Kearny m. valdžios atsto
vas, lietuviškos vietinės or
ganizacijos ir liet, klubai. 
Bus ir meninė dalis. Tėvai 
Pranciškonai iš Brooklyno 
turės knygų kioską. Dr. M. 
Žukauskienės paveikslų pa
roda. Bus rodomas filmas 
"žygis į Jungtines Tautas 
ir Washingtone".

Kviečiama lietuvius, lie
tuviškas organizacijas ir 
klubus minėjime dalyvauti

J. K.

• 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, Iilinois.
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 ir 5-8.

• Vladas Mingėla prane
ša, kad Dirvoje jo straips
nio antraštėje apie dr. J. 
Deveikę palikta korektūros 
klaida. Turėjo būti moksli
nis, bet ne moklinis. Gi 
prieš išvardinant jos dar
bus turėjo būti įdėta ant
raštėlė : "Pirmas Lietuvos 
Statutas 1529-1530".

miMl CHIMUE PIRKITE UilJOJE MODMIUE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey ...

5th$3.69
5th — $3.98

"PARAMA" ŽENGIA Į
PENKTUOSIUS METUS

Plačiai žinomos Chicagoje maisto ir gėrimų krautuvės "Paramos" savininkai Jurgis Mažeika ir Jur
gis Janušaitis nepamiršta ir lietuviškos spaudos, jai skirdami aukas. V. Noreikos nuotrauka

metų vasario
mėn. 6 dieną sukako ke
turi metai, kai Chica
goje, pačioje gražiausio
je lietuvių kolonijoje, 
Marąuette Parko centre, 
buvo atidaryta bene di
džiausioji lietuvių tvar
koma maisto ir gėrimų 
prekyba "Parama". Jos 
savininkai Jurgis Ma
žeika ir Jurgis Janušai
tis šio drąsaus žygio 
ėmėsi tada, kai preky
boje laimę buvo išbandę 
per eilę metų mažesnė
je tos pačios rūšies 
krautuvėje. Žinant šio 
krašto prekybinius rei
kalavimus ir konkuren
ciją su didžiosiomis ame
rikiečių maisto krautu
vėmis, "Paramos” savi
ninkų žygis itin buvo 
drąsus. Tačiau, kaip ir 
visose gyvenimo srity
se, taip ir prekyboje pa
žanga yra būtina. Ir šie 
du Chicagos lietuviai pre
kybos srityje žengė ge
rai apgalvotą, išmąsty
tą, suplanuotą ir tiks
liai apskaičiuotą žings
nį. Neapsiriko. "Para
ma” per ketverius metus 

gražiai tvarkėsi, augo ir 
tvirtėjo. Vietinių ir už
sieninių prekių įvairu
mu pralenkia ir pačius 
didžiuosius supermarke
tus. Džiugu konstatuoti, 
kad "Parama” patiekia 
aukštos kokybės prekes 
ir sugeba bendroje vi
sumoje išlaikyti prekių 
kainų konkurenciją.

"Paramoje” besilan
kydamas, pastebi ypa
tingą švarą, pavyzdingą 
tvarką ir sutinki malonų 
greitą lietuvių persona
lo patarnavimą.

"Paramoje” pastebėsi 
daug dirbančio aukštes
niųjų mokyklų ir univer
sitetų jaunimo. Norma
liai, tegalintiems tik po 
pamokų dirbti trumpas 
valandas, mūsų jaunimui 
sunku gauti darbo. Ir čia 
"Paramos” savininkai 
besimokančiam jauni
mui duoda progos užsi
dirbti mokslapinigius ir 
saviems reikalams. Tuo 
pačiu bedirbdamas jau
nimas išmoksta gra
žaus elgesio su žmonė
mis ir susipažįsta su pre
kybiniais galimumais 
šiame krašte, kas atei
čiai gali būti ne vienam 
taip pat naudinga.

"Parama” yra dide
lis ramstis ir mūsų kul
tūriniuose baruose. Jos 
savininkai kas met iš
dalina stambias sumas 
įvairioms organizaci
joms, paremia jaunimo 
žygius, ne retai ir lietu
viškąją spaudą. O pra
šančių aukos pas lietu
vius prekybininkus ne
trūksta. Ir "Paramoje" 
neretai užtiksi vienu kar
tu net keletą prašytojų. 
Bet nei vienas iš čia ne
išėjo be didesnės ar ma
žesnės aukos.

"Paramą" pažįsta ne 
vien Chicagos lietuviai.. 
Ją aplanko Clevelando, 
Detroito, New Yorko, 
Los Angeles, Kanados ir 
daugelio kitų kolonijų lie
tuviai ir naudojasi jo s pa
tarnavimu. šia proga 
"Paramos" savininkai 
su ypatingu dėkingumu 
prisimena visus klien
tus ir už jų paramą nuo
širdžiai dėkoja. "Para
ma" tvirtu žingsniu žen
gia į penktuosius preky
bos metus. Jai ir jos sa
vininkams, taip gražiai 
tvarkantiems šią moder
niąją prekybą, linkėtina., 
sėkmės. Pažymėtina, 
kad "Paramos" šaunų 
pastatą suprojektavo ir 
statybą vykdė arch. inž. 
Jonas Stankus, pastatęs 
keletą bažnyčių ir visą 
eilę didelių statybų Chi
cagoje. v. j.

• "DIDIS TENORAS ATĖ
JO” rašo Stasys Santvaras 
Aidų 1 nr. ”Mes, mažos tau
tos saujelė, neturime ne sa
vo teatrinių agentūrų, nei 
pakankamom lėšom aprū
pinto garsinimų aparato, o 
gal net ir noro savo talen
tus pastūmėti aukštyn ir 
priekin. Tad ir Stasys Ba
ras tuo tarpu tėra tik mūsų 
vienų dainininkas. Jeigu jis 
būtų italas, prancūzas ar 
vokietis — nūdien jis būtų 
pasaulio garsenybė”.

Kad Stasys Santvaras 
nepataikaujo, o teisybę sa
ko, gali kiekvienas įsitikin
ti ne tik retomis progomis 
klausydami Stasio Baro 
koncertų, bet ir įsigydami 
jo operų arijų plokštelę.

Pirmoji šio įžymaus mū
sų tenoro plokštelė gauna
ma DIRVOJE. Jos kaina — 
stereo — 7 dol., mono — 6 
dol.

Užsakant pridėkite 25 c. 
pašto išlaidoms.

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