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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

HUMPHREY B0NN0J
JAV VICEPREZIDENTAS HUMPHREY, LAN
KYDAMASIS EUROPOJE PAJUTO VIENINGĄ 
EUROPIEČIŲ BŪKŠTAVIMĄ, KAD AMERIKIE
ČIŲ PASTANGOS ’SUSIKALBĖTI’ SU SOVIE 
TAIS ATOMINĖJE SRITYJE GALI PRIVESTI 
PRIE WASHINGT0N0-MASKV0S "CONDOMI- 
NIUMO”, KURIS NIEKO GERO NEŽADA EU
ROPOJE. — RYŠKIAUSIAI HUMPHREY TAI 

BUVO DUOTA SUPRASTI BONNOJE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

y

Nors paskutinėmis die
nomis daugiau kalbama 
ir rašoma apie preziden
to Johnsono viešnagę 
Pietų Amerikoje, tačiau 
didesnę įtaką į JAV už
sienio politikos raidą ga
li turėti viceprezidento 
atsilankymas Vakarų 
Europoje. Šaltas jo suti
kimas ryškiai išdavė eu
ropiečių būkštavimą dėl 
amerikiečių noro būtinai 
susitarti su sovietais dėl 
atominės energijos toli
mesnio monopolizavi
mo, kas reikštų, anot ne
priklausomo 
kolumnisto
Aron, tų dviejų didžių
jų valstybių viso pasau
lio bendrą valdymą — 
"condominium’ą”. įdo
mu, kad viešos demons
tracijos — komunistų 
inspiruotos ir suorgani
zuotos — buvo nukreip
tos prieš vienintėlį fak«- 
torių, kuris tam susi
artinimui kliudo: Vietna
mo karą. Bet ir aiškiai 
prieškomunistiniai nu
siteikę europiečiai į tą 
karą žiūri kiek kraipy
dami galvą: kodėl JAV

prancūzų 
Raymond

taip narsiai kovojaprieš 
komunistinę agresiją 
kažkokiam pietryčių Azi
jos užkampyje, kai komu
nistams be jokio pasi
priešinimo užleista pu
sė Europos?

1$ VISO PASAULIO

Viceprezidentas H. Humphrey

* APOLLO RAKETOS gamin
tojai ir projektuotojai prisipaži
no komisijai, tyrinėjusiai gaisro 
priežastis, jog nebuvo imtasi 
pakankamų apsaugos priemonių, 
kol raketa buvo bandymo stadi
joje. Kaip žinia, su raketa žu
vo ir 3 ją bandę astronautai.

* IŠ INDIJOS ateina pirmosios 
žinios apie siaučiančio bado au
kas. Mirzapuro rajone mirusių
jų skaičius siekia 40 bado au
kų.

* VIETKONGO teroristai žu
do moteris, vaikus ir pasigau
tus kaimų ir miestelių pareigū
nus, degina apylinkės, kad tik 
sutrukdžius P. Vietname vyks
tančius savivaldybių rinkimus.

* JAPONUOS SOSTINE su 11 
mil. gyventojų išsirinko ko
munistinių pažiūrų gubernato
rių prof. Ryokichi Minobe.

Laukiama, kad jo išrinkimas 
pagyvins kairiųjų organizacijų 
rengiamas demonstracijas 
prieš Ameriką.

Šiaip jau, vietos, savivaldy
bių rinkimai provincijoje at
nešė laimėjimą konservatorių 
sparno kandidatams.

* DEAN RUSK, Valstybės 
Sekretorius, užklaustas dėl ko
munistų įtakos "taikos demons- 
tratorių" tarpe Amerikoje, ne
paneigė tokios galimybės. Jo nuo
mone "komunistinis aparatas" 
veikiąs ne tik Amerikoje, bet vi
same pasaulyje, kad sukursčius 
demonstracijas ir neramumus. 
Bet visa tai veda š. Vietnamo 
vadovybę į klaidingą kelią, gal
vojant kad Amerikos visuomenė 
nusistačiusi prieš savo vyriau
sybės politiką Vietname.

* SOVIETINĖS "darbo klasės" 
tarpe yra žmonių, nelabai mėgs' 
tančių savuosius gaminius. Kad 
patenkinti jų reikalavimus Mask
va užsakė Londone 100 tūkstan
čių porų moteriškų batų, o Pary
žiuje 50 tūkst. lietpalčių. 

taikingiems 
išnaudojimo

planuojamos sutarties 
prieš atominių ginklų iš
plėtimą, jei toji nekliu
dys jos veiklai atominės 
energijos 
tikslams
srityje. Būdinga, kad ne
seniai vokiečių firmai 
AEG laimėjus varžyti
nes Suomijai pastatyti 
elektros jėgainę varomą 
atomine jėga, sovietai pa
spaudė suomius, kad jie 
nuo jau sudarytos sutar
ties atsimestų. Dėl viso 
to Kiesingeris pareiškė 
savo svečiui, kad Vokie
tija pageidautų, jog ir 
amerikiečiai bei sovie
tai sutiktų su tam tikra 
kontrole atominės jėgos 
taikingiems tikslams pa- 
nadojimui, o sovietai at
sisakytų šią sritį nau
doti politiniam šantažui.

Humphrey, klausyda
mas Kiesingerio, užjau
čiamai lingavo galvą, ta
čiau vėliau pabrėžė 
"JAV atsakomybę prieš 
visą pasaulį" dėl atomi
nės energijos apvaldy
mo. Toji atsakomybė 
esanti: reikalauti - ieš
koti būdų kaip nors susi
tarti su sovietais. Į 
smulkmenas nebuvo įsi
leista. Tuo reikalu į Wa- 
shingtoną atvažiavo Va
karų Vokietijos patikėti
nis nusiginklavimo reika
lams ambasadorius 
Schnippenkoeter su eks
pertų būriu. Galimas 
daiktas, kad vokiečių ir 
labai panašūs italų prie
kaištai JAV politikai pri
ves prie tos sutarties 
nudelsimo. Pagal ame
rikiečių planą, jie norė
jo savo visai paruoštą 
sutarties projektą pa
tiekti sovietams balan
džio 19 d., o po sekusių 
derybų Washingtonas ir 
Maskva turėtų gegužės 
9 d. patiekti bendrą pla
ną Ženevoje vykstančio
je nusiginklavimo konfe
rencijoje.

Humphrey Bonnoje 
nepajėgė išsklaidyti vo- 

Tuos mišrius jausmus 
Vokietijoje gražiai pa
vaizduoja vienos antraš
tės istorija. Humphrey 
atsilankymo proga didy
sis Hamburgo Bild Zei- 
tung buvo pasiruošęs 
JAV viceprezidentą su
tikti ironiška antrašte — 
"Laecheln allein ge- 
nuegt nicht!” Atseit, ame
rikiečių politikams, o 
ypač Humphrey įpras
tos nuolatinės šypsenos 
nepakanka. Straipsnyje 
aimanuojama, kad dėl su
sitarimo su sovietais 
amerikiečiai jau visai 
paaukojo Vokietijos su
vienijimą. Tačiau vė
liau to laikraščio leidė
jas, kuris kontroliuoja 
daugumą Vakarų Vokie
tijos spaudos, Alex Sprin- kiečių susirūpinimo, ta- 
ger apsisprendė, kad to
kia antraštė gal ir nebus 
gera. Geriau būtų vokie
čių nepasitenkinimą ir 
būkštavimą išreikšti 
mandagiau, nesigailint 
komplimentų pačiam vi
ceprezidentui asmeniš
kai. Bild-Zeitung pasiro
dė sekančia antrašte: 
"Seine Waffe: das La
echeln" — Jo ginklas: 
šypsena.

Tačiau tas ginklas ma- pats 
žai tiko asmeniškam pa
sikalbėjime su kancle
riu Kiesingerių, kuris 
amerikiečiui dėstė, jog 
vokiečiai nenori jokių 
■privilegiją atominėje sri
tyje, tačiau negalima 
esą išleisti iš akių fak
to, kad amerikiečių part
neris 'atominiam bizny
je’ Sovietų Sąjunga ir to
liau demonstruoja savo 
priešiškumą Vakarų Vo
kietijai. Šiaip ar taip,už 
kokių dešimt metų nie
kas nestatys kitokių 
elektrinių jėgainių kaip 
atominių. Vokietijai r ei* 
kalingos laisvos rankos 
toje srityje ir ji yra pa
siryžusi prisidėti prie

čiau jis bent padarė vis
ką, kad gerai nuteikus 
kanclerį Kiesingerį as
meniškai. Humphrey at
vežė kancleriui ne tik as
meniškus linkėjimus iš 
Washingtone ištekėju
sios .dukters Violos 
V antzel bei anūkės Cae- 
cilios-Domenicos, mei
liai pravardžiuojamos 
'Varlyte' (Froeschle), 
bet ir fotografiją, kur

JAV viceprezi
dentas vaizduojamas žai
džiąs su ta 'Varlyte', 
\\ entzelių namuose.

Isvijo kolchozo 
pirmininkq

Viename kolchoze Lietu
voj žmonėms kažkaip pa
vyko "išprašyti” kolchozo 
pirmininką, kuris, nors 
"protingas ir gabus”, bet, 
jausdamasis už pavaldinius 
pranašesnis, buvęs jiems 
išdidus ir net šiurkštus.

Vienas iš TIESOS redak
torių (kovo 28) bandė iš to 
pasidaryti tokių svajotojiš- 
kų išvadų: "Kaimietis, bu
vęs tamsuolis, užguitas ir 
beteisis, vis labiau ištiesia

Lietuvių Tautos Fondo egzekutyvas posėdžio metu. Sėdi iš kairės: reikalų vedėjas A. Ošlapas, pir
mininkas prel. J. Balkonas ir ižd. P. Minkūnas. Vyt. Maželio nuotrauka

Partizanų judėjimas Brazilijoj
P a s k utinėmis dienomis 

Pietų Amerikos spauda aps
čiai žinių apie pagyvėjusią 
partizanų, ar tiksliau ta
riant, sovietų apmokytų 
banditų teroristinę veiklą, 
kai kuriose P. Amerikos 
valstybėse. Iš tų žinių ypač 
ryškiai išsiskyrė jų niekšiš
ka veikla Bolivijoje, kur jie 
drįsta save vadinti revoliu- 
cijonieriais, kovojančiais už 
savo krašto išlaisvinimą iš 
"kapitalistų” jungo. Spau
doje tilpo žinių, kad net Bo
livijos karo aviacijos vadas 
ir kiti ginkluotų pajėgų 
aukšti karininkai lankėsi 
pas Argentinos prezidentą 
gen. Ongania, kuris pažadė
jęs atitinkamą paramą ko
voti su besiplečiančiu ban
ditizmu nepriklauso m o s e 
Pietų Amerikos valstybėse.

Tačiau buvo nemaža ir 
gana nelaukta staigmena 
sužinojus, kad kaip tik prieš 

pečius, atsistoja visu ūgiu; 
jis iš tiesų pajuto savo žmo
giškąjį vertingumą, savo 
teises ir nenori prieš nieką 
nei žemintis, nei būti už
gauliojamas". Toks reiški
nys esąs "Tarybų valdžios 
iškovojimas kaime". ..

Iš tiesų, jei bent kai kur 
Lietuvoj žmonės jau išdrįs
ta ir pajėgia sėkmingai su
kilti prieš bolševikinį dvar
ponį — kolchozo pirm įnin
ką, tai jau šis tas. Nors tai 
dar labai retas atsitikimas, 
bet toki atvejai galėtų būti 
pradžia visuotinio lietuvių 
atsistojimo visu ūgiu prieš 
juos pažeminusią, užgujil
sią ir jų teises atėmusią 
vadinamąją "tarybinę" bol
ševikinę rusų valdžią . . .

.jis yra pro-amerikietiškos 
linijos, tad toks rimtas laik-

Brazilijoj jau prasidėjo castrinio pobūdžio sukilėlių veikla. Kol 
kas dar tik nežymus judėjimas. Armijai pavyko keletą tokių "par
tizanų" suimti. Nuotraukoj vienas jų lyderis Amadeu Filipe, pakliu
vęs į kareivių rankas.

JURGIS ŠATORIUS, 
Brazilija

prasidedant Punta dėl Este, 
Urugvajuje, P. Amerikos 
kraštų prezidentų konferen
cijai, kurioje dalyvauja ir 
JAV prezidentas L. B. John- 
son, plačiai skaitomas Rio 
ir Brazilijoje dienraštis "O 
Globo" teigė, jog "partiza
nai Minas Gerais valstijoje 
turi savo žinioje lėktuvus 
ir kitokius ginklus”, šiam 
savo teigimui paremti dien
raštis patalpino keletą nuo
traukų, iš kurių galima ma
tyti castrinio tipo barzdo
tus vyrus — partizanus, ne- 
persenai suimtus Minąs Ge
rais valstijoje. Laikraštis 
rašė: "Atsargos leitenanto 
Gelsi Rodrigues Correia su
ėmimas, ir jo atvežimas į 
Rio de Janeiro pirmiems ap
klausinėjimams padėjo iš
aiškinti ir likviduoti pavo
jingą pirmųjų partizanų 
branduolį, įsikūrusį miškin
gose Caparao kalnų viršū
nėse. Septyni banditai buvo 
suimti vienoje stovykloje, 
kurioje jie laukė sugrįžtan
čio savo sėbro, kuris buvo 
nusileidęs į slėnį, kad susi
rastų vaistų nuo juodojo 
maro ligos (bubonic pešt), 
šie partizanai yra buvę ka
riai, bet neteko savo gar
bingos kario uniformos ir 
buvo išmesti iš armijos, kai 
atsisakė vykdyti savo virši
ninkų įsakymus, bet beveli
jo klaus’yti svetimos vy
riausybės agentų nurody
mų".

Jeigu "O Globo" yra sen
sacijų skelbėjas ir, kaip čia 
jam dažnai primetama, kad 

sil" retai kada pataikaująs 
publikai (irgi matyt turėda
mas neginčijamų įrodymų, 
pirmajame puslapyje stam
bia antrašte rašė: "Parti
zanai ir karo policijos vyrai 
kovoja Minas Gerais valsti
joje”. Toliau straipsnyje' 
specialus korespondentas iš 
kovų rajono rašo: "Parašiu
tininkas ats. kapitonas Jua- 
rez'Souza Moreira buvo su
žeistas prie Caparao Velho, 
kai jis ir šeši jo sėbrai bu
vo suimti susirėmime su ka
ro policija. Dabar į tas vie
toves, kur pasireiškė pir
mieji partizanai jau pasiųs
ta daugiau pėstininkų, kad 
užkirstų kelią bet kokiai 
partizanų veiklai.

Tačiau keturi partizanai, 
kuriems pavyko pasprukti 
iš policijos apsupimo žiedo, 
nužygiavo Espirito Santo 
valstijos kryptimi ir atsi
traukdami apšaudė Leopol- 
dina geležinkelio stotį. Lai
mingu supuolimu jie nieko 
nesužeidė. Balandžio 5 d. 
viena pėstininkų kuopa at
vyko į Manjuasu, gi kita 
karo policijos rinktinė vyk
dė persekiojimo ir valymo 
veiksmus tarp Minas Gerais 
ir Espirito Santo valstijų 
ribų . ..

Brazilijos vyriausybė ne
trukus apsispręs, kurio po
būdžio lengvus ginklus ir 
amuniciją privalės suteikti 
Bolivijai. Ir tai bus įvyk
dyta netrukus po to, kai tik 
prezidentas Costa e Silva ir 
užsienio reikalų ministras 
Magalhaes Pinto išnagrinės 
padėtį, susidariusią Brazi
lijoje ryšium su pastarai
siais teroristų aktais šiame 
krašte", — rašė dienraštis.

Sovietų organizuo j a m i, 
apmokomi ir per Kubą siun
čiami į Pietų Ameriką tero
ristai, jau pasiekė ir Brazi
lijos žemę.

Nėra jokios abejonės, kad 
išvengti Kubos likimo, vi
sos Pietų Amerikos valsty
bės privalo budėti ir sude
rinti savo jėgas kovai su 
komunistine hidra, kuri vis 
naujomis bendradarbiavimo 
formomis peršasi šių kraš
tų mažai apie komunizmą 
nusimanančiomis vyriausy
bėms. Reikia tikėtis, kad 
Punta dėl Este P. Ameri
kos vyriausybių galvų kon
ferencija supras, iš kur 
gresia pavojus ir priims ak
tyvios kovos prieš komu
nizmo pavojų programą.
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Pianistas Antanas Smetona

Ar pateks į pirmąjį šimtą?
Londono muzikos kri

tikai gali būti pernelyg 
žiaurūs ir negailestingi, 
o skrupulingai nepaper
kami jie yra visuomet. 
Kokteiliniai priėmimai, 
lipšnūs šypsniai ir iškal
bingi agentų išsiuntinė
jami vadinamieji "blah- 
blah sheets” juospalieka 
visiškai šaltus ir abejin. 
gus. Tik menininko su
gebėjimai turi reikšmės 
o jųmatiklis — tobulybė.

Ne be pagrindo Londo
nas laikomas pasauliniu 
muzikinio gyvenimo cent
ru. Į pašaulinę plotmę be
siveržiančiam jaunam 
menininkui palankios 
Londono spaudos kriti
kos jau yra tolygios pro
fesionalinės karjeros už
tikrinimui.

Pianisto Antano Sme
tonos Dirvos skaityto
jams pristatyti nėra rei
kalo. Clevelandas yra 
beveik jo gimtinė, tame 

Paimk aštuonis...
puikus!

Norit Stroh’s pakieto troškuliui patenkinti? 
Jau žiūrit j jį ... Stroh’s didelis raudonas 
pakietas. Jame astuonios Stroh’s bonkos, 
kurių nereikia nei grąžinti, nei deposito 
duoti... tai alus, kurio skoniui neprilygsta 
joks kitas Amerikos alus. Stroh’s yra kitoks 
dėl to, kad jis ir daromas kitaip. Jis daro
mas liepsnoj. Paimkit aštuonis... tai pui
kus būdas gėrėtis liepsnoje darytu Stroh’s.

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan LIEPSNA DARYTO SKONIS

mieste jis pirmą kartą, 
šešerių metų amžiaus, 
viešai skambino pianinu, 
Clevelando Music School 
Settlement'e > Antanas 
Smetona še šeri s metus 
pas prof. Leonard Shure 
studijavo pianiną.

Po to jaunasis pianis
tas, taip sakant, iškelia
vo į pasaulį. Bakalaure- 
atą New Yorko Mannes 
College of Music sekė 
stipendija iš garsiosios 
Rosina Lhevinne, suku
ria Antanas Smetona pa
darė savo magistrą Jui- 
lliard School of Music. 
Gabumais atkreipęs dė
mesį, jis gavo Full- 
brighto ir vokiečių Aka- 
demischer Austausch- 
dienst stipendijas, įgali
nusias pianistą tobulin
tis Europoje.

Apie Antano Smetonos 
solo koncertus šiaurės 
ir pietų Amerikoje, Pran
cūzijoje, Šveicarijoje, 

Italijoje, Lenkijoje, apie 
jo dalyvavimą tarptauti
niuose pianistų konkur
suose Dirvos skaitytojai 
plačiau ar siauriau buvo 
informuojami. Pereitais 
metais jis ne kartą talki
no Vokietijos lietuvių 
bendruomenėms, rengi
niuose dalyvaudamas 
meninėse programose, 
be to, davė eilę viešų pia
no koncertų.

Vokietija, be abejo, 
yra senų muzikinių tra
dicijų šalis, kurios kon
certų lankytojai ir kriti
kai yra reiklūs. Todėl 
vartant vokiškųjų Anta
no Smetonos koncertų 
kritikų iškarpas malo
niai akysna krenta ant
raštės: "Didelis muzika
lumas", "Nuostabus vir
tuoziškumas", "Jaunas 
meistras prie pianino" 
ir pan. Iš tiesų, visi vo
kiečių kritikų atsiliepi
mai esmėje yra teigiami 

arba net labai teigiami, 
nors, žinoma, ne be re
zervų.

Po paskutinio Antano 
Smetonos koncerto "gim
tajame" Clevelande 1965 
m. gruodžio mėn., The 
Plain Dealer kritikas Ro 
bert Finn, esmėje teigia
mai menininką vertinęs, 
vis dėlto išreiškė ir prie
kaištą:

"Smetona’s only real 
shortcoming seemed to 
be an inability much of 
the time to get behind the 
notes and down to the 
real emotional core of 
the music. In the Cho- 
pin sonata particularly 
there was a feeling 
that he was not really in 
volved with this dra- 
matic piece".

Pastebėtina, kad vo
kiečių kritikai tokio prie 
kaišto pianistui kaip tik 
neiškėlė. Trims mėne
siams nepraėjus nuo kon
certo Clevelande, Ham
burgo "Die Welt” kriti
kas rašė: "įtikimiau- c 
šiai pasisekė Chopino 
Presto (būtent, anos so
natos paskutinė dalis — 
rem.), kuris iš tiesų yra 
kiekvieno solisto sun
kiausias egzaminas... 
Jis buvo pasigėrėtinai 

^brillant) įveiktas".
Visi vokiečių kritikai 

su nuostaba, beveik su pa
vydu iškėlė Antano Sme
tonos tobulą skambinimo 
techniką, jo viruozišku- 
mą, lygiagrečiai pa
brėždami ir jo interpre
taciją, kurią vis dėlto 
daugumas apibrėžė, kaip 
"amerikietiškos mokyk
los”. Abejotina, ar to
kie vokiečių kritikų aiš
kinimai yra visiškai pa
grįsti, nes, tam tikra 
prasme, Antaną Smeto
ną galima laikyti ir vo
kiečio Arthur Schnabel 
mokiniu, pas kurio asis
tentą L. Shure jis studi
javo.

"Muenstersche Zei- 
tung" pereitų metų gruo
džio mėnesį rašė, kad 
"Antanas Smetona tik
riausiai stovi savo kar
jeros pradžioje". Jo ga
bumų ir techninio pasi
ruošimo pianistui karje
ra turėtų būti aiški, bet 
šiandieną pasaulyje yra 
daug labai gerai paruoš
tų piano solistų ir tik 
maždaug pirmasis jų 
šimtas tegali koncertais 
pilnai verstis. Ar Anta
nas Smetona pajėgs įsi
veržti į tą pirmąjį šim
tą?

Balandžio 18 d. D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjun
gos globojamas pianisto 
Antano Smetonos koncer
tas Londone gali tapti tuo 
šuoliu į pirmąjį šimtą. 
Wigmore Hali, kuriame 
koncertas vyks, jau ne 
vienam jaunam meni
ninkui padėjo įsitvirtinti 
pasaulinėje savojo me
no plotmėje. (rem)

LIETUVIŲ FONDO 
NARIAI

Š.m. kovo m. L.F. padidėjo 
šiais naujais nariais:

$500.00 aukojo Liudas ir 
Sherry Seniūnai, $250.00 -- 
Mykolas ir Amalija Jagučiai. 
Po $200.00 -- Ona ir Petras 
Gobužiai ir Dr. Janina ir Al
girdas Jakševičiai. $150.00 — 
Dr. Jonas ir Stasys Žmuidzi- 
nai. $105.00 -- a.a. Elenos Ste
ponavičienės atm. įnašas. Po 
$100.00 -- a.a. Stasio Rakšio 
atm. įnašas, Šv. Antano Gim
nazija Kennebunkporte, Ona 
Klusienė, Edvardas ir Joana 
Steponavičiai, a.a. Jono Gri- 
gaičio-Grigaliūno atm. įnašas, 
Stasys Augonis, Jaunimo Me
tų Komitetas Bostone, Pranas

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

Paskutinė rankraščiams įteikti data: 
1967 m. balandžio 30 d.

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.

Kestauskas, Stasė ir Bronius 
Tatarūnai, Emilija PlaviČutė, 
Andrius Žemaitis, a.a. Os
valdo Šulinsko atm. įnašas, a. 
a. Motiejaus ir Antaninos Aukš
tikalnių - Colney atm. įnašas, 
a.a. Jono Vengrio atm. įnašas, 
Sayus Marius, a.a. Prano Ta
mošiūno atm. įnašas, Juozas 
ir Birutė Bagdanskiai, Aldo
na ir Jonas Valukoniai, Anta
nas Čiakas, Monika Stankaitie- 
nė, V.K., Juozas Jurskis.Kun. 
Jurgis Degutis, Raimundas Gri
galiūnas, a.a. Leit. Leono Kar
bono atm. Įnašas, Emilija ir 
Antanas Gaškai, Viktorija ir 
Pranas Aleknos, Jonas Ado
maitis, a.a. Izabelės Sajaus- 
kienės atm. įnašas, Vytautas 
ir Vanda Jankai, Osvaldas ir 
Stasė Žadyvai, a.a. Lilės-J u. 
lijos Petrauskaitės atm. įna
šas, Marija ir Vaclovas Valiai, 
Petras Balčiūnas, Vytautas 
Pileika, Antanas Rimkus.

Tuo pačiu laiku savo įna
šus pakėlė:

Dr. George Z. ir Nida-Ži
butė Brinkiai -- iki $300.00, 
Zigmas Tarutis -- iki $200.00( 
LB Clevelando I-ji Apylinkė 
— iki $750.00, Prof. Jonas ir 
Marija Kuprioniai --iki $1000, 
Petronėlė Seniūnienė -- iki 
$500.00, LB New Yorko Apy
gardos V-ba iki $525.00, Liet. 
Teisininkų D-jos Chicagos sky 
rius -- iki $200.00, Lidija Vo- 

ANCHOR STEEL & CONVEYOR CO.
O F

DEARBORN, MICH.
LRGI.S YOL TO INVESTIGA 11. I HE FINE OPPORTUN1T1ES THAT 
1.XLS 1 IN 1111. RAP1DL.Y 1 XPAND1NG MATER1AL HANDL1NG 
1NDUSTRY.
ANCHOR IIAS BI.I.N A LEADER IN THE CUSTOM ENGINEERED 
CONM.YOR III.LD SlNCE-1925 AND 1S STILL GROW1NG.
\VI. OI I LR YOU A CHANCE TO GROW W1TH US, IF YOU CAN 
MI.I.T FUI. FOLLOVING M1NIMUM REQU1REMENTS:

ESTIMATORS—MECHANICAL ENGINEERING 
BACKGROUND

DESIGNERS—MECHANICAL OR ELECTRICAL
ENGINEER

DRAFTSMEN—MECHANICAL ENGINEERING
BACKGROUND

DETAILERS—MECHANICAL DRAWING EDUCATION
CALL OR WR1TF.

MR. ADE C ZARNECKI VICE PRES: ENGINEERING
MR. GEORGE GARR1SH- -CH1EF E5TIMATOR

313 — 846-6000
6906 KINGSLEY AVĖ.

DEARBORN, MICH. 48126
AN EQLAL OPPORTUNITY E.MPLOYER

(43-52)

dopalienė -- iki $263.94, LB 
Detroto Apylinkė -- iki 
$257.00, Lietuvių Klubas "Tau 
ragė" iki $400.00, LB Omahos 
Apyl. V-ba -- iki $200.00, Mar- 
quette Parko Lit. Mokykla -- 
$365.00, Petras Vedeika --iki 
$200.00, LB Great Neck Apy
linkė --iki $125.00, Juzėir Bro
nius Krokiai — iki $275.00, An
tanas Kareiva -- iki $400.00, 
LB Clevelando II-ji apylinkė 
-- iki $1000.00, Juozas ir Jo
ana Gribauskai -- iki $300.00.

(sk)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

\VANTF.D AT ONCE
IST CLASS SKILLED

MACIŪNE MA1NTENANCE 
REPAIRMAN

MILL1NG MACHINE or LATHE 
HAND

lnterview hours 8 A. M. to 4 P. M. 
or by appointment 

MARTINDALE. ELECTRiC CO. 
1367 Hird Avė. 
Lakevvood, Ohio

216 — 521-8567
(44-46)
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Žmogaus Teisių Metai
Jungtinių Tautų Organizacija nusistačiusi pa

skelbti, kad 1968 metai yra Tarptautiniai Žmogaus 
Teisių Metai. Tuos metus tinkamai atžymėti bene 
pirmasis jau rengiasi JTO Tremtinių Aukštasis 
Komisaras, mat, iš 14 pastraipų, JTO paskelbtų 
apie Žmogaus Teises, pirmoji yra, kad kiekvienas 
žmogus turi natūralią teisę ieškoti ir gauti globą 
svetimuose kraštuose, jei jis persekiojamas sa
vam.

Iki šiol JTO daug rūpinosi tremtiniais. Atsi
minkime tik UNNR, IRO ir panašias institucijas, 
JTO sukurtas tremtiniams padėti. Jungtinės Tau
tos senai sutarė, kad parama tremtiniams negali 
būti smerkiama. Priešingai, ši parama yra Jungti
nių Tautų darbo dalis ir visi kraštai turi skubėti į 
ten, kur susispiečia daugiau tremtinių, pvz. Vokie
tijon tuoj po II p. karo, Austrijon (po vengrų suki
limo) ir pan. Jungtinės Tautos taip pat senai su
tarė, kad joks kraštas negali uždaryti savo sienų 
tremtiniams, juos prievarta grąžinti ar iš savo 
žemės be labai svarbios priežasties išvaryti.

JTO deklaracija nėra tiek įpareigojanti, kiek 
išreiškianti žmogaus asmeninės laisvės principą. 
Visų laisvųjų piliečių pareiga tuos JTO deklara
cijos principus pravesti per savo kraštų parla
mentus, paversti juos įstatymais.

1951 metų JTO konvencija garantavo tremti
niams laisvo žmogaus teises. Tą konvenciją pa
tvirtino 51 valstybė. Žinoma, jai priešinosi sovie
tai ir satelitai. Deja, 1951 m. JTO konvencija apta
rė ir gynė tik tremtinių teises, kurie tapo tremti
niais prieš 1951 m. sausio 1 d.

Tiesa, JTO dar nėra vieningai sutarusi, kas 
yra tremtinys. Ne kiekvienas, kuris pabėga iš 
savo krašto yra tremtinys: vieni ieško geresnių 
uždarbių, kiti nuotykių, nori pamatyti pasaulį. 
Tačiau jau beveik nusistovėjo pažiūra, kad trem
tiniu laikytinas kiekvienas, kuris negali grįžti į 
savo kilmės kraštą dėl politinio, religinio ar ki
tų įsitikinimų persekiojimo.

Nežiūrint didelių JTO ir Tremtinių Komisaro 
pastangų, tremtiniai dar negali tikėtis pilnų ir vi
sų laisvo žmogaus teisių. Dar ir dabar tremtiniai 
yra žmonės be krašto, jiems retai suteikiama vie
tos pilietybė, jie turi sunkumų kelionėse, jiems sun
kiau gauti darbą, apdraudą ar pensijas.

Nors Tremtinių Komisaras yra kelis kartus 
keliavęs į Maskvą, tačiau sovietai ir jų satelitai 
visai neprisideda prie tremtinių teisių patobuli
nimo nei prie jų būklės pagerinimo. Dar blogiau, 
Sovietai nepripažįsta jokių Lietuvos tremtinių Si
bire ar Sovietų Sąjungoje, taip pat lenkai nepripa
žįsta lietuvių tremtinių Lenkijoj, nors ten yra tokių 
geras tūkstantis šeimų (apie 5000 asmenų).

Tiems mūsų tremtiniams negali padėti nei 
Jungtinių Tautų Organizacija nei pačios Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Juos globoja ir jiems kiek 
gali padeda tik paskiri lietuviai ar Bendrasis Ame. 
rikos Lietuvių Šalpos Fondas.

1968 metai bus lietuvių tarpe specialiai at
žymėti, nes prieš 50 metų buvo atstatyta Lietuvos 
Nepriklausomybė, prieš 100 metų pirmieji lietu
viai pradėjo atvykti Amerikon.

Ar lietuvių veikėjai prisimins, kad 1968 me
tai yra taip pat Žmogaus Teisių Metai? Ar lietu
viai tais 1968 Žmogaus Teisių Metais kreipsis į 
Jungtines Tautas arba bent į savo kraštų vyriau
sybes, kad jos užtartų lietuvius tremtinius ir pa

dėtų atstatyti pavergtos Lietuvos laisvę.
Kun. L. Jankus

DIRVA

Žalioj lankelėj... vy*. Maželio nuotrauka

Lietuvos vienkiemius likviduoti
nebus lengva

Vilniuje leidžiamo ŽE
MĖS ŪKIO žurnalo šių me
tų antrajame numeryje An
tanas Kiaušas, Vandens 
ūkio projektavimo .skyriaus 
viršininkas, štai kaip pa
aiškina, kodėl Lietuvos vien
kiemius likviduoti nebus 
lengva ir kodėl gal nerei-. 
ketų nei skubintis su tuo 
likvidavimu:

žurnalą — ”Akėčias”. Jose 
yra gana apstu maždaug 
humorinio pobūdžio išran
kų iš įvairių šaltinių, kai 
kurių net įdomių ir nuotai
kingų. Bet kalbant apie pa
čių akėtoj ų kūrybą, apie 
apraiškas lietuvių bendruo
menėje — tai jau kitas rei
kalas. Jų temos ir komen
tarai dažnai tokie, kad at
rodo tas "pluoštas” atkly
dęs iš už geležinės uždan
gos.

Koks ten humoras nei iš 
šio nei iš to darant aliuzijas 
į mūsų veiksnius kaip spe
kuliantus (p. 3, 16). Arba 
vėl, drebiama stačiai, gru
biai, tiesiog be jokios kū
rybos, be miklumo: ... 
”... Tautos Fondo Valdybą 
reikia siųsti į psichiatrinę 
ligoninę, kad patikrintų jų 
protelį” (p. 3); kitur, pa
citavę vieno asmens saki
nius ir pavardę, tvoja:... 
.. ."plepa . .. rodo savo vi
sišką nesupratimą... tai 
tikrai galvoj negerai” (p. 
4). Panašių išsireiškimų, 
akidurstų kartojasi bent 
kiek sykių ir vis pritaikyta 
a t s k i riems asmen ims: 
.. ."k 1 y s t ate".... "Jums 
galvoj negerai". .. "Eikite 
pas psichiatrą” (p. 15) ; į 
vieną veiksnį taikoma: 
.. ."tamsta esi kiauliškos 
prigimties” (p. 16) ir t.t. 
Tekste justi ir asmeniškų 
priekabių.

žodžiu, „Akėčios” yra ne 
poilsio, bet erzelio, senų 
sutrų nekūrybingas pluoš
tas, leidžiamas uždarbiui, 
akėtiškai būtų sakoma — 
„spekuliacijai”.

Kalba irgi galėtų būti 
geresnė, žargonas, tai dar 
ne humoras.

L. Skomantas, 
Brooklyn

„Ne visur suplanuotos 
kolūkių, tarybinių bei vals
tybinių ūkių gyvenvietės".

",.. melioracinės statybos 
valdyba 150 ha gali nudre- 
nuoti ir sukultūrinti per 
2-3 mėnesius. Tokiame plo
te gali būti 10 ir daugiau 
sodybų. Kokia statybinė or
ganizacija dabartiniu metu 
suspės per 2-3 mėnesius pa
statyti likviduojamų sody
bų savininkams namus ar
ba butus gyvenvietėse? To
kios organizacijos kolkas 
nėra ir, turbūt, greit ne
bus”.

”... melioracijos projek
tuose gali būti numatytos 
tik lėšos kompensavimui už 
likviduojamus vienkiemius. 
Tokią kompensaciją galima 
išmokėti greit, sodybą pa
naikinti taip pat greitai, ta
čiau, kurgi pasidės nugriau
tų sodybų gyventojai?”

"Perkeliant iš vienkiemių 
į gyvenvietes ir visai neblo
gus pastatus, neišvengia
mai tektų pridėti gana daug 
miško medžiagos, kurios 
šiuo metu labai trūksta. To
dėl ar tikslinga jau šiuo me
tu neblogus pastatus vien
kiemiuose griauti ? Paga
liau, iš viso ar tikslinga gy
venvietėse statyti medinius 
pastatus ?”

"Lietuvoje dabar kasmet 
nusausinama drenažu 90 ir 
daugiau tūkstančių hekta
rų. Tokiame plote yra 5-6 
tūkstančiai vienkiemių. Aiš 
ku, kad per metus jų likvi
duoti neįmanoma ir todėl 
žymią dalį melioruotuose 
plotuose teks palikti. Jei 
taip, tai ar ne geriau pir
miausia likviduoti tik la
biausiai apleistus vienkie
mius, nepriklausomai nuo 
to, ar jie stovi tais pačiais 
metais melioruotiname plo
te, ar tokiame, kuris bus 
melioruojamas, pavyzdžiui, 
po kelerių metų, ar paga
liau tokiame, kuris jau me
lioruotas. N e p a m irština, 
kad šiuo metu respublikoje 
yra apie 600 tūkstančių 
hektarų drenuotų plotų ir 
juose vienkiemiai dar ne
paliesti’’.

Valdžios nutarimas vien
kiemių likvidavimą jungti 
su žemių nusausinimais yra

pagrįstas viltim, kad toks 
dviejų darbų sujungimas 
privers vienkiemių likvida
vimą pagreitinti. Bet spe
cialistai, štai, nurodo, kad 
tokį užsimojimą, kur nepa
kanka tik tą, kas yra, re- 
voliucionieriškai sugriauti, 
bet kur reikia ir pastaty
ti • • • (ELTA)

Ne lietuviai, bet 
rusai...

Du nuostabiai iškalbin
gus atsitikimus iš Kauno ir 
Vilniaus kasdienybės nese
niai (kovo 28) TIESOJ pa
pasakojo vienas "LTSR 
Aukščiausiojo teismo na
rys”, J. Misiūnas.

Abu atsitikimai vienodos 
rūšies. Tik jų atlikėjai skir
tingi, ir įsidėmėtinai skir
tinga tų atsitikimų eiga.

1. Vėlų vakarą viename 
Kauno Lygiosios gatvės 
name kilo triukšmas, išvir
to lango rėmai, iššoko mer
gina ir ėmė bėgti. Su peiliu 
rankoj, grėsmingai rėkau
damas, ją vijosi vyriškis. 
Mergaitė netrukus parkrito 
(buvo jau sužeista), bet už
puolikas nebesuspėjo tęsti 
savo pasikėsinimo: jį su
čiupo, nuginklavo ir atidavė 
milicijai du praeiviai, jauni 
kauniečiai darbininkai — S. 
Raudaitis ir M. Gineika. 
Jiems dar padėjo ir pensi

ninkas L. Miklaševičius. 
Užpuolikas buvo — „pilie
tis I. Naruliovas”.

2. Vėlų vakarą Vilniaus 
Baltupio gatvėje stoviniavo 
keletas gerokai įsigėrusių 
jaunuolių (ties namu, ku
riame gyvena). Pamatę ei
nančią, vyriškio lydimą mo
terį, to paties namo gyven
toją, trys vyrukai užpuolė 
ir sumušė vyriškį, ėmė muš- 
tį ir moterį, iš jos tyčioda
miesi.

Prie įėjimo į namą sto-. 
vėjo dar du darbininkai, 
bet moters pagalbos šauks
mui jie buvo abejingi ir ne
trukus pasišalino.

Užpuolikai — E. Kuzne- 
covas, J. Morozovas ir P. 
Gavrilovas. O "kuklieji ste
bėtojai" — V. Grigorjevas 
ir V. Gurenka ...

Teisėjo straipsnio tikslas 
— pagirti kauniškių (Rau- 
daičio, Gineikos ir Miklaše- 
vičiaus) pasielgimą, rodyti 
jį, kaip sektiną pavyzdį. 
Specialiu nutarimu net ir 
teismas juos pagyręs. Bet 
„veikėjų sąstatas" papasa
kotuose atsitikimuose su
kelia dar ir kitų minčių, 
nors straipsnyje ir neryš
kintų ... (ELTĄ)

Geriausiai RAŠYSI visa
da turime ir liet, raidynu ir 
SKAIČIUOSI mašinėle. Ge
riausia muzika yra STE
REO — ir mažais tranzist. 
pagausite visą pasaulį. Ge
riausia TV yra SPALVO
TA. Burroughs, Grundig, 
Olympia, Royal, Telefun- 
ken, Zenith ir kt. firmos. 
NEPERMOKĖKITE kitur 
pirma nepalyginę m/kainas. 
Pranešę kuo domitės dykai 
gausite spalvotus katalo- 
gėlius. Rašykite: J. L. Gied
raitis, 10 BARRY Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731.

HELP WANTED MALĖ

PAINT DEPARTMENT 
FOREMAN

Opening for man who is thoroughly 
experienced in spray mask painting 
both with hand and automatic equip- 
ment. Mušt be well versed in both 
technical and produetion procedures, 
capable of supervising both men and 
vvomen. Excellent salary with liberal 
fringe benefit programs. This is an 
opportunity for future grovvth with 
an expanding organization. For con- 
fidential interview write or call Per- 
sonnel Manager,

PRESTON PRODUCTS 
1700 ALPINE, N. W. 

GRAND RAP1DS, MICH. 
PHONE 616 — 363-9833 

(45-47)

^ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskai 
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checkl 
Mailed Ouarterly

5*
ON BONUS SAVINGS

Unitt of $1,000.00
For 3 Year«

Dividendi Paid 
Ouarterly 

or Compounded

1447 S*. 49fh Court 
CICERO, IHINOIS • 

Phone (Area Čade 312) 656-6330
HOURS-. Men. M; Twt, Thm., Fri. 9-5; 9-1; Wed. Goied

1» ty The 10th Of Tke MonfA Wlll From TA» l»f.

u.u.

ARKLINIS HUMORAS

Pirmas šių metų "humo
ro, satyros, sarkazmo, iro
nijos ir poilsio pluoštas” 
jau išvydo šviesą Brookly- 
ne, Nr. 1 (10).

Sąmojingas humoras yra 
paslaugus ir sveikatai ir pe
dagogijai. Jis reikalingas 
"ir prie svečiaus ir prie pe
čiaus": tarpusavyje, prie 
vaišių, visuomenėje ir poli
tikoje. Jeigu jis gudrus, 
kultūringai sąnarpli n g a s, 
tai juo pasakoma daug tie
sos ar juoko, nieko nepažei
džiant. Ne kiekvienas suge
ba kurti humorą, satyrą, 
sarkazmą. Dar labiau, ne 
kiekvienas turi dovaną to
kias prašmatnybes pertiek- 
ti. Tam reikia įgimto gabu
mo, arba erudicijos. Kitaip 
— tokios "gudrybės” tam
pa pamazgomis.

Mes čia turime dabar, ro
dos; vienintelį humoro

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. brandy .... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey ........  5th — $3.19
3. Cointreau Liųueur & Brandy .... 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp...............Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine .......  5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany ............ .............. 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Byandy 5th — $4.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Barzdos ir Pypkės belaukiant
New Yorko Lietuvių 

Teatras (režisieriai Da
lia Juknevičiūtė ir Vyt. 
Valiukas, dekoratoriai 
Romas Viesulas ir Albi' 
nas Elskus, aktoriai P. 
Sandanavičius, A. Ukne- 
vičiūtė, E. Vaičiulis, K. 
Vasiliauskas) š.m. balan> 
džio mėn. 29 d. šeštadie
nį, 8 v.v. Van Wyck Ju- 
nior High School, Jamai- 
ca, N. Y. stato Kosto Os
trausko drmą "Pypkę" ir 
Algirdo Landsbergio far
są "Barzdą".

Abu veikalai Chica
goje jau matyti kitų re
žisierių ir aktorių pas
tangomis. Nors newyor- 
kiečiams šie veikalai 
bus naujiena, pastatymo 
pagrindinis akstinas yra 
dramų avangardišku- 
mas, leidžiąs įvairius 
priėjimo būdus, ir auto
rių šiuolaikiškumas. 
Avangardiškumas kaip 
ir šiuolaikiškumas yra 
relatyvinės sąvokos. Jų 
pritaikymas šiuo atveju 
remiasi palyginamame 
avangardizme su pasau
linės dramos vystymusi 
ir lietuvių išeivijos prob
lematikos traktavime. 
Abu dalykai organiškai 
susijungę. Pasaulinėje 
dramoje vis ryškiau ir 
dažniau prasimuša išei
vio žmogaus problema 
jos giliausiose psicholo
ginėse ir metafizinėse 
implikacijose. Kraštu- 
tiniausiame žvilgsnyje 
išvietinto žmogaus egzis
tencija suprantama ab
surdu, tuomi nutolstant 
nuo prieš tai vyravusių 
natūralistinio, realisti
nio ir epinio teatro.

Kaip buvo iškelta vie
no simpoziumo metu 
New Yorke, dalyvaujant 
Ostrauskui ir Landsber
giui, jų teatras nėra ab
surdo teatras pilna ta 
žodžio prasme. Jie prie 
jo artėja, tačiau savyje 
dar daug turi tradicinio 
teatro savybių. Beje, te
atro absurdistai yra be
veik be išimties kūrėjai 
be savo kraštų, be savo 
natūralinės visuomenės 
net rašą svetimomis kal

bomis. Ostrauskas ir 
Landsbergis dar jaučia 
daugiau ar mažiau susi
organizavusią lietuvių iš
eiviją, nors kartu mato 
išeivio būsenos vienišu
mą.

Nors Ostrauskas ir 
Landsbergis yra bendra- 
amžininkai, savo litera
tūros karjeras pradėję 
Amerikoje po taip vadi

Vyt. Valiukas ir K. Vasiliauskas repetuoja K. Ostrausko "Pyp
kę", kuri bus suvaidinta balandžio 29 d. New Yorke.

G. Naujokaičio nuptrauka

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/4 % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.

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 closed. 

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

namos žemininkų kar
tos, Ostrausko "Pypkė" 
yra jo jaunystės metų 
veikalas, parašytas 
prieš gerą dešimtme
tį, kai Landsbergio 
"Barzda" yra vienas jo 
vėliausių veikalų. Tokiu 
būdu abu autoriai susi
liečia savo kartoje ir iš
siskiria metų bėgyje. 
"Pypkėje" yra daug jau
nystės maištavimo ir ne

atlaidumo, žmogaus žiau
rumas kitam žmogui su
vokiamas mirties nesą- 
miningu šokiu, veikalo 
tempas greitas ir tie
sus. "Barzdoje" prasi
muša vyresnio amžiaus 
šyptelėjimas apie šio 
šimtmečio didžiąsias 
idėjas, kurių yranet27!, 
mirties absurdas nebe- 
hipnotizuoja, o svarbą su
daro sugebėjimas pasa
kyti "Ne" prievartavi
mams, veikalo tempas lė
tesnis ir eiga vystosi cik' 
lais. Beje, autoriai yra 
savaimingi, vienas nuo ki 
to nepriklausą savo vaiz
duotėmis, tačiau kūrybi
niu subrendimu ir ištiki
mybe dabarčiai šiame pa
statyme jie lyg tai bėga 
maratonine estafete,neš
dami modernaus žmo
gaus supratimo fakelą.

Šių dviejų vienaveiks
mių vakare išryškėja 
dar kiti amžiaus skirtu
mai. Dalia Juknevičiūtė 
režisuojanti "Pypkę", 
yra baigusi teatro stu
diją Amerikoje, o Vyt. 
Valiukas "Barzdos" re
žisierius, jas baigė Kau
ne, nors aktorių kolekty
vas įvairuoja amžiumi. 
Abu dailininkai bendra- 
amžininkai su autoriais. 
Tokiu būdu anksty ve s- 
nioji "Pypkė" atiteko jam 
nesniam režisieriui, o 
vėlesnioji "Barzda" vy
resniam. Kadangi dir
bama viename kolekty
ve ir abu režisieriai pa
tys vaidina abejuose vei
kaluose, veikalų pasta

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

Dalia Juknevičiūtė ir Petras Sandanavičius repetuoja A. Lands
bergio "Barzdą"(kuri bus suvaidinta balandžio 29 d. New Yorke. 

G. Naujokaičio nuotrauka

tymas bus įvairių mokyk
lų ir amžių bendra pola- 
rizacija. Tad su įdomu
mu tenka laukti rezulta 
tų.

Dar žodis apie New 
Yorko Lietuvių Teatro 
reikšmę New Yorko lie
tuvių kultūriniame gyve
nime. Šalia Vyrų Choro, 
New Yorko Lietuvių Te
atras yra vienintėlis 
šios kolonijos patovus 

kultūrinis prasiverži
mas. Tai yra daugiausia 
Vyt. Valiuko dėka. At
simenant jog New Yor- 
kas yra Amerikos kultū
rinis centras, stipresnė 
mūsų kultūrinė veikla 
yra svarbus veiksnys, 
įtraukiant kvalifikuotus 
jaunesniuosius į darbą 
ir puoselėjant lietuvių 
kultūrą.

Juozas Nendriūnas

JOHANNES M. SIMMEL

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

(8)

Tomas Lievenas per majorą Fritz Loos pirmą kartą susipa
žino su vokiečių slaptąja žvalgyba. Su kitų kraštų žvalgybom, ang
lų, prancūzų, lenkų, ispanų, amerikiečių ir rusų, j pažintį suėjo 
vėliau.

Aštuoniolikai metų praslinkus po šitos pirmos pažinties, 1957 
m. gegužės 18 d. liuksusiniame Cannes viešbutyje, peržvelgdamas 
savo gyvenimą, ra’do, kad visų kraštų žvalgybų žmonės buvo labai 
panašūs. Profesija juos vertė palikti normalų gyvenimą. Visi buvo 
daugiau nedrąsūs, ir stengėsi save apsupti dirbtina jėga, paslaptin
gumu ar teroru. Jie visi vaidino nuolatinę komediją.

Tomas Lievenas visą tai žinojo 1957 metais, bet ne 1939 m. ge
gužės 27 d., kada buvo naujoku. Jis buvo pradžiugintas, kai majoras 
Loos pasiūlė dirbti dėl Abwehro. Tai buvo vienintelis būdas išlįsti 
iš bėdos, kurion buvo įklimpęs.

♦♦♦

Tuo metu, kai Lufthansa lėktuvas leidosi Londone, užimąs 17 
nr keleivis pradėjo triukšmauti. Lėktuvo palydovė prišoko prie 
jo:

— Ar blogai jaučiatės?
Bet ji pastebėjo, kad keleivis juokiasi.
— Aš jaučiuos labai gerai, — atsakė Lievenas. -- Atsiprašau, 

kad garsiai pagalvojau apie labai juokingą dalyką.
Jis prisiminė Koelne Gestapo valdnininkų ištysusius veidus, 

grąžinant daiktus. Jis juokėsi iš naujo, kai prisiminė, jog paliko 

pirštų nuospaudas slaptoj byloj su fotografija. Tūlas John Smythe 
(su y ir th) turėjo kitą dieną pas jį apsilankyti Londone, neva tai 
apžiūrėti šildymo pečių. Loos leido suprasti, kad tas Smythe turės 
teisę reikalauti iš jo pilno paklusnumo.

Tai bus siurprizas, galvojo Tomas, kai aš tą Smythe su y ir 
th išmesiu pro duris!

Lėktuvas nusileido ir Tomas patenkintas trynė rankom. Štai 
Anglijoje, laisvas ir saugus. Tuoj jis sės į savo Bentley, išsimau- 
dys, išgers scotch ir aplankys klubą. Ten jis turės ką papasakoti. 
O po to, aišku, susitiks su Marlocku.

Jis buvo taip laimingas sugrįžęs, kad jau nebegalvojo skirtis 
su Marlocku. Gal jis turi kokį pasiteisinimą? Pirmoj eilėj reikės 
išklausyti, ką jis turi pasakyti.

Švilpaudamas jis perėjo aerodromo salę, artėdamas prie pa
sų kontrolės. Dešinėj buvo užrašas "British Subjects”, o kairėje 
"Foreigners". Vis švilpaudamas jis prisiartino prie imigracijos 
valdininko ir padavė savo vokišką pasą. Tas patikrino ir pakėlęs 
galvą, atsakė.

-- Labai gaila, bet jūs negalite išlipti Anglijoje.
— Ką tas reiškia?
— įsakymas jus ištremti buvo pasirašytas šiandien, Mr. Lie

ven. Prašau mane sekti, du ponai jūsų laukia, -- pasakė jis rody
damas kelią.

Du ponai pasikėlė, kai Tomas įėjo į nedidelį biurą. Jie buvo 
panašūs į neišsimiegojusius tarnautojus.

— Morris, — prisistatė vienas
— Lovejoy, -- prisistatė kitas.
Tomas buvo įpykęs, bet stengėsi susivaldyti.
— Ką tas reiškia, ponai? Aš gyvenu šiame krašte jau septy

nis metus. Man nieko negali prikišti...
Vyras, kuris vadinosi Lovejoy, pakėlė laikraštį ir parodė 

antraštę per tris skiltis: "Londono bankininkas suimtas Koelne".
— Na, ir kas? Tai buvo užvakar! Šiandien aš čia! Vokiečiai 

mane paleido!
— Kodėl jie jus paleido? -- Paklausė Morris. — Kodėl Ges

tapo įstaiga paleido žmogų, kurį buvo suėmusi?
--Aš įrodžiau, kad esu nekaltas --
-- Ah! — pasakė Lovejoy.
-- Ah! — pritarė Morris.
Abu pasikeitė reikšmingais žvilgsniais. Paskui Morris pradėjo 

kalbėti, kaip viršininkas.
—~ Mes esame iš "Secret Service", Mr. Lieven. Mes gavome 

informacijas iš Koelno. Nėra reikalo meluoti.
"Dabar aš žinau, ką jūs man primenate abu, pagalvojo Tomas. 

Majorą Loos. Ta pati komedija, tos pačios manieros".
— Ponai, — pasakė jis Įpykęs, — jei jūs esate iš "Secret 

Service" tuo geriau! Jums bus įdomu sužinoti, kad Gestapo mane 
paleido dėl vienos priežasties, kd aš sutikau dirbti vokiečių Ab- 
wehrui.

— Ponas Lievenai, jūs laikote mus naiviais?
— Tai tikra tiesa. Abwehr mane šantažavo ir aš nesijaučiu su

rištas pažadais. Aš noriu gyventi čia ramiai!
-- Jūs negalvojate, kad mes leisime įkelti koją į Angliją po to

kio prisipažinimo! Oficialiai jūs esate atmestas, nes mes tremiame 
visus svetimšalius, kurie turi konfliktą su įstatymais.

-- Bet aš esu nekaltas! Mano partneris mane apstatė. Leiskit 
man jį pamatyti ir po to jūs žinosite, kad aš sakau tiesą.

Morris ir Lovejoy vėl pasikeitė žvilgsniais.
— Mr. Lieven, -- pasakė Lovejoy, — jūs negalėsite pasimaty

ti su savo partneriu.
- Kodėl?
— Nes jūsų partneris apleido Londoną, — pasakė Morris.
— Apleido Londoną?
-- Taip. Mums pranešė, kad išvyko į Škotiją. Tikrumoje nie

kas nežino kur jis.
— Po v... kas man dabar daryti?
— Grįžkit į savo tėvynę.
— Kad mane ten suimtų. AŠ jums aiškiai sakau, kad mane pa

leido su sąlyga, kad aš šnipinėsiu Anglijoje!
Morris ir Lovejoy iš naujo susižvalgė. Tomas suprato, kad 

kažkur Šuo pakastas.
-- Kiek žinau, Mr. Lieven, tėra viena išeitis. Sutikite mums 

dirbti! -- pasakė Morris. --Jei jūs dirbsite su mumis, mes leisi
me įvažiuoti į Angliją ir palaikysime prieš Marlocką, Mes jus gin
sime.

— Kas mane gins?
— "Secret Service".
Tomą pagavo beprotiškas juokas. Paskui jis surimtėjo, pasitai

sė kaklaraištį ir išsitiesė. Pradžioj jis dalykus ėmė už juoką, bet 
tai nebuvo juokai. Ir jis nebuvo linkęs pasyviai pasiduoti.

— Ponai, — pasakė Tomas, — aš atmetu jūsų pasiūlymą. 
Aš vyksiu Į Paryžių, ten paimsiu geriausią advokatą ir iškelsiu 
bylą savo partneriui, o taip pat ir britų vyriausybei.

— Jūsų vietoj to nedaryčiau.
— Aš visvien darysiu.
--Jūs gailėsitės.
-- Pamatysime, -- pasakė Tomas. — Aš nenoriu tikėti, kad 

visas pasaulis yra bepročių krūva!
Už metų nebebuvo tuo tikras. O aštuoniolika metų vėliau Can

nes viešbutyje buvo įtikintas, kad pasaulis tikrai yra bepročių krū
va.

(Bus daugiau)
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• Aleksandra ir Liudas 
Sagiai balandžio 14 d. bu
vo surengę vakarienę šokių 
grupės ”Grandinėlė” daly
viams ir orkestro nariams.

Diamond salėje, Seve- 
rance prekybos centre, vy
kusi vakarienė davė progos 
įtemptai dirbantiems "Gran
dinėlės” šokėjams atsipa- 
laidoti iš jų šokamų šokių 
rutinos ir "pasimankštinti” 
moderniškųjų šokių ritme.

"Grandinėlė” vėl pasiro
dys savo įdomia tautinių 
šokių programa šv. Jurgio 
parapijos komiteto ruošia
mame baliuje balandžio 22 
d., šeštadienį, šv. Jurgio 
parapijos salėje.

• ApdraudOb reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį td. 531-2211.

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componetits
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL
BORING 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RAD1AL
DRILLS

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.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO

MONOGRAFIJOS REIKALU

Monografijos išleidimui už
sitęsus ir šiuo klausimu spau
dai parodžius susidomėjimą, ma - 
na u, bus naudinga visuomenę 
painformuoti pasikalbant su pa
čiu monografijos autoriumi Va
ciu Kavaliūnu.

— LTM Čiurlionio Ansamb
lio monografijai išleisti komi
sijos prašomas (tai buvo lygiai 
prieš metus) sutikote imtis au
toriaus darbo. Kokios aplinky
bės paskatino šiam nelengvam 
ir atsakomingam darbui?

V. Kavaliūnas

— Parašyti Čiurlionio An
samblio monografiją pirmiau
sia prašė pats jo vadovas komp. 
A. Mikulskis. Svarsčiau, abejo
jau. Pažįstami,bičiuliai ragino: 
sutik, rašyk. Daugiausia čia nu
lėmė pati daina, jos grožis, jos 
gelmės, kuriose atsispindi žmo
gaus, tautos ir peizažo siela.

--Ar esate buvęs arti Čiur
lionio Ansamblio ir iš kokių Šal
tinių gaunate monografijai me
džiagos?

-- Geografiniu atžvilgiu ne- 
visada. Tačiau mintim ir dva
sia buvau arti nuo pirmojo su
sitikimo Liubeke 1945 m.

Pagrindinis daiktinės me
džiagos šaltinis monografijai — 
Alfonso ir Onos Mikulskių na
mai. Čia daugiausia ponios Mi
kulskienės rūpesčiu yra surink
tos koncertų programos, daugy
bė nuotraukų, laikraščių iškar
pų, įrašų Aukso Knygoje, laiš
kų, įvairių pažymėjimų -- lie
tuvių, anglų, vokiečių, prancū
zų, latvių kalbomis. Labai svar
bi ir brangi medžiaga ir paties 
maestro, o taip pat kanklininkių 
vadovės ponios O. Mikulskienės 
gyvenimas, intymiai susijęs su 
Ansambliu nuo pat jo užuomaz
gos ligi šių dienų. Turiu dvyli
kos valandų pasikalbėjimą su A. 
Mikulskiu, įrašytą į juostelę.

-- Kaip atrodys monografijos 
knyga savo išvaizda?

-- Monografijos išvaizdą nu
statys jos leidimo komisija, be 
abejonės pasitardama ir su spe' 
cialistu - dailininku. Ji turėtų 
būti išleista gražiai ir būtų pa
traukli. Dėl puslapių skaičiaus

• Ben. Zabielos romanas 
Klaida, kurios ištraukos 
tilpo Dirvoje, gauta platini
mui. Kaina 3 dol. Užsisa
kant paštų, prašom prijung
ti 25 c- pašto išlaidoms.

Užsisakykite Dirvos ad
resu: 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

LIETUVIU FONDAS 
DETROITE

VYTAUTAS KUTKIJS 
Lietuvių Fondo Tarybos 

narys
Nors Lietuvių Fondui dar 

tik neseniai suėjo penkeri 
metai, bet į lietuviškumo 
aruodą jis jau spėjo supil
ti 20,000 dol., o šiais metais 
žada dar pridėti 12-15,000 
dol. Taigi neteisingai teigia 
tie, kurie sako, kad Lietu
vių Fondas kuriamas tik 
ateičiai. Jis jau šiandien 
parėmė Jaunimo Kongresą 
(4000 dol.), Kultūros Fon
dą, JAV Lietuvių Bendruo
menę, Lietuvių Rašytojų 
Sąjungą, Dainavos stovyklą 
ir kt. Turėdamas vieną mi
lijoną dolerių Lietuvių Fon
das galės kasmet skirti 
50-60,000 dolerių lietuviš
kiems reikalams. Dirbantie
ji .lietuvišką kultūrinį dar
bą ir tie, kurie stengiasi 
tam darbui lėšas sukelti, 
gali suprasti, kiek daug tai 
reiškia ir reikš lietuviš
koms pastangoms paremti, 
kiek daug laiko ir energijos 
bus sutaupyta, turint tokią 
pastovią paramą. O toji pa
rama bus ilgam ilgam lai
kui.

Jau šiandien į Lietuvių 
Fondo gretas yra įsijungę 
apie 1500 asmenų. Kiekvie
nas lietuvis, tapęs Lietuvių 
Fondo nariu, tampa gyva 
tautos ląstele, sakyčiau am
žiams, nes ir po jo mirties 
jo auka neš nuošimčius, ku
rių pagalba kartų kartoms 
bus leidžiami lietuvių kal
bos vadovėliai, spausdinami 
lietuviški mokslo veikalai, 
skiriamos įvairios premijos 
ir stipendijos, rengiami 
Jaunimo Kongresai, remia
mi lietuviai rašytojai, 
mokslininkai, muzikai ir kt. 
Vienu žodžiu bus palaikoma 
lietuvybė, bus ugdomas są
moningas lietuvis, kuris 
anksčiau ar vėliau iškovos 
Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę.

Pažiūrėkime, kokia Lie
tuvių Fondo padėtis Detroi
te ir jo apylinkėse (Michi- 
gane) ? šiandien mes jau 
turime čia 108 Lietuvių 
Fondo narius, kurie suau
kojo virš 21,000 dol. Jų tar
pe randame ii- čia gimusių, 
ir anksčiau bei vėliau į šį 
kraštą atvykusių, ir profe- 
sonalų, ir verslininkų, ir 
pensininkų, gaunančių tik 
35 dol. į mėnesį, nes Lietu-

metu negalėčiau pasisakyti, bet 
iš turimos medžiagos, nuveiktų 
ČA darbų tautinės ir tautinės 
muzikos veikloje, monografija 
neturėtų būti plona.

-- Kas įdomiausia atsispindės 
monografijoje? ,

— Čiurlionio Ansamblio gyve
nimas, jo dvasia ir nuotaika su 
daina.

-- Kada numatote monografi
ją paruošti spaudai?

— Norėčiau ją baigti šiais me
tais. Tačiau matematinis laiko 
skaičiavimas čia netinka.

-- Ar gaunate iš lietuvių vi
suomenės kokio susidomėjimo 
dėl monografijos išleidimo, kad 
ir iš pačių buvusių ir esančių 
čiurlioniečių? ,

— Pažįstami ir bičiuliai jos 
laukia ir kiekviena proga tei
raujasi.

-- Kokios reikšmės turės iš
leidžiamoji monografija mūsų 
tautinei muzikai ir kultūrinia
me gyvenime?

-- Klausimas nelengvas. No
rint jį atsakyti, reikėtų žinoti ir 
tai, ko žinoti negalima.

-- Tamsta esate giliai susi
pažinęs su ČA tautine ir muziki
ne veikla, gal malonėsite pasa
kyti, kiek monografija bus įdomi 
mūsų visumenei, mūsų jauni
mui ir būsimai kartai?

--Ji turėtų dominti visus di
deliu Ansamblio vadovo ir visų 
jo narių -- vyrų ir mergaičių-- 
pasišventimu, jo gyvenimo Odi
sėja nuo Vilniaus ligi Čiurlio
nio namų Magnolijos gatvėje 
Clevelande ir aukšto lygio kon
certais.

-- Čiurlionio Ansamblis yra 
turėjęs svarbių įvykių, o ypač 
propaguojant bei reprezentuo
jant mūsų tautinį ir muzikinį me
ną kitoms tautoms. Ar šie įvy
kiai bus išryškinti monografi
joje?

-- Svarbesnieji įvykiai savai
me yra ryškūs. O jų Ansamblio 
gyvenime buvo daug: koncertai 
ypatingoje nuotaikoje ir aplinko
je Lietuvoje, Vokietijoje ir Ame - 
reikoje. Įsivaizduokite kad ir 
tokią sceną: Ansamblio repeti
cija. Įsiveržia enkavedistai, su
rakina vieną čiurlionietį ir iš
siveda. Kokia nuotaika, kokios 
mintys, kokie jausmai!...

-- Kokius laikotarpius mono
grafijoje apimsite ČA tautinės 
ir muzikinės veiklos bėgyje 25 
metų?

— Pagrindiniai Ansamblio lai
kotarpiai yra trys: Lietuvoje, Vo - 
kietijoje ir Amerikoje. Tačiau 
skirtingos jo gyvenimo sąlygos 
buvo komunistinės ir nacinės oku
pacijos laiku, skirtingos ir Vo
kietijoje -- karui vykstant ir jam 
pasibaigus.

-- Ar tenka rinkti monografi
jai medžiagą iš tolimesnių vie
tovių lietuvių, buvusių čiurlio
niečių, kurių daug išsisklaidžiu
sių po visą laisvąjį pasaulį.

-- Šiuo reikalu esu kreipęsis

ir dar numatęs kreiptis į visą ei
lę asmenų. Naudojuosi ir šia pro
ga: būsiu dėkingas visiems, ku
rie suteiks kokių nors žinių iš 
Čiurlionio Ansamblio gyvenimo 
ir jo veiklos -- būdingesnių įvy
kių, įspūdžių etc. (Siųsti man 
šiuo adresu: 17918Harland Avė., 
Cleveland, Ohio 44119). 

F. Eidimtas

vių Fondas yra visų lietu
vių. Kai kurie iš jų jau mi
rę, ar artimųjų bei draugų 
įamžinti — tai a. a. M. ir K. 
Augaičiai, gen. Z. Gerulai
tis, M. Kučinskienė, P. Mi
siūnas, M. Mozūras, K. Ple- 
chavičienė ir V. Viskantas, 
tačiau jie dar gyvi mūsų 
tarpe, šiandien Detroite ne
rasime tokių, kurie norėda
mi įsijungti į Lietuvių Fon
dą, to negalėtų padaryti dėl 
neturtingumo. Kai kurie 
yra klaidinami sąmoningai 
skleidžiamų gandų, kad Lie
tuvių Fondas atsidūrė par
tinių politikierių rankose, 
kurie ten rūpinasi tik par
tijų reikalais. Tie gandų 
skleidėjai tik žalą daro lie
tuvių tautai. Dabar pats da
lyvauju Lietuvių Fondo Ta
rybos posėdžiuose ir matau, 
kaip Tarybos nariai, su dr. 
A. Razma, dr. G. Daluku ir 
pulk. A. Rėklaičiu prieša
kyje, deda visas pastangas, 
kad tik greičiau sukelti vie
ną milijoną dolerių. O pelną 
skirsto šešių asmenų komi
sija — trys JAV Lietuvių 
Bendruomenės ir trys Lie
tuvių Fondo atstovai. Kiek
vienas centas suskaičiuoja
mas, kiekvienas nutarimas 
užprotokoluojamas ir prieš 
kiekvieną suvažiavimą re
vizijos komisijos patikrina
mas. Lietuvių Fondas tvar
kosi demokratiškais pagrin
dais, jo vyriausias organas
— Lietuvių Fondo Taryba
— renkamas visuotiniuose 
susi rinkimuose, kuriuose 
kviečiami dalyvauti visi 
Lietuvių Fondo nariai. Tai
gi, pasitikėkite Lietuvių 
Fondu.

Iš patirties žinau, kad 
daugiau pastangų padėjus 
su Detroito ir jo apylinkės 
lietuviais galima labai daug 
padaryti. Lietuvių Fondo 

RETA PROGA 
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS Į KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, 
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol. 
už keturias knygas.

----------- ---------IŠKIRPTI —------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland. Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

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

Adresas ...........................................................................

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje.

vadovybė irgi pasitiki mu
mis, todėl, pasitarusi su 
JAV Lietuvių Bendruome
nės vadovybe, Detroitui pa
skyrė 100,000 dol. kvotą, 
taigi 10% nuo viso užsimo
to milijono, kurią visi bend
romis jėgomis bandysime 
sukelti iki 1968 metų pa
baigos. Taip, mes dabar tu
rime tik 21,000 dol., bet rei
kia prisipažinti, kad mažai 
iki šiol ir dirbome. Buvo pa
siųsta daugumai detroitie- 
čių laiškai (apie 1400), o 
dabar jau sudaryti rajoni
niai sąrašai, kurie skirsto
mi rinkėjams. Jie neužilgo 
pradės Jus lankyti. Detroi- 
tiečiai daug gražių darbų 
atliko praeityje, todėl De
troito apylinkės Lietuvių 
Fondo vajaus komitetas ti
kisi, kad ir Lietuvių Fon
dui gausiai aukos. Tie, ku
rie negali iš karto paaukoti 
100 dol., gali tai padaryti 
dalimis. Norintieji rinkė
jams palengvinti darbą, sa
vo aukas gali siųsti šiuo ad
resu: Vytautas Kutkus, 
1636 Scotten Avė., Detroit, 
Michigan 48209, telef. TA 
6-6332. čekius rašyti Li
thuanian Foundation vardu. 
Taip pat dar ieškomi sava
noriai rinkėjai.

Norintieji ateiti talkon, 
orašomi skambinti aukščiau 
nurodytu telefonu. (Sk.)

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Valdyba 
prašo: skyrių valdybas
prieš Sąjungos seimą atsi
skaityti su Sąjungbs iždi
ninku iš surinkto nario mo
kesčio. Taip pat prašo 
skyrių Valdybas paskirti 
seimo reikalams auką, ir 
jei galima, ją atsiųsti iš 
anksto Sąjungos iždininkui 
arba ją įteikti Seimo metu.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licsnsijuoti 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

* DIRVOS NOVELES 
KONKURSUI, šalia pri
siųstų novelių, šiomis 
dienomis gautos dar 2: 
”Mėlynas Mėnuo" ir "Ak
centas muzikai". Tuo bū
du jau turima 4 novelės 
ir tikimasi, kad 2 savai
čių bėgyje jų atsiras žy
miai daugiau.

Novelėms prisiųsti 
terminas baigiasi balan
džio 30 d.

SESĖMS 
SKAUTININKĖMS

JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba pra
šo kuo gausiau dalyvauti 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos rinkimuose. 
Atlikime savo pareigą, da
lyvaudamos rinkimuose, ku
rie įvyks 1967 m. gegužės 
mėn., 6-7 dienomis visose 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Tarybą rinkti gali 
kiekvienas Lietuvių Bend
ruomenės apylinkėje regis
truotas lietuvis. Apylinkėje 
įsiregistruoti galima ir bal
savimo dieną.

Lietuvių Bendruome n ė s 
veikla gyvybiniai svarbi vi
sai lietuvių tautai.

LSS Skautininkių 
skyrius

BALĖAS GAUNA IR 
DUODA

š. m. sausio, vasario ir 
kovo mėnesiais Balfo Cent
re buvo gauta 32,982 dol., 
per tą patį laiką išleista 
32,256 dol. Didžiąją pajamų 
dalį sudarė aukos bendrai 
šalpai (14,512 dol.), paliki
mai testamentais (8,768), 
aukos Vasario 16 gimnazi
jai (6,460) ir kt.

Išlaidų stambiausios po
zicijos buvo: 113 siuntinių 
į Sibirą ir Lietuvą — 14,555 
dol., paštui sumokėta už 
149 siuntinius į Lenkiją 
1,264 dol. Lietuvių šalpai 
grynais pinigais įvairiuose 

Klaipėdos šaulių Vyrų Choro ir Šaulių Mote

rų Kanklių Orkestro Mecenatui, tauriam lietuviui

Pulk. VLADUI GRUDZINSKUI 
mirus, jo žmonai, dukterims ir seseriai JANINAI 

STEPONAVIČIENEI reiškiame gilią užuojautą

Ona ir Alfonsas Mikulskiai

Miegok ramiai. Kas vakaras meldžiuos, 
Kad balsiai mano ašara nekristų.

Leonardas Andriekus

PADĖKA
Vasario 28 d., 1967 m. su šiuo pasauliu atsiskyrė mano mylimas 

vyras ir tėvas
VALERIJONAS VIZGIRDA.

Reiškiu gilią padėką draugams, artimiesiems ir pažįstamiems gau
singai dalyvavusiems mano brangaus vyro laidotuvėse

Taip pat nuoširdžiai dėkoju karsto nešėjams.
Širdingą padėką reiškiu draugams, artimiesiems ir pažįstamiems už 

taip gausingai atsiųstas gėles, už šv. Mišių aukas, už aukas Vasario 16 d. 
gimnazijai vietoje gėlių, už užuojautas pareikštas man ir mano dukterims 
per spaudą bei atsiųstas man asmeniškai.

Dėkoju Dievo Apvaizdos parapijos klebonui M. J. KUNDROTAI, kun. 
BR. DAGILIUI ir Vindzoro lietuvių parapijos klebonui D. LENGVINUI už 
maldas koplyčioje, šv. Mišias bei pamokslą bažnyčioje ir už palydėjimą 
į kapines.

Labai nuoširdžią padėką reiškiu dr. VYT. MILERIUI už ypatingai 
rūpestingą mano vyro globojimą ligos metu.

Širdingai dėkoju mūsų šeimos mielam bičiuliui VYT. ALANTUI už 
jautrios atsisveikinimo valandėlės su velioniu pravedimą, o taip pat mano 
nuoširdi padėka priklauso ir mano brangiai draugei IRENAI ALANTIE- 
NEI, kuri man ypačiai daug padėjo mano gyvenimo tragišką valandą.

Dėkoju draugams, kurie buvo atvykę į mano vyro laidotuves iš Chi
cagos ir Rochesterio.

Dėkoju poniai Z. DRYŽIENEI už gražiai paruoštus pusryčius.

Nuliūdusi žmona su dukterimis

kraštuose išdalinta 4,121 
dol.

Per devynis apyskaitos 
metų mėnesius (liepos-ko- 
vo) Balfo Centras gavo 
84,973 dol., o išleido 86,818 
dol. Tuo laiku buvo į užjū
rius išsiųsta 908 individua
lūs siuntiniai, taigi Balfas 
mėnesio laikotarpyje gauna 
maždaug 10,000 dolerių, iš
leidžia kiek daugiau (nau
doja atsargas) ir išsiunčia 
taip pat kas mėnesį po šim
tą individualių siuntinių .

Reikalų Vedėjas

• Jonais Kavaliūnas, Mo
kytojų studijų savaitėje va
dovaus pedagoginei sričiai. 
Sudaromas planas, paren
kami lektoriai bei pranešė
jai. Studijų savaitė įvyksta 
DAINAVOJE liepos 30 iki 
r’ugp. 7 dienos. Mokytojai 
prašomi iš anksto pranešti 
Švietimo Tarybai kas daly
vaus ir kiek studijų savai
tėje.

CHICAGO

* A. STEMPUŽIENŠS 
ir D. LAPINSKO koncer
te pirmą kartą Chicago je 
bus atliktos Dariaus La
pinsko dainos "Oi ką kal
ba linelis", Nykos - Ni- 
liūno "La Baigneuse" ir 
Vytauto Mačernio "Apie 
trūnijantį medį". Dides
nė programos dalis kla
sikinės dainos ir arijos.

Koncertą rengia Santa
ra - Šviesa Chicagoje, 
Jaunimo centre, balan
džio 29 d. Bilietai gauna
mi "Marginiuose". Visi 
kviečiami) kurie domisi 
kas naujo lietuvių muzi
kos kūryboje.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Detroite Balfo skyrius surangė koncertą, kurį išpildė jaunieji artistai: V. Petrausko vadovauja
mas orkestras Atžalynas, brolių Dautartų kvartetas iš Clevelando ir G. Gobienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė šilainė. Nuotraukoj vakaro rengėjai apdovanoja gėlėmis programos dalyvius.

K. Sragausko nuotrauka

DETROTO LIETUVIŲ ŽINIOS

SKAMBUTIS JAUNIMUI

Š.m. balandžio ld. Lie
tuvių Namuose įvyko Bal
fo 76 sk. vakaras - kon
certas. Jo programą at
liko Vyt. Petrausko ve
damas orkestras "Atža
lynas", Brolių Dautartų 
kvartetas iš Clevelando 
ir G. Gobienės vadovau
jama tautinių šokių 
grupė "Šilainė".

"Atžalynas", groda
mas šimtajam pobūviui, 
— ir pirmąjį kartą jis 
viešumai pasirodė 1963 
m. balandžio 20 d. Bal
fo 76 sk. pobūvyje, —pa
rodė pilną subrendimą 
ir susilaukė audringų ap
lodismentų. Šimtojo po
būvio grojimo proga "At
žalynas" buvo pasveikin
tas, padabintas gėlėmis 
ir apdovanotas simboli
ne dovana — Sibiro kan
kinių lietuvaičių parašy
ta maldaknyge. Orkestro 
vadovas Vyt. Petrauskas 
atsidėkodamas įteikė 
Balfui 30 dol. auką.

Broliai Dautartai pasi' 
rodė susidainavę, sceno
je jautėsi laisvai ir klau
sytojų buvo sutikti gana 
šiltai. Tik jų lietuviškų 
dainų repertuaras labai 
kuklus, o tarimas apgai
lėtinas. Patartina jiems 
padidinti lietuviškų dai
nų repertuarą, išmokti 
padoriau tarti lietuviš
kų dainų žodžius, o lie
tuvių pobūviuose prisi
statyti lietuviškai.

"Šilainė" sušvito, su
žibo pasakišku grožiu. 
Mergaitės ir berniukai 
šoko, lyg and spyruok
lių, lyg stebuklingo vė
jo nešami. Tai G. Go
bienės sugebėjimų, ener
gijos, pasiaukojimo ir di
džių pastangų vaisius, 

įvertintas žiūrovų aplo
dismentų audra.

Nors visą programą, 
kuri buvo gana gyva ir 
įvairi, atliko jaunimas, 
bet salėje jaunimo vei
delių labai maža tesima
tė. Labai gaila!

DAINŲ ŠVENTE

Šį sekmadienį, balan
džio 23 d., Fordo audi
torijoje įvyksta seniai 
lauktas dviejų chorų (To 
ronto lietuvių "Varpo" ir 
Detroito ukrainiečių 
”Prembita”J koncertas.

"Varpo" choras Det
roito lietuviams šiek 
tiek pažįstamas, nes jis 
prieš kelis metus Wes- 
tern aukštesniosios mo’ 
kyklos auditorijoje daina
vo operų fragmentus ir 
paliko labai malonų įspū
dį. Dabar, reikia many
ti choras yra dar dau
giau pažengęs ir patobu
lėjęs. Chorui šiame kon
certe diriguos jauna mu
zikė D. Skrinskaitė, o so
lo partijas dainuos solis
tas V. Verikaitis.

Ukrainiečių mišrus 
choras "Trembita", susi
dedąs iš profesionalų mu 
zikų, operos dainininkų, 
dainavimo mokytojų ir 
muzikos kolegijų studen
tų, yra aukšto lygio. Cho
rui vadovauja dr. B. Kush 
nir, kuris yrabaigęs Vie
noje (Austrijoj) muzikos 
akademiją ir Erlangeno 
universitete (Vokietijoj) 
įsigijęs muzikologijos 
daktarato laipsnį. Jis da
bar yra muzikos profeso
rius Wayne valstybinia- 
me universitete.

Šio koncerto progra
ma rimta ir labai įvairi. 
Tai bus reta dainų šven
tė, kurios pabaigoje G. 
Gobienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė 
"Varpo" chorui dainuo
jant, pašoks "Subatėlę" 

Koncerto pradžia 2 
vai. p.p.

J. Jurgutis

LOS ANGELES

KAZIUKO MUGĖ
Los Angeles, šv. Kazi

miero parapijos kiemas, sa

Skautininkas Pažėra sveikina į Los Angeles Kaziuko mugę apsi
lankiusius svečius. Toliau matyti kleb. kun. Kučingis, R. Dabšys ir 
kt.

JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS V TARYBAI 
RINKTI 1967 GEGUŽĖS 6-7 CHICAGOS RINKIMINĖS 

APYGARDOS KANDIDATŲ SĄRAŠAS

Ambrozaitis Kazys, medicinos daktaras
Anysas Jurgis, Arvydas, chemijos asist. profesorius 
Avižienis Karolis, technikas
Bertašius Jonas, argronomas
Biežis Steponas, medicinos daktaras
Blinstrubas Teodoras, pedagogas, braižytojas 
Bobelis Kazys, medicinos daktaras 
Borevičius Jonas, R.K. kunigas, S.J.
Galvydis Vytautas, kelių konstrukcijos inžinierius
Germanas Vytautas, architektas
Geniotis Romas, veterinarijos gydytojas
Gintneris Antanas, žurnalistas, mokytojas
Grigaravičius Stasys, mokytojas
Ignatonis Jeronimas, pedagogas
Jasaitis Jonas, teisininkas, tarnautojas
Jurkūnas Jonas, diplomuotas statybos inžinierius 
Juška Bronius, mechanikas
KasniOnas Vytautas, žurnalistas
Kisielius Petras, medicinos daktaras
Kleiza Vaclovas, sociologas
Kriaučeliūnas Leonas, veterinarijos daktaras
Macevičius Bronius, menininkas
Maldeikis Petras, pedagogas
Modestavičius Algirdas, chemikas
Nainys Bronius, inžinierius
Nemickas Romualdas, darbininkas (pašto valdininkas) 
Patlaba Petras, R.K. kunigas
Petroliūnas Pranas, lab technikas
Petrušaitis Petras, mechanikas
Prapuolenis Leonas, ekonomistas
Purvinas Martynas, pedagogas
Pužauskas Algirdas, žurnalistas, redaktorius
Razma Antanas, medicinos daktaras
Rūgytė Alicija, mokytoja
Rūkštelė Antanas, dailininkas, meno istorikas
Skališius Eduardas, architektas 
kantaras Antanas, agronomas
Šidlauskas Kazys, advokatas, prokuroro padėjėjas
Šimkus Mečys, teisininkas, Real estate brokeris
Širka Julius, pedagogas
Tallat-Kelpšaitė Dalia, matematikė
Trimakas Kęstutis, R.K. kunigas, S.J.
Vaičiūnas Jonas, žurnalistas, tarnautojas
Vijeikis Vladas, spaustuvės savininkas
Zakarauskas Vaclovas, R.K. kunigas - kanauninkas 
Žadeikis Jonas, tarnautojas

Balsuoti nedaugiau kaip už 23 asmenis.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. AVA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

lė ir rūsys buvo užimtas 
skautų. Darbas virte virė. 
Broliai statė budeles mugei 
skirtiems daiktams pasidė
ti, žinoma ir sesės neatsili
ko.

Sekmadienį, kovo 19 d.,

BOSTON

VASARVIETEI IEŠKOMI 
TARNAUTOJAI

Cape Cod lietuvių vasar
vietei vasaros sezonui ieš
koma

2 mergaitės padavinėti į 
stalą ir tvarkyti kam
barius ;

2 moterys virtuvės dar
bams.

Dėl sąlygų kreiptis: M. 
Jansonienė, 15 Rosedale St., 
Boston, Mass. 02124. Telef. 
288-5999. (45-47)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

8:30 visi skautai ir skautės 
dėstė daiktus, skautai aka
demikai viršutinėje salėje 
kaitė kavą, piaustė tortus.

Mugės vadovas Pažėra 
apžiūrinėjo, kad viskas eitu 
sklandžiai.

11:45 vai. pasibaigus pa
maldom, laukėm klebono 
Kučingio tradicinei Kaziu
ko mugei atidaryti. Pažėra 
sveikino visus susirinkusius 
ir kvietė kleboną Kučingį 
perkirpti kaspiną. Klebonas 
linkėjo skautams-ėms gero 
pasisekimo šioje mugėje.

Avižienio, Sidersko, Kę
sely tės, Turnienės, Vilimie
nės, Dičiūtės daug pasidar
buota vadovaujant skau
tėms ir skautams ir paruo
šiant tiek daug gražių rank
darbių.

židinio valgyklai vadova
vo Prišmantas,, o akademi
kų kavinei L. Grinius.

Mugėje vyravo gera nuo
taika ir visi išsiskirstė su 
gražiomis viltimis ateičiai.

Sesė Aidima
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