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------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Studentų demonstra

cijos Varšuvoje, mažiau 
triukšmingas, bet žy
miai reikšmingesnis re
žimo suminkštėjimas Če
koslovakijoje, Rumuni
jos noras išsiskirti iš ko
munistinio bloko užsie
nio politikos — visa tai 
malonios žinios iš už vis 
dar esančios geležinės 
uždangos. Tiems vi
siems reiškiniams bend
ra yra tai, kad permai
nų reikalaujama ne iš 
apačios, spaudžiamų ma
sių, bet iš viršaus. Tai 
galima įžiūrėti net gali 
sakyti spontaniškose 
studentų demonstracijo 
se Lenkijoje.

Kaip žinia, Varšuvos

UŽBAIGĖ SAVO PIENAS VIENAS 
LIETUVOS SUSINTOJU...

Rusams komunistams ir 
kolonistams Lietuvoj lei
džiamas dienraštis SO- 
VIETSKAJA LITVA vasa
rio 27 d. pranešė, kad mirė 
Fedoras Iljičius Petro
vas, 75 metų amžiaus 
"personalinis pensininkas”, 
tai yra, toks pensininkas, 
kuriam pensija paskirta ne 
bendra tvarka, o atskiru 
nutarimu, jam asmeniškai 
nustatyto dydžio.

šiame pranešime apie 
mirtj pat yra, nors apie 
20 metų ir pavėlintas, bet 
atviras paliudijimas, kad 
tasai Petrovas iš Rusijos, iš 
buvusios Tverės gubernijos 
(Rževo rajono), 1946 me
tais buvo atsiųstas į Lietu
vą valdyti Zarasų apskritį, 
— čia buvo "išrinktas” Za
rasų apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininku. Rusai 
nepatikėjo tų pareigų nie
kam net iš vietinių rusų, 
kurių Zarasų apskrity tam 
reikalui negalėjo stigti. Vė
liau, kai apskritys buvo su
smulkinti rajonais, Petro
vas buvo perkeltas viršinin
kauti į Dūkštą, ir valdė tą 
rajoną visą kolchozinimo 
laikotarpį, iki 1952 metų. 
Petrovas buvo jau prityręs 
kolchozintojas, nes, pasiro
do; tokį patį darbą buvo 

demonstracijas iššaukė 
pirmiau neleistas, o vė
liau leistas ir vėl už
draustas Adomo Micke
vičiaus vaidinimas ’Dzia- 
dy’. Tos demonstracijos 
buvo plataus masto, 
įskaitant ir kultūros mi
nisterijos sudeginimą, 
tačiau būdinga, kad stu
dentai giedojo internacio
nalą, o kai vyriausybė 
griebėsi represijų prieš 
tėvus, paaiškėjo, kad de
monstracijoje dalyvavo 
labai aukštų pareigūnų 
vaikai, net viceminis- 
terių ir valstybinių tres
tų generalinių direkto
rių. Tačiau pats faktas, 
kad tėvai yra laikomi at
sakingais už savo suau-

dirbęs keliolika metų anks
čiau savo gimtojoj Tverės 
gubernijoj (Kalinino oblas- 
ty).

Atlikęs tą okupacinio vir
šininko uždavinį Dūkšte, 
Petrovas dar penkerius me
tus darbavosi Vilniuje, pre
kybos a d m i n i s tracijoje. 
Taip per 11 metų okupaci
nio viršininko pareigose 
Petrovas ir užsidirbo Lietu
voj '"personalinę pensiją”.

Tokių iš Rusijos atsiųstų 
"geriausių Lietuvos liau
dies sūnų" ir dabar Lietu
voj dar pilna. Sausio-vasa
rio mėnesį skelbiamuose 
pranešimuose apie rajoni
nes partijos konferencijas 
mirga partijos pareigūnų 
tokios pavardės, kaip Laš- 
kovas (Kaune), Golubovas 
(Šančiuose), B u t y 1 kinas 
(A. Panemunėj), Mogilce- 
vas (Trakuose), Labinąs 
(Tauragėj) ir taip toliau, ir 
taip toliau. Dabar jie — lyg 
nieko dėti vietiniai veikė
jai. Tik kai katras numirs, 
tai paaiškės, kad to būta iš 
Kalugos, ano iš Saratovo, 
dar kito — vėl iš kokio 
"plačiosios tėvynės” kampo 
atsiųsto "suvereninės res
publikos" tvarkyti.

(ELTA) 

gūsių vaikų pažiūras ir 
elgesį, labai gražiai pa
liudija koks režimas ten 
dar viešpatauja.

Čekoslovakijoje paki
timai yra daug gilesni. 
20 metų tą kraštą valdė 
Maskvos patikėtinis An- 
tonyn Novotny, dabar 63 
metų. Jo režimas atrodė 
beprasmiškas net pa
tiems komunistams, 
ypač jaunajai jų kartai. 
Šių metų pradžioje ten — 
Čekoslovakijoje — įvyko 
perversmas. Ta pras
me, kad Novotny buvo ir 
toliau paliktas preziden
tu, tačiau partijos gene
ralinio sekretoriaus vie
tą jis turėjo užleisti jau
nesniam partijos veikė
jui Aleksandrui Dubče- 
kui, 46 m.

63 metų Novotny ne
norėjo ramiai sutikti su 
pasikeitimais ir pasiten’ 
kinti tik garbės postu. 
Jis pradėjo organizuoti 
kontraperversmą prieš 
Dubčeką, pasiremdamas 
iš dalies darbininkų or
ganizacijom, iš dalies 
kariuomene ir pagaliau 
visais dėl savo vietų dre
bančiais senaisiais sta- 
linistais. Pagrindinį 
kontraperversmo štabą 
sudarė krašto apsaugos 
ministeris Lomsky, sau
gumo šefas Mamula ir 
partijos sekretorius 
krašto apsaugos minis
terijoj generolas majo
ras Sejna. Pagal planą 
Prahą turėjo užimti šar
vuočių divizija iki ten 
bus padaryti pakeitimai. 
Tačiau vyriausias ka
riuomenės politrukas ge 
nerolas pulkininkas Vac 
lav Prachlik buvo prieš 
tokį perversmą ir jį iš
davė.

Tuo tarpu Dubčekas 
sumažino varžtus spau
dai ir intelektualams. 
Novotnio uždarytas ”Li- 
terarny Noviny" pasiro
dė su tais pačiais redak
toriais, bet kitu vardu 
"Literarny listy”. Ir tai 
būdinga Dubčeko reži
mui, jis nusileidžia iš 
esmės, bet formaliai jis 
laikosi senos tvarkos. 
Dėl to Novotny ir toliau 
paliko prezidento, o Li
teratūrinės Naujienos 
virto Literatūriniais 
Laiškais. Seni stalinis- 
tai pakeičiami jaunes-

ALT Norwoodo skyriaus valdyba su garbės svečiais suruoštame Vasario 16 minėjime. Sėdi iš kai
rės: inž. Kazys Barūnas, Kazys Šimėnas, senatorius John M. Quinlan, kleb. kun. Albertas AbraČins- 
kas, Vincas Kudirka, Jonas Pečiulis, Benediktas Povilavičius ir Vytenis VasyliOnas. Stovi iš kairės: 
Adomas Tumas, Lawrence White, Robert VVinthrop, atst. David C. Ahearn, Jonas Strašunskas, ALT 
skyr. pirm. Emilija Martyšienė, Robert Paquette, Edvvard Tamulonis, Jonas Martyšius, Povilas Tyla 
ir Bronius Kovas. Eugene McLean nuotrauka

NORWOODO LIETUVIAI IŠKILMINGAI MINĖJO 
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJA

ALTo sk. Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kaktį iškilmingai atžymėjo 
vasario 25.

10 vai. ryto buvo iškil
mingos pamaldos lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčioje už žu
vusius ir kovojančius dėl 
Lietuvos laisvės, šv. Mišias 
aukojo kun. A. Janušonis 
ir pasakė patriotinį pa
mokslą.

3 vai. p. p. lietuvių sve
tainėje buvo iškilmingas

niais vietiniais komunis • 
tais, tačiau su galima ma
žesniu triukšmu ir be jo
kių represijų. Saugumo 
šefu vietoje Manulos bu
vo paskirtas Prchlik.

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVOJ KAIP KONGE
Pernai Montrealio paro- 

don atvežtieji "Lietuvos de
legatai” uždavinėjo publi
kai tokią mįslę: kokio pro
dukto Lietuva dabar dau
giausia gamina? Ir "stebi
no pasaulį” atsakymu: 
"Manot, kad vis dar žemės 
ūkio produktai? Ne! — Ma
šinos!”

Mašinų pramonė lig šiol 
Lietuvoj priklausė įvai
rioms sovietinėms ministe
rijoms. Kai kurios iš tų mi
nisterijų — vadinamosios 
"sąjunginės - respublikinės” 
turi savo padalinius ir Vil
niuj. Dabar, kai įsteigta 
viena "bendrasąju n g i n ė” 
mašinų gamybos ministeri
ja, ji perims savo žinion vi
są mašinų pramonę ir val
dys ją tiesiai iš Maskvos, 
be tarpininkų Vilniuje. Tad 
bus dar aiškiau, negu kada 
nors, kad Lietuvoj mašinų 
pramonės tai yra nemaža, 
bet bus jau visiškai aki
vaizdu, kad tai ne Lietuvos 
pramonė, o Rusijos pramo
nė Lietuvoj. Taip, kaip bū
davo anglų bendrovės pra
monė Indijoj, belgų — Kon
ge, arba dar ir dabar tebė
ra portugalų pramonė An
goloj.

Klausimas, ko bei kiek 
dabar Lietuva gamina. — 
klaidingai pasakytas. Tiks
lus klausimas yra — kiek 
dabar Rusija ko gamina 
Lietuvos žemėj ir skurdžiai 
atlygi narnomis Lietuvos 
darbo jėgomis? (ELTA) 

minėjimas, kuriam vadova
vo ALTo pirm. Emilija 
Martyšienė. Vėliavų paradą 
bažnyčioje ir svetinėje su
darė LJS Bostono Nemuno 
tuntas. Po JAV ir Lietuvos 
himnų, jūrų skautui Jonui 
Kriaučiūnui trimituo j a n t 
gedulo trimitu buvo pagerb
ti abiejų šalių kariai-parti- 
zanai žuvę laisvės kovose.

Garbės svečiai ir savieji: 
kleb. kun. A. C. Abračins- 
kas, Mass. senatorius John 
M. Quinlan, Rep. David C. 
Ahearn, LRK Fed. 10 sk. 
pirm. Vincas Kudirka, N. L. 
A. P. Bendrovės pirm. John 
Phillips, buvęs ilgametis 
ALTo sk. pirm. Jonas Pe
čiulis, Amerikos Legijono 
Nr. 70 komend. Robert Pa- 
ųuette ir Kazys Šimėnas pa
sakė šiltas sveikinimo kal
bas ir linkėjo lietuvių tau
tai nepalūžti kovose dėl ne
priklausomybės. Kalbėjusie
ji pasmerkė Sovietų Rusiją 
ir hitlerinę Vokietiją už su
naikinimą Lietuvos nepri
klausomybės ir šimtus tūk
stančių nekaltų jos gyven
tojų ištrėmimą Sibiran lė
tai vergų mirčiai, tai lais
vųjų tautų akyse visiškai 
nepateisinama, šiam lietu
vių tautos naikinimui su
stabdyti Lietuvos sūnūs ir 
dukros partizanų eilėse ve
dė neapsakomai didvyrišką 
kovą, būti laisviems ir ne
priklausomiems, bet vaka
rų pasaulis jų pastangoms 
buvo kurtus. Be to priminė, 
kad komunizmas klasta no

Philadelphijos - Pietinės New Jersey jubiliejinių metų komiteto 
delegacija pas Philadelphijos burmistrą, kuris jteikė proklamaci
ją, skelbiančią vasario 16-23 Lietuvos nepriklausomybės savaite. 
Stovi iš kairės: Juozas Gaila, burmistras James H. Tate, Teresė 
Gerčienė, Reda Ardienė ir Putinas Mašalaitis.

rįs užvaldyti visą pasaulį 
išsisems ir pavergtoms tau
toms bus proga išsilaisvin
ti — tad budėkim!

P a g r indinis kalbėtojas 
inž. Kazys Barūnas grįžo į 
tuos laikus, kada lietuvių 
tauta carinės Rusijos prie
spaudoje sukilimais mėgino 
atkurti Lietuvos valstybę.

Minėjimo metu priimta 
rezoliucija prašanti JAV 
vyriausybę padėti Lietuvai 
išsilaisvinti iš Sovietų Ru
sijos.

Meninėje dalyje solistas 
Benediktas P o v i 1 avičius, 
akompanuojant Vyteniui 
Vasiliūnui puikiai išpildė 
'Kur bakūžė samanota”, 
"Tykiai tykiai Nemunėlis 
teka” ir kit. Sesutės Rasa 
ir Ramunė Jauniškytės gra
žiai padeklamavo "Debesė
liui" ir "Gintarėlių šalis”.

Po minėjimo ALTo sk. 
visus dalyvius pavaišino. 
Vaišėmis daugiausia rūpi
nosi Em. Razulevičienė, 
Audronė Martyšytė, o talki
no J. Strašunskas ir J. Svid- 
ras.

Visam šiam vasario 16, 
parengimui, ypač kruopš
čiai ruošėsi ir dirba ALTo 
sk. pirm. Emilija Martyšie
nė, o moralinę paspirtį da
vė kleb. kun. A. C. Abra- 
činskas.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams suaukota 404 dol. ir 
visi pasiųsti ALTo centrui. 
ALTo sk. nuoširdžiai vi
siems už viską dėkoja.

B. K.
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KIM PHILBY -
šimtmečio šnipas’ on

1963 m. gegužės 30 d. 
Eleonora Philby su vai
kais grįžo į Londoną, kur 
jos jau laukė saugumo 
automobilis. Londone 
Eleonora gyveno pas 
Philbio seserį Patricią. 
Čia ją aplankė ir pats 
saugumo tarnybos še
fas, kuris jai paaiškino, 
jog esąs įsitikinęs, kad 
Philby bent septynių s me
tus tarnavo rusams, 
nors ir be piniginio at
lyginimo. Eleonora tam 
nenorėjo patikėti. Ji ne
galinti atsiminti, kad bū
tų pastebėjusi ką nors 
įtartino.

Rugpiūčio pradžioje 
Eleonora išskrido į Ame 
riką, kad aplankius savo 
dukterį iš pirmo vyro 
New York Times kores
pondento Sam Bowerio. 
Čia rugsėjo mėn. ją pa
siekė naujas Kimo laiš
kas su siuntėjo adresu: 
Maskva, centrinis paš
tas, pašto dėžutė 509.

Kimas prašė ją atva
žiuoti į Maskvą-ir jis ją 
galįs užtikrinti, kad ji 
galėsianti kiekvienu mo
mentu grįžti, jei to pa
norėtų. Ji tuojau jam pa
rašė du laiškus, kurių 
gavimą Kimas patvirti
no telegrama.

Jis tačiau atsisakė nuo 
jos pasiūlymo susitikti 
Austrijoje ir aptarti ten 
jų ateitį. Jis jai pasiūlė 
nuvykti į britų konsula
tą Londone, kur viskas 
bus greitai sutvarkyta.

Po ilgesnio dvejoji
mo Eleonora taip ir pa
darė. Maskvos aerodro 
me ją pasitiko Philbio 
šauksmas: "Eleonora,
kur tu?"

Iš aerodromo Philbiai 

JAU... STROH S BE-DEPOZITO
BE-GRĄŽINIMO

Tik nusuk ... ir vėl užsuk
Mažas posūkis ir jūs pasiruošęs įpilti stik
linę Stroh’s. Nori sutaupyti vėlesniam lai
kui? Užsuk kamštį. Tai lengviausias bū
das gėrėtis skirtingo skonio alum. Lieps
noj darymas teikia tą skirtumą. Gėrekis 
Stroh’s... vieninteliu liepsnoj darytu 
alum Amerikoje.

The Stroh Brtwery Company, Detroit 26, Michigan LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

važiavo tamsiu limuzi
nu. Šalia šoferio sėdė
jo nuolatinis Philbio pa
lydovas, vardu 'Juri'. 
Tas ’Juri’ rūpinosi vi
sais Philbių šeimos r ei'

Philby Maskvos parke.

kalais. Atvažiavus įPhil- 
bio butą Maskvoje, Juri 
su jais išgėrė stiklą šam
pano ir pasitraukė.

"Ar tu atvežei bonką 
whisky — klausė Kimas 
ir sužinojęs kad ne, la
bai nusiminė — aš vi
siems pasakojau, kad tu 
atveši man gero whis- 
ky".

Kimo butas dėl sovie
tinių sąlygų buvo nepap
rastai erdvus ir ištai
gus, viso net keturi kam
bariai: salionas, valgo
masis, didelis miegama
sis ir rašomasis ar dar
bo kambarys. Salione bu
vo didelė žalia sofa su 
tinkančiais foteliais ir 
baisios išvaizdos alumi- 
nijaus samovaras. Valgo
masis buvo prikimštas 

sunkių kėdžių ir bufe
tų su stiklais. Miegama
jame dvi lovos, spintos ii 
didelė skrynia, kur rusai 
paprastai laiko savo pa
talus.

Kimas atrodė gerokai 
pasitaisęs, tačiau toli 
gražu ne pačiam geriau
siam ūpe. Jis dažnai kon- 
feruodavo su sovietų sau
gumiečiais, o laisvalai
kiu vaikščiodavo po mies
tą, visados iš arčiau ar 
toliau saugumiečių lydi
mas.

Su senais draugais Ki
mas nebepalaikė ryšio. 
Guy Burgess, kuris jį 
atvertė į komunizmą, 
buvo jau 1963 metų rug
piūčio mėn. miręs. Per 
pagerbimo iškilmes 
trumną kalbą pasakė Do
naldas Maclean, dūdų or. 
kestras pagrojo interna
cionalą. Tuo visos ce
remonijos ir pasibaigė. 
Kimui kaž kodėl tose iš
kilmėse nebuvo leista 
dalyvauti, nors Burgess 
jam paliko savo biblio
teką ir fisharmoniją.

Burgess negalėjo su
tapti su nuobodžiu so
vietų gyvenimu. Jis ban
dydavo susitikti su už
sienio žurnalistais, lan
kydavosi restoranuose, 
kur visados pasigerda
vo ir pradėdavo triukš
mauti. Eleonorai atrodė, 
kad sovietai jo mirtimi 
buvo labai patenkinti. Jo 
mirties priežastis buvo 
pažengęs arterijų sukai- 
kėjimas, kuriam pa'leng 
vinti jis kasdien gauda
vo injekcijas. Burgess 
lavonas buvo pervežtas 
į Angliją ir ten palaido 
tas šeimos kapinėse.

Eleonora Maskvoje

Chicagos lietuviai teisininkai kovo 10 d. Jaunimo Centre minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
50 metę sukaktj. Nuotraukoje adv. Jonas NaSliūnas sl<aito paskaitą apie Lietuvos advokatūrą nepriklau
somybės metais. Prie prezidiumo stalo sėdi iš kairės: Ona Tamulevičienė, Vladas Mieželis, Saliamo
nas Baltūsis, Jonas Gudauskas, Antanas Sugintas, Martynas Kavolis, Petras Stravinskas, Liūdas Šmulkš
tys V, A. Račkausko nuotrauka

jau negalėjo rasti tokio 
artimo sąryšio su Ki
mu, koks buvo anksčiau. 
Jie abu bandė konstatuo
ti visa tai, kas atsitiko 
Kimui iš Beiruto išny
kus. Eleonora papasa
kojo ir savo susitiki- 
ir pasikalbėjimus su sau
gumiečiais. Kai Eleono
ra pasakė atpažinus iš 
ambasados saugumo še
fo pristatytų fotografijų 
svečią, kuris ją Kimo 
pavedimu aplankė, Phil
by labai supyko: "Tu su
gadinai jo karjerą, bent 
toje srityje".

Kimas dar daugiau nu
siminė, sužinojęs apie 
Eleonoros pokalbį su pa
čiu slaptosios tarnybos 
šefu ir to pareiškimą, 
kad jis žinojęs jau 7 me. 
tus, kad Kimas dirba so
vietams.

Jei tai teisinga, ne 
jis sekęs britus sovietų 
naudai, bet britai jį se
kė ir per jį tiekė sovie
tams tas žinias, kurias 
rado sau naudingas! Jis 
buvo tik instrumentas. 
Užpykęs jis pagaliau su
šuko: "Rusams aš dir
bau ne 7, bet 30 metų".

Pagaliau prieita prie 
lemiamo klausimo. Ele
onora norėjo sužinoti, 
kas Kimui svarbiau: ji ir 
vaikai — ar partija. Nei 
akimirkos nesuabejojęs 
Kimas atšovė: "Partija"

Eleonoro grįžo į Ame
riką ir čia paskelbė sa
vo rašinį: "Šnipas, kurį 
mylėjau," — o Kimas 
Maskvoje netrukus vedė 
Macleano žmoną.

(Galas)

Jau slavai 
sukilo...

(Atkelta iš 1 psl.)
Krašto apsaugos minis- 
terio Lomskio likimas 
neaiškus, tačiau,kad So
vietų Sąjunga nėra visu 
šimtu procentų priešin
ga permainom rodo tas 
faktas, kad trečiasis vy
ras iš sumanyto per
versmo štabo — gen. ma
joras Jan Sejna pabėgo 
ne į Sovietų Sąjungą, bet 
į JAV-bes, kaip Svetla
na Aleliujeva. Čekoslo
vakija žada reikalauti jo 
išdavimo už kriminalinį 
nusikaltimą — jis pada
ręs kažkokį savanaudiš
ką biznį su žolių ir dobi
lų sėkom, tačiau JAV su 
teikusios jam prieglobs
tį, vargiai jį išduos. Jis 
turi pirmos rūšies žinių 

apie tikrą padėtį Čeko
slovakijoje, Rytų Euro
poje ir jo pabėgimas bu - 
vo politinio pobūdžio.

Varšuvos pakto vyr. 
vadas sovietų maršalas 
Jakubovski skubiai nu
vyko į Prahą, tačiau Dub- 
čekas ir kompanija jį ga
lėjo nuraminti. Mes, gir
di, su jumis, Jan Sejna 
buvęs patikėtinis pačio 
Novotnio, kurio dienos 
prezidento kėdėje, atro
do, yra suskaitytos.

NAUJOS, {DOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

A. Merkelis — SMETONA — Monografija ........... $12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS ......................................$2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ......... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE .. $3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ .........................$4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00 
Gr. šimukonienė — SU DAINA —

Lietuvišku dainų rinkinys ............................$2.00
J. Budrvs — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ....... $2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS .............$4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .... $7.00 
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(anglišku įvadu ir parašais) $6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................................. $2.50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA . ,$4.00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ...............................$6.00
Dambriūnas. Klimas. Schmalstieg —

INTRODUCT1ON TO MODERN 
LITHUANIAN $7.00

P. Tarutis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais  $3.00
kietais viršeliais $3.75

J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPES  $2.00

Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų 
knygų.

Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš
telių reikalu.

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 
pašto išlaidoms.

Rašvkite:
DIRVA.
6907 Superior Avenue.
Cleveland. Ohio 11103

FOREMAN
Require man familinr with all phrtse* 
of job shop machining of colri henri- 
ing steel tooling. Supervisory ex- 
perience helpful būt nol necevaary. 
Excellent opportunity for right man.

BELL TOOL INC.
24539 West Warren 

Dearborn Heighlii, Mich.
f 33 3 5 )

U'ANTED F.XPf RIENCF.D 
DIEMAKERS & MACHINISTS 

Day work. Sleady work for qualified 
men. Fringe benefits.

Wf.RM R TOOL A MFG. CO. 
12326 E. McNichols Rd. 

Detroit, Mich.
313 526-6022

(28371
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PESIMIZMO SKLEIDIMAS
NE KNYGNEŠIŲ DARBAS

Australijoje leidžiamo laikraščio Tėviškės Ai
dai skiltyse prieš kurį laiką pasirodė Pr. P. 
straipsnis, skatinąs prisiminti mūsų knygnešių pa
sišventimą ir atkreipti didesnį dėmesį į lietuviš
kos knygos ir laikraščių platinimą. Ypatingai dėme
sys atkreiptinas į jaunimą. Čia autorius pastebi, 
kad "vaikas pamėgsta rūgštų pieną, kopūstus ir ku
gelį, nes mato, kad tie valgiai yra tėvų skaniai val
gomi. Kaip vaikas gali pamėgti lietuvišką spaudą, 
jei ji tėvų yra nemėgstama, jei joks lietuviškas 
laikraštis į jų šeimą neateina, jei lietuviškos kny
gos išvis į šeimą neužklysta?’,’

Nežinau, kaip ten su Tėviškės Aidais, bet Mū
sų Pastogė gana dažnai pasirodo įvairiais jauni
mui skirtais puslapiais. Čia reiškiasi studentija, 
skautai, sportininkai. Tuo tarpu Pr. P. minėtame 
savo pesimistiniame straipsnyje Tėviškės Aiduos 
sako stebįs lieuvišką jaunimą ir žvelgia, "kad mū
sų lietuviškos veiklos eisenoje po mūsų jau niekas 
neina. Esame paskutiniai. Kartų keliai išsiskyrė ir 
viena kita netvirta išimtis vieną po kito sprogdina 
mūsų pačių pučiamus optimizino burbulus. Bendruo
menėje, parapijoje, organizacijose tik iškrintančius 
skaičiuojame, o laukiamos jauno kraujo transfūzijos 
veltui laukiame nesulaukdami. Per 18 metų Austra
lijoje ar daug naujų pavardžių pastebėjome mūsų 
lietuviškuose laikraščiuose? Net jaunimo pasireiš
kimus turi senieji bendradarbiai aprašyti, nes patys 
net korespondencijos nesurezga. Nepajėgia? 
Nenori? Nemato reikalo?"

"Ar mes čia Australijoje turėsime senatvėje 
lietuvišką laikraštį? Ar atsiras, kas jį leistų ir 
prirašytų, kada mes — šiandieniniai spaudos dar
bininkai, nepajėgsime? Tam tamsiam klausimui 
dabartis nedaug šviesių prošvaisčių teikia. Nenuo
stabu, kad jau dabar atsiranda lietuvių, kurie komp
lektuoja laikraščius ir žurnalus vien tik tam, kad 
senatvėje, jei jos sulauks, turėtų ką skaityti".

Autorius siūlo jau dabar būti lietuviškos 
spaudos knygnešiais ir įdiegti jaunime meilę lie
tuviškai spaudai ir knygai.

Tema nebenauja, ne kartą gvildenta ir turi sa
vyje tiesos. Bet kažin ar tokį pesimizmą sklei
džiant ir tik į senų laikraščių komplektų skaitymo 
perspektyvą žiūrint daromės tais knygnešiais ir 
lietuvybės skiepytoj ai s.

Savo nutolimą nuo tų lietuviškų reikalų, ku
riais senoji karta gyvena, pastebi ir jaunimas. Ir 
jie net spaudoje patys šaukiasi "dialogo su vyres
niąja karta". Todėl ir atrodo, kad negalima viso 
jaunimo pliekti ir kaltinti vien iš šono jo veiks
mus, jo polinkius stebint. Knyga ir laikraštis dar 
ne viskas. Pagrinde yra lietuviška sąmonė, kuri 
išsilaiko ir bręsta kartu su bręstančiu žmogum. 
Ne sentimentuose, bet gerai suprastame ir protin
game patriotizme, visuomeniško darbo patrauklu
me ir kultūringoje kartų bendradarbiavimo dvasio
je glūdi raktas į jaunimą, į aplinkos žalojamą jau
ną lietuvišką sielą.

rašo

LIETUVAITĖS
ŠUKUOSENA...

Niekada nebuvo laikraš
čiuose taip daug nuotraukų, 
kaip pastaruoju metu. Ma
lonu jose rasti pažįstamų 
veidų. Tačiau ypatingai ma
loniai, iš pirmo žvilgsnio, 
nuteikia nuotrauka, iš ku
rios bent kelios jaunos mer
gytės, žavingais tautiniais 
rūbais apsidengusios, šyp
sos.

Gražūs, patrauklūs jauni

The Lithuanian Newapaper 
Eatabliahed 1915

veidai. Apie rūbus kalbė
tum — žodžių neberastum I 
Mūsų menininkės taip juos 
išpustė, kad jie sau lygių, 
berods, ant žemės nebeturi. 
Gražiausiom karūnom pa
puoštos jaunos galvos.

Skubi, dabar, skaitai, 
koks įvykis, kokia proga, ar 
kokia delegacija,: kur bu
vo. Ir, rodos, paimtum ir 
nunešęs kaimynui pasigir- 
tum, kad, va štai kokios 
mūsų dukros! štai, kaip at
rodo tos, kurios užims mū
sų vietas, kuriuos petys į 
petį su lietuviais vyrais tęs 
kovą už savo pavergtą tė
vynę.

Po kurio laiko ir vėl pa
siimi laikraštį. Ir vėl vartai. 
Tik dabar jau iš kito taško 
į paveikslus žiūri, žiūri į 
smulkmenas.

Staiga, kaip beržine per 
akis, tų jaunų mergaičių šu
kuosenos.

Vienos pakaušis, kaip avi
lys išpūstas. Prie tokios 
galvos vargšė karūna — nei

Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatiniai atstovai, dalyvaudami kovo 9 d. Philadelphijoje Pabaltijo 
valstybių 50 metų nepriklausomybės atstatymo sukakties minėjime ir bankete, prie Laisvės Varpo pa
dėjo gėlių vainiką. Stovi iš kairės: latvių atstovas dr.Arnold Spekke.estų — Ernest Jackson ir lietuvių 
-- Juozas Rajeckas. V. Gruzdžio nuotrauka

penki, nei devyni...
Kitos skyrimas šone ir 

plaukai, nei kuo nepalaiko
mi, taip ir krinta kita vei
do puse žemyn. Jie, žinoma, 
dengia ir akį, taigi ir gal
velė pakrypusi, kad šiek 
tiek geriau galėtų matyti.

Trečios skyrimas per vi
durį ir abiem veido pusėm 
plaukai nutysę žemyn.

Būtų čia ne tautiniai rū
bai dėvimi — negi galėtum 
ką sakyti? Juk mada! Kie
no pareiga įspėti, kad gali 
likti žvaira ar kreivu spran
deliu? O ir įspėjus, kas pa
tikės, paklausys?

Taigi palikdama mados 
reikalus šone, jaunimo ma
nymu, nesikišiu, kur man 
gal nepriklauso. Praeiti gi 
pro mergaitę, kuri dėvi tau
tinius rūbus, reprezentuoja 
mano tėvynės dukrą ir ne
išlaiko savo uždavinio iki 
smulkmenos — negaliu.

Dukrele, kur ir kas tu be
būtum, jei tavo močiutė ta
ve tokią pamatytų, ji išsi
gąstų.

— Na gi ar ir eisi dabar 
tokia apsipeisavusi į žmo
nes? Gana,jau gana! Visi 
piemenys juoksis! — pasa
kytų ji.

Aha, žinau, mieloji, ką tu 
dabar sakysi:

— Dabar kiti laikai ir ki
tos mados!

Teisingai. Teisingiau ir 
būti negali. Tik, ar tu pagal 
šių dienų madą apsirengu
si? Ne? Taigi, kad ne. Ta
me visas reikalas ir glūdi.

Tu atkuri senų laikų lie
tuvaitę. Rodai nuo šimtme
čių, kraičio skryniose, išsi- 
likusį turtą. Savo rūbais, 
savo elgsena, savo asmeny
be, rodai mūsų tautos dva
sią ir prie to viso tavo mo
derni šukuosena (jei taip ją 
galima vadinti), visiškai 
netinka.

Norėdama, tu visad rasi, 
kaip kukliai ir patraukliai 
savo plaukus sudėstyti.

šiandien didžiausias pasi
rinkimas dirbtinių plaukų 
nusipirkti. Drįstu spėti, 
kad vienokį ar kitokį prie
dą jau esi ir įsigijusi. O, 
kad taip imtum ir nusipirk
tum kasas, specialiai prie 
tautinių rūbų dėvėtinas?

Visi kiti pirktiniai kuo
dai, naujos mados vėjui 
pūstelėjus, bematant iš
nyks. Gi kasos prie tautinių 
rūbų tau bus visad ir vi
sad reikalingos. Ir kiek gro
žio jos tau priduotų ir kiek 
sulauktum k o m p limentų. 
Pati gi jaustumeis, kad esi 
tvarkinga, kad niekas nega
li tau prikišti, kad "vienas 
galas dega, kitas rūksta”, 
kaip kad mūsų močiutės sa
kydavo.

Nebijok būti kitokia, kaip 
visos. Parodyk, kad supran
ti tautinių rūbų esmę ir pil
nai jais didžiuojies. Mados

Padėk ime jaunimui 
nuvykti į šokių šventę

Vienas didžiausių ir mą-^ 
sinių Laisvės Kovos Metų 
įvykių bus Trečioji Tautinių 
Šokių šventė. Ji įvyksta lie
pos mėn. 7 d. Chicagos Am
fiteatro patalpose.

Šiais jubiliejiniais me
tais III Lietuvių Tautinių 
šokių šventės Komitetas 
nori šią šventę padaryti 
įspūdinga ir neeilinio pobū
džio. Tam yra kruopščiai ir 
su dideliu rimtumu ruošia
masi ir visi komiteto nariai 
daro viską, kad šventė būtų 
Kovos Metų pasididžiavi
mas.

šioje didžiojoje sukaktu
vinėje šventėje dalyvauja 
visos JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių gru
pės. Kadangi šventė yra 
rengiama Lietuvių Bend
ruomenės vardu, jos visi 
skyriai ir kiekvienos vieto
vės lietuviai padeda savo 
jaunimo šokių grupei suda
ryti finansines sąlygas nu
vykti į Chicagą.

gi švystelėjimus palik savo 
privačiam gyvenimui.

Pagalvok apie tai.
V. šmaižienė

100 Erievievv Plaza 
Phone: 622-9900

Didingai šventei surengti 
neužtenka šokėjų, mokyto
jų ir rengėjų pasišventimo 
bei darbo, bet reikia ir fi
nansinės paramos. Numa
tytos pajamos už išparduo
tus bilietus nepadengia su
sidarančių išlaidų, nes su
kaktuvinių metų reikšmė 
šiai Tautinių šokių šventei 
stato didesnius reikalavi
mus. Ji turi tapti mūsų tau
tinio pasireiškimo demons
tracija.

Šioje šventėje nori daly
vauti Pietų Amerikos šokė
jų vienetai ir Vasario 16- 
sios gimnazijos šokėjai. Pri
simename, kai į Jaunimo 
Kongresą, su šiaurės Ame
rikos lietuvių parama, buvo 
atvykę keliasdešimt jauni
mo iš kitų kraštų. Sugrįžę 
jie savo vietovėse pradėjo 
atlietuvinimo darbą tenykš
čių lietuvių tarpe, o ypač 
Pietų Amerikos jaunimo 
tarpe prasidėjo lietuvių tau
tinis atgimimas. Tam tau
tiniam atgimui sustiprinti 
ir pratęsti būtų nepapras
tai naudinga, kad bent da
lis šokėjų galėtų atvykti į 
šią jubiliejinių metų šokių 
šventę. Kaip ir visi jų kraš

Patraukliai melsva asmeniš
kam naudojimui telefonų 
knyga laukia jūsų Ohio Bell 
įstaigoje... NEMOKAMAI! 
Tai 40 talpių puslapių kny
ga, kur galite surašyti jums 
r e i k a tingiausius telefonų 
numerius, plius specialūs 
puslapiai gimtadienių, su
kakčių ir kt. įvykių atžy- 
mėjimui. Įsigykite tą kny
gą nemokamai. Tik užeikit 
ar paskambinkit Ohio Bell 
Business Office.

Ohio 
Bell

tai, taip ir Pietų Amerikos 
lietuvių tautinių šokėjų gru
pės yra sunkioje ekonomi
nėje būklėje.

III Tautinių šokių šven
tės rengimo komitetas, su
sipažinęs su minėtų kraštų 
padėtimi ir išsamiai ap
svarstęs jų prašymus, bei, 
matydamas neabejotiną da
lyvavimo vertę, vieningai 
priėjo išvados, kad ir Pietų 
Amerikos tautinių šokių 
grupių atvykimas į III Šo
kių šventę Chicagoje, tų 
kraštų jaunimui duos dide
lę tautinę naudą, kurios pi
nigais negalima įkainuoti. 
JAV ir Kanadoje yra taip 
pat tokių vietovių, kurios 
jokiu būdu dėl savo negau
saus skaičiaus savo šokėjų 
grupei neįstengia apmokėti 
net pusę kelionės išlaidų. 
Todėl Komitetas kreipiasi į 
visą lietuviškąją visuomenę 
jr prašo.padėti atvykti mū
sų jaunimui į tautinių šokių 
šventę. Tam reikalui skel
bia piniginį vajų. Visi pri
sidėkime savo galima auka 
ir sudarykime sąlygas at
vykti jaunimui ypatingai į 
šių metų šventę. Kiekviena 
auka, kad ir mažiausia, bus 
didelės vertės, nes ji padės 
sustiprinti lietuvišką dvasią 
mūsų jaunime.

Savo piniginę auką pra
šome siųsti Komiteto pirmi
ninko dr. Leono Kriaučeliū- 
no adresu, čekį ar piniginį 
orderį prašome išrašyti;

LITHUANIAN DANCE 
FESTIVAL,

12500 Pawnee Road, 
Palos Park, Illinois 60464 
Komitetas taip pat kvie

čia ir visus lietuvius iš vi
sur rengtis dalyvauti šioje 
šventėje. Visi planuokime 
savo atostogas taip, kad lie
pos 4-7 dienomis galėtume 
būti Chicagoje ir kartu 
jungtis su visais lietuviais 
didžiojoje demonstracijoje 
už laisvą Lietuvą.

JAV ir Kanados Lietuvių 
III Tautinių šokių 
šventės Komitetas

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, III., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.
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STASYS MOTUZAS - 
NENUILSTANTIS DARBUOTOJAS

DOLERIO NUVERTINIMO 
PAVOJUS

Vokietijoje, Vechtos se
nelių prieglaudoje, va
sario 4 d. Stasys Motu
zas atšventė savo 70 m. 
gimtadienį. Kuklusis siu 
kaktuvininkas nenori, 
kad jo "sausa" biografi
ja batų skelbiama, ta
čiau jis yra tiek nusipel
nęs Lietuvai, kad būtų 
žurnalistinė neapdaira, 
jei būtų nutylėti jo dar
bai.

St. Motuzas gimė Val
domų kaime, Gruzdžių 
valsčiuje, Šiaulių apskr. 
pasiturinčių ūkininkų šei
moje. Baigęs keletą gim
nazijos klasių, jis įsi
traukė į visuomeninę 
veiklą. 1918 m. jis buvo 
Gruzdžių valsč. sueigos 
išrinktas komiteto vi
cepirmininku ir sekre
toriumi. Bolševikams už
ėmus valsčių, komitetas 
buvo išvaikytas. Bolše
vikus išvarius, St. Mo
tuzas griebėsi adminis
tracinio darbo: buvo Šiau
lių apskr. viršininko 
mobilizacijos skyriaus 
vedėjas, vėliau sekre
torius. Buvo jam siūly
tos ir viršininko padė
jėjo pareigos, bet jis iš 
kuklumo nuo jų atsisakė.

1919 m. rudenį, bermo- 
tininkams užėmus Šiau
lius, sukaktuvininkas 
sielvarto spaudžiamas 
ir ieškodamas rezisten
cinės veiklos, suredaga
vo atsišaukimus parti
zanų organizavimo reika
lu. Tie atsišaukimai bu
vo plačiai paskleisti. Jų 
įtakoje St. Motuzas su
organizavo partizanų 
būrį. Iš to būrio žuvo 
mok. S. Kelpšas.

1920 m. St. Motuzas 
grįžo į tėvo ūkį ir, be 
to, organizavo visuome 
nines ir kooperacines 
organizacijas. 1934 m. 
buvo išrinktas Gruzdžių 
valsčiaus viršaičiu. Šias 
pareigas jis ėjo iki 1944 
m. Būdamas viršaičiu, 
jis pasižymėjo nepapras
tu darbštumu, sumanu
mu, veržlumu, teisingu
mu, punktualumu ir žo
džio išlaikymu. Šie da
lykai jam buvę švente
nybė. Jis įvedė valsčiu

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

. Mokamas už vienu metu taupv- 
q mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000.00 ar daugi&u. įdedant po 
$1,000.00)

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

je nemaža naujovių. 
Trumpu laiku iš pagrin
dų pasikeitė miestelio 
vaizdas: grindiniai, ša
ligatviai, atnaujintos ir 
nudažytos tvoros, nuda
žyti namų fasadai, apso
dintos medeliais gatvės 
ir aikštelės, visur daug 
gėlių. Jo sumanymu bu
vo pastatydinta veterina
rijos ligoninė su klini
komis (vienintelė Lietu
voje valsčiaus ribose), 
kuri aptarnaudavo kele
tą valsčių. Didžioji vieš
kelių dalis buvo apso
dinta medeliais. Labai 
stipriai buvo rūpinama
si varguomenės šelpi
mu. Buvo suorganizuoti 
kulinarijos kursai, ku
riuos lankė 400 mer
gaičių. Buvo įvestos pa
skatų premijos. Buvo 
premijuojami ūkininkai 
už gražų sodybų sutvar
kymą, miestelėnai už kie-

Stasys Motuzas, atšventęs 70 
metu amžiaus sukakti.

mų pagražinimą, mergai
tės už gėlynų pavyzdin
gą priežiūrą ir kt. Buvo 
organizuojamos išvykos 
į Šiaulių valstybinį teat
rą. £ teatrą važiuodavo 
arkliais 30-40 klm. ir su
sirinkdavo apie 300 as
menų.

Visą šitą jo gražų dar
bą sugriovė bolševikų ir 
nacių okupacijos. Nacių 
okupacijos metu Gruz
džių valsčiaus ribose,

Dalis Stasio Motuzo drožinių.

kaip didžiai miškingame 
krašte, priviso bolševiki
nių desantų. Jubiliatui 
teko organizuoti ramių 
gyventojų apsaugą nuo 
bolševikų. Buvo suor
ganizuotas apsaugos bū
rys, kuris siekė apie 400 
vyrų. Iš jų dauguma nuė
jo partizanauti per ant
rąją bolševikų Lietuvos 
okupaciją. Pats gi organi - 
zatorius, sukaktuvinin
kas, pasitraukė į Žemai
tiją, o vėliau į Vokietiją.

Čia Stasys Motuzas 
taip pat nerimo be darbo. 
Jis bandė iš spalvotų 
odos atraižų vaizdelius 
klijuoti, iš gipso kurti, 
bet nepatiko, nesisekė 
— metė. Tada paėmė 
peilį į rankas ir ėmė 
drožinėti iš medžio. Tai 
patiko. Ir šiandien bus 11 
metų, kai sukaktuvinin
kas įstangiai šį darbą 
dirba. Jis suruošė jau 
4 savo drožinių parodė
les, kurios susilaukė ne 
tik lietuvių, bet ir vokie
čių didelio dėmesio. Gy
rė jį už tai vokiečių ra
dijas, o šiemet jo dar
bus parodė ir vokiečių 
televizijoje. Jo darbai 
yra patekę ne tik į žy
mių vokiečių rankas, bet 

ir į Baltuosius Rūmus 
Washingtone. Daugiau
sia jo drožinių paplito 
Amerikoje, Australijoje 
net ir Naujoje Zelandi
joje. Taigi, savo liau
dies meno kūriniais Sta
sys Motuzas yra pui
kus Lietuvos garsinto
jas.

Sukaktuvininkas yra la
bai jautrus lietuvis. Jis 
pozityviai dalyvauja 
bendruomeninėje, visuo 
meninėje ir politinėje 
veikloje. Jis nuolat re
mia stambiomis auko
mis lietuviškas institu
cijas. Jis savo mirusią 
mamaitę už jos gilią Lie 
tuvos meilę įrašė į Lie
tuvių Fondo narius pil
nu įnašu. Taip pat ir jis 
pats įsirašė. Tautos Fon 
dui V. Vokietijoje paau
kojo 300 DM. Tiek pat 
paaukojo L. Vasario 16 
gimnazijai. 100 DM. pa
aukojo jaunimo laikraš
čiui Vokietijoje. Jis taip 
pat remia ir kitą lietu
vių spaudą. Jis yra Ni
dos Knygų Klubo narys. 
Šio straipsnio autoriui 
sukaktuvininkas rašo: 
"Mano gyvenimo tiks
las ir džiaugsmas, jei 
nors maža dalimi galiu

Dažnai skaitome apie 
lėtą dolerio vertės ma
žėjimą infliacijos keliu. 
Sakoma, dolerio vertė vi
dutiniai krinta apie tris 
nuošimčius per metus. 
Valdžios didelės išlai
dos Vietnamo gynimui 
gali šią infliaciją pa
greitinti. Didėją kari
niai užsakymai iš vienos 
pusės sumažina bedar
bių skaičių, bet iš kitos 
pusės skatina unijas rei 
kalauti nepateisinamai 
aukštų algų. Bendrovės, 
priverstos pakelti algas 
kelia produktų kainas ir 
visi atsidurio infliaci
niam sukūryje.

būti naudingas Tautai ir 
Tėvynei". O kad visi lie
tuviai pasirinktų šį gra
žų gyvenimo tikslą 
'Dirbti ir kurti Lietu
vai'.

Stepas Vykintas

NORI NENORI — VASA
ROTI REIKĖS

Kaip praneša iš Montre- 
alio, kelios vietinės susisie
kimo firmos ten vėl šiemet 
organizuoja ekskursiją į 
Lietuvą ir, sako, norinčių 
atsiranda daug. Bet, kaip 
toliau pranešama, kai tie 
keliauti entuziastai sužinos 
sąlygas, tai bent pusė jų 
atkris. Būtent, yra nusta
tyta, kad turistai, atvykę į 
Lietuvą, niekur kitur išvyk
ti negalės, o turės Vilniuje 
pasilikti 5 dienas, o paskui 
— kam tas patiks ar ne — 
jie bus nugabenti j Druski
ninkus ir ten turės "vasa
roti” visą likusį laiką.

Dar toliau žinoma, kaip 
tai davė suprasti Maskvos 
Inturistas, rusai nepagei- 
gauja etninių grupių eks
kursijų, nes tokie ekskur
santai, susitikdami su savo 
kilmės krašto žmonėmis ir 
išsikalbėdami su jais, daro 
labai nepageidaujamos ir 
rusams nepatinkamos įta
kos. Mieliausiai, sako Intu
ristas, bolševikams yra pa
geidaujami ekskursantai — 
kanadiečiai ar amerikiečiai, 
kalbą tik angliškai, nes to
kius galima vedžioti už no
sies kaip patinka ir tokie 
viskam patiki. — ab

TAI NE LIAUDIES 
MENAS

Prof. Paulius Galaunė 
vasario 10 d. LITERATŪ
ROJ IR MENE gina Lietu
vos liaudies meną nuo įsi
brovėlių. Sako, kad liaudies 
menu imta vadinti "Dailės” 
kombinatų protegu o j a m i 
namų pramonės gaminiai ir 
įvairių rūšių meno mėgėjų 
darbeliai. Viskas esą rodo
ma parodose, kaip liaudies 
menas, vienodai giriama ir 
premijuojama. "Tokio eks
ponatų konglamerato jokiu 
būdu negalima sutapdinti, 
vadinti jį liaudies menu.” 
Profesorius nurodo, kad 
liaudies menas buvo padik
tuotas savo laiko aplinkos 
ir sąlygų. Sąlygoms pasi
keitus. anie kūriniai tampa 
muziejinėmis vertybėmis, o 
jų pamėgdžiojimas ar me
chaniniu būdu dauginimas 
nėra liaudies menas, o tik 
smulkį namų pramonė. Apie 
mėgėjų darbelius profeso
rius sako, kad jie paprastai 
atlikti mechaniškai arba su 
pretenzijomis, stokoja są
moningos nuoširdžios meni
nės galvosenos, dažniausia 
turi kosmopolitinį pobūdį. 
Jiems profesorius pataria 
dirbti sau, ką tik nori, bet 
Į viešumą, ypač nesikėsinti 
į liaudies menininkų vardą.

(E)

Valdžios didelės iš
laidos savo krašto ribo
se veda prie biudžeto 
nesubalansavimo kol 
nedrįstama mokesčių pa
kelti. Reiškia, valdžia 
skolinasi pinigų "bonds" 
keliu iš savo tautiečių, 
moka jiems nuošimčiais, 
o tie turės laikui bėgant 
mokėti aukštesnius mo
kesčius, kad valdžia 
jiems galėtų nuošimčius 
mokėti. Tai dar vis nor
malios infliacijos reiš
kinys.

Nors infliacija dolerio 
pamatą pamaži griaužia, 
staiga pasirodė rimtes
nis pavojus valiutai — 
dolerio nuvertinimas. 
Nors JAV prekių dau
giau eksportuoja negu 
importuoja, išlaikymas 
karinių dalinių užsieny
je, turizmas, ir 1.1, ver
čia Ameriką kasmet tu
rėti daugiau skolų užsie
niui negu kiti kraštai 
jai. Užsienis pilnai ne- 
bepasitiki doleriu ir rei
kalauja prekybos skir
tumą apmokėti auksu, ku
rio kainą valdžia dirbti
nai palaiko 35 dolerių už 
unciją. Europos ir Azi
jos juodose rinkose tuo 
tarpu aukso kaina žymiai 
aukštesnė. Rezultate 
Amerikos aukso rezer
vai šiuo metu tesiekia 
13.1 bilijonų dolerių. Pe
simistai spėja, kad kai 
rezervai pasieks 10 bi
lijonų šį rudenį, spaudi
mas dolerį nuvertinti 
bus neatlaikomas, t.y. 
aukso kaina doleriais 
bus pakelta. Psichologi
nis nuvertinimo efektas 
būtų laikinai smarkes
nis negu tiesioginis san
taupų vertės sumažėji
mas. Akcijos kristų, eko
nominiai nepastovumai 
pasirodytų ir daugelis 
kitų kraštų, konkuren
cijos spaudžiami, nuver
tintų savovaliutas. Perei
tais metais 30 valstybių 
nuvertino savo valiutas 
tarp 4 ir 63 nuoš.

Rizikos nebijantiems 
yra kelios galimybės da
linai apsiginti nuo nuver
tinimo. Aukso ir sidab
ro bendrovių akcijos, 
nors jau dabar gan 
brangios, doleriui to
liau silpnėjant turėtų 
kilti dar žymiai aukš
čiau. Žinoma, prieš 
perkant tokias akci
jas, reikia situaciją ge
rai perstudijuoti.

Kita galimybė, trupu
tį nepatriotiška, yra pa
versti santaupas į stip
resnę valiutą, kaip pav. 
šveicariškus frankus ar
ba vokiškas markes, ir 
laikyti jas banke Švei
carijoj, Londone ar Pa
ryžiuje. Spekuliantai 
šveicarų bankuose net 
skolinasi vieniems me
tams 10,000 dolerių ir 
pasirašo "short sale" 
sutartį iškeisdami juos 
į šveicariškus frankus. 
Jei dolerį per tuos me
tus nuvertintų sakykim 
20 nuoš., o frankai lik
tų pastovūs, laikomi fran 
kai būtų verti 12,000 nau
jų dolerių. Atmokėjus 
10,000 dolerių paskolą 
liktų apie 2000 dolerių 
pelno iš investuotos vie
nos tūkstantinės.

Ši paskutinė kombina 
ei ja gan komplikuota. Vi 
sos "pranašystės" šitam 
straipsnyje gryni spė
liojimai, ir tik ateitis 
nuspręs jų tikslumą.

-ek-
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Visuotinis SLA 136 
kuopos narių susirinkimas 
įvyks kovo 24 d. Lietuvių 
salėje. Pradžia 12 vai. 30 
min.

Mokesčiai bus priimami 
nuo 12 vai.

šį kartą visų narių atsi
lankymas ypatingai svar
bus, kadangi bus renkami 
Pildomosios Tarybos na
riai. Kiekvienas balsas bran 
gus.

Taip pat jau laikas pa
svarstyti įvairius jau girdi
mus siūlymus beartėjan- 
čiam seimui (liepos 1 d. Chi
cagoje).

Be to, kekvenas narys 
telaiko malonia savo parei
ga pakviesti vieną kitą iš 
savo giminių, bičiulių bei 
p a ž į štamų, numa tomų 
įtraukti į Susivienijimo šei
mą.

Asmeniški į šį susirinki
mą kvietimai nesiuntinėja- 
mi.

• Baltgudijos išeivija ko
vo 25 d. švenčia savo Mins.- 
ke paskelbtos nepriklauso
mos Baltgudijos valstybės 
atkūrimo 50 metų sukaktį. 
Clevelande tą šventę ruo
šiasi minėti Amerikos Balt- 
gudžių Sąjunga, kuriai va
dovauja Serge Karnilovich, 
Ta proga kovo 31 d., 2:30 
vai. p. p, ruošiamas banke-

'bEETHINGS 
IN A NEW LIGHT

H E AR;
George Moore, Dr, lsrael Ruhin, ' 

Nicholas A. Bucur
DISCUSS:

Contrait Between Negro and 
European Immigranta 

ON

STUDI013 ,
Thursdays 10 PM-Midnight /
< UJEREdB /
N. host: JT

Frank/in^r
IMI .... i.in ■

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: s'”“
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

KOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilIiam 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

CLEVELAND, Ohio

tas Sheraton Cleveland vieš
butyje. Banketo metu kal
bės garbės svečiai kongr. 
M. A. Feighan ir County 
Auditor Ralph J. Perk. Į 
banketą kviečiami ir kitų 
tautybių atstovai.

• Jose Greco ir jo ispa
niškų šokių grupė pasiro
dys Clevelande kovo 23 d., 
8:30 vai. vak. Music Hali. 
Programoje — ispanų žan
ro šokių virtinė, pradedant 
klasiškų baigiant tautinių 
šokių variacijomis.

Bilietai baleto vakarui 
gaunami Cleveland Operą 
Assoc. kasoje, 2816 Euclid 
Avė., Burrows ir Higbees 
centrinėse krautuvėse.

• Ledo baleto artistė Pąt- 
ty Cunningham "pagelbsti” 
paslydusiam arkliui, kuria
me randasi Diek Cooper ir 
Rik McKinnon,

Ice Follies vyks Arenoje 
nuo kovo 19 iki kovo 31 d.

KRITIKA TURI BŪTI OBJEKTYVI
"Kovotojų” Kantata, 

kurią "Dainavos” an
samblis su talkininkais 
atliko Chicagos Operos 
namuose Lietuvos Nepri
klausomybės 50 metų su
kakties minėjimo proga 
nebuvo tik dienos blyks
telėjimas. Klausytojų 
širdyse teigiami ar nei' 
giami įspūdžiai pasiliks 
ilgai ir tai minės neeili
nę kūrinio ir paties kon
certo reikšmę. Jei muz. 
J. Žilevičius, J. Bertu
lis (spaudoje), J. Zda
nius (žodžiu) "Kovotojų” 
kantatą įvertino palygi
nus gana teigiamai, B. 
Chomskio žodis Drauge 
buvo gana griežtas.

Rašančiam šiuos žo
džius yra žinoma sim
foninio orkestro mene-

• Įdomios diskusijos vyks 
ketvirtadienį, kovo 21 d., 10 
vai. vak. per WERE radijo 
stotį. Diskusijų tema — pa
lyginimas negrų ir europie
čių imigrantų Clevelande. 
Diskusijose dalyvaus G. 
Moore, dr. I. Rubin ir adv. 
N. A. Bucur.

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius. naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone, 
virš Superior Saving banko 
patalpų. Teirautis telefonu: 
431-2497.

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

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

Turime gerą pasirin
kimą namų naujosios 
parapijos rajone ir Cle
velando priemiesčiuose. 
Taip pat imame namus 
pardavimui visuose spal
votų rajonuose.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne 
Real Estate

KE 1-4080 — namai,
MU 1-6100 - įstaiga.

HELP WANTED MALĖ

MEN EXPERIENCED IN
Turning Broaches, O. D.
Grinding Broaches, or 
Surface Grinding G. 

Broaches.
Apply at Plant 

U. S. BROACH & 
MALHINE CO. 
20201 Sherwood 
Detroit, Mich.

(31-33)

WANTED
IST CLASS 

DIEMAKERS
Proof of 4 years experience. Workin« 
58 hours a week. Top rates $4.90 per 
hour to atari.

ALL FR1NGES. 

WELLES DIE & 
ENGINEERING CO. 

12855 Burt Rd., Detroit, Mich. 
EMPLOYMI NT OFFK E OPEN FROM 

10 AM TO JO P. M. DAJLY 
EXCEPT SUNDAY

(30-34)

F E M A L E

WOMEN SEWERS WANTED 
Work at honttf doing sintplr xcw- 
in^. We supplv material* and 
|>ay shipping bot h wavs. Good 
rate of pay. Piecr work. Writ«* 

Ovpl D. Jatnslvr CnduKtricM. 
Ine., |(H> Ashman. Saldi Stv.

Mich. 49783. «»•*>• 

džerio nuomonė, kurią 
jis išreiškė tuojau po 
koncerto: "Mr. Armo
nas, you are a fine con- 
duetor and a gentleman. 
Your eondueting i s so 
clear and beat issoper- 
fect that for orchestra 
players makes so easy 
to follow you".

Esant tokiam įvairiam 
nuomonių sūkuriui (o 
mums džiugu, kad ameri
kietis specialistas kon
certą įvertina gana tei
giamai), įdomu patirti 
paties kantatos kompozi
toriaus nuomonę, nes jis 
iš Bostono buvo specia
liai atvykęs pasiklausyti 
savo naujausio kūrinio, 
dalyvavo generalinėje 
repeticijoje ir pačiame 
koncerte. Įkomp. J. Gai
delį kreipiausi laiškų pa
siųsdamas vieną plačios 
skalės klausimą:

— Kokį įspūdį Jum s pa
liko "Kovotojų" kantatos 
išpildymas Chicagoje ir 
kokia nuomonė dėl B. 
Chomskio gan griežtos 
recenzijos?

— Man, kaip kantatos 
muzikos autoriui negra
žu kalbėti apie tą B. 
Chomskio recenzijos 
dalį, kurioje jis liečia 
kantatos vertę. Galiu ir 
reikia kalbėti apie tai, 
kaip jis vertina kantatos 
išpildymą. Negalima kaž 
kokiu tikslu paremtais 
išskaičiavimais klai
dinti visuomenę.

Bet prieš tai noriu pra' 
sitarti apie vieną kitąpa- 
šalinį dalykėlį tame 
Chomskio rašiny. Jis ra
šo: "kaip reikia suprasti 
"moderni"— jei dabar
ties muzika, kaip jis (Gai
delis, J.G.) sako, jo šir
dies negraudina?" Aš sa
vo atsakymuose p. K. 
Bradūnui (Draugas, Nr. 
23 (4) II dalis) pusiau 
juokais pakalbėjęs apie 
moderninę muziką, iš
vardinau keturis kompo
zitorius - avangardis
tus. Iš tų keturių, apie 
dviejų muziką sakiau 
"mano supratimu (jų mu
zika) yra nauja, įdomi ir 
gal turininga". Apie kitų 
dviejų: ... "Tik deja, 
kiek man teko girdėti jų 
muzikos, tai ji mano šir
dies nesugraudino". Man 
rodos čia aiškiai pasaky
ta, kad ne visa moderni 
muzika man nepatinka.

Kitas dalykėlis. B. 
Chomskis bando aptarti 
mano muziką aplamai. 
Man kilo abejonė, ar jis 
ją pažįsta, ypač simfo
ninę, kuri, mano supra
timu, yra labiausiai ma
no. Tiesa, buvo išpildyta 
paskiruose koncertuose 
dvi dalys mano simfoni
jų. Buvo pagrota visa VI 
-ji simfonija, prof. Vy
tautui Mari jošiui diriguo
jant, bet žinau, kad 
Chomskis to viso negir
dėjo.

O dabar prie reikalo. 
B, Chomskis, rašyda
mas apie "Kovotojų" iš
pildymą, visas savo pa
trankas, be jokių apsiri
bojimų, nukreipia į diri
gentą P. Armoną. Man 
atrodo, kad taip žiauriai 
pulti, ir dar neužtarnau
tai, yra mažiausiai ne
moralu. Chomskiui Ar
monas, kaip simf. orkest
ro dirigentas — nulis. 
Betgi Armonui nenaujie- 
na diriguoti simf. orkest
rą. Vokiečių okup. laiku 
jis bene 3 metus statė 
įvairias operetes su 
simf. orkestru Šiaulių

KAZIUKO MUGĖ DETROITE

Detroito skautų Kaziuko mugę atidarė LB apyl. pirm. J. Urbo
nas, asistuojant tuntininkams C. Anužiui ir A. Tamulionytei.

Žiežirbos skilties skautės prie savo stalo Kaziuko mugėje. 
J. Preibio nuotraukos

Valst. Teatre. Ir visos 
operetės praeidavo 
sklandžiai ir su pasiseki
mu. Jam teko diriguoti 
Vilniaus Filharmonijos 
orkestrą. Taip pat Ar
monas yra nemažai gro
jęs simfoniniuose orkest
ruose. Ogi žinome, kad 
pasaulyje yra nemažai 
žinomų dirigentų, groju
sių simfoniniame orkest
re. Be to, Armonas yra 
labai darbštus žmogus, 
o tai daug reiškia.

Statant didesnį ir 
komplikuotesnį muzikos 
veikalą, svarbiausias ir 
dažnai sunkiausias yra 
dirigento darbas,kaip sa
koma, veikalą "sudėti". 
Pats Chomskis sako, kad 
"Kovotojai" dirigentui 
sunki problema. Ir, štai, 
kaip matėm ir girdėjom, 
Armonas kantatą puikiai 
"sudėjo"! — Ji praėjo 
be sutrikimo. Tiesa, Ar
monas nesišvaistė para
diniais mostais, bet jo di
rigavimas buvo geras, ki
taip — viskas būtų su
griuvę pačioj pradžioj. 
Ir vis tik Chomskis turi 
drąsos sakyti, kad kanta
tos premjera praėjo be 
dirigento.

Stigo detalių išbaigi
mo — reljefiškumo? — 
žinoma, stigo. Tą žino ir 
pats Armonas. Juk sta
tant "Kovotojus”, orkest
rinių repeticijų buvo ne 
tiek , kiek reikėjo, bet 
kiek lėšos leido. Orkest
rui buvo visai nežinoma 
kantatos vokalinė pusė, 
todėl orkestras negalė

jo per 2 repeticijas pa
sidaryti labai jautriu an
samblio dalyviu. Tik se
kančiose repeticijose bū
tų galima ieškoti plony
bių. Svarbiausi dalykai 
masiniame išpildyme, 
kaip šis, buvo geri kan- 
tantos dalių tempai, ge
rai suprastos nuotaikos 
ir pusėtinai įvairi dina
mika.

Gal Chomskis, kriti
kuodamas kantatos išpil
dymą, laikosi profesio
nalų principo: man ne
svarbu jūsų pasiruoši
mo sąlygos, svarbu kaip 
jūs pasirodot. Gerai,bet 
tada ir kritikas turi būti 
profesionalas.

Paliesdamas solistus, 
Chomskis sako, kad Vo
kietaitis dažnai skęsda- 
vęs orkestro bangose. 
Sėdėjau pačiam salės 
gale (ložėj) ir galiu pa
sakyti, kad kiekvienas 
solistas protarpiais 
skendo žemam registre, 
bet tik mažiausiai Vokie
taitis.

Chomskio rašinio tiks
las — suniekinti Armo
ną, kaip simf. orkestro 
dirigentą lietuvių visuo
menės akyse. Kam jam 
to prireikė?

Kritika gali būti labai 
aštri, bet ji turi būti ži- 
noviška ir objektyvi. Ta
da ji naudinga ir meni
ninkui ir visuomenei. Ta
čiau ši Chomskio recen
zija — jokia recenzija, o 
tik klaidinančių minčių 
ir retorikos graudžiai 
linksmas popuri.

VI. Rmj.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

OMAHOS LIETUVIŲ RAMBYNAS 

DAINUOJA

DIRVOS NOVELĖS 

KONKURSAS
Šiais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktu

viniais metais mecenatas SIMAS KAŠELIONIS DIRVOS 
novelės konkursui skiria dvi premijas: I — 300 dolerių ir 
II — 150 dolerių.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą ir turinį patiems pasirinkti, tačiau šiais sukak
tuviniais metais premijuojamos novelės turėtų būti 
patriotinio pobūdžio literatūriniai kūriniai.

ILGIS. Novelės rankraštis turi būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau tole
ruojamos išimtys pagal novelės siužetą ir meninę 
vertę.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai turi būti 
paruošti tik rašomąja mašinėle ir pasirašyti slapy
vardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pride
damo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto
riaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. 
Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: 
nelaimėjus — neatplėšti.

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

LAIKAS. Paskutinė konkursiniams rankraščiams įteikti 
data: 1968 m. gegužės 31 d.

JURY KOMISIJA. Sudaryta iš trijų asmenų, ji visiškai 
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, 
kas premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. 
Jeigu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateiktų 
novelių nepremijuotina, premijos ar premija šiais 
metais neskiriama, perkeliama į ateinančius metus 
ir panaudojama greta eilinės ateinančių metų pre
mijos.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui ar laimėjusiems auto
riams 300 dolerių ir 150 dolerių premijos bus įteikia
mos 1968 metų rudenį. Konkurso skelbėjas Dirvos 
laikraštis turi teisę premijuotąsias noveles be papil
domo atlyginimo spausdinti Dirvoje, atskiru leidiniu 
ar novelių rinkinyje. Autoriai gali premijuotąsias 
noveles spausdinti antruoju leidimu arba jų siuže
tais rašyti dramas, poemas ar romanus.

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

50,000 DOLERIŲ 
LIETUVIŲ REIKALAMS

Netoli Bostono esančiam 
miestelyje, Nevvtone, vie
nas lietuvis, norėdamas pri
sidėti prie lietuvybės išlai
kymo Amerikoj, vasario 16 
d. progą, visa savo turtą su
moje 50,000 dol. užrašė lie
tuvių tautiniams reikalams, 
šią sumą paskirstė taip: 
25,000 dol. Lietuvių Fondui, 
15,000 dol. — Kenebunk- 
port, Maine, pranciškonų 
vienuolynui ir mokyklai, 
10,000 dol. Putnamo sese
lėms ir jų stovyklai bei se
nelių prieglaudai.

Testamentą surašė adv. 
M. šveikauskienė, testamen 
to vykdytojais paskirti trys 
Bostono Lietuvių Fondo at
stovybės nariai.

MELDŽIASI Už KUN. L. 
JANKŲ

Lenkijoje, Suvalkų kraš
to lietuviai, patyrę apie 
kun. L. Jankaus mirti, la
bai nusiminė, nes laiko, kad 
tik veikliojo kunigo dėka 
jie gaudavo BALFo siunti
nius ir galėdavo šiaip taip 
išbristi iš vargo, štai, viena 
gausios 9 vaikų šeimos mo
tina, pati būdama ligonė

Širdingiausią užuojautą reiškiame mielai

EMILIJAI N O A K I E N E I,

liūdinčiai brangaus brolio JONO netekus

Antanas ir Genovaitė Diržiai

jau ilgesnis laikas, neseniai 
priėmė globoti dar ir savo 
mirusios sesers tris vaikus 
— našlaičius, nes nėra kam 
globoti, vyras — džiovinin
kas, ligoninėje. Tad ši šei
ma dažnai būdavo BALFo 
pašelpiama. ši moteris ką 
tik gautame laiške taip ra
šo: "Labai mums buvo gai
la to kunigėlio, kad jis nu
mirė: toks geras buvo. Mes 
visi atgiedojom "Graudžius 
verksmus’’ už jo sielą ir 
šventas mišias už jį auko- 
jom, ir visi kasdien melsi
mės už sielą kunigo Jan
kaus. Amžiną atilsį jo sie
lai. Amen.” — ab

• Algirdas Brazis, bari
tonas, buvęs Metropolitan 
Operos solistas, Chicagos 
Lietuvių Operos statomoje 
"Fidelio" operoje dainuos 
Pizarro, kalėjimo viršinin
ko, partiją. (Sk.)

• Dail. Anastazijos Ta
mošaitienės dailės darbų 
paroda vyks Windsoro uni
versiteto meno galerijoj 
nuo kovo 16 iki balandžio 
23 d.

Parodoje išstatyti 25 alie
jaus darbai, 5 guašai ir 15 
gobelenai.

Chicagos Lietuvių Operos dabartinė valdyba, kurios rūpesčiu kovo 23, 24 ir 30 d. Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje statoma Beethoveno opera Fidelio. Sėdi iš kairės: vicepirm. G. Kazėnas, pirm. V. Juš
ka, vicepirm. S. Džiugienė, ižd. A. Smolinskas. Stovi: valdybos narys V. Stropus, sekr. A. Kleinaitis 
ir vicepirm. V. Petrauskas. V. Noreikos nuotrauka

Du tūkstančiai ame
rikiečių klausytojų bu
vo liudininkais įvykio, 
kurį galima būtų pa
vadinti vienu iš didžiau
sių pasisekimų Omahos 
lietuvių chorui "Ramby- 
nas”. Kovo 10 d. Omahos 
miesto auditorijos mu
zikos salėje įvyko Colum- 
bian Fathers 50 m. su
kaktuvinis koncertas, ku
riame dalyvavo daini
ninkė Rosemary Clooney, 
impresionistas Nip Nel- 
son ir Omahos lietuvių 
choras "Rambynas" va
dovaujamas muz. Br. Jo 
nušo.

Laimingu sutapimu,Co- 
lumbian Fathers 50-sis 
jubiliejus buvo labai ge
ra proga priminti ir Lie
tuvos 50-ties m. nepri
klausomybės jubiliejų, 
ką koncerto pranešėjas 
labai vykusiai klausyto
jams ir atliko, kartu la
bai šiltai Omahos visuo
menei pristatydamas ir 
mūsiškį "Rambyną".

Dalyvavusieji koncer
te lietuviai su dideliu 
įtempimu pergyveno 
kiekvieną choro dainą ir 
su džiaugsmu ir pasi
didžiavimu apleido kon
certo salę. Daugelio nuo
mone, muz. Br. Jonušas 
davė tai, kas buvo prie 
širdies ir lietuviams ir 
amerikiečiams: J. Stro- 
lios — Valiok dalgeli, 
K.V. Banaičio — Vai ant 
kalnelio, Br. Janušo — 
Eisiu girion paklausyti, 
J. W. Howe — Battle 
Hymn of the Republic, 
Br. Jonušo — Leiskit į 
Tėvynę, Br. Jonušo — 
Gerk, gerk, girtuoklėli, 
Br. Jonušo — Ramovė- 
nai žengia.

Keturi paskutinieji da
lykai buvo atlikti su Law- 
rence Welk tipo orkestro 
pritarimu.

Kaip pergyveno lietu
viškąją koncerto dalį 
amerikiečiai, apie tai 
aiškiausiai ir įtikimiau- 
siai prabilo laikraščio 
Omaha World - Herald 
muzikinis recenzentas: 
”Gal būt pats didžiausias 
netikėtumas šiame vaka
re buvo Omahos lietuvių 
choro pasirodymas. Tai 
stipri dainuojanti grupė, 
kuri iškiliai pasižymi 
savo puikiais (tautiniais) 
rūbais, pastoviais iki 
tvirtumo balsais ir savo 
gražiomis merginomis.

Omahos lietuvių cho

ras, — tęsia toliau re
cenzentas, atskleidė ir 
skaičių kompozicijų pa
rašytų choro vadovo Bro
niaus Jonušo. Kiek vasa
ros darbų ir maršų dai
nos, tiek ir pavienė gė
rėjų daina priskirtinos 
prie pačių geriausių".

V. Šarka

BOSTON

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ANSAMBLIO 

PARENGIMAS
Š. m. balandžio 21 d. 

John Hancock salėje Bosto
no tautinių šokių ansamblis 
ruošia tautinių šokių šven
tę, kurioje dalyvaus latviai 
ir estai. Pelnas skiriamas 
vykstant į JAV ir Kanados 
tautinių šokių šventę Chi
cagoje, išlaidoms padengti. 
Prašoma visų lietuvių orga
nizacijų nerengti tą dieną 
kitų parengimų.

TAPYBOS PARODA 
BOSTONE

Bostono Baltijos Tunto 
skaučių židinys kviečia 
Bostono ir apylinkės lietu
vius atsilankyti į Danos 
Bakienės ir Jurgio Lauri
naičio tapybos darbų paro
dą.

Paroda įvyks š. m. kovo 
mėn. 30-31 d. Tautinės Są
jungos Namuose, 484 E. 4 
St., So. Boston, Mass.

Parodos atidarymas — 
kovo 30 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Sekmadienį, kovo 31 
d. paroda bus atidaryta nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. vak-

Skaučių židinys

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Švenčiant Vasario 16-tąją vieno didžiausio Baltimorėj Enoch Pratt knygyno vitrina buvo papuošta lie
tuviškais rankdarbiais ir adv. Nado Rastenio kūriniais, kaip tai K. Donelaičio 'Metų vertimu ir origi
nalia kūryba "Trijų Rožių Šventė". Taip pat buvo išdėstytos knygos apie Lietuvą ir Vilnių.

CHICAGO

• Lietuviškų margučių 
dažymas ir dekoravimas 
bus rodomas šeštadienį, ko
vo 30 d. nuo 1 iki 3 vai. p. 
p. Balzeko kult, muziejaus 
patalpose.

Instruktuos p. Ursula 
Astra iš Grand Rapids, 
Mich.

Reikia atsinešti kiaušinių 
ir mažus, aštrius peiliukus.

NEW YORK
• Newyorkiečiai turėjo 

progos pamatyti nepapras
tą koncertą, kuris įvyko ko
vo 10 dieną, Franklin K. 
Lane aukštesniosios mokyk
los salėje, Woodhaven, N. 
Y.

Tai Žymantų šeimos de
vynių asmenų koncertas iš 
Chicagos, kurį atliko šešios 
jų dukros, du sūnūs ir ma
ma. Mažiausia dainininkė 
3-jų metukų drąsiai padai
navo solo nepamiršdama ir 
vaidybos meno. Ji ir vėliau 
drausmingai visą laiką sto
vėjo ir dainavo kartu chore.

Koncerto programą su
darė solo dainos, duetai, 
grupinės deklamacijos ir 
baletas. Dainininkams akom 
panavo muz. A. Kačanaus- 
kas. Koncerto pelnas skiria
mas jaunimo žurnalui "Atei 
tis” paremti. Programos da-

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 5-27R7 
2501 W. 69th St.. Chicago. UI. 60629 — Tel. WA 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 j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos j Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. 21 K AI SKAI

IŠ VISO PASAULIO

• AUKSO KRIZE buvo laikinai 
išspręsta VVashingtone įvyku
sioje 7 valstybių atstovų konfe
rencijoje, laikinai sustabdant 
aukso pardavimą privatiems pir
kėjams. Londono birža būsianti 
uždaryta aukso pirkėjams ligi 
balandžio 1 d.

Auksui įvedama t.v. "dviejų 
kainų" sistema. 35 dol. už un
ciją lieka vyriausybių kaina kei
čiant savo valiutą į auksą. Li
kusiems gi aukso kaina svyruos 
pagal atskirų valstybių biržos 
kainą.

Konferencija priėjo išvados, 
kad "turimas aukso kiekis yra 
pakankamas", turint omenyje 
numatomą sudaryti rezervą.

• APIE 1000 Londone polici
ninkų turėjo susirėmimą su de
monstrantais prie JAV amba
sados. Demonstruota prieš ka
rą Vietname. Daugelis buvo su
žeista ir nugabenta į ligoninę.

• 99 SOV. S-GOS įžymūs ma
tematikai įteikė Kremliui pro
testą dėl mokslininko ir poeto 
Jesenino-Volpino patalpinimo į 
bepročių ligoninę. Protestą pa
sirašiusiųjų tarpe yra Lenino 
premijos laureatų irmoksloaka- 
demijos narių.

• SENAT. ROBERT F. KEN
NEDY paskelbus savo kandida
tūrą į prezidentus, dar labiau 
iškyla jo ir prez. Johnsono ne
sutarimai.

• Giminių paieškomi šie 
asmenys:

Vaitkūnas Izidorius, sū
nus Vinco ir Onos, iš Dag- 
lių. Gyveno Clevelande.

Paieško sesuo Cecilija 
VaitkūnaitėBaušienė.

Vaitkūnas Izidorius gi
męs Lydos valse., kaimas 
Gorgowdy - Radumwoj. No- 
vvogrodzkie.

žinantieji jų adresus ar 
likimą, prašomi atsiliepti:

Boleslaw L. Linga, 58 
Barry Road, Worcester, 
Mass. 01609. (32-33) 

lyvius gėlėmis apdovanojo 
M. šalinskienė, o vakarui 
vadovavo jaunųjų atstovė 
Rima Salytė.

ši didžiulė mokyklos salė, 
kurioje dažnai vyksta lie
tuvių koncertai, dar nie
kuomet nebuvo taip gausiai 
užpildyta publikos, kaip šį 
kartą, kurioje matėsi daug 
pačių jaunųjų lietuviukų ne 
tik iš New Yorko apylinkių, 
bet ir iš New Jersey, Con- 
neetieut ir kitur.
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