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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KALBOS APIE THAILANDĄ
Senato užsienio reika

lų komisija, vadovauja
ma šen. J. William Ful- 
brighto (dem. Ark.), pra
dėjo JAV įsipareigojimų 
Thailandui nagrinėjimą. 
Fulbrighto tikslas visai 
aiškus: jam norisi įrody
ti, kad JAV užsiangaža
vimas Vietname veda 
prie tolimesnio įklimpi- 
mo pietryčių Azijoje. Jei 
karo veiksmai šiaip taip 
būtų baigti Vietname, ko
munistai atidarytų naują 
’iš vadavimo karo'frontą 
Thailande, kurio pakraš
čiuose jau dabar veikia 
komunistiniai partiza
nai. Ir čia, kaip Vietna
me, su jais sunku kovo
ti, nes jie turi tą patį 
sąjungininką — džiung
les ir vietos gyventojų 
pasyvumą.

Thailandas JAV yra 
labai svarbi teritorija, 
ypač turint galvoje karo 
veiksmus prieš šiaurinį 
Vietnamą. Iš čia paky
la dauguma JAV bombo
nešių skridimams į šiau
rę. Kalbama, kad iš čia 
o ne iš tolimos Guamo 
salos, netrukus pakils 
ir didieji B-52 bombo
nešiai. Jau dabar avia
cijos saugumui patikrin
ti Thailande esą per 
27.000 amerikiečių ka
rių. Savaime aišku, kad

ŠIANDIEN IR RYTOJ
KAIP BAIGTI karą Vietname? Šis klausimas šiandien daug 

kur diskutuojamas, bet neatrodo, lad lengvai bus surastas spren
dimas.

Artėjant rinkimams Amerikoj, reikia laukti iš Johnsono naujų 
taikos pasiūlymų, bet abejojama, ar tai duos kokių rezultatų. Nors 
taikos raktas yra Hanojuje, bet ranka, kuri laiko tą raktą(yra Peki
ne. Gi Mao galvoja, kad padėtis Azijos pietryčiuose jam yra palan
ki ir nėra ko skubėti su taika. Jo užsienių reikalų ministras Chen 
Yi nupiešė apokalipsini vaizdą, jei amerikiečiai išdrįstų pulti Kini
ją. "Net jei svarbesnieji Kinijos miestai būtų paversti pelenais? sa
ko jis/visos Azijos valstybės, kuriose yra amerikiečių bazės, pasi
darytų karo lauku".

Išvengti tokio pasaulio sukrėtimo, buvęs NATO gen. sekr. 
Paul Henri Spaak siūlo Prancūzijai ir Lenkijai imtis tarpininkavi
mo tarp Rytų ir Vakarų, taikos atstatymui Vientame.

Washingtono taikos tezė paprasta. Tegu Šiaurės Vietnamas nu
stoja rėmęs vietkongą ir vėl visas bus tvarkoj. Amerikiečių kariuo
menė pasiliks Vietname tol, kol Saigono vyriausybė pasidarys pa
jėgi pasirūpinti krašto saugumu.

Tokia taika sunkiai priimtina komunistams, nes tai reikštų 
pralaimėjimą Maskvai, Hanoi ir Pekinui.

Hanoi taikos tezė tokia: Ženevos susitarimai sulaužyti. Rei
kia būtinai juos atstatytų Svetimos kariuomenės turi apleisti Viet
namą. Po to bus galima pravesti laisvus rinkimus ir tik tada kal
bėti apie Vietnamo suvienijimą. Hanoi reikalauja, kad amerikiečiai 
tuojau pat pasitrauktų.

Tokia taika nepriimtina Saigonui ir reikštų Amerikos dideli 
politini pralaimėjimą.

Kodėl Š. Vietnamas turėtų priimti amerikonišką taikos pasiū
lymą? Kautynių lauke vietkongas nepriverstas ieškoti taikos. Prie
monės, kurias jis turi, neleidžia pralaimėti. Jei šiuo metu ir nega
li tikėtis karinės pergalės, tai amerikiečiai irgi neatsiekė politinių 
laimėjimų ir jiems nepavyko sumažinti vietkongo kontrolę. Pagaliau, 
užnugaryje yra Sovietų Rusija ir Kinija, kurios dar pilnumoje neįsi- 
jungė { karą.

Kodėl amerikiečiai turėtų priimti Šiaurės Vietnamo taikos są
lygas? Kautynių lauke jie nepriversti ieškoti taikos. Priemonės, 
kurias turi,neleidžia karo pralaimėti. Karo išlaidos nėra tokios di
delės, kad Amerikos ekonomija negalėtų pakelti. Pagaliau galvoja
ma, kad Maskva neieško pasaulinio karo ir darys spaudimą į Hanoi? 
kad taikytųsi.

Kol kas nė viena pusė neskuba baigti karo. Pagaliau.ko skubėti? 
Vietnamiečiai jau trisdešimt metų kariauja. Tad kokią reikšmę gali 
turėti, jei karas dar bus pratęstas vienus-kitus metus. Čia vyksta 
karas,-kur nė viena pusė negali pralaimėti ir laimėti. Ten lieka vie
na išeitis -- kariauti. Kariauti visą laiką.

LIETUVOJE, šaukiant naujokus į sovietų armiją, du gydytojai 
diskutuoja dėl pašauktųjų sveikatos.

— Ar pastebėjai,-- sako pirmasis gydytoja?, --dauguma pašauk
tųjų turi blogus dantis.

-- Tai pastebėjau. Tur būt nuo blogo maisto, -- sako antrasis. 
-- Nemanau. Greičiausiai dėl trūkumo deguonies.

-- Dėl trūkumo deguonies?
-- Aišku. Kas šiandien gali išdrįsti atidaryti burną?...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tai skatina komunistus 
padaryti jų gyvenimą ga
limai sunkesnį. Nese
niai pasklido žinios, kad 
Thailando kariai kartu su 
amerikiečių ’special 
forces’ kovojo kartu 
prieš komunistinius par
tizanus. Nors tos žinios 
išplaukė iš aukšto Thai
lando kario (jų aviaci
jos maršalo), jos buvo 
skubiai Washingtono pa
neigtos. Prieš rinkimus 
labai nesinorėtų prisi
pažinti, kad galimas nau
jas frontas ir naujos au
kos. Savaime aišku, kad 
Maskvai ir Pekinui labai 
malonu, kai amerikie
čiai vis daugiau klimps 
ta į pietryčių Azijos ba
las, tačiau, iš kitos pu
sės, kas gi daugiau lie
ka? Palikti jas komunis
tams?

Intervencijos pietry
čių Azijoje kritikai už
miršta, kad tas įsikiši
mas amerikiečiams da
vė ir naudos. Jis leido 
toms Azijos valstybėms, 
kurias dar neužliejo rau
donasis tvanas, sustip
rėti. Karo veiksmai, 
nors apie tai negražu 
kalbėti, sustiprino jų 
visų ūkį, kas savo keliu 

pakėlė gyventojų gerovę 
ir tuo pačiu pasitenkini
mą esama santvarka. Be 
Vietnamo nebūtų pasi
keitimo ir Indonezijoje.

Nors iš administraci
jos pusės ir yra aiškus 
noras apie Thailandą 
daug ir garsiai nekalbė
ti, tačiau tai negali su
stabdyti nei Fulbrighto 
nei laikraščių kolumnis- 
tų. Ir pradėjus. linksniuo
ti Thailando vardą tuojau 
pat pasigirs sena ir įky
rėjusi melodija. Pavyz
džiui, kolumnistas Char- 
les Bartlett, rašydamas 
ta tema ? jau užtraukė:

"... atsakymas į par
tizanų veiklą nėra, kaip 
valdantieji Thailando ge
nerolai mano, karinio 
spaudimo padidinimas. 
Tikras atsakymas yra so
cialinė reforma, įvedi
mas demokratijos ir 
priemonės įjungti pa
kraščių kaimiečius į 
centrinį ūkį".

Viešpatie, koks nesu
sigaudymas! Lietuva, 
gali sakyti, be šūvio pa
sidavė pirmajai bolševi
kų okupacijai ne dėl to, 
kad jos gyventojų pragy
venimo lygis, palyginus 
su kitoms Vakarų Euro
pos valstybėm, būtų bu
vęs žemas ir ne dėl to, 
kad ten nebuvo demokra. 
tinio režimo, bet grynai 
dėl to, kad jėgos lyg
svara buvo bolševikų pu
sėje ir priešintis, nors 
ir būtų buvę labai gra
žu ir garbinga, tačiau ga
lų gale nenaudinga, nes 
vestų prie tautos išnai
kinimo. Visai panašus 
likimas ištiko ir Čeko
slovakiją, nors joje pra
gyvenimo lygis buvo 
aukštesnis ir demokra
tija išsilaikė iki pat vo
kiečių okupacijos. Iš to 
reikia padaryti išvadą, 
kad didelės ir mažos 
valstybės konfrontacijo
je, mažoji kapituliuoja, 
nepaisant visų jos pra
našumų. Tuo konstatavi
mu nenoriu paneigti san
tvarkos ir žmonių nuo
taikų reikšmės. Kai ka
da, tam tikrose politinė
se ir geografinėse sąly
gose jos triumfuoja,pvz.

(Nukelta į 2 psl.)

- Aš savo karius panaudosiu, kai tavasis visiškai pavargs!

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas įteikė sukaktuvini medalf JAV atsargos admirolui H.B. Milleriui, 
ilgamečiam Free Europe radijo prezidentui., dideliam Europos pavergtųjų tautų bičiuliui, kuris nuo 
1957 m. yra paskirtas Pan American Airways specialių reikalų direktoriumi. Nuotraukoje Pavergtųjų 
Tautų Seimo atstovai su adm. H.B. Milleriu. Stovi iš kairės: estas Alexander Kutt, albanas Vasil Ger- 
nenji, adm. Miller, Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pirm. Vaclovas Sidzikauskas ir Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo gen. sekretorius Edmund Gaspar. Pavergtųjų Europos Tautų Seimui priklauso Alba
nija, Bulgarija, Čekoslovakija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija ir Vengrija.

nūs ir darbą šio krašto 
gerovei.

Vyskupas Clarence G. 
Issenmann automatiškai 
perima Clevelando katali
kų diocezijos vadovo pa
reigas.

V. VIZGIRDA 
LIETUVOJE

* Dailininkas V. Viz
girda, iš Bostono, rug
sėjo 13 vakarą atvyko į 
Vilnių. Rytojaus dieną 
buvo nuvestas į darneuž-

Clevelando katalikų 
diocezijos Arkivyskupas 
Edward F. Hoban mirė 
sulaukęs 88 m. 24 me
tus išbuvus didžiausios 
katalikų diocezijos va
dovu, velionies darbas 
ypatingai pasižymėjo 
naujų parapijų, mokyk
lų ir prieglaudų steigi
mu. Jo iniciatyva pavy- darytą jo kūrinių parodą 
ko didžiulė rinkliava 
naujų gimnazijų staty
bai. Vajaus metu sukel
ta arti 20 mil. dol.

Arkivyskupo E.F. Ho- 
bano palaikai ilsėsis jo 
statytoje Šv. Jono kated
roje, Clevelando miesto 
centre, po iškilmingų lai
dotuvių.

Visų tikybų dvasios va
dai, Ohio gubernatorius 
J. Rhodes, burmistras 
R.S. Locher ir eilė kitų 
iškėlė velionies nuopel-

Dailės muziejuje. (Dai
lės muziejaus direkto
rius Pr. Gudynas, paro
dą surengęs ir kvietęs 
dail. Vizgirdą jos pasi
žiūrėti, keletą valandų 
prieš V. Vizgirdai at
vykstant į Vilnių, jau bu
vo išvykęs į Uljanovską 
Simbirską Lenino garbin
ti). V. Vizgirdai buvo pa
rodyta taip pat dailininko
L. Kazoko bei kitos ten 
pat esančios parodos ir 
dailininkų dirbtuvės. (E),

IŠVISO PASAULIO

* PASIKEITIMAI JAV vy
riausybėje buvo nemaža staig
mena. Prezidento Johnsono pa
skelbti pakeitimai privertė 
spaudą ir jtakingesnius politi
kus pareikšti gan toli siekian
čius komentarus.

Teisingumo D-to vadovo Ni- 
cholas Katzenbacho paskyri
mas Dean Rusk padėjėju vienus 
verčia spėlioti, kad tuo ruošia
mas kelias Rusk atsistatydi
nimui, nors Katzenbachas ne
turi diplomatinės patirties, kad 
užimti jo vietą. Kiti spėlioja, 
kad Katzenbachas buvo paže
mintas tarnyboje dėl nepakan
kamos iniciatyvos negrų pilie
tinių teisių įgyvendinimo klau
simuose.

Katzenbachas paskirtas atsi
statydinusio George W. Bali 
vieton. Valstybės Departamen
to padėjėjais dar paskirti — 
ambasadorius Maskvoje Foy 
D! Kohler, sovietinių reikalų 
žinovas ir Eugene V. Rostov.

* JAV AMBASADORIUS prie 
JTO A. Goldbergas tos organi
zacijos pilnaties sesijoje pa
reiškė, kad JAV sutinkančios 
atitraukti savo kariuomenę iš 
Vietnamo, jei tą patĮ, tarpt, 
organizacijos priežiūroje, pa
darys ir Š. Vietnamo vyriausy
bė.

Komentuojant Goldbergo kal
bą Sov. S-gos atstovas N. T. 
Fedorenko pareiškė, kad apie 
pasakytos kalbos problemą rei
kią spręsti ne iš jos žodžių, 
bet iš darbų. Kalba buvusi dek- 
laratyvinė su jau girdėtais gar
sais ir tonais.

Daugelio kitų valstybių atsto
vai Goldbergo kalbą priėmė pa
lankiai, ypatingai kad joje buvo 
užakcentuota Š. Vietnamo ir R. 
Kinijos teritorijų neliečiamybė 
ir status quo jųjų režimuose.

* NESULAIKOMAI kyla JAV 
maisto ir kt. prekių kainos. 
Rugpiūčio mėn. kainų kilimas 
buvo didžiausias 10 metų lai
kotarpyje. Kiaušinių kainos pa
kilo net 18%, duonos 5% ir t.t. 
Kainų pakilimas pasiekė 3,5% 
daugiau nei tuo pat laiku per
nai. Paprastai rugpiūčio mėnuo 
pasižymi kainų kritimu. Tačiau 
tokį pragyvenimo pabrangimą 
JAV ekonomistai dar nelaiko 
infliaciniu.
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Skaudus Br. Budgino
Kaip jau buvo praneš

ta, inž. Broniaus Budgi
no tragiška mirtis giliai 
sukrėtė visą Los Ange
les ir Santa Monikos lie
tuvių bendruomenę, kur 
velionis buvo visiems ge
rai žinomas ir mėgia
mas. O taip pat plačiu 
liūdesio atgarsiu nuskam 
bėjo per visą Ameriką, 
ypač Chicagos apylinkė
se, kur kadaise Budgi- 
nas yra gyvenęs, gyvai 
pasireiškęs lietuvių vi
suomeninėje veikloje, 
kaip vienas iš pirmųjų 
pokarinių politinių atei
vių, dar 1946 metais pa
siekęs Ameriką ir kaip 
Balfo bei Alto įgalioti
nis netrukus apvažinė- 
jęs daugelį lietuviškų ko
lonijų su prakalbomis. 
Tad visur turėjęs šim
tus draugų ir tūkstan
čius pažįstamų.

Per pastarąjį dešimt-

Kalbos apie 
Thailaadą...

(Atkelta iš 1 psl.) 
Šveicarijoje ir Suomijo
je, tačiau tai greičiau iš
imtis negu taisyklė.

Thailandas, ar kaip sa
kytų komunistai — jo 
valdantieji sluoksniai — 
turi ilgametės nepriklau - 
somybės tradicijas, bet 
nepaisant to, jie mielai 
dedasi prie... nugalė
tojų. Kai britai traukėsi, 
jie susidėjo su japonais; 
tiems baigiant pralaimė
ti, jie pasidarė nuošir
džiausi amerikiečių są
jungininkai. Ir tokiais 
liks kol neįsitikins ame
rikiečių nenoru panaudo
ti savotechninįpranašu- 
mą.

O liečiant geriausią 
ginklą su partizanais, 
jis yra — gera policija. 
Chet Huntley, NBC ko
mentatorius su libera
liais polinkiais, grįžęs 
neseniai iš Vietnamo, pa
reiškė: Ko tam kraštui 
skubiausia reikia, yra 
šimtas, tūkstančių gerų 
policininkų. Šimtai tūks
tančių karių su tankais 
ir sprausminiais lėktu
vais negali apsaugoti kai
mų ir miestų nuo pa
skirų komunistų teroro 
veiksmų. Tai policijos, 
saugumo organų uždavi
nys.

Amerikiečiai labai 
dažnai užmiršta, kad ir 
Sovietijoje eiliniai žmo
nės toli gražu nėra pa
tenkinti savo valdžia-. 
Ir ten Brežnevas, Kosy
ginas, ir kaip jie visi 
vadinasi, yra pašaipos, 
pajuokos ir neapykantos 
objektas. Lygiai taip pat, 
kaip ir Raudonojoje Ki
nijoje ar šiauriniame 
Vietname. Tačiau į vie
šumą tos nuotaikos neiš
eina dėl saugumo organų 
budrumo. Tai dar ne
reiškia, kad ateitis pri
klauso tik totalinėm vals - 
tybėm, nors tokia grės
mė iš tikro egzistuoja, 
bet tik, kad tam tikrais 
atvejais yra skubiai rei
kalingas asmens laisvės 
ir privilgegijų suvaržy
mas tam, kad jas ap
gynus... ateičiai. Tarp
tautinėje politikoje kol 
kas, deja, nulemia ne 
valstybės santvarka ir 
jos piliečių pasitenkini
mas, bet toji jėga, kuri 
susitelkia valdančiųjų 
rankose. 

me,tį buvo gražiai ir itin 
sėkmingai įsikūręs pie
tinėje Kalifornijoje, kur 
pastoviai dirbo Santa Mo
nikos Douglas Aircraft 
didžiulėje lėktuvų staty
bos bendrovėje ir buvo 
pasiekęs aukštos pozi
cijos. Pradžioje dirbęs 
DC-8 sprausminio lėk
tuvo gamybos planavi
muose, vėliau vado
vavęs inžinierių grupei, 
atliekančiai tam tikrą 
darbų dalį prie Saturno 
oro laivų statybos, ruo
šiant Apollo astronautus 
skridimams į mėnulį. 
Dar šių metų gegužės 
mėnesį už savo darbus 
buvo apdovanotas aukštu 
žymeniu.

Nežiūrint savo įtemp
tos profesinės veiklos ir 
tam reikalingų papildo
mų studijų universitete, 
Bronius Budginas visada 
rasdavo laiko aktyviai 
dalyvauti lietuvių visuo
meniniame, kultūrinia
me ir daugelio organiza
cijų gyvenime, savo š vi e 
siu ir maloniu būdu vi
sur įnešdamas jaukios 
nuotaikos ir nešykštė
damas dažniausia stam
biomis aukomis parem
ti daugel pozityvių lietu
viškų darbų.

Todėl š.m. rugsėjo 15 
d. vakare per rožinio pa
maldas Santa Monikos 
Gatės ir Kongsley kop
lyčioje nebesutilpo lan
kytojai, atvykę iš visų 
didžiųjų Los Angeles vie
tovių atsisveikinti su 
velioniu ir pareikšti sa
vo užuojautą jaunai ve
lionio našlei Antaninai. 
Koplyčios vadovybei nu
stačius ribotą laiką, at
sisveikinimo kalbos tu
rėjo būti suglaustos. 
Jas pasakė: prof. dr. K. 
Alminas Santa Monikos 
lietuvių bendruomenės 
vardu; A. Devenienė — 
visų Altą sudarančių or
ganizacijų ir Balfo var
du, papildydama savo as 
meniškais prisimini
mais, kaip viena iš pir
mųjų 1946 m. pasitikusi 
Budginą atvykstant iš Eu
ropos; architektas E.Ar- 
bas — Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Drau
gijos vardu; F. Masai- 
tis — Liet. Kredito ko
operatyvo vardu ir B. 
Raila — Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjungos, 
Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės, Santaros - 
Šviesos Federacijos, 
Amerikos Liet. Tauti
nės Sąjungos ir Los An
geles Tautinių Namų var
du, kur velionis anksčiau 
ar pastaruoju laiku yra 
rodęs daugiausia veik
lumo, dėmesio ir šir
dies.

Rugsėjo 16 d. B. Bud
gino palaikai po mišių 
šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje buvo pa
laidoti Holy Cross ka
pinėse, palydint gau
siems velionio drau
gams ir pažįstamiems. 
Karsto nešėjais buvo 
trys inžinieriai ameri
kiečiai bendradarbiai iš 
Douglas Bendrovės, o iš 
lietuvių artimi velionio 
draugai chemijos dr. 
Vytautas Grakauskas, 
Kazys Vešiota ir Bro
nys Raila.

***
Dar jauno (48 metų, 

bet atrodžiusio žymiai 
jaunesniu pagal savo me
tus), sveiko, energingo 
ir gerai nusiteikusio 
Broniaus Budgino štai-

netekimas
gi ir tragiška mirtis 
rugsėjo 12 d. vakare bu
vo tuo skaudesnė, kad 
dar dieną prieš tai sek
madienį jis su žmona da
lyvavo Bendruomenės 
apylinkės suruoštoje Lie
tuvių Dienoje ir solistų 
S. Baro ir D. Stankai- 
tytės koncerte, kur su
sitiko su šimtais savo 
pažįstamų, vėliau vaiši
nosi ir daugelį kvietė 
sekantį šeštadienį pasi
matyti Santa Monikos lie
tuvių klubo ruošiamame 
baliuje.

Tik "pasimatymas" bu
vo kitoks.

Pirmadienio vakare iš 
Budginams priklausan
čio didelio apartamenti- 
nio namo prie Facifiko 
namų tvarkytojas pa
skambino jog gyventojai 
skundžiasi, kad kažkas 
namuose sugedo ir jie 
nebegauna karšto van
dens. Budginas atsakė, 
kad greit atvyksiąs pa
tikrinti ir pažiūrėti, kas 
taisytina. Kaip statybos 
inžinieriui, tokie dalykai 
jam buvo eilinė rutina. 
Betikrindamas vanden
tiekio įrengimus, jis ra
do reikalą iš viršutinio 
aukšto buto užkopti į pa
stogę. Kadangi buvo jau 
sutemę, pasišviesti iš 
buto prisijungė lempą ir

PAVYKUSI LIETUVIU DIENA IR 
BARO - STANKAITYTĖS 

KONCERTAS
LOS ANGELES, CA

LIF. - Jauno ir ener
gingo Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės 
pirmininko dr. Palu
binsko vadovaujama, apyL 
linkės vadovybė rugsė
jo 11 d., sekmadienį su
ruošė tradicinę Lietuvių 
Dieną parapijos salėje, 
prieš tai kitose vieto
se pravedant įvairias 
sporto rungtynes, kur da
lyvavo daug jaunuome
nės.

Parapijos salėje ta 
proga buvo suruošta ir 
gausiai lankyta iš Pie
tų Amerikos ir Indijos į 
Kaliforniją atsikėlusio 
lietuvio dailininko P. Lu
ko tapybos paroda. Kaip 
iš nuotraukų buvo maty
ti, dailininkas išeivijoje 
yra sukūręs stambių 
skulptūros kūrinių, bet 
savo tapybos darbais 
žiūrovų perdaug neužim
ponavo, dar neišryški
nęs savo originalaus sti

Dalis Los Angeles lietuvių, atsilankiusių { kun. Alg. Kezio fotografijos ir Luko tapybos parodą. 
L. Kančausko nuotrauka

ją laikė rankoje. Grei
čiausia dėl blogai izo
liuotos vielos staiga įvy
ko srovės susijungimas, 
ir jis buvo vietoje mir
tinai nutrenktas. Iššau
kus pagalbą buvo nuga
bentas į ligoninę, bet 
pastangos atgaivinti ne
davė vaisių.

Dr. G.J. Hummer nuo 
mone (artimo velionio 
šeimos draugo, šioje ne
laimėje teikusio daug rū
pesčio ir tėviškai globo
jusio pirmutinio skaus
mo dienomis Broniaus 
žmoną Antaniną), jeigu 
po akcidento pirmųjų tri
jų minučių laikotarpyje 
būtų kas galėjęs suteik
ti ekspertišką pagalbą, 
Budgino gyvybę galbūt 
dar buvo galima išgelbė - 
ti, nors po stambių su
žalojimų pilnos sveika
tos greičiausia jis ne
bebūtų atgavęs.

Kaip ir daugelyje ak- 
cidentų, skaudžiausia 
tai, kad šioji mirtis bu
vo taip nereikalinga ir 
tokia nebūtina, tokia ab
surdiška, išplėšusi iš 
mūsų tarpo stiprų vyrą, 
taip visiems reikalingą 
dabarčiai, atlikusį stam
bių žygių laisvės kovų 
pogrindyje, kentėjusį 
nacių kalėjime ir vi
suomet ryžtingą savo ti
kėjimu Lietuvos lais
vės ateitimi.

B.R.

liaus, tebeieškantis, bet 
vis dar savo kelio nesu 
radęs.

Dailės parodos ren
gimo prasmę daug ryš
kiau ir įtikinamiau pa
teisino tuo pat metu ir 
toje pačioje salėje pa
teikta žinomo fotogra
fo, jauno kun. Algimanto 
Kezio, SJ, meninės fo
tografijos darbų paroda, 
kur žiūrovams buvo tik
ras malonumas pasigė
rėti ir nusistebėti, kiek 
toli gali siekti išprusu
si fotografo akis, sko
nis ir mintis.

Lietuvių Dienos vir
šūnę tačiau sudarė gre 
timoje Marshall audito
rijoje įvykęs mūsų žino 
miausių Chicagos solis
tų Stasio Baro ir Danos 
Stankaitytės koncertas, 
kurio programą elegan
tiškai pravedė jaunas ak
torius Algimantas Že
maitaitis. Raimondai 
Apeikytei pianinu paly-

I Spaudoje 
'pasidairius X

A. RUKUI IŠ SĖJOS
REDAKTORIŲ
PASITRAUKUS

Rugsėjo 17 d. Naujienų 
laidoje apie liaudininkų 
leidžiamo žurnalo Sėjos 
redaktoriaus rašyt. Ant. 
Rūko pasitraukimą rašo
ma:

"Kai gerai, tai ir ne
ilgai... Atstatęs į kojas ir 
davęs veidą LVLS pe
riodiniam leidiniui "Sė
jai", poetas rašytojas An^ 
tanas Rūkas su naujau
stuoju "Sėjos" numeriu 

dint, abu solistai pilno 
koncerto programoje at
liko visą eilę savo mė
giamų arijų ir dainų, 
duetų iš lietuviško ir 
tarptautinės koncertinės 
muzikos repertuaro. 
Apie pusantro tūkstan
čio klausytojų buvo ne 
tik patenkinti, bet ir su
žavėti.

Ypač visus žavėjo Sta
sio Baro tenoras, kuris 
tą dieną buvo ypač ge
ros formos ir solistas 
geros nuotaikos, pada
ręs didesnį įspūdį ir įti
kinęs dainininko talentu 
labiau, negu per anksty
vesnius solisto apsilan
kymus mūsų kolonijoje. 
Koncerto metu Dirvos 
korespondentui teko sė
dėti greta su žinomais 
anksčiau New Yorko 
Metropolitan operos so
listais veteranais Mark 
Chamlee ir jo žmona, 
dabar turinčiais dainavi
mo studiją Hollywoode, 
specialiai atėjusiais į šį 
koncertą, kai juos prieš 
tai lietuviai draugai su
pažindino su S. Baro įdai- 
navimais neseniai iš
leistoje patefono plokš ■ 
telėje. Po kiekvienos 
arijos March Chamlee 
reiškė savo susižavė
jimą ir nusistebėjimą, 
vis kartodamas, kad 
šiuo metu jis labai re
tai teišgirstąs tokių bal
sų, kaip Baro. O kon
certui pasibaigus, pa
galiau pridėjo: gėda Ame
rikai, kad tokio balso 
mes negirdime iš radi
jo stočių ir didžiųjų ope 
rų scenos...

Panašų įspūdį turbūt 
išsinešė ir daugelis šio 
tikrai pasisekusio ir 
aukšto lygio koncerto 
klausytojų lietuvių.

-a. 

atsisveikino. Leidinys 
vėl išėjo rimtas, skonin
gas ir turiningas, įprasto 
sąsiuvininio formato f 40 
puslapių su Vytauto O. 
Virkau pieštu viršeliu ir 
vinjete ir Liūdo Šmulkš
čio, Vytauto Bildušo, G. 
J. Lazausko, Antano Rū
ko, Petro Tarulio, Jero
nimo Cicėno, JonoMildu- 
šo straipsniais, daili
ninkų Antano Tamošaičio, 
Viktoro Petravičiaus, 
Antano Rūkštelės darbų 
reprodukcijomis ir pa
ties redaktoriaus "Už
kampiu".

Savo "Užkampyje" 
red. Rūkas praneša, 
kad su šiuo numeriu jis 
baigia savo darbą kaip 
Sėjos redaktorius.

Atsistatydinimo prie
žastis buvęs redakto
riaus su vyriausiu leidė - 
ju — LVLS-gos CK pir
mininku ir net CK -to vi
cepirmininku nuomonių 
nesutapimas pažiūroje į 
lietuvį išeivijoje ir rusų 
okupoutoje Lietuvoje.

"Kai vyriausio leidė
jo ir redaktoriaus pažiū
ros susikerta, vienas tu
ri pasiduoti", teisin
gai išveda A. Rūkas, 
"šiuo atveju visiškai aiš
ku — kuris. Man neno
rint išsižadėti savo pa
žiūrų, nieko kito nelie
ka, kaip retiruotis. Ką 
ir darau suredagavęs ir 
išleidęs šį numerį". Bu
vę ir daugiau nesutari
mų...

"Sėjos" tolimesnį lei
dimą perimanti viena ak- 
tingiausių LVLS Chica
gos kuopa, kuri šiam dar
bui esanti didžiai pajė
gi, o į jos redakcinį ko
lektyvą grįžtąs buvęs 
pirmasis ir ilgametis re
daktorius G.J. Lazaus
kas.

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED
ALL AROUND 

MACHINISTS & BENCH 
HANDS

Press repair vvork experience on 
large equipment.
Steady work for qualified men.

SUPERIOR WELDING & 
PRESS REPAIR CO. 

24400 Shervvood Centerline, Mich. 
(96-102)

MACHINIST
To do light machine vvork. Experi- 
enced in making tools and fixtures 
for ūse in assembly of small parts. 
Working to close tolerance.

ELMW00D SENSORS 
INC.

1655 Elmwood Avė. 
Cranston, R. I.

An Equal Opportunity Employer 
(100-101)

TRAINESS 
SI’OT WELDERS 

&
PUNCH PRESS

Day and afternoon shifts. 
IIAWTHORNE METAL PRODUCTS 

CO.
4336 Coolidge 

Royal Oak, Mich.
(100-109)

\VANTED JOURNEYMAN 
AUTOMATIC SCREW MACU. MAN 

FOR BROWN & SHARPES 
is needed by a small būt vvell es- 
tablished company. If you are the 
man we ar looking for you can 
secure a good income and future 
with:
LATTNER BROS. MACH1NING CO. 

650 E. Troy, Ferndale, Mich.
3 13 — JO 4-6741

(100-104)

STENOGRAPHER
F.xpd. Able to take shorthand, ūse 
elec typewriter & IBM transcriber. 
Knovvledge general office routine. 
NE plant loc. Crown Products. 2121 
■'Vheatsheaf Lane, Pi 4-4452.

(97-103)

WANTED EXPERIENCE 
or

TRAINEE
LIGHT LATHE OPERATOR
Steady vvork. 5 day vveek. 8 hour day.

Call 313 — JO 4-5993
Ask for TONY MENNUCCI

(96-101)
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MUMS REIKIA KUDIRKOS,
MAIRONIU, VAIŽGANTO..

Prieš metus miręs 
pulk. Pranas Saladžius 
dažnokai parašydavo 
laiškus Dirvos redakci
jai. Būdavo tų laiškų gy
venimiškų, liečiančių
knygų platinimo reika
lus (velionies dėka daug 
A. Smetonos monografi
jos egzempliorių buvo 
išplatinta negausioje Ro
chesterio lietuvių kolo
nijoje), būdavo patrio
tiniu patosu paremtų pa
barimų. Viename iš pas
kutiniųjų velionies pik. 
Fr. Saladžiaus laiškų 
tiesiog šaukte šaukiama, 
kad Dirvai reikia suras
ti Kudirkų, Vaižgantų ir 
Maironių, kurie šauktų 
giliu ir patriotiniu balsu 
drungnėjančius ir atšą
lančius lietuvius bend
ram darbui ir kovai už 
Lietuvos laisvę.

Sunku pasakyti, anuo 
metu negyvenusiam, 
kiek Kudirkos, Maironio 
ar Vaižganto balsas vei
kė į žmones ir kiek jie 
turėjo rimtų ir ištiki
mų pasekėjų, pripažinu
sių juos jau tada prana
šais buvus. Paprastai gi 
esame pripratę žmones 
pagerbti, jų pastangas 
įvertinti ir kartais net 
perdėtai išgarbinti tik 
jiems mirus.

Gal gi ir pastarųjų 
kelių dešimtmečių lai
kotarpyje nestokojame 
žmonių, vienu ar kitu bū
du kviečiančių pabusti, 
nesnausti, dirbti, aukotis 
ir kitaip pasišvęsti bend
ram reikalui. Bet gi ne 
vien kvietimas, ne vien 
bakstelėjimas kitam įpa- 
šonę yra jau patriotinis 
darbas. To darbo apim
tyje yra tokia plati pasi
reiškimo skalė, kad į ją 
įskirti vien žodinį pat
riotizmą būtų daug kam 
didelė skriauda. Tačiau 
ir žodinis, rašytas ar pa
sakytas — darbas negali 
būti nuvertintas. Pri
klauso, ko tuo darbu sie
kiama, kokia tuo darbu 
rodoma intencija, kuri ga-
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Ii likti iki galo ir nepa
sakyta.

Patriotinis darbas nė
ra skirtas vien idealams 
skel bti, juos priminti 
ar vien tik kitus skatin
ti tuo darbu susidomėti. 
Tame darbe yra, jų bu
vo ir anais laikais, to
kių gyvenimiškų ir prak
tiškų reikalų, kurie gal 
neskamba taip skambiai, 
kaip Marionio dainos, 
neskamba, kaip Kudir
kos Varpas ir nežavi, 
kaip Vaižganto liepsnin
ga mintis. Bet ir jie yra 
reikalingi, naudingi ir 
prasmingi. Ir tų darbų 
atlikėjai neturėtų būti iš 
anksto nuvertinami vien 
dėl to, kad jie neprašo 
jau dabar sau paminklų, 
odžių ar kantatų.

Kartais, prisiminęs 
gražių minčių kupinus 
pulk. Fr. Saladžiaus laiš
kus, pamatai, kad beieš
kant tų naujų Kudirkų, 
Vaižgantų ir Maironių, 
susiduri su visai prie
šingu, kad ir "gyveni
mišku" reiškiniu — pat
riotinis darbas ir žodis 
yra tik tas, kurį AŠ da
rau ir sakau, ir šalia to 
turi būti dar toks žmo
gus, kuris privalo būti 
smerkiamas ir paneig
tas už tai, kad jis kar
tais ne taip galvoja. Su
siduriame dažnai su to
kia kategorija "patrioti
nės muzikos'‘žinovų, ku
rie bando tave įtikinti, 
jog smuiku lengviau gro
ti — kelias stygas iš
metus.

I patriotizmą, į jo ide
alus veda įvairūs keliai. 
Malonūs buvo pulk. Fr. 
Saladžiaus žodžiai, jo pat- tų būti apskelbiamas pri- 
riotiniai jausmai. Jis iki 
paskutiniųjų dienų daug 
dėmesio ir daug reikš
mės skyrė savajai spau
dai, knygai, organizaci
jai. Gal dėl to ir jo laiš
kai skambėjo daugiau pa
tosu, o ne konkrečiais 
pasiūlymais, nors velio
nis pats sugebėjo dirbti

NEAPLEISKITE VASARIO 16 GIMNAZIJOS
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso proga viešint Ameri
koje sutikau daugelį tautiečių, 
kurie mane, kaip Vasario 16-tos 
gimnazijos mokinį, klausinėjo 
apie mokyklą. Iš man pastaty
tų klausimų ir taip pat pasikal
bėjimų su jais galėjau susida
ryti vaizdą, kaip Amerikos lie
tuviai į mūsų gimnaziją žiūri 
ir kaip įvertina jos darbą. Man 
buvo nepaprastai džiugu susi
tikti su mūsų rėmėjais, tačiau 
teko labai apgailestauti, kad yra 
žmonių, kurie dėl man tikrai 
nesuprantamų priežasčių yra 
nusistatę prieš Vasario 16 gim - 
naziją ir mėgina ją sužlugdyti, 
trukdydami mūsų rėmėjams 
rinkti aukas. Šitie žmonės puo
la paskirus asmenis, arba yra 
nepatenkinti, kad PLB Vokie
tijos krašto valdyba priėmė iš 
vokiečių valdžios pašalpą, ar
ba ir šiaip iš oro susigaudę 
gandų, jaučiasi įpareigoti 
mums, Vokietijos lietuvių vai
kams, užkirsti kelius lietuviš
kam išsiauklėjimui.

Lietuvių Vasario 16 gimnazija 
iš tikrųjų yra vienintelė įstai
ga, kurioje Vokietijoje gyvenan
tieji lietuviukai ir lietuvaitės 
gali išmokti lietuvių kalbą, ga
li sužinoti apie mūsų tautos

labai konkrečiai ir pras
mingai.

Gyvenimo aplinkybės 
verčia gi. galvoti, kad 
šiandien mažai kas norė* 

lygęs Kudirkai, Vaižgan
tui ar Maironiui. Gal gi 
jų ir turime,ir istorija 
juos tinkamai įvertins. 
Tik skubėdami jų ieško
ti, nenukreipkime vyzdį 
per toli. Jų gali būti mū
sų tarpe. Tik reiktų įžiū
rėti toliau savo nosies 
galo.

ANDRIUS SMITAS
Vasario 16 Gimnazijos 

mokinys

praeitį, pasimokinti Lietuvos 
geografijos ir susipažinti su 
tautos papročiais. Vokietijos lie - 
tuviai dėl dviejų priežasčių sa
vo jaunimo negali minėtų daly
kų išmokyti taip vadinamose 
"lituanistinėse šeštadieninėse 
mokyklose". 1. Vokietijoj lie
tuviai labai išsisklaidę gyvena 
(nuo mano gyvenvietės kiti lie - 
tuviai gyvena tik už 55 km). 2. 
Vokietijoje visos mokyklos ir 
šeštadieniais veikia, taip kad 
reikėtų steigti sekmadienines 
mokyklas, tačiau tokiu būdu mo
kiniams būtų atimta vienintelė 
laisvoji diena savaitėje.

Dėl šių priežasčių, mes, Vo
kietijos lietuviukai, esame lai
mingi turėdami Vasario 16 gim
naziją.

Šioji mokykla nėra paskirų 
asmenų nuosavybė ir todėl dėl 
nusistatymo prieš vieną gimna - 
zijoj dirbantį žmogų negalima 
žlugdyti visos gimnazijos!
Lietuvių Vasario 16gimnazija 

yra visų lietuvių ir ypatingai 
mūsų jaunimo nuosavybė. Todėl 
puolant šią įstaigą, pirmutinėje 
eilėje nukenčia ne koks nemė
giamas asmuo, bet jaunimas.

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba yra priėmusi 500.000 DM 
paskolą iš vokiečių valdžios. 
Sutikau keletą asmeny, kurie tai 
smarkiai kritikavo. Tačiau, kiek 
aš prisimenu, krašto valdyba iš 
anksto buvo paskelbusi vajų ir 
tik patyrus, kad ji reikalingos 
sumos lietuvių tarpe nesurinks, 
priėmė paskolą. Manau, kad tie - 
žmonės, kurie dabar pasisako 
prieš šį valdybos pasielgimą, 
turėjo pakankamai progos ir 
laiko įrodyti svetimųjų pašal
pos nereikalingumą ir parūpin
ti reikalingą sumą pinigų. (Apie 
tai, kad naujieji rūmai mums 
tikrai buvo reikalingi, man at
rodo, nereikia daugiau užsimin
ti. Tai gali patvirtinti kiekvie
nas, kuris mūsų senus, aplūžu

sius ir klasėms tikrai nepri
taikytus barakus matė).

Prašome nepasitikėti viso
kiausiom kalbom tol, kol jos nė
ra pagrįstos. Man, pavyzdžiui, 
buvo primesta, kad mes gimna
zijoje turime tikrų vietinių vo
kietukų, kurie nieko bendro su 
Lietuva neturi. Tai netiesa. Lie
tuvių Vasario 16 gimnazija pri
ima tiktai lietuvių tėvų vaikus.

Be to, mes mokiniai būktai 
nieko negauname valgyti. Ma
nau, kad visi, kurie mane matė
te, galėtut į tai teisingiau atsa
kyti, nes aš tikrai jau nesukūdęs 
atrodau ir jau šešti metai, kaip 
mintu gimnazijos maistu. Ži
noma, mus niekas nešeria kas
dien keptais balandėliais, ta
čiau mes negalime skųstis, kad 
maistas būtų labai blogas. 
Mums vadovybė duoda tokįmais - 
tą, kokį ji pajėgia duoti. Jos 
juk negalima kaltinti, kad Vo- 
kietijoje vaisiai, palyginus su 
Amerika, yra labai brangūs ir 
ji savo kukliomis lėšomis neįs
tengia pakankamai pripirkti.

Dar galėčiau daugelį dalykų 
išvardinti, kuriais nepagrįstai 
puolama mūsų mokykla, tačiau 
manau, kad kiekvienas dabar jau 
gali savo nuomonę susidaryti, 
kiek visokiausiom kalbom gali
ma pasitikėti.

Lietuvių Vasario 16 gimnazija 
įrodė savo naudingumą išleis
dama 59 abiturientus, kurių dau-

Dabartinis dividendu 
ilmokamaa du kart 

per metus.

PLANINGAS TAUPYMAS

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

VIRŠUJE: Korp! Neo-Lithu
ania 1966 m. stovyklos stovy
klautojai su svečiais p. Linkų 
vasarvietėje.

gelis dabar reiškiasi lietuviškoj 
veikloj, kaip prof. Rimvydas 
Šliažas -- buvęs "Ateities" re
daktorius, Arvydas Lingė --jau - 
niausiąs PLB Vokietijos krašto- 
Tarybos narys, J. Klimaitis — 
Hamburgo lietuvių, bendruome
nės pirmininkas, Vincas Bartu
sevičius, dr. Vilius Lėnertas, G. 
Bauras ir kt. Mūsų moksleiviai 
lietuviškais šokiais ir lietuviška 
daina garsina Lietuvos vardą 
svetimtaučių tarpe.

Todėl, broliai ir sesės lietu
viai, padėkite Vasario 16 gim
naziją ir ateityje išlaikyti. Mes, 
tos mokyklos mokiniai, dėko
jam visiems mūsų rėmėjams 
iš visos širdies ir tikimės, 
kad niekas neįstengs sugriauti 
mūsų lietuvišką auklėjimo įs
taigą, ir kad ant šios mokyklos 
bokšto per visas didesnes tau
tos šventes tol plėvesuos Lie
tuvos trispalvė, kol mūsų tėvy
nė atgaus laisvę ir mes galė
sime prisidėti prie jos atstaty
mo.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
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IIEŠĖBAMI CHICUiOJi; PIRKITE MILIUJE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. Chateau Gib. 3 Str-. French

Cognac ................................... ........5th — $4.98
2; Imported Scotch Wiskey

80 proof ..........................
3; Napoleon Brandy ..........
4. Hiram Walkers eoektails

5th — $3.98
5th — $3.35
5th — $2.98

5; Leabfraumilk — German Wine 5th — $0.98
6. Napoleon Vermouth ................... 5th — $1.19
7. Da-Silva Domain Wine ............... 5th — $0.98

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

Chartered and Sapervtoed by the Uated Statės Govsnamat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO S, ILUNOtS

Pfaae VkgUa 7-7747 Jote J. KmmmU Ptm.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS



Nr. 101 — 4 DIRVA 1966 m. rugsėjo 26 d.

LJS postovyklinės išvykos dalyviai su vadovais. L. Knopfmilerio nuotrauka

taro ordiną. Tada rikiuo
tės tvarka suvra ir bro
liai, šaukdami "valio!”, 
kilnoja savo mylimą va
dovą.

Laiminga yra Lietuvių 
Jūrų Skautija, turėdama 
tokius brangius bičiulius; 
kaip Basčius Fewaukee, 
Wis. ir Jonynus Ches- 
tertone, Ind. Tiek Bas
čių ąžuolyne, tiek Jony
nų sodyboje, —visur jau
tėsi rūpestinga šeimi
ninkų globa ir pilnutinis 
jūrinio skautavimo reikš
mės supratimas. Štai su. 
sirinkus visiem laužavie- 
tėn, skautus ir svečius 
sveikina pats šeiminin
kas inž. V. Jonynas, o 
iškylautojų tarpe matosi 
ir jo žmona Irena ir mo
tina A. Jonynienė, ir abi

LJS Rusnės sotyvklos viršininkė jr P. D. Baltramonaitienė svei
kina komendantę valt. K. Stonkutę. Šalia stovyklos adjutantė valt. 
Ž. Bilaišytė. L. Knopfmilerio nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIU JURU SKAUTUOS 
STOVYKLOS UŽBAIGTUVĖS

Toks jau yra lietuviš
kasis paprotys, kad po 
didelių bei sunkių, sėk
mingai atliktų vasaros 
darbų, švenčiamos pa
baigtuvės. Lietuvių Jūrų 
Skautija taip pat prisi
laiko šių gražių tradici
jų ir kiekvienais metais 
užbaigia vasarą stovyk
linėm pabaigtuvėm.

Šiemet East Chicagos 
LJS vieneto vadovo j.p. 
K. Domarko iniciatyva, 
visa Chicagos jūrų skau
tija sugūžėjo į gražiąją 
Vytenio ir Irenos Jony
nų sodybą Chesterton'e, 
Indianoje. Sugūžėjo ir 
daugybė tėvų, draugų bei 
svečių.

Fabaigtuvininkai rin

kosi sode, o iš virtuvės 
sklindantieji aromatai 
kvietė East Chicagos jū
rų skautų mamyčių pa
ruoštiems pietums. Išsi- 
plukdę Jonynų baseine, 
skaniai ir gerai pasi
stiprinę, jaunieji jūrų 
skautai rinkosi aikštėje, 
kurioje visus rikiavo 
Rusnės stovyklos komen- 
dantė valt. K. Stonkutė. 
Svečiai, puslankiu susto
ję, stebėjo iškilmių ei
gą. Jūrų budys A. Slap- 
kauskas priima brolių 
raportus, o sesės rapor
tuoja valt. Kristinai. 
Abu vadovai perduoda ži
nias stovyklų viršinin
kams j.p. D. Baltramo- 
naitienei ir j.p. K. Do

markui, kurie, savo ruož
tu, kreipiasi į vyriau
sius skautininkus: j. 
sktn. A. Gasnerienę ir 
j.v. sktn. E. Vengians- 
ką. Vadovų tarpe mato
si Inkaro Tarybos pirmi
ninkas j.v.sktn. A. Ag
linskas, j. v. sktn. L. 
Knopfmileris, Juodkran
tės tunto tuntininkė j.p. 
D. Bylaitienė ir kt. Pir
muoju įsakymu iškvie
čiamas vienas jūrų skau
tų kandidatas įžodžiui. 
Kelių šimtų liudininkų 
akivaizdoje, jaunasis 
brolis iškilmingai pri
siekia tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, ir 
domėtis jūra. Juodą kak
laraištį riša stovyklos 
viršininkas, gerojo dar-

dukrelės Lina ir Kari- 
lė. Jūrų skautai, dėkin
gi už vietą ir globą, įtei
kia šeimininkui simboli
nę dovanėlę. Fo to seka 
linksmybės: gulbių val
tis visai stovyklų vado
vybei įteikia medalius. 
Medaliai — bulviniai, o 
gavusių nuopelnai — ypa
tingi... juos težino tik 
stovyklavę Rusnėje ir 
Dangėje, sukėlę nemažą 
pavydą tiems, kurie sto
vykloje neturėjo progos 
dalyvauti.

Vakaro laužą prave
dė stovyklos laužavedė 
valt. V. Lauraitytė, daž
nai iškviesdama ir sve~ 
čius dainas bei šūkius 
pravesti.

''Ateina naktis” ir ga
lingas "gero vėjo!” su
glaudė visus vienan skau- 
tiškan būrin, o tėvai su 
svečiais taip pat pasiju
to tikrieji to būrio na
riai.

REIKALINGOS ŽEMAITI
JOS VIETOVIŲ 
NUOTRAUKOS

"Mūsų Lietuvos” (Lietu
vos vietovių aprašymų) au
torius šiuo metu intensyviai 
dirba ruošdamas savo vei
kalo IV tomo — Žemaitijos 
vietovių aprašymus. Norė
damas šios Lietuvos srities 
vietoves išsamiau aprašyti, 
tinkamai pavaizduoti, pra
šo ir "Dirvos” skaitytojų 
pagalbos savo rašiniais, at
siminimais ; reikalingos šių 
vietovių nuotraukos: Aka- 
davo, Alsių, Balsių, Budrių, 
Dabikinės, Didkiemio, En
driejavo, Gardamo, Gardų, 
Gaurės, Gegrėnų, Girėnų, 
Gintališkės, Girdiškės, Gir
džių, Janapolio - Viržuvėnų, 
Juozapavos, Jokūbavo, Juo
daičių, Juodeikių - šaltinių, 
Kalnalio, 'Kantaučių, Kark
lėnų, Ketūnų, Klykolių, Kar 
šuvos, Laukžemės, Lenki
mų, Lomių, Luobos, Lykše- 
lio, Medemrodės, Micaičių,

Milašaičių, Nagarbos, Ne- 
varėnų, Notėnų, Pabalvės, 
Padubysio, Pakėvės, Pajū- 
ralio, Pajūrio, Pagraman- 
č.’o, Pašilio, Renavos, Sarti
ninkų, Stakių, Stalgėnų, 
Šačių, Šimkaičių, Tenenių, 
Tūbinių, Upynos, Varnių 
(buv. katedros), Vaiguvos, 
Varsėdžių, Vaičaičių, Vaiti
mėnų, Vegerių, Ventos gelž. 
stoties, Viešvėnų, Vitsodžio, 
Vėžaičių, Žalpių, žaiginio, 
žygaičių, Žvingių ir kitų.

Gerb. "Dirvos” skaityto
jai prašomi peržiūrėti savo 
nuotraukų rinkinius ir, ra
dus ką tinkamo, savo turi
mas nuotraukas paskolinti; 
turintieji galimybę prašomi 
paprašyti iš savo pažįstamų 
ar giminių. Nuotraukos 
saugomos ir savininkams 
grąžinamos. Talkininkų pa
vardės įrašomos veikalo 
bendradarbių sąraše.

Visais reikalais rašyti: 
Bronius Kviklys, 5747 So. 
Campbell Avė., Chicago, III. 
60629, U.S.A.

Jūrų skautininkas A. Butkevičius apdovanojamas LJS Gintaro or
dinu. L. Knopfmilerio nuotrauka

belio mazgelį — j. v. 
sktn. Tėvas Raibužis, o 
tėvynės ilgesio — jauno
jo skauto tėvelis.

Seka įvairūs apdova
nojimai už gerą skauta- 
vimą. Bematant sesės ir 
broliai pasipuošia Žu
vėdros žymenimis, irk
luotojų ir buriuotojų 
ženklais. Atrodo, šios va
saros stovykloje buvo ge
rai padirbėta, nes tuos 
-visus ženklus niekas leng- gražiai bujojančią lietu- 
vai nedalina, — juos rei
kia sąžiningai užsidirb
ti. Paskutinysis, gal am
žiumi ir vyriausias, ta
čiau siela visad jaunas — 
j. sktn. A. Butkevičius 
už didelius nuopelnus jū
rų skautijai, gauna Gin-

Sutemus, j.v. sktn. E, 
Vengianskas pakvietė iš
kylautojus stovyklinio 
filmo seansui. Prisimi
nimų banga, sąmojingos 
pastabos lydėjo ekrane 
atkartotas vasaros aki
mirkas.

Vėlyvą vakarą neno
romis skirstėsi susirin
kę, dėkingi šeiminin
kams ir vadovams už 
smagią iškylą, už taip

vių jūrų skautiją.
i.j.
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Vyt. Alantas

VISKAS GALĖJO IR
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)

(9)

— Aš turiu žinių, kad tamsta iš šio buto kartais iš
eini labai vėlai naktį, — tęsė toliau kap. Gabriūnas nu
leidęs negirdom mano klausimą. — Ar tai tiesa ?

— Iš kur tamsta žinai?
— Aš turiu šaltinių.
— Šnipų?
— Nesvarbu. Kurią valandą tamsta išėjai iš mano 

buto paskutinį kartą? — paklausė jis šaižiai lyg tardo
mą nusikaltėlį.

— Kodėl tamsta nesikreipi informacijų į savo šni
pus? — paklausiau jį savo rėžtu pašaipiai.

— Kokie tamstos santykiai su mano žmona? — va
rėsi jis toliau tuo pačiu tonu.

— Draugiški.
— Kiek tartų tamsta ją... bučiavai z.
Tas klausimas iš pradžios pritrenkė mane savo ne

tikėtinumu ir intymumu, bet paskum jis man pasirodė 
juokingas, ir aš negalėjau susilaikyti nenusišypsojęs.

— Nebeatsimenu, — atsakiau.
— Vadinas, tamsta ją tikrai bučiavai? — jis pasi

lenkė dar arčiau prie manęs.
— Ne, nebučiavau ...
— Tai kaip, galų gale .bučiavai, ar nebučiavai? — jis 

giliai įtraukė dūmą į plaučius.

Aš tylėjau. Mano įtempta nuotaika atslūgo, ir tas 
jo tardymas mane ėmė žaismingai dominti.

— Dabar klausyk, pone Adomoni, — jis stengėsi su
sivaldyti ir kalbėti ramiai, — aš nenoriu, kad tamsta su 
mano žmona daugiau susitikinėtum, žmonių kalbos ir 
visa kita, suprantate? Mes su žmona susitarėme ... — Jis 
pašoko nuo kėdės, pabrėžtinai tarškindamas pintinais 
priėjo prie durų ir jas pravėręs šūktelėjo: — Aušra, ateik 
čia!

Ji įėjo apsivilkusi juoda suknele lyg gedulu ir pati 
atrodė liūdna su pajuodavusiais paaikiais. Gal ji verkė, 
gal paakius pasidažė tyčia, nežinau, bet kai aš atsidėju
siai pažvelgiau jai į akis, man rodos, kad jose blikstelėjo 
žaismingi žiburėliai.

— Labas, ponia! — aš atsistojau.
— Labas! — ji murmtelėjo nuleidusi galvą.
— Aušra, aš noriu, kad tu pakartotum ponui Ado

moniui ką tu man šiandien prižadėjai ir'prisiekei šv. 
Kazimiero ko plyčioje, — tarė iškilmingai kap. Gabriūnas.

— Tu jam pasakyk, — ji žvilgterėjo į savo vyrą iš 
padilbų. Ji man atrodė kaip nubausta mergytė, o gal tik 
tokią vaidino, negalėjau suprasti.

— Ne, bus geriau jei tu pati pasakysi...
— Aš pažadėjau savo vyrui su tamsta daugiau ne- 

besusitikinėti, — pasakė ji lyg išmoktą rolę ir žvilgterėjo 
giliai man į akis. Man vėl pasirodė, kad jos akyse žybte
lėjo prasmingi žiburėliai.

— Toliau, — ragino jos vyras.
— Ką toliau ?
— Nebeatsimeni? — jis ėmė nekantrauti. — Pasa

kyk jam, kas įvyko šv. Kazimiero koplyčioje.
— Tu mane ten nutempei ...
— Tu pati ten nuėjai.
— Be tavęs aš nebūčiau ėjusi.
— Pakartok, ką tu man pasakei pakėlusi akis į šven

tojo karstą.
— Ką aš pasakiau? Nebeatsimenu... Aš, tur būt, 

pasakiau, kad karstas sidabrinis ...
— Nevaidink! — suriko jis trenkdamas batu į grin

dis ir grėsmingai artindamasis prie jos. — Ką tu man 
pasakei?

— Aš prisiekiau, — vos girdimai prašnabždėjo Auš
ra.

— Ką tu prisiekei?
— Nebesusitikinėti su ponu Adomoniu...
— Tamsta girdėjai? — atsigręžė į mane triumfuo

damas kap. Gabriūnas. — Manau, tamsta padarysi iš to 
atitinkamas išvadas ir man nebereikės griebtis griežtes
nių priemonių.

Aušra atsisėdo ant kėdės ir, pasidėjusi rankas ant 
kelių, žiūrėjo nudūrusi akis į žemę. Tikras atgailaujančios 
ir pasiryžusios pasitaisyti žmonos vaizdas, — man ding
telėjo galvon. Vyras nedrąsiai prisiartino, pabučiavo jai 
ranką ir, lyg ją guosdamas, lyg reikšdamas dėkingumą 
už jos gerus norus, tarė:

— Nusiramink, Aušrele, dabar vėl viskas bus gerai, 
— jis uždėjo ranką jai ant peties.

Ji priglaudė galvą prie jo diržo ir pažvelgė į jį nuolai
džiomis akimis, kaip ir dera paklydusiai ir vėl į vyro 
prieglobstį sugrįžusiai žmonai, tartum sakyte sakydama: 
tu labai geras, atleisk man, dabar ir aš tau būsiu gera. 
Mes būsime labai laimingi!

Aš manau, kad vyras jai patikėjo, kaip patikėjau ir 
aš. Tą akimirką man kažkaip nebebuvo jokios abejonės, 
kad ji nuoširdžiai susitaikė su vyru ir kad mūsų pažin
čiai atėjo galas. Juk jei ji prisiekė prie šv. Kazimiero 
karsto, tai, matyt, ji tą žingsnį padarė ne iš juoko. Aš 
staiga pasijutau toje šeimos susitaikinimo šventėje ne
bereikalingas, pažemintas ir išjuoktas.

— Viso labo, ponia, — aš pasakiau šaltai ir, linkte
lėjęs galvą, išėjau iš salono. Manę išlydėjo šeimininkas. 
Uždarydamas duris aš dar pamačiau jo švytintį veidą ...

(Bus daugiau)
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Realistinė dailė ir Č. Janusas
/

Rugsėjo 17 d. vakare Bostone, 
ALT S-gos namuose pradėtas 
aštuntasis kultūrinių subat
vakarių sezonas ir ta proga su
rengta dail. Česl. Janušo tapy
bos kūrinių paroda. Parodoj iš
kabinti 98 aliejinės ir akvareli
nės tapybos darbai. Parodos ati
darymas susilaukė itin gražaus 
pasisekimo -- apsilankė apie 
150 asmenų, per pirmąsias dvi 
dienas Bostono lietuviai Įsigi
jo apie 20 paveikslų. Paroda 
atidaryta visą savaitę.

Čia yra tie žodžiai, kurie bu
vo tarti daiL CesL Janušo pa
rodos atidaryme.

Pernai kultūrinių su
batvakarių rengėjai savo 
darbų sezoną pradėjo 
dail. Juozo Bagdono dai
lės kūrinių paroda, jei 
taip galima sakyti — 
abstraktinės dailės iš

Dail. Česlovas Janušas, kurio tapybos kūrinių paroda buvo su
rengta Bostone.

pažinėjo išpažintim, o 
šiemet atsigrįžtam į tik
rovės vaizdavimą, į re
alistinį meną, kurio sa
varankus ir tvirtas atsto
vas yra dail. Česl. Janu
šas.

Realizmas ir abstrak- 
tizmas mūsų laiko dai
lės mene yra du kraštuti
numai. Vienas ilgaam
žis, subrendęs, perga
lėm ir garbe švytintis, 
o kitas jaunas eksperi- 
mentininkas, vis dar sa
vo genijaus tebeieškantis 
Ir vienas su kitu jie taip 
sutaria, kaip broliai Abe
lis ir Kainas! Kova vyks
ta jau ilgėlesnį laiką, o 
kuris kurį įveiks, be abe
jonės, nedera spėlioti, 
nes kiekviena prana
šystė slepia savy visą 
eilę pavojų...

Tik kartais keistoka, 
kad ta kova iškrypsta iš 
garbingo disputo ribų. 
Taip yra mūsuose, lietu
vių tarpe, taip atsitinka 
ir vadinamoj didžiųjų tau
tų dailės meno arenoj. 
Realistai drąsiai ir at
virai teigia, kad abstrak
tinė dailė yra asilo uo
degos menas (asilų ir 
beždžionių "kūriniai” tik
rai buvo dailės parodose 
eksponuojami), o abstrak 
tininkai ir modernaus 
meno šalininkai su užsi 
kirtimu tvirtina, kad re
alistai nėra dailininkai, 
jie esą tik fotografai! 
Net tokis nuosaikus žur
nalas kaip Time, kuris

STASYS SANTVARAS

spausdina įvairių dailės 
meno srovių paveikslus, 
vieną sykį paskelbė pik
toku straipsnį, pavadin
tą Išsigimėlių puolimu, 
kuriame, tarp kitko, štai 
ką pareiškė: "Vaizduo
jamojo meno klasikiniai 
pavyzdžiai visada tvirti
no, kad žmogus yra dai
lus. Naujieji žmogaus 
vaizduotojai tą tvirtini
mą atmetė. Jų žmonės 
yra biaurūs, atstumian
tys, grubūs tvariniai”.

Aišku, iš krantų išsi
liejusi upė daro daugiau 
nuostolių negu naudos. 
Ir dailės meno kraštuti

numų kova, praradusi pu
siausvyrą, klaidina pa
čius dailininkus ir vi
suomenę. Mes gerai nu- 
vokiam, kad dailės meno 
pasaulis yra jaudinantis, 
kupinas savo keistų įs
tatymų ir nuotykių. To- 
dėl nevisada lengva dai
lės meno kūrybą supras
ti ir nors kiek platesnį 
jos barą aprėpti. Vei
kiausia dėl to mūsų die
nom meno pasauly tiek 

Č. Janušas Peizažas, premijuotas amerikiečių dailės parodoj.

daug sąmyšio ir nesu
sipratimų. įvairūs eks
perimentai kartais ap
stulbina net ir tuos, ku
rie stengiasi iš arčiau į 
juos pažvelgti.

Lakia velionio Fausto 
Kiršos fraze tariant, pa
simetimo apstu "kairėj 
ir dešinėj”: vieni paro
dų lankytojai atvirai sa
ko, kad jiems dailės kū
ryboj patinka visa tai, 
kas yra tikra ir realu, o 
kiti, regimai bijodami 
būti atsilikėliais ar ne
mokšom vaizduojamojo 
meno naujoviškų apraiš
kų akivaizdoj, stengiasi 
išpažinti tai, kas yra 
kreiva ir sudarkyta tik
rovė. Vieno ir kito kraš
tutinumo žmonės pra
randa daug džiaugsmo, 
jie nepajėgia gėrėtis 
dailės meno kūryba, nes 
užsikirtimas tradicijoj 
ar baimė pasirodyti ne- 
pažangiu varžo jų nuo
širdų ir betarpį kūrinio 
išgyvenimą.

Dail. Česl. Janušas su
teikė mums retą progą 
kiek intymiau pažvelgti 
į realistinę dailę ir nors 
vieną kitą sakinį apie ją 
tarti. Meno istorikas E. 
H. Gombrich, taręs, kad 
meno nėra, o esą tik me
no kūrėjai, taip kalba: 
"Visi mes mėgstam gam
tos grožį, ir didis yra 
laimėjimas tų dailinin
kų, kurie sugebėjo tą gro
žį prezervuoti savo dro
bėse” (ar tie žodžiai ne
tinka ir dail. Česl. Ja
nušo kūrybai vertinti?). 
Tačiau tapybos meno gro
žis slypi ne vien tik sa
vaime gražaus objekto 
ar subjekto vaizdavime. 
Jei mes pajėgtumėm pri
siminti Rubenso pieštą 
sūnaus, mažo berniuko 
galvutę ir Duererio mo
tinos portretą — tuoj 
pamatytumėm skirtumą 
tarp vaikystės giedro 
grožio ir ruščios senat
vės, o tačiau tie abu pro
jektai yra puikūs ir ne
mirtingi dailės meno kū
riniai.

Tiesa, nuo seno žmo
nės mėgsta visa tai, kas 
yra panašu į realybę. Ir 
buvo eilė didelių dailinin - 
kų, kurie iki smulkmenų 
savo drobėsnaperkelda
vo kurį nors gyvį, daik
tą ar augalą. Esu matęs 
senos pilies salę, be
rods, Leonardo da Vin- 
ci mokinių dekoruotą,

Č. Janušas

kur ne tik medžiai ir jų 
šakos yra nepaprastu 
kruoštumu perpinta, bet 
ir atskiri tų medžių la
pai nutapyti. Tačiau bu
vo ir tokių meno kūrėjų, 
kurie detalių nesivaikė ir 
tik vienu kitu brūkšniu 
išreiškė tai, ką jie tik
rovėj regi. Meno žino
vai taria, kad vienų ir 
kitų darbai meniniu po
žiūriu yra vertingi, nes 
kiekviena kita akis tą pa
tį objektą mato vis dau
giau ar mažiau kitokį, vis 
ne tą pačią spalvų gamą 
atspindintį.

Tiesa nevisada yra nu
tolusi "už kalnų ir ma
rių”. Dažnu atveju ji yra 
čia pat, mūsų tarpe. Jei 
tiesos ieškom,bandykim 
su šypsena kelti tokį 
klausimą: galgi nėra per
daug sunku įsigyti skau
tišką patyrimą? To paty
rimo siekdami, pažvel
kim į juos, į tuos mažy
lius, kurie patys tik pra
deda "kurti”. Su dides
niu dėmesiu jų pastan
gas stebėdami, netru
kus pamatysim, koks di
delis būna vaikų džiaugs
mas, kai jie daiktą ar 
gyvį nupiešia panašų tam 
daiktui ar gyviui! Ir pats 
seniausias dailės menas, 
iš priešistorinių laikų iš
likęs žemės urvuose, 
spalvotu žemės gabalu 
nupieštas ant akmens 
ar uolos, siekė to pa
ties idealo - bizoną, 
briedį ar kurį kitą gyvį 
pavaizduoti tokį, koks jis 
yra.

Kaip aukštai mes neš- 
tumėm savo galvas, bet 

meno istorija liudija tie
są — daug laiko amžių 
upėm nutekėjo, kol gi
mė tobulų proporcijų tik
roviniai Praksitelio ir 
Phidijo skulptūros kūri
niai, renesanso dailinin
kų figūrinės kompozici
jos. Tas pats Gombrich 
teigia, kad mūsų laiko 
architektai jau surado 
savo meninių siekimų 
kryptį, jie žino ką daro 
ir jų darbus visuomenė 
palankiai priima. Tapyba 
ir skulptūra, anot jo, 
krizės dar neišgyveno 
ir pavojingos ribos ne
peržengė.

Nenorėčiau būti krei
vai suprastas ar palai
kytas neperkalbamu re, 
alistinės mokyklos dai
lės šalininku. Mano iš
manymu, kiekvienas 
įkvėptas ir taurus ieško
jimas, kiekviena įgimto 
talento kūryba, parem
ta technikos ir formos ap
valdymu, yra savo pobū
džio sensacija. Ypačiai 
stipriu ryškumu ir mūsų
M.K. Čiurlionis įrodė, 
kad gali būti didelis me
nas ir nebūtinai realis
tinis (tik nepamirškim 
fakto, kad Čiurlionis, 
nors kiekvieną savo dar
bą persmelkdamas nuos. 
tabiu ir tik jam būdingu 
dvasingumu, mokėjo ir 
realistiškai tapyti — 
prisiminkim jo panora
minį Triptiką ar Že
maičių kapines). Mintį 
glausdamas, bandau 
reikšti tokią išvadą: 
kiekvienas doras ir gar
bingas žmogaus dvasios 
polėkis, kiekviena to po
būdžio jo kūrybinė pa
stanga turi teisę reikš
tis ir gyventi. Be abejo
nės, turi teisę gyventi 
ir kiekviena dailės meno 
srovė. Didysis teisėjas 
— Laikas --padarysat
ranką ir laimėtojo garbe 
paženklins kiekvieną kū
rėją, kuris savo darbais 
ir kūrybine kančia to 
nusipelnė. Mūsų laiko 
dailininkams konkretūs 
linkėjimai galėtų būti to
kie: ieškotojai tegu ieš
ko ir tegu atranda, o re
alistai te puoselėja ir į 
ateitį neša meninį meist
riškumą, be kurio nega
li būti gyva jokia žmo
gaus dvasios kūrybinė 
apraiška.

Atsigrįždami veidu į 
savo brangų svečią dail. 
Česlovą Janušą, visų pir
ma sau pažadėkim, kad 
pro jo tapybos drobes 
nepraeisim primerktom 
akim ir užvertom šir
dim. Jis tiesą atrado me
niniam realizme, tą tie
są jis liudija savo kūry-

Žvejų prieplauka Maine, 

binėm pastangom ir at
viru pasisakymu. Turė
dami prieš akis tą mai
šatį, kuri nūdien kunku
liuoja dailės meno erd
vėj, berods, nesvyruo
dami galime tarti, jog 
tai yra kilnus ir garbin 
gas savo meninės kryp
ties išpažinimas.

Dail. Česl. Janušas 
yra savaimingas spal- 
vininkas, giliai įsisavi
nęs tapybos meno tech
niką, lietuviško peizažo 
ir ypač Lietuvos pajū
rio dainius. Jo paletė tu. 
ri originalią ir tik jam 
būdingą spalvų tonaci
ją, jis pasižymi drąsiu 
kūrybiniu polėkiu, jo pa. 
veikslams teikiančiu in 
dividualią meninę išraiš 
ką. Menams visada buvo 
svarbu ne uniforma, ne 
mada, bet savaimingu
mas. Dail. Česl. Janušo 
drobėse atspindi jautri 
ir savaiminga tapytojo 
siela.

Patys dailininkai, kaip 
ir kiti menų žmonės, ne
visada galėtų paaiškinti, 
kodėl jie naudoja tuos, 
o ne kitus spalvų niuan
sus, tą, o ne kitą šešė
lių žaismą. Tame jų "ne
pajėgume" dažniausia ir 
slypi meninė tiesa, kū
rėjo pasąmony tapusi re 
alybe. Ir neabejotina, 
kad dailininkai mus mo
ko akyliau pažvelgti į sa
vo aplinką ir gamtą, nes- 
gi žolė nebūtinai turi bū
ti žalia, o dangus mėly
nas — spalvų mūsų že
mėj ir ją supančioj erd
vėj yra žymiai daugiau 
ir šimtą kart nuostabes 
nių.

Tuo požiūriu mūsųmo 
kytojas yra ir dail. Česl. 
Janušas, nes ir jis regi 
žymiai daugiau spalvų ir 
atspalvių, negu įprastoj 
kasdienybėj mirkstantis 
žvilgsnis gali aprėpti. 
Matom, ir jo medžiai ne 
visada būna žali ir dan
gus nevisada mėlynas, 
nors jis yra realizmo 
išpažinėjas! Gana daž
noj Česlovo Janušo dro
bėj gali jausti gamtos 
šilimą ir vėsą, gali re
gėt šviesos ir tamsos 
žaidimą, žaidimą per
spektyvos gelmėm ir be
kraštėm erdvėm, o jo 
lietuviški peizažai yra 
persunkti sunkiai apta- 
riamom dailininko nuo

taikom, kartais tokiu tik 
ru mūsų gamtinio grožio 
atodūsiu. Mėnesienos 
jau kita Janušo giesmė, 
gal iš vidaus atspindinti 
jo gimtą šalį. Man re
gis, ne vienu atveju, drau 
ge su meno istoriku

(Nukelta į 6 psl.)
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Č. Janusas...
(Atkelta iš 5 psl.) 

Gombrich’u, mes galim 
sakyti, kad dail. Cesl. 
Janusui jau ne vieną kar
tą gamtos grožį pasise
kė savo drobėsna įkelti. 
Mūsų dailės veteranas, 
neseniai miręs dail. Ant. 
Žmuidzinavičius, be
rods, prieš porą metų 
yra taip taręs: "Talen
tingas marinistas yraČ. 
Janušas — dalininkas su 
sveikais, tvirtais realis
tinės estetikos princi
pais, kuriuos jis ir da
bar labai taikliai, gra
žiai išsako".

Lietuvių dailės meno 
gyvenime dail. Česl. Ja-

HELP WANTED MALĖ

FACTORY HELP
PORTER—2ND SHIFT

Also—Various Production—Openings 
Excellent wor’king conditions 

Good salary
Liberal fringe benefits 

Modern plant servicing the food 
industry.

Apply—8 A. M.— 12 noon 
GRIFFITH LABORATORIES 

855 Rahway Avė., Union, N. J. 
(96-104)

CHEMICAL 
LABORATORY 
TECHNICIANS

Good fringe benefits and 
wage rates. High school 
diplomą reąuired.

Apply Personnel Manager

I.C.I. (ORGANICS) 
INC.

333 Main Street 
Dighton, Mass.

Tel. 617 — 669-2611
(101-105)

VVANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
1ST CLASS MEN 

SPLINE-OPERATORS 
WET & DRY FORM 

GRINDERS 
TEMPLATE FORM 

GRINDERS 
RACK TOOTH MILL 

OPERATORS
Expansion program with progressive 
company.
Steady work, overtime and top fringe 
benefits ( willing to relocate.

APPLY OR CALL FOR 
APPOINTMF.NT

DETROIT BROACH AND 
MACHINE COMPANY

950 S. ROCHESTER RD. 
ROCHESTER, MICH.
313 — OL 1-9211

An Equal Opportunity Employer 
(94-103)

VVANTED AT ONCE

PLASTIC INJECTION FOREMEN
&

PRESS FOREMEN
Some experience prefer-red, būt will train suitable 
men with mechanical apitude. This is a fine op
portunity for the right man to join the manage- 
ment of a rapidįv gro\ving and progressive com
pany. Age: 30-40. Apply:

JIM ROBBINS COMPANY
STEPHENSON HIGHVVAY AT 14 MILE ROAD

TROY, MICHIGAN

DIVIDEND CHECKS MAILED 
QUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

(100-102)

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
JoMpA F. Gribttutat, Ex«c. Secv-

1447 SO. 49th CT. • CICERO. ILLINOIS 60650 
HOURSt MON. M; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 91;WED. CLOSED 

PHONE 656-6330

We Invife
Your Savings

nušas yra atskira ir stip
ri asmenybė. Nuo tos die
nos, kai Kaune jis baigė 
Meno mokyklą, nors 1Ą 
metų dirbo gimnazijos 
mokytojo darbą, jis nie
kad iš savo rankų nepa
leido teptuko, niekad ne
siliovė ieškojęs tapy
bos meno tobulumo. Tik 
dėka to įtempto darbo 
šiandien jis yra savo me
no meistras, susilaukęs 
pripažinimo ne tik savų
jų tarpe, bet yra premi
jom apdovanotas ir Ame
rikos dailės meno žmo
nių sambūriuose.

Tiesa, Česl. Janušas 
mėgsta smuikavimą ir 
yra aistringas smuikuo
to jas, kertąs iš lapo ga
na sunkius smuiko muzi
kos kūrinius. Tik, jis 
pats sako, kad jo žmo
na p. Vera, buv. Valst. 
Operos Teatro artistė, 
nenorinti šių jo gabumų 
pripažinti — jai dau
giau patinka, kai Česlo
vo smuikas tyli, o kalba 
dailininko teptukas...

Man asmeniškai dail. 
Česl. Janušas yra arti
mas ir brangus bendra
darbis, mielas bičiulis, 
nes Valst. Teatre jis 
dekoravo St. Šimkaus 
operą Pagirėnus ir pje
sę Kaimynus, tuos du 
stambius veikalus, kurių 
geras ir prastas žodis 
man priklauso. Jo nuo
taikingos dekoracijos bu
vo didelė pagalba abiems 
veikalams, reikšminga 
meninė dalis seniai nu
skambėjusių spektak
lių...

Neabejoju ir nuošir
džiai tikiu, kad dail. Čes
lovas Janušas savo kū
ryba jau daug pasakė, 
bet dar ne viską iš savo 
vidinių galių išsėmė — 
jo kūrybinių polėkių yra 
ateinantys metai.

LIETUVIŲ FONDAS 
AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOJE

Ryšyje su šen. Paul 
H. Douglas įstojimu į 
LF su $200 įnašu, Chi
cagos ir apylinkių ame
rikiečių laikraščiai pla- Bremen 
čiai tą įvykį aprašė.
Straipsniai su įvykio nuo- ir 
traukomis tilpo šiuose 
laikraščiuose: South-
town Economist, Bever
ly News, Evergreen 
Park Courier, Stickney

DIRVA

Filatelijos kampelis
■ Antanas Bernotas ....

JAV išleido šiuos nau. 
jus p. ženklus: 1. Rugp. 
25 d. — National Park 
Service 5 c. Piešinys — 
du sujungti trikampiai. 
2. Rugp. 29 d. — Mari
ne Corps Reserve 5 c. 
Piešinys — marinų ri
kiuotė įvairiose unfor- 
mose. 3. Rugsėjo 8 d. 
— Washingtono p. ženk
las 6 c. juostos formoje 
(coil). 4. Rūgs. 12 d. — 
Federation of Women's 
Clubs 5 c. Piešinys — 
dvi moters prie ovali
nio įrašo.

AIRIJA išleido įdo
mią 8 p. ženklų seriją 
1916 m. per Velykas įvy
kusio sukilimo sukakčiai 
paminėti su ano laiko žy
mesnių airių veikėjų at
vaizdais. Pašto ženklai 
sukibę porelėmis, tos - 
pačios vertės, bet skir
tingo piešinio ir spalvų, 
viena eilė nuo kitos at
skirta išmargintu tuščiu 
lauku. Čia dedame 1 šilin
go 5 p. porelę su Tho- 
mas MacDonagh ir Jo
seph Plunkett atvaiz
dais.

Airija, kaip žinia, il
gus šimtmečius buvo val
doma anglų, bet niekad 
nenustojo vilties nusikra
tyti jų globa, ir ruošė daž-

Independent, Oak Lawn 
Independent, Mount
G.reenwood Express, 
The Palos Citizen, The 
Hickory Hills Edition of 
the Palos Citizen, Brid- 
geview Independent, 
Scottsdale - Ashburn In
dependent, Midlothian - 

Messenger,
Chicago Ridge Citizen, 

Joliet Herald-News.
Pažymėtina, kad veik 

visuose šiuose laikraš- 
čiose buvo pabrėžta, 
kad aukas LF galima 
siųsti straipsnyje išvar
dintiems LF vadovybės 
nariams (nurodyti jų ad
resai), kurie dalyvavo 
ceremonijose, kai šen. 
Douglas įteikė L F auką. 
Minėtus laikraščius skai
to virš 15 milijonų gyven
tojų. Jų tarpe nemažas 
nuošimtis lietuvių bei 
amerikiečių lietuvių kil
mės. Tuo būdu tapo pla
čiai išreklamuotas per 
amerikiečių spaudą LF. 
Ir tas pačiam fondui nė 
cento nekainavo! O tas 
pasiekta dėka didelių pa
triotų inž. A. Rudžio ir 
ponios M. Rudienės pa
žinties ir artimų ryšių 
su senatorium ir ameri
kiečių spaudos atstovais.

Ponai Rudžiai.patys bū
dami LF šeimos narių 
gretose su pradiniu įna
šu $1,000) sielojasi fon
do spartesniu augimu. 
Jie turi puikius planus, 
kaip pritraukti į LF mū
sų stambesnius biznie
rius.

Ponų Rudžių asmeny
je LF turi nuošir
džius fondo rėmėjus-or- 
ganizatorius. Už tai LF 
vadovybė šia proga reiš
kia jiems gilią pagarbą 
ir nuoširdų ačiū, (ars) 

nūs sukilimus, kurie pasi-' 
baigdavo nesėkme. Vie
nas tokių sukilimų prieš 
anglus, suorganizuotas 
Sinn Fein airių naciona
listų partijos, įvyko ant
rą Velykų dieną — 1916 
m. balandžio 24 d. Šis 
sukilimas taip pat nepa
vyko ir buvo kruvinai nu
malšintas, tačiau Sinn 
Fein partija 1918 m. Ang
lijos parlamento rinki
muose gavo 73 vietas iš 
106, skirtų Airijai. Kova 
buvo vedama toliau, kol 
1922 m. Airija išsikovo
jo nepriklausomybę (iš
skyrus šiaurinę krašto 
dalį, pasilikusią anglų ži
nioj).

***
KANADA rūgs. 8 d. iš

leido 5 c. p. ženklą 12-tos 
Commonwealth Farlia- 
mentary Association se
sijos proga Ottawoje. Pie
šinys — parlamento bi
bliotekos rūmų vaizdas 
Ottawoje.

***
LENKIJA išleido 60 

grašių p. ženklą garsiam 
lankų rašytojui Henrikui 
Sienkevičiui pagerbti. 
Ženklas spausdintas juo
dai ant gelsvo popierio.

Henryk Sienkiewicz 
(1845-1916) gimė Wola 
Okrzejska dvare, Luko- 
vo aps., Palenkėj, nusi
gyvenusio bajoro šei
moj. Turėdamas 12 me
tų, atvyko į Varšuvą,kur 
baigė gimnaziją, o vėliau 
ten pat lankė universi
tetą. Mėgo studijuoti len 
kų ir pasaulinius isto
rinius rašytojus ir jis 
pats laikomas lenkų is
torinio romano kūrėju. 
Nuo 1869 m. pradėjo ra
šinėti spaudoj Litwos sla
pyvardžiu. 1876 m. iš
vyko į Ameriką. Po ke
lių metų grįžo ir plačiai 
važinėjo po Europos sos
tines. 1886 m. lankėsi ir 
Lietuvoje. Jau 1883 m. 
pradėjo spausdinti sa
vo didžiulį romaną "Ug 
nimi ir kalaviju". Po to 
sekė kiti. Jo romanai tu
rėjo nepaprasto pasise
kimo ir tuoj pradėti vers
ti į visas didžiąsias kal
bas. 1890 m. lankėsi Af
rikoj. Įspūdžiai sekė kny
goje "Laiškai iš Afri
kos" ir apysaka jaunimui 
"Dykumose ir giriose". 
1893 m. paskirtas Kroku
vos Mokslų Akademijos 
nariu. 1905 m. gavo No
belio literatūros premi
ją už romaną iš senosios 
Romos laikų "Quo va- 
dis?" Lenkų tauta, atsi
dėkodama rašytojui, nu
pirko ir padovanojo Oble- 
goreko dvarą Kielcų vai
vadijoj ir išleido visus 
jo raštus. Prasidėjus I 
Pas. karui, Sienkevičius 
išvyko į Šveicariją, kur 
ir mirė Vevey prie Le- 
mano ežero. Jo palaikai 
1924 m. buvo pergabenti
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Rudens gerybės... V. Maželio nuotrauka

į Varšuvą ir palaidoti 
Sv. Jono katedroj. Lietu
vių kalba yra išleisti šie 
S. raštai: Dykumose ir 
giriose, Quo vadis? (ir 
jo perdirbinys — Šv. Pet
ras Ryme), Kruvina tei
sybė, Ugnimi ir kalaviju, 
De dogmos, Eikime pas
kui Jį, Tvanas, Kryžiuo
čiai (romanas iš kovų su 
kryčiuočiais, kuriame 
smarkiai paliečiama ir 
Lietuva, ankstesniame 
vertime vadintas Kryžei
viai) ir dar šis tas.

***
MALTA išleido 5 p. 

ženklų seriją paminėti 
400 metų sukaktį nuo jos 
sostinės La Vallettos įkū 
rimo. Piešiniuose paro
dyti jos kūrėjų ir archi
tektų bei senųjų stati
nių vaizdai.

Vallettos miestą įkū
rė Maltos ordino rite
rių joanitų buvęs virši
ninkas Jean de Parisot 
de la Valette (1494-1568) 
1566 metais po sėkmin
go salos apgynimo 1565 
m. nuo turkų invazijos, 
esant popiežium Pijui 
V, kuriam maltiečiai pa
dėjo kovose su turkais. 
Vallettos miestas yrasa 
los šiaurryčių daly,uolo
tam pusiasaly, kurio abie
jose pusėse yra gilūs 
uostai. Miesto gatvės, 
kylant aukštyn, yra vin
giuotos, eina atšlaitė
mis, kaikur virsdamos 
laiptais. Anglų valdymo 
laikais Valletta buvo pa
versta stipria jūrų tvir
tove ir laivyno aprūpini
mo baze, turi didžiulius 
kuro ir aprūpinimo san
dėlius, kareivines, do
kus ir laivų remonto 
dirbtuves. Pramonės 
mieste nėra, bet labai 
išplėsta prekyba. II Pas. 
karo metu Valletta buvo 
puolama vokiečių avi
acijos bent 300 kartų ir 
smarkiai apgriauta, bet 
visus puolimus atlaikė. 
Mieste daug istorinių pa

statų ir universitetas, 
įkurtas 1769 m. Mieste 
gyvena 24,360 gyv.

***
PRANCŪZIJA išleido 

60 centimų p. ženklą pa
minėjimui 300 metų su
kakties nuo Mokslų Aka
demijos įkūrimo. Ji buvo 
įkurta 1666 m. Piešiny 
parodytas senovinis 
mokslininkų susirinki
mas ir rašytojas Fonte- 
nelle.

Bernard le Bovier de 
Fontenelle (1657-1757) gi
mė Rouen mieste ir buvo 
dramaturgo PierreCor- 
neille anūkas. Baigė jė
zuitų kolegiją, vėliau stu
dijavo teisę ir literatū
rą. Baigdamas 30-tuo- 
sius metus jau buvo pa
rašęs visą eilę dramų, 
dialogų, operoms libre
tų, apysakų ir mokslinių 
apybraižų. 1687 m. jis 
persikėlė į Paryžių, kur 
greit prisijungė prie va
dinamų progresistų, bu
vusių opozicijoj rašy
tojams, sekusiems se
nuosius graikų ir Romos 
autorius. Nuo 1699 m. 
ištisus 40 metų jis išbu
vo Mokslų Akademijos 
sekretorium, išleisda
mas jos Atnaujinimo Is
toriją 3-juose tomuose. 
Išleido ir kelis kitus 
mokslinių tyrinėjimų vei
kalus, svarbius anais lai
kais.

* CLEVELANDIEČIAI 
šachmatų mėgėjai ar jų 
komandos, norinčios da
lyvauti Cleveland Chess 
League ruošiamuose tur
nyruose, prašomi susi
siekti su lygos direkto
rium — Art Glaser,4161 
E. 131 St., Cleveland, 
Ohio 44105, tel. SK 2- 
4111. Užsiregistruoti ga
lima iki rugsėjo 28 d.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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• Dr. A. Baltrukėnas su 
žmona iš Akron, Ohio išvy
ko į Amerikos gydytojų 
draugijos suvažiavimą Ho- 
nolulu, Hawaii ir ta pačia 
proga ten praleis dvi savai
tes atostogų. A. Baltrukė- 
nai yra nuoširdūs lietuviš
kos veiklos rėmėjai.

* ISTORIKAS DR. 
JUOZAS JAKŠTAS yra 
kuriam laikui išvykęs į 
Bostoną, kur jis univer
siteto bibliotekoje ren
ka medžiagą naujam is
torijos veikalui.

LAPKRIČIO ŽYGIO 
FILMAS CLEVELANDE

ALT Clevelando sky
riaus valdyba susitaru
si su Manifestacijos ko
miteto nariais New Yor
ke, spalvotą Manifesta
cijos filmą parodys Cle 
velande, spalio 8 d., šeš 
tadienį, Šv. Jurgio para
pijos salėje. Salė bus ati
daryta 7:30 vai.,pradžia 
lygiai 8 vai.

Pakviestas į Clevelan
dą Sibiro tremtinys, da
bar Amerikoje gyvenąs 
A. Milukas, padarys įdo 
mų pranešimą apie Lie
tuvos gyvenimą poKrem 
liaus valdovų letena.

įėjimas 1 dol., jauni
mui tik 50 centų.

VYTAUTAS BELIAJUS, tau
tinių šokių ir tautosakos moky
tojas, kurio 25 metų veiklai at
žymėti rengiamas pagerbimas 
spalio 23 d. Nauj. parapijos sa
lėje.

REIGALINGA ŠEIMININKĖ 
gyvenanti kartu name už 
miesto. Gatės Mills rajone. 10 
iki 15 min. kelio nuo Shaker 
Rapid Transit.

Tel. 247-6955. (99-101)

INSURED SAVINGS

HOME tnd 
REMODELING 

LOANS

Ohio gubernatorius J. Rhodes ir Cuyahogos apskrities vyr. mo
kesčių inspektorius (County Auditor) Ralph Perk džiaugiasi Valsti
jos ir apskrities administraciniais laimėjimais, gražia pažanga 
ir jiems reiškiamu gyventojų pasitikėjimu.

Nėra abejonės, kad jųjų administraciniai sugebėjimai, gyvento
jų pasitikėjimas ir parodytoji pažanga užtikrins laimėjimą lapkri
čio mėn. rinkimuose.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS -

SPALIO 8 D. Lapkričio 13 
žygio filmo demonstravimas. 
Rengia ALT Clevelando sky
rius.

SPALIO 9 D. Lietuvių Dieną 
rengia LB II-ros apylinkės val- 
dayba.

SPALIO 15 D. Šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil
lage Ine. parengimas Lietuvių 
salėje.

SPALIO 23 D. V. Bielajaus 
tautinių šokių veiklos ir Vilties 
žurnalo 25 metų sukakties mi
nėjimo vakaras Nauj. parapijos 
salėje.

SPALIO 29 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos meti
nis suvažiavimas.
SPALIO 30 D. Kristaus Kara

liaus šventė nauj. parap. salėje.
LAPKRIČIO 5 D., šeštadie

nį, Korp! Neo-Lithuania meti
nis balius.

LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para
pijos choro pagerbimas --tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 19 D. Dainavos 
ansamblio pastatymas "Ne
munas žydi" Slovėnų salėje. 
Rengia LB Clevelando I apyl. 
valdyba.

LAPKRIČIO 26 d. kariuomenės 
šventės minėjimas. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

LAPKRIČIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs.

GRUODŽIO 3 D. Madų paro
da. Rengia Putnamo senelių na
mų statybai remti komitetas.

GRUODŽIO 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

GRUODŽIO 31 D, šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

GRUODŽIO 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Slovėnų Auditori
joje. Rengia LB I-os Apyl. Val
dyba.

1967 m.

SAUSIO 14 D. Lietuviams Bu 
džiams Remti Valdybos meti
nis tradicinis blynų balius - va
karas šv. Jurgio prapijos salė
je.

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas

SAUSIO 28 D. Balfo labdary
bės balius Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

KOVO 5 D. Kaziuko musė.

KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Valam 
čiaus lit. mokyklos balius.

GEGUŽES 28 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas.

• V. Giedrąitis, Nation- 
wjde kompanijos atstbv.ąs 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir 1.1.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
914-6835.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
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.
An Equal Opportunity Employer

WANTED AT ONCE

MACHINE 
OPERATORS

Men Needed for Ali Shifts 
as Set-up Operators, on

COLD HEADER 
BOLT MAKER 

ROLL THREADER
This is an opportunity for stea
dy work with good vorking 
conditions and fringe benefits. 
Will train ųualified individuals.

NATIONAL SCREW
& MFG. CO.
2440 E. 75 ST.

216 — 361-2650. Ext. 382
An Equal Opportunity Employer 

(101-104)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
VIRŠ LIETUVIU BANKO 
5 kambarių butas su 2 mie
gamaisiais, 1304 E. 68 St. 
Nuoma $65.00 mėnesiui. 
Teirautis Superior Savings 
and Loan — HE 1-2497.

LIETUVOJE
Etnografų, tautosaki

ninkų, kalbininkų ir dai
lininkų būrys, vadovau
jamas istorijos mokslų 
kandidato V. Miliaus, šią 
vasarą lankėsi Rimšės 
ir Gaidės apylinkėse (į 
rytus nuo Dūkšto). Su
rinkę daug medžiagos 
apie to krašto verslus, 
amatus, techniką, užra
šinėjo dainas, pasakas, 
padavimus ir kitą kalbi
nę medžiagą. Dabar kraš
totyrininkų grupė išvy
ko į Eržvilko apylinkes, 
ties Jurbarku. (ELTA)

Vilniuje lenkų kalba 
leidžiamajame dienraš
tyje (rugp. 26) beveik pu 
sė puslapio buvo pašvęs
ta Gedimino piliai. Ša
lia šešių labai gerų nuo
traukų (viena išorinė, su 
katedros kampu, kitos 
vidujinės) trumpas, 37 
eilučių rašinėlis, bet ja
me sudėta daug gero 
jausmo senovės Lietu
vos istorijai. Straipsne-

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

jos parapijos. $14,800.
Tel. 752-2414.

PARDUODAMI BALDAI 
miegamajam ir virtuvei.

Tel. 481-0885 po 4 vai. p. p. 
(101-102)

SUTVARKYMUI 
PALIKIMO

1032 E. 171 gt.
3 miegamieji, didelė vir

tinė ir saliomis. 200 pėdų 
sklypas. Pirkėjai su geru 
Įnašu gali sutaupyti tūks
tančius. Privalo būti par
duotas iki spalio 1 d.

Privatūs siūlymai prašo
mi Įteikti pardavėjo advo
katui.

FLORENCE ROME 
REALTY 
486-2747 

DIRVOJE
galite įsigyti

ką tik pasirodžiusią Nelės Mazalaitės knygą
MIESTELIS, KURIS BUVO MANO.

Kaina $2.50.
Ši knyga laimėjo 1965 m. Aidų žurnalo literatūros 

premiją. Išleido Darbininkas 1966 m. Iliustravo P. Jurkus.
Gauta didesnė siunta Putnamo seselių išleistos kny

gos mūsų mažiesiems. Tai
ALGIS IR ALYTĖ,

spalvavimo knygutė su lietuviškais tekstais. Kaina tik
50 centų.

I>e to, rekomenduojame Įsigyti:
Ant. Gustaičio — IR ATSKRIDO JUODAS

VARNAS ...................................................  $3.00'
LITE R AT ū ROS M ETR AŠTIS

ANTROJI PRADALGĖ ....................................... $3.00
V. Alanto — TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ ................$4.50
Myk. Vaitkaus — PER GIEDRĄ IR AUDRĄ

. (Atsiminimai) .......................................................$2.50
Vysk. P. Bučio — ATSIMINIMAI ............................... $3.50
SODYBŲ PIEVELĖS (Sodų priežiūra) ................... $1.25

Turime pasirinkimui visą eilę mūsų rašytojų poezi
jos, novelių, romanų, prisiminimų ir kt. knygų.

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

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 
St. Baro — Operų arijos

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ..........................$5.00
Birutė Valterienė — Dainos ......................................$5.00
Iz. Vasiliūno — Lietuvių kamerinė muzika ............... $6.00
Laužų Aidai ................... Stereo — $5.00, Hį-Fi — $4.00
Aurelia (šokių muzika) ....    Stereo $5.00

(galima groti kaip Hi-Fi)
Užsakant knygas ar plokšteles, rašykite čekį ar paš

to perlaida
DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

lis pavadintas "Gedimi
no bokštas". Rašo:

"Joks mūsų sostinės 
svečias neaplenks Gedi
mino bokšto... Įeinam į 
viduramžinį bokštą, ko- 
piam suktais laiptais 
(Dėmesio! Tai ne taip 
lengva!), susipažįstam 
su muziejaus ekspona
tais. Štai miesto maketas 
iš labai senų laikų, ku
nigaikščio Gedimino 
viešpatavimo laikų. Štai 
ginklai, kuriais miesto 
gynėjai atremdavo ne
lemtų įsibrovėlių puoli
mus. Atrodo primity
vūs, kary? Bet nesijuok, 
nes anais laikais jie bu
vo baisūs tvirtose narsių 
žmonių rankose!"

(ELTA)

Vilniaus Vingio parke 
rengia gerų koncertų,ku
rių atlikėjams, tačiau, 
nuolat tenka ne visai sėk" 
mingai rugtyniauti su pa
krūmėse savus talentus 
garsinančiais girtais-"so- 
listais" ir net ištisais 
girtaujančių "chorais". 
Kitu metu girtuokliai 
varžybas pralaimi, nes 
juos nugali... 50 nuolat 
rikdomų radijo garsia
kalbių. (E)

Ansamblis "Lietuva" 
(anksčiau neformaliai va 
dintas "Švedo" ansamb
liu), siunčiamas koncer
tuoti į Uljanovską— Le
nino gimtinę (buv. Sim- 
birską). Ryšium su Le
nino jubiliejum, ten ren
giama ir lietuvių "kul
tūros dekada" — dešim
tadienis. (ELTA)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* Prof. Jurgis Baltru
šaitis, 1966 m. rugpiūčio 
21 dieną, turėjo pasikal
bėjimą su gen. Charles 
de Gaulle. (E)

NAUJA LIETUVIŲ _ 
FONDO VADOVYBE.

Praeitoj kadencijoj 
fondo tarybos ir valdy
bos vadovavimo parei
gos buvo sujungtos vie
name asmenyje. Nors tai 
teigiamai veikė darbo 
sklandumui bei jo našu
mui, bet kartu taip pat 
parodė, kad tom parei
gom atlikti reikia per
daug laiko bei energijos 
paaukoti. Todėl, fondui 
augant ir darbams vis 
plečiantis bei didėjant, 
nusistatyta tarybos ir 
valdybos pirmininkų pos
tus išskirti, pavedant 
juos atskiriems asme
nims.

Fondo tarybos pirmi
ninku išrinktas Dr. Ge
diminas Balukas ir sek
retorium Stasys Raucki- 
nas. Valdybos pirmi
ninku — Dr. Antanas 
Razma, kuris pristatė 
tarybai naujos valdybos 
sąstatą: Antaną Rėklai
tį vykdomuoju vicepir
mininku ir reikalų vedė
ju, Dr. Zenoną Ašoklį 
sekretorium, Dr. Vladą 
Šimaitį iždininku ir Sta
sį Rauckiną finansų sek
retorium. Taryba šįval- 
dybos sąstatą patvirtino.

Be to, taryba išklausė 
buvusios valdybos pra
nešimą apie atliktus dar 
bus po fondo suvažiavi
mo, priėmė paruoštus 
naujo vajaus plano ir va
jaus komitetams aplink
raščio projektus, iš
klausė praeito metinio 
narių suvažiavimo įver
tinimą, pavedė naujai val
dybai sudaryti metinę 
fondo administravimo są
matą, atsižvelgiant į su
važiavimo priimtus nu
tarimus ir aptarė kitus 
aktualiuosius fondo rei
kalus.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų gimi
nėms, bičiuliams ir pažįstamiems, prisiminusiems 
mus sergant ir mirus mylimai žmonai ir mamytei

A t A
EMILIJAI VAIŠNIENEI, 

lankiusiems ir guodusiems sergant; užprašiusiems 
šv. mišias; atsiuntusiems gėles, aukojusiems Bal
tui ; pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ar per 
spaudą; dalyvavusiems laidotuvėse ir palydėju- 
siems į amžino poilsio vietą.

Ypatingai dėkingi kleb, kun. Gradeckui už 
dvasinį patarnavimą ir tartus žodžius. Dr. V. Vi
leišienei už labai rūpestingą gydymą ilgos ligos 
metu. Poniai Taruškienei už visokeriopą pagalbą. 
Poniai J. Puodžiukaitienei už atsisveikinimo kal
bą ir Lietuvių Moterų Klubo Federacijos vietos 
skyriui už pagalbą ir gražią pagarbą mirusiai savo 
narei.

Antanas ir Arvydas Vaišniai

BRONIUI BUDGINUI

netikėtai mirus, žmoną ANTANINĄ nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Teresė ir Jonas Mildažiai

• Dainy šventės rengimo 
komiteto vardu p. D. Doč
kus prisiuntė Dirvai padė
ką už Dainų šventės popu
liarinimą, kartu jungiant ir 
žymią paramą spaudai.

Dirva savo keliu dėkoja 
Dainų šventės Komitetui, 
įvertinusiam spaudos reikš
mę didesniu užsimojimų 
talkoje.

• Genovaitė ir Vladas 
Mieželiai vieton gėlių ant 
a. a. Juozo Cinkos kapo, pa
aukojo per Balfą Vasario 
16 gimnazijai $20.00.

CHICAGO

JAUNŲJŲ MENO 
PAJĖGŲ VAKARAS

LST Korp! Neo-Li
thuania Chicagoje šių 
metų spalio 15 d. Jauni
mo Centro salėje ren
gia jaunųjų talentų vaka
rą. Jo programoje pasi
rodys dailiojo žodžio, 
dramos, muzikos ir dai
nos srityse iškilesni ne- 
olituanai-ės. Vyriausias 
vakaro meninis vadovas 
— filisteris Stasys San
tvaras.

Po meno programos 
toje pat salėje bus bend’ 
ras užkandis ir šokiai, 
grojant neolituanų or
kestrui.

Neolituanai-ės su šei
momis ir Korp! Neo- 
Lithuania bičiuliai ma
loniai kviečiami neatsi
sakyti šiame vakare da
lyvauti. Pradžia lygiai 
8 vai. vak. Staliukai už
sakomi iš anksto, nevė
liau spalio 12 d., pas 
Juozą Žvynį asmeniškai 
(7258 So. Mozart Avė.) 
arba telefonu PR 6-1349.

• ANTANO RŪKŠTE- 
LĖS 60 metų sukaktu
vinė meno paroda atida
roma š.m. spalio mėn. 
1 d. 6 vai. vakare Jauni
mo Centre — Čiurlionio 
Galerijoj. Parodą rengia 
A.L. Dailininkų Sąjunga. 
Ją globoja A.L. Bend
ruomenės Chicagos Apy

garda, A.L. Tautinė Są
junga — Chicagos sky
rius, Lietuvių Veteranų 
Sąjunga Ramovė — Chi
cagos skyrius ir Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
junga.

Paroda bus atidaryta 
iki spalio mėn. 9 d. im
tinai.

* SPALIO 9 D. sek
madienį, 4 vai. p.p. B. 
Pakšto salėje yra šau
kiamas Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas. Susirinki
me dailininkas, kultūri
ninkas Antanas Rūkšte- 
lė skaitys paskaitą "Lie
tuvių kultūra universa
lizmo fone". Po paskai
tos bus nagrinėjami sky
riaus svarbesnieji veiki
mo klausimai.

* CHICAGOS LB APY
GARDOJE vykdomas pi
niginis vajus Kultūros 
Fondui paremti. Vykdo
mo vajaus komiteto pir
mininkas dr. L. Kriau- 
čeliūnas asmeniškai jau 
yra surinkęs virš $3000 
Į piniginį vajų Kultūros 
Fondui paremti jau yra 
įsijungę didesnėmis pini
ginėmis aukomis Chica
gos bankininkai, dalis 
verslininkų ir daktarų. 
Kultūros Fondas laukia 
aukų ir iš visų kitų lie
tuvių.

* MONIKA KRIPKAUS - 
KIENE, dirbanti rūbų 
projektavimo srityje Chi
cagoje, Madų Parodos, 
spalio 2 d. Chicagoje žiū
rovus ruošiasi nustebin
ti specialiai paruoštais 
originaliais vakariniais 
rūbais. Bilietai į parodą 
gaunami Marginiuose.

* MADŲ PARODAI, 
įvykstančiai spalio 2 d. 
Chicagoje Senelių Namų 
Statybai paremti, dekora
cijų eskizus padarė dail. 
Z. Sodeikienė. Jų išpil
dymu rūpinasi O.Galvy- 
dienė ir P. Vaitaitienė.

* MARQUETTE PAR
KO namų savininkų su
sirinkimas įvyko parapi
jos salėje rugsėjo 16 d. 
Dalyvavo apie 200 narių 
ri svečių. Susirinkimas 
buvo gyvas ir įstojo nau
jų 20 narių. Nariai aktin
gai reiškėsi ir siūlė vi
sokių priemonių kovoje 
už savo teises šioje lie
tuviškoje kolonijoje.

* R. MISIŪNAS, bai
gęs Loyolos univ. Chica
goje, dabar mokosi to
liau New Haven, Conn. 
vietos universitete, gau
damas stipendiją ma
gistro laipsniui gauti ir 
įsigyti doktoratą. Jisai 
yra istorikas.

* BALFO DIREKTO
RIŲ posėdis įvyko rug
sėjo 16 d. Jaunimo cent
re. Jie tarėsi Balfo sei
mo ir kitais šalpos rei
kalais, kurie paliečia 
Chicagos apylinkes. Po
sėdį pravedė V. Šimkus, 
plačiau supažindindamas 
direktorius su veikla ir 
ateinančiu rudens Bal
fo vajumi, seimu ir jų 
tinkamu pravedimu.

* BALFO SEIMO ren
gimo komisiją sudaro: V. 
Šimkus, Alb. Dzirvonas, 
kun. dr. F. Gureckas ir 
A. Gintneris, kaip Chi
cagos apskrities Balfo 
pirmininkas. Jiems leis
ta kooptuoti daugiau as
menų ar direktorių. Alb. 
Dzirvonas pranešė apie 
pakviestus solistus me
ninei programai seimo 
metu.

KANADOS 
LIETUVIAI

* LIETUVIŲ NAMŲ 
dalininkų ir prijaučian
čių būrelio pasitarime, 
kuris įvyko rugsėjo 15 
d. buvo nutarta lapkričio 
20 d. 3 vai. p.p. suruoš
ti L N-se kultūrinę po
pietę, kurios metu na
riai ir prijaučiantieji jų 
pagrąžinimui įteiks dova
nas. Taip pat yra prama ■ 
tomą ir kitos įvaireny
bės.

* PUTVIO vardo šau
lių kuopa lapkričio 26 d. 
šv. Jono Kr. parapijos 
patalpose ruošia savo 
metinį parengimą. Jame 
dalyvauti yra pakviesta 
giminingų šauliams es
tų ir latvių organizacijų 
atstovai.

DETROIT
TĖVYNES SAKALAI

Detroito Lietuvių Na
muose spalio m. 15 d. 
7:30 vai. įvyks įspūdin
gas vakaras. Atvyksta 
Chicagos šaulių vaidin
tojų sambūris ir atveža 
detroitiečiams V. Fran- 
kienės 3-jų veiksmų dra
mą "Tėvynės Sakalai". 
Veikale yra įpinta tauti
niai šokiai ir dainos. Vi
so virš 30-ties dalyvių ir 
daugiausia jaunimo.

Šokiams gros Vytau
to Petrausko orkestras: 
"Atžalynas". Banketas į 
kurį bilietus reikia užsi
sakyti iš anksto: Nerin 
goję, Gaivoje ir pas šau 
liūs. Atskiro bufeto ne
bus. Šeimininkė, ponia 
Sofija Dryžienė.

Kviečiame į vakarą 
gausiai atsilankyti. Lau' 
kia Detroito šauliai.

(sk.)

BOSTON

* ALTS-GOS BOSTO
NO skyriaus valdyba, 
besirengdama rudens ir 
žiemos sezonų darbams 
pirmiausia atremontavo 
ir gražiai sutvarkė nuo
savus namus. Visi dar
bai buvo atlikti talkos 
būdu.

Daugiausia energijos 
įdėjo Antanas Vilėniškis 
— namų administrato
rius. Artimiausioje atei
tyje numatomas valdy
bos ir visų narių susirin
kimas. Po to, spalio 29 
d., ruošiamasi paminė
ti Dirvos 50 m. sukaktį.

V.U.

* BIRUTĖ IR ALFON
SAS SVILAI, per Liet. 
Fondo Bostono skyriaus 
narį Bronių Utenį įstojo 
į LF narius su 100 dol. 
įnašu.

Prieš trejetą metų bu
vo rašyta, kad Avone, 
Mass. Svilai turi gražų 
ir gausų vištų ūkį, kurį 
tvarko Birutė Svilienė — 
Lietuvoje baigusi Dotna- 
vos Ž.U. Akademiją. L. 
F. Bostono Skyrius Svi- 
lams reiškia nuoširdžią 
padėką.

BALFO POBŪVIS IR 
PINIGINIS VAJUS

Balfo Bostono skyrius, 
spalio 2 d. Lietuvių Pi
liečių Draugijos didžio
joj auditorijoj, So. Bos
tone, rengia pobūvį-ban
ketą. Pradžia 5 vai. po 
pietų. Programoje, be 
kitų, bus rodomas Sibiro 
lietuvaičių filmas. Ban
keto globėjas — parapi
jos klebonas kun. Ant. 
Baltrašūnas.

Nuo rugsėjo 15ikilap-

Dail. J. Bagdonas šią vasarą nutapė keturis milžiniško dydžio 
paveikslus, kurių pats didžiausias yra 14 pėdų aukščio ir 20 pėdų 
pločio. Tam reikalui jis naudojosi Angelų Karalienės parapijos 
viršutine sale New Yorke, kur praeitą sekmadienį newyorkiečiai 
lietuviai galėjo pasidžiaugti tais jo kūriniais. Savo kūrybai jis su
naudojo kelis retimus drobės, nemažai galionų dažų. Sakoma, kad 
tai esą patys didžiausi lietuvio dailininko sukurti paveikslai.

NEW YORK

* DAIL. JUOZO BAG- 
DONO pereitą vasarą su
kurtų dailės darbų ap
žiūra buvo suruošta rug
sėjo 18 d. Angelų parapi
jos salėse Brooklyn, N. 
Y. Tai neįprasto dydžio 
abstraktai, kai kurie jų 
iki 20 pėdų ilgio ir apie 
10 pėdų aukščio. Dailinin 
kas juos tapė tose pačio
se salėse, kur vyko jų 
apžiūra. Įdomu tik, kur 
jie iš šių salių nukeliaus 
nes tokios apimties pa
veikslams reikia ne tik 
pasiturinčio mėgėjo, bet 
ir pusėtinai erdvių pa
talpų. Abstraktai buvo 
mieli akiai, nors gana 
gausios publikos pa
veikslų interpretacija bu
vo labai įvairi. Daili
ninkas įdėjo ne tik daug 
kūrybinės ugnies į šiuos 
abstraktus, bet ir daug 
energijos: tai visos per
eitos vasaros darbas.

* NEW YORKO lietu
vių chorai pergyvena kri
zę: vyrų choro dirigen
tas ir jo kūrėjas Vladas 
Baltrušaitis pakėlęs 
sparnus grįžti į Chica
gą, gi Operetės choro di
rigentas Vyt. Strolia iš 
chorvedžio pareigų pa
sitraukė. Kalbama, kad 
Operetės chorui vado
vauti grįš muz.M. Cibas 
gi Baltrušaičio lygio di
rigentą vyrų choras var
gu ar suras.

kričio 1 dienos Balfo Bos
tono skyrius paskelbė pi
niginį vajų. Aukas gali
ma įteikti: A. Andriulio- 
niui — 245 W. 5thSt.,A. 
Baikai — 883 E. Broad- 
way, P. Ausiejui -- 828 
E. 5th St., J. Vaičaičiui 
— 327 W. Broadway ir 
Keleivio įstaigoje — 636 
E. Broadway, visi So. 
Bostone ir inž. A. Sku- 
dzinksui — 61 Alban St., 
Dorchester, Mass.

Tiek Balfo pobūvis - 
banketas, tiek vajus yra 
mūsų brolių ir sesių šal
pos reikalui. Visų mūsų 
pareiga prisidėti prie 
šios šalpos.

_* ALDONA ŠILEIKY- 
TE, veikli liet, jaunimo 
tarpe, amerikiečių aukš- 
tesn. mokyklos ir Mairo 
nio šeštad. liet, mokyk
los mokytoja, neseniai 
ištekėjo už Marijaus Ma- 
rijošiaus, žinomo diri
gento Vytauto ir Kotry
nos Marijošių sūnaus. 
Povestuvinės kelionės bu
vo išvykę į Meksiką, gi 
sugrįžę apsigyveno Ja- 
maica Estates, N.Y.

* MAIRONIO ŠEŠTAD 
MOKYKLA Brooklyne,
N.Y., pradėjo naujus 
mokslo metus rugsėjo 17 
d. Apreiškimo parapijos 
mokyklos patalpose. 
Šiais metais veikia klasė 
ir visiškai nemokan
tiems lietuvių kalbos vai
kams. Mokyklai jau eilę 
metų vadovauja mokyt. 
Elena Ruzgienė. (jso)

SKIRKIME PALIKIMUS 
LIETUVIŲ FONDUI 
Lietuviai’ Prisiminkite 

Lietuviu Fondą, kai pradė
site galvoti apie savo pali
kimo teisinį sutvarkymą. 
Skirkite savo palikimą ar 
jo dalį Lietuvių Fondui, ku
ris yra sudarytas lietuvių 
■mokslui, švietimui, kultū
rai remti, lietuvybei skatin
ti ir ugdyti. Prie šio kilnaus 
darbo dėtis yra šventa pa
reiga, uždėta mums visiems 
mūsų pavergtos tėvynės 
Lietuvos, kovojančios dėl 
savo tautinės gyvybės išlai
kymo ir išsilaisvinimo. Ka
dangi yra daug įvairių fon
dų, kuriems palikimai už
rašomi, todėl, kad užtikri
nus, jog Jūsų skirtas pali
kimas tektų ne kuriam 
nors kitam fondui, bet Lie
tuvių Fondui, patartina tes
tamente įrašyti: For the 
Lithuanian Foundation in- 
corporated under Certici- 
cate No. 2636 in the Office 
of Secretary of Statė of 11- 
linois in 1962. Testamentu 
paskirtą palikimą LF val
dyba globos ir vykdys ta
me dokumente išreikštą Jū
sų valią. Dėl platesnių in
formacijų kreiptis į LF val
dybą, 6643 So. Maplevvood 
Avė., Chicago, III. 60629, 
telef. 778-2858. Asmuo, pa
likęs testamentu užrašytą 
LF palikimą, apie tai pra
neša LF valdybai.

Lietuviu Fondo Valdyba
(Sk.)
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