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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

MANUOS KONFERENCIJA
DABARTINĖ KONFERENCIJA PRIMENA ANK
STYVESNES PASTANGAS IŠGELBĖTI KĄ DAR 
GALIMA VAKARŲ NAUDAI Iš PRANCŪZIJOS 
INDOKINIJOS IMPERIJOS LIKVIDACIJOS. — 
DAUGELIS ANŲ PASTANGŲ DALYVIŲ ŠIAN
DIEN JAU NUSTOJO DOMĖTIS PIETRYČIŲ AZI

JOS LIKIMU.

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

Spalio 24-25 d. įvyk
sianti M anilos konferen
cija primena kitą ten pat 
įvykusią konferenciją, 
kurioje buvo sukurta 
SEATO (Southeast Asia 
Treaty Organization). 
Formaliai toji sąjunga 
dar ir šiandien gyva, ta
čiau praktiškai ji nevei
kia dėl tos paprastos 
priežasties, kad kai ku
rie jos dalyviai, kaip 
Prancūzija ir Pakista
nas, ja visai nesidomi. 
Net ir D. Britanija, kuri 
dar turi įvairių įsiparei
gojimų ir interesų piet
ryčių Azijoje, šiandien 
yra linkusi savo įsipa
reigojimus 'į rytus nuo 
Suezo’ sumažinti iki nu
lio. Suprantama ir Pa
kistano laikysena. Jos 
didžiausia užsienio po
litikos problema yra 
Kašmiro grąžinimas iš 
Indijos okupacijos. Vie- 
nintėlis sąjungininkas ta
rne siekime gali būti tik 
Raudonoji Kinija.

Dabar Maniloje susi
renkančios valstybės tu
ri vieną bendrą intere
są: pietinio Vietnamo kri
timas atidarytų duris ko
munistinei invazijai į 
Thailandą, pietinę Korė
ją ir net Filipinus, kur 
komunistinių partizanų 
veikla iki šiai dienai dar 
nėra visai nuraminta. 
Australija ir N. Zelandi-

IŠ VISO PASAULIO

* NAUJASIS JAV imigraci
jos Įstatymas nusako, kad be ki
tų privilegijų, į JAV pirmoje 
eilėje įsileidžiami reikalingi 
specialistai. Lenkijoje eilės iš
vykimui į JAV belaukią gydyto
jai, inžinieriai, mokslininkai ir 
kt. lenkų emigracijos Įstaigų 
buvo "reklasifikuoti" Į bendrą 
darbininkų kategoriją. Jiems bu
vo įsakyta vėl iškraustyti laga
minus, nes, girdi, Amerika to
kių nepageidaujanti.

* PREZIDENTAS JOHNSO
NAS pareiSkė spaudos konfe
rencijoje, kad jis nepritariąs 
sugestijoms, siūlančioms jo 
kelionės į Manilą metu sustab
dyti Š, Vietnamo bombardavi
mą. Jo nuomone, tai reikštų 
Amerikos karių palikimą su su
rištomis rankomis už nugaros. 
Nesą jokių garantijų, kad Ha
noi režimas tokiu atveju sustab
dytų savo karo veiksmus.

* JAV RESPUBLIKONŲ par
tija pasmerkė prez. Johnsono 
žygius, siekiančius pagerinti 
santykius su Sov. S-ga ir sa
telitiniais kraštais. Kongres- 
manas G. R. Ford (Michigan) 
ta proga pabrėžė, kad kol ko
munistai darbais neįrodys ge
ros valios taikos labui, resp. 
partija nebus jokių sutarčių su 
jais dalyviu.

* JAV MOKSLININKAI Dr. 
Charles B. Huggins ir Dr. Pey- 
ton Rous pasidalino Nobelio pre
miją medicinai už jų darbą vė
žio ligos tyrime. 

ja atsidurtų tokiame pa
vojuje kaip dar niekados 
savo istorijoje. Paga
liau, tų valstybių išlei
dimas iš savo įtakos bū
tų milžiniškas smūgis ir 
JAV, nes negalėtų vaidin
ti joms skirto vaidmens 
Ramiojo Vandenyno ba
seine.

Žinia, pavieniui paė
mus visos tos valstybės 
M anilo s konferencijos 
dalyvės nesudaro rimtos 
pajėgos. Senatorius Ful- 
brightas turi tiesos jas 
pavadindamas "a cozy 
little group of our boys", 
tačiau dėl savo strategi
nės padėties jos turi daug 
didesnės reikšmės negu 
jų gyventojų skaičius,pa
galiau JAV, kaip savo 
laiku D. Britanija, turi 
atsiminti, kad jos nie
kados neturi per daug 
draugų.

JAV su tom valsty
bėm, kaip sakėm, riša 
bendras interesas atsi
ginti nuo komunistų in
vazijos, tačiau dėl būdo 
tam pasiekti nėra visiš
kai vienos nuomonės.

Tuo tarpu kai JAV yra 
pažiūrų, kad bet kokia 
taika būtų geriau už da
bartinį karą, tiesiogiai 
suinteresuotos valstybės 
kaip pietinis Vietna
mas, Pietų Korėja ir 
Thailandas taikos dery
bų bijo daugiau kaip ka
ro. Vietnamas todėl, kad 
bijo išdavimo, Thailan
das todėl, kad nutraukus 
karo veiksmus Vietname 
komunistai gali pradėti 
'išvadavimo karą' jų te
ritorijoje, o Pietų Korė
ja žino iš savo kartaus 
patyrimo, ką reiškia tai
ka be pasiektos perga
lės.

Todėl kaip tik Pietų 
Korėjos prezidentas 
Chung Hee Park, kaip 
spėjama, griežtai prie
šinsis bet kokiom dery
bom su nežinomom išda

Naujas Amerikos bandymas ieškant taikos...

vom. Jo žodis gali būti 
svarus, nes nė viena kita 
valstybė, išskyrus JAV į 
Vietnamą nepasiuntė 
tiek karių, kaip P. Korė
ja, dabar ten turint jų per 
41.000. Tie kariai yrane- 
paprastai gerai paruošti 
džiunglių kovai ir kovoja 
aziatiškais metodais, 
kurių laikosi ir partiza
nai. Tai liudija ir žuvu
sių santykis. Susirėmi
muose su partizanais ar 
Šiaurės Vietnamo regu
liariais kariais korėjie
čių nuostoliai iki šiol bu
vo labai maži: vienam žu
vusiam korėjiečiui tenka 
14 užmuštų raudonųjų, 
tuo tarpu pas amerikie
čius ir P. Vietnamiečius 
tas santykis yra vienas 
prieš keturis.

Žinoma, amerikiečiai 
apmoka korėjiečių išlai
kymo išlaidas, tačiau 43 
Korėjos kareivių išlaiky
mas F. Vietname kaš
tuoja tiek pat, kiekvieno 
amerikiečio išlaikymas. 
Todėl nevertėtų tų vals
tybių talkos nedavertin- 
ti, Fulbrighto 'our boys’ 
gali būti nepaprastai nau
dingi. Žinia, kitos vals
tybės neturi tokių karių 
kaip korėjiečiai, tačiau 
laikui bėgant ir jų įna
šas gali būti didesnis. Ko 
rėja turėjo daugiau laiko, 
negu pietryčių Azijos 
kraštai.

O laikas yra nepapras
tai svarbus faktorius. Sa
kysim amerikiečiai norė
tų savo pajėgom atlikti 
tik didesnes priešo 
"search and destroy" ope- 
racijas, tuo tarpu Pietų 
Vietnamiečių pajėgos bū
tų skirtos jau 'išvalytų' 
teritorijų saugumo už
tikrinimui. Iki šiol tas 
uždavinys vietnamie
čiams nelabai sekėsi, 
jiems trūko ir ryžto ir 
tam reikalui pasiruoši
mo. P. Vietnamo kari
ninkų tarpe buvo paste
bimas noras daugiau da
lyvauti amerikiečių 
"search and destroy" 
operacijose negu daug 
'nuobodesniam' teritori
jos saugumo užtikrinimo 
darbe.

Tarp kitko, amerikie
čių vedamos platesnio 
masto operacijos sudaro

Lietuviy Fondo tarybos ir valdybos nariai su laikraštininkais buvo susirinkę spalio 5 d. dr. G. Ba- 
luko rezidencijoje Chicagoje aptarti LF reikalus. Pasitarime dalyvavo ir Lietuvių Bendruomenės atsto
vas ir ALT S-gos pirm- inž. J. Jurkūnas. V. Noreikos nuotrauka

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENES KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS TORONTE

Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto 
Tarybos narių metinis 
suvažiavimas, įvykęs To 

klaidingą įspūdį, kad ame 
rikiečiai patiria daugiau 
nuostolių už pietinius 
vietnamiečius. Iš tikro, 
kaip teigia Washingtono 
Star karinis korespon
dentas Richard Fryklund, 
jei prie žuvusių vietna
miečių karių skaičiaus 
pridėti dar komunistinio 
teroro aukas — civilius, 
jų žūsta daug daugiau už 
amerikiečius.

Kai vietnamiečiai tu
rės daugiau patyrimo ir 
noro saugumo uždavi
niams, amerikiečiai il
gainiui galės vis daugiau 
susikoncentruoti dides
nio masto mūšiams ir sa
vo technikos pranašumo 
dėka patirti vis mažes
nius nuostolius. Tada ir 
priešui neliks nieko kito 
kaip tik didesnių susirė
mimų vengti. Tada nebū
tų reikalo dar daugiau di
dinti amerikiečių karių 
skaičių, bet to negalima 
pasiekti be pačių vietna
miečių talkos. Už tat ir 
mažų valstybių įnašas 
yra labai svarbus. 

ronte spalio 8-9 dieno
mis, leido pajusti mūsų 
tautiečių gyvenančių Ka
nadoje visuomeninio nu
siteikimo pulsą ir ta pa
čia proga sudarė sąly
gas iškelti, išsiaiškinti 
ir aptarti visą eilę 
mums rūpimų lietuviš
kos veiklos klausimų.

Krašto valdybos pir
mininkas A. Rinkūnas, 
taręs trumpą įžanginį žo
dį ir pasveikinęs suvažia
vimo dalyvius, invokaci- 
jai pakvietė tarybos na
rį kun. F. Ažubalį. F o 
invokacijos suvažiavi
mui vadovauti sudary
tas prezidiumas, į kurį 
įėjo: J. Matulionis, dr. 
P. Lukoševičius ir dr. 
Povilaitis. Sekretoria- 
tan — p. Skripkutė ir dr. 
Ramūnienė. Sudarius 
mandatų ir rezoliucijų 
komisijas ėjo sveikini
mai.

Žodžiu suvažiavimą 
sveikino konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, PLB pir
mininkas J. Bačiūnas ir 
Toronto apylinkės pir
mininkas Aug. Kuolas. 
Raštu — St. Barzdukas 
(Cleveland), p. Malinaus
kas (Winnipeg) ir Toron
to Futvio vardo šaulių 
kuopa.

Pranešimus apie KLB 
Krašto valdybos visoke
riopą veiklą padarė ne 
vien pirmininkas, bet ir 
atskirų sričių vadovai. 
Pirm. A. Rinkūno pra
nešime išryškėjo į ką bu
vo labiausiai kreipiamas 
dėmesys ir kokie pažy
mėtini darbai buvo at
likti. Tai ruoša įvairių 
planų ir jaunimo metų 
pravedimas, suorgani
zavimas prie krašto val
dybos jaunimo sekcijos, 
įsijungimas į Kanados 
šimtmečio minėjimo dar
bus, kur susidarytų gali
mybės didingam lietuvių 
pasirodymui, išleidimas 
anglų kalba apie Kanados 
lietuvius leidinio ir kt. 
Nusiskundęs Amerikos, 
laikraščiais, kad jie ne
dedą Kanados informaci
jos ir pranešęs apie kun. 
Žilinsko ir E. Miliausko 

pasitraukimą iš Krašto 
valdybos, pirmininkas 
baigė savo pranešimą.

Toliau sekė vicepirmi
ninko ir kultūros vado
vo Stp. Kairio praneši
mas, kurio dėmesys bu
vo sukoncentruotas į jau
nųjų mūsų menininkų pa
rodėlių suruošimą ir ta 
linkme pasirodymas jau
nimo kongrese. Ėjęs iki 
suvažiavimo Švietimo va
dovo pareigas E. Miliaus
kas savo pranešimą pa
ruošė raštu ir jį per
skaitė pirm. A. Rinkū
nas. Visoje Kanadoje 
1965/66 mokslo metų 
bėgyje šeštadieninė- 
se mokyklose dirbo 90 
mokytojų, kurių trečioji 
dalis tenka Torontui.Mo
kymo - auklėjimo reika
lams aptarti buvo suruoš
ta mokytojų dienos ir pa- 
vaizdumo priemonių pa
roda. Ryšium su šiuo pra
nešimu buvo iškelta ke
letas klausimų. Iš jų rys 
kesnieji: 1) Kodėl nusto
jo veikęs ar buvo panai
kintas kultūros fondas. 
2) Panaikinus kultūros 
fondą ir jo įgaliotinius, 
kas juos pakeitė ir kaip 
su švietimo atstovavimu 
kitose kolonijose ir 3) 
Kodėl Toronte neturime 
lituanistinių kursų? Pir
mininko A. Rinkūno tuo 
reikalu paaiškinimas pa
stebimai paklausėjų ne
patenkino ir buvo pasiū
lyta tais klausimais pla
čiau išsikalbėti diskusi
jų metu. Bet vėliau apie 
juos nebuvo užsiminta.

Entuziastingai buvo su
tikta jaunimo sekcijos va
dovė G. Rinkūnaitė. Rei
kia pažymėti, kad šian
dien suėjo metai, kai 
prie KLB Krašto valdy
bos įsisteigė jaunimo 
sekcija. Tai posūkis į 
bendruomenės atsijau- 
ninimą ir sustiprėjimą 
lietuvybės tęstinumo 
prasme. Per šiuos pir
muosius jaunimo sekci
jos veiklos metus buvo 
atlikti patys pagrindi
niai organizaciniai dar
bai ir aktyvus įsi jungi -

(Nukelta į 2 psl.)
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. (Atkelta iš 1 psl.) 

mas į Jaunimo Metais vi
sų užplanuotų darbų vyk
dymą. Tiems reikalams, 
kaip pranešėja pažy
mėjo, Kanadoje buvo su
rinkta apie 7000 dol. Be 
to, suruošta literatūros 
vakaras, kuriame savo 
kūrinius skaitė jaunosios 
ir priaugančios kartos li
teratai L. Švėgždaitė ir 
K. Barteška.

Politinio komiteto ir 
Baltų Federacijos pir- 

. mininko J.R. Simanavi
čiaus pranešime domina
vo VLIK’o su visuomene 
suartėjimo ir emigraci
jos iš pietų Amerikos į 
Kanadą reikalai. O taip 
pat buvo pasidžiaugta gra
žiu ir pasisekusiu de
monstracijos prie parla
mento rūmų suruošimu. 
Tai buvo daroma birže
lio mėnesį prisiminti 
Sov. S-gos įvykdytus 
žiauriuosius Pabaltės ra
mių gyventojų trėmimus 
ir jų naikinimą.

Dėmesio vertas buvo 
Šalpos Fondo vadovės O. 
Indrelienės pranešimas. 
Patiekti daviniai parodė 
gražią šalpos fondo metų 
bėgyje veiklą, kurios pa
sėkoje pasisekė turėti 
6285 dol. 71 et. pajamų. 
Bendros krašto valdybos 
pajamos, o tuo pačiu ir 
išlaidos, apie kurias kal
bėjo iždininkas dr. ’S. 
Čepas, buvo žymiai kuk
lesnės.

įvyks Montrealyje visai 
kitokiose aplinkybėse ir 
sąlygose, negu papras
tai. Kartu pažymėjo, kad 
visa tai pareikalaus kiek 
stambesnių lėštį sutelki
mo.

Apie Kanados šimtme
čio proga ruošiamą anglų 
kalba lietuvių leidinį kal
bėjo dr. J. Sungaila. Vei
kalui parašyti ir išleisti 
iniciatyvą pirmieji paro - 
dė kanadiečiai,pažadėda
mi duoti tam tikrą sub
sidiją. Toliau pranešė
jas nurodęs, kad veika
las savo formatu ir dy
džiu būsiąs panašus Lie
tuvių Enciklopedijai, nu
sakė jo paskirstymą sky
riais ir nurodė tų atski
rų skyrių medžiagos rin
kėjus ir tvarkytojus. Šiuo 

na Montrealis ir kitos ma- metu veikalo darbas jau 
žesnės kolonijos. Apy
linkių įnašai taipgi jau 
siekia 2.000 dol. Žodžiu, 
reikalas yra jau pajudė
jęs ir nors ne taip spar
čiai, bet eina pirmyn.

Revizijos komisijos 
vardu daręs pranešimą 
E. Daniliūnas atskaito
mybės reikaluose prasi
žengimų nerado. Taip 
pat visi su malonumu iš
klausė Garbės Teismo 
pirm. p. Sudiko praneši
mo, kuris jautėsi laimin
gas, kad neturėjo ko pra
nešti ir juo suįdominti.

Expo 1967 m. Lietuvių 
Dienos ir pasirodymo rei
kalu platų ir išsamų pra
nešimą padarė p. Verby- 
la. Pasak pranešėją daug 
būta visokių ir gana sun
kių kliuvinių, bet jie nuga
lėti. Lietuvių Diena ir jo- Lietuvių Fondo Taryba ir 
je programos išpildymas

Iš Tautos Fondo Kana
doje valdytojo St. Banelio 
pranešimo paaiškėjo, 
kad per visą fondo veik
los laikotarpį aukos ir ki
tos įplaukos yra priartė- 
jusios netoli 100.000 dol. 
sumos. Tas kaip tik rodo 
Kanados lietuviu suprati
mą, ryžtą ir nemažas pas 
tangas Lietuvos laisvini
mo darbe.

Lietuvių Fondo reikalu 
pranešimą padarė dr. A. 
Pacevičius. Šiuo metu 
fondo įnašai yra pasiekę 
24.280 dol. sumą. Toron
tas savo įnašais pirmau
ja su 10.000 dol. Po jo ei-

esąs gerokai įpusėtas ir 
netrukus bus padaryti pa
tys pastarieji jo išlygini
mai ir patvarkymai. Tą 
darbą atlikti yra sutikęs 
prof. J. Puzinas. Tos kny
gos, esą numatoma, 
spausdinti 2000 egz. ir 
tai atseitų 9.000 dol. At
skaičius valdžios paža
dėtą sumą, dar trūktų 
7.000 dol., kuriątektųsu
telkti savųjų tarpe.

Leidinio reikalu prane
šimas buvo pastarasis ir 
tuojau pat pradėtos disku
sijos, kuriose kuone iš
imtinai dominavo Lietu
vių Fondo įregistravimo 
reikalai. Tam tikslui 
KLB Krašto Taryba iš
rinko specialią trijų as
menų komisiją, kuri 

bendradarbiaudama su

PLANINGAS TAUPYMAS 
neko, aviui dividefidM
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Dabartinis dividendas 
išmokamas du kart 

per metus.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
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FOR SHAFER.
Philadelphijoje sudarytas Amerikos Lietuvių Komitetas, kuris tikisi artimoj ateityje apjungti visus 

lietuvių kilmės amerikiečius. Tikslas -- lietuvių vardu jungtis į JAV politinį gyvenimą ir rinkimų metu 
vesti propagandą už palankesnį lietuviams asmenį, o ir pačius lietuvius kandidatus remti. Nuotraukoje 
matome šį kartą lietuvius remiant Pennsylvania kandidatą į gubernatorius Ray Shafer. Iš kairės atsi
klaupę: A. W. Navasaitis, A.E. Bernosky, Br. Buinys. Stovi: M. J. Bigenis, Vyt. Volertas, R.J. Bro- 
derick (kandidatas į vice-gubernatorius), J. Švedas, St. F. Mankas, Ch. J. Roman, R. P. Shafer (kan
didatas į gubernatorius), A. Pestenis, S. Jurskytė- Gamble, L. Jurskis, Ch. S. Cheleden, J. Stiklorius, 
R. Bačkauskas.
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ti nukelta į rytojaus die
ną. Be diskusijų sekma
dienio posėdyje priimta 
1967 m. sąmata, perrink
ta revizijos komisija ir 
rezoliuciją komisija pa
tiekė keletą rezoliucijų, 
kuriose buvo už girta Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės iniciatyva ruošti 
jaunimo kongresą; atski-'

rai įvertinami atlikti jau
nimo darbai tą kongresą 
ruošiant ir jo metu; žvel
giant į sunkią Lietuvos 
padėtį sveikinamas Lie
tuvos Vyriausias Išlais
vinimo Komitetas už jo 
pastangas laisvinimo 
darbe.

Suvažiavimas baigia
mas Tautos Himnu. pb

vime dailininkams nu
statytų instrukcijų.

Savaitę anksčiau pasi
rodžiusi V. Vizgirdos pa
rodos recenzija bus at
baigusi kritiko S. Bud
rio pradėtąją visų nepri
klausomos Lietuvos dai
lininkų "išteisinimo” ak
ciją. "Išteisinimas" api
ma ir "nuo karo" užsie
nin pasitraukusius daili
ninkus. Apie dabartinę V. 
Vizgirdos kūrybą (susi
pažinęs iš atšvaitų ekra
ne) kritikas atsiliepė ir
gi teigiamai: "Dailinin
ko, atrodo, nepaveikė Va
karuose šiuo metu ma
dingas abstrakcioniz- 
mas: V. Vizgirda kaip ir 
anksčiau dirba subtiliai, 
apgalvotai komponuoja 
spalvas ir mases. Gal 
tik jo darbų meninės iš
raiškos priemonės tapo 
aiškesnės, meniškai pa
prastesnės ir įtaiges
nės". (ELTA)

Lietuvoj jautėsi lyg 
'rotacinėje mašinoje'...valdyba darytų žygius 

įregistruoti Lietuvių 
Fondą KLB Krašto Ta
rybos ir KLF narių pri
imto statuto dvasioje.

Baigus diskusijas, 
KLB Krašto valdybos pir
mininkas A. Rinktinas. 
Tarybai vietoje pasitrau- 
sių pristatė du naujus 
krašto valdybos narius: 
E. Jurkevičienę ir inž. 
Viskantą.

Daugelis įvairių klau
simų ir diskusijos jau 
buvo gerokai įvarginu
sios posėdžiautojus ir 
su malonumu buvo su
tiktas pranešimas apie 
pietų pertrauką. Tačiau 
nebuvo leista išsivaikš
čioti. O ten pat kiek pa
sistiprinę vėl stojo įdar.( 
bą. Būdinga tai, kad šio 
suvažiavimo nebaigus, 
pradėtas kitas specialus 
suvažiavimas, kurio die
notvarkėje buvočarterio 
ir statuto keitimas. Lo 
visų šių juridinių, taip 
pasakyčiau, reikalų su
tvarkymo, vėl grįžta 
prie pirmojo suvažia
vimo numatytų klausimų 
užbaigimo.

Toliau sekė gana ilgo
kai užtrukę pranešimai 
iš apylinkių veiklos. Jų 
dalis ir diskusijos dėl 
laiko stokos turėjo bū-

Dailininkui V. Vizgir
dai, grįžusiam iš vieš
nagės pas Vilniaus ir 
Kauno lietuvius dailinin
kus, dar nespėjus nė žo
džio išsitarti apie savo 
įspūdžius, už jį to pa
pasakoti atskubėjo Lite
ratūra ir Menas (rašy
tojams ir kitiems meni
ninkams Vilniuje leidžia
mas savaitraštis) su pa
reiškimu, kad svečias 
"maždaug tokiais žo
džiais" kalbėjęs prieš 
išvykdamas iš Vilniaus:

— Aš sužavėtas Lie
tuvos dailininkų kūrybin. 
gurnu.

Kitas perduodamas V. 
Vizgirdos pareiškimas 
buvęs apie jo savijautą:

— Aš čia jaučiuosi lyg 
rotacinėje mašinoje...

Ta "rotacinė mašina", 
tai trumpo viešėjimo 
programa, kuria skubė
ta svečiui parodyti ko- 
daugiausia visko, kas tin
ka svečiams rodyti. V. 
Vizgirda gavo progos ap
silankyti ne tik Vilniuje 
ir Kaune, bet ir Klaipė
doj, Palangoj, Trakuose, 
Anykščiuose ir, žinoma, 
Pirčiupyje. Matė ne tik 
muziejus ir juose esa
mas savo bei kitų daili-

ninku parodas, bet ir še
šiolikos vyresniųjų bei 
jaunesniųjų dailininkų 
studijas, geriausiai pa
puoštuosius pastatus ir 
net V. Landsbergio įkvėp
tąjį filmą apie M.K. Čiur
lionį.

Visų tų rodymų vai
siai — dvylika kompli- 
mentiškų svečio pasisa
kymų, L. ir M. redakci
jos atstovų atpasakotų, 
anot jų pačių betariant, 
"maždaug tokiais žo
džiais", tai yra, gal kiek 
ir paredaguotų. Visi at
pasakotieji pagyrimai 
atrodo pagrįsti tuo, kas 
svečiui parodyta, išsky
rus vieną, keliantį abejo
jimų. I svečio lūpas tapo 
įdėtas ir toks pareiški
mas: "Lietuvos dailinin
kai turi galimybių laisvai 
individualiai kūrybai’'. 
(M. pabr. E.). Pareiški
mas skamba, lyg daili
ninkai būtų svečiui įrodę 
ar patys norėję pasisaky
ti, kad jie dar turi (ne
minint, kiek) galimybių 
nepaisyti pereitame ko
munistų partijos suvažia-

ZIP CODE
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1. Packages are shipped 
by more direct route.

2. They are handied fewer times
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Cognac ........................................... 5th — $4.98

2. Imported Scotch Wiskey
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Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
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TAUTINE SĄJUNGA IR DIRVA

r 1

Paskutiniu laiku mū
sų spaudoje gyvai disku
tuojamas klausimas, ku
rios srities lietuviškai 
veiklai turi būti teikia
ma pirmenybė: politinei 
ar kultūrinei. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos skyriuose ši proble
ma nekyla, nes jos net 
veikimo įstatuose yra 
įrašytos abi šios vėik- 
los sritys ir jos veikia 
neišskiriamai.

2 str. a) palaikymas ir 
ugdymas lietuvių tau
tinio susipratimo ir lie
tuviškos tautinės kultū
ros vertybių Amerikos 
lietuvių tarpe.

c) rėmimas lietuvių 
tautos pastangų atstatyti 
bei išlaikyti savam kraš
te nepriklausomą Lietu
vos valstybę, apsaugojan- 
čią pagrindines žmogaus 
teises bei laisves.

Šiandien žmonijos gy
venimui taip sparčiu 
tempu žengiant pirmyn, 
nebesuspėjamą žvelgti į 
praeitį ir kai kurie sam
būriai bando net įrodinė
ti, ragindami visai už
miršti praeitį, pradėti 
viską kurti, organizuoti 
iš naujo, nes praeitis esą 
atsilikusi nuo šių dienų 
gyvenimo pažangos.

Tačiau kultūra kyla ir 
vystosi palengva, ji yra 
individuali, kol tos atski
rų kūrėjų kultūrinės 
vertybės neišnešamos į 
dienos šviesą.Kultūra sa
vo praeities neišsižada, 
ji brangina ją, savo pra
eities kūrėjus garbina, 
semiasi iš jų gerąsias 
savybes ir kuria ateičiai 
naujas kultūrines verty
bes.

Ypač tautinėse kul- 
tūrose negali būti atmes
ta praeitis, nes tautinė 
kultūra, anot antropolo
gės Ruth Benedics, yra 
tai, kas riša žmones į 
tautas, duoda jiems bend
ras idėjas, bendras tra
dicijas ir bendrą gyveni
mo būdą. O lietuvių tauti
nė kultūra ir praeity jau 
parodė savo svorį tautai 
ir neatskiriamą ryšį su 
politine veikla, ką labai 
ryškiai iškelia A. Smeto
na savo rašiniuose, pa
brėždamas, kad

"tautinė kultūra buvo 
tos vienybės gairės, ku
rios vedė lietuvių tautą 
į laisvę, į nepriklauso
mybę. Tauta, vengda
ma svetimų kultūrinių įta 
kųK šalindama iš savo kul - 
tūros visa tai, kas jai 
svetima, jau tuo pačiu 
laisvėja, o savo kultūri
nes vertybes kurdama ir 
puoselėdama grindžia 
kelią į nepriklausomy
bę" (139 psl. A. Smeto
na, A. Merkelio).

O 14 šm. filosofas, ra
šytojas ir diplomatas J. 
de Maistre, aprašyda
mas tautinės kultūros 
svarbumą žmonijai pa
brėžia, kad jis nežino 

žmogaus bendrai, o žino 
tik žmogų anglą, žmogų 
rusą, žmogų prancūzą 
ir t.t. Tektų pridėti žmo
gų — lietuvį, kurį jungia 
aukščiau minėti tautiniai 
ryšiai, ideologinis bend
rumas, reikalas ginti 
ir kelti bendruosius lie
tuvių tautos interesus. 
Juk niekas kitas žmonių 
taip nesujungia, kaip di
deli, sunkūs uždaviniai, 
atliekami bendromis jė
gomis, tai Lietuvos lais
vinimas ir lietuviškos 
kultūros kėlimas.

Ši plačios apimties 
veikla Tautinės Sąjungos 
ribose priklauso nuo 
kiekvieno S-gos nario, 
kuriems aukščiau minė
tus siekius įgyvendinti la
bai daugpasitarnauja Vil
ties Draugijos leidžia
mas tautinės minties laik
raštis Dirva, neleisda
ma nariuose užmigti tau
tinio savitumo pradui, 
suteikdama tautiniam 
darbui prasmę ir nešda
ma į savo skaitytojus 
daugiau kūrybiškų min
čių, didesnių polėkių, 
mokslinių laimėjimų ir 
užsimojimų visose mū
sų veiklos srityse, jung
dama mūsų jėgas už kul
tūrinę pažangą ir savo 
tautos laisvę, stovėdama 
sargyboje prieš komu
nistinių įtakų skver
bimąsi į lietuviškas or
ganizacijas, į spaudą,ku
rių tikslas užmigdyti lie
tuvių politinės ir kultū
rinės veiklos pastangas.

Dirva atlieka didelius 
uždavinius ne vien Sąjun 
gos, bet ir visos lietuvių 
išeivijos tautinių siekių 
įgyvendinimui. Todėl mū
sų kiekvieno S-gos nario 
tiesioginė pareiga rūpin
tis ir pačios Dirvos vis
pusišku kilimu: materi
aliniu ir kultūriniu. Tai 
nebus sunkus uždavinys, 
jei šią pareigą jausime 
visi, tai priklauso 
mūsų rūpestingumo 
ganizacinių pareigų 
likime. Stiprindami 
vą, stiprėsime savybė
je ir sėkmingiau įgyven- 
dinsim savo bendruosius 
siekius. Mes nesame at
sitiktinai draugėn susi
būrę. Mus jungia bend
ros idėjos. Anot A. Sme
tonos, mus visus jungia

nuo 
or- 
at- 
Dir-
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PRASMINGAS JAUNIMO PAREIŠKIMAS
Lietuvių Religinio 

Kongreso metu, lietuvių 
jaunimas ir jų vadai sa- 
,vo posėdyje giliai svars
tė pagrindinę simpoziu
mo temą: "Jaunimas ir 
religija mūsų laikų prieš- 
religinėje įtampoje". 
Jaunas studentas Vyt. 
Radzivanas savo refe
ratu trumpai, bet giliai 
dėstė religingo jauni
mo įtaką į liberalinį jau
nimą. Kalbėtojas iškėlė 
pačius svarbiausius jau
nimo uždavinius — ge
rai pasirengti, laikytis 
santūrumo ir būti bud
riam. Jo žodis taikė ypa
tingai į ateitininkišką jau
nimą ir Lietuvos Vyčius, 
kad dabar laikas būti re
ligijos apaštalais. Nuo
širdžiai ragino jaunimą 
gilintis į religines tie
sas, ypač susirinkimuo
se, studijų dienose, skai
tybą, kad galėtų daryti 
įtakos į liberalinį jau
nimą. V. Radzivanas siū
lė užkirsti kelią šūkiui: 
"Dievas yra miręs".

Jo puikus referatas da- 
vė progos jaunimui ir 
vyresniesiems jų drau
gams geros medžiagos 
diksusijoms. Sąryšyje 
su tuo buvo priimtas čia 
duodamas labai svarbus 
lietuvių jaunimo pareiš
kimas. Šis nuoširdus 
draugiškas lietuvių jau
nimo žodis taikomas sau 
ir broliams ir sesutėms 
pavergtoje Lietuvoje. 
Tai galėtų būti lietuvių 
jaunimo šūkis veikti 
ir aukotis pagal čia nu
matytą planą. Per Vati
kano radiją šis broliš
kas žodis lietuvių jau
nimui bus kartojamas ir 
kartojamas, kaip gilios 
lietuviškos meilės bal
sas.

PAREIŠKIMAS

Lietuvių jaunimas sa
vo posėdyje Lietuvių Re
liginiam Kongrese, 1966 
— Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Metais, rugsėjo mė
nesio 5 dieną, Washing- 
tone, District of Colum- 
bia, apsvarstęs ir disku
tavęs referatą "Jauni
mas ir religija mūsų lai
kų priešreliginėje įtam
poje", vieningai skelbia 
šį pareiškimą:

Mes, lietuvių jauni
mas, sąmoningai tikime 
Dievą, Kristų ir Jo Baž
nyčią. Mūsų tikėjimas ir 

bendras tautinės kultū
ros pagrindas, ant kurio 
mes stovime ir ant ku
rio norėtume matyti ki
tus stovint, bendra kul
tūra, auklėjama krikš
čionybės principais.

E. Čekienė 

religinis gyvenimas yra 
mūsų pačių giliu įsitiki
nimu ir laisvu apsispren
dimu priimtas kaip es
minė ir prasmingoji mū
sų gyvenimo ir veikimo 
dalis. Mes savo tikėji
mu didžiuojamės ir sten
giamės juo gyventi. Mies 
laikomės Kristąus ir Jo 
Bažnyčios paskelbtų do
ros dėsnių savo asmeniš
kame, viešajame ir visuo
meniniame gyvenime. 
Mylėdami savo artimą 
Kristaus meile, mes 
gerbiame visų įsitikini
mų, visų tautų, rasių ir 
visų religijų žmones. 
Svarbiausia vertindami 
žmogaus asmenybę, mes 
visuomet rūpinamės, 
kad kuo daugiau žmonių 
būtų Kristaus sekėjais 
savo gyvenime ir savo 
veikime.

Broliai ir Seserys 
pavergtoj Lietuvoj!

Mes suprantame ir su 
nepaprasta rimtimi at
jaučiame jūsų gyvenimo 
sąlygas ir jūsų patiria
mus sunkumus savo ti
kėjimą išpažįstant. Mes 
jus ypatingai mylime ir 
džiaugiamės, kad jūs ne
prarandate sąžinės, bal
so garbinti, išpažinti,pa
žinti ir mylėti savo Kū
rėją ir Atpirkėją Dievą. 
Jei jūs ir negalite tikė
jimo laisvai pasirinkti 
bei jo viešai praktikuotiI 
viduje jūs tikėjimą iš
laikote, laukdami dienos 
kada, laisvai gyvendami, 
galėsite šį pažinimą stip - 
rinti ir atvirai išreikš
ti, Mūsų draugiškas lin
kėjimas, kad toji diena 
greitai ateitų yra svar
biausias laisvėje gyve
nančių lietuvių žodis 
jums. Mes norime, kad

LB CHICAGOS APYGARDOS
VALDYBOS DEKLARACIJA

LB Chicagos Apygar
dos Valdyto s pirmininko 
Stasio Šiaučiūno pasiū
lytas darbo veiklos pla
nas ir vieša deklaraci
ja buvo valdybos posė
dy vienbalsiai priimta.

LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMO SRITIS

LB Chicagos Apygar
dos valdyba sieks glau
desnio bendradarbiavi
mo tarp pačios Apygar
dos valdybos ir švietimo 
institucijų, naudodama 
visas galimas priemo
nes: šaukdama atskiras 
mokytojų konferencijas, 
tėvų komitetų pirminin
kų ir LB pareigūnų bend
rus pasitarimus. Valdy
ba sieks suorganizuoti 
bendrą mokslo metų už
baigimo šventę, suruošti 
ir pravesti tarpmokykli
nes skaitymo - diktantų 
varžybas, o mokinius pre 
mijuos. Rems visas 
aukštesniąsias lituanis
tines mokyklas ir palai
kys su jomis glaudesnį 
ryšį. Valdyba kreipsis į 
Pedagoginį Lituanistinį 
Institutą
kviesdama, kad kasmet 
paruoštų po kelis moky
tojus, galinčius ir norin
čius dirbti lituanistinėse 
mokyklose.

Chicagoje,

VIEŠIEJI VALDYBOS
REIKALAI 

Apygardos Valdyba

jūsų sąžinės laisvė būtų 
skubiai pripažinta, kaip 
kad ją turime mes ir mi
lijonai laisvų žmonių.

Pavergėjų atskirti jūs 
ir mes netapkime prie
šais, bet visada jauski- 
mės vienos lietuviškos 
tautos nariais. Kai mes 
išgirstame jūsų balsą, 
mes stengiamės jį su
prasti ir jei galime jums 
padėti. Kai jūs girdite 
mus, būkite tos pačios 
minties, nes yra tik vie
na tiesa, vienas Dievas 
ir vienas amžinas gyveni
mas. Mėginkite savo gy
venime atskirti tiesą nuo 
melo, teisybę nuo apgau
lės, tikrą mokslą nuo 
visa iškreipiančios pro
pagandos.

Mes, laisvame pasau
lyje ryžtamės vykdyti 
maldos, aukos ir veiki
mo planą:

1. Save krikščioniškai 
ugdyti ir krikščioniškoje 
moralėje užgrūdinti.

2. Pažinti visus, įvai
riai galvojančius lietu
vius ir daryti savo geru 
pavyzdžiu jiems įtakos.

3. Stengtis visais bū
dais padėti pavergtos 
Lietuvos jaunimui religi
niuose reikaluose.

4. Aktyviai, noriai ir 
darbingai jungtis į bend
ras visų lietuvių pastan
gas už Lietuvos ir Baž
nyčios laisvę.

5. Būti uoliais lietuvių 
parapijų parapijiečiais 
ir veikliais lietuvių bend
ruomenės nariais.

6. Tuoj pat pradėti 
platinti labai svarbią in
formacinę knygą "The 
War Against God in Li
thuania" ir visais bū
dais informuoti laisvą 
pasaulį apie Lietuvos pa
vergimą. (k)

rems visų Lietuvos ne
priklausomybei atgauti 
veikiančių institucijų 
veiklą. Talkininkaus lais
vinimo akcijai ir, reika
lui esant, teiks toms ins
titucijoms ne tik morali
nę, bet ir materialinę pa
galbą. Progai pasitai
kius, nevengs ir pati im
tis 
bei 
los 
jai

iniciatyvos politinei 
Lietuvos laisvės by- 
populiarinimo akci- 
Chicagos Apygardos 

ribose. Vengs kartoti
veiksmus arba susikry
žiavimo su politiniais 
veiksniais. Aktyviai da
lyvaus arba pati rengs 
prieškomunistinę akci
ją. Uždavinių vykdymui 
ieškos būdų pasinaudoti 
įvairiomis amerikiečių 
komunikacijos priemo
nėmis, teiks joms infor
macijas, organizuos Lie 
tuvos laisvinimo bylai 
naudingus politinio pobū- 
džio maršus. Vispusiš
kam pilnam tautiniam ir 
valstybiniam potencialui 
išryškinti valdyba ves 
plačią kultūrinių verty
bių populiarinimo akci
ją svetimtaučių tarpe: 
ruošdama parodas, pa
sirodymus ir kitokio po
būdžio kultūrinius pasi
reiškimus.

KULTURINE DARBO 
SRITIS

Apygardos Valdyba or
ganizuos galimai aukš
tesnio lygio kultūrinius

parengimus ir minėji
mus bei rems jaunųjų me
nininkų pasirodymus. 
Skatins ir rems įvairiau
sio pobūdžio kultūrinius 
pasireiškimus. Ypatin
gą dėmesį kreips į jau
nimą ir organizuos bent 
vieną platesnės apim
ties kultūrinį parengi
mą.

Taipgi organizuos kul
tūrinių leidinių paruoši
mą, leidimą ir platini
mą. Visomis progomis 
valdyba ieškos būdų po
puliarinti kultūrines ver
tybes svetimtaučių tar
pe, organizuodama paro • 
das, tautinio pobūdžio 
menines programas ir 
kitus kultūrinius paren 
gimus. Stengsis išlaiky
ti bendruomenės valan
dėlę Margutyje ir iš
leis 3-sios Dainų Šven
tės ilgo grojimo plokš
telę.

JAUNIMO REIKALAI
Apygardos Valdyba 

bendruomenės veiklon 
stengsis įtraukti jauni
mą, sudarydama jauni
mui ir bendruomenei pri
einamas tarpusavio bend 
radarbiavimo formas ir 
suteikdama jaunimui kuo 
didesnes galimybes 
reikštis lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos lais
vės kovų baruose. Kvies- 
jaunimą talkon arba jam 
talkininkaus specialių už
davinių, atitinkančių 
šiandieninius jaunimo 
siekimus ir jų idėjas, 
įvykdymui. Rūpinsis, 
kad jautrios jaunimo pro
blemos būtų sprendžia
mos visu rimtumu ir 
draugiškoje tarpusavio 
susipratimo dvasioje. 
Rems jaunimo sporto vie- 
netus.

ORGANIZACINE 
VEIKLOS SRITIS

Valdyba stengsis akty
vinti apylinkių veiklą. Pa
laikys su jomis glaudžius 
ryšius, koordinuos jų dar 
bus, stengsis atgaivinti 
merdinčias Apylinkes ir 
steigs naujas. Sieks LB 
veiklon įtraukti kuo dau
giau organizacijų ar jų 
vienetų bei padalinių, o 
ypatingai jaunimo. Tar
pusavio susitarimo prin
cipu, organizuotiems vie
netams bandys pavesti 
laikinus ar net ilgesnės 
laiko distancijos reika
laujančius specifinius už
davinius. Aktyviai da
lyvaus Lietuvių Fondo 
ir Kultūros namų staty
bos lėšų telkimo akcijo
je, jei tokia bus vykdo
ma.

LĖŠŲ TELKIMAS 
BENDRAM DARBUI

Apygardos Valdyba ra
gina Apylinkes suakty
vinti solidarumo įnašų 
išrinkimo akciją, sieks 
pelno iš įvairių parengi
mų ir leidinių. Švieti
mui ir kultūriniams rei
kalams remti, organi
zuos lėšų telkimą: rengs 
pobūvius ir praves nu
statytas rinkliavas, o ypa 
tingai padės vykdyti LB 
Kult. Fondo vajui, iš ku
rio gaus dalį pelno. Or
ganizuos savo atskirą va
jų lituanistiniam švieti
mui paremti, su įvairio
mis dovanų paskirstymo 
galimybėmis mokslo už
baigimo proga.

REIKIA PLATESNES 
INFORMACIJOS

Apygardos Valdyba LB 
idėjai populiarinti ir apie 
Apygardos ir Apylinkių

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVOJ TEGALI PLANUOTI KAS
JAU MASKVOJ SUPLANUOTA /

Liętuvoje yra pristeig - 
ta įvairių planavimo įs
taigų, kuriose dirba ne
maža įvairių specialistų 
lietuvių. Tuo būdu lie
tuviai dalyvauja Lietu
vos ateities planavimuo
se ir projektavimuose. 
Tik jų vaidmuo ne lemia
mas, o pagalbinis: jiems 
tenka planuoti ir projek
tuoti Maskvoje jau nulem
tų planų vykdymą.

Yra, pavyzdžiui, toks 
Pramoninės statybos pro 
jektavimo institutas. Jis 
sakosi, sprendžiąs mažų
jų Lietuvos miestų liki
mą — gamybinių jėgų iš
dėstymą Lietuvoj, ir tai 
darąs bendradarbiauda
mas su respublikine pla
no komisija, respubliki
ne mokslų akademija (su 
jos ekonomikos institu
tu) ir su Kauno Politech
nikos Instituto mokslinin-

Deklaracija...

kais. Atseit, jis tik pro
jektuoja, kur ir kaip sta
tyti sovietinės valdžios 
įmones, bet neturi ga
lios spręsti, statyti ar ne 
statyti. Mokslininkų - 
kultūrininkų grupė mal
daute maldavo nesta
tyti Lietuvoj naftos per
dirbimo įmonės — tegu, 
sakė, statosi kur nors 
ties Murmansku, tegu ne
užteršią Lietuvos — bet 
projektavimo institutas 
vistiek jau rengia Jurbar
ką prisitaikyti prie naf
tos pramonės. Jurbarko 
likimas, atseit, jau nu
spręstas Maskvoj, ir 
kauniškis institutas 
sprendžia ne likimą, o 
tik būdą, kaip prie to li
kimo prisiderinti.

Jeigu Maskvos val
džia turės galios Lietu
vos likimą lemti dar bent 
apie 10-15 metų, ir jei lie
tuviai specialistai turės 
tame lėmime tik tiek ga
lios bei įtakos, kiek da
bar turi, tai pranašau
jama, kad Vilniaus ir Kau 
no miestams nebebūsią 
leidžiama plėstis dau
giau kaip iki 300,000 gy
ventojų (Vilniuj tiek jau 
yra, Kaune irgi nebetoli 
iki to skaičiaus). Dar 
kiek plėsis Šiauliai, Pa
nevėžys, greičiausia jau 
nebedaug Klaipėda (da
bar apie 100,000 gyv.). 
Miestų augimas kreipia
mas į kitus penkis ma
žesniuosius miestus: Ma 
rijampolę, Alytų, Jur
barką, Plungę ir Uteną. 
Šiems esą skirta išaug-

tis yra vietiniai gyvento
jų aptarnavimo centrai 
— mažieji miesteliai. 
Tokių centrų, į kuriuos 
kaimo gyventojai lanky
tųsi tik kartą ar dukart 
per savaitę, esą numato 
ma turėti tik 36, o ma
žųjų, iš apylinkės per 
15-20 minučių pasiekia
mų, numatoma 290. Taip 
projektuoja, skaičiuoda
mi, kad kaimo gyventojų 
skaičius dar sumažėsiąs 
Dabar kaime esą dar per 
daug žmonių: šimtą hek
tarų naudojamos žemės 
aptarnauja vidutiniškai 
13 žmonių (Estijoj jau da
bar tam pakanka 7-9 žmo - 
nių).

Tokiam Lietuvos išpla
navimui įvykdyti reikia 
bent apie 15 metų. O to
kius planavimus liečian- 
tieji vėjai iš Maskvos, 
bent ligšiol, keisdavosi 
maždaug kas dveji-tre- 
ji metai. Tad ir dabar 
Lietuvoj niekas nėra tik
ras, kaip ištikrųjų bus.

(ELTA)

JAUNIMO

(Atkelta iš 3 psl.)
veiklą informuoti visuo
menę, organizuos infor
macijos instituciją, api
mančią visas LB veiki
mo sritis. Sieks informa
cijos tarnybon įtraukti 
pajėgesnius laikraštinin
kus. Glaudžius ryšius 
stengsis palaikyti su vi
sa lietuviška spauda, 
radijo ir kitais informa
cijos šaltiniais.

Valdyba ypatingą dė
mesį kreips į įvykstan
čius 1967 m. gegužės mė
nesį JAV LB Tarybos rin- ti iki 50,000 gyventojų 
kimus. Rūpinsis, kad Apy- kiekvienam, 
gardos rinkimai būtų su
daryta iš pajėgių žmo
nių, kurie galėtų visoje 
Apygardoje rinkimus 
pravesti. Valdyba ją 
rems moraliai ir finan
siniai.

Šiek tiek savarankiš
kesnė projektuotojų sri-

PETICIJAI

DUOTA EIGA
Lietuvių Jaunimo An- 

tikolonialinė Lyga, ku
riai Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso va
dovybė pavedė rūpintis 
Jaunimo Peticijos įtei
kimu Jungtinėms Tau
toms, gavo iš Jungtinių 
Tautų raštą Peticijos 
reikalu, pasirašytą Žmo
gaus Teisių Komisijos 
pareigūno, kuriame sa
koma:

"Man yra pavesta pa
tvirtinti Jūsų 1966 m. 
rugpiūčio 13 d. komuni-

DIRVOJE galite įsigyti

TRUMPI BAIGIAMIEJI
DĖSNIAI

ka tik pasirodžiusią V. Šliogerio knygą 
ANTANAS SMETONA 

ŽMOGUS IR VALSTYBININKAS 
Kaina $2.00

LB Chicagos Apygar
dos valdybos uždavinių 
vykdyme vadovausis nu
sistovėjusiais Lietuvių 
Chartos dėsniais: tauti
nis solidarumas "yra 
aukščiausia vertybė; vi
si lietuviai yra lygūs, tos 
pačios tautos vaikai, tarp 
savęs broliai.

Ant. Gustaičio — IR ATSKRIDO JUODAS
VARNAS ...............................................................$3.00

LITERATŪROS METRAŠTIS
ANTROJI PRADALGĖ ....................   $3.00

V. Alanto — TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ............... $4.50
Alg. Landsbergis — PENKI STULPAI

TURGAUS AIKŠTĖJE — Drama ............   $2.00
M. M. Gertler, M. D. — ŠIRDIES PRIEPUOLIAI .. $3.75 

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

kacijos, adresuotos Ge
neraliniam Sekretoriui, 
gavimą.

Noriu pranešti Jums, 
kad su ja bus pasielgta 
pagal Ekonominės ir So 
cialinės Tarybos rezo
liucijos 728 F (XXVIII) 
paragrafu 2 (b) ir (e), 
kurios nuorašas pride
damas”.

Šioji rezoliucija lie
čia Žmogaus Teisių Ko 
misijos, subordinuotos 
Ekonominėje ir Sociali
nėje Taryboje, veiklą ir 
teises. Pagal ją, apie 
Jaunimo Peticiją dėl so 
vietinio kolonializmo Lie 
tuvoj pasmerkimo, ir 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo reikalu, 
kuris detaliau išdėsty
tas Jaunimo Kongreso 
ir Jaunimo Lygos lydi
muosiuose raštuose, bus 
painformuoti visi Žmo
gaus Teisių Komisijos 
nariai ir, prisilaikant 
konfidencialumo reika
lavimų, patiekti palies
tai valstybei (Jungtinių 
Tautų nariui), šiuo at
veju Sovietų Sąjungai.

Peticijos ir lydimųjų 
raštų įteikimas buvo or
ganizuotas dviem ke
liais: per Jungtinių Tau
tų misijas tų kraštų, iš 
kur atvyko jaunimo de
legacijos į Kongresą ir 
pasiunčiant paštu U Than 
tui. Liepos 8-ją jauni
mo delegacijos, tą dieną 
vykusios demonstraci
jos prie Jungtinių Tautų 
remiamos, aplankė gyve
namųjų kraštų misijas. 
Peticija pagal atskiruo
se kraštuose surinktus 
parašus buvo įteikta Ita
lijos, Australijos, Kana 
dos, o vėliau ir Kolum
bijos bei JAV-jų mi
sijoms prie Jungtinių 
Tautų, kurios sutiko Pe
ticiją perduoti į Jungti
nes Tautas. Likusiems 
kraštams dėl vienų ar ki
tų priežasčių neįteiktos 
peticijos rugpiūčio 13 d. 
pasiųstos Generaliniam 
Sekretoriui U Thantui.

Malonu pažymėti, kad 
daugelio kraštų jaunimo 
delegatai, iš Kongreso 
sugrįžę įgyvenamuosius 
kraštus, energingai ėmė
si pildyti pažadą — tęsti 
žygį į Jungtines Tautas 
veikiant savo kraštų opi 
niją ir vyriausybes. Šią 
jaunimo akciją koordi
nuoja Antikolonialinė Ly
ga.

LIT

ZIP CODE SPEEDS 
YOUR PARCELS

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR 
KALĖDOS...

Dabar, jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti 
kokį dovanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.

Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir 
pigu, pasinaudojant leidžiamu siųsti prekių kaino
raščiu, kurį gali gauti kiekvienas, veltui, pareikala
vęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba ne
žino ką reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus prak
tiškus ir reikalingus siuntinius.
RK 1. (MOTERIŠKAS)

Vilnonė paltui medžiaga 3 jardai, itališkas nai
loninis lietpaltis, nepermatomo japoniško nailono 
suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nailoninių koji
nių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas ir graži 
dėžė šokoladiniu saldainių. $75.00.
RK 2. (VYRIŠKAS)

Grynos vilnos nertinis, 3Y-> jardo vilnonė kostiu
mui medžiaga, 2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 1 kak
laraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokola
dinių saldainių. $75.00.
JUNGTINIS SIUNTINYS RK1 IR RK 2 
KAINUOJA $135.00.

4 sv. taukų, 1/2 s v arbatos, 1/2 s v. geriamo šoko
lado, ’/j sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 
Vi- sv. pipirų, y> sv. šokolado.
$30.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio 
pasisekimo turį siuntiniai: V-3, 10% jardo kostiu- 

; mams medžiaga, už $55.00, P-3, trims paltams ang- 
| liška vilnonė medžiaga už $60.00. N-4, 16 jardų ne- 
| permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hackney Rd., London, E. 2, England.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan

tuotas su gavėjo parašu patvirtintas pristatymas, 
per 3-4 savaites, visos siuntos registruotos ir ap
draustos.

Atstovai: Gaiva. 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.* 
A. Kusinskis, 167 Colledge St., Apt. 2, Sudburv, On- 
tario; L. Radzevičius, R. R. 2, Port Arthur, Ontario, 
Canada.

Vyt, Alantas

VISKAS GALĖJO IR 
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)

(18)
— Bet tamsta ją dar tebemyli, — aš nusijuokiau.
— Didesnės nesąmonės savo gyvenime dar nesu gir

dėjęs, — atkirto jis rūsčiai. — Iš tamstos, kaip rašytojo, 
laukčiau geresnio žmonių pažinimo. Nori, kad pasakyčiau 
teisybę: aš ją išbraukiau iš savo gyvenimo — ji man 
mirusi ir palaidota po stora velėna Šventaragio slėnyje. 
Bėgdamas iš Vilniaus aš nusikračiau dulkes nuo savo ba
tų. Gal kada aš dar ir prisimenu savo legendą prie Gedi
mino kalno, gal kada ir su Aušra aš paklaidžioju mūsų 
karalių miesto gatvėmis, bet tai atsitinka ne dėl to, kad 
aš ją tebemylėčiau, bet dėl to, kad aš jau pasiekiau tokio 
amžiaus, kada žmogus yra labiau linkęs pasimagėti pra
eities atsiminimais, negu svajoti apie ateitį.

— Gal ir taip, gal ir ne, — aš nusišypsojau.

★

Praėjo pora savaičių. Vieną dieną skaitydamas laik
raštį visai netikėtai užtikau kronikos žinutę iš New Yor-* 
ko, kad kažkokiam Rakučiui fabrike buvusi nutraukta 
dešinioji ranka. Tuojau paskambinau Adomoniui.

— Žinau, žinau, žinia smarkiai pavėluota, — jis kal
bėjo pakiliu, energingu balsu. — Gavo šėtonas atpildą 
už savo niekšybes. Taip jam ir reikia ...

— Bet iš kur tamsta sužinojai?
— Ar nėra šiame krašte telegrafo, telefono ir paš

to? — jis nusijuokė. — Gerai kad paskambinai, būčiau 
pačiam skambinęs. Ateik šį sekmadienį į mūsų bariuką: 
noriu pasikalbėti, gerai?

— Gerai, ateisiu.
— Bus malonu ... ša! — jis suriko, lyg kambaryje 

kažkas būtų kėlęs triukšmą. — Atsiprašau, — jis vėl 
kreipėsi į mane, — aš čia turiu svečių. Tad pasimatysime 
kitą sekmadienį, — ir jis padėjo ragelį.

Kitą sekmadienį nuėjau į barą, bet Adomonio įpras
tinėje vietoje nebuvo. Atsisėdęs paklausiau barininką kas 
naujo. Jis plačiai išsišiepė ir tuojau ėmė pasakoti:

— Milijonas naujienų, pone rašytojau. Mūsų vien
gungis sutado teisybę: ji užkrito jam ant sprando su 
trim vaikais.

— Ką?
— Ta moteriškė atlėkė pas jį iš New Yorko.
— Ir jis ją priėmė?
— Dabar ieško didesnio buto. Ji jam pasakė, kad 

negalinti gyventi su vienarankiu vyru. Tamsta girdėjai, 
kad anam nupiovė ranką?

— Girdėjau.
— Pikantiškiausia tai, kad ji jam pasakiusi, jog vy

resnysis berniukas esąs jo sūnus iš Vilniaus laikų. Sako, 
jis esąs labai panašus į tėvą, hi, hi, hi!

— Visaip būna, visaip būna, nėra ko čia skalyti dan
timis, — nusijuokiau ir aš.

— Žiūrėkit! — jis įsmeigė akis į duris.
Atsigręžiau ir aš. Į barą įėjo Adomonis su moterimi. 

Ji laikėsi jam už parankės, o dešinėje rankoje nešėsi ran
kinuką. Jos smarkiai šoktelėjusi į priekį krūtinė truputį 
virpėjo jai kaukšint aukštais, plonais užkulniais į kietas 
grindis. Jos geltoni su seno aukso atspalviu plaukai buvo 
suversti aukštyn neuždengdami tačiau jos mažų, dailiai 
apibrėžtų ausų, kuriose kabaliavo sidabriniai auskarėliai. 

Ji galėjo turėti apie 40 metų, bet atrodė, kad laikas dirbo 
jos naudai: nesmukdė, bet vis labiau ryškino jos groži. 
Jos figūroje viskas buvo savo vietoje: nieko ne per ma
žai, nieko ne per daug. Jei jos tiesios, dailios kojos būtų 
buvusios keliais milimetrais storesnės, greičiausiai visą 
jos kūno proporcija būtų subirėjusi, — pagalvojau, prisi
mindamas ir iš Adomonio dienoraščio žodžius, kuriuos 
jis įrašė pamatęs ją pirmą kartą pas Rakutį: ji turėjo 
viską, kas reikalinga turėti gražiai, patraukliai moteriai. 
Jiems įėjus baras aptilo, ir visų vyrų akys pakrypo į jos 
pusę. Net ir moterys sekė ją smalsiais, o gal tūla ir pavy- 
džiais žvilgsniais. Adomonis atrodė dešimčia metų pajau
nėjęs. Jis vilkėjo nauja, elegantiška eilute, buvo rūpes
tingai nusiskutęs ir dailiai susišukavęs savo baltus plau
kus. Jo veidas švytėjo džiaugsmu, nors jis stengėsi atro
dyti rimtas ir susitelkęs. Jis ėjo šalia savo Aušros pa
garbiai, tartum ją būtų vedęs prie altoriaus.

Adomonis ceremoniškai mane su ja supažindino, ir 
mes susėdome prie baro. Ant jos lygaus veido visą laiką 
slankiojo gražios, savimi pasitikinčios moters šypsenėlė. 
Kai ji išsiėmė cigaretę, Adomonis griebė savo žiebtuvėlį 
ir ją uždegė taip, lyg ji būtų buvusi didelė ponia, o jis 
jos tarnas. Negalėjau savo širdyje nenušypsoti: gal iš 
gailesčio tam vyrui, gal aplamai iš visos tos tragikome
dijos. Negirdėtų šunybių gyvenimas iškerta žmogui...

Jie ilgai nebuvo: atsisveikino ir išėjo. Per visą tą 
laiką Adomonis nė karto nepažvelgė man į akis.

— Pagaliau, viskas gerai susiklostė, pone Adomoni,
— aš jam tvirtai paspaudžiau ranką. — Sveikinu!

Jis tik linktelėjo galvą tylėdamas.
— Aš žinau, kur tas vyras' surado teisybę, — bari- 

ninkas ciniškai šypsojosi lydėdamas akimis porą iki durų.
— Tos moteriškaitės gražioje blauzdoje ...

— Gal grožyje ir meilėje, — aš murmtelėjau sau 
vienas.

(Pabaiga)
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RAŠYTOJAS IR JO ŽODŽIAI
Naująją Bronio Railos knygą 'laumių juosta' pasitinkant

/

Pasikalbėjimas su autoriumi
Rugsėjo mėnesio gale Londono Nidos Klubo leidykla savo 

61 numeriu išleido ir klubo nariams išsiuntinėjo naujausią Bro
nio Railos veikalą "LAUMIŲ JUOSTA”. Šioje 350 puslapių 
knygoje autorius pateikia keliasdešimt jo vadinamų "kronikų”, 
liečiančių daugiausia kultūrinį ir literatūrinį lietuvių gyveni
mą, sugrupuotų į keturias dalis. Pirmoji apie jaunystės prostes- 
tus ir pokarinį pasaulį, pavadinta ”Nuo kalno Ararato", antroji 
apie kai kuriuos autoriaus mokytojus ir draugus, trečioji apie 
užsienio lietuvių literatūros šventadienius ir trumpa ketvirtoji 
dalis apie dvasinę sovietikos leteną pavergtoje Lietuvoje.

Bronys Raila, kaip laikraštininkas, visuomenės ir literatūros 
kritikas, perdaug gerai pažįstamas Dirvos skaitytojams, kad jį 
dar reikėtų skaitančiai visuomenei "pristatyti”. Šį kartą jis ėmė
si laikraštininkui labai sunkaus uždavinio ir atliko jį įdomiai. 
Jis perredagavo, pertvarkė ir dar keliomis naujomis kroniko
mis papildė kai kuriuos ryškesnius savo literatūrinės kritikos 
raštus. Ir dabar knygoje jie kitaip suskamba ir įgyja kitokį 
svorį bei platesnę perspektyvą.

Savo laiku žinomas prancūzų politikas ir kartu laikrašti
ninkas Leonas Bliumas yra pasakęs, kad tas žurnalistas, kuris 
savo straipsniuose vis kartojasi ar per dažnai sau prieštarauja, 
skaitytojų ir laiko tėkmės bus pasmerktas pradingti. Bet ”Lau- 
mių juosta” įrodo, kad Broniui Railai šis pavojus negresia. Jo 
"akimirksnių kronikos” taip parašytos, kad išlaiko nesenstantį 
aktualumą, pateikia gausybę tikslios ir įdomios memuarinės me
džiagos, kuri visada turės savo istorinę vertę. O taip pat jose 
pilna nesenstančių kultūrinių aktualijų ir programinių žiežirbų, 
kam visam vykdyti dar reikės ne vieno dešimtmečio ateityje.

Kaip jau seniai žinoma, Bronys Raila, tačiau, įdomiausias 
skaitytojui yra savo asmeniniu savitumu, savo nepriklausomu
mu ir originaliu mąstymu, o ypač savo raštų stiliaus sklandumu, 
sąmojo ar ironijos gyvumu, ir kaip dažnas pasakome, aštrumu. 
Jis niekada nesilanksto vadams ir genijams, ypač tokiems, ku
rie patys save laiko genijais ir noriai leidžiasi vadais šaukiami. 
Jie visi jam vienodai nuogi, permatomi —• tik žmonės su teigia
mybėmis ir ydomis. Matydamas juos kitaip, negu kiti, visada 
drįsdamas sakyti, ko kiti nemato ar neišdrįstų pasakyti, Bro
nys Raila daugeliui atrodo pavojingas ir jo raštai ne kartą 
yra sukėlę smarkių audrų. Jis yra žurnalistas ir kritikas tiek 
mūsų visuomeniniuose, tiek kultūriniuose laukuose, su kurio 
mintimis vieni karštai sutinka, kiti dar karščiau dėl jų pyksta, 
prieštarauja ar nervuojasi. — bet jo rašiniai spaudoje visų vie
nodai su dėmesiu laukiami ir skaitomi.

Šia proga norėtumėme supažindinti ne tiek su pačia ”Laumių 
juosta”, kurią norint išsamiau aprėpti, reiktų ištisai perskaityti, 
bet su kai kuriais autoriaus jausmais ir galvojimais iš viso. Bū
damas ilgametis autoriaus pažįstamas ir draugas nuo pačių pir
mųjų pokarinių metų, kada gyvenome Paryžiuje ir tada abu 
buvome Amerikos lietuvių laikraščių korespondentais, aš su
rašiau visą eilę klausimų, tokiais atvejais tradicinių ar truputį 
kitoniškų, ir nusiunčiau į Los Angeles su prašymu, kad "Lau
mių juostos” tapytojas akimirkiškai į juos atsakytų ir taip pat 
iš savo albumo nepagailėtų keletos nuotraukų jo dabartiniai 
buičiai pavaizduoti.

Šiuos ką tik gautus atsakymus čia ir skelbiame.
Vytautas Gedgaudas

Mielas Vytautai, Tu žinai iš 
tos pačios ilgos praktikos, kad 
mums, kaip reporteriams, yra 
labai paprasta ir kartais net 
malonu statyti klausimus viso
kiems įžymiems veikėjams, kal
bėtis su jais, "daryti inter- 
view", o paskui laikraštyje ap
rašyti, ką tie išmintingieji tau
tai pareiškė. Bet būk tikras, 
kad yra prakeiktai nejauku, kaž 
kaip atrodo visai nenormalu, jei
gu man dabar reikės atsakyti 
į kito laikraštininko klausimus. 
Ir kai dabar sėduosi rašyti Tau 
atsakymus, man ledinis vanduo 
varva nuo pakaušio per nugarą 
ligi puspadžių. Baisu! Niekad to 
nedaryčiau, jeigu ne vienintelė 
ir beveik komerciška priežas
tis, kad tai gal nors trupinėliu 
prisidės prie mano knygos iš
populiarinimo, kaip ir iš viso 
prie lietuviško skaitytojo su

dominimo lietuviškomis kny
gomis.

Tu man atsiuntei perdaug 
klausimų, kurių dalis labai eks
travagantiški. Aš mėginsiu at
sakyti tik keliolika tradicinių ir 
paprastesnių, taip sau žmogiš
kai, draugiškai, nesivaržant. Tu 
klausi: -

— žinant, kad negyveni 
iš žurnalisto ir rašytojo 
amato, o esi paprastas Ame
rikos pramonės darbinin
kas, daugelis vis stebisi ir 
klausia: kaip gali rasti lais
vo laiko tiek daug rašyti 
mūsų spaudai ir net paruoš
ti knygas?

- Šis klausimas tikrai "tradi
cinis", ir jau koks 50 rašančių
jų yra į jį atsakę. Rašantiems 
jis svarbus, net skaudus, bet 

atsakymas į jį visada dvelk
tų tarsi skundimusi, dejavimu, 
stenėjimu. T ik nieko iš to nebus: 
nei Viešpats Dievas, nei nauji 
lietuviški milijonieriai, nei or
ganizacijos mums daugiau laiko 
neduos, ir man abejotina, artas 
kam labai rūpi. Mįslė paprasta: 
dejuotojams reikia keltis į Ka
liforniją, nes para čia suside
da ne iš 24, o iš 30 valandų. Ne
pamiršk, kad saulė čia trim 
valandom vėliau nusileidžia, ne
gu New Yorke, ir net Šešiom 
valandom, negu Paryžiuje. Ir 
jeigu tikrai nori ilgesnės paros, 
tai tik turi rytą atitinkamai 
anksčiau atsikelti. Tada viskas 
tvarkoj - laiko kaip šieno.

— Daugelis rašytoju nu
siskundžia turį sunkumų 
savo rankraščius paversti 
knygomis. Stinga leidėjų, 
jiems tas biznis neapsimo
ka. Kaip tau pavyko po 
”Tamsiausia prieš audrą” 
ir ”Iš paskendusio pasau
lio” vėl sutaisyti naują 
stambią knygą ir ją išleis
ti?

- Negalima manyti, kad man 
visuomet turi nesisekti ir vi
sada būti labai sunku. Praeity
je man tikrai šiuo atžvilgiu 
buvo sunku, bet dabar pradėjo 
sektis, ir nieko čia nebepada
rysi. Jei Kalifornijos para dar 
kaip nors prailgėtų bent ligi 
36 valandų, tai greit galėčiau 
sutaisyti dar du tokius pat sto
rus rinkinius, ir leidėjai jiems 
jau yra (jei, žinoma, jie savo 
taurių pasiūlymų ir pažadų su- 
sikaprizinę neatsiims). Man la
bai maga prie to dalyko pri
sėsti, tik tada kurį laiką jau 
būtų sunkoka Dirvai akimirkas 
rašinėti.

O "Laumių juostą" tai ma
no senas bičiulis panevėžie
tis rašytojas Kazys Barėnas, 
Nidos Knygų Klubo reikalų ve
dėjas, beveik be ginčų ir no
riausiai sutiko išleisti. Gi Ni
dos klubą mes daugelis mėgs
tame, primiausiai dėl to, kad 
jei Nida ką išleidžia, tai tu 
esi tikras, kad apie 8 ar 9 šim
tai egzempliorių tiesiai ir be 
verkšlenimų nueis pas skai
tytojus. O jei dar porą trejetą 
šimtų likusių egzempliorių vė
liau išparduos laisvojoje viso 
lietuviško pasaulio rinkoje, tai 
tau ir bus "bestselleris". Ni
dos klubo darbą ir įnašus lais
vųjų užsienio lietuvių kultūrai 
ugdyti ir plėsti ateitis gražiai 
įvertins. O tai yra Didž. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos nuo
pelnas, jų laikraščio ir jų spaus
tuvės, ką jie norėjo ir mokėjo 
taip grakščiai ir pozityviai 
sutvarkyti. Lietuviškų britąnų 
akivaizdoje rašytojui ir kny
ginės kultūros gerbėjui beveik 
gėda būti plačios ir turtingos 
Amerikos lietuvių bendruome
nės nariu.

— Ar, šalia moralinės, 
gauni dar kokios kitos pa
ramos rašto darbams iš sa
vo tautiečių?

Bronys Raila

ti ir leidyklai nusiųsti. Ir tik
rai, po pusmečio jis savo lė
šomis Caracase atspaude 
1500 viršelio egzempliorių ir 
juos nusiuntė Nidai į Londoną. 
Dėka tos aukos Nidai atsiėjo 
pigiau užbaigti knygą, o man 
buvo reta materialinė parama, 
kuri pakėlė mano moralę ir ti
kėjimą, kad mes dar galime vie
ni kitiems padėti nemokamai. 
Nida ligšiol leisdavo knygas kuk 
liai, net ir viršeliams naudoda
ma tik mašinines raides, ir 
"Laumių juosta" bus bene pir
moji leidyklos knyga su daili
ninko darbo viršeliu.

— Ar žurnalizmas ir kny
gų rašymas nesikerta su 
”tūbaiforų” veikla, kurią tu 
prieš kelis metus Dirvoje 
buvai taip vaizdžiai apra
šęs, kad dabar ir tą termi- 

Kaip ir dera šiais Jaunimo Metais, visi savaip domėjomės jauni
mu. Čia "Laumių juostos" autorius senelis Bronys su senute Da
nute aiškiai adoruoja vieną iš savo dviejų anūkių...

□
bet maždaug sėkmingų įrody
mų Los Angeles tūbaiforai ga
lų gale mane priėmė į savo klu
bą, nors vis dar tik kandidatu 
tolimesnio išbandymo laiko
tarpiui. Bet man tai buvo šven
tė, tegu kaip reikiant dar neat- 
švęsta, nes vis dar nepajėgiame 
įvykdyti visų toli siekiančių už
manymų. Nors mano brangi pa
rapijietė iš New Yorko Emili
ja Čekienė, šį rudenį mus ap
lankiusi, tvirtino, kad dar rei
kėtų daugiau priversti į kalną 
spalvotų akmenų, tačiau mano 
žmona ima galvoti, kad tų ak
menų čia buvo priversta jau 
perdaug, o tai reiškia, kad at
eis laikas, kai reikės juos man 
vėl iškilnoti ir išnešioti. Grai
kijos istorijos žinovai supras, 
kad Sizifo darbas yra neleng
vas, ir tik toks modernus filo
sofas, kaip Albert Camus, čia 

dar mokėjo įžiūrėti kaž ko
kią prasmę...

Ak, Viešpatie, kur aš šian
dien vargšas stovėčiau, jeigu 
man nebūtų suteikę pagalbos 
draugai tūbaiforai! Inžinierius 
Feliksas Malskis, turbūt gabiau
sias iš mūsų, kurį mes ne vel
tui laikome savo prezidentu, 
man yra davęs gausybę patari
mų, pamokymų, nubraižęs pla
nus, išaiškinęs statybinių me
džiagų ir cemento paruošimo 
paslaptis, supažindinęs sukomp
likuotų įrankių vartojimu ir vi
suomet stovėjęs šviečiančiu pa
vyzdžiu mano silpname pasiti
kėjime. O inžinierius Modes
tas Kevalaitis dviejų savaitga
lių nepagailėjo, kol praėjusią 
vasarą patio ir jo stogo sta
tybos planas techniškai buvo 
įvykdytas. Gi mano bičiulis aust - 
ralas Kazys Statkus, įžymus ir 
nagingas dailidė, vis juokauda
mas ir anekdotus pasakodamas 
atliko sunkiausią ir visiškai juo
dą darbą, ypač kai patio pastato 
stulpai ir lentos mano iš anks
to buvo juodai nudažytos. Ir jei 
prieš porą metų antkalnėjepra
dėjo atsirasti paprasti ir įmant
rūs apmūrijimai, tai tik dėl to, 
kad dar vienas draugas iš San
ta Barbaros, mūrininkystės ma 
estro Klemensas Galiūnas kartą 
čia sunkiai dirbo ištisą šešta
dienį, mane išmokė mūryti ir 
uždegė nebeužgesinama mūri
ninko kūrybos aistra. Vėliau 
jau pats maišiau cementą, kro
viau akmenį ant akmenio, ply
tą ant plytos, bloką ant bloko
- pataikydamas ar nepataiky
damas kur reikia. Tai nieko, 
moderniškiau atrodo...

Žinoma, paklaustum, ką bend
ro ta kilni tūbaiforų kūryba tu
ri su spaudos darbu ir kritikos 
kūryba? Labai daug, gerbiama
sai, labai daug. Kai siūliauatsi- 
lyginti nors už sugaištą laiką, 
tai Galiūnas man ir pasakė:
- tu geriau rašyk, o aš tau sie
nas kur reikia pamūrysiu. Ir 
visai panašiai Statkus: - aš tau 
patio daržinę pastatysiu, lou- 
vered windows sudėsiu, kad tu
rėtum daugiau laiko akimirkom 
rašyti, kartais netingiu jų pa
siskaityti... Ką tie specialistai 
padaro per porą dienų, man ke
lių mėnesių reikėtų ir gal dar 
nieko gero neišeitų. Ir taip d rau
gai tūbaiforai man gerokai pra
ilgina parą, įsigyveni žmogus į 
padoresnę namų aplinką, įkvėpi
mas didėja, pagaliau ir pats pra
moksti šį tą naudingesnio pa
daryti, negu tik išgverusią ma
šinėlę Per naktis barškinti. 
Jeigu ne jie, laumės juosta kažin 
ar būtų kada pasirodžiusi.

Tokia jau mano laimė: kai man 
kada labai nesiseka, tai kaimy
nai reiškia užuojautos, o iš tik
rųjų matau, kad labai patenkin
ti. Bet kai truputį kur pasise
ka, tai va neseniai jau girdė
jau Adomą Savukyną besakant:
- bepigu jam, kai kiti vis padeda 
sunkiausius ar brangiausius dar
bus atlikti!... Kągi, mėginau ge
rą kaimyną sušvelninti. Nepyk, 
sakau, ir nepavydėk. Žinai ką, 
pradėk rašyti laikraščiams ar 
kokį romaną, tai matysi, kad 
atsiras ir tau draugų, kurie pa
dės stogą uždengti. Rašymo dar 
be bus kiek sunkumų tik per pir
muosius 30 metų, o paskui eis 
kaip per sviestą.

(Nukelta į 6 psl.)

Kadangi Kalifornijoje para šešiom valandom ilgesnė negu kitur, tai 
Dirvos bendradarbis Bronys Raila su žmona, atrodo, vis dar randa 
laiko po kitų dienos darbų vakarop savo kieme pailsėti.

- Ot puikus klausimas! Be 
galo man malonu į jį atsakyti. 
Moralinės paramos, aišku, ne
daug gaunu, bet už tat materia
linės -- sočiai. O juk žinoma, 
kad kaip daugeliui, taip ir man 
materialinė parama smarkiai 
pakelia moralę. Pvz., šiam lei
diniui gražiau paruošti man dau
giausia paramos davė senas bi
čiulis dailininkas Kostas Je- 
zerskas, kuris tik dabar persi
kėlė į Floridą, o anksčiau apie 
pusantro dešimtmečio gyveno 
Caracase, Venezueloje, kur jam 
pavyko puikiai įsikurti ir savo 
gabumus pritaikinti vienoje 
stambioje meninių reklamų 
firmoje. Prieš pusantrų metų, 
praskrisdamas pro Los Ange
les, jis mane aplankė ir pama
tęs, kad kažką knebinėju prie 
"Laumių juostos" ruošimo, man 
padarius atitinkamą užuominą, 
noriausiai sutiko už dyką su
komponuoti knygai dailesnį vir
šelį. Maža to, grįžęs į Cara- 
casą, jis man netrukus atsiun
tė net keturius įvairius praban- 
giškai paruoštus viršelio pro
jektus pasirinkti ir pridėjo, kad 
jis galįs juos vietoje atspausdin-

nų kiti daugiausia riša su 
Tavimi?

- Ne, nesikerta. Priešingai, 
vienas verslas daug padeda ki
tam ir naudingai talkininkau
ja. Kalifornijos gausūs tūbai
forai man buvo tik dėkingi už 
jų veiklos teigiamą įvertinimą. 
Daugeliui plačiau atsivėrėakys, 
kokia maloni ir naudinga yra 
šių pionierių veikla: namų per
statymai, naujų virtuvių kabi
netai, sliding doors, louvered 
windows, papildomų kamba
rių ir garažų statyba, namų 
perdažymas iš vidaus ir iš oro 
paneling, ugniaviečių įrengimai, 
nauji laiptai, nauji mūrai, nau
jos terasos, patio, stogų dengi
mas, maudymosi baseinai, re
voliuciniai žemėvaizdžio keiti
mai ir išgražinimai, elektri
niai trijų spalvų apšvietimai 
prie medelio ar po žolės kuokš
to. Na, ir dešimtys kitų kūry
binių darbų brolio tremtinio so- 
dyboje, kur reikalinga tiek mei
lės, vaizduotės, įgudimo ir lai
ko.

Po sunkių ir šlubuojančių,

Su apsilankiusia iš New Yorko viešnia ir bičiule Aldona Macke
vičiene (kairėje)... "Sukurti šis mūras, ant kurio sėdi merginos, 
man išliejo daugiau prakaito, negu 100 akimirkų parašymas",-- pa
tikslino šią nuotrauką Akimirksnių kronikų autorius.
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Su Marium Katiliškiu, kai jis vieną pavasarį buvo apsilankęs pas 
savo palankų kritiką praleisti vieną saulėtos Kalifornijos "Šventa
dienį už miesto".

RAŠYTOJAS IR JO ŽODŽIAI...
(Atkelta iš 5 psl.)

— Kada parašei pati pir
mąjį savo straipsnį ir apie 
ką jame buvo kalbama?

- Ilgai užsišnekėjus apie svar
besnius dalykus, dabar į kitus 
klausimus begaliu tik trumpai 
atsakyti... Jeigu turi galvoje 
mano laikraštininkystės pra
džią, tai neskaitant kelių kaimo 
korespondencijų ir rašinėlių 
moksleivių šapirografuotuo
se laikraštėliuose, pirmą "tik
rą" savo straipsnį pamačiau iš
spausdintą 1923 metų rudenį Kau
ne ėjusiame "Lietuvos" dienraš
tyje ir jo antraštė buvo "Dar dėl 
vaikų laikraščio". Jis buvo įdė
tas skyrelyje, vardu "Bibliogra
fija ir Kritika". Tas, matyti, ir 
nulėmė mano ateitį.

— Tau prikiša ne vienas, 
kad savo akimirkose esi ne
gatyvus. Kodėl taip?

- Visiškai nepagrįstas prie
kaištas, ypač kas liestų kroni
kas, sudėtas į "Laumių juostą". 
Išskyrus sovietikos temas, čia 
visur ko pozityviausiai kalbama 
ir apie M. Biržišką, ir Šeinių, 
ir Dobilą, ir Leskaitį, Katiliš
kį ir Antaną Gustaitį, Vytautą 
Alantą ir A. Camus, ypač apie 
Gasparą Veličką, Bernardą Braz- 
džionį, Švaistą, Žymantą ir net 
magiką Herbačiauską. Bendrai, 
viskas čia taip teigiama, taip ne
žmoniškai pozityvu, kad mane 
net nerimas ima: greičiausia, 
kad perdedu ir todėl ne pilną 
tiesą pasakau. Žadu ateity pasi
taisyti.

— Kiek valandų skiri vie
nai akimirkai parašyti?

- Iš anksto neskiriu, o žudau 
tiek laiko, kiek būtiniausiai rei
kia. Aplamai, parašyti eilinei 
akimirkai, kur nebūtina daugiau 
ruoštis ir papildomai skaityti 
man reikia 3-4 valandų laiko. 
Paskui eina įdomiausias ir sun
kiausias darbas —taisinėti sti
lių, kalbą, koreguoti, kai kada 
perrašyti, jeigu ištaisymų ar pa
pildymų atsiranda perdaug. Tai 

Toks buvo prieš porą metų senelių kieme anūkės Nidos mėgia
miausias "maudymosi baseinas".

užima visados tiek pat ar kiek 
daugiau laiko, negu atmušti pir
mą juodraštį. Aplamai, akimir
kai reikia mažiausia 8-10 valan
dų darbo. Blogiausia, tai rašant 
apie knygas: tada reikia daug dau
giau laiko ir atsargumo ir ten
ka pridėti laiką knygai atidžiai 
perskaityti, kada, jei ji stores
nė, sugaišti porą dieną ar visą 
savaitę. Todėl nesistebėkit, jei 
apie knygas dabar nebelabai 
daug kas rašo: per ilgas, per 
sunkus ir per nedėkingas dar
bas.

— Ar nebijai, kad vieną 
dieną išsisems temos tavo 
akimirkoms?

- Greičiau mano dienos išsi
sems ir užges, negu temos aki
mirkoms. Mūsų pačių ir ap
linkos gyvenimas jų teikia nuo
lat, ir kai kartais temas blok
note pasižymiu, vėliau matau, 
kad nė pusės jų neišpildžiau. 
Nesuspėjau arba jos perdaug 
pasendavo.

— Ar neapgailestauji ne
sąs "oficialiu sluoksnių” 
kronikininkas, kuris rašo 
tik pagyrimus valdovams ir 
genijams ir už tai gauna 
vien tik jų pagyrimus ir 
vaišingumą?

- Ne, neapgailestauju. Ypač 
dabartiniais laikais, kai mūsų 
valdovai ir genijai arba yra per 
šykštūs arba neturi pinigų nu
sisamdyti savo dlugoŠus. Daug 
geriau užsidirbti duoną savo 
kaktos prakaitu ir pilnai džiaug 
tis nepriklausomybe.

— Kokių žmonių draugi
joje jauties geriausiai?

- Kadangi vien- Los Angeles 
apygardoj turime apie 40 viso
kių draugijų, tai pasisakyti vie
nos kurios naudai reikštų dis
kriminuoti kitas 39. Bet visai 
nediplomatiškai nusinuoginus, 
reikėtų prisipažinti, kad geriau
siai jaučiuos literatų, dailinin
kų ir aktorių kompanijoje. Na, 
visai neblogai ir tarp tūbai- 
forų, kur niekad nestinga re-

DIRVA

ALGIMANTO GRIGO DEBIUTAS BOSTONE
Lietuvių kultūrinė ra- 

/ dijo valanda Laisvės Var
pas vis dar su regima 
energija ir dideliu pasi
ryžimu vadovaujama Pet
ro Viščinio, spalio 9 d. 
popietę Amerikos Liet. 
Piliečių d-jos salėj su
rengė savo metinį kon
certą, kuris Bostono lie
tuvių tarpe susilaukė gy
vo atgarsio ir pasiseki
mo. Ištikro Laisvės Var
po parengimai, greta Bal
tų d-jos rengiamų kon
certų, čia ir būna tos mu
zikinės prošvaistės, ku
riose gali atsikvėpti ir 
pasigėrėti.

Šiemetinio Laisvės 
Varpo koncerto progra
mą atliko mūsų jaunie
ji vokalistai Daiva Mon- 
girdaitė ir Algimantas 
Grigas, abu praėjusį pa
vasarį Chicagoje pasi
rodę Traviatos statyme 
— Daiva Mongirdaitė 
Violetos, o Alg. Grigas 
Germonto vaidmeny. 
Abiem solistam akom
panavo komp. Julius Gai
delis.

Daiva Mongirdaitė šia
me koncerte padainavo J. 
Gruodžio Rugiagėles, 
Ant. Vanagaičio Ilgėjimą
si ir Rods, parpulčiau, 
B. Dvariono ariją Vil
nius iš op. Dalia, Ch. 
Gounod Deimantų ariją 
iš op. Faustas, Vyt. Klo 
vos Eglės ariją iš op. 
Pilėnai ir G. Verdi Vio
letos I veiksmo finalą iš 
op. Traviata. Drauge su 
Alg. Grigu ji padainavo

alistinių kalbų, praktiškos kū
rybos temų, ponios gražios, 
stereo aparatai tobuliausi ir 
vaišės su pačiom kilniausiom 
kolorijom. Ilgėdamasis dangaus 
nematau pagrindo perdaug nu
vertinti ir ašarų pakalnės švie
siųjų pusių.

— Jei būtų duota gali
mybė išsipildyti vienam ta
vo norui, koks būtų tas no
ras?

- Noras, kad tokia neįma
noma galimybė atsirastų.

— Daug žmonių bijo sen
ti. Tau dar tik 57 metai. 
Ką galvoji apie senatvę?

- Nieko negalvoju, nes žinau, 
kad privalau būti senas. Kai 
buvau gimnazistas, man visi 
kiti daugiau 30 metų atrody
davo beviltiški seniai. Aš per 
daug prikentėjau, vis labai il
gai kitų laikomas nesubrendė
liu ir vėjavaikiu. Todėl troš
kau greičiau pasenti, ir kai 
mūsų šeimos atžalose atsira
do anūkų, mano pasitenkinimas 
virto laime.

— Jei būtų leista iš nau
jo pradėti gyvenimą, ar ką 
nors pakeistum?

- Išskyrus žmonos pasirin
kimą, visa kita daugiau ar ma
žiau keisčiau: profesiją, pažiū
ras, darbovietes, tikybą, ama
tus, maždaug viską. Aš ne iš 
tų, kurie kietai prilipę prie 
praeities ir savo paties likimo.

— Paskutinis klausimas: 
dabar pažaiskim pasaulyje 
paplitusį žaidimą. Greit, il
gai negalvodamas atsakyk į 
tris klausimus. Pirmasis: 
kas tu esi?

- Man rodos, skeptikas.

— Antras klausimas: ša
lia to, kas tu esi?

- Be abejonės, juokdarys.

— Trečias klausimas: ir 
šalia viso, kas tu iš tikrųjų 
esi?

- Gal kažkas giminiuotųsi su 
filosofu, nes abu pirmieji su juo 
giminiuojasi. Bet, prašau, bai
kim pokalbį, nes kai, ko gero 
imsiu keltis į puikybę, tai ki
tiems tikrai bus labai juokinga.

G. Verdi duetą iš op. 
Rigoletto ir to paties au. 
toriaus II veiksmo duetą 
iš op. La Traviata.

Jau keletas metų, kai 
Daivą Mongirdaitę mes 
pažįstam kaip rimtą ir 
pajėgią dainininkę, lyriš 
kai koloratūrinį sopra
ną. Beveik visi jos vieši 
pasirodymai skambėda
vo kaip tauri atnaša sa
vo pamėgtam menui. Šia
me koncerte ji pasirodė 
kaip dar daugiau subren
dusi ir į dainavimo meną 
įsijautusi vokalistė. 
Dainavimo technikos po
žiūriu kiekviena jos fra
zė skambėjo laisvai, at
sirado ryškesnis "bei 
canto", pagilėjo ir atlie
kamų kūrinių vidinė iš
raiška. Jei visa tai ne
buvo staigmena, tai, bet 
gi, jos brendimas ir stip
rėjimas klausytojų ne
galėjo neguosti ir nedžiu
ginti. Pagirtina ir tai, 
kad Daiva Mongirdaitė ne
sustingsta pasirinktam 
dainų ir arijų repertua
re — ji beveik visada pa
ruošia ką nors naujo. Šį 
kartą naujienos buvo iš 
"anapus" — B. Dvario
no Vilnius, plačių ir 
įkvėptų frazių arija apie 
sostinės ilgesį ir Vyt. 
Klovos romantiškai 
skambanti Eglės arija iš 
Pilėnų. Abu dalykai "ne
kalti", abu rikiuojasi į 
liet, muzikinę kūrybą, 
Daivos Mongirdaitės bu
vo jautriai padainuoti ir 
sudarė jos repertuaro 
dailų papildą.

Algimantas Grigas, ku
rio pasirodymą Travia
toj mūsų spauda įverti
no palankiai ir šiltai, 
Bostone pasirodė pirmą 
kartą, vadinasi, čia jis 
buvo debiutantas. Bosto
no lietuviai, koncertų lan
kytojai, turi gana išlepin
tą skonį, todėl jaunam vo
kalistui šioj vietovėj nė
ra lengva "stebuklus ro
dyti". Tačiau Alg. Gri
gas, jaunas ir dailus vy
ras, bostoniečių neapvy
lė. Pirmojoj koncerto 
daly jis padainavo ketu
rias St. Šimkaus harmo - 
nizuotas liet, liaudies 
dainas — Išėjo tėvelis į 
žalią girelę, Vai, neku
kuok, Oi, augin, augin ir 
Augo putinas. Grakš- 
čiame ir spalvingame SL 
Šimkaus fortepioninia- 
me akompanimente vi
sos dainos praskambėjo 
dailiai ir stilingai, nors 
žinom, kad jų atlikimas 
yra subtilus ir neleng' 
vas. Antrojoj koncerto 
daly Alg. Grigas daina
vo J. Gruodžio Visur ty
la, VI. Jakubėno Lais
vųjų dainą, Ch. Gounod 
Valentino maldą iš op. 
Faustas ir R. Leonca- 
vallo Prologą iš op. Pa
jacai. Bisui prie šių ne
lengvų vokalinių kūrinių 
jis dar pridėjo Germon
to ariją iš Traviatos II 
veiksmo (D. Mongirdaitė 
bisui padainavo N. Rims- 
kio - Korsakovo Indijos 
svečio dainą iš op. Sad- 
ko).

Alg. Grigas yra galin
go ir dailaus tembro bal
so savininkas, balso, ku
ris turi ryškų žemutinį, 
vidurinį ir aukštąjį re
gistrą ir skamba kaip 
bas-baritonas. Tai yra 
puiki ir turtinga balsi
nė medžiaga, iš kurios 
jaunas dainininkas gali 
nuliedinti pasisekimų ku
piną ateitį. Alg. Grigo mu 
zikinė prigimtis taip pat 
nedaro vargano įspūdžio

— jo intonacija yra šva
ri, ritmingumas gana 
tvirtas, muzikinės kal
bos pojūtis jautrus ir šil
tas. Visi muzikos gaba
lai, kurie buvo parinkti 
Laisvės Varpo koncertui 
nors ir ne kiekvienas vi
sai lengvai, Alg. Grigo 
buvo padainuoti su įsijau
timu ir geru skoniu. Ko 
dar jaunam solistui stin
ga, tai daugiau išlyginto 
balso, laisvesnio fraza- 
vimo, to tikro dailaus ir 
įkvėpto dainavimo. Dar 
pastudijuotina ir laikyse - 
na secenoj, kuri pritiktų 
prašmatniam ir pajė
giam baritonui. Jo liet, 
kalbos tartis yra gera 
ir gryna, tik pageidautina 
kad būtų dar ryškesni 
priebalsiai. Aplamai Al
gimanto Grigo pasirody
mas Bostone darė malo
nų ir daug vilčių teikian
tį įspūdį. Darbas, tik dar
bas! — dabar turėtų bū
ti jo kasdieninis šūkis. 
Jeigu jam nepristigs va
lios, jei emigracinės są
lygos to pajėgaus talento 
nesužlugdys — mes su
lauksim baritono, kuriuo 
galėsim džiaugtis ir di
džiuotis, nes Alg. Grigo 
prigimtis yra tikrai tur
tinga.

Verdi duetuose part
neriai dar nebuvo lygūs, 
Daiva Mongirdaitė buvo 
ypačiai stipri, bet duetų 
nepagadino ir Alg. Gri
gas — karšti ir nuošir
dūs plojimai salėj aiškiai 
liudijo, kad abu daininin
kai klausytojus įveikė.

Komp. Julius Gaidelis 
abu solistus lydėjo su 
jam būdingu ramumu ir 
rimtumu, buvo patikimas 
ir tvirtas jų ramstis.

Solistai ir kompozito
rius po koncerto buvo ap - 
dovanoti gėlėm ir kt. do
vanom. Daugumas kon
certo dalyvių dar keletą 
valandų praleido Lais
vės Varpo pobūvy, kuris 
buvo gražiai organizuo
tas. Šokiams grojo Šmi- 
to kapela iš Brocktono, 
Mass.

St. S.

HELP WANTED MALĖ

OPERATORS

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC

SCREW MACHINE
BULLARDS

TURRET LATHES 
CENTERLESS

GRINDERS 
MILLING 

MACHINES
HARDINGE LATHE 

& CHUCKERS
DRILL PRESSES 

also 
SWEEPER

For general 
cleaning part time 

Day Shift, 55-Hour Week 

apply

VALCO 
MACHINE 
COMPANY

470 Cottage Grove Rd. 
Bloomfield, Conn.

(110-111)
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Man to work nights; for clean
ing in meat plant. Union 
wages; fringe benefits. Apply:

PEARL BRAND 
MEAT PACKING CO.

196 Quincy St. 
Roxbury, Mass.

Tel. 617 — 445-6020
(110-114)

TRADESMENBEWARE
You learned your trade for se
curity. Be sure the Company 
you work for provides it... We 
do. Immediate openings for 

MILLWRIGHTS, MACHINISTS, 
PLUMBERS, and ELECTRI
CIANS, MILL JOBS ALSO 
AVAILABLE.

EMPLOYEE RELATIONS 
DEPARTMENTANACONDA AMERICAN BRASS CO

ANSONIA, CONN.
Phone 734-2561

(108-114)

WE NEED EXPER1ENCED

OPERATORS for 
LATHE & MILLS 
FORM GRINDING 

DE VLIEG JIGMILL
AND

AN ESTIMATOR. 
Steady work, fringe benefits. 

HARRINGTON TOOL CO.
LUDINGTON. MICHIGAN 

(107-114)

FACTORY 
SUPERVISION

DIE CAST-TRIM FOREMEN 
(Afternoon Shift)

Mušt have supervisory background 
and full knovvledge of zinc die east 
operations. Liberal salary and fringe 
benefits.

APPLY:

ACME PRECISION 
PRODUCTS

UNIVEX DIE CAST DIVISION, 
7001 CHASE RD.. 
DEARBORN, MICH.

or call J. SMITH PLANT MGR.
313 ..... 846-6355

(110-116)

TOOL MAKERS
Journeymen card or 10 years ex- 
pėrience required. Union shop. 
All fringes. $4.00 per hour. Noro 
working 58 hours a week.

AVON TUBE CO. 
4th & Water Strs. 
Rochester, Michigan

(108-114)

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC 

SCREW MACH. OPRS.
Apply 

ZENITI1 
AUTOMATIC SCRI W PROD. 

20400 Stephens, St. Clair Shores, Mich.
(105-111)

MECHANIC. Tow Motor, Ex- 
perience reg. Mušt be able 
to work shift work. N. E. 
plant location. Crown Pro
ducts, 2121 Wheatsheaf La., 
Phila., Pa. PI 4-4452.

(106-'12)

COLD HEADER 
OPERATORS

I XP1.R11.NCED
To operate nut forming machine. 
Mušt be experienced to set-up and 
operate to specifications and elose 
tolerances. Good vvorking conditions. 
Paid vacations, holidays, hospitaliza- 
tion, cost of living and retirement.

BATHEY MFG. CO.
100 SO. MILL STREET, 

PLYMOUTH, MICH.
313 453-5400

(104-110)

\VANTI.D AT ONCE
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED 
TURRET LATHE 

OPERATORS

EXTERNAL GRINDERS
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. For 
dual shift. Steady work for qualified 
men. Overtime. Excellent fringe ben
efits.
Progressive division of large inter- 
national corporation in very desir- 
able small city.

APPLY OR SENT RESUME TO

DUNKLEY COMPANY
19 10 LAKE STREET

KALAMAZOO, MICHIGAN
(107-114)
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* ŽINOMAS PASAU
LYJE Pickwick Lėlių 
Teatras pasirodys Cle
velande, Severance Hali 
skemadienį, spalio 23 d. 
3 vai. p.p.

Lėlių teatras patieks 
"Cinderelą" su Prokof
jevo baleto muzika, šo
kant Iberto Divertismen
tą. Gros Clevelando Or
kestras, diriguojant 
Louis Lane ir Michael 
Charry.

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

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
.GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportuhity Employer

NATIONAL ACME CO.
NEEDS EXPERIECED 
ELECTRICIAN 

To vvork on Industrial Plant 
Maintenance

MACHINISTS
Experienced to sėt up and 

operate
AUTOMATIC SCREW 

MACHINES
ENGINE LATHES 
RADIAL DRILL 

Employment Office ,Open Daily 
8 A. M. to 4:50 P. M.

Sat. 8 A. M. to 2 P. M.
170 E. 131 AT COIT 

CLEVELAND, OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

(105-II D

DIRVA

TAUTYBIŲ SĄJŪDŽIO VEIKLOS

PRASME

Tautybių Sąjūdžio su
sirinkime, įvykusiame 
spalio 11 d. Clevelande 
Lietuvių Salėje, Coun
ty Auditor Ralph J. 
Perk kalbėjo apie tau
tybių pajėgumą ir įta
ką Clevelando mieste. 
Tikrumoje jis iškėlė 
tautybių skaitlinį pajė
gumą ir galimą įtaką, 
jei tos tautybės vado
vautųsi principu, kad ko 
nors laimėti galima tik 
vieningai savo tikslų sie
kiant, gi pavieniai stovi
me pralaimėtojų ir už
mirštųjų pusėje.

Clevelandas yra vie
nu iš tų didžiųjų Ameri
kos miestų, kuriame 
įvairių tautų atspalvis 
yra ryškiausias. Ir jei 
čia yra prasidėjęs di
desnio tarp jų bendra
darbiavimo sąjūdis, tai 
rodo, kad čia vystosi ir 
bręsta ta dvasia, kuria 
vadovavosi Amerika, 
skelbdama ir puoselėda
ma tautų laisvo apsi
sprendimo ir gyvenimo 
principus.

PRIE NAUJOSIOS 
PARAPIJOS

IŠNUOMOJAMI 
KAMBARIAI 

viengungiams su baldais ir 
kt. patogumais.

Tel. 531-6248.
(I10-1I D

PARDUODAMAS NAMAS
Naujos parapijos rajone, 

Euclide. SAVININKAS ! ! ! 
Paruoštas jūsų dekoravi
mui. 4 mieg., HZ* vonios, 
24x20 garažas, žemi mokes
čiai, didelis sklypas. $17,500 
Galima pirkti dar atskirą 
sklypą.

Tel. 481-0400.
(109-110)

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau- 

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

JAKUBS <& SON
FUNERALHOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsąmuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Neveltui prieš kurį lai
ką vienas didžiausių Cle
velando dienraščių, The 
Plain Dealer, iškelda
mas tautybių leidžiamos 
spaudos reikšmę, pabrė
žė, kad be tos spaudos 
jos vieton būtų lengviau 
įsiskverbusios komu
nistinės idėjos ir įtaka. 
Tie laikraščiai stovėjo 
ir stovi laisvės sargy
boje.

Clevelande yra atsto
vaujamos 56 tautybių gru
pės. Vien užsienyje gi
musių priskaitoma 
673.800 žmonių (pagal 
paskut. statistikos duo
menis). Visa tai paska
tina čįa kurtis vis dides
niems imigrantų skai
čiams. Po II Pas. karo 
čia įsikūrė virš 100.000 
naujų imigrantų, o po Ven
grijos revoliucijos atvy
ko jų dar 10,000.

Skaičiais tautybių gru
pės tikrai sudaro nepa
prastą potencialą, jei ly
ginti su negrų skaičium 
— 206.000. Jųjų poten
cialą rodo ir organizuo
tumas įvairaus tikslo ir 
apimties sambūriuose. 
Čia veikia 207 tautinių pa
rapijų, skaičiuojant vi
dutiniškai po 3000 para
pijiečių kiekvienai para
pijai. Įvairių kitokių or
ganizacijų priskaitoma 
851. Fraternalinės ir kt. 
organizacijos priskaito 
304.000 narių. Tautybių 
radijo programos, kurių 
yra 43, pasiekia virš 
300.000 klausytojų. Savo 
misiją atlieka tautybių 
spauda, viso turinti ket
virtadalį milijono tira
žo ir kurioje atsispindi 
gyvas ir judrus tautybių 
ir viso miesto visuome
ninis bei kultūrinis gy
venimas.

Visi suminėti čia duo
menys jau rodo, kokius 
resursus turi savyje tau
tybių grupės. Tačiau jų 
potencionalas glūdi ne 
paskiruose vienetuose, o

visoje visumoje ir — jų 
glaudesniame bendradar
biavime. Kad tos skait
linės turėtų reikiamą įta
ką, jos privalo reikštis 
organizuotai, kad, paryš
kinus tautybių galimą įta
ką, užtenka tik priminti, 
kad pastarųjų rinkimų 
metu Clevelande balsavo 
apie 200.000. Taigi, bal
savo visame Clevelande 
tik maža dalis to, ką tu
ri vien tautybių grupės!

Kad turėti įtakos, ne
užtenka vien operuoti 
skaitlinėmis. Įtaką tu
rėti galima tik supratus 
ir suradus bendrus tiks
lus ir jiems atsiekti bend
rus metodus.

Bendrų tikslų ir meto
dų suradimas ir yra Tau
tybių Sąjūdžio tikslas, jo 
pajėgumas. Tikslų bend
rumas, tai išlaikymas sa
vo kultūros ir iškovoji
mas laisvės savo paverg
toms tautoms. Bet kad 
tuos tikslus atsiekus, rei - 
kia turėti įtakos, kurią gi 
vėl turėsime suradę 
bendrus veiklos meto
dus.

Organizacija privalo 
išplėsti savo įtaką, kad 
ji būtų suprasta ir kur 
reikia — išklausyta. O 
tautybių interesai priva
lo būti visur išklausyti.

Tik pažvelgę netoli- 
mon praeitin, pamatysi
me, ką tautinės grupės 
yra atsiekę,, — Senieji 

imigrantai sunkiu darbu 
įstengė ne tik susikurti 
pragyvenimą, bet ir pa
rūpinti užtikrintą ateitį 
savo šeimoms. Šalia to, 
jie statė bažnyčias ir sa
les, įkūrė savišalpos or
ganizacijas, bankus, kul
tūrines, švietimo ir kt. 
organizacijas. Tai žmo
nės, per kuriuos Ameri
ka pasidarė žinoma, kaip 
įvairių galimybių kraš
tas, tai žmonės, kurie 
sudaro Amerikos nugar
kaulį. Jau vien dėl to jie 
privalo būti išklausyti, 
suprasti, o ne vien tie, 
kurie šaukia apie "juo
dąją jėgą". Atvykę į šį 
kraštą, imigrantai netu
rėjo nieko, išskyrus 
darbščias rankas ir no
rą gyventi laisvame 
krašte. Jie neprašė ir 
nieko nereikalavo, kad 
kas būtų duodama vel
tui ir neužsitarnavus. - 
Kas šiandien yra atsiek 
ta ir laimėta, visa tai 
yra laimėta savo darbu, 
o tai turėtų įsidėmėti ir 
kiti.

Negalima paleisti iš 
akių ir kitą problemą — 
tai "suminkštėjimą" ko
munizmo atžvilgiu. Į tas 
pačias vyriausybes, kar
tais net į tuos pačius 
žmones, kurie neša at
sakomybę už ištisų tautų 
vergovę, už pavergtų tau
tų naikinimą, pradedama 
žiūrėti draugiškomis aki
mis, tautų išlaisvinimą 
iš komunistinės vergi
jos pamirštant.

Tai vis problemos, ku
rios tautinėms bendruo
menėms rūpi ir privalo 
rūpėti. Bet, neatsižvel
giant į jų skaičius, tau
tinės bendruomenės ne
daug teatsieks būdamos 
palaidos ir neorganizuo
tos bendriems tikslams 
siekti. Kad ir koks jose 
glūdėtų potencialas, jis 
neturės reikšmės, kol 
jų vardu nebus girdimas 
Vienas balsas, plaukiąs 
iš tvirtos organizacijos.

Baigdamas šiuos žo
džius Ralph Jo Perk kvie
tė visus tautybių atsto
vus jungtis dar tampriau 
bendram darbui, kad iš
kelti tautybių problemas

į tinkamą joms vietą.
R. J. Ferko kalba bu

vo išklausyta dideliu dė
mesiu ir priimta šiltais 
atgarsiais ir komenta
rais.

Tėvynės Garsų radijo 
valandėlės vedėjas Juo
zas Stempužis pradžio
je supažindino ir prista
tė lietuvių jaunimą, su
sibūrusį tautinių šokių 
grupėje ir Jų vadovą Liu
dą Sagį. Šokėjai paliko 
kitų tautinių grupių at
stovams nepaprastai pui
kų įspūdį ir daugelis iš 
jų vėliau, vaišių metu, 
nesusilaikė išreiškę pa
vydą lietuviams už suge
bėjimą suburti jaunimą 
gražiam tautiniam dar
bui ir taip gražiai re
prezentuoti lietuvišką 
kultūrą.

Tiek R. J. Perk, tiek 
vėliau kalbėjęs J. De 
Righer, adv. Bucur, reiš
kė gilią padėką rengė
jams, šokėjų tėvams ir 
jaunimui už tokį įspū
dingą pasirodymą ir 
prasmingą tautinės kul
tūros demonstraciją.

Prasmingas ir vi
siems puikų įspūdį pa
likęs buvo J. De Righter 
žodis. Jis iškėlė tauty
bių veiklos ir tokio są
jūdžio gilią prasmę ir 
kartu išreiškė pasitikė
jimą sąjūdžio įkūrėjo ir 
vadovo R.J. Perko asme
niu. Visas tas sąjūdis ne
turėtų prasmės, jei iš jo 
būtų išjungtas sąjūdžiui 
priklausomos įtakos sie
kimas. Ta įtaka pasiekia
ma reiškiant pasitikėji
mą tinkamam savo poste 
žmogui, nesusiaurinant 
reikalo į partinius rė
mus. Tiek vėliau kalbė
jęs adVi Bucur, tiek ir J. 
De Righter iškėlė R.J. 
Perko nuopelnus ne tik 
tautybių sąjūdžiui, bet ir 
žmogui, kuris savo kuk
lioje nuosavybėje yra su
krovęs savo darbo vai
sius, tą nuosavybę myli, 
saugo ir puoselėja,tuo pa
čiu gindamas tas teises į 
žmogaus laisvę ir teisę į 
nuosavybę, kurią panie
kina komunizmas. Tai 
yra užtvara, kurią gina, 
kurios teisėmis ir leng
vatomis rūpinasi Aps
krities mokesčių kon
trolieriaus įstaiga, ku- 

- riai vadovauja R. J. Perk
Nuoširdi, tautybių są

jūdžio tikslus gerai pra
matanti ir stebėtinai par
tinę politiką išjungusi J. 
De Righter kalba malo
niai nustebino daugelį 
tautybių sąjūdžio veikė
jų.

Po rezoliucijų priė
mimo posėdis buvo baig
tas, šeimininkams pa
kvietus susirinkusius į 
apatinę salę vaišėms.

Tautybių Sąjūdžio po
sėdžiai daromi beveik 
kas mėnesį, juos ruo
šiant iš eilės tautybių 
grupėms, kurios tam tu
ri tinkamas sąlygas. Lie- 

>’ tuvių Salės bendrovei su
tikus talkininkauti šiam 
susirinkimui, buvo pro
gos pasirodyti ir lietu
viams savo organizuo
tumu ir vaišingumu.

Posėdžiai pradedami 
šeimininko sveikinamą
ja kalba, kurią šį kartą 
perdavė Lietuvių Salės 
pirm. J. .Malskis. Invo- 
kaciją atliko šv. Jurgio 
parapijos atstovas — 
kun. Sugintas.

Svečių priėmimu ir 
■ vaišėmis rūpinosi gra

žus būrys lietuvių mote - 
rų ir vyrų, be kurių tal
kos lietuvių surengtas va
karas būtų neturėjęs to

Nr. 110 — 7

pas i sekimo, kurio at
garsiais dar ilgai kei
sis visų dalyvavusių tau
tybių atstovai. O tie at
garsiai, kaip teko suži
noti, žymiai geresni ir 
ateičiai daugiau ža
dą, negu buvo tikėtasi.

• V. Giedraitis, Nation- 
wide kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS -

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

SPALIO 23 D. V. Bielajaus 
tautinių šokių veiklos ir Vilties 
žurnalo 2S 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 R D, Sekmadie
nį, 2 v.p.p. Western Reserve 
sporto salėje įvyks krepšinio 
rungtynės tarp Chicagos Korp! 
Neo-Lithuania ir Žaibo Klubo 
komandų.

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 mugė.

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.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-gos Chicagos skyriaus susi
rinkimas dail. A. Rukšlelės ženkle

* H. GAVORSKAS, iš 
Maracay, Venezuelos, 
apmokant Dirvos prenu
meratą kartu pridėjus 9 
dol. auką rašo, kad nors 
Venezuelos lietuviai ir 
nepasižymi dideliu punk
tualumu, bet skolingi taip 
pat nelieka.

Reikia manyti, kad ir 
laikraštis įVenezueląne
nueina punktualiai. Bet 
vistiek, užgirtinas Ve
nezuelos ir kitų kraštų 
lietuvių jautrumas savo 
spaudai ir visiems ki
tiems lietuviškiems rei
kalams.

MIRĖ JURGIS RAMELIS
Pranešame giminėms 

ir pažįstamiems, kad
1966. X. 5 Vokietijoje, 
Karlsruhe ■ po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Jur
gis Ramelis gimęs 1921
II. 25. Nuliūdime paliko 
motiną, žmoną ir brolį 
su šeima.

East Chicago
MIRE JUOZAS 
DUNDULIS

Š.m. spalio 1 d. staiga 
nuo širdies smūgio, išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo 
Juozas Dundulis, sulau
kęs 64 metų amžiaus. Ve
lionis buvo kilęs iš Jur
barko, kur ilgą laiką dir
bo vietos pašto įstaigoje. 
Bolševikams okupuojant 
Lietuvą, su žmona Stase 
pasitraukė į Vokietiją ir 
iš ten atvyko į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir 
apsigyveno East Chicago
je. Kurį laiką dirbo che
mikalų pramonėje, bet 
širdžiai sunegalavus, jau 
eilę metų 'gyveno iš ne- 
sveikatingumo pašalpos. 
Buvo susipratęs lietuvis, 
priklausė ir aktyviai da
lyvavo ALT S-gos vietos 
skyriuje ir lietuvių bend
ruomenės apylinkėje. Nu
liūdusi liko žmona Stasė 
Dundulienė.

Po gedulingų mišių šv. 
Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje, dalyvaujant 
gausiam lietuvių būriui 
palaidotas š.m. spalio 5 
d. šv. Kazimiero kapinė
se.

Jautrų atsisveikinimo 
žodį bažnyčioje pasakė 
jurbarkietis kun. Anta
nas Sabaliauskas. Taip 
pat, buvęs Jurbarko kle
bonas kun. Anat. Stane
vičius dalyvavo mišio
se ir palydėjo velionį į 
kapines.

Brangiam tėvui, uošviui ir seneliui
A t A

Agr. VINCUI TOTORAIČIUI
Lietuvoje mirus, didžio skausmo prislėgtą sūnų 
dipl. agr., korp! ”Jaunoji Lietuva” filisterį JUO
ZĄ TOTORAITĮ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio Valdyba

Brangiam tėvui, uošviui ir seneliui
A t A

Agr. VINCUI TOTORAIČIUI
Lietuvoje mirus, didžio skausmo prislėgtą sūnų 
dipl. agr. JUOZĄ TOTORAITĮ ir šeimą nuošir
džiai užjaučiame' ir kartu liūdime

Lietuvių Agronomų Sąjungos 
Valdyba

Kapinių koplyčioje su 
velioniu atsisveikino vi
sų organizacijų vardu 
skyr. pirm. Jonas Rim- 
kūnas.

Ilsėkis ramybėje mie
las Juozai.

(aj)

DETROIT

ŠALFAS S-gos
SUVAŽIAVIMAS

Visuotinis - metinis 
Sąjungos suvažiavimas 
įvyks lapkričio 5-6 d.d. 
Detroite, Mich. (Lietu
vių Namai, 3009 Tilman 
Avė., Detroit, Mich.)

Suvažiavimo pradžia 
šeštadienį, t.y. lapkri
čio 5 d. 12 valandą.

Suvažiavime pilnatei
siais nariais dalyvauja:

Sporto klubų atstovai - 
nuo kiekvienų Sąjungoje 
registruotų 20 narių po 
vieną atstovą. Šie atsto
vai yra renkami visuoti
nio klubo susirinkimo. 
Nepilni 20 narių skaito
mi pilnais.

Sporto klubų pirmi
ninkai ar jų vieton įgalio
ti kiti klubų valdybų na
riai (tik po vieną iš klu
bo).

Centro Valdybos na
riai ir kandidatai.

Sporto Apygardų va
dovai ir 2 apygardų komi
tetų nariai.

SALFASSS-gos Revizi - 
jos Komisijos nariai.

P askirų sporto šakų ko-kakties ne ilsėtis ant 
mitetų ar kitokių Sąjun
gos pagalbinių organų va
dovai.

ŠALFASS-gos Garbės
Teismo nariai.

Šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto žurnalo 
Sportas redaktorius ir 
redakcinė kolegija, ad
ministratorius.

Centro Valdybos nuo
žiūra pakviesti asmenys 
— ne daugiau kaip 3.

ŠALFASS-gos Garbės 
Nariai.

Patariamuoju balsu su - 
važiavime kviečiami da
lyvauti visi sporto dar
buotojai, fizinio lavini
mo mokytojai, sporto ve
teranai ir lietuvišku spor 
tiniu judėjimu besidomį 
asmenys bei organizaci
jų atstovai, lietuviškos 
spaudos atstovai.

Asmens, norintieji pa
tariamuoju balsu daly
vauti suvažiavime, re
gistruojasi ir informa

A. Rūkštelė, žinomas 
dailininkas bei kultūri
ninkas, savo amžiaus 60 
metų sukakčiai atžymė
ti pasirinko kultūrinį ke
lią. Jo paveikslų sukaktu
vinė paroda buvo atidary
ta spalio 1 d. Jaunimo 
centre, Čiurlionio gale
rijoje. Atidaryme daly
vavo gausus būrys meno 
mėgėjų. Per visą laiką, 
iki spalio 9 paroda buvo 
gausiai lankoma ir buvo 
parduota apie trečdalis 
išstatytų paveikslų. Gal 
būt, gausaus lankytojų ir 
parduotų paveikslų skai
čiaus negalima laikyti 
meno vertinimo krite- 
riumu, bet vis dėlto tai . pavyzdžių pažymėjo, kad 
rodo dailininko Ao Rūkš- 
telės populiarumą.,

A. Rūkštelės stilius 
visiems gerai žinomas. 
Atsilankę į jo parodą 
galėjo pajusti Lietuvos 
gamtos grožį ir prisimin
ti kur tai toli paliktą mie
lą kraštą.

Parodą šalia kitų or
ganizacijų globojo ir Tau 
tinės Sąjungos Chicagos 
skyrius. Dailininkas yra 
to skyriaus narys.

A. Rūkštelė sugebėjo 
ne tik suorganizuoti ir 
tvarkyti savo parodą, bet 
spėjo paruošti ir paskai
tą, kurią skaitė Tautinės 
Sąjungos skyriaus susi
rinkime spalio 90 Čia jis 
vėl kaip kultūrininkas sa
vo amžiaus sukakčiai pa
minėti pasirinko atitin
kamą būdą. Ta proga sky
riaus pirmininkas St. 
Šiaučiūnas pareiškė su
kaktuvininkui nuošir
džius linkėjimus, sulau
kus šios garbingos su-

laurų, bet ir toliau ryž
tingai žengti tautinės kū
rybos keliu.

A. Rūkštelė savo pas
kaitai pasirinko temą: 
Lietuvių kultūra univer
salizmo foneo Daugeliu 

ciją gauna betarpiškai 
Centro Valdyboje.

Klubo rinktas atsto
vas, turįs pilną balsavi
mo teisę, negalįs asme
niškai suvažiavime daly
vauti, gali raštiškai įga
lioti ir balsavimo teisę 
perduoti kitam to klu
bo rinktam atstovui.

Suvažiavimo 
ŠALFASS-gos 
jos 

metu 
Revizi- 

Komisija tikrins 
Centro Valdybos ir Apy
gardų Komitetų kasų sto
vį, taip pat IŠVYKŲ FON
DO stovį. 

KULTŪROS FONDAS 
INFORMUOJA

Iki šių metų spalio mėnesio 6 dienos jau išėjo 
iš spaudos sekantieji LIETUVIŲ KALBOS PRATI
MAI:

E. Ruzgienės 1 skyriui kaina $1.75
G. Česienės H „ 1.75
J. Juozevičiūtės iir
E. Narutienės III 1.75
S. Jonynienės IV „ 1.75
Z. Grybino V 1.25
J. Plačo VI „ 2.00
S. Sližio VIII „ 1.75
Jau atiduota rišvklon LIETUVIŲ KALBOS 

GRAMATIKA, J. Ambraškos ir J. Žiugždos VI laidą, 
kaina $2.50.

J. Kreivėno LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI 
VII skyriui, 60 pusi., kaina $1.25, išeis spalio mė
nesio 17 dieną. Užsakant Kultūros Fondo leidinius 
prašome rašyti:

Mr. Jonas Bertašius
Kultūros Fondo iždininkas 
5348 So. Talman Avė.
Chicago, III. 60632

sugretinimų bei pavyz
džiais nurodė skirtumą 
tarp dirbtinai bei laiko 
dvasios iškeliamų neva 
kultūrinių pasireiškimų 
ir amžiais išliekančių 
bei turinčių nemiršta
mos vertės kultūrinių 
vertybių. Jis akcentavo, 
kad mažos tautos kul
tūros kūrėjai pirmiausia 
turėtų atsiremti į savo 
tautos charakterį ir iš
kelti savo tautoj glūdin
čias vertybes, nes tik 
tada jie bus lengviau pa
stebėti ir įvertinti uni
versalinės kūrybos ba
ruose. Šiam savo akcen
tavimui nurodęs daugelį 

ir mūsų kūrėjai, kurie 
bandė iš karto plaukti į 
plačiuosius vandenis, nu
sivylė likę nepastebėti 
ir dabar jau vėl grįžta at
gal. Nors atrodė, kad A. 
Rūkštelė savo drąsiais 
teigimais ne visus jo 
paskaitos klausytojus įti
kino, bet vis dėlto jo pas
tabos vertos rimto dėme
sio.

Skyriaus susirinki
mas, įsileidęs į kultūri
nius dirvonus,apsvarstė 
ir kitus konkrečius kultū
rinius poreikius. Paskir
ta 100 dol. vykstančiam 
Kultūros Fondo vajui. 
Taip pat paskirta 50 dol. 
komitetui prezidento 
Kazio Griniaus pamink
lui Tautinėse kapinėse 
Chicagoje pastatyti.

Centro valdybos pir
mininkas inž. J. Jurkū
nas painformavo apie 
ruošiamą Tautinės Są
jungos seimą, kuris 
įvyks 1967 m. birželio 
mėn0 3 ir 4 d. Chicago
je. Prašė skyriaus val
dybą bei narius jau da
bar planuoti ir rengtis, 
kad seimas gerai pavyk
tų.

Skyriaus pirmininkas 
St. Šiaučiūnas painforma
vo apie gerai pavykusį 
vasaros balių ir apie spa
lio 29 d. Chicagoje, Ba
lio Pakšto salėje rengia
mą Rudens lapų balių, 
kurio pasisekimas pri
klausys ne tik nuo val
dybos, bet ir nuo visų 
skyriaus narių pastangų. 
Tokie parengimai tar
nauja ne tik glaudesniam 
narių susigyvenimui, bet 
dažnai iš jų atlieka ne
mažai lėšų kultūriniams 
reikalams paremti.

J.A.
* AMERIKOS LIETU

VIŲ Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyrius savo 
tradicinį Rudens Lapų

Dail. A. Rūkštelė. A. Norus-Noruševičiaus nuotrauka

Balių rengia spalio 29 
d. B. Pakšto salėje 
(2801 W. 38 gto). Pra
džia 8 vai. Vietas iš 
anksto galima užsisakyti 
pas E. Matutienę, 2022 
W. 51 gt. telef. P R 8- 
4236. Bilietų kaina — 5 
dol.

* PER KULTŪRINĮ, 
PENKTADIENĮ Chica
goj, Marųuette Parko 
parapijos salėje, spalio 
7 d. pagerbta prieš 5 
metus mirusi Sofija 
Bartkus. Apie velionę žo
dį tarė dr. Adomavičius. 
Po to rentgenologas Dr. 
Ringus statistiniais duo
menimis įrodė, kad rū
kymas yra vėžio atsiradi
mo priežastim. Dar kal
bėjo P. Dirkis apie vaikų 
auklėjimą.

Po pertraukos buvo de
monstruojamas gražus 
filmas "Karalių Kara
lius", užtrukęs virš pus
antros valandos. Vėliau 
dalyviai buvo pavaišinti 
liet, valgiais ir gira.

(P)

LOS ANGELES

L. K. SUSIVIENIJIMAS 
MINI 80 M. SUKAKTI C

L.K. Sus-mo 80 metų 
sukakčiai paminėti Los 
Angeles kuopa rengia 
koncertą - vakarą lap
kričio 5 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Programoje dalyvaus 
Moterų Sutartinė, vado
vaujama Bronės Skirie- 
nės ir mokoma Onos Met- 
rikienės. Antroje progra 
mos dalyje Fausto tam 
tikrų dalių pastatyme 
dalyvaus solistai: Žinia 
Kalvaitienė, V. Šaras, 
Karolė Dambrauskaitė,
H. l-aškevičius, Vytenis 

Dūda ir Ant. Polikaitis. 
Šokiams gros Blažio su
organizuotas jaunimo or
kestras.

Žibutė Brinkienė bus 
pranešėja, o Juozas Ko
jelis patieks žinių iš Su
sivienijimo istorijos

A. Sk.

NEW YORK
NEOLITUANŲ BALIUS

LST Korp! Neo-Lithu
ania New Yorke metinė 
šventė-balius įvyks š.m. 
lapkričio 12 d. šeštadie
nį 7 vai. 30 min. vaka
re, Sheraton Tenney Inn, 
Crystal Ballroom, 90-10 
Grand Centrai Pkwy., 
East Elmhurst, N. Y. 
(prie La Guardia aero
dromo). Vietų skaičius 
ribotas. Užsakymai pri
imami iki spalio 28 d.

Telefonais teirautis: 
A. Čekienė, New Jersey 
201-549-8196; V. Tamo
šiūnienė, New York 212- 
228-9597; A. Sperauskas 
New York 212-MZ-2-0656 

Pakvietimus galima 
gauti pas visus korpora
cijos narius.

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

one gift works 
many wonders

UNITED APPEAL

LIETUVIAI
Paruošiamas maistas didesniems ir mažesniems 

parengimams. Įvairioms progoms. — Lietuviški, pa- 
baltietiški ir amerikoniški valgiai.

— Tortai kepami tik pagal užsakymą. —
Dienomis — 445-4511.
Vakarais — 6-8 p. m. — 522-8542.

VALIJA KRUZĄ
54 Rockview St.
Jamaica Plain, Mass. 02130
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