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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AMERIKOS TIKSLAI AZIJOJE
KARAS VIETNAME J.RODĖ, KAD AMERIKA 
YRA IR RAMIOJO VANDENYNO VALSTYBĖ, 
TURINTI PLAČIUS INTERESUS AZIJOJE. — 
JIE REIKALAUJA, KAD AZIJOJE BŪTŲ SU
KURTA KAŽKAS PANAŠAUS Į. VAKARŲ EU

ROPĄ.

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

Atrodo, kad rinkimai 
Pietų Vietname buvo rei
kalingi daugiau ameri
kiečiams kaip vietnamie
čiams. Svarbiausia po
litinė jėga tame nelai
mingame krašte ir to
liau lieka kariuomenė. 
Išrinktas steigiamasis 
seimas tik konstitucijai 
surašyti, teoriškai bent, 
galėtų suvaidinti nema
žą rolę ateities forma
vime ir net dabarties po
litikoje. Praktiškai ta
čiau Vietname per kurį 
laiką turėtų išsivystyti 
kaž kas panašaus į Pie
tų Korėjos režimą — ka
rių ir civilių politikų ko
aliciją su karių įtakos 
persvara.

Tačiau nepaisant to
kios neaiškios ateities, 
amerikiečiai džiaugiasi 
rinkimais kaip pradžia į 
naują gyvenimą, išvaduo
tą nuo komunistinės grės
mės šešėlio. Šiandien, 
pasak Time, jau niekas

* VIETNAMU! skirti dole
riai plaukia Į Prancūziją, pra
neša JAV Senato Finansų Ko
misijos narys Vance Hartke.

Vietnamo ūkyje dar daug įta
kos turi prancūzai. Kiekviena 
ūkinės paramos sritis turi dar 
ryšio su prancūzais ir didelė 
dalis į tą ūkį investuojamų do
lerių (paramos formoje) išplau
kia į Paryžių. Hartke apgailes
tauja, kad tuo metu, kai JAV 
kariai privalo naudotis specia
liai išleistais scriptais, vieti
niai civiliai naudojasi auksu pa
remtais doleriais.

Paramos Vietnamui bendra 
suma siekia 2 bil. dol.

* SOV. S-GA per savo užsie
nių reikalų ministerį A. Gro- 
myko pasiūlė JTO Sesijai svars, 
tyti klausimus, kurie gali už
imti visą Sesijos laiką tik puo
limais prieš JAV politiką. Jau 
savo pirmoje kalboje Gromyko 
pradėjo ataką, pasmerkdamas- 
JAV "agresiją" Vietname.

* 5000 ŽMONIŲ aplankė ar
kivyskupo Hobano palaikus Cle 
velando katedroje, nežiūrint la
bai lietingos dienos. Antradie
nį, rugsėjo 27 d. laidojimo iš
kilmės sutraukė mases žmo
nių, aukštuosius katalikų baž
nyčios dignitorius su Arkivys
kupu Egidio Vagnozzi, apaš
tališkuoju delegatu prie JAV 
vyriausybės ir visą eilę vys
kupų iŠ įvairių JAV diocezi- 
jy.

Laidotuvių apeigos buvo ro
domos per visas TV stotis.

* DVI KOVAI SU NETURTU 
organizacijos -- Neighborhood 
Youth Center ir Community Ac - 
tion for Youth -- abi Clevelan
de, susidūrė su keblumais pa
aiškėjus, kad buvo mokamos 
algos nesantiems tarnautojams- 
Organizacijos, įkurtos negrų 
apylinkių jaunimui pagelbėti dar 
bais ir mokslu, per JAV vyriau - 
sybę gauna paramą, siekiančią 
kelis milijonus dolerių. Neži
nia, kiek toji parama priartė
jo prie tikslo, bet atrodo darbo 
turėą-- prokurorai ir teismas. 

nekalba apie 'domino te
oriją’, pagal kurią Viet
namui kritus visa piet
ryčių Azija atitektų ko
munistams. Ne dėl to, 
kad ta teorija nebūtų tik
ra, bet dėl to, kad nie
kas rimtai netiki, jog ko
munistams atiteks pats 
pietinis Vietnamas.

Tai yra faktas, kurio 
nenori matyti Vietnamo 
politikos, t.y. jo gyni
mo kritikai. Nepaisant 
jų keliamo triukšmo ir 
aimanų, JAV prestižas 
Azijoje gerokai pakilo 
ir davė gražių vaisių. 
Šiandien visa Azija prak
tiškai, nors gal ir ne
garsiai, kalba su Thailan- 
do krašto atstatymo mi- 
nisteriu Fote Šarasin: 
"Šiandien kiekvienas yra 
įsitikinęs, kad ateitis nei' 
na kartu su komunis
tais."

Bet kas bus, jei vieną 
gražią dieną karo veiks
mai pasibaigs, ir ame
rikiečiai turės pasitrauk
ti. Flačia to žodžio pras
me amerikiečiai iš Azi
jos niekados nepasi
trauks — aiškina Time. 
Visų pirma, JAV yra Ra
miojo Vandenyno, kurio 
vandenys skalauja jų pen
kių valstijų pakraščius 
federacija. Viena iš tų 
valstijų — Havajai — 
yra jo viduryje. JAV sa
vo interesų apsaugoji
mui kovojo ir paklupdė 
Japoniją. Jos gynė Ko
rėją ir dabar Vietnamą. 
Jos yra įsipareigojusios 
ginti Formozą (Taiwa- 
ną) ir turi karinės san
tarvės sutartis su 18 Azi
jos valstybių. Be jų mais- 
to neišgyventų nei Indi
ja, nei Pakistanas. Už 
tat JAV tik tada ati
trauks savo kariuomenę, 
kai gaus labai rimtas 
garantijas, kad jų glo
botiniams negresia pa
vojus. Prezidentas John
sonas savo Darbo dienos 
kalboje yra pareiškęs:

"Jei kas nors manpa- 
rodytų planą (time sche- 
dule) kada bus sustab
dyta agresija in infiltra
cija, aš tuojau paties- 
čiau ant stalo planą vi
sų jėgų iš Vietnamo ati
traukimui".

‘ Nepaisant tokio aiš
kaus pareiškimo, daug 
kas tam atitraukimui ne
tiki. JAV juk pastatė du 
visai naujus uostus Cam 
Ranh Bay Pietų Vietna
me ir Sattahip Thailan- 
de, daugybę aerodromų, 
kelių, ten turi per 
330.000 ‘vyrų ir t.t. ir 
t.t. Istorija moko, kad 
didžiajai valstybei taip 
kur nors užsiangažavus, 
jai labai nesinori pasi
traukti. Taip galvojant 
užmirštama technikos pa
žanga. Jos dėka JAV ne
bus reikalo laikyti savo 

kariuomenės dalinių Azi
jos pakraščiuose. Apie 
1971 metus į rikiuotę bus 
įvesti nauji Lockheed C- 
54 transporto lėktuvai, 
kurie vienu per skridimu 
galės nugabenti 600 ka
rių, atseit, 25 tokie lėk
tuvai valandų bėgyje ga
lės permesti visą divi
ziją. O tai reiškia, kad 
JAV bus reikalingos tik 
kai kurios bazės tų leng
vai permetamų divizijų 
aprūpinimui patikrinti.
O visos statybos priemo
nės, panaudotos uostų ir 
aerodromų įrengimui 
lengvai galės būti panau
dotos civiliams, taikin
giems tikslams,

Įdomu, kad labai pla
čiai kalbama apie pana
šios politikos pritaiky
mą ir Vakarų Europoje. 
Didelių karinių jėgų lai
kymas Vakarų Vokieti
joje, panašiai kaip ir Pie
tų Korėjoje, galų gale iš 
eina JAV ne į naudą dėl 
tos priežasties, kad jos 
(tos jėgos) ten ’įšala’. 
Pvz. specialistų ati
traukimas iš 7-tos ar
mijos Vokietijoje tuojau 
sukėlė baimę, kad ame
rikiečiai iš viso pasi
trauks. Žinia, šiuo me
tu transporto aviacijos 
pažanga ir turimas lėk
tuvų skaičius dar neuž 
tikrina labai greito di
delių jėgų permetimo, 
bet tam tikslui smarkiai 
dirbama ir prie jo artė
jama. Juk ir dabar JAV 
kariauja Vietname, gali 
sakyti, savo taikos meto 
kariuomene be atsargi
nių pašaukimo. Ateity
je tai bus lengviau.

Išvada iš to tokia, kad 
taikos metu, negresiant 
tiesioginiam agresijos 
pavojui, JAV nereikės 
laikyti ištisų divizijų pa
saulio pakraščiuose. O- 
didesnės kariuomenės 
laikymas bet kur, anks
čiau ar vėliau iššaukia 
nereikalingo trynimosi 
su vietos gyventojais.

Ateityje, jei kur grės 
pavojus, JAV pradės sa
vo kariuomenės 'manev
rus’, kai jis sumažės, 
'manevrai’ pasibaigs. 
Toks yra planas atei
čiai. Techniškai jis yra 
įmanomas. Ir panašiai 
kaip Vakarų Europa at
kuto amerikiečių atomi
nių bombų ir NATO už
uovėjoje, galėtų atkus
ti ir Azija. Pradžią tam 
padarė ne tiek rinkimai

G. Naujokaičio nuotraukaStudijų Dienų Waterbury rezoliucijų priėmimas,

*-

Waterbury įvykusiose Studijų Dienose "Jaunimo metai ir kas toliau?" buvo diskutuota Jaunimo 
Kongreso iškeltomis mintimis. Prie stalo sėdi iš kairės: P. Žygas, Dičpinigaitis, J. Šlepetys, P. Vi 
leišis, A. Budreckis, G. Mironas, R. Jakubauskas, A. Sperauskas ir moderatorius A. Garsys.

G. Naujokaičio nuotrauka

RYTU PAKRAŠČIO JAUNIMO NUTARIMAI
Studijų Dienų "Jaunimo me

tai ir kas toliau?" Waterbury, 
Conn. rūgs. 17-18 d., suvažia
vimo nutarimai.

VISUOMENINĖ VEIKLA

1) Jaučiame reikalą veikti į 
Amerikos viešąją opiniją, nau
dojant visas priemones, spau
dos, kultūros ir t.t., kad pain
formuoti mūsų bendrapiliečius 
kas yra Lietuva, kokia jos da
bartinė padėtis, ir už ką mes 
lietuviai kovojame.

2) Mes turime užmegsti stip - 
resnius ryšius su antros ir tre
čios kartos lietuvių organizaci
jomis, kviečiant įeiti į Lietuvių 
Bendruomenę ir patys įsijung
dami į senųjų lietuvių organi
zacijas, tuom praplėsdami veik
los bazę ir įtraukdami daugiau 
jėgų į Lietuvos laisvės kovą.

3) Jaučiame, kad mūsų veik
loje iki šiol pamirštas ir neį
trauktas neakademinis jauni
mas. Dėkime visas pastangas šį 
jaunimą įtraukti į mūsų lais
vės kovą ir bendrą lietuvišką 
veiklą.

4) Mums reikia aktyviai įsi
jungti į vietovių Amerikos po
litinę, kultūrinę, bei visuome
ninę veiklą, tuo padidinant lie
tuvių įtaką į krašto politiką.

STUDIJUOJANTIS JAUNIMAS
Turint omenyje prokomunis

tinę įtaką Amerikos mokslo įs
taigose, suvažiavimas nutarė, 
kad:

1) Mūsų jaunimas nėra pa
kankamai informuotas apie ko
munizmą, jo filosofiją, ir ypa
tingai metodus siekiant paveik
ti studentus.

Vietname, kiek ameri
kiečių karinės jėgos de
monstracija. Nuo To
kio iki Dakartos, nuo 
Manilos iki Delhi pra
dedama ramiai galvoti 
apie taikos galimybes.

2) Pageidaujame kad būtų su
organizuota kaskartinės studi
jos vietovėse ir studijų dienos 
bei suvažiavimai grynai infor
macinio pobūdžio tikslu infor
muoti apie komunistų metodiką.

3) Mūsų jaunimui reikia veik
liau pasireikšti mokslo įstai
gose bei visuomeninėse orga
nizacijose, kad paneigti esamas 
prokomunistines įtakas.

4) Siūlome mūsų jaunimui 
bendradarbiauti su mūsų natū
raliais sąjungininkais, Ameri
kos jaunimo patriotinėmis orga
nizacijoms, kurios mus užjau
čia ir gali padėti mūsų kovai 
už Lietuvos laisvę.

Sekmadienį diskusijos vyko 
Jaunimo Kongreso reikalu. Bu
vo nutarta paskelbti šiuos nuta
rimus kaipo daugumos sekcijos 
nutarimais:

1) Reiškiame didelį pasiten
kinimą mūsų lietuvišku jauni
mu, kuris gausiai suvažiuoda
mas į Jaunimo Kongresą paro
dė savo susirūpinimą ir susi
domėjimą Lietuvos klausimu.

2) Jaučiame smarkiai pagir
tiną Kongreso kultūrinį aspek
tą: operos pastatymą, meno bei 
fotografijų parodas, ir t.t.

3) Jaučiame, tačiau, kad Kon
gresas savo politiniame aspek
te žadėtų tikslų tikrumoj neiš
pildė.

4) Liečiant Kongreso nutari
mus - rezoliucijas reiškiame 
nepasitenkinimą sekančiais 
punktais:

a) Reiškiame nepasitenkinimą 
nedemokratišku JAV jaunimo 
atstovavimu rezoliucijų sure- 
da gavime.

b) Griežtai nepatenkinti kad:
1) Kongreso nutarimuose ne

buvo griežto pasisakymo už Lie
tuvos nepriklausomybę.

2) Kongreso nutarimuose ne
buvo paminėtas ir nebuvo pa
smerktas religinis persekioji
mas Lietuvoje.

3) Kongreso nutarimuose nė
ra pareikštas lietuviško jauni
mo nusistatymas prieš komu
nizmą.

c) Bendrai reiškiame nepasi
tenkinimą tuo, kas buvo išreikš
ta Kongreso nutarimų politinia
me aspekte.

Rūgs. 17-18 dienomis, Atlanto 
pakraščio jaunimo organizacinė 
sekcija, sudaryta daugumoje iš 
atskirų vietovių tam reikalui 
svarstyti atsiųstų atstovų, svars
tė šio pakraščio jaunimo suor
ganizavimo klausimą.

Principiniai nutarus, kad rei
kia vienos organizacinės formos 
vietovėse, kuri apjungtų visą 
norintį veikti jaunimą, kad reikia 
šio pakraščio jaunimui tarpusa
vyje susiorganizuoti veiklos idė
jų bei informacijos skleidimui 
ir bendriems reikalams veiklos 
sustiprinimui ir suderinimui,ir 
kad geriausia orgąnizacinė for
ma būtų jaunimo seniūnijos, vei
kiančios Bendruomenės ribose 
ir palaikančios regionalinius 
ryšius, daugumos nutarta pa
skelbti sekantį nutarimą suvažia - 
vimui, kuris susilaukė daugu
mos pritarimo:

Atlanto pakraščio jaunimo or
ganizacinėje sekcijoje, rugsėjo 
17-18 dienomis, daugumos nu
tarta, jog jaunimas veiklą tęs 
Lietuvių Bendruomenės rėmuo
se, sudarydamas, kur dar to nė
ra, jaunimo seniūnijas prie Lie
tuvių Bendruomenės apylinkių 
ar apygardų, pagal vietos sąly
gas, seniūnijų pirmininkams įei
nant į apylinkių arba apygardų 
valdybas atitinkamai.
Apylinkių seniūnijų atstovai 

rinks jaunimo atstovą į apygar^ 
dos valdybą tame pat apygar
dos suvažiavime, kuriame ren
kama apygardos valdyba.

Atlanto pakraščio jaunimo 
suvažiavimas yra vyriausias 
organas. Suvažiavimai kviečia
mi kas du metus.

Suvažiavimas išrenka iš vie
nos apygardos regionalinį ko
ordinacinį komitetą dviems me - 
tams, ryšiams tarp seniūnijų 
palaikyti.

Specialūs regionaliniai užda
viniai suvažiavimo gali būti pa
vesti atskiroms L.B. seniūni
joms. Iškilę reikalai, kurie ne
gali būti išspręsti tarp apygar
dų nukreipiami į krašto L.B. 
Centro Valdybą.

Apygardų jaunimo pirmi
ninkų kvorumas turi teisę su
šukti bet kuriuo laiku regi- 
jonalinį Atlanto pakraščio jauni
mo ypatingą suvažiavimą.

Bus pakviestas patariama
sis prezidijumas, sudarytas iš 
Bendruomenės Apygardų pirmi
ninkų.

(šios sekcijos nutarimu At
lanto Pakraščio Regi joną s lai
komas apimąs Naujosios Ang
lijos valstybes ir vadinamas 
"Middle Atlantic Statės" įskai
tant New Yorko valstiją, New 
Jersey, Pennsylvania, Mary
land, Washington, D.C. ir t.t.) 

Suvažiavimo pirmininkė 
Lyvia Bražėnaitė. Suvažia 
vimo sekretoriai: Roma 
Keniausytė, Jonas Liutkus.
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Kun. Alg. Kezys paruošia, iškabina savo fotografijas parodai. 
L. Kančausko nuotrauka

Žvilgsnis ii arti į A. Kezio meniskas 
fotografijas L. Kančauskas

Spaudoje skaitydamas 
kun. Alg. Kezio meniškų 
nuotraukų gerus įverti
nimus ir matydamas ten 
tilpusias jo nuotraukas, 
stengdavausi įžiūrėti ne 
vien meniškumą ar. kom
poziciją, bet ir techniš
ką jų pagaminimą. Deja, 
tas sunkiai sekdavosi, 
nes ant laikraštinio po- 
pierio atspausta nuotrau
ka ir dar labai suma
žinta techniškąsias deta
les paslepia.

Būdamas ne tik foto
grafas, bet ir visapusiš
kas foto technikas bei 
savistoviai besiverčiąs 
foto menu Hollywoode, 
nevisada vertinu kitų ir 
savo pagamintas foto nuo
traukas vien iš meniškos 
pusės, bet pirmiausiai 
stebiu jų techninį paga
minimą. Dažnai, ne tik 
mūsiškėje, bet ir ameri
kinėje didžiojoje spaudo
je telpa tokios nuotrau
kos, kurios dėl netikusio 
techniško pagaminimo 
panaikina visą jų meniš
kumą, nes vaizdai be 
jokių gyvų detalių, o žmo
nių veidai visiškai išblu
kę ir beveik neatpažįs
tami.

Alg. Kezys, gal būt su 
prasdamas, kad žurna
listinis foto menas gali 
sužaloti jo talentą į tos 
srities fotografus ne
pretenduoja ir nesiver
žia. Tai labai gerai daro, 
nes būdamas spaudos fo
tografas’ jisai pasijaustų 
esąs belaisvis, kada tu
rėtų dirbti tarp žmonių 
masių ir dažniausiai už
darose patalpose,-kur nė
ra natūralaus apšvie
timo, o reikia vartoti 
elektroninį, kas menui 
visiškai netinka. Jis ver
žiasi į gamtą ir moka 
lengvai prisitaikyti prie 
įvairiausių natūralių 
šviesų. Jis nenori, kad 
jį matytų masės fotogra
fuojant, bet dažnai ma
ses žmonių jis puikiau
siai mato. Nemėgsta, 
kad kas jam pozuotų, bet 
turi kantrybės palaukti, 
kada tinkamoje vietoje 
koks vaikėzas atsisės, 
koks išdykėlis mes akme
nį į vandenį arba kokie 
padaužos lips per aukš
tą vielų tvorą. Jis turi 

natūralius 
Kiekviena jo 
tinka ne tik

laimės tą viską užfik
suoti filmoje ir gauti 
stebėtinai 
vaizdus, 
nuotrauka
spaudos iliustracijoms, 
bet ir brangiems skelbi
mams papuošti. Deja, 
mūsiškė išeivijos spau
da negali autoriui tinka
mai atsilyginti už tokias 
meniškas, kantrybės ir 
išlaidų pareikalaujan
čias nuotraukas ir tik 
todėl taip retai kuris 
laikraštis ar žurnalas 

STIKLINĖS 
BONKOS
BE DEPOSITO — 
NEGRĄŽINTINOS

8

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

rasite ir Stroh’s

Mg, Kez’ o nuotraukomis 
j ■ ’ ošia avo puslapius.

Kun. Alg. Kezys ryžo
si atvykti į tolimąją Ka
liforniją ir Hollywoodo 
kalnų papėdėje surengti 
savo nuotraukų parodą, 
ir dar tokioje dienoje, 
uida vyko Kalifornijos 
Lietuvių Diena, sureng
ta Los Angeles Apylin
kės Lietuvių Bendruo
menės Valdybos. Tai bu
vo pirmoji tos rūšies pa
roda Los Angeles ir ji 
neapvylė gausaus būrio 
lankytojų. Teko stebėtis 
kaip visi domėjosi Alg- 
Kezio nuotraukomis. Ste
bėtis tikrai buvo kuo. 
Kad geriau galėčiau pa
žinti Alg. Kezio foto me
ną ir techniką, dar ge
rokai prieš oficialų pa
rodos atidarymą atskubė
jęs, akis įsmeigiau įkiek- 
vieną nuotrauką, stebė
jau ir suradau, kad Alg. 
Kezys yra nevien turįs 
menišką vaizduotę kom
pozicijai, šviesoms ar 
kameros valdymui, bet 
jis yra puikus foto tech
nikas - laborantas ir ne
paprastos orientacijos 
foto medžiagų pritaiky
me savo srities nuotrau
koms. Jei Alg. Kezys ne
būtų prisipažinęs, kad jis 
vartoja kameras tik su 
120 numerio ir 35 mm 
filmomis, būčiau pasa
kęs, kad jo nuotraukos 
darytos su nemažes- 
niais kaip 4x5 inčų ne
gatyvais, nes gana dide
lio formato nuotraukose 
sunkiai pastebimas fil
minis grūdas. Taivienin- 
tėlis dalykas, kuris pa
rodo asmens, laboratori
joje atliekančio techniš
kus darbus, gerą orienta
ciją ir atydumą darbui. 
Nemažai yra gabių fo
tografų meniškų nuotrau
kų fotografavimui, bet 
jie neturi tinkamo supra

Kur tik rasite pramogaujančius,
liepsna darytą skoni populiariuose 8 pakiete su 8 
lengvai atidaromomis, be deposito ... negrąžintino
mis bonkutėmis. Sekantį kartą vykdami pramogauti, 
pasiimkite keletą 8 pakietą Stroh’s. Amerikos vienin
telis liepsna darytas alus.

timo laboratijos darbe 
ir savo puikius darbus 
sugadina; jų nuotraukose 
per aiškus filminis grū
das, per aštrūs kontras
tai ir t.t.

Alg. Kezys savo me
niškas foto nuotraukas 
išstatydamas parodose 
atveria foto meno never
tinantiems akis ir įrodo, 
kad fotografija gali bū
ti meniška ir dar net 
meniškesnė, negu gero 
dailininko moderni ta
pyba. Kažin ar visi dai
lininkai būtų sutikę ta
pyti tokias vietas, ku
rias Alg. Kezys fotogra
favo ir gavo nepaprastai 
meniškus ir į žmogų kal
bančius paveikslus? Ne
tikiu, kad geras dailinin
kas būtų atsistojęs tapy
ti kelias belapio klevo 
šakutes skaidraus dan
gaus fone, iš kurių ant 
vienos tebebuvo vieni
šas nenukritęs lapas? 
Alg. Kezys tą nufoto
grafavo ir gavo realybe 
persunktą ir žiūrovui 
apie nykų rudenį kalban
tį paveikslą. Arba, ant 
grubios mūro sienos, ne 
rūpestingo dažytojo, bal
tais dažais aptėkštas ga
balėlis ir dažai netvar
kingai nubėgę žemyn. Gal 
ne vienas dailininkas 
pro tą vietą praėjo nė 
nežvilgterėjęs, o Alg. 
Kezys praeidamas su
stojo ir nufotografavo. 
Rezultatas žavėtinas ir 
prilygstąs modernia
jam menui.

Sunku trumpomis min
timis apibūdinti Alg. Ke
zio talentingus darbus. 
Jo paveikslams vieta ne 
albumuose tūnoti, bet ke
liauti į tarptautines pa
rodas, milijoninius tira
žus turinčius žurnalus ir 
spaudą.

Sėkmės ir dar kartą 
sėkmės kun. Alg. Keziut

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga...

NUO ATLANTO IKI PACIFIKO
Emilija

Iš Nevv Yorko lėktu
vas pakilo, palikdamas 
slopinančia drėgme per
sunktą ūkanotą ankstų 
rytą. Tokia nemaloni, 
lyg tamsiu gedulo šydu 
apdengusi namus, me
džius ir viską pakeliui, 
drėgmė traukte traukia 
prie žemės, žmogui tar
tum primindama, kad vė
liau ar anksčiau tavo vie
ta bus ten — žemėje. 
Tai dar labiau slegia 
nuotaiką. Atrodė, kad 
tik dėl to ir lėktuvo plie
niniai galingi sparnai 
taip sunkiai atsiplėšė 
nuo žemės, kol pakilo 
pro miglą, pro debe
sis. Baltų debesų juos
tos dengia pilką žemę, 
lyg pavydėdamos karš
tų ir skaisčių saulės 
spindulių, o viršuj tik 
žydras dangus.

Artėjant į saulėtuosius 
Facifiko krantus, saulė 
darėsi dar skaistesnė, 
baltų debesų šilko juos
tos retėjo ir protarpiais 
matėsi žemė. Pagaliau, 
visu savo grožiu saulės 
prožektorių šviesoje pa
sirodė prie Pacifiko įsi
kūręs Los Angeles mies
tas, kuriame nemaža ir 
lietuvių rado sau prie
globstį. Vyresnieji dau
gumoj vyko ieškodami 
sveikatos šiltame, be
veik amžinos vasaros kli
mate, ir jie neklydo. Į 
lėktuvą sėdau sirgdama 
"šienlige”, mat čia New 
Yorke tuo laiku pats sun
kiausias tokiems ligo
ninis laikotarpis. Per vi
sas dvi savaites džiau
giausi kartu su losan- 
geliečiais savo sveikata. 
Čia ir dingtelėjo mintis 
pamatyti, kaip gyvena vi
sų išsvajotos kino žvaigž - 
dės turtuolių rajone Be- 
verly Hills.

Artėjant į tą pusę, iš 
kart matai, kad čia ne
eiliniai žmonės gyvena. 
Alėjas puošia didingos 
šimtametės palmės. 
Kiekvienas namas pa
skendęs puikiai išdeko- 
ruotuose žalumynuose ir 
įvairaispalvių gėlių žie
duose, kurie stiebiasi

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

vjAJlikBWe Invite 
Your Savlngi SAVINOS AND LOAN A5SOCIAT1ON 

Jostph F. Gribauskas, Zxec. Secv-
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 68650 

HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-l;WED. CLOSED 
PHONE 656-6330

Čekienė
tarp žalių, žemų dobilė
lių, švarių švaruolių, be 
jokios piktžolės ir vi
sa tai atrodo tarytum 
žalias minkštas kilimas 
Bet tai nėra lietuviškų 
pievų dobilėliai, taip 
man čiabuviai lietuviai 
sakė, tai specialių pie
vų sėkla.

Šiemet vėl sutikau 
nuo "šienligės” į Los 
Angeles sezono pradžioj 
atskubėjusį tėvą J. Vaiš- 
nį, SJ, bet vėliau netu
rėjau progos paklausti 
kaip į jį veikia ta gra
žioji Hollywoodo žvaigž
džių gamta.

Gi jaunieji lietuviai 
akademikai, ypač inži
nieriai, be sustojimo čia 
atvyksta aukštesnių atly
ginimų suvilioti ir jų 
čia yra gana didelis skai
čius tvirtai įsikūrusių 
ir vis dar naujai atvyks
tančių.

Beviešint Los Angeles 
rugsėjo 11 d. ten vyko Pet
ro Luko dailės darbų pa
roda ir A. Kezio, SJ, 
foto paroda, suruoštos 
LB Los Angeles Apylin
kės iniciatyva.

Į parodą sugūžėjo 
daug Los Angeles lietu
vių ir ta proga buvo ma
lonu čia sutikti ir lietu
viškas to miesto žvaigž
des: rašytoją J. Gliaudą 
su ponia, Dirvos romano 
konkursą laimėjusią Alę 
Rūtą, konsulą Bielskį, 
muziką Budriūną, poetą 
Brazdžionį, Devenius, tė
vą J. Vaišnį, S J, kun. 
A. Valiušką, Dirvos bend
radarbį B. Railą su po
nia, A. Latvėną, judrų
jį Los Angeles veikėją 
ir daug, daug kitų pažįs
tamų, seniai matytų, bet 
mažai pasikeitusių vei
dų, tik labai sveikai at
rodančių rudai saulės 
įdegintų. Tai vis lietuviš
ki žiburiai, kurių švie
sa vienu ar kitu būdu 
spausdinto žodžio ženk
le nuo tolimųjų Pacifi
ko krantų sklinda į viso 
pasaulio šalis, kur tik 
yra gyvenančių lietuvių.

(Bus daugiau)
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GYVAS SAVAITGALIS CLEVELANDE
Rugsėjo 24-25 d. sa

vaitgalis Clevelande pra 
ėjo lietuviškosios veik
los problemų gvildenimo 
ženkle. Gausiai susi
rinkę mūsų bendruome
nės vadovybių nariai 
svarstė aktualiuosius 
klausimus, šeštadienio 
vakare gi daugelis jų 
ALT S-gos Clevelando 
skyriaus suruoštame 
Dirvos vakare tęsė po
kalbius laisvesnėje at
mosferoje.

F LB, JAV LB, Kana

t The Lithuanian Newspaper

Established 1915

dos LB ir visų Tarybų 
vadovybių nariai dar 
kartą susipažino su Jau
nimo Kongreso atgar
siais ir pasėkomis, o 
šalia kitų reikalų, dau
giausia laiko pašventė 
mūsų jaunimo švietimo 
problemai.

Čia, atrodo, susikir
to dvi pažiūros. Vienoje 
jų siūloma auklėjimo ir 
švietimo sistemoje ne
atsilikti, nesilaikyti se
nųjų metodų, kita pažiū
ra nenorėjo sutikti su 

Jūsų elektros sąskaita
jungia beveik 400.000 vaikų 

geresnį išmokslinimą.

Tai yra todėl, kad The Illuminating 
Company yra investorių, mokesčius 
mokančiųjų bendrovė, auganti mūsų 
laisvojo ūkio sistemoje kartu su 
visais gyvenančiais 
geriausioje tautos vietovėje.

ILLU MIN ATIN G
Ar lr>vett»r-R«Retf Cem»«Rr ServiRf The Beit UcetiRR «R the N*b»R

/

mūsų mokyklų pritaiky
mu "angliškosioms” mo
kykloms.

Pažiūrų skirtumas 
kurį nors klausimą dis
kutuojant yra sveikas ir 
natūralus. Tačiau švie
timo klausimuose bent 
vadovybė turėtų prieiti 
vienos nuomonės, kad ne
pakenkus svarbiam rei
kalui. Čia neužtenka vie
nos bendros pažiūros, 
kad lietuviškasis švieti
mas ir jam priemonės 
reikalingos. Esamose są
lygose labai svarbus tų 
priemonių panaudoji
mas, jų patrauklumas 
jaunimui. Atrodo, kad 
šis klausimas turės per
simesti (platesnę visuo
menę. Čia įvelta ne tik 
keli švietimui vadovaują 
asmens, bet tūkstančiai 
tėvų, susirūpinusių savo 
vaikų lietuviškojo švie
timo klausimais.

Šeštadienio vakaras 
praėjo Dirvos novelės 
premijos įteikimo rašy
tojui Vytautui Alantui 
ženkle. Nors laureatas 
ir pasisakė už tokiems 
atvejams skirtos akade
mijos suruošimą, tačiau 
sutiko jis ir su ta min
tim, kad ne visada ir 
visur tam susidaro pa-

Šiuo metu reikia skirti bent $500 
pradžios mokyklą lankančiam vaikui, 

ir vien tik jo pagrindinėms išlaidoms.
Žymi dalis tų išlaidų padengiama 
The Illuminating Company 
"mokyklų mokesčiais”, kurie sudaro 
dalį jūsų elektros sąskaitos.

Matote, beveik 26 centai 
kiekvieno dolerio, kurį sumokate 
The Illuminating Company, 
eina federaliniams, valstijos ir 
lokaliniams mokesčiams. Praėjusiais 
metais tai siekė daugiau nei $40 

milijonų ... kurių daugiau kaip $13
milijonų liko Clevelande — Šiaurės 

rytų Ohio. Iš tos sumos arti
$8 milijonai iš The Illuminating 

Company mokamų mokesčių nuėjo 
tiesiai pradžios mokyklų sistemai, į 

apylinkes, kurias aptarnaujame.

Taigi, kai apmokate savo 
Illuminating Company sąskaitą, 

tuo 'pačiu padedate siekti 
mokslo jauniesiems

Dail. Antano Rūkštelės 60 metų amžiaus sukaktis
ir dailės paroda Vyt. Kąsnis

Rašyti apie dail. Ant. 
Rūkštelę nėra lengva. 
Jo asmenybė šakota. Jis 
dailininkas, etnologas, 
muziejininkas, studija
vęs muziką, istoriją, fi
losofiją, meno istorikas 
spaudos bendradarbis, 
kritikas, visuomeninin
kas. Kalba lengvu stiliu
mi, gražiai. Plačiai ap
siskaitęs. Vieni jįmėgs- 
ta ir garbina, kiti puo
la ir kritikuoja. O jis, 

lankios aplinkybės.
Suruoštam Dirvos va

karui premijos įteikimo 
programa pritiko, ką pa
rodė gausiai susirinku
sių svečių dėmesys. Gi 
pats vakaras savo nuo
taika ir svečių gausa bei 
jų įvairumu parodė visuo
menės dėmesį savajai 
spaudai.

Clevelande praleistas 
savaitgalis tiek savo po
sėdžiais, tiek parengi
mu buvo prasmingas ne 
vien tai dienai, bet ir to
limesnei ateičiai. 

kaip mano tėvynainiai 
pasakytų, pasiėmęs 
mokslą, plunksną, teptu
ką ir kaip karininkas kar
dą prisirišęs, keliauja 
savo keliu ir juo keliaus 
toliau.

Sukaktuvininkas dail. Antanas Rakštelė

Jei čia būtų mano ly
gumų krašto — Fročiū- 
nų kaimo maršalka, dan
tytas gražiakalbis Mi- 
sius Antanas, tai taip 
ir sakytų: atgyvenai še
šiasdešimt metų, tad ar 
dabar žinai kam gimei?

— Kiek žinau, moks
lo kelias ilgas. Būtų įdo
mu žinoti, kiek galimy
bių turite tremtyje pri
taikyti savo įgytąsias 
praktiškas ir teoretines 
žinias?

— Su dailės kūriniais 
apvažiavau beveik aplink 
šią žemę. Surengiau virš 
20 parodų ir netekau 
virš 300 paveikslų, ku
riuos be lietuvių, įsi
gijo įvairių tautybių me
no mylėtojai — vokie
čiai, prancūzai, žydai, 
anglai, australai, nauja- 
zelandiečiai, amerikie
čiai ir kt. Kaip meno is
torikas netik seku, stu
dijuoju bei analizuoju 
šių dienų meno reiški
nius, bet ir atsidėjęs ra
šau meno klausimais vei 
kalą, kuriame spren
džiamos ne tik pavienio 
žmogaus santykio su me
nu problemos, bet visuo
menės, tautos, bažnyčios 
bei religijos. Paliesti ir 
tokie klausimai ir tokio
je šviesoje, kokių nie
kas nekėlė ir neaiškino.
Esu įsitikinęs, kad šis 
mano darbas vienu ar ki
tu keliu bus atspausdin
tas. Panašiai yra ir su 
etnologiniais klausi
mais. Daug rašiau ir 
dar rašysiu mūsų kai
mo kūrybos bei kultū
ros klausimais.

— Kokias pareigas te
ko eiti tiek studijų metu, 
tiek baigus mokslus? 
Kas buvo planuota ir 
įvykdyta?

— Nuo 1925 m., dar 
Meno mokyklą lankyda
mas, pradėjau muzieji
ninko "karjerą”. Tada 
buvau M.K. Čiurlionio 
Galerijos konservato
rius. Nuo 1936 m. buvau 
paskirtas Vytauto Didžio
jo Kultūros Muziejaus 

etnografinio skyriaus ve 
dėju. Juo išbuvau iki iš
ėjimo į tremtį. Didžiau
sias mano planavimas ir 
noras buvo pastatyti Tė
viškės (po atviru dangu
mi) muziejų, kaip pa

minklą nežinomam mūsų 
kaimo arba liaudies kul
tūros bei meno kūrėjui. 
Buvo padaryta graži 
pradžia, bet karas, oku
pacijos darbą sustabdė. 
Galėčiau pasakyti, kad 
niekas iki galo neįvykdy
ta, kas buvo planuota. 
Antra vertus, juk žmo
gui nėra lemta įvykdy
ti ką jis planuoja.

— Ar etnologijos stu
dijos pakreipė pasirink
tam menui, ar menas pa
skatino domėtis ir stu
dijuoti mūsų kraštotyrą?

— Menas paskatino do
mėtis Lietuvos krašto
tyra. Juk visa Lietuvos 
krašto kultūrinė praei
tis yra lopšys, kuriame 
buvo išliūliuota vėly
viausią kultūra bei me
nas. Tik gerai pažinda
mas pareitį gali žmogus 
mokėti įvertinti ir da
bartį.

Kada pradėjote 
bendradarbiauti spau
doje?

— Jei gimnazistų laik
raštėlius galima pava
dinti spauda,tai jau 1924 
m. Utenas gimnazijoj bu
vau redaktorium. Tik
rumoj spaudoj pradėjau 
bendradarbiauti 1927 m.

— Ką galite pasakyti 
savo gerbėjams?

— Pirmiausia —padė
koti jiems už didelę mo- 
ralinę paramą, kuri ne
paprastai reikalinga me
nui tarpti. O jeigu man 
būtų leista čia pat pasa
kyti ir mano negerbė- 
jams, tai norėčiau pa
linkėti domėtis visomis 
dailės šakomis, o ne vie
na, iš anksto nustatyta.

— O kaip su kritikais 
teismo dienoje atsiskai- 
tysit?

— Teismo dienoje bus 
pats didžiausias teisėjas 
ir jis žinos ką daryti. Aš 
vertinu rimtus kritikus 
ir gerai skiriu nuopasi- 
burnoti mėgstančiųjų. Gy. 
venimas žemėje visuo- 

(Nukelta į 4 psl.)
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WANTED AT ONCE

PLASTIC INJECTION FOREMEN
&

PRESS FOREMEN
Some experience preferred, būt will train suitable' 
men with mechanical apitude. This is a fine op
portunity for the right man to join the manage- 
'ment of a rapidly growing and progressive com
pany. Ąge: 30-40. Apply:

JIM ROBBINS COMPANY
STEPHENSON HIGHVVAY AT 14 MILE ROAD

TROY, MICHIGAN
(100-102)

a PLANINGAS TAUPYMAS
%iinoka,a0uM dividendu#

i PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

FtaMJtoM, —1 Ir pnkiadl**! 
M* 9 vbI. ryto iU 4 t«L po pi* t,-

Cbartcrcd and Soperviaed by the Uaited Stote* Gcmattat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO k ILUNOB
CatvinadiaaĮ aao 9 vaL ryto Iki 8 v. vak. 
šadtadlaaj feao 9 vaL ryto iki 1 vaL po piabį 
TMiadieaį aldaryta vla^diaa%.

Phoae Vkgtada 7-7747 Jobą J. Fru...-fru, Prea. 

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU JSTAJGOS

A. Rukšlelė...
(Atkelta iš 3 psl.) 

met sukelia daug dulkių. 
Bet nereiškia, kad deltų 
dulkių žmogus turi bėg
ti iš šios žemės.

— Esat vienas iš pir
mųjų skautų, garbingo
sios Vilniaus skilties. 
Ką jaunimui patartu
mėt?

— Aklai negarbinti 
svetimųjų dievų, nesiža
vėti kiekviena pakišama 
šių dienų tuštybe ir ne
galvoti, kad savo tėvų 
krašto praeities niekini
mas parodo žmogaus pa
žangumą ar kultūrinį su
brendimą.

— Visuomeninė veik
la — ilgas darbo laikas. 
Koks gražiausias prisi
minimas?

— O, jų būtų ne vie
nas. Man asmeniškai 
gražiausias prisimini
mas yra 1918 m. rugpiū
čio mėn. 5 d., kai aš su 
tėvais grįžau iš Petra
pilio į Lietuvą ir, pama
tęs savo gimtąjį Degu
čių kaimą, iš džiaugsmo 
apsiverkiau. Tai buvo 
pirmas įvykis, kada ver
kiau nemušamas.

— Ši jūsų paroda ju
biliejinė. Kokius dailės 
darbus matysime?

— Kaip ir ankstyves
nės, taip ir ši mano dai
lės paroda bus įvairi. 
Bus kiek laiko dvasios 
aktualijos, figūrinių kom
pozicijų, peizažų ir na
tiurmortų. Bus gryno re
alizmo ir simbolistinio 
realizmo.

— Kokie ateities pla
nai ir koks būtų pasku

tinis žodis po mano klau
simų?

— Planai — darbas ir 
dar kartą darbas. Daug 
nepadaryta, kas jau se
niai numatyta. Paskuti
ni žodis — mano geriau
si linkėjimai visiems ge
ros valios tautiečiams.

HELP WANTED MALĖ

EXPERIENCED
ALL AROUND 

MACHINISTS & BENCH 
HANDS

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

SUPERIOR WELDING & 
PRESS REPAIR CO.

24400 Shervvood Centerline, Mich. 
(96-102)

MECHANICS
CONSTRUCTION

EQUIPMENT 
CLASS A

For Tractor, Loader, Grader 
and Diesel Engine. Experience 
necessary. This is a steady job 
for qualified man with a good 
hourly rate and fringe benefits. 
Advancement to field service 
man if you can be away from 
home.

MR. HILTON JONĖS 
WOLVERINE TRACTOR 

& EQUIPMENT CO. 
Redford Station, Box 4705 

Detroit, Michigan 48219 
or Call 313 — 444-4840 

(102-103)

TRA1NESS 
SPOT WELDERS

& 
PUNCH PRESS

Day and afternoon shifts. 
IIAWTHORNE METAL PRODUCTS 

CO.
4336 Coolidge 

Royal Oak, Mich.
(100-109)

WANTED JOURNEYMAN 
AUTOMATIC SCREW MACH. MAN 

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

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

(100-104)

JOURNEYMEN
TOOL & DIE MAKERS 

DRAFTSMAN
Experience in layout -vvork. Mušt 
be proficient in drafting & good at 
figures.

MALĖ or FEMALE 
CUSTOMER SERVICES 

Mušt be able to do Drafting & Blue 
Prints. Apply Personnel Office 8 
A. M. to 5 P. M.

CRAWFORD DOOR CO.
4270 High St. Ecorse, Mich.

An Equal Opportunity Employer 
(102-103)

CHEMICAL 
LABORATORY 
TECHNICIANS

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

Apply Personnel Manager

I.C.I. (ORGANICS) 
INC.

333 Main Street 
Dighton, Mass.

Tel. 617 — 669-2611
(101-105)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

or
IST CLASS MEN 

SPLINE OPERATORS 
WET & DRY FORM 

GRINDERS 
TEMPLATE FORM 

GRINDERS 
RACK TOOTH MILL 

OPERATORS
Expansion program vvith progressive 
company.
Steady vvork, overtime and top fringe 
benefits ( vvilling to relocate.

APPLY OR CALL FOR 
APPOINTMENT 

DETROIT BROACH AND 
MACHINE COMPANY 

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

An Equal Opportunity Employer 
(94-103)

RUSIŠKI KOPŪSTAI į LIETUVĄ, 
LIETUVIŠKI | RUSIJĄ...

Klaipėda yra artimiau
sia rinka Tauralaukio 
sovchozo auginamoms 
daržovėms. Bet šią va
sarą Tauralaukyje iš
augintus kopūstus teko 
sužerti gyvuliams. Iš
augino apie 100 tonų 
ankstyvųjų kopūstų, o 
Klaipėdos daržovių su
pirkimo centras nupirko 
tik 30 tonų. "Sandėliai ir 
parduotuvės užversti iš 
pietinių šalies rajonų at
vežtais kopūstais" (Tie
sa, rūgs. 7). ("Šalies" 
reiškia Rusijos).

Klaipėdoj vyrauja iš 
"draugiškų respublikų" 
atvykę kolonistai. Tur
būt jie labiau mėgsta sa
vo krašto kopūstus. Šių 
metų patirtis galbūt pa
skatins ateity bandyti 
Klaipėdos apylinkėse iš
augintus kopūstus pasiū
lyti Odesai... (ELTA)

STENOGRAPHER
Expd. Able to take shorthand, ūse 
elec typevvriter & IBM transcriber. 
Knovvledge general office routine. 
NE plant loc. Crovvn Products. 212 1 
Wheatsheaf Lane, PI 4-4452.

(97-103)

FACTORY HELP
PORTER-2ND SHIFT

Also—Various Production—Openings 
Excellent vvorking conditions 

Good 'salary
Liberal fringe benefits 

Modern plant servicing the food 
industry.

Apply—-8 A. M.— I 2 noon 
GR1FF1TH LABORATOR1ES 

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

VIESKIHMl CHIOIGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

IŠGIRSITE NAUJĄ RADIO PROGRAMĄ 
Per Radio Stotį W-J-R-L 1150 KC.

PARAMA BUS LEIDŽIAMOS ORO BANGOMIS SVARBIOS

PASKAITOS IŠ ŠVENTO RAŠTO
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ..................

2. Imported Canad. vviskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur ...............

5th — $5.49
5th — $3.98
5th — $2.98
5th —$3.98

5. May Wine — Imported ...
6. Riccadona Vermouth .....
7. Christian Brothers Wine

5th — $0.98
5th — $1.29
5th — $1.49

PRADEDANT

SPALIO - OCTOBER 2-TRĄ DIENĄ, 1966 M.
IR KIEKVIENĄ SEKMADIENI, 7:30 VAL. RYTE.

★

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

Kiekvieną kartą bus skirtinga tema. Išgirsite tokių 
dalykų, kurie palinksmins jūsų širdį ir kurių dar neesate 
girdėję lietuvių kalba.

Vyt. Alantas

VISKAS GALĖJO IR 
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)

(10)

Taip ir reikia man: nekišk piršto į svetimą puodą, — 
aš galvojau leisdamasis laiptais. Pykti ant Aušros aš ne
pykau: argi ji galėjo kitaip pasielgti, sakysime, atsisa
kyti prisiekti? Galėti tai gal ir galėjo, bet kokie tada bū
tų pasidarę jos santykiai su vyru? Jei žmona atsisako 
prižadėti būti ištikima vyrui, tai kas jam belieka daryti? 
Pasakyti: vigo labo, brangioji, ir dingti nuo scenos. Man 
rodos, kad kap. Gabriūnui tokia išeitis būtų buvusi pati 
sveikiausia, bet jis myli sav žmoną, bando lopyti savo 
šeimos spragas, nes žengti lemiamą žingsnį jam trūksta 
kvapo.

Aušra prisiekė nutraukti ryšius su manimi, gerai, 
bet savo mintyse ji greičiausiai neprisiekė neturėti ro
manų su kitais berneliais. Aš nenorėčiau būti kap. Gab- 
riūno vietoje. O pagaliau ir ta pati priesaika ... Aš prisi
menu visas tos scenos smulkmenas, kai jis pašaukė Auš
rą į saloną ir man knieti galvoje mintis, kad ta visa prie
saika buvo ne kas kita, kaip nelabai vykusiai suvaidintas 
farsas. Bet vėl man neaišku, kaip galima nutempti per 
prievartą moterį į bažnyčią?

Man berašant šiuos žodžius suskambėjo telefonas'. 
Ragelyje išgirdau nerūpestingą, beveik linksmą Aušros 
balsą:

— Kaip laikaisi, Jurguti, po tardymo?
— Nieko, kaip atgailaujanti žmonelė laikosi?
— Nebūk kvailas! Sakyk, ar radai mano laišką?
— Kokį laišką? — aš nustebau.
— Pagal jo išdirbtą režisūrą pirma jis pats turėjo 

su tavimi pasikalbėti, o paskum scenoje turėjau pasiro
dyti aš. Laukdama savo išėjimo parašiau tau laišką ir 
įdėjau į tavo apsiausto kišenę. Paskaityk, gal tau bus 
įdomu.

— Neabejoju, kad tai bus pats įdomiausias laiškas 
mano gyvenime. Iš kur tu kalbi?

— Iš namų. Mano ponas dingo, matyt, nukako pas 
Rakutį nervų nuraminti. Sakė tuojau grįšiąs. Mane nu
baudė, paliko namie vieną, — nusikikeno ji.

— Tu pasiutus mergytė, Aušrele . . .
— Pasiutus aš nebuvau, bet po šios dienos vaidini

mo man tikrai pradėjo panagės niežėti. Aš nemėgstu būti 
šnipinėjama ir prievartaujama . . . Dovanok, negaliu ilgai 
kalbėti. Jis gali man paskambinti, o kai bus telefonas už
imtas, vėl prasidės tardymai. Labai tave mylių ir pasiil
gau . . . Mano laiške tu rasi kai ką nauja .. . Bučiuoju, vi
so! — ji padėjo ragelį.

Laišką tikrai radau savo apsiausto kišenėje. Ji rašė:
Brangus Jurguti,
Kai jis tave tardo salone, aš tau rašau čia, miegama

jame, nes noriu, kad tu ko greičiausiai sužinotum tiesą. 
Parvažiavęs prieš Kalėdas jis man iškėlė baisią sceną ap
šaukdamas mane šiokia ir anokia, grasindamas iššaudyti 
visus mano meilužius ir padaryti galą mano romanams, 
ketindamas nušauti mane ir pats nusišauti. Tas jo dras- 
kymasis man atrodė greičiau juokingas negu pavojingas, 
nes, aš galvojau, jei tu grasini iššaudyti visus mano mei
lužius, tai reiškia, kad nieko tikra nežinai nė apie vieną 

iš jų. Bet dalykas surimtėjo, kai jis pasimatė su Raku
čiu. Draskytis jis nebesidraskė, bet aš jaučiau, kad jis 
dūksta pats vienas. Vakar einant pas Rakutį jis man stai
ga pasakė, kad. norįs pasikalbėti su tavimi. Aš jam atsa
kiau, kad nedarytų kvailysčių ir paliktų savo ginklą makš
tyje, nes, aš jam pasakiau, jei tu imsi šaudytis, tai tik 
pats pražūsi ir prarasi mane, nesgi nesi tiek kvailas, jog 
galvotum, kad aš gyvensiu su žmogžudžiu. Jis paklausė, 
argi tau taip brangus tas bernas, atseit, tu? Aš jam at
sakiau, kad tu esi tik mano geras draugas, kad tarp mūsų 
nieko nebuvo ir t.t. Ar jis man patikėjo ar ne, nežinau, 
bet jis pasakė, kad vis dėlto norįs su tavimi pasikalbėti 
ir galų gale man davė garbės žodį, kad šaudytis jis neke
tinąs. Kaip matai, savo žodį jis išlaikė.

Šiandien, prieš tau ateinant, jis pakvietė mane pasi
vaikščioti. Prasiblaivyti man reikėjo, nes namie nuotaika 
paskutinėmis dienomis buvo labai tvanki. Einant Kated
ros aikšte jis pasakė norįs užeiti į šv. Kazimiero koply
čią pasimelsti. Manęs tai nė kiek nenustebino, nes, jam 
būnant Vilniuje, mes dažnai užeidavome į Katedrą ap
lankyti šventojo karsto. Koplyčioje jis paėmė mane už 
parankės ir, privedęs prie altoriaus, paklupdė šnibždėda
mas į ausį: Dabar prisiek, kad tu buvai man ištikima ir 
kad būsi visada ištikima! — Jis šnibždėjo man į ausį 
skaudžiai spausdamas mano ranką. Aš maniau, kad jis 
juokauja, bet, kai žvilgterėjau jam į veidą, man visi juo
kai dingo. Aš prisiekiau, kaip jis norėjo, aš prisiekiau iš 
baimės, kad jis neiškeltų skandalo koplyčioje, bet jis įžei
dė mane kaip dar niekad nebuvo įžeidęs. Dabar aš jam 
parodysiu kaip aš ištikima ... Jis išvažiuoja už trijų die
nų, lauk, aš pas Tave ateisiu ...

Turiu baigti, nes pagal jo nustatytą programą jis 
tuojau turi mane šaukti į saloną, kad aš tavęs išsižadė
čiau. Juokdarys! Myliu ir bučiuoju, Tavo amžinai, Aušra.

(Bus daugiau)
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Sėkminga rudens 
sezono pradžia

Premijos įteikimas 
Dirvos novelės konkurso 
laimėtojui rašytojui ir 
dramaturgui, Dirvos 
bendradarbiui Vytautui 
Alantui buvo darniai 
įtrauktas į Clevelando 
parengimų sezono atida
rymą. Tradicinis Dirvos 
vakaras, surengtas 
darbščios ir taikingos 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos skyriaus 
valdybos, vėl susilaukė 
gražaus Clevelando lie
tuvių visuomenės dė
mesio.

Virš 200 svečių pri
pildė svetingą Šv. Jur
gio parapijos salę, įcle- 
velandiečių tarpą įsijun
gus ir gausiems LB va
dovybės nariams, suva
žiavusiems pasitarti ak
tualiais bendruomenės 
reikalais.

Iškilmių programą 
pravedė ALTS-gos Cle
velando skyriaus pirm.
K.S. Karpius, pakvietęs 
svečius susikaupti minu
tei pagerbiant mirusį 
Arkivyskupą Hobaną. 
Pristatęs eilę bendruo
menės veikėjų, jis pa
kvietė ištraukas iš V. 
Alanto kūrybos patiekti

MINT TAVERN
397 East 156 gt.

DEGTINĖ, ALUS, VALGIAI

PENKTADIENIAIS iki vėlaus vakaro žuvis, 
blynai ir kt.

Galima pirkti alų dėžėmis išsinešimui už žemą kainą.

Povilas šūkis
savininkas

SUPERIOR
SAVINGS

JlNCI I9OQ

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ

CLEVELAND

HOME .nd 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Vaidilos teatro aktorius 
P. Maželį ir R. Zorską. 
Ištraukos iš komedijos 
"Visuomenės veikėjai" • 
ir romano "Tarp dviejų 
gyvenimų" susilaukė šil
to publikos pritarimo ir 
dėmesio.

Jury komisijos nariui, 
red. Vytautui Gedgaudui 
perskaičius komisijos ak
tą, red. J. Čiuberkis įtei
kė mecenato Simo Kaše- 
lionio premiją laureatui, 
pasveikinus jį Dirvos ir 
mecenato vardu, kartu 
padėkojus visiems kon
kurso dalyviams.

Laureatas V. Alantas 
šiltais žodžiais dėkojo 
mecenatui ir palinkėjo 
tęsti gražią tradiciją 
remiant kultūrinį darbą. 
Savo trumpoje kalboje 
jis nesileido į deklara- 
tyvinius pareiškimus ir 
šiltu kuklumu jungėsi į 
šio vakaro nuotaiką.

Iš Detroito laureatas 
atvyko su ponia Alantie- 
ne ir buvo priimti K.S. 
Karpiaus namuose.

Sėkmingai praėjusio 
Dirvos vakaro rengėjai, 
ALTS-gos valdyba ir 
Dirva, dėkinga Clevelan
do visuomenei už šiltą 
dėmesį ir tokį gausų at
silankymą. Dėkingi ren
gėjai Lietuvių Bendruo
menės vadovybių na
riams už dalyvavimą(Šv. 
Jurgio parapijos klebo
nui kun. B. Ivanauskui už 
šiltą ir prielankią pa
slaugą, programos daly
viams ir visiems gau
siems talkininkams, pri- 
sidėjusiems prie vakaro 
rengimo talkos. Kolegiš
komis paslaugomis ir 
gražiu bendradarbia-

o

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE! 
BR. BUDRIŪNO KANTATA "TĖVIŠKĖS NAMAI" 

BUS IŠPILDYTA LIETUVIU DIENOS

KONCERTE
1966 m. spalio 9 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų, 

modernioje Clevelando Muzikos Instituto Kulas salėje, 11021 East Blvd.
(VIENAS BLOKAS NUO ” ČIURLIONIO” ANSAMBLIO NAMŲ).

Kantatą atliks jungtinis ’ČIURLIONiO” ansamblis ir Toronto "VARPO” cho
ras, dalyvaujant solistams D. Stankaitytei ir V. Verikaičiui, diriguojant muz. Alf. 
Mikulskiui.

Programoje taip pat dalyvauja "AUKURO” ansamblis ir tautinių šokių grupė 
SUKTINIS”. Keletą dainų atskirai padainuos solistai ir jungtinis choras, diriguo

jamas muz. St. Gailevičiaus.
SALĖJE VIETOS NUMERUOTOS.

Bilietus galima gauti pas valdybos narius: P. MIKŠĮ, M. AUKŠTUOLĮ, V. BENOKRAITI, A. KAZĖNIENĘ, B. 
PAUTIENYTĘ. D. KIŽĮ arba D. STANIŠKĮ, tele.f 531-8496.

JAV LB CLEVELANDO II-SIOS APYLINKĖS VALDYBA

vimu per visą ruošos lai
ką reiškėsi "Tėvynės 
Garsų" radio programos 
vedėjas Juozas Stempu
žis, garsinęs vakarą per 
radiją ir suteikęs gar
siakalbius.

Savo atsilankymu va
karą pagerbė ir apskri
ties vyriausias kontro
lierius Ralph J. Perk, 
didelis lietuvių bičiulis, 
su savo štabo nariais.

* ALTS-GOS VALDY
BOS pirm. inž. Jonas Jur
kūnas ir iždininkas Me
čys Šimkus rugsėjo 24- 
25 dienomis lankėsi Cle
velande ir kaip JAV LB 
centro valdybos nariai 
dalyvavo bendruose bend
ruomenė s valdybų posė - 
džiuose.

Ta proga jie atsilankė 
į Dirvos vakarą bei turė
jo pasimatymus su Vil
ties d-jos p-ku Al. Lai- 
kūnu. Kiek laikas ir ap
linkybės leido, buvo tar
tasi įvairiais Vilties d- 
ją ir Dirvą liečiančiais 
klausimais.

* FLB-NES PIRM. 
J.J. Bachunas, atvykęs 
į Clevelandą bendruome - 
nės vadovybės posė
džiams, su ponia daly
vavo Dirvos vakare, o 
prieš tai Dirvoje atsiė
mė platinimui jo paties 
išleistą,V. Šliogerio pa
rašytą, knygą "Antanas 
Smetona — žmogus ir 
valstybininkas".

Knyga platinama ir Dir
voje. Kaina — 2 dol.

J.J. Bachuno pastan
gomis Vilties spaustu
vėje baigiama ruošti Pr. 
Alšėno parašyta mono
grafija apie Martyną Jan
kų.

* LST KORP! NEO- 
LITHUANIA Clevelando 
skyriaus valdyba prane
ša, kad korporacijos ba
lius, o taip pat naujų kor- 
porantų įvedimas į kor
poracijos eiles ruošia
mas š.m. lapkričio mėn. 
5 dieną. Visi korporan- 
tai ir korporacijos bi
čiuliai prašomi savo ka
lendoriuje pasižymėti, 
kad lapkričio mėn. 5- 
toji diena yra LST Korp! 
Neo-Lithuania diena Cle
velande. Šia proga iš Chi
cagos atvyksta korpora
cijos orkestras, vado
vaujamas A. Modestavi- 
čiaus.

Korporacijos orkest
ras savo pirmuosius 
žingsnius pradėjo ženg

ti prieš aštuonerius me
tus Clevelande. Kol. Ce
zario Modestavičiaus 
įdėtos pastangos ir dar
bas suorganizuoti jaunų 
korporantų grupę nenu
ėjo veltui. Orkestras iš
augo, sustiprėjo ir yra 
mielai laukiamas kiek
vienoje lietuviškoje ko
lonijoje. Algis Modes- 
tavičius vadovauja kor
poracijos orkestrui nuo 
pat įsikūrimo dienos. 
Plačiai pagarsėjusi vi
soje Amerikoje daininin
kė Vanda Stankus kartu 
su korporacijos orkest
ru išpildys baliui pritai
kytą programą. Baliui 
gauta graži ir moder
niška Diamond salė, Se- 
verance Center. Kadan
gi stalų skaičius ribo
tas, dešimt žmonių prie 
stalo, kviečiame užsisa
kyti vietas jau dabar pas 
V. Vinclovą, tel. 261- 
1794.

Šį penktadienį rugsėjo 
30 dieną, 7:30 vai. vaka
ro dr. ir ponios D. Degė
sių rezidencijoje šaukia
ma visų Clevelande gy
venančių korporantų su
eiga. v.s.

* PRANEŠIMĄ visuo
menei darys Jūra Gailiu
šytė, šią vasarą aplan
kius įvairias Europos 
vastybes ir jose veikian
čias lietuvių bendruome
nės bei jų vadovybes.

Pranešimas įvyks sek
madienį, spalio 2 d., 
11:30 vai. (po pamaldų) 
Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Įėjimas lais
vas. Pranešimą rengia 
LB I Apylinkės valdyba.

* ALT CLEVELANDO 
skyriaus ruošiamas Lap
kričio žygio filmo de
monstravimas spalio 8 
d. įvyks Lietuvių salėje, 
o ne šv. Jurgio parapi
joje.

Pradžia 7:30 vai. vak. 
įėjimas — 1 dol, jauni
mui 50 centų.

* VISIEMS PILĖNŲ
Tunto skautams ir vilkiu
kams: šį sekmadienį,
spalio mėn. 2 dieną, 2 
vai. po pietų įvyks 
pirmoji rudens iškyla. 
Visi tunto skautai ir vil
kiukai atvyksta savo su
sisiekimo priemonėmis į 
Strawberry Lane, Met
ropolitan Park. Važiuo
ti 6 keliu iki 91 kelio, 
sukti į dešinę ir pava

žiavus pusę mylios bus 
rodyklė į Strawberry La
ne. Į šią rudens iškyla 
kviečiame taip pat Ne
ringos Tunto skautes ir
L.J.S. kapt. St. Dariaus 
laivo jūrų skautus. Visi 
skautai iškyloje dalyvau
ja pilnoje uniformoje. Tė
veliai prašomi skaitlin
gai dalyvauti ir praleis
ti šio sekmadienio popie
tę gryname ore su skau
tais. v.s.

HELP VVANTED 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 Components
KĖLLER

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAP 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 Opportunity Employer

WANTED AT ONCE

MACHINE 
OPERATORS

Men Needed for All Shifts 
as Set-up Operators on

COLD HEADER 
BOLT MAKER 

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

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

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

(101-104)

SUTVARKYMUI 
PALIKIMO

1032 E. 174 gt.
3 miegamieji, didelė vir

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

Privatūs siūlymai prašo
mi Įteikti pardavėjo advo
katui.

FLORENCE ROME 
REALTY 
486-2747

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau- 

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

• V. Giedraitis, Natiųn- 
Mjde kompanijos atstbv.ąs 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

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

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

PARDUODAMI BALDAI 
miegamajam ir virtuvei.

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

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ’



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dailininkė Vanda Požukaitė tarp giminių ir parodos rengėjų. 
(Sėdi ketvirta iš kairės). J. Gaižučio nuotrauka

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
Jeigu šiomis dieno

mis būsit Detroite, ar
ba važiuosit pro Wind- 
sorą, nepatingėkit ko
kiam pusvalandžiui už
sukti į Willistead Meno 
Galeriją ir aplankyti 
Vandos Fažukaitės Me
no kūrinių parodą, kuri 
tęsis iki rugsėjo mėn. 
29 dienos.

Tarp pušaitėmis apau
gusių kalnelių, švelniai 
vėjo nuglostytų pajūrio 
kopų, tarp Vilniaus 
miesto siaurų gatvelių 
ir tarp Lietuvoje skin
tų gėlių natiurmortų 
trumpam užsimiršit 
esą tarp svetimųjų ir 
jūsų jausmus švelniai pa
kutens lietuviškos aplin
kos atmosfera.

Sunkus Vandos likimo 
kelias jos kūrybos neap
temdė. Jau vien tik pa
veikslų pavadinimai sa
ko, kokia šviesi asme
nybė yra Jų autorė: Pu
šys ant Birutės kalno, Pa
langos kopos, Rytas par
ke, Pušys, Laivai jūros 
pakrašty, Fantazija, Pa
vasaris ir kt. Visa kūry
ba dvelkia saulėtu mote
rišku švelnumu ir 
kruopščiu tvarkingumu.

Štai tik laiptais užli
pus pirmas į akis krin
ta "Palangos kopos”, ku 
rios meistrišku prityru
sios rankos valdomu tep
tuko švelniu pabraukimu 
lankytojui yra pristato
mas Baltijos jūros lietu

DaiL V. Požukaitės paveikslas "Pušys". J. Gaižučio nuotrauka

viškas pakraštys. Kiek
vienas medelis, žolytė, 
šešėlis ir debesėlis, 
kruopščiai ir sąžinin
gai drobėje apdailinti ir 
apglostyti, ir atrodo, jei 
dar vieną brūkšnįpridė- 
tum, tai visa harmonija 
subyrėtų. Menininkė la
biausiai mėgsta gamtą, 
miškus, medžius ir lau
kus.

Nei žmonės, nei mies
tai jos perdaug nevilio
ja.

Daug apie tai būtų gali
ma rašyti ir kalbėti ir 
džiaugtis, bet niekas ne
atstos asmeniško pasi
matymo su pačia meni
ninke ir su jos kūryba.

Parodą atidarė Wind- 
soro miesto burmistras 
John Wheelton. Glaudų 
straipsnį liečiantį meni
ninkės biografiją ir jos 
darbus įsidėjo Windso- 
ro dienraštis, jo autorius 
— galerijos direktorius 
Kenneth Saltmarche.

Vanda Pažukaitė gimė 
Lietuvoje 1911 m. Gimna
ziją lankė Panevėžy. Me
no mokyklą baigė Kaune 
1940 m. ir vėliau studi
javo Vilniaus Meno Aka
demijoje. Tarp 1945 ir 
1947 metų ji dėstė Pane
vėžio gimnazijoje. Nuo 
1947 iki 1956 metų buvo 
ištremta į Sibirą priver
čiamiesiems darbams. 
Jos parodos buvo sureng
tos: Varšuvoje, Pragoję, 
Budapešte, Leningrade,

Maskvoje ir kituose Ry
tinės Europos miestuo
se.

1965 m., p. Meiliūnų 
šeimos rūpesčiu buvo 
gautas leidimas apsigy
venti Kanadoje. Šiuo lai
ku meninkė gyvena To
ronte pas seserį p. Mei- 
liūnienę.

Parodą suruošė, talki
ninkaujant p.p. Meiliū
nams, Windsoro lietuvių 
bendruomenė.

J. Gaižutis

KANADOS 
LIETUVIAI

* DAIL. VANDOS PA- 
ŽUKAITĖS meno kūri
nių paroda Windsore su
silaukė visuomenės di
delio dėmesio. Į paro
dos atidarymą, kuris įvy
ko rugsėjo 14 d. prisi
rinko pilnutėlės gana tal
pios Willistead meno ga
lerijos patalpos. Atsilan
kiusiųjų tarpe buvo ne
mažai ir kanadiečių. Pir
mųjų keturių dienų bė
gyje parodos lankytojai 
nupirko vienuolika dai
lininkės meno kūrinių.

* KLB KRAŠTO VAL
DYBA spalio 8-9 die
nomis kviečia Toronte 
metinį Krašto Tarybos 
suvažiavimą, kuris vyks 
Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje.

Suvažiavimo darbų pra
džia šeštadienį spalio 8 
d. 11 vai. ryto ir bus po
sėdžiaujama iki 3 vai.p. 
p. Šio laikotarpio darbų 
eigoje yra numatyta: ati
darymas, invokacija, pre
zidiumo ir įvairių komi
sijų sudarymas, proto
kolo tvirtinimas, KLB 
Krašto valdybos, apylin
kių ir kitų vienetų pra
nešimai. Diskusijomis 
baigiamas pirmasis po
sėdis. Tą pačią dieną, 
po pertraukos 4 vai. p.p. 
prasidės specialaus su
važiavimo posėdis, ku
riame bus nagrinėjama 
čarterio klausimas ir 
statuto keitimas.

Rytojaus, spalio 9 die
ną posėdžio pradžia 9 
vai. ryto. Šiame posė
dyje numatoma: sąmata 
1967 m., Krašto valdy
bos papildymas, revizi
jos komisijos rinkimai, 
rezoliucijų priėmimas 
ir suvažiavimo uždary
mas.

BALTIMORE
IŠRINKTA NAUJA 
ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

* 1966-67 m. Studen
tų Ateitininkų Sąjungos 
Centro Valdybą, išrink
tą SAS suvažiavime 
Camp Jolly Acres, Ma- 
rylande, sudaro:

Eimutis Radžius — 
pirmininkas, Augius Su
žiedėlis — vicepirmi
ninkas moksleivių rei
kalai, Vita Noreikaitė 
— sekretorė (Oficia
lus sąjungos adresas: Vi 
ta Noreikaitė, 6 Kenwood 
Avė., Baltimore, Md., 
21228, tel. areacodeJOl 
RI 7-8895.), Rimas Šil- 
galis — iždininkas, Ri
ma Salytė — spaudos - 
informacijos skyriaus 
vedėja, Danutė Muraškai ~ 
tė — SIS padėjėja, Vė- 
jūnė Svotelytė — užsie
nio skyriaus vedėja, Ind
rė Damušytė- — narė.

CHICAGO

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

* KULTŪROS FONDO 
10 metų veiklos sukak
ties šventė įvyks Chica
goje spalio 16 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo Namuose.

Programoje prof. dr. 
A. Klimas ir rašytojai 
J. Jankus ir A. Gustai
tis.

Kvietimai gaunami 
Gradinsko krautuvėje, 
2512 W. 47 St., Chicago, 
III.

Kvietimai atskirai ne
bus siunčiami.

* INŽ. KOSTAS DOČ
KUS, gyv. 1901So.49Ct., 
Cicero, rūpinasi ir pri
sideda prie suorganiza
vimo namų savininkų 
draugijos Cicero mieste. 
Ten yra anksčiau neblo
gai' veikusi savininkų or
ganizacija, bet jos na
riams sumažėjus ir dau
geliui jau išmirus, veiki
mas labai susilpnėjo. Gy
venimas dabar parodė, 
kad namų savininkai gali 
būti labai skriaudžiami, 
jei nebus gerai organi
zuoti. Taigi, Cicero lie
tuviai jau pabudo dirbti, 
nes pavojai už vartų.

* NAUJOS ŠAULIŲ 
uniformos, vėliavos ir 
ženklų projekto nusta
tymui ir parengimui Chi
cagoje nutarta sudaryti 
komisiją iš vietos šau
lių kuopų atstovų ir CV. 
Tokiu būdu komisiją su
darytų: LŠST CV atsto
vas — vicepirm. Anta
nas Gintneris, Vytauto 
Didžiojo Chicagos šau
lių kuopos pirm. kun. A. 
Šeštokas, Jūros šaulių 
kuopos "Gener. Daukan-

Skaityk ir platink
DIRVĄ

i_______________________

JIE PASTATĖ TĖVYNĖS MEILĖS 
PAMINKLĄ

Po pulkPr. Saladžiaus 
ir teisininko J. Draugelio 
mirties, rugsėjo 18 d. ka
talikų kapinėse kun. Jo
nas Bakšys, asistuojant 
kun. L. Januškai, atliko 
paminklo šventinimo ap
eigas. Kadangi juodu mi
rė pernai liepos mėnesįr 
buvo palaidoti vienoje 
vietoje, todėl ir pamink
las pastatytas vienas su 
atitinkamais užrašais. 
Abu buvo geri bičiuliai 
ramovėnai, aktyvūs vei
kėjai. Tai dabar drauge 
ilsisi amžinybėje.

Buvo dideli Lietuvos 
patriotai, tautinės sąmo
nės ugdytojai. Jautrio
mis sielomis Pr. Sala- 
džius ir J. Draugelis jaut
riai atsiliepdavo įviską, 
kas paliesdavo lietuvybę. 
Jie sakydavo, kad reikia 
kovoti dėl pavergtos lie
tuvių tautos teisių, stip
rinti tremtyje tautišką 
atsparumą, laikytis eti
kos ir padorumo princi- 

tas" pirm. Myk. Maks
vytis ir Jūros šaulių kuo
pos "Klaipėda" Cicero 
— pirm. St. Bernatavi
čius.

* J. MACKEVIČIUS,
M. Kiriejus ir dr. L. 
KriaučeliŪnas pernykš 
čio Balfo vajaus metu ge
riausiai pasirodė, kaip 
aukų rinkėjai Marąuette 
Parko apylinkėje, dau
giausiai surinkdami pini
gų šalpos reikalui. Balfo 
vadovybė mano, kad ir 
šių metų rinkliavoje jie 
parodys savo pareigą, 
sąžiningumą ir energi
ją vargšų ir skurstančių 
tautiečių labui.

NEWARK
* IEVA TREČIOKIE

NE iš Orange, New Jer
sey, visuomenės veikė
ja, paguldyta Newarko 
ligoninėje, kur jau tre
čią kartą padaryta akies 
operacija. 

DIRVOJE
galite įsigyti

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

Kaina $2.50.
ši knyga laimėjo 1965 m. Aidu žurnalo literatūros 

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

gos mūsų mažiesiems. Tai
ALGIS IR ALYTĖ,

spalvavimo knygutė su lietuviškais tekstais. Kaina tik 
50 centų.

Re to, rekomenduojame įsigyti:
Ant. Gustaičio — IR ATSKRIDO JUODAS

VARNAS ............ •-................................. $3.00
LITERATŪROS METRAŠTIS

ANTROJI PRADALGĖ .........................  $3-00
V. Alanto — TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ.... ...........$4.50
Myk. Vaitkaus — PER GIEDRĄ IR AUDRĄ

(Atsiminimai) .... $2.50
Vysk. P. Bučio — ATSIMINIMAI ....  $3.50
SODYBŲ PIEVELĖS (Sodų priežiūra) ................ $1-25

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

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

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

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

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

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

pų — visa tai didinga ir 
kilnu. Jų skaisčios sie
los ilgai gyvens jų atlik
tuose darbuose, skatins 
pažinusius juos, sekti jų 
pėdomis.

Lietuvoje savo dar
bą aukojo laisvai tėvy
nei: pulkininkas Fr. Sa- 
ladžius krašto gynybai, 
J. Draugelis teisingu
mui. Bolševikų siaubas 
privertė juodu apleisti 
gimtąjį kraštą ir atsi
durti už jūrų marių. Ro- 
chestery, N.Y. gyven
dami dirbo dideliu entu
ziazmu ir ryžtu visuo 
meninį ir kultūrinį dar
bą.

Į paminklo šventini
mą susirinko ne tik arti
mieji, giminės, bet daug 
Rochesterio ir iš kitur 
lietuvių.

Ramovėnų skyriaus 
pirmininkas Vitkus ir 
pulk. R. Liormanas sa
vo kalbose vaizdžiai api
būdino velionių nuopel
nus. Kun. J. Bakšys jaut
riais žodžiais prisimi
nė mirusius, pažymėda
mas, — kad jie bėgy- ♦ 
vendami ir bedirbdami 
pastatė tėvynės meilės 
paminklą mūsų širdyse.

F o visų apeigų ponios 
Draugelienė su Saladžiu 
vienė pakvietė visus da
lyvius arbatėlei šv. Jur
gio parapijos .salėje.

(jm)

GIRTAVIMAS 
ĮMONĖSE

Vienoj Šiaulių gamyk
loj darbininkai prasima
nė atlikinėti užsakymus 
"iš kairės", tai yra, be 
gamyklos vadovybės ži
nios. Atlikę tokius dar
bus po darbo valandų ir 
taip užsidirbę kiek pi
nigų, suorganizuoja ten 
pat, darbovietėj, išgėri
mų, net ir tarnybinio 
darbo metu. Dėl to, 
prie netvarkingos me
talo lydymo krosnies su
degė žmogus. Netrukus 
po to, girtas darbinin
kas uždegė pastatą ir 
pats apdegė.

Administracija "grie
bėsi priemonių": užkalė 
užpakalinius įmonės 
vartus, pro kuriuos dar 
bininkai darbo metu iš 
netoliese esančios krau
tuvės parsinešdavo deg
tinės. Bet šalia užkaltų 
vartų paliko neužkaltą 
skylę. "Kontrabandinin
kams" dar patogiau. Fir
ma prie vartų būdavo 
sargas, nuo kurio reik
davo slėptis arba jį pa
pirkti. O skylės tvoroj 
niekas nesaugo...

Tiesos koresponden
tas (rugp. 30) rašė, jog 
ir įmonės komunistai ži
no, kad geriama už ne
legaliai išneštą ir par
duotą produkciją,
bet retai teužsimena 
apie tai savo susirinki
muose. Ir tų susirinki
mų šiemet tebuvę kele
tas, reikalaujant "iš vir
šaus". Bent pora komu
nistų taip pat pasižymė
ję girtavimu ir triukš- 
mavinu įmonėj ir namie. 
Anot korespondento, 
juos "svarstė, baudė,bet 
kai žmonos, įsitikinusios 
sąvo vaikščiojimų betiks
liškumu, nurimo... šie 
draugai ir dabar retai 
būna blaivūs. Ir visi su
sitaikė su šiuo faktu".

(ELTA)
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