J t Rugienius
19235 Boavorland Str»
Detroit, Mio» 48219.
--------------------- THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER --------------------6907 superior

avenue. cleveland. ohio 44103

Telephone: 431*6344

Lietuvos Laisvės Kovos Metai

Lili.

Spalis — October 2, 1968

Nr. 100

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRIEŠ 4 METUS...
PRISIMINIMAI APIE JOHNSONĄ IR GOLDWATER|
Didėjanti priešrinki
minė karštligė privertė
atsiminti 1964 m. rinki
minę kovą. Tada respu
blikonų kandidatas Gold

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
wateris, žmogus, atro
do, tiesus ir garbingas,
buvo piešiamas pačio-

ATKIRTO JUSTUI PALECKIUI
TARPPARLAMENTI
NES SĄJUNGOS KONFE
RENCIJA Limoje, Peru,
pasibaigė, ir JAV Kon
greso delegacijos pir
mininkas atst. Edward J.
Derwinski (R. - 111.) pa
teikė spaudai praneši
mą, kuriame tarp ko
kita pažymėjo, kad
"Limos konferencijoj
dalyvavo 64 valstybių
parlamentų atstovai, o
įžymiausi neatvykėliai
buvo Čekoslovakijos par
lamento delegatai. So
vietų delegacijos prie
šaky buvo deputatas J.
I. Paleckis, lietuvis ko
munistas, kurs 1940 me
tais bendradarbiavo su
Sovietais užgniaužiant
Lietuvos nepriklausomy
bę ir kurs nuo to meto
nešioja 'Lietuvos Kvislingo' vardą".
Konferencija priėmė
rezoliuciją, griežtai pa
smerkiančią sovietinę
Čekoslovakijos okupaci
ją. Be to, nepaisant so
vietinių ir jų satelitinių
deputatų priešinimosi,
buvo nutarta vėl priimti
į sąjungą Pietų Vietna
mo parlamentą (77 bal
sai už, 27 prieš, 11 su
silaikė).
Atst. Dervvinski pa
teikė spaudai ir savo
pareiškimo turinį, ku
riame buvo sakyta:

Rusijoj neturit. SSSR
yra skurdžiausias kraš
tas, nes neturi laisvų ins
titucijų. Jūs turėtumėt
pasitikėti savo pilie
čiais. Žmonės yra gimę
laisvi, ir kai iš jų ati
mama laisvė, tai juo
se nuslopinama, kas žmo
guje geriausia.
"Iš pažiūros p. Palec
kis vaizduoja "gero tė
velio" paveikslą. Bet sa
vo veiksmuose jo valdžia
pasirodo esanti dides
nis despotas už patį blogiausį iš carų.
"Sovietų delegatai tu
rėjo pastebėti orumą ir
dvasinį pakilimą laisvu
parlamentarų elgesyje
šiose konferencijose.
Mano "senasis pažįsta
mas" p. Paleckis turė
tų daug daugiau malonu
mo dalyvaudamas šiose
diskusijose, jei būtų lais
vų rinkimų proceso vai
sius. Jei sovietinė dele
gacija būtų teisėtai iš
rinkta ir tikrai atsto
vautų savo žmonių pa
geidavimus, tai supras
tų laisvo pasaulio par
lamentarų objektyvią
laikyseną, ją gerbtų ir
joje bendradarbiautų.
"Aišku, kad Sovietų
Sąjungos valdžia yra sa
vo pačios propagandos
auka. Pavyzdžiui, ji nuo
lat gąsdina vokiečių militarizmo atgimimu ir
"Kreipiuos tiesiog į lyg patyčioms, naudojasi
savo "seną pažįstamą" rytinės Vokietijos kari
p. Paleckį, pabrėžda nėmis pajėgomis Čeko- •
mas jam ir kitiems so Slovakijai okupuoti.
"Istorija liudija, kad
vietiniams delegatams,
kad jų vyriausybės veiks despotinės valdžios ne
mai nusipelno pasaulio gali nuslopinti teisėto
žmonių nacionalizmo ar
pasmerkimo.
"Aš manau, kad sovie jų pagrindinio geidimo
tinė okupacija Čekoslo naudotis laisve valdo
vakijoj yra silpnybės, o miems pačių išsirink
ne stiprybės požymis. So tos valdžios. Sovietinei
vietų Sąjungos tautos yra imperijai lemta subyrė
atimtos visų pagrindinių ti. Tik kai visoms tau
laisvių. Žodžio, spau toms anapus Geležinės
dos, politinės veiklos ir Uždangos bus suteikta
ypač religijos laisvės tikra laisvė ir nepriklau
šiandien yra nežinomi somybė,
komunistinė
dalykai Sovietų Sąjungoj. stovykla bus atidavusi
Prisiminkim, kad žydai, patvarią duoklę pasau
katalikai, protestantai, lio taikai ir pažangai.
stačiatikiai ir musulmo
"Nekovok prieš neiš
nai Sovietų Sąjungoj visi vengiamybę, p. Palecki.
yra ateizmui įstatymiš Grįžk Maskvon ir pasa
kai įsipareigojusios val kyk savo bendrininkams,
džios religinio perse kad laisvė, kurią jūsų
kiojimo aukos.
valdžia kėsinasi nuslo
"Sovietų Sąjungos val pinti Čekoslovakijoj, nu
džia sąmoningai slopina galės jus, ir kad laisvų
Baltijos tautų, ukrainie institucijų kūrimas Ry
čių, armėnų ir visų ki tų Europoj yra neišven
tų nerusiškų tautų So giamas bei perilgai už
vietų Sąjungoj teisėtą na vilkintas reikalas"’.
cionalizmą. Taigi, betPaleckis po to rašė
koks laisvas pasireiški-- LAISVES redaktoriui:
"Mūsų konferencija
mas, panašus į tą, koks
buvo beišsivystąs Če vyksta labai įtemptoje
koslovakijoj, galėtų su atmosferoje. Tai gali
kelti didelį sąjūdį prieš ma suprasti, atsižvel
komunistų diktatūrą So giant į paskutiniuosius
vietų Sąjungoj.
įvykius...
"Žinoma, p. Palecki,
... nuo vakar vakaro
jūs nebesuprantat poli nesveikuoju,
susirgau
tinių diskusijų, kadangi gripu, tad pasilikau vieš
(ELTA)
tai patirtis, kurios jūs butyje..."

mis tamsiausiomis spab
vomis. Girdi, jo išrinki
mas būtų didžiausia ne
laimė. Net dr. Vytautas
Kavolis paskubėjo šia
me laikraštyje pareikšti
savo nuomonę, kad Goldwateris esąs ’nejautrus
seneliams'... Buvusiom
aplinkybėm Goldwateris neturėjo jokių šansų, jei ir būtų kitaip, po
litiškai gudriau, elgęsis.
Tauta savo vadu išrinko
Johnsoną, kuris žadėjo
savo vaikinų nesiųsti ko
voti už 9.000 ar 10.000
mylių nuo Amerikos
krantų.
Šiandien per 500.000
jaunų amerikiečių daly
vauja kare, kurio, kaip
aiškina administracija,
negalima laimėti. Mil
žiniška dauguma išrink
to prezidento prestižas
viduje ir užsienyje tiek
krito, kad jis nebegalė
jo kandidatuoti antram
terminui. Galima turbūt
net teigti, kad jo oponen
to išrinkimas greičiau-'
šiai nebūtų privedęs prie
tokios būklės Vietname,
nes komunistai du kar
tus ar net daugiau pagal
votų prieš padidindami
savo pastangas, nes ir
jie nenori bei bijo totali
nio karo. Johnsono 'at
sargi' politika, jo baimė
lokalinį konfliktą pa
versti tiesiogine konfron
tacija, davė priešingus
rezultatus.
Nebuvo laiminga ir
Johnsono vidaus politi
ka. Jei jis norėjo inte
gracijos, jis pasiekė tik
aršesnės segregacijos
ir rasinės neapykantos.
Žodžiu, šiandien būklė
susidarė tokia, kad ko
gero 'trečios partijos'
kandidatas George Corley Wallace gali gauti
daugiau balsų elektorių
kolegijoje negu vicepre
zidentas Humphrey, ku
rio nepasisekimo di
džiausia priežastis yra
ta, kad jis dalyvauja da
bartinėje administraci
joje.
Aš nežinau Wallace
'jautrumo seneliams',ta
čiau Goldwateris, su juo

Dirvos tradicinio jaunyj y dainininkų konkurso laureatei Violetai Cižauskaitei-Balčiūnienei, laimėju
siai pirmąją vietą, "Miss Lithuania” Dalia Orantaitė įteikia rožių puokštę;
V. Pliodžinsko nuotrauka

JAUNIEJI DAINININKAI
DIRVOS KONCERTE
PIRMĄ VIETĄ LAIMĖJO VIOLETA ČIŽĄUSKAITĖ - BALČIŪNIENĖ,
ANTRĄ — VYTAUTAS NAKAS IR TREČIĄ — DALIA ZAKARAITĖ

Blinstrubas, kurio kal pirmąją vietą laimėju
bos ištrauka spausdina siai Violetai Cižauskaima trečiame puslapy tei-Balčiūnienei; antro
je. Po to, koncerto pro ji premija $200, ALTSgramą pravedė ALT S- gos Clevelando sky
gos Clevelando skyriaus riaus, buvo įteikta sky
pirminikas inž. J. p. riaus iždininko Vlado
Blinstrubo antrą vietą
Nasvytis.
Varžybose - koncerte laimėjusiam Vytautui Na
dalyvavo aštuoni daini- kui ir trečioji premija
ninkai-ės. Karolė Dam $150, skirta inž. J.P.
brauskaitė iš Los Ange Nasvyčio, buvo įteikta
les telegrama pranešė, paties mecenato trečią
kad į varžybas neatvyk- vietą laimėjusiai Daliai
Zakaraitei.
sianti.
Burtų keliu pasiskirs Kad nebūtų pralaimė
čius, jaunieji daininin jusių, vienas asmuo, ku
kai dainavo šia tvarka: ris prašė pavardės ne
Leonilija Nakutytė, Da skelbti, apdovanojo kiek
nelaimėjusį po
palyginus, atrodo kaip iš lia Zakaraitė, Vytautas vieną
$25.
Be
to, Dirva ir Vil
minties bokštas. Wal- Nakas, Liucija Buivy ties Draugijos valdyba,
lace pasisekimas slypi daitė, Viktorija Grigevaržybų da
plačiosios visuomenės laitytė, Violeta Čižaus- kiekvienam
lyviui,
su
atitinkamu
įra
nepasitenkinime susida kaitė-Balčiūnienė, Juo šu, šioms varžyboms
riusia būkle. Jis repre zas Aleksiūnas ir Astra prisiminti, padovanojo
zentuoja tik protestą ir Vilija Butkutė.
Po koncerto jury ko po dvi Vilties leidyklos
nieko kito daugiau. Irtai
išleistas knygas.
nekalba Amerikos poli misija: Carmela CafaĮ koncertą iš Chica
tinės sistemos ir jos relli, Andrius Kuprevi gos, kartu su ALT S-gos
vadovaujančių sluoksnių čius, Aldona Stempužie- pirm. T. Blinstrubu bu
nė ir Pauline Thesmanaudai.
vo atvykęs ir ALT SSkaičiuojama, kad jei cher išrinko laimėtojus. gos Centro Valdybos iž
Pirmoji premija $300
rinkimai įvyktų dabar,
Amerikos
Lietuvių Tau dininkas ir Dirvos ge
Wallace gautų apie 16 mi
neralinis įgaliotinis Chi
lijonų balsų iš 75 milijo- tinės Sąjungos, buvo cagoje Kazimieras Po
įteikta S-gos pirminin
(Nukelta į 2 psl.)
ko Teodoro Blinstrubo cius, atvežę ne tik pir
mąją premiją daininin
kams bet ir didelę dova
ną Dirvai, apie kurią
plačiau pakalbėsime ki
tame numeryje. Taip pat
į koncertą buvo atvykęs
ir ALTS-gos garbės na
rys ir PLBpirm. Juozas
Bachunas su žmona ir
broliene. Pažymėtina,
kad J, Bachunas ir bu
vęs red, B. Gaidžiūnas
prieš devynerius me
tus buvo pirmojo jaunų
jų dainininkų konkurso
organizatoriais.
Džiugu, kad ir šiais
metais vėl buvo toks
gausus būrys dainininkų.
Dirva rengdama tokius
koncertus nori iškelti
priaugančius daininin
kus, tikėdama, kaip pra
eity, taip ir šio konkur
so laureatus kvies lietu
vių kolonijos.
Plačiau apie koncertą
kuris
praėjo pakilioj
Dirvos jaunųjų dainininkų konkurso, {vykusio rugsėjo 28 d. Clevelande, dalyviai: Juozas Aleksiūnas,
nuotaikoj,
bus kitame nu
Violeta Čižausk’aitė-BalčiOnienė, Dalia Zakaraitė, Astra Vilija Butkutė, Vytautas Nakas, Viktorija Grimeryje.
gelaitytė, Liucija Buivydaitė ir Leonilija Nakutytė.
V. Pliodžinsko nuotrauka

Praeitą
šeštadienį,
rugsėjo 28 d. Clevelando
ir apylinkės lietuviai,
susirinkę į Dirvos tradi
cinį jaunųjų dainininkų
konkursą, buvo liudinin
kais tikrai gražaus kon
certo ir su dideliu dėme
siu sekė dainininkų var
žybas.
Dirvos redaktoriaus
V. Gedgaudo pristatytas,
trumpą žodį prieš kon
certą tarė iš Chicagos
atvykęs Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos
pirmininkas Teodoras
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Amerikos Tautinės Sąjungos pirmininkas Teodoras Blinstrubas
kalba atidarant Dirvos tradicinį jaunųjŲ dainininkų konkursą - kon
certą š.m. rugsėjo 28 d. Clevelande.
V. Pliodžinsko nuotr.

Didžiausias laimėtojas

-- lietuvių visuomenė
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
mininkas Teodoras Blinstrubas, atvykęs į
Dirvos tradicinį jaunųjų dainininkų konkur
są - koncertą, pirmos vietos laimėtojui
įteikti ALTS-gos premiją 300 dolerių, pa
prašytas tarė šiuos žodžius:

"Tradicinis Dirvos jaunųjų dainininkų kon
kursas - koncertas leidžia man iškelti kelis daly
kus.
Pirma, jo organizavimas rodo, kad Vilties Djos Valdyba priešaky su A, Laikūnu, Dirva —prie
šaky su V. Gedgaudu ir K.S. Karpiu, ALTS-gos vie
tos skyrius priešaky su Jaunučiu Nasvyčiu ir visas
būrys jų talkininkų šį reikšmingą parengimą atlieka
nuoširdžiu sutarimu ir dideliu sklandumu.
Pakartotinai išryškėja, kad ALT S-ga, daugiau
ideologinė organizacija, savo veiklos dirvoje lygia
grečiai verčia ir kultūrinius ir politinius barus ir
juos laiko tampriame sąryšy. <■
Mano supratimu — visa lietuviškapolitinė veik
la ir visos mūsų kultūrinės apraiškos be tarpusavio
sąlydžio greitai pasibaigtų vienkojo bėgimu...
Antra, džiugu, kad Clevelando lietuvių visuome
nė. taip gausiai čia dalyvauja ir tuo parodo rengėjų
užsimojimams pritarimą bei įvertinimą. Tai tikras
visų bendradarbiavimas.
Trečia, jaunų dainininkų iš įvairių vietų čia at
vykimas ir pasiryžimas varžybomis išbandyti savo
jėgas akivaizdžiai sako, kad mūsų jaunoje kartoje
lietuvybė yra gyva ir veikli.
Tai džiugina kiekvieną, kuris seka lietuvių gy
venimą, sielojasi lietuvybės išlaikymu, siekia tautai
geresnės ateities.
Mus ypatingai nuteikia aplinkybė, kad neužilgo
turėsime progos išgirsti tokį šaunų būrį j aunu daini
ninkų, iš kurių ateity gal ne vienas pasipuoš skaid
rios lietuviškos žvaigždės aureole.
Aišku, specialistų svarstyklės atsvers kelis
pirmuosius, kurie bus labiau atžymėti. Tačiau mes
nuoširdžiai lydėsime ir tuos, kurie nepateks į iš
rinktųjų gretas. Ir tai todėl, kad per šias varžy
bas didžiausiu laimėtoju išeina pati lietuvių visuo
menė: jos padangėje išryškėja naujos ir jaunos jė
gos.
Nemanau, kad būtų kas prieš, jei aš drįsčiau
visų dainininkų paprašyti: nepalikite savo dainos
tik tarp savo šienui Eikite su ja į lietuviškus pa
rengimus, šventes, iškilmes! Būkite tie vaidilos,
kurie tėvynainius kėlė'Tautos žygiams... O mes,
vyresnieji, jus sutiksime išskėstomis rankomis ir
parama.
Ir nesustokite pusiaukely: siekite dar didesnio
pasirengimo ir tobulėjimo!
Ir jūsų daina testiprina jaunus ir senus, žadi
na tautinę dvasią, tepadeda mums susiburti vienon
ir gražion lietuviškon šeimon, kurioje nesklandu
mai ištirptų lietuvių tautos liklminėje išsilaikymo
kovoje ir tai taip, kaip vandens lašai plačiuose van
denynuose".

latiniu rūpinimusi sau
giai piniginius reikalus
tvarkyti ir taip pat to
mis sudėtinėmis visų vei
kėjų pastangomis siekti
tolimesnio Susivieniji
mo patobulinimo ir na
(1906.5.27 - 1967.9.29)
rių skaičiaus padidini
mo.
buvo Jono nesustabdomo
Dieve duok man jėgų pa
JONAS JURKŪNAS
kelti visa ko aš negaliu pa
veržlumo išdava.
Susivienijimo sėkmin
keisti, duok drąsos pakeis
įvykiuose ir dažnai bū  Žinau, kad sunku sau gumas priklauso nuo to,
ti tai kas galima pakeisti,
davo ne tik darbo talki sais žodžiais vaizduoti kiek lietuvių visuomenė
o taip pat išminties visa tai
ninku, bet ir jo pradinin Jono Lenkevičiaus nuei jam pritaria ir atjaučia
atskirti.
tą kelią. Manau, kad visi jo užsimojimus. SLA va
ku.
***
kurie Jį pažinojo sutiks, dovaujantieji asmenys
Prieš metus laiko
Bet Jonas Lenkevičius kad tai būta asmenybės gerai supranta, kad or
spalio mėn. 3 d. Šv. Ka
ganizacija tuo bus tvir
zimiero kapinėse Chica pats ryškiausias kaip mo- su tvirtu charakteriu.
tesnė, kuo labiau jai pri
goje supiltas naujas ka
klausantieji nariai bus
pas, priglaudęs Joną Lenpatenkinami ir tiksliai
kevičių. Gražią, saulėtą
aptarnaujami. Tad nau
rudens dieną, didelis bū
jas SLA Pild. Tarybos
rys draugų bei artimų
sumanymas minėtam sei
jų išlydėjo Jonąpaskutimui parengtas ir patiek
nėn kelionėn.
tas spręsti apie nariams
O\ šiandien jau metai
išmokėjimą dividendų
laiko, viskas nepaprastu
tikrai patarnaus dar stip*
greičiu rieda užmarštin,
resniam narių pririši
laiko dulkės bando už
mui prie organizacijos.
nešti ir giliai įmintas pė
Kiekvienas lietuvis,- ku
das.
ris jau yra Susivieniji
Bet Jono Lenkevičiaus
me ir lygiai tas, kuris
nueitas kelias ryškus ir
dabar į jį įstos, supran
neeilinis — todėl nors
ta, kaip daug rūpinama
kukliai bandau jį sau ir
si jo reikalais. O labiau
kitiems priminti.
sia čia bus patenkinti
***
tie ilgamečiai nariai, ku
Jonas Lenkevičius gi
rie mokėjo savo apdrau
męs 1906 metų gegužės
dos mokesčius be per
27 d. prie Kėdainių. 1929
traukos. Jie visi dabar
metais baigęs Panevėžio
gaus tam tikrą palengvi
gimnaziją, įstoja Lietu
nimą.
vos Universitetan studi
Kokios pakilios nuotai
juoti matematikos. Iš
kos viešpatavo SLA sei
klausęs matematiką, po
me, galime spręsti iš to,
trumpos pertraukos, pra
kad pasižymėję lietuviai
deda V.D.U. Technikos
darbuotojai, atsiliepda
Fakultete studijuoti me
mi į SLA Pild. Tarybos
chaniką. Studijas sėkmin
A.A, Jonas Lenkevičius
kvietimą paremti SLA
gai baigia gaudamas dip
Tautinę Fondaciją, pa
lomuoto mechanikos inži
Jis lengvai ir net su aukojo jai pilnas savoapnieriaus vardą. Atvykęs kytojas. Dar studentu bū# šypsena
mokymo draudas. Kiekvienas tų
į Jungtines Valstybes Jo damas mokytojo karje pareigą —atliko
nes Jis širdy veikėjų jau buvo įmokė
pradėjo 1931 metais
nas Lenkevičius buvo vie rą
ję stambokas sumas pi
nas iš pirmųjų išlaikęs Vaikelio Jėzaus draugi je turėjo meilės ir iš nigų. O dabar jie atsi
Jis turėjo dide
egzaminus ir gavęs tei jos amatų mokykloje Vi minties.
lės
meilės
lietuviui, kaip sako nuo savo apdraudos
li
ampolėje.
sę kaip (professional)
Toliau jis mokė Kau žmogui ir kaip tos pačios ir palieka SLA Tautinei
mechanikos inžinierius
Fondacijai, nes pritaria
verstis praktika Illinois no I Amatų mokykloje. tautos nariui.
kilniam
sumanymui tuo
Drauge su dideliu bū
Su tremtinio kelionės
valstijoj.
būdu
palaikyti
kultūri
lazda atsidūręs Vokieti riu Jo mokinių, draugų,
***
nius
ir
visuomeninius
lie
Dar studijų dienomis joj — Augsburge — kai bei bičiulių lenkiame gal tuvių darbus.
Lietuvoje Jonas Lenke viskas atrodė prarasta vas Jono Lenkevičiaus
Jaudinančiai skambė
vičius įstojo į L.S.T. Jonas su nepaprastu šviesiam atminimui.
jo,
kai Antano Olio našlė
Korp! Neo-Lithuania, bu veržlumu be jokių pa
Vera
Olienė atėjo į es
vo ištikimas pareigin talpų ir mokslo prie
tradą
ir pareiškė, kad
gas ir uolus jos narys monių buvo vienas iš SUSIVIENIJIMAS savo apdraudą ji palieka
Augsburgo Aukštes
iki paskutinės gyvenimo
SLA Tautinei Fondaci
niosios
Technikos Mo TURI DIDELĮ
dienos. Jis džiaugėsi
jai, taip pat pasielgė dr.
čia Amerikoje atsista- kyklos sumanytojų bei VISUOMENĖS
P. Zalatoris, kuris tiek
čiusia korporacija ir ne steigėjų. Greta tos mo
daug
metų pagelbsti sa
šykštėjo jai nei dolerio kyklos jis ten pat dėstė
vo
organizacijai,
o ly
gimnazijoj ir ištisoj ei PRITARIMĄ
nei darbo talkos.
giai
taip
padarė
ir
buvęs
Okupacijų metais Lie lėje kursų. Reikėjo ste
Keleivio redatorius S.
Susivienijimo Lietu Michelsonas.
tuvoje Jonas įsijungė į bėtis Jono energija, jud
pogrindį. Jo tiesi lietu rumu ir veržlumu visa vių Amerikoje darbas nė
Šiuo pasiaukojimu mi
viška prigimtis neleido tą palyginus didelę mo ra lengvas ir jį išlaikyti nėti
veikėjai parodė tra
kymo
naštą
taip
su
šyp

aukštumoje reikalingos
jam ramiai kęsti paver
dicinį
Susivienijimo na
sena
nešti.
Ir
štai
čia
nuolatinės
pastangos.
gimo naštos, tad jisprie<
rių
troškimą
prisidėti
Jonas
pasižymėjo
ta
Jeigu SLA prezidentas
šinosi okupantui aktyviai
prie
bendrų
patriotinių
drąsa,
pakeisti
tai
kas
Povilas Dargis praeita
dalyvaudamas Lietuvos
galima pakeisti, nors ir me SLA 55 seime Chica lietuviškų darbų. Tiesa,
Laisvės Kovotojų Są
jungos
rezistencinėje sunkiose sąlygose, kad goje galėjo pareikšti, jog kiek anksčiau tą patį at
lietuvis jaunuolis moks piniginiu požiūriu ši pir liko buv. Dirvos red.
veikloje.
maujanti lietuvių tarpe K.S. Karpius, kurs tokiu
Be abejo Jonas nuo pir lintus! ir stiprėtų.
Atsiradęs Chicagoje fraternalinė organizaci būdu visą tūkstantį, pali
mųjų dienų gavęs inži
Susivienijimui. Tad
nieriaus diplomą buvo Jonas neužmetė mokymo ja yra tvirta ir SLA iš ko
SLA
turėdamas tokį gi
vienas iš veikliųjų Lie darbo. Braižytojų kur duodamos apdraudos tu lų pritarimą
drąsiai žiū
tuvių Inž. ir Archt. Są sai kurie ne vienam chi- ri tvirčiausias garanti ri į savo ateitį.
jungos narių. Jis daly cagiškiui suteikė naują jas, tai šio finansinio pa
P.T.
vavo visuose Sąjungos profesiją, didele dalimi stovumo pasiekta tik nuo

A.A. Diplomuotas Mechanikos Inžinierius
JONAS LENKEVIČIUS

PLANINGAS TAUPYMAS

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
Mokamas už vienų metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

”|
7“/(z

Mokamas už vienų metų taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.
($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,060.00)
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BRONYS RAILA

TAUTINĖ SAVIŽUDYBĖ
Pamirštant išeivijos ir sovietinės Lietuvos po
litinio bendradarbiavimo susigalvotą absurdą, krikš
čionių demokratų partijos pirmininkas be jokios
abejonės pareiškia, kad - "Negalimas net ir vadi
namas kultūrinis santykiavimas", kurį jis toj pa
čioj pastraipoj tuojau pat, žinoma, vadina kultūri
niu bendradarbiavimu. Tai dėl to, kad Lietuvoje
viskas pajungta kompartijos, okupantas mus sie
kia tautiškai nužudyti ir todėl - "kultūrinis bend
radarbiavimas yra tautinė savižudybė*.
Kultūra ir literatūriniai "salionai" vis dėlto
yra šis tas skirtinga nuo politikos, nors ir teisin
ga, kad kompartija visą kultūrą labai kruopščiai
stengiasi pajungti politikai ir savo ideologijai. Tai
yra parodę dažni, kai kada itin aštrūs ir nemenkų
pasėkų turėję kompartijų ir "literatūrinių salionų"
konfliktai Jugoslavijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Če
koslovakijoje ir net pačioje Sovietų Rusijoje. Taip
buvo ir ateityje gal bus dar labiau, nors mūsų
Lituanistikos Instituto Chicagoje direktorius Domas Velička.
krikščionių politikas į tuos akiračius dar ir neprakrapštė akių, su įkarščiu tesirūpindamas vien kova
ir vėžio operacijomis.
Tad kultūrinės apraiškos ir jų rūgimai už ge
ležinės uždangos būtų verti atidaus pasėkimo, stu
dijavimo ir tam reikalui ryšių mezgimo, net nelau
kiant pasiūlymų ar "gundymų" iš anapus. Kad jie
nevirstų kultūriniu ir politiniu bendradarbiavimu,
Ignas And rašiunas
t.y. patarnavimu ir pašlemėkavimu okupantui ir
- tai jau mūsų sąmoningumo, subren
Po šių prasmingų min kompartijai,
Š.m. rugsėjo mėn. 14
dimo
ir
tautinės
išminties reikalas. Ir turbūt pa
d. 6 vai. vak. Jaunimo čių Domo Veličkos buvo reiga.
Centre Chicagoje įvyko pakviestas studentų pri
ne kasdieninis jaunų žmo. ėmimo akto gausus pre
Ar užsikrečiama vėžiu?
nių susitelkimas. Jų vei zidiumas. Kadangi Lit.
Deja, kovingo krikščionių partijos pirmininko
dus gaubė savotiška susi* Ped. institutas šventė sa
mąstymo rimtis, o šir vo dešimtmetį tai į pre vadovavimas šiai kultūrinei akcijai manyje dar ne
dyse viešpatavo šventiš zidiumą pakvietė institu keltų įkvėpimo. Jis gi tuoj išvaikys ir suoperuos
ka nuotaika. Minėta data to rektorių kun. V. Bag literatūrinius "salionus" tenai ir čia. Sąvokų jis
ženklino Lituanistikos donavičių ir lektorius A. neskirs. Ir kultūrinis santykiavimas ir kultūrinis
Pedagoginio Instituto stu- Dundulį, K. Girvilą, dr. bendradarbiavimas jam tas pats - tautinė savižu
denčių-tų imatrikuliaci P. Joniką, kurie buvo at dybė!
Ir visa jo argumentacija tuo klausimu man keis
jos akto iškilmes. Insti vykę, o taip pat paminė
tuto direktorius Domas jo ir neatvykusius lekto ta, nesuprantama, neįkandama. Nesiginčysiu, - gal
Velička iškilmingo akto rius, kaip Č. Grincevi- esu per silpnas tokiems sprendimams ir silogiz
atidarymo žodyje pareiš čių, kun.B. Markaitį, V. mams suvokti, bet vistiek drįsčiau bent porą kuk
kė gerai išmąstytas min Kleizą, dr. A. Liaugmi- lių klausimų iškelti.
Jei kultūrinis santykiavimas (taigi, ryšiai ar
tis. Kreipdamasis į stu ną, dail. A. Kurauską,
dentus ir studentes jis P. Maldeikį, J. Pėterai- bent sistemingas domėjimasis, pasišnekėjimas tį, V. Liulevičių,kun. dr. kaip mano su Baltušiu ... - ir šioks toks, jeigu ga
tarė:
"Jūs, tur būt, jaučia J. Prunskį, dr. V. Skrups. lima, pasikeitimas, kas kultūriškai vertinga), - jei
te, jog stodami į Pedago kelytę, I. Serapiną, J. gu toks santykiavimas negalimas ir yra tautinė sa
ginį Lituanistikos Insti Vaičekonį, dail. A. Va- vižudybė, tai tuomet visa jaunoji Lietuva tėvynėje
tutą, jūs ateinate tęsti lešką, dr. V. Sruogienę jau yra tautiškai nužudyta. Visi lietuviai, mažiau
savo tautos bei valsty ir studentų seniūnę Jū siai ligi 35 metų ribos, jau yra "tautiškai žuvę" ar
bės istoriškai nebaigto ratę Šuopytę. Taip pat "nusižudę", nes ir bolševikinės mokyklos ir sovie
žygio. Žygio, kuris is buvo pakviesti iš globos tinis gyvenimas juos atkakliai ugdė būti komunis
torinėje laiko gilybėje komiteto jėzuitų provin- tais ir okupanto talkininkais, nekvėpė jiems nei
prasideda nuo akmeninio ciolas kun. G. Kijaus- krikščionių tikėjimo tiesų, nei krikščionių demo
kirvuko, toliau, nuo ka kas, kun. dr. J. Kubi kratų, tautininkų ar liaudininkų politinių ir kitokių
ralius Mindaugo ir tę lius, kun. J. Borevičius, idealų. Taip, viskas yra pajungta kompartijai, oku
siasi ligi partizanų vado K. Drunga, bendradar panto politikai ir sovietinei valstybei.
Ar su jais vienaip bei kitaip santykiaudami,
Daumanto laisvės suki biai — J. Dainauskas,
Kasiulaičio diagnozuotu
lėlių; tęsti to paties žy komp. D. Lapinskas, mes tuoj užsikrėsime
gio, tik kitame fronte, ku kun. A. Tamošaitis, J. "bolševikiniu vėžiu"? (Tarp kitko, vėžys, rodos,
ris prasideda nuo Maž Šlajus, muz. J. Žilevi laikomas neužkrečiama liga). Ar juos išvadavę,
J. Račkauskas, turėsime skaudžiai, bet ir su meile, išoperuoti?
vydo Martyno, nuo Kara čius.
liaučiaus
universite LB cv. pirm. B. Nainys, Ar anie Lietuvos lietuviai, ypač jaunimas ir dides
to studento, prieš 410 šviet. tarybos atst. J. Ma- nė dalis tautos - jau galutinai bolševikinio vėžio
metų parašiusio mūsų silionis, LB apygr. v. suėsti?
Daug liudininkų ir aiškių ženklų tvirtina, kad
tautai pirmąjį lietuvišką pirm. A. Juškevičius,
mecenatai
—
dr.
A.
Raz

dar
ne.
Optimistai kartais skelbia net priešingai elementorių ir tapusiu
ma,
V.
Adamkus,
svečiai
lietuviškas jaunimas tėvynėje esąs patriotiškas,
pirmuoju rašto mokyto
ju; ateinate tęsti žygio, ir spaudos atstovai — J. kaip retai kada praeityje. Išskyrus Kasulaitį, iš
kuris dar nenutrūko ligi Širka, Draugo red. P. eivijos jaunimo vidurkio patriotizmas savo in
šio vakaro: ligi jūsų ge Garšva, Laisvosios Lie tensyvumu, sako, toli neprilygstąs net visiems
neracijos — nuo pirmojo tuvos leidėjas V. Šim priverstinio komjaunimo patriotinei sąmonei. Gal
rašto mokytojo Martyno kus, Dirvos redakcijos perdėta, ten negyvenau, nežinau, neįsijaučiau, - bet
Mažvydo ligi Jūratės atst. I. Andrašiūnas ir daug liudininkų taip sako.
Šuopytės, studentų seniū kt.
Politika — nemęstyti!
nės, nuo Mažvydo ligi
Po prezidiumo suda
Sauliaus Bagdono, ligi rymo į akto dalyvius ir
Pagaliau, dar vienas ir jau programinės reikš
Rasos Varankaitės ir ki svečius bei studentus-es
mės
krikščionių pirmininko silogizmas. Kadangi
tų naujai įstojančų stu kreipėsi instituto rekto
dabartinėmis
sąlygomis, tautai laisvės siekiant,
dentų.
rius Dr. V. Bagdonavi
nėra
jokios
galimybės
politiškai bendradarbiauti
"Štai koks istorinės čius. Jis pabrėžė: "šian
su
okupantais
ir
kadangi
kultūrinis santykiavimas
dien Amerikos jaunimo
amžinybės ryšys riša
yra
tautinė
savižudybė,
tai
apie tokius dalykus mus, gyvuosius su miru tarpe jūs turėsite iškovo
"neturėtų
būti
vietos
net
mūsų mąstymuose"!
siomis tautos generaci ti tas pačias ir panašias
jomis, kurios kovojo, dir kovas, kurias yrakovoję
bo, kad mes būtume lais jūsų tėvai. Ir jums rei
vi ir šviesūs. Kur nėra kės apsispręsti: ar ge buvo įteikta studijų kny Lietuvos sodybose skais
kapų, ten nėra prisikė riau vergauti ar kovoti; gutė ir rektorius pasvei čiąsias lelijas ir svajin
limo. Gulintiems kapuo ar būti sau žmonėmis, kino kiekvieną naująjį go Nemuno pakrantėse
se laisvės kovotojams, Vydūno žodžiais beta studentą-ę rankos pa augančius vėšlius ąžuo
kurie iš tikrųjų kūniškai riant, ar niveliuoti's į be spaudimu, o seniūnė J. lus. Ir pagyvenusio eili
tėra mirę, bet dvasiškai kraujį ir bedvasį masės Šuopytė papuošė kiekvie nio žiūrovo širdį džiu
gino dar ir ta aplinkybė,
jie bendrauja kartu su žmogų". Ir savo žodį už ną tautiniu ženkleliu.
Gražu
buvo
žiūrėti,
kad
tas gretas šiais me
mumis, pagarbą ir dė baigė: "Taip pat ir visa
kaip
pro
prezidiumo
ir
tais
papildė ne mažas
kingumą jiems pareikši lietuvių tauta laukia šian
svečių-dalyvių
akis
pra

skaičius,
net 47 asme
me tylos minute. (Čia dien iš jūsų užtikrinimo:
plaukė
naujosios
moks

nys:
vyrai
ir
mergaitės.
užgęsta šviesos ir atsi jūs turite dar mus ir mū
lo
ir
kultūros
žygiams
Štai
jų
vardai
ir pavar
stoję akto dalyviai tylos sų laimę".
pasiryžusios
generaci

dės: Saulius Bagdonas,
Vėliau kun. V. Bagdo
minute išreiškia pagar
bą.) Šiuo pagarbos pa navičius, A. Dundulis ir jos simpatingi ir šviesūs Marija Baranauskaitė,
reiškimu mes užmez seniūnė J. Šuopytė atli veidai. Savo išorine iš Marija-Rūta Butvilaitė,
game ryžto mazgą švie ko priėmimo apeigą. vaizda, laikyseną ir ele
(Nukelta į 5 psl.)
siai Lietuvos ateičiai". Kiekvienam studentui-ei gancija priminė paliktas

LITUANISTIKOS INSTITUTAS
CHICAGOJE PRADĖJO DARBA

Lygiai tas pats dėsnis, kaip ir kolegos liau
dininkų pirmininko jau anksčiau mūsų aptartoje
gairėje - "nei pagalvoti" ... Aš nežinau, kaip vis
kas baigsis su mūsų galingomis partijomis ir su
daugeliu iš mūsų, jei mes kovoje už Lietuvos lais
vę su tuo susijusį mūsų intelektualinį aktyvumą
grįsime šūkiais: - nei pagalvoti, net nei pamąs
tyti! Tokį žodyną ir tokias sugestijas galėtų pa
vartoti nebent tie dadaizmo ir surrealizmo meni
ninkai ar literatai, kurie teigia, jog sąmonės, mąs
tymo ir galvojimo pasaulis esąs nublukęs, netik
ras ir neįdomus, o tikrasis gyvenimas ir pa
čios gryniausios kūrybinės vertybės išsineria iš
pasąmonio, iš sapno, vizijų, iš pačių primityviau
sių emocijų nakties.
Bet neatsimenu, kad kada būčiau girdėjęs to
kius šūkius vartojant politikus, politinių partijų va
dus, raginančius į besąlyginę ir žūtbūtinę kovą be
apgalvojimo, be apmąstymo, be visų sąlygų ir al
ternatyvų ištyrimo.
Kai išeivijai statomi tokie maksimaliniai įpa
reigojimai - žūtbūt kovoti, būti ar žūti!-kai ir kul
tūrinis bendravimas su tauta jau reikštų tautinę sa
vižudybę, tai politikas, man rodos, turėtųbentprieš
pat žuvimą pagalvoti, pamąstyti ir patyrinėti, ar jau
nebėra jokio kito kelio, ar jau tikrai nieku nebega
lima tautai ir jos reikalams padėti, ar nebėra jo
kios vilties išvengti savižudybės ir jokio žiburėlio
tamsiausioje bedugnėje broliui su broliu pabend
rauti, bent susijausti, - jeigu rytoj dar nekils tre
tysis pasaulinis karas, kuris padovanos mums
krikščioniškai demokratišką nepriklausomą Lietu
vą?
Tegu kalba pavyzdėlis. Iš laikraščio, gal ir ne
pilnai patikimo, nes vienas jo redaktorius anksčiau
nuolankiai prašė patį Chruščiovą išleisti Amerikon
jo motiną, o neseniai to laikraščio administratorius
lankėsi sovietinėje tėviškėje su okupanto įstaigų iš
duotais dokumentais. Žinoma, ką čia besakyti,-nu
sikaltimai sunkiai beatperkami,bendradarbiavimas
su okupantu aiškus, vėžys p jautinas ko skubiausiai...
"Savižudžių” nacionalizmas
Tai Chicagos lietuvių katalikų dienraštis
"Draugas", - ne ypatingai priešiškas ar labai sve
timas krikščionių patijos pirmininko linijai ir ide
alams.
Neseniai jis paskelbė straipsnį, vardu "Lenkai
apie Vilnių", kur perpasakojami Londono lenkų
"Kronikos" laikraščio korespondentės ponios Bri, gidos Piaseckos-Marks įspūdžiai apie savo turis
tinę kelionę į Vilnių. Gaila, nesu matęs tos "Kro
nikos", o ir gavęs lenkiškai nekiek teįkirsčiau, bet
manau galime patikėti, kad "Draugo" bendradar
bis J. Dainauskas teisingai perpasakojo mintis.
Ponios Piaseckos-Marks stebėjimo išvada to
kia, kad, esą, "lietuvių tauta, nežiūrint jos senos
praeities, yra labai jauna ir dinamiška. Jei jos
ambicijas ir būtų galima pavadinti nacionalizmu,
tai vis dėlto tokiu nacionalizmu, kuris sukelia pa
garbą net ir tuose, prieš kuriuos jis yra nukreip
tas. Tai ambicija, kad lietuviai turi visur pirmau
ti, kad jie kultūros plotmėje moka nukeliauti to
liausiai". Maža to, toliau rašo Piasecka, "... Lie
tuvoje tiek daug kūrybinių jėgų, tiek greito kultūros
kilimo. Naujausios intelektualinės srovės, didžiau
si meniniai laimėjimai, visa, kas išplaukia iš lietu
vių kultūros vispusiškos raidos, labiausiai pasireiš
kia Lietuvos sostinėje. Tame ir glūdi Vilniaus lie
tuviškumo šaltinis.
Po to, korespondentė pateikia konkrečių pavyz
džių.
Esą, "apie 1960 metus visose sovietų valdomo
se žemėse jokia respublika negalėjo prilygti Lietu
vai vaizduojamojo meno srityje. Lietuvių grafika,
pritaikomojo meno dirbiniai tapo veik snobizmo ob
jektu net nelietuvių namuose. Jaunųjų Lietuvos ta
pytojų darbų parodos jau eilė metų turi didelės įta
kos į visą Vilniaus kultūrinę atmosferą, o ypač į
jaunosios kartos estetinį auklėjimą. Vieno poezi
jos vertimų knygos viršelio konkursą laimėjo lie
tuvis dailininkas S. Krasauskas. Toji knygelė, ne
kalbant apie kitus jos premijavimus, tapo "bestselleriu", ir josios 10,000 tiražas veik akimirks
niu išnyko iš knygų lentynų, nes tai buvo lietuv i ų kūryba. Tokie laimėjimai dar labiau stiprina
lietuvių pastangas pirmauti kultūros srityje"...
Pagal dr. A. Budreckio statistiką, prileiskime,
kad Chicagoje yra daugiau lietuvių negu Vilniuje.
Ar kas girdėjote, kad dail. Pauliaus Augiaus kūry
binė monografija - viena iš gražiausių lietuvių kul
tūros knygų visų laikų išeivijoje - jau virto 10.000
tiražo bestselleriu?
Jeigu mūsų politikai, kurie kalba apie išeivi
jos kultūrinį bendravimą su okupuota Lietuva, kaip
apie "tautinę savižudybę", iš to fakto, kaip ir iš dau
gelio kitų panašių, dar nepajėgė pasidaryti jokiųšviesesnių išvadų ir niekaip nemokė jo sugalvoti po
zityvesnės platformos savo partijų "kovinei veik
lai", tai galbūt ne visai pataikė savo pašaukimą.
Suprantu, negalvoti ir nemąstyti labai geras ir
patrauklus užsiėmimas. Bet bijau, kad vieną tam
sią naktį gali operuoti ir jų nepersidirbusių smege
nų vėžį, - jeigu ne mąstanti visuomenė, tai pats greb
tų sprendimų gyvenimas. Žinoma, su meile...

LITUANISTIKOS
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LIETUVIŲ TEATRO FESTIVALIS
JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Fondas,
kurio paskirtis — lietu
vių kultūros pažangos
skatinimas ir jos apraiš
kų parodymas, šių metų
Padėkos dienos savaitga
lį ruošia teatro šventę
— pirmąjį JAV ir Kana
dos lietuvių teatro festi
valį.
į Chicagą tad suvažiuo
ja ir čia stato po vieną
veikalą visi daugėliau pa
sireiškę Š. Amerikos lie
tuvių teatrai. Taip eilės
tvarka bus statoma:
Antano Rako "Keturi
keliauninkai", režisuoja
Petras Maželis, vaidina
Clevelando Jaunimo Te
atro Vaidila aktoriai;
Sofijos Čiurlionienės
-Kymantaitės "Pinigė
liai", rež. Z. Arlauskaitė-Mikšienė, vaidina
Detroito Dramos Teat
ras;
Sofijos Čiurlionienės
"Aušros Sūnūs", rež. Al
fa Brinką, vaidina Chi
cagos Šaulių Teatras;
Vinco Krėvės "Mindau
go mirtis", rež. E, Dau
guvietytė - Kudabienė,
vaidina Hamiltono Dra
mos Teatras "Aukuras".
Anatolijaus
Kairio
"Šviesa, kuri užsidegė"
rež. Dailia Mackialienė
vaidina Los Angeles
Dramos Sambūris.
Teatro
Festivaliui
Rengti Komitetas su kiek
vienu čia minimu teatru
esąs jau susitaręs. Kaip
lygiai jis esąs susirišęs
su eile kitų teatro me
ną puoselėjančių sam
būrių, bet nė vienas jų
nepareiškęs noro daly
vauti šiame festivaly
je su savo veikalu. Vi
sa festivalio programa
bus atliekama Jaunimo
centro namuose.
Festivaliui rengti ko
mitetas per spaudą kreipiasi į Chicagos ir jos
plačių apylinkių lietu
viškąją visuomenę, lauk

M. VALIUKĖNAS

Kultūros Fondui ir jo
rengiamam teatro festi
valiui aukos ir aukoto
jai bus skelbiami festi
valio leidinyje.
Teatro festivalio gar
bei, pabaigoje, gruodžio
1 d. (sekmadienį) rengia
mas uždaromasis banke
tas, kurio programoj be
įprastinės dalies dar bus
teatro darbuotojų pa
gerbimas, jiems dovanų
įteikimas ir kt. įvairu
mai.
Teatro Festivalio ko
mitetui pirmininkauja
Anatolijus Kairys (2943
W. 59th St., Chicago, III.
60629, Tel. He 6-5151 ir
HE 6-5161). Kiti komite
to nariai yra V. Jasinevičius, dail. J. Daugvila, M. Peteraitienė, J.
Šlajus, A. Kareiva, D.
Kučėnienė,
J« Paštukas, A. Alčiauskas, A.
Smilga ir L. Juškaitis.

(Atkelta iš 4 psl.)
damas festivaliui pritari
Ingrida Blekytė, VidaGamo, jame dalyvavimo ir
lėnaitė, Rata Girštikaivisokeriopos talkos bei
tė, Lidija Jadviršytė,
paramos.
Priimant dė
Aušrinė Karaitytė, Krismesin,
kad
visų penkių
tina Karalianaitė, Arū
teatrų
pastatymai
bus tik
nas Krutulis, Juozas La
keturių
dienų
(lapkričio
zauskas, Jonas Liepo28, 29, 30 ir gruodžio 1
nis, Kristina Martinkud.d.) tarpe, Chicagos ir
tė, Rūta Mikalajūnaitė,
kaimyninių
vietovių leAldas Naris, Emilija
tuvijai
teikiamas
nema
Pakštaitė, Marija Pet
žas
uždavinys.
Bet
iš ki
rauskaitė, Ramutė Plotos
pusės,
kiekvienas
plytė, Vytautas Ramopastatymas, nors ir toje
nis, Juozas Smulkaitis,
pačioje salėje, bus atlie
Brunonas Trapikas, Vy
kamas kitų aktorių, ki
tautas Valaitis, Šarūnas
to režisieriaus ir deko-.
Valiulis, Gražina Vindaratoriaus vadovybėje,
šiutė, Dalia Balukaitė,
kito
autoriaus ir net ki
Vytautas Baleška, Da
to
pobūdžio
veikalas...
nutė Endrijonaitė, Biru
kitas
teatras!
Žodžiu,
tė Gudaitė, Loreta Gribus
maloni
galimybė
da
bauskaitė, Algirdas Jur
ryti
vertinimus
ir
paly

gutis, Gintaras Karaiginimus.
O
tas
savaime
tis, Marius Kasniūnas,
turėtų vilioti didesnį
Viligailė Lauraitytė, Bi
skaičių žiūrovų.
rutė Lieponytė, Kazys
Festivalio rengėjai de
Martinkus, Tomas V.
da
daug pastangų jo sėk APSIMELAVO
Martis, Roma Misiulymei
ir nėkiek neabejoja
tė, Daina Narytė, Aud
lietuviškos
visuomenės IŠVYKDAMAS
ronė Povilčiūtė, Ginta
gera
valia
ir
drąsiai lau
ras Plačas, Kęstutis Po
LAISVĖ (Ozone Park,
kia, kad visų pastatymų
cius, Aldona Rušėnaitė,
N.Y.)
rugsėjo 17 d. pir
metu Jaunimo Centro di’
Augusta Saulytė, Sau
majame
savo puslapyje
džioji salė bus pilnutė
lius Vaičekonis, Laima
paskelbė
pasikalbėjimą
lė gražios nuotaikos žiū.
Valančiūtė ir Rasa Vasu
išlydėtu
sovietinės
rovų! Ir tai atrodytų nor
rankaitė.
ambasados
V/ashingtomalu, nes imant skai
Kai buvo baigtas pri
čiais bendras penkių pa ne pareigūnu V. Zenke
ėmimo aktas prasidėjo
statymų dalyvių skaičius vičium, kuriame buvo ir
gražūs ir prasmingi
apie
3.500 asmenų, tesu toks klausimas:
sveikinimai. Sveikino se
— Mes skaitėme įvai
darytų
mažesnę pusę pu
niūnė J. Šuopytė, kun.
riuose
lietuviškuose laik
blikos,
buvusios
mūsų
G. Kijauskas, kun. J.
raščiuose,
kad konsuladainų
ar
tautinių
šokių
Borevičius,
LB CV
larinis
skyrius
ima už
šventėse.
pirm. B. Nainys, švie
kiekvieną
vizą
giminėms
Maža
to,
Lietuvių
Kul

timo tarybos atst. J.
tūros Fondas laiškais lankyti po 97 dolerius.
Masilionis ir LB apygyra kreipęsis į mūsųkul- Ar tai tiesa?
pirm. A. Juškevičius.
(Pačiame
klausime
tūrinio darbo ir teatro
Pabaigai buvo šiam iš
jau
netiesa,
nes
laikraš
bičiulius
rėmėjus,
pra

kilmingam momentui pa
čiuose
nebuvo
sakyta,
šydamas
savo
pinigine
skaityta M. Daukšos
kad
"konsulinis
skyrius
auka prisidėti prie "...
"Postilės" įžanga. Ši
Kultūros
Fondo dedamų ima už vizas 97 dole
darbą gana sklandžiai at
pastangų lietuviškojo jau rius". Buvo papasakotos
liko gražia lietuvių kal
"Inturisto"
nimo subūrimui ir išlai sovietinio
ba pakaitomis Živilė Bi
kymui po Lietuvių Bend įgaliotinių skelbiamos
laišytė (III kurso) ir Liu
ruomenės vėliava. Šiuo sąlygos).
cijus Alianskas (II kur
V. Zenkevičius atsakė
metu mūsų jaunimą la
so). Ir kai šios pro
pamokslėliu
laikraš
biausiai domina teatras
gramos atlikėjai skaitė
čiams.
Esą,
"Labai
gai
ir bendrai kultūrinė veik
iš "Postilės" prasmin
la,
kad
kaikurie
laikraš'
la. Šiam tikslui siekti
gas mintis: "Ne žemės
Kultūros
Fondas įstei čiai sąmoningai iškrei
derlingumu,
drabužių
pia faktus ir klaidina sa
skirtingumu, ne šalies ir pasiskanėti pyragai gė LB jaunimo teatrą ir vo skaitytojus"... Mes ne
gražumu, ne miestų ir čiais. Surengtame pasi dramos studiją. Palaiky imame jokio mokesčio
pilių tvirtumu laikosi linksminimo pobūvyje kite! Paremkite! Padė už vizas giminių lanky
tautos, bet daugiausia iš bandžiau kai kuriuos iš kite! — maldaujama fon mui, išskiriant pašto išlaikydamos ir varto jaunųjų imatrikuliantų do atsišaukime. Visos
damos savo kalbą, kuri užkalbinti ir vesti pa
didina ir išlaiko jų bend šnekesį šios iškilmingos
rūmą, santaiką ir bro apeigos temom. Mane
lišką meilę. Kalba yra stebino, ne tiek vyrų, ar
bendras meilės ryšys, moterų išorinė išvaizda
vienybės motina, .pilie ir saikinga laikysena,
tiškumo tėvas, valsty nors ir tos savybės juos
bės sargas. Atimk ją tau kelia į aukšto rango intai — sunaikinsi santai teligenčių-tų
aukštu
ką, vienybę ir gerovę; mas, bet jie užkalbinti
atmesk ją — užtemdy sugebėjo atskleisti savo
si saulę danguje, pašau, dvasios
lituanistinių
lio tvarką suardysi, at mokslų polėkių esmingą
imsi gyvybę ir garbę". pobūdį ir turinį. Ir visa
Šios prasmingos min tai verčia tikėti, kad tos
tys ne vieno dalyvio są simboline prasme liek
monėje sukėlė klausi nos, kaip liepos, mote
mą, — kokiem dide
rys ir žodingos ir iškal
liem uždaviniam yra
bingos ir išmintingos, o
pasiryžęs šis 47 asme vyrai savo gražiai ap
nų atžalynas. Nejaugi kirptais plaukais ir dai
šio iškilmingo akto daly lia šukuosena su jaunat
viai nesuras būdų ir viška šypsena veide pri
priemonių, kad ši jauna minė tuos budriuosius ri
atžala tikrai išugdytų terius, kurių žvilgsniai
gražius
lituanistikos siekia tolimas, bet mie
mokslo žiedus, kurie pa las užsibrėžto tikslo pa
saulio mokslininkam su danges. Ir nebegalima bū
gebėtų liudyti apie lietu ti abejingu panūdėliu ir
vių tautos dvasios kultū negyventi tais šviesiais
ros turtus ir jos teisin pragiedruliais, kurie ke
gas pastangas veržtis į lia žmogaus dvasioje
Laisvę.
šviesias viltis, leidžia
Po iškilmingojo akto manyti, kad jų jaunų mo
jaunų studiozų džiaugs terų ir vyrų širdyse gin.
Markutė ir Pijus Bielskus, abu veiklos skautai akademi
mui ir garbei PL Chica tarinei Baltijos pakran kai,Danguolė
rugpiūčio 3 d. susituokė Romoje. Danguolė yra baigusi Illinois
gos apygardos valdyba vi tei ir svajingam Nemu Universitete farmaciją, Pijus baigęs Illinois Technologijos Institute
sus dalyvius pakvietė no kraštui skleidžiasi di inžineriją. Nuotraukoje šv. Petro Bazilikoj kanauninkas A. Jonušas
kavutei, atsigaivinti ne deli ir skaistūs meilės atlieka sutuoktuviu apeigas. Toliau matyti vienas liudininkuDr. Gai
lius, per Vatikano radiją Į Lietuvą žinių pranešėjas.
alkoholiniais gėrimais žiedai.

Vincenta Lozoraitienė, viena pirmųjų lietuvių montessorininkių, viešėdama Chicagoje neužmiršo aplankyti ir Amerikos Lie
tuvių Montessori Draugijos vaikų namelių. Nuotraukoje su moky
toja J. Smilgiene (kairėje) stebi auklėjimo priemones.
VI. Juknevičiaus nuotrauka

IŠĖJO ITALU KALBA
KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ'
Nauja leidykla Romo
je, Instituto Editoriale
dėl Mediterraneo, ku
rios tikslas yra leisti
antikomunistinio turinio
knygas, neseniai išleido
italų kalba pulkininko
J. Petruičio knygą "Kaip
jie mus sušaudė", para
šytą po pirmosios bolše
vikų okupacijos Lietu
voje.
Šitoje knygoje pik. Petruitis pasakoja papras
tais žodžiais savo areš
tą ir vėlesnius, šiurpą
sukeliančius išgyveni
mus. Autorius išliko gy
vas tik per stebuklą o ir
padarytas mano jo kny
gos vertimas po dvide
šimties metų išvydo pa
saulį taip pat stebuklin
gu būdu.
Kai 1945 metais Ro
mon pasipylė banga lie
tuvių, pabėgusių nuo ko
munistinio teroro, vie
nas iš jų atsivežė pik.
Petruičio knygą ir ją
man padovanojo. Skai
čiau ją su pasibaisėji
mu. Baigusi ją skaityti
pagalvojau, kad ji gali
būti naudinga ir kitoms
tautoms, ypač italams,
kurių tarpe yra tiek ko
munistuojančių ignorantų, nepažįstančių komu
nizmo nei jo teroro sis-

laidas".
(Nepaminėjo,
kiek tų pašto išlaidų).
Bet to paties LAISVES
numerio šeštame pusla
pyje yra įdėtas pranešijnas "Norintiems aplan
kyt gimines Lietuvoje"
(Union Tours, Ine., "In
turisto"
įgaliotinės).
Pranešime ir vėl yra pa
kartotas tas pats "klaidi
nimas", būtent:
"Norintieji gauti leidi
mus, turi depozituoti
agentūrai $97, kurių $47
eina patarnavimui ir rei
kalingų dokumentų gavi
mui, o $50 bus depozi
tas kelionei. Jei lei
dimas negaunamas, tuo
met $50 grąžinama, o
$47 negrąžinami".
Tai visiškai tas pats,
kas ir "įvairiuose lietu
viškuose laikraščiuose"
apie tai buvo rašyta.
Taip V. Zenkevičiui net
ir atsisveikinant pasi
taikė "apsimeluoti" —
aiškiai dėl sovietinės am
basados ir LAISVĖS re
dakcijos "kairės nežino
jimo, ką daro dešinė"...
(ELTA)

temos ir jį idealizuojan
čių. Maniau, kad galbūt,
ta knyga padės jiems
atverti akis, jog ir su
jais gali atsitikti pana
šiai kaip su Lietuva bol
ševikų okupacijoje. To
dėl ir nutariau knygą iš
versti į italų kalbą ir
ją išleisti.
Vertimą taisė mano
mokytoja J. Galofaro,
mokiusi tuo pat laiku ita
lų kalbos sovietų amba
sados patarėją ir jo žmo
ną, kurie vėliau, vieton
sugrįžti į Maskvą, pabėx
go į Vakarus. Rankraš
tį atidaviau spausdinti
vienai spaustuvei Torine. Ilgokai nesulaukda
ma žinių iš spaustuvės,
galop, paklausiau, kaip
stovi dalykai su mano
vertimu. Man buvo atsa
kyta, jog knyga negalės
būti atspausdinta, nes
mano rankraštis dingęs.
Ir štai po dvidešim
ties su viršum metų su
tinku pažįstamą kunigą,
kuris įteikia man mano
rankraštį, net suvynio
tą į tą patį popierį, ku
riame buvau jį atidavu
si spaustuvei, pasako
damas, kad vienas žmo
gus, atlikęs pas jį išpa
žintį, padėjo prie konfesionalo tą mano vertimą
ir neprataręs žodžio pa
sišalino.
Ar tai ne stebuklas?
Ypač kad ir tolimesnė
je istorijoje taip pat bū
ta staigmenų. Kadangi
neturėjau pinigų išleisti
knygos, tai padėjau rank
raštį į stalčių ir būčiau
apie jį. užmiršusis, bet
kaip tik šituo laiku, ta’
pati leidykla išleido pre
lato Z. Ignonio įdomią
knygą apie jo išgyveni
mus bolševikų ir vokie
čių okupacijų laikais
"Sabaoth - Karžygių
Viešpats". Prelatas Z.
Ignonis paklausė manęs,
ar nenorėčiau, kad ir
mano vertimas pik. Pet
raičio knygos būtų išleis
tas. Atsakiau, kad norė
ti gal ir norėčiau, bet
tam neturiu lėšų. Pre
latas Ignonis mane nu
ramino, sakydamas, kad
aš nesirūpinčiau pini
gais, nes tas dalykas bus
sutvarkytas su leidykla.
Padėkojau širdingai, dar
savo ausim netikėdama,
kad taip seniai parašyta
ir išversta knyga galės
būti išspausdinta.
(Nukelta į 6 psl.)
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Kas tenai yra buvęs, ži
no gerai, kokia gaivinan
ti paguoda jaučiama per
žengiant sieną į laisvą
kraštą.
V. Lozoraitienė
Roma

Poetas Leonardas Žitkevičius

Bostone
Su vasaros paskuti rui sklandžiai ir gera
Spalio 19 d. kult, su
nėm dienom į Bostoną nuotaika vadovavo inž. batvakary bus prisimin
šūstelėjo pora literatū Edm. Cibas, taip pat nie ta poeto kan. Mykolo
ros vakarų. Rugsėjo 8 d. kad nestokojus juoką su Vaitkaus 85 metų gimi
čia pasirodė Pulgis And keliančios minties.
mo sukaktis.
(t.st.)
riušis, Bern. Brazdžio
nis, Ant. Gustaitis ir St.
Leonardas Žitkevičius
Santvaras, o rugsėjo 21
d. kultūrinių subatvakaAŠ JO PATI VIS TA PATI
rių rengėjai naują sezo
ną pradėjo, iš New Yor
Mes gyvename geruoju
ko pasikvietę poetą saty
Tik jį vieną adoruoju.
riką Leonardą Žitkevi
Tik į šimtą aš dairaus čių. Abu vakarai susi
Nerandu
sau padoraus.
laukė gausaus antplūdžio
lankytojų ir turėjo gra
Vienas rimtą vis vaidina:
žaus pasisekimo.
Myli,
bet neapkabina.
Eilę metų rudeniniai
Bet
rimčiausias
daiktas tas,
parengimai Bostone bū
Kad jis myli ir kitas.
davo pradedami kurio
nors lietuvio dailininko
Kitas grožio nepažįsta:
kūrinių paroda. Šiemet
Apkabins kiekvieną vištą.
ta "garbė" atiteko gro
Bet
jis niekad nebučiuos
žinei literatūrai. Argi
Antrą
sykį tos pačios.
tikrai grįžta dėmesys sa
vo dailiajam žodžiui?...
Mano vyras taip nedaro.
Poetas Leonardas Žit
Ką
darys, kad jau išgvero.
kevičius kult, subat
Nors
į šimtą aš dairaus,
vakary skaitė pluoštą sa-.
Nerandu
tokio tauraus.
vo satyrinių ir humoris
tinių eilėraščių, kuriuos
Mes gyvename gražiuoju.
čia minim: Tvistas ir
Tik tu vežk. O aš važiuoju.
humoristas, Ar aš kilęs
Tik mylėk, brangus, mane,
iš beždžionės, ar bež
Ne
širdim, bet kišene.
džionėm virsta žmo
nės, Frazės ant absurdo
bazės, Tarp lėlių ir gė
KALNAI IR KULNAI
lių, Varlė ir lėlė, Kas
dialogui skirtas, ne nepa 
Į aukštus kalnus kopti rengias
vergia flirtas, Jei nebū
Žmogus į kiautą įsirangęs.
čiau vabalas, būčiau auk
Jis
nugalės kiekvieną kliūtį.
so gabalas, Taika ir ka
Tiktai
už kiauto teks užkliūti.
peika, Pakelia pirštą ir
širsta, Urvais ropota,
purvais klampota, Kal
PAKELIA PIRŠTĄ IR ŠIRSTA
nai ir kulnai, Kartais ir
sauso žmonės klauso,
Ziperio amžius pakelia pirštą
Ei, Katiuša, duok šen
Ir
paspaudžia mygtuką.
ūsą, Jis turi pačią vis
Ratus
ir žmones jis taip suka.
tą pačią, Aš jo pati vis
Pakelia
pirštą ir ziperiu virsta.
ta pati, Space race, Ame
rikėnas Vabalninkėnas,
Ziperio amžius - taurus liberalas.
Moki rašyti - mokėk pra 
Visiems
jis laisves dalina,
šyti. Keletas čia minėtų
Nuo
Berlyno
atplėšęs Berlyną.
eilėraščių, kaip iliustra
Ziperio
amžius
- taikos idealas.
cija, yra jungiam šiam
reportažui Dirvoj paspal
Ziperio amžius teisėtai širsta,
vinti.
Kad
sagos konservatyvios baisiai.
Leonardas
Žitkevi
Nei
jos
miršta, nei ziperiais virsta,
čius, okupacijų metais
Lyg jo kilnūs darbai būt bevaisiai.
pradėjęs stipriai reikš
tis kaip poetas satyri
kas (bendradarbiavo ir
SPACE RACE
pogrindžio spaudoj), iš
karto pasirodė kaip for
Kai ant žemės daros ankšta,
mos meistras, sugebąs
Išgalvoti reikia mankštą:
satyrinę ar humoristi
Kilt
aukštyn širdim ramia.
nę mintį aprengti dailiu
Jokio biznio su žeme!
drabužiu. Nesunku paste
bėti, kad ir jo skaitomų
Nukeliauji pas Perkūną,
eilėraščių antraštės yra
Kad ištrauktų tavo kūną
dailiai rimuotos. Taupy
Iš New Yorko netvarkos
damas žodį, jis išlaiko
Ir iš moterų traukos.
turinio ir formos darną.
L. Žitkevičiaus klasiki
Skindams laurus už tą triūsą,
nio eiliavimo strofa vi
Sutinki ten draugą rusą.
sada yra švari ir efek
Mauna jis dangaus gatve
tinga. Be abejonės, jis
Dar greičiau net už tave.
yra savo kelią ir stilių
susiradęs talentingas ra
Grigo ratais į sietyną šytojas.
Ten dešras nuo medžių skina.
Poetas
Leonardas
Kai į Rusiją sugrįš,
Žitkevičius yra nuošir
Dešromis gatves išgrįs.
dus’ ir paprastas žmo
gus. Paprastai bei nuo
Tau New Yorkas dūšią traukia.
širdžiai jis skaito ir sa
Šimtas moterų ten laukia.
vo kūrybą, nesistengda
Reikia mest paikas svajas
mas jos dailinti patosu
Ir sugrįžti vėl pas jas.
ar vaidyba. Kai kuriam
klausytojui toks skaity
Sutinki jų visą šimtą
mas yra mielas ir su
Ir dainuoji dainą rimtą:
prantamas, o kito gal ir
Niekas nieko neišras
nepasiekia.
Bostono
Tobulesnio už dešras!
kult, subatvakary jis bu
vo suprastas ir šiltai pri
imtas, jo skaityti eilė
raščiai sudarė malonią
TRIJŲ PARODA CHICAGOJE
vakaro nuotaiką, o vie
nas kitas šmaikštus pos Rugsėjo 21 d. Balzeko lai. Paroda visais atžvil
mas gal liko ir klausy kultūros muziejuje buvo giais kukli, ji atidaryta
tojų atminty.
atidaryta trijų mūsų me be oficialių prakalbų, vai
Rugsėjo 21 d. kult, su- nininkų kūrinių paroda, šių ar kitokių įprastinių
batvakario pelnas pa kurioje išstatyta skulp tradicijų.
skirtas komp. Jul. Gai toriaus Dagio ir tapyto
Ankštokos patalpos ne
delio kantatos Kovotojų jų J. Pautieniaus ir S. leidžia dailininkams ten
statymui Bostone. Vaka- Smailinskienės paveiks- eksponuoti didesnį kiekį

• Elžbieta Pleskevičienė,
gyv. Hamilton, Ont., sulau
kusi 65 metų amžiaus, mirė
š. m. rugsėjo 14 d., palikusi
liūdinti vyrą Petrą Pleskevičių, Lietuvos kariuomenės
savanorį-invalidą, sūnų Al

girdą, marčią ir 5 anūkus.
P. Pleskevičius, dėkoja
kun. Gutauskui už atlaiky
tas šv. Mišias ir pasakytą
gražų pamokslą.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
HELP WANTED MALĖ
WANTED IST CLASS

KELLER OPERATORS
MOE POLISHERS
Keller Operators with B. G. experience, preferably wilh B. G. I expvri*
ence. Also experienced Moc Polisher
Top vvages in job shop. Contact Mr.
Laag.

UNITED TOOL AND DIE

Mirgą Pakalniškytė ir Ramūnas Girnius, Aidų redaktoriaus dr. J.
Girniaus sūnus, Chicagoje sukūrę lietuvišką šeimą.
Vyt. Maželio nuotrauka

9 10 V, N. WASH1NGTON ST.
KOKOMO, INDIANA
317-457-9331
An Equal Opportunity Employer
(98-102)

'Kaip jie mus sušaudė’ •••
(Atkelta iš 5 psl.)
Pasirodo, pik. Petruičio tragiška istorija, ap
rašyta knygoje, padarė
didelį įspūdį leidėjams
ir jie tuoj ją atspausdino.
O rudenį žada ją viešai

darbų. Si trijulė dailinin
kų pasitenkino nepilnai
30 darbų, kurie ekspo
nuoti gana neblogai.
Apie šią parodą savo
skaitytojus informavo ir
amerikiečių spauda Chi
cago Daily News ir Bridgeport News, pastarasis
savo skaitytojus supažin
dino su mūsų dailininkų
kūrybiniais laimėjimais
ir įsidėjo jų nuotraukas.
Ši meno paroda ski
riasi nuo kitų tuo, kad
joje tapybos darbai nė
ra parduodami, nes dau
guma jų yra ar privati
nė nuosavybė arba auto
riai nenori su savo dar
bais skirtis.
Bene 10 Dagio skulptū
rų plačiau pavaizduoja
kokia kryptimi meninin
kas eina ir ko jisai sie
kia savo išraiškingomis
figūromis. Dagio kūri
niai sukurti nuoširdžiai,
juose atsiskleidžia auto
riaus dvasinis pasaulis,
jie mieli.lankytojui, nors
ir sukurti nuosaikingo
modernizmo įtakoje.
Dail. J. Pautienius šio
je parodoje reprezentuo
jamas bene su 15 tapy
bos drobių. Išstatyta 5
kūriniai kitose parodose
jau matyti, kiti nauji, ar
ba meno parodose nero
dyti. Juose dominuoja
saulė, džiaugsmas, švie
si nuotaiką kurią granduku dailininkas gabiai
perduoda įvairias spal
vines gamas.
Dail. S. Smalinskienė
šioje parodoje teišstatė
tiktai 4drobes, jose ga
lima įžiūrėti pažangą,
jau mažiau pašalinės įta
kos, menininkė stengiasi
surasti savąjį išreiški
mo būdą, bet tam rei
kalingos didelės pas
tangos.
Ši kukli paroda daro
neblogą įspūdį ir verta
ją aplankyti.
(akž)

pristatyti visuomenei.
Noriu dar su dėkin
gumu ir pasitenkinimu
pastebėti, kad pratarmę
šiai knygai parašė buvęs
Italijos ambasadorius
Maskvoje Luca Pietromarchi, kuris, gyvenda
mas Sovietų Sąjungoje il
gesnį laiką, turėjo pro
gos šiurpų ir vergišką
bolševikų gyvenimą iš
arti gerai pažinti. Pa
siūlydamas J. Petruičio atsiminimų verti
mą Italijos skaitytojų
dėmesiui, ambasadorius
retu tikslumu bei griež
tumu teikia tobulą komu
nizmo ir sovietų siste
mos analizę. Be kita ko,
jis rašo: Pulkininko Petruičio puslapiai,kuriuo
se aprašomas žiaurus
Lietuvos patriotų liki
mas sovietų okupacijo
je, giliai sukrečia. Toks
yra patriotų likimas vi
suose kraštuose, kurie
tampa komunizmo auko
mis. Nėra nei vieno kraš
to, kuriame komunisti
nė santvarka būtų įsiga
lėjusi, neišnaikindama
visų opoziciniai nusista
čiusių žmonių... Šitame
nuolatiniame prislėgime ir baimėj gyvena žmo-.
nės anapus uždangos.

MECHANICAL
ENGINEER
Major lighting fixture mfr. needs M.
E. with degree to plan and complele
project assignments. Previous experience in sheet metai desirable.

He will report directly to our Chief
Engineer and be responsible for material handling, conveyor systems,
methods and layout, equipmenl selection and evaluation, and plant facilities.

We offer full company retirement
and insurance company. Thiei position
is in our:

UTICA, OHIO Plant
We will assume relocation expenses.

PLEASE CALL COLLĖCT or send
coniplete resume in confidence to:
Mr. W. J. WHOLEAN, Pcrsonnel
Mgr.
—

THE MILLER
COMPANY
99 Center St.
Meriden, Conn. 06450
(203)

235-4474
(98-100)

GENERAL MALĖ HELP
No exp. necessary

Apply at

PESCHKE SAUSAGE CO.
2600 E. GRAND BLVD.
DETROIT, MICH,
No applicalions taken by phone.
100-103)

PRODUCT1ON EMPLOYEES
Factory pvrsonncl iv«»dv«l for .'•l«,adv
einplovmrni in di? castirig. , Snim
traminu po-itimi*. Rate* to $5.zK
pilis. uvnvrm • frinu<* brn»*ht> ii’V.I
progrc^s sh.įtinu to tl»'»>e wh'i mial
ifv. Apply
GRAND STEEL AND
MANLH'ACTURING CO.
14 Mile Road at Crooks
t'l.iivum, Muhiuan ,
Call (3I3» 5.>4->ill h r inlormat ion.
( IUI). 10!)

FACTORY PRODUCTION
WORKERS
Day and night shift. Good starting rate with
incentive opportunity. Excellent benefits.
API’LY PI USOVAI 1. O1I1CI

HERSEY SPARLING METER CO.
250 Elm St., Dedham, Mass.
An l.ųuul Opportunity 1 niployer

>•'

l.icenzi juotą lietuvių įmonė, registruota
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
MAR()UETTE GIFT PARCELS SERVICE
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu
kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilų, šaldytuvų,
televizijos aparatų ir t.t.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos i Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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kas kolchoze dirba viduti
niškai tik 178 darbo die
nas
per metus (1966 me
ŽEMES ŪKIO žurnale dividualūs mediniai na
tais),.
Moterų darbo die
šių metų birželio nu mai, daugiausia vieno bu
nų
vidurkis
1966 metais
meryje Vilniuje buvo to to. Iš jų apie 10% yra
buvo
144.
Kolchoze
kaip
kių pasisakymų apie kol avariniai" (tai yra, nebe
baudžiavą
atlieka
"dar

pataisomai sužlugę).
chozų gyventojus:
badienius",
o
pragyve

"Esant
tokiai
padė

"1968 m. pradžioje ko
nimu
kitaip
rūpinasi...
čiai,
atskiruose
ūkiuose
lūkių nariai ir jų vaikai
(ELTA)
sudarė 47.1% visų kaimo susikūrusios naujos šei
gyventojų. Tačiau, ne mos neretai neturi kur gy
paisant palyginti aukš venti".
OFFSET
"Be to, 74 kolūkių te
PLATEMAKER
to natūralaus kaimo gy
ventojų prieauglio (1000 ritorijoje esamų namų Permanent position open in an estabprogressive plant for a joyrgyventojų — apie 14 žmo gyvenamųjų namų iki lished
lished progressive plant fpr a Journių), kolūkių narių ir jų šiol yra vienkiemiuose. mium pay. Call 313 — 931-5609.
(96-100)
vaikų skaičius, skai Tas smarkiai trukdo rei*
čiuojant žemės ploto kiamai organizuoti gamy
vienetui,
sumažėjo... bą ir darbą, gerinti kul
FOUNDRY HELPERS
1960 metais 100-ui ha te tūrines buitines sąly
AND
MOLDERS
ko 26.3 kolūkiečių ir jų gas” (Sąlygas gerinti
sunku
STEADY POSITIONS
vaikų, o 1967 m. pra vienkiemiuose
ypač
dėl
to,
kad
valdžia
džioje — 24.3".
FOS ALUMINUM CASTINGS
WILLIAMS FOUNDRY
Į miestus pasitraukia nori vienkiemius panai
kinti,
nors
ir
neturi
jė

FAIRVIEW LANE
kaip tik darbingieji. Per
gų
pristatyti
namų
kol

BERLIN, CONN.
penkmetį (1960-65) dar
(98-101)
chozų
centruose).
bingų kolchozininkų 100
Dabartinėse
sąlygose
ha norma sumažėjo
8.4%. (Bet vistiek ji dar darbingas kolchozinindidesnė, kaip Latvijoj ar
Estijoj).
Kadangi į miestus pasi Prieš 4 metus
traukia darbingas jauni
mas, tai kolchozuose "nu
(Atkelta iš 1 psl.)
šiniųjų balsų, kuriuos jis
senusių gyventojų pro nų rinkikų, kurie spėja vistiek tikisi gauti, bet
centas didėja, o mobiliau ma, balsuos prezidento kartu jam reikalingi ir
sių (darbingiausių) — rinkimuose. Tai labai kairiau nusiteikusių bal
mažėja". Vadinasi, blo impozantiškas skaičius sai. Jų siekdamas jis į
gėja darbo išteklių struk žmogui, kuris praktiškai savo kabinetą žada kvies
tūra"...
neturėjo savo partinės ti s William Scrantoną
Toliau: — Viena iš
organizacijos ir net, Valstybės Sekretorium,
priežasčių, dėl kurių šias eilutes rašant, dar Nelson Rockefellerį Gy
darbingi žmonės išeina neturėjo sau pasirinkęs nybos Sekretorium, Ge
iš kolūkių, yra gyvena palydovo viceprezidento orge Romney Namų ir
mojo ploto trūkumas. postui. Jei ką dėl tokio Miestų Plėtimo. Tai bu
Respublikos kolūkių te pasisekimo galima kal vusių jo politinių priešų
ritorijoje gyvenančiai tinti, tai tik Amerikos kovoje už nominaciją
šeimai vidutiniškai ten liberalus. Jų užsimoji vardai. Žinia, skaitydaka 0.8 gyvenamojo na mai Johnsono adminis- masis su Wallace konku
mo".
tracijos metu sukėlė to rencija jis gali kalbėti ir
Atseit, aštuonete na kią reakciją, kad vos kiek 'dešiniau'.
mų turi tilpti dešimt šei dviem metam po GoldAplamai imant respu
mų. Be to:
waterio pralaimėjimo, blikonų administracija
"Pagrindinė gyvena Californijos gubernato neturėtų būti labai dide
mųjų namų dalis yra in- rium buvo išrinktas Ro- liu perversmu, nes ir jo
nald Reagan, o dar po je pirmuoju smuiku
'pragmatikai'
dviejų metų į paviršių grieš
stengdamiesi
atspėti
išplaukė Wallace.
liaudies
norus
ir
juos pa
Richardas Nixonas
100 dol auką prisiminti
tenkinti.
Visa
nelaimė,
didžiųjų Balfo darbuoto šioje būklėje nėra visai
jų a.a. Noros Gugienės laimingoje pozicijoje. kad už liaudį paprastai
ir Sophia Barčus, radio Jei jis tiesiogiai varžy kalba ne ji pati, bet įvai
valandėlės ilgametės ve tųsi su Wallace vien dėl rūs rėksniai, kurie jos
dėjos, brangų atminimą. 'protestuotųjų' balsų, jis nuomonę iškraipo. Vie
Šis klubas kiekvieną ko gero netektų nuosai na tačiau išvada iš pas
pavasarį suruošia šaunų kesnės daugumos sim tarųjų keturių metų prak
Gintaro Balių ir jaunas patijų. Todėl jis pasirin tikos tikrai galima: 'vox
ko labai neaiškią laiky populi' tikrai nėra 'vox
G intarėle s-debiutante s
pristato visuomenei. Gi seną. Jis reikalingas de- Dei'.
paties baliaus nuotaikos
ir debiutančių pristaty
STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND
mo apeigos būna labai
CIRCULATION
įspūdingos ir ataustos (ACT OF OCTOBER 23, 1962; SECT1ON 4369, TITLE 39, UNITED STATĖS
CODE)
lietuviškomis nuotaiko
1. Date of filing: September 30, 1968.
mis bei tradicijomis.
2. Title of publication: DIRVA.
3. Frequency of issue: Two times a week.
Šiam Chicagos Moterų
4. Location of known office of publication: 6907 Superior Avė., Cleveland,
Klubui už nuoširdžią au Cuyahoga,
Ohio, 44103.
5. Location of the headquarters or general business offices of the
ką Balfas lieka dėkin
publishers (Not printers) : 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.
gas.
6. Narnės and addresses of publisher, editor, and managing editor,
Tikėkime, kad ir šiais Publishers: The American Lithuanian Press & Radio Ass'n. ”VILTIS”, Ine.
Vytautas Gedgaudas, 2882 Euclid Heights Blvd., Cleveland, Ohio 44118.
metais Balfo vaju s ne tik Editor:
Managing editor: Vytautas Gedgaudas, 2882 Euclid Heights Blvd., Cleveland,
Chicagoje bet ir visoje Ohio 44118.
OWNER (lf owned by a corporation, its name and address mušt be
Amerikoje, lietuvių ko stated7. and
also immediately thereunder the narnės and addresses of stocklonijose praeis sėkmin holders ovvning or holding I percent or more of totai amount of slock. lf not
by a corporation, the narnės and addresses of the individual owners
gai ir sutelktos lėšos ne owned
mušt be given. lf owned by a partnership or other unincorporated firm, its
vienam sunkioje gyveni name and address, as well as that of each individual mušt be given).
Lithuanian Press & Radio Ass'n. "VILTIS” Ine. (not for profit),
mo valandoje atneš sura 6907 American
Superior Avė., Cleveland, Ohio, 44103.
minimą, paguodą ir ty
A. Laikūnas — 935 Beverly Rd., Cleveland, Ohio 44121; J. Gaižutis —
591 W. Grixdale, “
Detroit, -Mich. 48203; A. Senikas — Katrina Falls Rd.»
rą džiaugsmą, kuris te Rock
Hills. N. Y. 12775; E. Cibas — 291 K St., So. Boston, Mass. 02127;
būnie pačiu gražiausiu K. S. Karpius — 3 45 East 222 St., Cleveland, Ohio 44123; V. Juodvalkis,
Dr., Cleveland, Ohio 44143.
atpildu visiems tiems, 949 8.Belwood
Known bondholders. mortgagees, and other security holders owning or
kurie vargą priims į sa holding I percent or more of totai amount of bonds, mortgages or other
securities (lf there are none, so statė). None.
vo namus.

BĖGA IS KOLCHOZŲ Į MIESTUS

S

BALFo 108 skyriaus Chicagoje valdyba ir nauji nariai. Iš kairės: A. Kavera, R. Simokaitienfe, A,
Daukienė, A. Jagela, K. Bružas. Stovi: A. Girnienė, p. Augustine, J. Bertašius, A. Eivienė, J. Kanienė, D. Bielskus, E. Bielskienė, V. Girnius ir M. Simokaitis.
J. Kasakaičio nuotrauka

BALFAS CHICAGOJE PRADEDA ZYG|
Prisimenu II-jį Pa
J. JANUŠAITIS
saulinį karą. Prisimenu
bombardavimus, matau go jaukūs nameliai, į
mirštančius. Matau irtą kuriuos sugrįžo tikrai
duonos mažytį kepalėlį, mielas gyvenimas.
Menu, kai pajutau
kurį kaip pačią didžiau
sią brangenybę saugojau . tvirtesnę žemę po ko
spintelėje ir alkiui nu jomis, kai alkis apri
malšinti riekdavau po mo, tada lyg ir daviau
ploną riekutę. Prisime priesaiką: neužmiršiu tų
nu ir sapnus, kuriuose dienų, neužmiršiu ir
sapnuodavau gardų val tų žmonių, kurie bet ka
gį, ramų gyvenimą. Gi da pateks vargan, bet ka
pabudęs nusivildavau, da ims šauktis pagal
kad tikrovė kitokia, kad bos... Tai dariau iš tik
dar nors kartą gyvenime ros širdies, tai dariau
galėčiau sočiai pavalgy vis tikėdamas, kad pa
ti duonos. Taip svajojau saulyje vargas nesi
ne aš vienas, bet šimtai baigs, kad ir mano tau
to lagerio gyventojų. Ir tos vaikai dar eis var
nieko daugiau nekalbė go keliais ir jiems dar
davome, kaip gauti sto daug reikės padėti.
Tiesa, matau ir šian
resnę duonos riekę...
Tai buvo, sakytume, dien tuos šviesius vei
seniai. Nuskubėjo anos dus, kai iš Amerikos nuo
niūrios dienos praeitin, giminių ateidavo gražiai
užmarštis išlygino šir supakuoti siuntinėliai į
dies žaizdas, gyvenimo stovyklas. Kiek tada
srovė mus atskalavo į džiaugsmo ir dėkingumo
ramaus ir turtingo gy tiems kurie tuos siunti
venimo uostą. Dėka sun nėlius siuntė.
kaus darbo, ryžto ir pas Praėjo eilė metų. Ir
tangų čia įsikūrėme. Su- amžius daugelio pakitėtiktą vargą pakėlėme jo. Atskubėjome į bran
daug lengviau, nes so džias dienas. Išaugo jau
čiai valgėme ir ramiai noji karta. Gyvenimas at
miegojome, šiltai ir gra nešė mums daug ko ir
žiai rengėmės.
šiandien ramia širdimi
Po kelerių metu išdy- galime tarti, kad savo

darbu, prakaitu ir ryž
tu štai vakarais renkamės į savo jaukiuosius
namus, kuriuose jauti so
tų ir ramų gyvenimą.
Bet štai pro langą
žvelgti į tolius, minti
mis nuklysti į Sibiro tai
gas, į pavergtą Tėvynę.
O kad ir štai Čia pat
slenka nelaimė, savo
grubia ranka vargas
spaudžia ne vieną lie
tuvį. Jų mintys tos pa
čios, kuriomis gyveno
me mes lagerio pasto
gėje, karo audroms siau
čiant.
Ir štai vargas beldžia
si į mūsų jaukius na
mus. O mes ką? Užda
rome duris, net nepa
žvelgiame į ištiestą ran
ką.
Kovai su vargu turi
me Balfą. Štai Chicago
je Balfo apskrities Val
dyba, vadovaujama A.
Gintnerio, direktoriai,
seniūnai ir keli šimtai
pasišventusių aukų rin
kėjų laukia ženklo pradė
ti žygį. Ženklas bus duo
tas spalio 6 d. Chicagos
Taupymo ir Skol. B-vės
patalpose, kur susirinks
Balfo didžioji armija pra
dėti darbo, kur susi
rinks didieji šalpos pra
dininkai — pirmieji au
kotojai. Ir šiais metais
Chicaga numato pasiekti
savo užsibrėžtą ribą,
bent 20.000 dol. Šiais
metais Balfo vajų malo
niai sutiko globoti "Para
mos", maisto ir gėrimų
krautuvės savininkai J.
Mažeika ir J. Janušaitis.
Gyva veikla jaučiama
ir Chicagoje veikiančiuo
se Balfo skyriuose. 108
skyrius aktyviai jungia
si į Balfo vajų ir jau pa
ruošti planai. Marąuet
te Parko skyrius apims
didžiuosius lietuvių gy
venamus plotus.
Šia proga tenka pasi
džiaugti Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo gra
žiu gestu. Per pirm. Mi
lo Krajecik Balfui įteikė

10. Extent and nature of
circulation

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

A. Totai no. copies printed
(Net Press Run)

6.062

B. Paid circulation
1. Sales through dealers
and carriers, street vendors
and counter sales

2,522

3,061

3,061

C. Totai paid circulation

5,583

5,583

240

240

5,823

5,823

239

226

6,062

6,049

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

E. Totai distribution (Sum of C
and D)

žemos — Pasirinkimas didelis.

6,049

2,522

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

Kainos

Single issue
nearest to
filing
date

2. Mail subscriptions
D. Free distribution (including
sample) by mail, carrier
or other means

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

Averagc no. copies
Each issue during
Preceding 12
months

F. Office ūse, left-over,
unaccounted, spoiled after
printing
G. Totai (Sum of E & F should
equal net press run shown in A)

I certify that the slatements rnade by me above are correcl and complete.

APSILANKĘ

ĮSITIKINSITE.

K. S. KARPIUS, Business Manager
(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)
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ŠEN. LAUSCHE VĖL
KANDIDATUOS

L.

Lietuviams žinomas se
natorius Frank J. Lausche,
kuris pralaimėjo nomipaciją ir šiais rinkimais nega
lės kandidatuoti į Senatą,
ruošiasi kandidatuoti 1970
metais į vietą dabartinio
antro demokrato senato
riaus Young.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
KETURIŲ LITERATŪROS
VAKARAS
Rašytojas Pulgis Andriu
šis ir poetai Bernardas
Brazdžionis, Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras
atskrenda į Clevelandą da
lyvauti retame ir įdomiame
literatūros
vakare, kuris
įvyksta šeštadienį, spalio 5
d., šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Pradžia 7 vai. 30 min.
vak. Rengia Tėvynės Garsų
radijas ir Lietuvių Enciklo
pedijos leidykla.
Bilietai į literatūros va
karą gaunami Dirvoj. Visos
vietos yra rezervuotos, to
dėl anksčiau užsisakiusieji,
gaus geresnes vietas. Bilie
tų kainos 4, 3 ir 2 doleriai.
Po programos visi galės as
meniškai susitikti rašyto
jus, pasivaišinti ir įsigyti
jų autografuotus veikalus.
Automobilių
parkinimo
aikštė bus saugoma polici
jos ištisą vakarą, ir taip
pat policijos
automobilis
saugos visą rajoną aplink
šv. Jurgio bažnyčią.
Lietuvio rašytojo žodis
sukelia mūsų širdyse, kaip
kultūringos tautos žmonių,
didį pasididžiavimą. Savo
gausiu
atsilankymu
mes
jiems išreikšime pagarbą ir
padėką už tą dvasinį turtą,
kuriuo yra gyva tauta.

"VIENO PASAULIO
DIENA” DARŽELIUOSE
Šių metų "Vieno Pasau
lio Diena”, kurią rengia Cle
velando Kultūrinių Darže
lių federacija, įvyks sekma
dienį, spalio 6 d., apie 2 vai.
po pietų, Amerikiečių Dar
želyje, arčiau Superior gat

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į

Z. O"be-

lenį tel. 531-2211.

PARENGIMAI
CLEVELANDE

Dail. Antanas Vaikšnoras
rengia įdomią savo paveiks
lų parodą Malvina Freedson
Galerijoje, Winton Place,
12700 Lake Avenue, Lakewood.
Paroda atsidarys antra
dienį, spalio 8 d. ir tęsis ke
letą dienų. Abu dailininkai
parodoje dalyvaus sekma
dienį, spalio 13 d., nuo 2 iki
5 vai. po pietų.
■>

Antanas J. Vaikšnoras
plačiai žinomas savo kūri
niais, per eilę metų įvai
riuose miestuose turėjęs pa
rodas. Jo kūrinių yra Cleve
lando Meno Muziejuje ir
daug privačiuose namuose
net užsieniuose.
Yurcich dar jaunas daili
ninkas, Clevelande dirbąs
toje
pačioje firmoje
su
Vaikšnora.

Avenue. Bilietus ($1, 2 ir
3) galima gauti Balio Gaidžiūno "Patria” krautuvė
je, pas Sagius, "Baltic”
krautuvėje,
sekmadieniais
po pamaldų šv. Jurgio pa
rapijos salėje ir pas "Gran
dinėlės” šokėjus, muzikan
tus bei jų tėvus.

• Ruošiatės pilietybei?
Pilietybei paruošimui pa
mokos pradedamos trečia
dienį, spalio 9 d., miesto di
džiajame knygyne, tęsis iki
gruodžio 11 d., vakarais nuo
6:30 iki 8:30 vakare. Bus
dėstoma visos žinios reika
lingos gavimui pilnos pilie
tybės. Registruokitės telefonuodami Nationa 1 i t i e s
Service Center, 781-4560.

MIRĖ

• Grandinėlė

vėl pakvies
ta Kanadon. Spalio 26 d. ji
atliks programą Bendruo

Rugsėjo 27 d. mirė ilga
metis Clevelando gyvento
jas Antanas P. Pačkauskas,

menės ruošiamoje Kanados
Lietuvių Dienoje Toronte.
Clevelando visuomenė šį
grupės šokėjų ir muzikantų
pasirodymą turės progos
pamatyti spalio 13 d., sek
madienį, 3 v. p. p. WHK
Auditorijoje, 5000 Euclid

75 m. amžiaus. Palaidotas
rugsėjo 30 d.

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

SPALIO 5 D. Literatūros va
karas. Rengia L. Enciklopedija.

SPALIO 13 D. Grandinėlės
koncertas WHK salėje.
SPALIO 19 D. LithuanianVillage metinis koncertas - balius.
SPALIO
26 D, koncertas.
Programą atlieka St. Baras,
A. Kuprevičius ir
E. Kuprevičiūtė-Bergienė. Ren
gia JFK-tas.

Iš Australijos atvykęs rašytojas s. A. Krausas Clevelande da
ręs pranešimą apie Vydūną, turėjo progos pasidalinti mintimis
su skautininkėm ir skautininkais. Nuotraukoje iš kairės: skauti
ninkai: G. Juškėnas, P. Karalius, S. Gedgaudienė, N. Kersnauskaitė, A. Krausas, M. Puškorienė, V. šenbergas ir A. šenbergienė.
V. Bacevičiaus nuotrauka
lis Music School Settlement sa
lėje.

LAPKRIČIO 9 D. L.V.S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.
LAPKRIČIO 9-10 D. s. K.
Kodatienės kūrinių paroda Čiur
lionio Ansamblio namuose.
Rengia Clevelando Skautininkių
draugovė.

GRUODŽIO 8 D. Partizanės
moters paminėjimas. Rengia
DLK Birutės d-jos Clevelando
įkyrius.
GRUODŽIO 31 D. Naujųjų
Metų sutikimas Naujosios pa
rapijos salėje. Rengia LB abie
jų apyL valdybos.

LAPKRIČIO 3 D, 8 v.v. pia
nisto Antano Smetonos rečita-

RETAIL
SYSTEMS
ANALYSTS
FOR

NCR
CENTURY
SER1ES
Extremely successful marketing of
the NCR Century Series Systems has
created the need for additional hire
of ęualified systems analysls in the
Detroit area.
Qua!ifications:

PASIKEITIMAI SOCIETY NATIONAL BANKE. George G.
Litzko, Society National Banko ekzekutyvinis viceprezidentas, pa
skirtas platesnėms pareigoms. Bankiniuose reikaluose jo vietoje
dirbs Richard C. Garretson, kuris išrinktas senioru vicepreziden
tu.
Jstaigos taryba taipgi išrinko Horst E. Redetzki asistentu vi
ceprezidentu ir Arnold A. Calcagni, kuris pradės dirbti spalio 1 d.
kasininko padėjėju.

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS

2 or more yrs. experience in programming (Cobol desired).

vės.
Lietuvių kultūrinio dar
želio valdyba irgi prisideda
prie programos. Lietuviš
kus šokius išpildys Čiurlio

Possess the skilia necessary for a
successful magnetic file instaliation.

Be able to advise and recommend
documentation procedures for sys
tems designs for initial applications.

nio Ansamblio tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Ni
jolės Motiejūnienės ir M.
Aukštuolio.

• Vyksta į Rochesterį.
A. L. Tautinės Sąjungos
Rochesterio skyrius rengia
a. a. Antano Olio 10 metų
mirties sukakties minėjimą
šeštadienį, spalio 5 d. Kal
bai pasakyti pakviestas K.
S. Karpius, kur ta proga pa
rodys ir prezidento A. Sme
tonos Clevelande atsilanky
mo ir vėliau jo laidotuvių,
ir Lietuvių kultūrinio dar
želio filmus.

6835 Superior Avė.

Telef. 391-i 143

Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

Ability to establist and maintain
schedules for enlire system, programniing and conversion proce
dures.

lando lietuvių organizacijas.

Software knowledge

dienomis įvairūs kiti valgiai.

Starting salary will be competitive.
Complete
fringe
benefit
program
100',; company paid.

Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

If you see no future in your curent
position, and are seeking a challenge
in the relail EDP field. No overnight
travel.
We invite your response. Selected applicants wil enjoy a permanent and
lucralive career.
Inlervievvs in contidence- evening if
desired. Phone M r. Lew Knabel, Personnel Director, (3 13) 873-5500 pr
send resume.

SUPERIOR
SAVINGS

NCR

MENO PARODA

2875 W. Grand Blvd.

Plačiai žinomas dailinin
kas Antanas J. Vaikšnoras
su kitu savo draugu daili
ninku Thomas S. Yurcich,

LAPKRIČIO 16 — Lietuvių
Krikščionių Demokratų Cleve
lando Skyriaus parengimas.

(At John Lodge Xway)
Detroit, Mich. 48202

Grandinėlės šokėjai Kazys Razgaitis ir Ingrida Raulinaitytė.

An l.qual Opportunity Employer
(100-101)

Main Office: $,NC* ',0’
798 EAST 185th STREET

k
Over 50 years
as savings and home loan

speciilisis

T. C LAI R
SAVINGS

6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

W

HOME and
REMODELING
LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ali savings deposited through

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

OCTOBER 15th EARN

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

5

l\IOW
LOCATiaiMS

Main Office: 813 EAST 185th STREET - 26000 LAKE SHORE BLVD.
6235 ST. CLAIR AVENUE

Savings Certificates available

•

25000 EUCLID AVENUE

6135 VVILSON MILLS ROAD

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
361-1763

936 East 185th Street
531-7770

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
ir su kitais asmenimis pa
sitarti
aktualiais
klausi

TARĖSI DIRVOS
REIKALAIS

mais.

Į Dirvos rengiamą kon
certą Clevelande, rug3ėjo
28 d. atvykę iš Chicagos
ALT
S-gos
pirmininkas
Teodoras
Blinstrubas
ir
ALT S-gos centro valdybos
iždininkas Kazimieras Po
cius, kuris kartu yra Dir
vos generaliniu įgaliotiniu
Chicagoje, sekmadienį bu
vo susitikę su Vilties drau
gijos pirm. Aleksu Laikūnu, iždininku Vincu Juod
valkiu ir Dirvos red. Vytau
tu Gedgaudu pasitarti Dir
vos reikalais. Pasitarime
negalėjo dalyvauti Vilties
Draugijos
sekretorius
ir
Dirvos reikalų vedėjas K.
S. Karpius, tą dieną skai
tęs paskaitą Detroite Anta

• Korp! Neo-Lithuania
New Yorko metinis banke
tas šiais metais įvyksta
lapkričio 2 d. Travelers Hotel prie La Guardia aero
dromo.

• Albinas Stadalninkas,
d i p lomuotas ekonomistas,
po trumpos ligos mirė rug
sėjo mėn. 23 d. sulaukęs 64
metų, Stamford, Conn.
Lietuvoje velionis ėjo at
sakingas pareigas Lietuvos
žemės Banke ir Ūkio Ban
ke. 1949 m. atvyko į Ame
riką ir nuo tada su šeima
gyveno Stamford, Conn.,
kur dalyvavo lietuviškame
veikime ir dirbo keliose fir
mose tvarkydamas jų at
skaitomybę.
Nuliūdime paliko žmoną

no Olio minėjime.
Be to, T. Blinstrubas ir
K. Pocius dar buvo susitikę

Naujai išrinktoji Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Centro valdyba buvo susirinku
si Clevelande pirmam posėdžiui ir pasiskirstė pareigomis. Nuotraukoje valdybos nariai posėdžio metu.
Sėdi iš kairės Romualdas Bublys -- valdybos narys, Rimvydas Minkūnas -- iždininkas, dr. Stepas Ma
tas -- vicepirmininkas, Mečys Balys — sekretorius, Juozas Augustinavičius — narys PLIAS reika
lams ir pirmininkas Jaunutis P. Nasvytis. Nuotraukoje trūksta valdybos nario teisės reikalams Bro
niaus Galinio. ALIAS skyriai korespondenciją Centro valdybai prašomi adresuoti šiuo adresu: J. P.
Nasvytis, 1600 Terrace Rd. Apt. 1605, Clevland, Ohio 44112, Iždo reikalais kreiptis Į R. Minkūną šiuo
adresu: 6911 Seven Hills Blvd., Seven Hills, Ohio 44131.________________ V. Pliodžinsko nuotrauka
Valeriją, sūnų Romą, duk
terį Nijolę ir žentą Joną
Ulėnus gyvenančius Long
Island, N. Y. ir brolį Vy
tautą su šeima, Los Ange
les, Calif.
Velionis, po gedulingų
mišių, rugsėjo 26 d. palai
dotas Stamford, Conn.

ONAI PALUBINSKIENEI
Skaityk ir platink
DIRVĄ

ir jos seseriai Z. MIKOLAITIENEI,

BOSTON
ŠALPOS VAKARIENĖ
Spalio 5 d., sekmadienį, 5
vai. po pietų Lietuvių Pilie
čių Draugijos auditorijoje,
So. Bostone, Balfo skyrius
rengia
šalpos
vakarienę.
Kalbėtoju bus Balfo reikalų
vedėjas kun. P. Geisčiūnas.
Meninę dalį atliks balerina
Danutė
Lukauskaitė
iš

Lietuvoje mirus jų mylimam broliui,

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami
ir kitokiom progom Dirvai
aukas atsiuntė:
L. Pračkaila, Cicero.......2.00
Worcesterio skautai........ 20.00

A t A

ALBINUI STADALNINKUI

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū

Montrealio. Bus ir šokiai.
Toks Balfo parengimas
yra tik kartą metuose. Pa
rengimo visas pelnas eina
Balfo šalpai.
Balfo Bostono
skyrius
taip pat skelbia ir piniginį
vajų nuo spalio 1 iki gruo
džio 1 dienos. Būkime dos
nūs.

G. Gepneris, Chicago ..... 2.00
B. Galinis, Dorchester ... 2,00
V. Venckus, Venezuela ... 7.00
E. Stepas, Cleveland ......... 5.00
B. Galinis, Dorchester ... 20,00
J. Barzevičius, Toronto .. 2.00
S. Geldys, Belleville ........ 2.00
J. Rauktys, Santa Monica 1.00
ALTS Chicagos Skyrius .. 15.00
A. Ruigys, Los Angeles 2.00
L. Almario, Lockport .... 3.00
A. Andriušis, Boston ...... 2.00
A. Bačiulis, Quincy ....... 3.00
P. Šukys, Cleveland ...... 2.00
J. Sidagis, Detroit ......... 2.00
J. Telksnys, Great Neck 2.00
Nationalities Movement
Cleveland ............ 10,00
J. Misčikas, Miami ........ 5.00
X.Y. Cleveland ................ 8.00
Įą.X .......................
200.00
A. Virkutis, Chicago ....... 5.00
A. Šležas, Dorchester .... 2.00
J. Bartkus, Chicago .......... 7.00
E. Vizgirda, Detroit ...... 15.00
I. Šamas, Cleveland ....... 2.00
S. Daučanskas, Chicago .. 1.00
L Miglinas, Cleveland ... 2.00
O. Mitinąs, New York .... 2.00
L. Barmus, Chicago ...... 3.00
A. Vasiliauskas, Columbus 1.00
A. Čerkesaitė, Montreal.. 2.00
P. Žilys, Chicago............... 2.00

B. Kasakaitis, Chicago .... 2,00

Aukotojams tariame nuo
širdų ačiū.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
RUDENS BALIUS
ALT S-gos Chicagos sky
rius spalio 26 d., šeštadie
nį, Balio Pakšto salėje ren
gia tradicinį Rudens Balių
su įdomia programa. Chica
gos lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti ir malo
niai praleisti vakarą.

mirus, jo žmonai VALERIJAI, dukrai NIJOLEI

dime

ir JONUI ULĖNAMS, sūnui ROMUI, broliui VY
TAUTUI su šeima, ALBINUI VARNUI ir kitiems
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Stasys Astrauskas
Vladas Blinstrubas

V. ir G. Lapenai
Y. ir E. Kaminskai
E. ir A. Mickevičiai

—

A. A.

Mielam Tėveliui

ALBINUI STADALNINKUI

A. A.

mirus, gilaus liūdesio prislėgtus: velionio žmoną

VILIUI ŠVARCUI

VALERIJĄ STADALNINKIENĘ, dukrą NIJOLĘ

mirus, mielą kolegą DR. POVILĄ, Jo šeimą ir
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

ULĖNIENĘ, sūnų ROMĄ, brolį VYTAUTĄ ir jų

šeimas bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučia

dime

Irena ir Leonas Kriaučeliūnai

J. Matusevičius, A. Strimavičienė
A. Vaišnys, K. ir A. Krulikai

A. A.

A. A.

Jurgiui Peteriui
mirus, žmonai

JANINAI,

sūnui VIKTORUI

VYTAUTUI KRIŠTOLAIČIUI
su

šeima, reiškiame gilią užuojautą

Ona ir Bronius Pulkaunikai
Danguolė ir Eugenijus Bartkai

A. A.

jurgiui

Peteriui

mirus, jo žmonai JANINAI ir sūnui VIKTORUI

mirus, jo brangiai seseriai JUOZEI KRIŠTOLAITYTEI-DAUGĖL1ENE1 ir jos artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą

Alfonsas ir Ona Mikulskiai

A. A.

MARGARITAI TARUTIENEI

su šeima reiškiame nuoširdžiausią užuojautą liū

mirus, ramovėną ZIGMĄ TARUTĮ, dukteris, sese

desio valandoje

ris, brolius ir gimines nuoširdžiai užjaučia

Valteris ir Olga šiferiai
Ona ir Juozas žemaičiai

L.V.S. Ramovė Clevelando
Skyriaus Valdyba

A. A.

Jurgiui Peteriui

MARGARITAI TARUTIENEI

ir visiems artimiesiems, gilią užuojautą reiškia

Petras ir Nijolė Maželiai

mirus, jos vyrui, dukterims

PADĖKITE IŠRINKTI
NIXON’Ą!
• Jei (ik remi N'ivon'o kandidatūrą, dar šiandien
įsijunk į šį komitetą!

• Paremk visą rinkiminę akciją savo pinigine auka!
LITHUANIAN-AMERICAN NATIONAL
COMMITTEĖ TO ELECT NINON AND
AGNFAV.

A. A.

mirus, žmonai JONEI, sūnui VIKTORUI su šeima

Margutis, persikėlęs į naujas patalpas, 2422 W. Marąuette Rd.,
Chicagoje, (rengė radijo studiją. Neužilgo numatoma pradėti tie
sioginę radijo programą transliaciją. Nuotraukoje studijos techni
nis vadovas švitrius Gotceitas ir programą pranešėjas Romas Sakadolskis atlieka studijos Įrengimo darbus.
P. Petručio nuotrauka

ROMAI TATARŪ-

NIENEI, RASAI ŠUKIENEI ir jų šeimoms reiš
kiame giliausią užuojautą

V. B. Petkai, V. D. Ramoniai,
P. A. Petraičiai ir L. R. Petruliai

Pirmininkai — Vytautas Abraitis, Eugenijus
Bartkus ir Leonardas Valiukas.
Dar šiandien atsiliepk, rašydamas komiteto kasinin
kui. Duok savo pilną vardą ir pavardę, tikslų adresą
ir pagal išgales pasiųsk piniginę auką. Kasininko
adresas: Mr. Juozas Kojelis, 2751 Colby Avenue,
Los Angeles, Calif. 90061.

