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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TARPTAUTINIAI FINANSAI
Kapitalistinis pasaulis yra susiorganizavęs daug tvirčiau 

finansiniai negu politiniai.
Vytautas

Mažiau dėmesio negu 
įvairūs politiniai įvykiai 
bei Vietnamo karas su
silaukė praeitą savaitę 
Washingtone Sheraton - 
Park viešbutyje įvykęs 
tarptautinio valiutų fon
do, kuriame dabar daly
vauja net 104 kraštai, vi
suotinis metinis susirin- 
kimas. Gal todėl, kad čia 
visai nebuvo demagogi
nių kalbų ir visi dalyviai 
daugiau negu politiniam 
gyvenime supranta, kad 
ūkinės bėdos viename 
krašte netrunka persi
mesti ir į kitus kraštus. 
Ne be to, kad ir čia ne
būtų nuomonių skirtumų. 
Sakysim, Prancūzijos, 
kuri veda karą prieš do
lerį, finansų ministeris 
Michel Debre pasisakė 
prieš platesnę pagalbą 
su infliacija kovojan
čiam kraštui dėl tos prie
žasties, kad toji pagalba 
tik nudelsia reikalingą 
sprendimą, kuris yra grį
žimas prie aukso stan
darto.

Mat, Prancūzija šian
dien pergyvena savo ‘ūki
nį stebuklą’, kurį Vakarų 
Vokietija ir kiti Europos 
kraštai buvo pergyvenę 
anksčiau. Dabar jie jau 
kenčia nuo tos gerovės 
pertekliaus, kuri paašt
rino visą eilę socialinių 
ir finansinių problemų. 
Prancūzija ūkinės gero-

Meškauskas

vės viršūnę pasiekė lė
čiau ir todėl tikisi ja il
giau pasidžiaugti, nors 
streikų banga, kuria dir
bantieji nori didesnės da
lies krašto pelne, rodo, 
kad ir Prancūziją gali iš
tikti toks pat likimas. 
Todėl Debre buvo gana 
ramus.

Aplamai imant, proce
sas yra toks. Kurio nors 
krašto valiuta‘suminkš
tėja’, jei jame staiga 
pradeda kilti kainos. 
Taip prasidėjusi inflia
cija išbaido vartotojus 
kurie puola pirkti piges
nes užsienio prekes, kar
tu padidėjusi prekių kai
na stabdo jų eksportą. 
Toks eksporto sumažė
jimas ir importo padidė
jimas sumažina aukso ir 
užsienio valiutos atsar
gas t.y. t savosios valiu
tos padengimą. Žinoma, 
valstybė gali su tuo ko
voti varžydama importą, 
tačiau tas savo keliu vei - 
kia į kitų valstybių ge
rovę. Tokiu būdu prak
tiškai visi kraštai yra 
suinteresuoti, kad vi
sos valiutos būtų pasto
vios ir bėdos atveju 
gautų pagalbos. Finan
sininkai gerai atsimena 
1931 m., kada kai kurios 
vokiečių bendrovės bei 
bankai sustabdė savo mo
kėjimus. JAV po to atšau
kė visus trumpalaikius

ŠIANDIEN IR RYTOJ
KAS ATSITIKO SU MA O TSE-TUNGU? Ar jis dar gyvas? 

Toks klausimas iškilo stebint paskutiniuosius įvykius Kinijoje, 
kai net per "raudonosios gvardijos" suruoštas manifestacijas jis 
nepasakė nė vieno žodžio. Nuo to laiko, kai pernai buvo paskleis
ti gandai, kad Mao sunkiai serga, jis daugiau neprabilo į savo tau
tiečius.

"Raudonosios gvardijos" suruoštose manifestacijose Mao pasi
rodė šalia savo įpėdinio Lin Piao, bet pasiliko tylus. Lin Piao pra
dėjo kalbą, sakydamas: "Prezidento Mao vardu aš jus visus sveiki
nu!" Kodėl Mao pats nesikreipė į minią? Kodėl buvo paskleistas 
tas plepalas apie jo rekordinį plaukimą? Kodėl kinų kompartija vi
sur stengiasi pabrėžti, kad jis pats asmeniškai vadovauja didžiajai 
kinų kultūrinei proletariato revoliucijai? Kas tikrumoje yra atsiti
kę su Mao?

į. šį klausimą galimi du atsakymai.
1. Mao jau seniai yra miręs ir Lin Piao naudojasi panašuoliu,. 

kad legalizuoti ir sustiprinti savo valdžią. Bet kinų kompartijoj 
yra didelis nesutarimas ir grėstų dar didesnis pavojus, jei ši ap
gavystė iškiltų aikštėn. Pagaliau, vargu ar Mao žmona sutiktų su 
tokia "kombinacija".

2. Galimas dalykas, kad Mao, po kelių ištikusių apoplekcijų 
nebegali kalbėti. Tik žmona ir keli artimieji gali suprasti jo mur
mėjimus, nors šiaip jo protas sveikas. Čia gal ir randamas tas 
pateisinimas, kodėl jis nebekalba į savo tautiečius. Taip pat daro
si labiau suprantamas jo žmonos iškilimas kompartijos vadovy
bėje, kai anksčiau ji nepriklausė partijai. Mao su žmonos pagalba 
posėdžiuose gali susikalbėti su Lin Piao ir artimaisiais bendra
darbiais.

Gal ši hipotezė bus teisingiausia.

V
NEW YORKE vienas pramonininkas supažindino Sovietų mi

nistrą Gromiką ir JAV ambasadorių Goldbergą su naujai pagamin
tu informatoriumi (computeriu).

-- šis aparatas atsako į visus klausimus, -- sako jis.
— Ar jūs esate tikras? -- klausia Gromiko.
— Visiškai. Išbandykit.
Gromiko parašė kelis žodžius ir įkišo aparatan. Už kelių se

kundžių buvo gautas atsakymas, sukėlęs sovietų ministrui juoką.
— Aš užklausiau kokia bus Amerika po dvidešimties metų. 

Atsakymas: "Amerika bus socialistinis kraštas".
-- Leiskit man tą patį klausimą pakartoti Sovietų Rusijos at

žvilgiu, — pasisiūlė Goldbergas.
Vėl buvo pakartota panaši procedūra, bet kai buvo gautas at

sakymas, Goldbergas patraukė pečiais nesuprasdamas*
— Kas yra? -- paklausė Gromiko.
-- Aš nemoku perskaityti atsakymo. Jis parašytas kiniškai;

(vg)

kreditus Europai ir re
zultate prie jau buvusios 
ūkinės krizės prisidėjo 
dar ir valiutų krizė, ku
rios bėgyje kiekvienas 
kraštas kovojo su kitu.

Kad kas nors pana
šaus neatsitiktų dabar, 
šalia 1944 m. sukurto 
Tarptautinio Valiutų Fon
do yra dar dvi tarptau
tinės institucijos, kurios 
turi net daugiau reikš
mės už pirmąją. Tai de
šimties turtingųjų kraš
tų arba Paryžiaus klu
bas ir Baselio 8 Euro
pos valstybių klubas. Pir
majam klubui priklauso 
JAV, D. Britanija, Japu* 
nija, Kanada, Italija, V. 
Vokietija, Olandija, Bei - 
gija, Prancūzija ir Šve
dija. Antrajam priklauso 
tos pačios Europos vals
tybės plius Šveicarija. 
Tuos klubus sudaro tų 
valstybių emisijos bankų 
valdytojai kartu su finan
sų ministeriais. Tarp 
pirmųjų viešpatauja toks 
didelis pasitikėjimas, 
kad jie ar jų įgaliotiniai 
telefonu padaro milžiniš
kas transakcijas. Londo
nas net per bilijoną do
lerių vertės, o Frank
furtas per 750.000.000 
dolerių vertės per dieną. 
Svarbiausias tų tran
sakcijų tikslas yra iš
laikyti narių vaiiutos kur
są ir ‘ištaisyti’ vyriau
sybių klaidas, kurios iš
šaukė infliaciją.

Taip, pavyzdžiui, 1964 
m. pavasarį Italiją išti
ko rimta valiutos kri
zė. Kainos pakilo 7%.

Be žodžių...

Dėl to eksportas galė
jo pakilti tik 8%, tuo tar
pu importas padidėjo 
24%. Aukso ir užsienių 
valiutų atsargos suma
žėjo iki tokio laipsnio, 
kad kiekvienas norėjo ga
limai greičiau atsikraty
ti savo lirų atsargomis. 
Italijos emisijos banko 
prezidentas kreipėsi į Pa
ryžiaus ir Baselio klubus 
ir per 24 valandas gavo 
vieno bilijono dolerių 
kreditą. Kartu ministe
ris pirmininkas Moro 
griebėsi priemonių kraš
to ūkiui stabilizuoti: pa
didino mokesčius, pa
brangino kreditą, padi
dino įmokėjimus už pir
kimus išsimokė j imui.
Po metų Italija galėjo 
grąžinti jai patikėtą kre
ditą.

Nuolatinis ligonis ir 
mūsų minėtų klubų kli- 
jentas yra D. Britani
ja. Ją tačiau klubo na
riai remia ne dėl kokios 
ypatingos meilės, bet 
dė to, kad dar ir dabar 
30% viso pasaulio preky
bos sandėrių yra atlie
kami britų svarais. Tos 
valiutos kritimas įneš
tų daug painiavos ir ne
numatytų nuostolių, to
dėl abu klubai britus ir 
remia. Kaip tik britų 
pavyzdys ir duoda pa
grindo prancūzų reika
lavimui pereiti prie auk
so standarto, t.y. nuvai
nikuojant svarą ir dole
rį, kurie iki šiol valiu
tų tarpe vis laikomi auk
sui lygiais ‘karaliais’. 
Tačiau tokia reforma ne

būtų naudinga nei tiem 
dviem kraštams nei pa
galiau kitiems, todėl 
Prancūzija kol kas nesu
silaukė daug talkos. Da
bartiniame Tarptautinio 
Valiutų Fondo suvažia
vime ją palaikė tik bu
vusi jos kolonija Afri
koje Chad.

Tas Tarptautinis Va
liutų Fondas (Interna- 
tional Monetary Fund), 
kurio priešakyje stovi 
žinomo humanitaro ir 
džiunglių gydytojo dr. 
Schweitzerio anūkas 
Pierre-Paul Schweitzer, 
dėl savo didumo mažiau 
paslankus negu P ary- 
žiaus ar Bazelio klubai. 
Į tą fondą kiekvienas

(Nukelta į 2 psl.)

ZIP CODE 
SAVAITĖ

* PAŠTO SIUNTŲ pri
statymo plėtotė nuolat 
reikalinga pašto įstaigų 
ir jų darbo metodų mo
dernizacijos ir greito 
prisitaikymo prie au
gančių reikalavimų. Vie 
na iš tokių priemonių ir 
yra ZIP Code įvedimas. 
Tai nėra vien tik zonos 
numerio pakeitimas ar 
papildymas, bet reika
linga priemonė moder- 
niškesniam pašto pa
skirstymo priemonių pa
naudojimui. Pagal ZIP 
Code pašto siuntų skirs 
tymas ir pristatymas ža 
da būti greitesnis ir tiks

VIRŠUJE: Retas įvykis Cle
velande. Du dideli muzikiniai 
vienetai -- Toronto Varpo cho
ras ir Čiurlionio ansamblis 
bendromis jėgomis Clevelan
de davė koncertą, kuris sutrau
kė pilną salę klausytojų. Nuo
traukoje LB II apyl. pirm. Mik
šys po koncerto dėkoja progra
mos atlikėjams. Prieky iš kai
rės stovi: sol. Verikaitis, soL 
Stankaitytė, Varpo choro diri
gentas Gailevičius, kanklininkių 
vadovė Mikulskienė ir Čiurlio
nio ansamblio dirigentas Mikuls - 
kis. Dešinėje LB II apyl. pirm. 
Mikšys.

V. Pliodžinsko nuotrauka

lesnis. Neveltui ir JAV 
prezidentas Johnsonas 
savo specialia proklama
cija paskelbė spalio 10 
iki 15 d. savaitę ZIP Co
de savaite, kviesdamas 
visus palengvinti tiksles
nį pašto siuntų skirsty
mo ‘ ir pristatymo metodų 
įvedimą.

Laikraščiai, jų tarpe 
ir Dirva, taip pat priva
lo prisitaikyti prie nau
jos tvarkos reikalavimų. 
Kiekvienas prenumera
torius palengvins ir laik
raščiui ir sau pašto pri
statymą, parodęs dėmesį 
tiems reikalavimams. O 
tai atlikti nesunku — nau 
dojant prie siuntėjo ir 
gavėjo adreso ZIP Code 
numerį.

IŠ VISO PASAULIO

* GYNYBOS SEKRETORIUS 
Robert S. McNamara, lydimas 
naujojo valst. sekretoriaus pad. 
N. Katzenbacho ir karinio šta
bo narių, savaitę laiko praleis 
Vietname, tiriant karinius rei
kalavimus ir tolimesnes per
spektyvas.

* IŠ EGIPTO ateinančiomis 
žiniomis Kaire suimta eilė Žmo
nių, bandžiusių atkurti komu
nistų partiją.

* JAV NEGRŲ integracijos 
vadovai, ypatingai Martin Lu- 
ther King jr.» rodo susirūpi
nimo pralaimėjimais integra
cijos srityje ryšium su "juo
dosios jėgos" organizacijų ir 
riaušių miestuose įtaka į bal
tųjų nuotaikas. Tos nuotaikos 
atsiliepė jau Kongrese ir Sena
te svarstant įvairius integraci
jos ir pilietinių teisių įstaty
mus. šią savaitę šaukiamoje 
negrų vadų konferencijoje nu
matoma svarstyti, kiek "juodo
sios jėgos" problema ir negrų 
ekstremistinės organizacijos 
skiriasi nuo santūresnių orga
nizacijų ir jų vadovų filosofijos. 
Ko gero, gal teksią nuo negrų 
ekstremistų aiškiai atsiriboti.
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ŽMOGAUS PASTANGOS SKRAIDYTI
/

Jau gilioje senovėje 
žmogus, įsižiūrėjęs į 
paukščius, panoro oru 
skraidyti — ir iki mūsų 
dienų skraidymas išto
bulinta tiek, kad jau ren
giamasi dausomis keliau
ti į mėnulį. Tam galimy
bės darosi visai tikros.

Graikų mitologijoje 
minima Daedalus ir jo sū
nus Ikarios-, bandę skris
ti oru. Daedalus padirb
dinęs sparnus sau ir sa
vo sūnui, ir jiedu paki
lę į orą. Ikarios iškilęs 
tiek aukštai, kad saulės 
karštis sutirpdinęs vaš
ką kuriuo sparnai buvo 
sulipdyti — jis nukrito 
į jūrą ir žuvo.

Viduramžiais, vakarų 
Europoje, vienas drąsuo
lis pasidirbdino sparnus, 
bet jau ne vašku sulipi
nęs, ir įsitikinęs kad tik
rai galės skristi, sušau
kė miėstelio gyventojus 
į aikštę, įsilipo į aukštą 
bažnyčios bokštą, užsi
dėjo sparnus, pasišoko 
skristi — ir žiūrėtojų 
akivaizdoje nukrito ir už
simušė. Tai du padavi
mai apie pastangas pa
mėgdžioti paukščius 
sparnais skristi.

Vėlesniais viduram
žiais, ir ypatingai dve
jeto praėjusių šimtme
čių eigoje, bandymams 
iškilti ir pasilaikyti ore 
prigaminta visokiausių 
priemonių, visu įnirtimu 
bandyta rasti padargas, 
kuriuo 
skristi 
je tais 
mušta.

Įsižiūrėję į kylančius 
aukštyn dūmus pradėjo 
naudotis dūmų pagalba: 
prileidus balionus dū-

žmogus galėtų 
oru, ir daugumo - 
pabūklais užsi-

Tarptautiniai 
finansai...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kraštas pagal savo pajė
gumą turi padaryti tam 
tikrus įmokėjimus, ku
riu ketvirtadalis turi bū
ti auksu. Šiuo metu fon
das turi tokių įnašų per 
20 bilijonų dolerių ver
tės. Didžiausias įna
šas yra JAV (per 5 bi
lijonus), D. Britanijos 
(2,5 bilijono) ir Vakarų 
Vokietijos (1,25 bilijono 
dolerių). Fondo tikslas 
padėti išlaikyti valiutų 
pastovumą, tačiau jo už 
davinys vis daugiau sun
kėja, nes daugelis, jei 
ne visi naujų kraštų, su
sikūrusių po 2 pasauli
nio karo, yra labai blo
goje ūkinėje būklėje. Jų 
produkcija neišlaiko tem
po su gyventojų didėjimu 
Valstybės pasekretorius 
George Bali fondo posė
dyje įspėjo, kad "nė vie
na valstybė, susidūrusi 
su rimtu mokėjimu ba-- 
lansų deficitu, negali ti
kėtis išsigelbėti vien fon
do pagalba, nes tai tik pa 
didins jos įsiskolinimą 
užsieniui". Toks kraš
tas, įskaitant ir pačias 
JAV, turįs griebtis ir 
vidaus priemonių tam 
deficitui išlyginti. Šiuo 
metu JAV iš dalies dėl 
karo Vietname ir infliaci
nių tendencijų pačiame 
krašte praranda apie 1,3 
bilijonų dolerių aukso 
per metus, tačiau to ne
paisant, doleris vistiek 
dar yra labai stiprus — 
kiti kraštai turi daugiau 
bėdų.

K. S. KARPIUS 

mais, manyta kad jie, 
turį ypatybę kilti į aukš
tumą, iškels ir žmogų. 
Iš to mažai buvo nau
dos. Bet tas laipsniškai, 
privedė prie naudojimo 
įvairių dujų. Ir jos buvo 
priežastimi daugelio drą
suolių mirties, nes kad 
ir pradėjęs kilti pabūk
las, užsidegdavo.

Balionai, vis didinta, 
ir vis daryta bandymai, 
iki 1785 metais balionu 
perskrista iš Anglijos į 
Prancūziją. Tai jau bu
vo skaitoma dideliu lai
mėjimu. Vėlesniais ban
dymais kitose šalyse, ba
lionais atlikta kelionės 
po kelis šimtus, ir viena 
virš tūkstančio mylių.

Dujų naudojimą ple
čiant, prieita prie pakei
timo balionų (apvalių) į 
agurkui panašius dujo
mis užpildytus dirižab
lius. Pereito šimtme
čio pabaigoje vokietis 
Zeppelinas pasiekė veik 
tobuliausio dirižablio, ir 
manyta, kad zeppelinai 
bus oru susisiekimo iš
sprendimas. Keliuose 
kraštuose daryti bandy
mai, Italijoje, Vokieti
joje, Prancūzijoje ir 
Amerikoje, su dirižab
liais daugumoje vis bai
gėsi tragiškai. Neiš
sprendė dalyko ir vėliau 
pradėtos naudoti dujos, 
kurios buvo pripažintos 
saugiomis.

Išgarsintas Zeppelino 
dirižablis, pavadintas 
Hindenburgu, atskrido į 
Ameriką dar 1937m. Bet 
gegužės 6 d. dujoms už
sidegus susprogo, žuvo 
36 žmonės. Ta katastro
fa padarė galą dirižab
lių naudojimui.

LĖKTUVAI
1903 metais du ameri*- 

kiečiai broliai Wright pa
dirbdino lėktuvą jau sun
kesnį už orą, galvodami 
kad motoru varomas 
lėktuvas turės pakilti į 
orą. Jis tikrai motoro jė
ga buvo įlėkdintas ir pa
kilęs aukštyn nuo žemės 
paskrido keletą sekun
džių apie 200 metrų. Iš 
to lėktuvo išsivystė tai, 
kas jau tikrai vertas bu
vo lėktuvo vardo. Tie 
lėktuvai vadinta ir mo
noplanais, ir biplanais 
ir aeroplanais, pagal jų 
rūšis. Jie nulėmė paga
liau ir karus, ir davė 
žmogui greitą susisieki
mą su plačiu pasauliu 
per kalnynus ir vandeny
nus. Su jais negali susi
lyginti ir paukščiai.

Tiek atsiekęs, žmogus 
vis nepasitenkino. Pra
dėjo galvoti apie erdvės 
kūnus, apie kelionę į mė
nulį. Šiam tikslui gali
mybę atidarė išvysty
mas raketų. Jomis jau 
užpildyta mūsų žemės 
skritulio erdvė, įvai
riems tyrimams, ir bu
vo paleista raketos ar
tyn saulės.

Raketomis pasiekta 
mėnulis nufotografavi- 
mui jo, ir daroma ban
dymai skraidyti erdvėje 
su žmonėmis, 
jau paruošimu 
bių nukeliauti 
ir sugrįšti.

Nuskristi į mėnulį 
kaip pastaras bandy
mas atlikta jo fotografa
vimui, raketai ima apie 
90 valandų laiko. Iki pa
siruoš tai kelionei su* 
žmonėmis, ir sugrįšti, 

kas yra 
galimy- 

į mėnulį

greitis gali būti dar pa
didintas, nuskridimo lai
kas sutrumpės.

MENULIS IR ŽEME

Žemės skritulys yra 
saulinės sistemos devy
nių planetų narys. Sau
lė yra apie 93 milijonai 
mylių nuo žemės.Mėnu
lis vos 240,000 mylių at
stu. Tai palyginamai ne
toli, raketų greičiu ke
liaujant po kelioliką tūks
tančių mylių į valandą.

Žemės dydžio diamet
ras yra apie 8,000mylių 
mėnulio - apie 2,106. Kai 
žemės ir kitų planetų li
kimas priklauso nuo sau
lės, mėnulio — nuo že
mės. Žinom, kad žemė 
apkeliauja saulę per 365 
dienas ir apie 6 valan
das. Mėnulis kartu su 
žeme keliaudamas ap
link saulę, savu keliu ap
suka žemės skritulį kas 
27 dienos ir 20 minučių.

Pusę tų 27 dienų mė
nulis randasi tarp že
mės ir saulės, pradin
gęs saulės spinduliuose. 
Į saulę atsukta jo pusė 
yra verdančio karščio, o 
į mus atsukta tamsi pu
sė turi apie 250 laipsnių 
šalčio.

Per taip vadinamą pil 
natį mėnulis būna nuėjęs 
į žemės skritulio pusę 
toliau nuo saulės. Tada 
naktį mesmėnulįmatom 
visu skaistumu, nors jis 
tada būna apie 500,000 
mylių toliau nuo saulės.

Svarbu suprasti, kad 
žemei sukantis aplink sa
vo ašį kas 24 valandos, 
mėnuliui einant aplink 
žemę kas 27 dienos, su 
žeme skriejančia ap
link saulę tas 365 dienas 
su žeme kartu keliauja, 

8
STIKLINĖS 
BONKOS
BE DEPOSITO —
NEGRĄŽINTINOS

Kur tik rasite pramogaujančius, rasite ir Stroh’s 
liepsna darytą skonį 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.

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga...

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

93 milijonų mylių nuo 
saulės atstume, ir mė
nulis. Taigi mėnulis ne
stovi toje pačioje vieto
je nei vieną valandą.

Taip esant, nuskristi 
nuo žemės į mėnulį tie
siog ten kur jis mato
mas, negalima. Kadangi 
raketai nukeliauti į mė
nulį ima apie keturias 
dienas, tai mėnulis bus 
nukeliavęs pirmyn savo 
rate aplink žemę daug 
tūkstančių mylių iš tos 
vietos, kur jis buvo ma
tomas prieš keturias die
nas, ten taikinta raketa 
mėnulio visai nerastų.

Erdvių žygiams ruoš
ti mokslininkai turi ap
skaičiuoti — ir apskai
čiuoja gana tikrai — kad 
raketa turinti nusileisti 
ant mėnulio po 90 valan
dų, paleista į erdvę kil
tų ir aukštyn, ir skristų 
tolyn į ten, kur mėnulio 
dar nėra.

Erdvėmis skraidyti pa
lengvinimui pasitarnau
ja du kiti svarbūs gamtos 
priedai: galimybė išsilai
kyti raketai erdvėje ne
nukrintant į bedugnę, 
nors aukštumose jau nė
ra oro.

Antra — tai elektros 
talka: ji veikia erdvėmis, 
ir jos pagalba, sagutėmis 
įrengtomis stotyse ant 
žemės, altiekama su ra
keta visokis susisieki
mas. Raketos visas judė
jimas ir veikimas ir 
žmDnių padėtis joje ži
noma kiekvieną sekundę.

Jeigu elektros nebūtų, 
arba jeigu elektra ne
veiktų už tam tikro at
stumo nuo žemės, vyrai 
iškeliavę į erdvę atsidur
tų tokioje nežinomoje pa
dėtyje kaip Kolumbo lai
kais žmonės išplaukę į 
jūrą; niekas apie juos 
nieko nežinodavo savai
tes, mėnesius, metusiai-

Prie Pacifiko krantų.
Emilija

(4|
Los Angeles mieste, 

gyvena bene daugiausia 
lietuvių kultūrininkų, to
dėl nenuostabu, kad dau
giausia ir mūsų kultūri
nių premijų skrenda į 
saulėtąją Kaliforniją. 
Betgi visuomenę malo
nios gamtos sąlygos ati
traukia nuo parengimų 
salėse. Kiek teko girdė
ti, literatūros vakarai 
pasisekimo neturi, vie
tinės meno jėgos visuo
menės nedomi. Daugiau
sia žmonių sutraukia lie
tuvių parapija į savo pa
rengimus, Vasario 16 d. 
minėjimas ir Lietuvių 
Bendruomenė.

Judriausia organiza
cija, kaip ir dera, yra 
skautų jaunimo, iš vyres
niųjų LB-nė, kuri netu
rėtų vadintis vyresniųjų 
bet visų nuo jauniausio 
ligi seniausio. Balfas sa
vo veikloje vegetuoja, 
nors pagal jo paskirtį 
turėtų būti viena iš pa
čių gyviausių organiza
cijų, nes šelpiamųjų skai
čius įvairiuose kraštuo
se nemažėja.

ALT yra nesutarimų 
tarp vyresniųjų ir jau
nesnių atstovų. Vieni no
ri surinktas lėšas siųsti 
į centrą, o jaunesnieji 
išleisti vietoje, remti L. 
Valiuko rezoliucijų komi
tetą ir kt. Tokie nesuta
rimai nėra blogas reiški 
nys, tai tik pagyvina veik
lą, o daug blogiau, kada į 

ko iki jie sugrįždavo — 
jeigu sugrįždavo...

C ekienė 

diksutuojamus klausi
mus veikė j aPnumo ja ran
ka ir nebelanko posėdžių.

Aplamai, apie Los An
geles lietuvių tautinius 
rūpesčius žodžiais kal
bėti nereikia, tai rodo jų 
konkretūs darbai: be sa
vos lietuviškos parapi
jos, be seniai einančio 
žurnalo "Lietuvių Die
nos", dar nebūdama taip 
gausi lietuvių kolonija, 
prieš keletą metų įsigi
jo net dvejus nuosavus 
namus, o štai, toks gau
sus lietuvių gyventojais 
New Yorkas nuo pat nau
jųjų ateivių atvykimo kal
ba ir kalba apie tokių na
mu įsigyjimą, o visa tai 
žodžiais ir baigiasi. O 
mums čia jie labai reika
lingi seniesiems lietuvių 
klubams atsidūrus blo
guose rajonuose. Tačiau 
abejotina, ar ilgai tar
naus ir Los Angeles nors 
dar neseniai įsigytieji. 
Pav., važiuojam apžiū
rinėdami miestą per gra
žius ir blogus rajonus. 
Iš tolo pamačiau didžiu
lėmis raidėmis "Lietu
vių Namai". Maloni ši
luma pakuteno išvydus 
taip toli už kalnų, už van
denynų tarp visų skelbia
mų įvairių iškabų, tarp 
viso pasaulio tautybių ir 
lietuvių tvirtą pėdsaką 
svetimoje žemėje. De
ja, toji apylinkė man at
rodė liūdnesnė nei pas
kutiniu laiku Brooklyno 
Lietuvių Piliečių Klubo, 
parduoto portorikie- 
čiams. Gal tik man taip 
atrodė...

Kiti namai daug iškil
mingesni ir, kiek teko 
girdėti iš losangeliečių 
veikėjų, puikiai tarnau
ja savo tikslui. Tie va
dinasi "Lietuvių Tauti
niai Namai". Čia dau
giausia vyksta visų or
ganizacijų posėdžiai, su
sirinkimai ir parengi
mai.

Šių namų įsigyjimo 
kreditas tenka ALTS- 
gos Los Angeles sky
riui, kuris narių, paly
ginus su kitais Sąjungos 
skyriais, neturi daug, 
bet šiuo atveju svarbu 
ne kiekybė, o kokybė. 
Patys pirmieji iniciato
riai buvo: V. Alek- 
sandrūnas, B. Gedimi
nas, A. Kiršonis, A. Lat- 
vėnas, A. Mažeika ir 
A. Valavičius. Jie viens 
po kito tiems namams 
ir vadovavo. Už juos mo
kėjo 52 tūkstančius do
lerių, per keletą metų 
daug dar įdėjo darbu ir 
lėšomis, todėl dabar jų 
kaina žymiai aukštesnė. 
Tai gražus pavyzdys vi
siems lietuviams, ypač 
jaunimui. Kiek rūpesčių, 
kiek poilsio valandų, kiek 
energijos, kiek daug sie
los jie pašventė bendra
jam tikslui — burti lie
tuvius lietuvybės pa
laikymui ir kovai su Lie
tuvos pavergėju. Dabar 
juos tvarko Lietuvių Tau
tinių Namų Valdyba, o 
ALTS-gos skyriui, ku
riam keletą metų vadova
vo A. Mažeika, dabar pir
mininkės pareigoms iš
rinkta ponia Mažeikie
nė.

Didelis įnašas į Los 
Angeles lietuvių gyveni
mą buvo virš dešimt me
tų veikusi radijo valan
dėlė, vadovaujama B. Ge
dimino, tačiau tenka ap- 

(Nukelta į 3 psl.)
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SAKYT AR NESAKYT
Sebastian Juan Arbo, 

ispanų rašytojas ir bio
grafas, parašė Barcelo- 
nos laikraštyje La Van- 
ąuardia Espanola straips
nį, nagrinėjantį viešąją 
JAV karo vedimo Viet
name pusę. Tame 
straipsnyje jis išdėsto 
nuomones, kurios už- 
giria Amerikos spau
dos ir politikos atvirumą 
ir tame atvirume įžiūri 
šio krašto stiprybės 
ženklus. Gi paties auto
riaus nuomone, karas lie
ka karu. Ir Richelieu 
esąs pasakęs, kad kiek
vienas žino kaip ir kada 
karai prasideda, bet nie
kas nežino kaip ir kada 
jie pasibaigs. Todėl, kar
tą karas yra pradėtas, 
tauta turinti susikoncent
ruoti greitam laimėji
mui, vengti komplikaci
jų. O tai šį kartą liečia 
ir Ameriką.

Karas reiškia tautos 
susidrausminimą, rei
kalauja visų bendradar
biavimo ir budrumo vis
kam, kas gali pakenkti 
karą vedančiai vyriau
sybei.

Autoriaus nuomone, 
negalima atsižvelgti vien 
į tai, kad Amerika turi 
nepaprastą medžiaginį 
potencialą. Vien dėl to
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negi galima blogai 
suprastos laisvės vardu 
tą potencialą aikvoti ir 
karą vesti nežinomon 
ateitim Kiekvienas pro
testuojąs Amerikos pi
lietis, savo pareiški
mais išsišokąs senato
rius, iš anksto skelbiąs 
savo planus genero
las — įsirikiuoja į prie" 
šo eiles. Jis pasidaro 
priešo strategijos įran
kiu, tuo pačiu silpninda" 
mas savo krašto pastan
gas, prieinant prie to, 
kad daugelis jau ima ti
kėti, jog karas (Vietna
me) gali būti ir pralai
mėtas.

Ir taip Sebastian Arbo 
prieina išvados, kad tei
sybė yra visad puiki — 
niekas to nė neginčyja, 
bet kai kuriose aplinky
bėse tiesos žinojimas 
esanti parinktų žmonių 
privilegija. Nes gi už 
žinojimą sunkesnis esąs 
teisingas tos tiesos tin
kamas panaudojimas.

Columbas, jei nebūtų 
apgaudinėjęs savo laivo 
jūreivių (kiek nuplaukta 
ir kiek dar reikės plauk
ti), nebūtų pasiekęs 
Amerikos krantų. Šiuo 
atveju autorius mano, 
jog geriau, kad Ameri
ka buvo surasta, negu,

T. CLAIR 
AVINGS

KAVALIERIAUS JAUNYSTE.
ATVIRAS LAIŠKAS ANTANUI VENCLOVAI

Kadangi nesusiraši- 
nėju su jokiu maskvinio 
tipo lietuviu ir nežinau 
adreso,tai būčiau dėkin
ga Dirvos redakcijai, 
jeigu sutiktų paskelbti 
šį atvirą laišką sovieti
niam rašytojui Antanui 
Venclovai.

Nors laisvųjų lietuvių 
rašytojų knygų į okupuo
tą Lietuvą neįsileidžia- 
ma, bet Jūsų naujausia 
knyga, pavadinta "Jau
nystės atradimas", da
bar Amerikoje laisvai 
platinama. Jos pratar
mėje sakot: "Bėgant die
noms ir metams, man 
vis labiau knietėjo grįž
ti į praeitį ir vėl atrasti 
jaunystę sau ir visiems 
bičiuliams, kurie, kaip 
aš norėčiau, gal su palan
kia šypsena ir gerais 
jausmais širdyje skaitys 
šią knygą... Prieš kele
rius metus sunkiai su
sirgęs, pirmą kartą ne- 
teoriškai supratau, kad 
niekieno gyvenimas nė
ra amžinas. Štai kas 
privertė mane užrašyti, 

amerikoniškai teisybę iš
dėsčius, jūreiviai būtų 
sukilę ir toliau nebeva
žiavę...

Čia ir prieiname prie 
viešosios "teisybės žino
jimo" moralės — teisy
bę žinoti yra delikatus 
reikalas ir ne visi žmo
nės sugeba tai aprėpti, 
specialiai dar kritiškais 
ir svarbiais momentais. 
Teisybę žinoti ir ją tin
kamai panaudoti gali tik 
tie, kurie ją priima šal
ta drąsa, žiūri jai tie
siai į akis ir daro vi
siems naudingas išva
das.

ką per savo gyvenimą ar
timai mačiau ir paži
nau" (5-6 psl).

Čia pat tuojau pasisa
kote, kad jūsų "memua
rinio pobūdžio knyga tu
ri būti teisinga", ir, at
sižvelgiant, kad nemaža 
knygos veikėjų ar jų ar
timųjų tebėra gyvi, tvir
tinate, jog iš savęs rei
kalavote "ne tik takto, 
bet kai kada ir tylos". 
Knygoje daugiausia ap- 
r ašinė j ate savo atsimi
nimus apie 1925-40 metų 
Kauno literatūrinį ir vi
suomeninį gyvenimą, ka
da su bolševikų okupa
cijos pradžia Jūs paga
liau "atradote savo jau
nystę"...

Per 620 knygos pusla
pių tylos nelabai daug, o 
apie taktą netenka ir kal
bėti. O tai visur, kur ap- 
r ašinėj ate savo asmeniš
kus ar politinius priešus, 
ypač plačiai apie mano 
vyrą ar apie kai kuriuos 
kitus anų metų jaunus po
etus, kaip Aistį ir Braz- 
džionį. Jūs, kaip supran
tama, save, kaip bolše
vizmo batlaižį, visur 
stengiatės išbaltinti, o 
kiekvieną bolševizmo 
priešininką išjuodintio

Keista tačiau, kad į 
tų "atradimų" tarpą 
įtraukėte ir mane. Ap
rašinėdamas santykių vi
sišką nutraukimą su sa
vo buvusiu draugu B. 
Raila, knygos 290 psl. 
sakote: "Kelis kartus 
pas mane buvo užėjusi 
(manau, be Railos ži
nios) jo draugė Daneta. 
Ji įrodinėjo, kad mes — 
ne moterys, kurios pyks
tasi dėl suknelių; dėl 
politikos, esą, nereikėtų 
pyktis ir geriau būtų su
sitaikyti. Deja, ši graži 
mergina su mažo vaiko 
smegenimis manęs įti
kinti nebepajėgė"...

Tebebūdama su tais 
pačiais mažo vaiko sme
genimis, aš ir šiandien 
neturiu noro Jus įtikinė
ti, o tik ne "su palankia 
šypsena", bet su pasi- 
biaurėjimo. jausmu vie
šai pareikšti protestą. 
Gal Jūs tuo norėjote pa
sididžiuoti ar pasigirti, 
bet aš ne tik ne "kelis 
kartus", o tikrai nė vie
ną kartą nebuvau pas Jus 
užėjusi, nieko panašaus 
niekad Jums neįrodinė- 
jau, net nežinojau, kur 
Jūs tada Kaune gyveno
te. Ta visa susigalvota 
istorija yra grynas Jūsų 
prasimanymas. Jeigu ir 
kitos knygoje aprašomos 
istorijos būtų tiek pat 
"teisingos", tai tas pa
rodytų tik pilną Jūsų me
muarų bolševikinę ver
tę.

Neseniai atvykusi į 
Kauną iš Šiaulių gimna
zijos, politikomis ir ide
ologijomis tada mažai te
sidomėjau. Be abejo, lais
valaikiais rūpėjo ir šo
kiai ir ypač sportas, bet 
užteko laiko ir literatū
ros studijoms humanita
riniame fakultete, kur 
tarpe kitų buvo ir Jūsų 
būsima žmona Liulė, ma
no gera to laikotarpio 
draugė, nuoširdi ir pa
dori mergaitė. O taipgi 
jos protas ir smegenys 
man atrodė mažiau vai
kiški, negu Jūsų. Jūs gi 
dar prieš susipykimą su 
mano būsimu vyru, per 
studentų vakarėlius, ar 
kur sutikdamas gatvėje 
ar universiteto korido

riuose vis įtikinėdavot, 
kad tik su Raila nedrau
gaučiau. Tada mane va- 
dindavot "tokia protinga 
mergaite" ir įtikinėdavot 
kad turėčiau drauguti tik 
su tokiu rimtu ir protin
gu vyru, kaip Jūs... To
kią gudrią politiką net ir 
mano vaikiški smegenys 
sugebėjo iš karto supras - 
ti.

Sugretinimui galėčiau 
paminėti Jūsų knygoje 
aprašomą Kostą Korsa
ką, kurį pažinau anks
čiau, negu Jūs jįpažino- 
te. Šiaulių gimnazijoje 
jis buvo mano bendrakla
sis, jau tada gabus lite
ratas, rimtas ir nuošir
dus draugas. Jo ideolo
ginių kairiųjų pažiūrų ne- 
įsisavinau, bet ir šian
dien su malonumu prisi
menu, kiek daug jis man 
tada padėjo suprasti li
teratūrą ir galbūt pada
rė tiek įtakos, kad vėliau 
pradėjau studijuoti lite
ratūrą. Jis niekada ne
sivertė intrigomis ir lig
šiol negirdėjau, kad su
galvotų kokias nešva
rias istorijas, kaip Jūs 
tai darote savo knygoje.

Pratarmėje pasisakė
te, kad nutarėte parašy
ti savo jaunystės atsimi
nimus, kai buvote sun
kiai susirgęs. Matyt, kad 
juos rašėte dar nevisai 
išgijęs ir vis tebebūda
mas ligos haliucinacijų 
įtaigoje. Ko troškote, 
kad taip būtų buvę ir ką 
savo kliedėjimuose ma
tėte, tai taip vėliau apie 
mane ir surašėte.

Nuoširdžiai linkiu 
nors kartą pilnai pasveik
ti. Dar nesate labai se
nas, galite pasitaisyti ir 
jei tikrai manote, kad 
"memuarinio pobūdžio 
knyga turi būti teisinga", 
tai ir tą nešvankų prasi
manymą dar galėtumėt 
viešai atitaisyti. Melas 
komunizmui gal ir daž
nai reikalingas, bet ne
galvokite, kad jis neša 
jam garbę.

Daneta Jaunulaitytė - 
Railienė

FONDU INFLIACIJOS
Ponas H. Žemelis Dirvos 103 

nr. lukštena gana jautrią fondų 
infliacijos temą. Jis pasako ga
na daug tiesos, bet kai ką nori
si papildyti. Rašydamas, kad 
"kiekvienas tikslas yra kilnus", 
jis tačiau nori, kad bendruo
menės ir politinio vadovavimo 
organizacijos turėtų išspręsti 
rinkliavų gausumo klausimą. Jis 
mano, kad pilnai užtektų dvie
jų kasų: Bendruomenės ir poli
tinio organo. Kai man šią p. 
Žemelio radijo kalbą atpasako
jo Chicagoje, tuoj pat nuvykau į 
Margučio radijo įstaigą, ir pats 
p. Žemelis sutiko, kad dėl Bend
ro Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo - Balfo negali būti nė 
kalbos, toks fondas yra būti
nas ir neginčytinas. Dar dau
giau, p. Žemelis į Margučio 
radiją įrekordavo mano pra
šymą chicagiečiams, kad au
kotų Balfui.

Tačiau p. Žemelio kalbos 
atspausdinimas Dirvoje leidžia 
ir man' kaip Bendrojo Lietuvių 
Šalpos Fondo reikalų vedėjui 
įsiterpti.

Visai sutinku su p. Žemeliu, 
kad tų fondų jau tikra infliaci
ja. Kai kurie yra net savanau
diški. Daug kartų apie tai teko 
skaityti ir Dirvoje ir kituose 
laikraščiuose, dar daugiau pri
siklausyti prašant Balfui aukų.

Aš netikiu, kad galima laisvo
jo pasaulio lietuvių aukas sudė
ti į "dvi kasas". Tokio tobulu
mo mes tikrai nepasieksim. Aš 
bijau, kad mes tremtyje nesu
si jungsim, o subyrėsim kaip gy
vas sidabras į mažus nereikš
mingus lašelius, būrelius, fon- 
delius.

Mažiausiai ko galima pagei
dauti, tai išvengti įvairių fon
dų ir rinkliavų duplikacijos. 

Mano supratimu, neliečiant at
skirų atvejų ar religinių rei
kalų, lietuvių viešąjį veikimą 
galima suskirstyti į tris fon
dus (ne į du, kaį> p. Žemelis 
rašo): lietuvių šalpos, lietuvy
bės išlaikymo ir Lietuvos lais - 
vinimo. Jei tie trys frontai sa
ro vajus suvestų tik į tris, 
tada vajų infliacija sumažėtų. 
Deja, tai nėra lengva.

Dirvos skaitytojai tikrai žino, 
kiek vajų veda lietuvybės išlai
kymo darbuotojai, kiek vajų ve
dama Lietuvos laisvinimo reika
lams. Man gerai žinoma, kad ir 
lietuvių šalpos frone vyksta ne 
vienas, bet keli ar keliolika va
jų. Vien Vokietijos tremtinių šal
pai be Balfo yra dar keli sambū
riai, kai kurie net pasivadina 
"vienintėliais".

Sibiro lietuvių šalpai taip pat 
susidaro šalia Balfo grupės ir 
grupelės ir apeliuoja į duos- 
nias lietuviškas širdis, o nenori 
įsijungti į Balfą, kuris tai šal
pai surenka ir išleidžia kasmet 
per 30,000 dolerių.

Dar sunkiau suvesti į daiktą 
Lenkijos lietuvių šalpą. Čia be 
Balfo, kuris kasmet į Lenkiją 
siunčia per 1,000 siuntinių, su
sidaro vėl būreliai, kurie veda 
vajus, renka aukas ir siunčia 
šalpą savo nuožiūra. Yra net ir 
paskirų asmenų, kurie vaikščio
ja per lietuvių kiemus ir renka 
iš lietuvių pinigus šalpai Lenki 
joje. Tuo tarpu Balfas per ke
liolika metų bene bus surinkęs 
visų Lenkijoj šelptinų lietuvių 
adresus ir žinias ir daro kas bū
tina padaryti.

Jei jau šalpos srityje negali
ma sutilpti į vieną fondą, į vie 
ną vajų, ką bekalbėti apie kitas 
sritis.

Manau, kad mums susijung
ti daug padėtų mūsų spauda, 
organizuotoji visuomenė. Va, 
kilo kam nors gera idėja, su
manytojas neduoda jos Bendruo
menei, Laisvinimo ar Balfo 
veiksniams, bet siunčia į visus 
laikraščius, o laikraščiai, vie
toje, kad persiųstų atitinkamai 
organizacijai, spausdina tokius 
partizaninius ėjimus, dažnai net 
pirmuose puslapiuose, deda su
manytojų fotografijas ir pan. Be 
mūsų spaudos talkos ne tik "fon- 
deliai", bet ir didieji fondai ir 
vajai negali nei pradėti vajų nei 
išsilaikyti.

Čia turbūt bus jau perdaug, jei 
vėl pakartosiu, kad be "dviejų 
kasų" p. Žemelis man irChica
gos Balfo Apskrities pirm. p. A. 
Gintneriui pakartojo, jog "sa
vaime aišku, kad Balfo kasa tik
rai reikalinga ir Margučio radi
jas ją rėmė, remia ir rems". 
Už tai p. Žemeliui, jį papildy
damas, noriu viešai padėkoti.

Tikėjimo srityje yra trys pa
grindinės dorybės: tikėjimas, 
viltis ir meilė, tačiau meilė už 
viską pranašesnė. Lietuvio sie
loje taip pat turi būti trys ide
alai: Lietuvos išlaisvinimas, lie
tuvybės išlaikymas ir lietuvių 
šalpa. Iš jų svarbiausias -- lie
tuvių šalpa; nes jei mes sužeis
tą, invalidą, kovotoją, dėl Lie
tuvos laisvės negelbėsim, jei 
mes pavargusiam lietuvybės dir
vonų artojui nepadėsim, kas no
rės į tas kovas rikiuotis?

Kun. L. Jankus

Prie Pacifiko 
krantų...

(Atkelta iš 2 psl.)

gailestauti, kad paskuti
niu laiku ji nutilo.

Los Angeles miestas 
yra vispusiškai kylantis, 
augantis bendru gyven
tojų skaičium, o taip pat 
ir lietuviais, todėl ir lie
tuviškas judėjimas ple
čiasi. Santa Monikos 
priemiestyje itin auga 
lietuvių skaičius ir jų 
veikla. Čia jie spėjo pa
garsėti ruošdami pui
kius balius, kuriems iki 
šiol nebuvo lygių nei 
žmonių skaičium nei pel
nu, kuris vėliau skirs
tomas įvairiems lietu
vių reikalams.

Gaila, per trumpos 
atostogos, kad galėtum 
bent kiek išsamiau apra
šyti Los Angeles lietu
vių judėjimo veidą.
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Dr. Algirdas J. Ramonas suteikia pirmąją pagalbą skautui J. 
Namikui. Ligonį prilaiko skautasBurba. A. Vaitkevičiaus nuotrauka

REIKIA AMBULATORIJOS RAKO STOVYKLOIE
Skautai priklauso gam

tos gyvenimui. Vasarą 
jie stovyklauja o pavasa
rį, rudenį ir žiemą iš
kylauja. Teisingai Ba- 
den-Fowelis yra pasa
kęs, kad-skautai 50 sa
vaičių metuose ruošiasi 
kad vasarai atėjus dviem 
savaitėm galėtų išvykti 
į gamtą, į miškus ir ten 

DIVIDIND chicks mailed 
OUARTERLY ON INVESTMINT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savingi SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

JoMpJt F. GnbiuilM, Ere c. Secr.
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 6Q650

HOURS: MON. 9*8; TU ES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED
PHONE 656-6330

VIKSĖB1MI CHICAGUB PIRKITE MIIJUE IMIIM 
NAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

2. Imported Canad. wiskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Lięueur ...............

praleisti gražiausią vai
kystės bei jaunystės lai
ką.

Viena iš didžiausių sto
vyklų dabar yra Rako sto
vykla, Custer, Michigan, 
kur stovyklauja 400-500 
skautų. O tai jau mieste
lis. Ir tokiai gausybei 
gyventojų reikalingas, gy
dytojas, gail. sesuo, ir,

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

žinoma, ambulatorija.
Todėl rajono vadas v. 

s. Vaclovas Tallat-Kelp- 
ša, susitaręs su v.s. Flo
ra Kurgoniene bei kitais 
vadovais ir sudarė orga
nizacinį komitetą iš dr. 
Algirdo Juliaus Ramono 
ir s. Vyt. Kasniūno, ku
rie sudarę platesnį komi
tetą ir rūpinsis Rako sto
vykloje pastatydinti me
dicinos ambulatoriją. 
Pradžiai 200 dolerių jau 
paaukojo Lietuvių Gydy
tojų Draugija Chicagoje 
ir 25 dol. Lietuvių Dan
tų Gydytojų Draugija. 
Tam reikalui Chicago Sa
vings and Loan Associa
tion (6245 So. Western 
Avė.) atidaryta sąskaita 
No. 39497. Aukokime kas 
kiek galime: centą, dole
rį, šimtinę. Už centą nu
pirksime vinį, už dolerį 
plytą, o šimtinėmis vidų 
įrengsime.

Šią Rako stovyklą įkū
ręs dr. s. Stasys Bud
rys ne tik yra joje sto
vyklavęs, bet turbūt ge
rokai per šimtą dienų 
praleidęs bevažinėda
mas jos sutvarkymo rei
kalais. Dr. Stepas Bie
žis, Skautams Remti 
Draugijos pirmininkas 
taip pat yra paaukojęs 
daug pinigų ir laiko be
sirūpindamas jos reika
lais.

Dr. Kisielius, dr. Al
girdas Julius Ramonas, 
dr. Kazys Bobelis yra sto- 
vyklavę su skautais, o dr. 
V. P. Tumasonis ir kiti 
gydytojai, ją kasmet ap
lanko, atveža dovanų 
vaistų. Dr. Algirdas Ma
ciūnas, paaukojęs keletą 
ambulatorijai reikalin
gų įrengimų rūpinasi, 
kad šis pastatas būtų 
kiek galima greičiau pa
statytas. Dantų gydyto
jas Romas Povilaitis 
yra nuolatinis stovyklau
tojas - vadovas, bet daž
nu atveju ir pirmosios

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

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

pagalbos vadovas.
Štai dėl ko daugis šią 

stovyklą vadina daktarų 
stovykla.

(vk)

HELP WANTED MALĖ

AUTOMOTIVE 
PROTOTYPE 

SHEET METAL MEN 
QUALIFIED RETIREES 

WELC0ME
All fringe benefits and paid 
insurance.

ANZICK MFG. CO. 
23675 Mound Rd. 

Warren, Mich. 
Between 9 and 10 Mile Rd. 

(106-108)

WANTED AT ONCE 
FIRST CLASS SKILLED 

SCREW MACHINE OPERATOR 
NO D1FF1CULT—Sėt up (drill and 
cut off only). All benefits. 50 to 58 
hrs. per week. Wage open. Modern 
air conditioned locker room. Full or 
part time. Day or night shift.

TOP NUT MANUFACTURING CO. 
18720 Krause Riverview, Mich.

313 — 283-3380
between 8 A. M. & 5 P. M.

(103-109)

COLD HEADER 
OPERATORS 

EXPERIENCED
To operate nut forming machine. 
Mušt be experienced to set-up and 
operate to specifications and close 
tolerances. Good working conditions. 
Paid vacations, holidays, hospitaliza- 
tion, cost of living and retirement.

BATHEY MFG. CO.
100 SO. MILL STREET, 

PLYMOUTH, MICH.
313 — 453-5400

(104-110)

TRA1NESS
.SPOT WELDERS

& 
PUNCH PRESS 

Day and afternoon shifts. 
HAVTHORNE METAL PRODUCTS 

CO.
4336 Coolidge 

Royal Oak, Mich.
(100-109)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

5th — $0.98
5th—$1.29
5th — $1.49

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
1ST CLASS SKILLED 
TURRET LATHE 

OPERATORS

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

APPLY OR SENT RESUME TO

DUNKLEY COMPANY 
1910 LAKE STREET

KALAMAZOO, MICHIGAN
(107-114)

PLANINGAS TAUPYMAS 
itiokaatfuu dividendM

i ■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Flnudiml, a*tr«ll«aį ir paakMdiaaį 
■as 9 ▼»!. ryts iki 4 vsL po ptot*. 
Katvirtadinį mo 9 vaL ryto iki 8 v. vsk. 
ša4<a4Aaa| bso 9 vaL ryto iki 1 vaL po 
TraOafaai aMsryta viat diaa*

Cbartertd and Sapervised by the United Statės Govaraaeat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB

Phone VRjtata 7-7747 John J. lEirw*n, Pro.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

HELP VVANTED FEMALE

NURSE SUPERVISOR of 
all nursing uniįs in the 
hospital. 3-11 p. m. SU- 
PERVISE and d i r e c t 
nursing service person
nel. Also REGISTERED 
NURSES for 3-11, on 
medical and s u r g ic a 1 
floor. Send resumes, call 
or visit, Director of Nur
ses, at Osteopathic Ho
spital, 2515 E. Jefferson, 
South Bend, Ind.

(107-109)

Vyt. Alantas

VISKAS GALĖJO IR 
KITAIP SUSIKLOSTYTI...

(Premijuota novelė)
(16)

Čia tekstas buvo pailiustruotas milžinišku ramentu. 
Už jo, akiratyje, lėkė apžergusi šluotą ragana rodydama

• "nosį”. Apačioje parašas: Didelės meilės finalas...
Čia pasibaigė Adomonio iliustruotas dienoraštis.

5.
Įėjęs į barą aš tuojau pamačiau Adomonį sėdintį 

įprastoje vietoje. Prieš jį stovėjo nugertas stikliukas, ka
vos puodukas ir tysojo didelis bloknotas.

— Labas, pone Adomoni, — aš atsisėdau šalia.
— Labas, labas, — jis žvilgterėjo į mane ir vėl nu

sigręžė į savo bloknotą, kur jau buvo nupieštas karvelis 
laikąs didelį laišką snape.

— Aš atnešiau tamstos rankraščius, — padėjau- 
prieš jį ritinėlį, kurį jis atžagaria ranka įsikišo į kišenę. 
Smalsiai žiūrėdamas į mane jis paklausė: — Ką tamsta 
galvoji?

— Apie ką?
— Apie tą moterį.

— Nežinau, ką galvoti, nežinau, kaip ta istorija pa
sibaigė.

— Ji pabėgo su Rakučiu į Vokietiją ir už jo ištekė
jo. Iš Vilniaus bėgti jis ruošėsi seniai ir sunkvežimį buvo 
pasirūpinęs. Jie susikrovė visus savo daiktus ir iššvilpė 
į vakarus. Vokietijoje jis irgi varė spekuliaciją.

— Ar tamsta buvai juos sutikęs Vokietijoje?
— Ne, nebuvau, vengiau iš tolo, tik girdėjau iš kitų. 

Jie stovykloje negyveno: gyveno privačiai. Nuomavo pra
bangų butą; žodžiu, vartėsi, kaip inkstai taukuose ... Gal 
tamsta pažinojai majorą Uogintą? — jis staiga mane pa
klausė.

— Ne, nepažinojau, tik žinau iš tamstos dienoraščio, 
kad jis buvo batalijono vadas, kur tarnavo ir kap. Gab
riūnas.

— Teisingai. Man pasisekė su juo susipažinti Vokie
tijoje. Vyras jis buvo linksmas, mėgo palošti ir išgerti, 
o išgėręs paplepėti. Iš jo kalbų man paaiškėjo, kad jis bu
vo gan artimas kap. Gabriūno draugas. Jo žodžiais Gab
riūnas buvęs rimtas vyras: negerdavęs, nelošdavęs ir su 
moterimis nelakstydavęs, mat, laikęsis ištikimybės įžadų 
savo žmonai. Prieš mirdamas kap. Gabriūnas papasako
jęs jam visą savo šeimos nelaimingą istoriją. Iš Uoginto 
lūpų aš sužinojau, kaip jie planavo mane nugalabyti.

— Kas jie?
— Tamsta atsimeni tą mano dienoraščio vietą, kur 

prieš pasikėsinimą man paskambino Aušra ir pranešė, 
kad netikėtai grįžęs jos vyras ir visai girtas?

— Atsimenu.
— Atvažiavęs į Vilnių kap. Gabriūnas ne namo va

žiavęs, bet pirma užvažiavęs pas Rakutį, ir čia jie abu

prie stikliukų suplanavę kaip mane perkelti į geresnį pa
saulį. Gabriūnas jam parūpinęs granatą, o Rakutis paža
dėjęs "padėti ją kur reikia”, ir ją padėjo. Jam nesunku 
buvo tai padaryti, nes jis gerai žinojo mano namo situa
ciją. Iš Uoginto pasakojimo man išaiškėjo visas pasikė
sinimo vaizdas, tik vienas dalykas man ilgą laiką nebuvo 
aiškus, būtent, pats Rakutis. Po mūsų pasikalbėjimo ka
vinėje mūsų santykiai lyg ir atšąlo, bet netrukus po to 
Rakutis vėl ėmė mane kviesti pas save, vaišino lyg nie
kur nieko ir vėlgi labai daug man padėjo, kai aš patekau 
į ligoninę. Dvilinkveidis neišpasakytas ir šėtoniškai gud
rus. Bičiulystė ir žmogžudystė kažkaip nesiderina, bet 
tam niekšui bičiulystė buvo labai gera priedanga pikta
darybei įvykdyti. Tamsta supranti, ką aš galvoju?

— Labai gerai, — atsakiau aš.
— Ir tai dar ne viskas, — tęsė toliau patylėjęs Ado

monis. — Atrodo, kad jam vienos priedangos neužteko: 
kad tikriau būtų, tas klastūnas sugalvojo dar prisidengti 
ir kap. Gabriūnu. Ne kas kitas, o Rakutis jam rašė ano
nimus šmeiždamas mane kiek tik įmanydamas. Kitaip 
sakant, jis psichologiškai paruošė tą vyrą pulti nusikal
timui į glėbį. Jei jis tų anonimų nebūtų rašęs, Gabriūnas 
tikriausiai prie suokalbio nebūtų prisidėjęs. Padarydamas 
jį savo suokalbininku Rakutis vienu šūviu nušovė ne vie
ną, bet keletą zuikių. Pirmiausia, kaip sakiau, jis įsigijo 
gerą skydą tam atvejui, jei suokalbis būtų iškilęs aikš
tėn: juk kas gi galėjo būti natūraliau, kaip apgauto vyro 
noras atkeršyti savo žmonos meilužiui? Antra, jis įsigijo 
labai gerą pagelbininką pašalinti iš kelio ir savo paties 
varžovą, tiesa?

(Bus daugiau)
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J
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

NEOLITUANŲ VEIKIA
Rugsėjo 30 dieną įvy

kusioje skyriaus narių su 
eigoje dr. ir p. Degėsių 
rezidencijoje, dalyvavo 
gan gražus skaičius kor- 
porantų.

Viktoras Stankevičius 
pristatė tris naujai įsto
jusius korporantus: Da
lią Nasvytytę, Jūratę 
P auliukonytę ir Leoną 
Aželį. Visi trys yra bai
giamoje gimnazijos kla
sėje ir tikisi ateinan
čiais metais gauti kor
poracijos spalvas.

Skyriaus tėvūnas Ma-

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componehts
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

NATIONAL ACME CO.
NEEDS EXPERIECED 
ELECTRICIAN 

To vvork on Industrial Plant 
Maintenance

MACHINISTS
Experienced to sėt up and 

operate
AUTOMATIC SCREW 

MACHINES
ENGINE LATHES 
RADIAL DRILL 

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

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

CLEVELAND, OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

(105-1II)

Neolituanės Karaliūtė ir Mickevičiūtė aptaria su V. Stankevičium 
būsimo neolituanų: baliaus ruošos darbus. Kaip žinoma, balius įvyks 
lapkričio 5 d. Sueigoj dalyvavo ir Algis Matulionis, kuris, atlikęs ka
rinę tarnybą, vėl aktyviai įsijungė Į korporacijos veiklą.

R. Sakalo nuotrauka

rius Jakulis, pristatė 
Virginiją Eimutytę ir 
Dainių begesį, kurie š. 
m. lapkričio 4 dieną, iš 
kilmingo posėdžio me
tu, gaus korporacijos 
spalvas.

Iškilmingas posėdis 
įvyks Čiurlionio ansamb
lio namuose, 8 vai. vaka
ro.

Korporacijos balius 
bus lapkričio 5 dieną, 
Diamond salėje, Seve- 
rance Centre. Daininin
kė Vanda Stankus kartu 
su Korp! Neo-Lithuania 
orkestru iš Chicagos iš
pildys baliui pritaikytą 
programą.

Sekmadienį, lapkričio 
6 dieną įvyks krepšinio 
rungtynės tarp Chicagos 
Korp! Neo-Lithuania ir 
Clevelando Žaibo koman

Neolituanai V. Vinclovas, Dalia Nasvytytė, Dainius Degesys ir Jū
ratė Pauliukonytė klausosi pranešimo sueigos metu.

R. Sakalo nuotrauka

50 centų.
Be to, rekomenduojame įsigyti: 

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

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

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

TURGAUS AIKŠTĖJE — Drama .................. $2.00
M. M. Gertler, M. D. — ŠIRDIES PRIEPUOLIAI .. .$3.75 
SODYBŲ PIEVELĖS (Sodų priežiūra) ..................$1.25

MINT TAVERN 
397 East 1 56 gt.

DEGTINĖ, ALUS, VALGIAI

PENKTADIENIAIS iki vėlaus vakaro žuvis, 
blynai ir kt.

Galima pirkti alų dėžėmis išsinešimui už žemą kainą.

Povilas šūkis
savininkas

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam 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

dų. Chicagos komandoje 
žaidžia garsus krepši
ninkas Edas Modestavi- 
čius. Clevelando Žai
bas savo eilėse turiWes- 
tern Reserve universi
teto krepšinio komandos 
vieną iš geriausių žai
dėjų Algį Motiejūną. Abu 
yra atstovavę Amerikos 
Lietuvių krepšinio rink
tinę Australijoje.

Rungtynės įvyks WRU 
puikioje sporto salėje.

Kadangi stalų skaičius 
į korporacijos balių ribo
tas, primename visiems 
kolegėms ir kolegoms, 
ir taip pat visiems kor- 
pracijos bičiuliams re
zervuoti stalus jau da
bar pas V. Vinclovą, tel. 
261-1794.

v.a.s.

DIRVA

Neolituanai V. Staškevičius ir V. Vinclovas su dr. D. Degėsiu vai
šinasi neolituanų sueigoje p. Degėsių namuose. R. Sakalo nuotrauka

* LAPKRIČIO 13 ma
nifestacijos filmas ir A. 
Miluko pranešimas apie 
gyvenimą Sov. S-goje ir 
Lietuvoje sutraukė į Lie
tuvių salę apie 60 žmo
nių.

Dalyvavę pačioje mani
festacijoje pasigedo fil
me tinkamesnės režisū
ros. Nedalyvavusiems ji 
neperteikia manifestaci
jos didingumo ir nublun
ka detalėse.

Miluko pranešimai tin
kami amerikietiškai au
ditorijai į kurią jis, be

DIRVOJE
galite įsigyti

ką tik pasirodžiusią V. Šliogerio knygą 
ANTANAS SMETONA

ŽMOGUS IR VALSTYBININKAS
Kaina $2.00 

Išleido J. J. B a c h un a s

Gauta didesnė siunta Putnamo seselių išleistos kny
gos mūsų mažiesiems. Tai

ALGIS IR ALYTĖ,
spalvavimo knygutė su lietuviškais tekstais. Kaina tik

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

rods, savo paskaitomis 
ir koncentruojasi. Lie
tuviai klausytojai pasi
genda daugiau to, ko jie 
dar galėtų ir nežinoti. O 
kaip tik tokių duomenų 
pranešime nėra.

Spalio 8 d. filmą de
monstravo ir pranešėją 
kvietė ALT Clevelando 
skyrius.

* LIETUVIŲ DIENA, 
spalio 9 d. surengta LB 
II Apylinkės valdybos 
praėjo Dainų Šventės at
garsių ženkle. Didžiulė

_________ Nr. 108 — 5
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BŪT ONLY IF YOU ŪSE IT.

koncertų salė greit pri
sipildė svečiais, daugu
moje tais, kurie neturė
jo progos šią vasarą Dai
nų šventėje dalyvauti.

Br. Budriūno kantata 
skambėjo didingai. Pub
lika šiltai priėmė Auku
ro ansamblio dainas, Suk
tinio šokėjus ir Jungtinį 
Varpo chorą su Čiurlio
nio Ansambliu. Priedus 
turėjo patiekti ir solis
tai Stankaitytė su VerikaP 
čiu.

Plačiau apie koncertą 
— sekančioje Dirvos lai
doje.

• APELIACINIO TEIS
MO teisėjas Charles W. 
White, kandidatas į Ape
liacinio Teismo teisėjus 
iš 8 distrikto, turi ilgą 
visuomeninės veiklos 
istoriją ir savo darbu ne
veltui užsitarnavo para
mos iš daugelio įtakingų 
organizacijų, unijų ir kt.

Teisėjas Ch. W. White 
yra dirbęs daugelyje Cle- 
velando miesto pageri
nimo komisijų, todėl 
ne veltui gub. James 
Rhodes jįpaskyrė Apelia
cinio Teismo teisėju.

Šalia savo tiesioginio 
darbo, teisėjas Ch. W. 
White laisvalaikį skiria 
visuomeniniam darbui.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i Z. Obe- 
lenMel. 531-2211/

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

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

PARDUODAMAS NAMAS 
patogioj vietoj, — prieina
ma kaina. Tinka didesnei 
šeimai.

Tel. 942-5300.
106-108

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamųjų prie Nau

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

SKAITYK IR PLATINK
DIRVĄ



KVIETIMAS
Maloniai kviečiame atsilankyti į 

KORP! NEO-LITHUANIA '
JAUNUJU TALENTU VAKARĄ

ruošiamą š. m. spalio mėn. 15 d., Chicagoje, 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania Chicagoje 
Valdyba

8:00 vai. — vakaro atidarymas.
8:10 vai. — meninė dalis.

10:00 vai. — vaišės ir šokiai, grojant Korporaci
jos orkestrui.

Įėjimas:
Filisteriams ir svečiams ................. $5.00
Korporantams — studentams......... 3.00

Korporantai-korporantes dalyvauja su spalvomis. 
Staliukai užsisakomi, iki spalio mėn 13 d., pas J.
Žvynj, 7258 S. Mozart Avė. — Telef. PR 6-1349.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALFAS GYVAS LIETUVIŲ ŠIRDYSE!
Prieš 25 metus, kai II Pas. karas artėjo į pa

baigą, JAV gyvenantieji lietuviai susirūpino šal
pos reikalu. Tuo laiku jau mums buvo žinoma, kad 
tūkstančiai lietuvių atsirado Vokietijoje ir kitose 
valstybėse, kaip karo pabėgėliai arba tremtiniai. 
Jautėme, kad karas baigiasi ir žinojome, kad ši
tuos žmones, atsiradusius svetimose valstybėse, 
turėsime šelpti ir duoti jiems vilties toliau gy
venti. Todėl ir gimė Amerikoje bendra lietuvių 
šalpos organizacija, kuri vadinasi Balfas.

Balfas savo pareigą atliko gerai. Tūkstančiai 
lietuvių buvo pamaitinti ir sušelpti. Jų žymi dalis 
vėliau atsirado Amerikoje, kur pastoviai įsikūrė 
ir laimingai gyvena. Bet pasilikusieji Europoje 
jūsų broliai ir seserys, seni tėveliai ar sergan
tieji tautiečiai, negalėjusieji čia atvykti, nebuvo 
pamiršti vargo kelyje. Jie Balfo organizacijos dė
ka iki šiol yra šelpiami ir guodžiami.

Taigi, Balfas gyvas ir dirba. Kasmet šalpos 
reikalai atgyja rudenį. Jei mes rūpinamės išsi
laikyti lietuviais, tuo labiau turime susirūpinti 
ir fizine lietuvių gyvybe. Sibire, Lietuvoje, Len
kijoje ir kitur.

Balfas yra tautinio sąmoningumo, broliško 
artimumo, gyvos artimo meilės širdis lietuvių iš
eivijoje.

Tautiečiai! Balfo rudens vajus prasideda. 
Jis tęsis visą mėnesį iki Balfo seimo, kuris įvyks 
ta Chicagoje, lapkričio 26 d., Jaunimo Centre.

Tenelieka nė vieno lietuvio, senosios ar nau
josios kartos, kuris šiam gyvosios širdies šauks
mui liktų abejingas! Balfą reikia paremti išties
ta ranka ir šypsena, kai į Jūsų namo duris pasi
bels aukų rinkėjas.

John Pakel, Balfo Vajaus Chicagoje 
Globos Komiteto Pirmininkas

NEW YORK

NEOLITUANŲ BALIUS

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

Telefonais teirautis: 
A. Čekienė, New Jersey 
201-549-8196; V. Tamo
šiūnienė, New York 212- 

Antanas Mažeika, "Laisvės Žiburio" New Yorke ir apylinkėje 
girdimos radijo programos angliškosios dalies redaktorius. Ši ra
dijo programa atlieka naudingą lietuvišką darbą ir reikalinga vi
suomenės paramos. R. Kisieliaus nuotrauka

228-9597; A.Sperauskas 
New York 212-MI-2-0656

P akvi etim u s gal im a 
gauti pas visus korpora
cijos narius.

* LIETUVIŲ MOTERŲ 
Federacijos New Yorko 
Klubas pradėjo veiklos 
sezoną. Pirmas susirin
kimas įvyko spalio 8 die
ną, Vincės Jonuškaitės- 
Leskaitienės bute. Ji 
skaitė paskaitą tema: te 
atro reikšmė Lietuvoj.

Klubui vadovauja dr.
M. Kregždienė.

♦ ANTANAS IR GRA- 
žina MAŽEIKAI susi
laukė pirmagimio sū
naus, kuriam vardą da

vė Tado Bernardo.
Mažeika yra lapkri

čio 13 dienos manifesta
cijos rengimo vadovas, 
o dabar "Laisvės Žibu
rio" radijo valandos di
rektorius, angliško pus
valandžio redaktorius ir 
pranešėjas, trečios kar
tos lietuvis.

PHILADELPHIA

* JONAS MATONIS, 
aktyvus Korp! Neo-Li
thuania ir Stud. S-gos na
rys, šį pavasarį Drexol 
Institute of Technology 
baigė ekonominius moks
lus.

_* KAZIMIERA GASIE- 
NE mirė rugsėjo mėn. 25 
d. Jos atminimą pagerb
damas velionės vyras 
Jonas Gasys Lietuvių 
Fondui paaukojo 500 dol.

* ADOLFAS GAIGA
LAS, visuomenininkas, 
gruodžio 13 d. švęs sa
vo šešiasdešimtą gimta
dienį.

* SPALIO 15 D. Šv„ 
Andriejaus bažnyčioje 
mirusiems tėvams Vin
cui Krėvei ir motinai 
Onai pagerbti bus iškil
mingos pamaldos. Pa
maldomis rūpinasi duk
tė Aldona Mošinskienė.

* LB PHILADELPHI
JOS apylinkės moterys, 
lapkričio 5 d., Olden 
Park Plaza salėje ruo
šia madų parodą. Paro
doje dalyvaus apie 20 
modelių. Parodos metu 
bus meninė dalis ir po 
to pobūvis.

* LILIJOS ŠUKYTES, 
Matropolitan operos so
listės, koncertas įvyks 
lapkričio 13 d. (sekma
dienį) 3 vai. p.p. Aca
demy of Music salėje. 
Koncertą ruošia A.L. 
Tautinės S-gos Rytų Apy
gardos V-ba.

* LIETUVOS KARIUO
MENES šventės minė
jimas įvyks lapkričio 26 
d. Muzikalinėje salėje 
Minėjimą ruošia vietos 
Ramovėnų S-ga.

* LST KORP! NEO- 
LITHUANIA Philadel
phia padalinys korpora
cijos šventę minės š.m. 
gruodžio- 3 d.

* NAUJŲJŲ METŲ 
sutikimą McCallister sa
lėje ruošia LMKF Phi
ladelphijos Moterų Klu
bas.

DETROIT
TĖVYNĖS SAKALAI

Detroito šauliams, ati- 
tenka didelė garbė, su 
atbėgusiu rudeniu, ati
daryti uždangą kultūri
nio gyvenimo.

Spalio 15 d. 7:30 vai. 
Lietuvių namuose įvyks
ta nepaprasta šventė. At

vyksta Chicagos Šaulių 
Meno Kuopelė ir pateiks 
mums Vandos Frankie- 
nės 3-jų veiksmų dramą 
"Tėvynės Sakalai".

Veikale įpinta tauti
niai šokiai ir dainos. 
Veikalą režisuoja, buvęs 
Lietuvos valstybės teat
ro aktorius Alfa Brinką, 
dekoracijos dail. Valen
tino, šokių vadovas F. Ar
lauskas, dainoms vado
vauja V. Bilitavičius, 
akordionistas P. Kivė- 
nas, meno kuopelės vado
vas J. Petrauskas. At
vyksta virš 30-ties vei
kalo dalyvių.

Šokiams gros V. Pet
rausko orkestras Atža
lynas.

Svečiams ir užsisakiu
siems vakarienę paruo
šia šaulys Stepas ir po
nia Sofija Dryžai. Kavu
tę su pyragaičiais užmo
kestį, patieks šaulė Sta
sė Pranenienė visiems 
vakaro dalyviams.

Į šį nepaprastą vakarą 
atvyksta L.Š.S. Tremty
je centro valdybos pirmi
ninkas V. Išganaitis.

Mašinoms pastatyti, 
netoli namų, gauta aikš
telė ir bus sargyba.

Nuoširdžiai kviečia, 
Detroito šauliai. (sk)

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

DKK pradeda rudens 
sezoną visuotinu susi
rinkimu, spalio 16 d. 4 
vai. p.p. International 
Instituto patalpose. Val
dyba kviečia dalyvauti 
ir ne narius. Tuoj po su
sirinkimo Nijolė Mikšy
tė-Ward parodys spalvo
tas skaidres iš kelionės 
po Paryžių ir Rivierą.

HELP WANTED MALĖ

HOWMET 
CORPORATION 

AUSTENAL 
MICROCAST 

DIVISION 
1110 E. Lincolmvav, 

La Porte, Ind.

HAS POSITIONS 
AVAILABLE FOR: 

MECHANICAL ENGRS. 
METALLURGICAL 

ENGRS. 
CERAMIC ENGINEERS 

NONDESTRUCTIVE 
TĘST TECHNICIAN 

TOOL DESIGNER 
MAINTENANCE 

REPAIRMEN 
TOOL AND DIE MAKER 

QUALITY CONTROL 
LAYOUT INSPECTORS 

LABORERS 
STOCK HANDLERS 
UT1LITY WORKERS

Modern air-conditioned plant- 
excellent pay and vvorking con
ditions—new equipment—finest 
fringe benefits, fullv company 
paid.

An r.qual Opportunity Employer 

( 106-109)

ŠOKANTIS BURMISTRAS. Taip pavadino šį paveikslą Australi
jos laikraštis "The Australian" rugsėjo 21 paaiškindamas, kad tai 
Sydney miesto burmistras Alderman Armstrong spaudos konferen
cijoje papasakojo, kas bus kitą menes į festivalyje, irtam pavaizduo
ti pašoko polką su Jūrate Reisgyte, apsirengusia lietuvių tautiniais 
rūbais, žiūrint iš šono Nadiai Teodorowych.

STATIONARY Engineer. Lic. Able to 
operate high pressure steani boiler. 
Mechanically inclined. Crovvn Prod
ucts, 2 12 1 Wheatsheaf Lane, Phi
ladelphia, Pa. PI 4-4452.

(107-109)

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC 

SCREW MACH. OPRS.
Apply 

ZENITU 
AUTOMATIC SCREAV PROD. 

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

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

(106-112)

FACTORY WORK
Due to Expansion

Manufacturer of Rubber Soles, 

Heels and Sheets Have

OPENINGS AVAILABLE
Immediatelv On All Shifts

Many Jcbs on Incentive

After Short Training Period 

Good Fringe Benefits

APPLY IN PERSON

AVON SOLE 
COMPANY

AVON, MASSACHUSETTS

An Equal Opportunity Employer
(107-108)

TOOL & DIE MAKERS

Mechanical Inspector 

MACHINISTS
Euffers & Polishers (Metai)

APPLY in person CHELSEA CLOCK
CO., 284 Everett Avė., Chelsea, Mass. 
An equal opportunity employer. 

(107-109)

WE NEF.D EXPERIENCED 

OPERATORS for 
LATHE & MILLS 
FORM GRINDING 

DE VLIEG JIGMILL
AND

AN ESTIMATOR.
Steady work, fringe benefits. 

HARRINGTON TOOL CO.
LUDINGTON, MICHIGAN 

(107-114)
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