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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KAS TIKRAS PRIEŠAS?
MANILOJE KALBAMA APIE REIKALĄ PADI
DINTI KARIŲ SKAIČIŲ VIETNAME. — TAI 
KELIA KLAUSIMĄ, KODĖL IKI ŠIOL DI
DŽIAUSIA PASAULIO GALYBĖ NEGALĖJO 
SUSIDOROTI SU NUSKURUSIA VALSTYBĖ
LĖ? — TIK TEISINGAS ATSAKYMAS Į TĄ 
KLAUSIMĄ GALI PRIVESTI PRIE PERGALĖS.

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

Iš Manilos atėjo žinia, 
kad generolas William
C. Westmoreland, ame
rikiečių kariuomenės 
Vietname vyr. vadas, pa
reikalavo daugiau karių. 
Manoma, kad amerikie
čių skaičius tame ne
laimingame krašte grei
tai pasieks pusę milijo
no. Ironiška, kad galin
giausia pasaulio valsty
bė vis dar negali įrody
ti mažai Šiaurės Viet
namo valstybėlei, kad 
jai neapsimoka kariau
ti su JAV galybe! Ha
noi vyriausybė seniai bū
tų ’susipratusi’, jei ne
būtų kurstoma ir remia
ma ne tik Raudonosios 
Kinijos, bet ir Maskvos 
su jos satelitais.

Bet vietoje to, kad iden
tifikavus tikrą priešą, 
prezidento Johnsono ap
linkoje, atrodo, viešpa
tauja įsitikinimas, kad, 
kalbant su kolumnistu 
John Chamerlain: "ru
sai turi dalytis mūsų 
troškimu pasiekti tai
kos pietryčių Azijoje". 
Bet kodėl, aš vis dar 
negirdėjau inteligentiš
ko paaiškinimo. At
virkščiai, Kremliui, at
rodo, yra tikrai naudin
ga, kad amerikiečiai vis

•TAIKOS PLANAS,priimtas 
Manilos konferencijoje, numa
to pusės metų bėgyje ištraukti 
visas Vietnamo kare dalyvaujan - 
čių valstybių karines jėgas su 
sąlyga, kad tą patį padarys 
Š. Vietnamas su savo kariuo
mene ir partizanais bei sustab
dys bet kokius agresijos veiks
mus ir komunistų infiltraciją 1 
P. Vietnamą. Konferencijos da
lyvių priimtoje deklaracijoje tel - 
pa ir visa eilė sąlygų P. Vietw 
namo vyriausybei, siekiant kraš
to ūkinės ir politinės stabiliza
cijos.

• INDONEZIJOS ilgametis už
sienių reikalų ministeris ir pre
zidento Sukamo "dešinioji ran
ka" Subandrio karinio teismo 
nuteistas mirties bausme už 
praeitais metais suruoštą bet 
nepavykusį komunistų sukili
mą.

Subandrio teisinosi vykdęs 
prezidento Sukamo įsakymus. 
Teismo sprendimu yra sukomp
romituotas ir pats prezidentas.

• VAKARŲ VALSTYBIŲ sos
tines pasiekia žinios apie ne
ramumus Š. Vietnamo karių ei
lėse. Kariams esą sunku išlai
kyti drausmę viską naikinančių 
bombardavimų akivaizdoje.

Aplamai, Vietnamo karas lai
komas "Normandijos stadijoje". 
Alijantams išsikėlus į Prancū
ziją II Pas. karo metu ir vokie
čiai rodė didelį pasipriešinimą 
neatsižvelgiant, kad karas aiš
kiai pakrypo jų nenaudai. Ir 
S. Vietnamo vadovybė nelinku
si pasiduoti, nors kariuomenė 
jau sunkiai apniokota. 

daugiau ir daugiau siun
čia savo kariuomenės į 
pietryčių Azijos džiung
les, kur jos pranašumas 
negali būti taip gerai iš
naudotas kaip civilizuo
tame krašte. Be to, 
Kremliaus valdovai ga
na logiškai gali galvoti, 
kad jei jau dabar prezi
dentas jiems žada kai ku
rių nuolaidų Europoje, 
jis bus dar nuolankes
nis, kai karas amerikie
čiams dar daugiau įgris.

Žinoma, galima tikė
tis, kad sovietų išsky
rimas iš priešų skai
čiaus tėra rinkiminės 
propagandos pokštas, ku
riuo siekiama įrodyti 
naiviom rinkėjų masėm, 
kad prezidentas (ir de
mokratų partija) yra tik
ras taikos apaštalas, tai
kos atstatymui nesigai- 
lįs nei pastangų nei nuo
laidų. Gal tai ir galima 
pateisinti artėjančiais 
rinkimais, tačiau tų rin
kimų rezultatais mažiau 
suinteresuotiems, bet ku
rių likimas priklauso nuo 
amerikiečių laikysenos 
ir santykių su sovietais, 
darosi nelabai jauku.

Pavyzdžiui čia galiu 
pacituoti Hamburgo diern 
raščio Die Welt veda
mąjį, kuris kelia klausi
mą kam bus patiekta sąs
kaita už tokią politiką 
(Wer zahlt die Zeche?) 
Apžvelgdamas amerikie
čių - sovietų santykius, 
laikraštis konstatuoja:

"Taikinga koegzisten
cija, kurią Eisenhowe- 
ris akceptavo. Camp Da- 
vid, Kennedy laikais pa
sikeitė ’į taikingą lenkty
niavimą’, o Johnsonas da
bar kalba apie ’peace- 
full engagement’ — tai
kingą susitarimą. Susi
tarimą apie ką, kam ir 
kodėl?"

"Prieš tai gal ir nebū
tų daug ką pasakyti, jei

tP 

- Ka*s pasisako prieš Mao pasmerkimą, tegu pakelia ranką!

kita pusė būtų panašiai 
linkusi. Tačiau iš tikro 
yra priešingai. Eisen- 
howerio pūstas taikin
gos koegzistencijos mui
lo burbulas sprogo Pary
žiaus viršūnių konferen
cijoje. Kennedy galėjo įsi
tikinti savo teorijos tei
singumu, kai sovietai 
jam patiekė Berlyno kri
zę ir vėliau pabandė įtai
syti savo raketas pačio
je Vakarų Hemisfero
je — Kuboje".

"O Johnsonas? Jo nuo
lat kartojamas patikini
mas tuč tuojau derėtis 
dėl Vietnamo, jei prie
šas duos tik mažiausią 
ženklelį: jo pažadas kal
bėti su kiekvienu, net 
Vietkongu, prieš kurįfak
tinai kariaujama, — vi
sa tai sukėlė tik pasity
čiojimą iš kitos pusės. 
Visa tai tik prailgina ko
vas, nes kita pusė gauna 
vilties susilaukti dau
giau nuolaidų, juo ilgiau 
bus laukiama. Nuolati
niai plepalai apie norą de
rėtis galų gale kaštuoja 
amerikiečių karių gyvy
bes — ir nepaisant viso 
to, tokia politika vis dar 
yra populiari Amerikoje 
ir kitame ‘apšviestame’ 
pasaulyje.".

"Sovietų reakcija į 
Johnsono nuolaidų po
litiką yra labai aiški. 
Prezidentas padarė pa
čius nuolaidžiausius ges
tus nuo šaltojo karo pra
džios, tačiau atsakymai, 
kuriuos jam davė parti
jos ir vyriausybės vadai 
faktinai buvo tik panie
ka".

"Tačiau Baltieji Rū
mai aiškina, kad tie pa
reiškimai yra skirti 
’viešam naudojimui’, iš 
tikro gi daugiau tikima 
Gromyko patikinimui, 
kad sovietai paseks ame
rikiečių keliu į įtampos 
atleidimą. To Gromykos, 
apie kurį prezidentas 
Kennedy savo didžioje 
1962 m. rugsėjo 13 d. 
kalboje pasakė, kad jis 
jam aiškiai melavo apie 
sovietų kėslus Kuboje".

***
"Johnsonas veda Viet

name karą prieš komu- 
(Nukelta į 2 psl.)

REZOLIUCIJŲ PRADININKAS SU LIETUVIAIS — Senatorius Thomas H, Kuchel pats pirmasis įne
šęs rezoliuciją Lietuvos laisvinimo reikalu 1961 metais, su Rezoliucijoms Remti Komiteto darbuotojais, 
neseniai susitikę Washingtone. Iš kairės dešinėn: senatorius T.H. Kuchel, kun. C. Pugevičius, Rezo
liucijoms Remti Komiteto pirm. L. Valiukas ir B. Nainys. Senatas pravedė rezoliuciją Baltijos kraštų 
laisvinimo reikalu 1966 metų spalio 22 d., o Atstovų Rūmai tą pačią rezoliuciją pravedė 1965 metų bir
želio 21 d.

SENATAS PRIĖMĖ PABALTIJO VALSTYBIŲ 
KLAUSIMU REZOLIUCIJĄ

Rezoliucijoms Remti 
Komitetas su dideliu 
džiaugsmu praneša lie
tuvių visuomenei, jogš. 
m. spalio 22 d. JAV se
natas vienbalsiai 
priėmė House Concur- 
rent Resolution 416,kuri, 
kaip mūsų spaudoje anks
čiau minėta, jau buvo 
priimta senato užsienių 
reikalų komisijoje.

Šioje rezoliucijoje se
natas ragina JAV prezi
dentą apeliuoti į Jungti
nes Tautas ir veikti į 
pasaulio opiniją, kad La- 
balti jo tautoms būtų 
grąžinta laisvė.

Rezoliuciją priėmus, 
senatorius Thomas H. 
Kuchel (Kalifornija) tuoj 
telegrama šią žinią pra
nešė Rezoliucijoms Rem
ti Komiteto pirmininkui
L. Valiukui, drauge jung
damas ir sveikinimus 
pasisekimo proga.

Naudingam sprendi
mui Pabaltijo tautų lais
vės reikalu senate vien

balsiai pravesti daugiau
siai pasidarbavo 13-kos 
senatorių grupė, kurion 
įėjo E.M. Dirksen, T.H. 
Kuchel, T. J. Dodd, J.O, 
Fastore, F.J. Lausche, 
B. B. Hickenlooper, C. 
Pell, K.E. Mundt ir kiti.

Rezoliucijoms Remti 
Komitetas iš kompeten
tingų šaltinių buvo paty
ręs, jog rezoliucijos pri
ėmimas nusivilkino tiek 
ilgai todėl, kad JAV vals
tybės departamentas da-

PANAIKINAMA PAVERGTU TAUTŲ 
KOMISIJA EUROPOS TARYBOJE
Spalio 19 d. New Yor

ke įvyko Vliko tarybos 
posėdis. Tarybai buvo 
pateikti Vliko pirminin
ko, generalinio sekreto
riaus ir trijų komisijų 
pirmininkų pranešimai,

Vliko pirmininkas, api
būdindamas tarptautinės 
padėties pasikeitimus, 
pranešė, jog patirta, kad 
Strassbourge esančioje 
Patariamojoje Europos 
Taryboje daug metų vei
kusi Neatstovaujamų 
Tautų Komisija būsian
ti panaikinta. Daugiausia 
per šią komisiją su Pa
tariamąja Europos Ta
ryba glaudžiai bendra
darbiavo Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas, ku
rio atstovai buvo kviečia
mi į metinius Pataria
mosios Europos Tary
bos posėdžius.

Vliko vicepirmininkas 
S. Lūšys pateikė politi
nės ir teisių komisijos 
apsvarstytą Lietuvos ne
priklausomybės paskel
bimo 50 metų sukakties 
minėjimo pagrindinių 
gairių projektą, kuris, 
drauge su laukiamais ta

rė stiprų spaudimą į se
nato daugumos lyderį 
šen. Mansfield, kad šis 
klausimas nebūtų įtrauk
tas senato posėdžių die
notvarkėm Žinodamas 
laiku apie nepalankią 
valstybės departamento 
įtaką, Rezoliucijoms 
Remti Komitetas, ypač 
jo Vidurinių Vakarų gru
pė, dar pereitą savaitę 
pravedė aktyvią ypač 
nevisai apsisprendusių 
senatorių paveikimo ak
ciją.

rybos narių papildy
mais, bus pateiktas 
svarstyti lapkričio 26 
dieną New Yorke šaukia
mame veiksnių pasitari
me tuo reikalu.

Politinių jėgų telki
mo ir jungimo komisijos 
pirmininkas B. Bieliu- 
kas pranešė, kad lapkri
čio 13 dieną rengiamas 
tuo klausimu simpoziu
mas. Vliko valdybos na
rys A. Vedeckas prane
šė apie Veiksnių pasita
rimams rengti komisijos 
darbą, o Vliko generali
nis sekretorius J. Audė
nas — apie kaikurių Vli
ko sąmatos pozicijų pa
keitimus.

Rytų Lietuvos Rezis
tencinis Sąjūdis į šįVli

ko tarybos posėdį at
siuntė naują savo atsto
vą, studentą Kęstutį Či- 
žiūną.

Vliko pirmininkas V. 
Sidzikauskas spalio 25 d. 
išvyko į Seulą (Korėjoj) 
dalyvauti Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo 

(Nukelta į 2 psl.)
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KAS TIKRAS PRIEŠAS?
(Atkelta iš 1 psl.) 

nistinę infiltraciją, ku
rią remia tarptautinis ko
munizmas; ir kartu jis 
tiesia ranką stipriau
siam to komunizmo atsto - 
vui. Vietname to nepajė
giama suprasti. Ir daug 
tūkstančių Rytų (Vokie
tijos) zonoje, Lenkijoje 
ir Vengrijoje, kurie dar 
turėjo vilties kada nors 
vėl būti laisvi, to negali 
suprasti".

"Tačiau patenkintose 
Vakarų kraštų bendruo
menėse tai bandoma su
prasti. Gal net perdaug. 
Bet galimas daiktas, kad 
pats Johnsonas išsigąs 
tų dvasių, kurias pats iš' 
šaukė".

"Nereikia užmiršti, 
kad Washingtono planuo_ 
jamas Europos išparda
vimas nėra vien ameri
kiečių monopolis. Dar 
prieš dabartinį ameri
kiečių kariuomenės da
linį sumažinimą faktinai 
visi NATO partneriai la
bai nenorėjo išpildyti sa
vo įsipareigojimus tai ap
sigynimo sąjungai. Ir jei
gu Washingtonas dabar 
siekia prekybos su ry
tais išplėtimo, jis eina

Vakarų Europos kraštų 
pavyzdžiu, kurie, ame
rikiečių pasipiktinimui, 
prekiauja net su Kuba".

"Vienpusiškas kariuo
menės sumažinimas iš 
Vakarų pusės padidina 
konvencionalinę Rytų 
persvarą. O kraštai su 
laisvu ūkiu padeda ko
munistams nugalėti juos 
ištikusius ūkinius sunku 
mus. Koks kilnus tiks
las, bet kartu ir savižu
diškas!"

"Jei tuo keliu bus to
liau einama, o visi ženk 
lai kalba už tai, kad ta 
kelionė bus paspartin
ta, bet ne sulėtinta, vis
kas atsidurs pavojuje, 
kas tik po II Pas. karo 
Europoje buvo sukur
ta".

"Johnsonas siekia 
’consensus’ — aklama
cijos, visuotino prita
rimo. Jis ieško prita
rimo tai politikai na
muose ir svetur. ’Con
sensus’ dažnai galima 
pasiekti tik per kompro 
misą. Jo pasiruošimas 
toli einančiam kom
promisui gal padės de
mokratų partijai per rin 
kimus. Tokiakalkuliaci-

Non-Partisan Election — Endorsed by 
Plain Dealer, Press, Citizens League.

X KEEP
JUDGE CHARLES W. WHITE
Court of Appeals, Cuyahoga County 
EKPERIENCED • ŪUALIFIED • COMPETENT

Citz Comm. for Judge Chas. W. White, Chester-12th Bldg.. A. Pinkney. Oir.

Mano pavarde 
EDWARD LUCAS

ja gali pasirodyti teisin
ga, tačiau tikra sąskai
ta už tai bus patiekta 
'daug vėliau ir mes visi 
turėsime už tai brangiai 
sumokėti" — baigia Die 
Welt.

***
Prie to dar norėčiau 

pastebėti, kad Die Welt 
minimoje ’didžiojoje’ J. 
F. Kennedy kalboje buvo 
vienas sakinys, kuris so
vietams tikrai padarė įs
pūdžio. Būtent,

"It shall be the poli- 
cy of this nation to re- 
gard any nuclear mis- 
sile launched from Cu- 
ba against any nation 
in the western hemis- 
phere as an attack by 
the Soviet Union on the 
United Statės, reąuiring 
a full retaliatory res- 
ponse upon the Soviet 
Union".

(Šio krašto politika bus 
tokia, kad kiekviena ato
minė raketa paleista iš 
Kubos į bet kurį Vakarų 
hemisferos kraštą bus 
laikoma Sovietų Sąjun
gos užpuolimu Jungtinių 
Amerikos Valstybių, ku
ris pareikalaus pilno at- 
simokėjimo.)

Žinoma, tą grąsini- 
mą turėjo palydėti ne 
’karantina’ f bet invazi
ja į Kubą, ko tarp kit
ko reikalavo senatoriai 
Richard B. Ruseli ir, la
bai keistu sutapimu ... 
J. William Fulbright. 
(Žiūr. Pierre Salinger 
knygą "With Kenne
dy").

Iš tos pamokos išei
nant, JAV diplomatija 
turėtų teigti, kad tikras 
priešas yra Sovietų Są
junga, o ne Vietkongas. 
Tik taip priešą indenti- 
fikavus, būtų lengviau su 
juo ir susitarti, nes pa
gal dabartinę politiką so
vietai iš Vietnamo ka
ro gali tik laimėti, bet 
ne pralaimėti.

VLIKO PIRMININKAS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vardu ten įvyksiančioj 
Azijos Tautų Antikomu
nistinės Lygos konferen
cijoj. Grįždamas ke
lioms dienoms sustos Ja
ponijoj, Tokio, kur japo
nų delegatai konferen
cijoje rengia Pav. Euro
pos Tautų Seimo atsto
vui priėmimą.

Lapkričio 12 d. V. Si 
dzikauskas padarys pra
nešimą Los Angeles 
ALT skyriaus rengiama
me lietuvių visuomenės 
susirinkime. New Yor- 
kan V. Sidzikauskas grįš 
lapkričio 18 d. JamJšvy- 
kus Vliko pirmininko pa
reigas eis vicepirminin
kas S. Lūšys. (ELTA)

HELP WANTED MALĖ

1MMEDIATE 0PEN1NGS 
FOR 100 

FOUNDRY 
PERSONNEL

Now accepting applications 
for the follovving openings:

Machine Molders 
Shake out operators 

Core makers 
Casting Cleaners 

APPLY AT: 
Great Lakęs Foundry 

1 I 00 Prairie Avė.
South Bend, Indiana

An F.cjual Opportunity Employer 
(112-121)

TOOL-DIE MAKER
lst class, to build, alter, repair, pro

gressive, secondary dies. tools, 
gauges Able to work alone from 
sarnple sketch , or instructions. 
National electro-mechanical pro- 
prietary products. Good pay. condi- 
tions, all benefits. permanent. ('all 
Mr. Banghart, 727-1500, Safer- 
ville, N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(I14-116)

EXP. MACHINISTS
FULL TIME GOOD HOURS

HELP WANTED MALĖ

FACTORY 
SUPERVISION

DIE CAST-TRIM FOREMEN 
(Afternoon Shift)

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

APPLY:

ACME PRECISION 
PRODUCTS

UNIVEX DIE. CAST DIVISION, 
700 1 CHASE RD.. 
DEARBORN, MICH.

or call J. SM1TH PLANT MGR.
313 846-6355

(I10-116)

WHAT OTHER Congressmen say: 
about Frances P. BOLTON

“Few in Congress can match Mrs. Bolton’s 
youthful energy. I am literally out of breath 
trying to keep up with her.”

William E. Minshall, M.C.

Bolton for Congress Committee, D. W. Gropp, Campaign Manager 
6937 Ravine Dr., Mayfield, Ohio

23rd District, Ohio

Re-elect Frances P. BOLTON 
to CONGRESS

MAŽŲJŲ NAMŲ SAVININKAI
APSAUGOKITE SAVO INVESTACIJĄ Į NEKILN. 
TURTĄ! BALSUOKITE Už PASTOVIAI RODOMĄ 
PAŽANGĄ IR EKONOMIJĄ COUNTY AUDITOR 

IŠTAIGOJE!
PERRINKITE

RALPH J. PERK
COUNTY AUDITOR

— JĮ REMIA —
CLEVELAND PRESS, ORGANIZUOTA DARBININKIJA, 
DAUGELIS FRATERNALINIŲ IR TAUTINIŲ ORGANIZA

CIJŲ.

RINKIMAI LAPKRIČIO 8 D., 1966 M.

1x1 RALP J. PERK

COUNTY AUDITOR

Aš dirbu Schmidt’ui Clevelande
Sugrąžintas tuščias bonkas aš dedu ant juostos. Iš 
čia jos eina plovimui, sterilizavimui ir pripildymui su 
”one beautiful beer”. Kai susitinku su bičiuliais ar 
nueinu j, taverną ir matau žmones geriant Schmidt’o 
alų, didžiuojuos prisidėjęs prie tų bonkų atėjimo iki 
jų. Kiek pastebėjau, kas kart (langiau ir daugiau 
žmonių geria Schmidt’ą, nes iš tikrųjų bonkos ne
paliauja riedėję.

MEDICAL TECHNOLOG1ST
Immediate openings in all depart- 
ments of expanding 175 unit hospi
tal very latest equipment in new 
labotatory.
MUŠT 131 AM I ORASCP.
Salary based on education & exper- 
įence.
Apply bv letter giving employment 
history. education and salary re
ti ui red.

1 ’ersonnei Department 
GRAND RAP1DS 

OS I I.OPA HIK' I IOSP.
19 19 Boston S. h.. 

Grand Rapids. Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

f I Il-II7)

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY TURU FR1DAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(114-130)

draftsmenT
Experienced in conveyor 

work.
Allied Steel & 

Conveyor
313 _ TW 2-3041

DETROIT, MICH.
(114-116)

Nicholas A. Bucur, pirm., 10206 Clifton Blvd.

teisėjas.
• Prisidėjo prie daugelio pažangių įstatymų ir 

teismo programų.
• Remiamas Clevelando ir Cuyahogos apskrities 

Teisininkų Sąjungos ir The Plain Dealer bei 
Cleveland Press dienraščių.

Experience Counts!

X RE-ELECT DANIEL H.
WASSERMAN

Judge, Court of Appeals
Judge Daniel H. Wasserman Campaign Committee, Room 236, Chester-12th Bldg., 
Cleveland, Ohio. Frederick Wolf, Chairman, 1901 Rockside Drive, Cleveland, Ohio.

beautiful beer
C. SCHMIDT & SONS. INC.. CLEVELAND. OH'O

MILLING MACHINE 
OPERATORS 

DAY N NIGHT SI III T 
Experienced only need apply.

APPLY

NEW ERA MFG. CO.
233 CI.NTRAL AVĖ. 
HAWTIIORNE. N. J.

427-7000
(114-116)

DRILL PRESS 
OPERATORS

night shift.
Experienced only peed apply. 

APPLY

NEW ERA MFG. CO.
2 3 3 CENTRAL AVĖ. 
havvthorne. n. j.

427-7000
(114-116)

SCREW MACHINE MEN

Brown & Sharpe, Davenport & Hand

Screw Set-Up & Operators

FULL TIME

WITH PLENTY OVERTIME
Our excellent benefit program includes paid BC & 
BS, paid holidays, paid vacations, retirement plan 
& profit sharing.

CARLISLE SCREW CORP.
146 MAIN ST. — MAYNARD — MASS.

Tel. 617-897-9951 Anvtime

(113-115)

CLEVE LANDĖ

• V. Giedraitis, Nation- 
vvide 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.

• A pd ra ūdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
sti e kreipdamiesi i Z. Obe- 
leni tel. 531-2211.

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE 
OPENINGS

All types of foundry work. 
No experience needed. 
Write, wire, or call Stur- 
gis Foundry Corp., 1000 
W. West St., Sturgis, 
Mich. 651-8544.

(114-117)
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PROCESAS LIETUVOJE
/

BALFO SEIMO LAUKIANT
Steigiant Bendrąjį 

Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondą, trumpai va
dinamą Balfu, niekas ne- 
pramatė, kad jo veikla 
taip ilgai užsitęs. O da
bar , štai jau 22—ji me
tai , Balfas rūpestingai 
tęsia savo užsimojimus.

Per tą laiką daug kas 
pasikeitė. Pirmieji Bal
fo šelpiamųjų sąrašuose 
buvę asmenys iš tremti
nių stovyklų išeimigra- 
vo į laisvojo pasaulio 
kraštus ir labai tvirtai 
įsikūrė, kiti vidutiniš
kai, o dar kitiems nebu
vo likimo lemta atsisto
ti ant savo kojų, jie dar 
ir dabar tebegyvena 
Balfo nuolat šelpiami. 
Vieni iš jų atsiskyrė su 
šiuo pasauliu, jų vieton 
atėjo nauji vargan pate
kę lietuviai: ligoniai, naš- 
laičiai, seneliai ir kitų 
nelaimių ištikti.

Kai kurie iš anksčiau 
buvusių šelpiamųjų šian
dien stambiomis auko
mis šelpia per Balfą ki
tus, daugelis nuskendo 
prabangoj, dingo užmir
šę, kad patys buvo šel
piami ir kad yra pasau
lyje dar alkanų lietuvių 
ir šąlančių be tinkamo 
drabužio.

Tačiau Balfas per tuos 
22 metus neužmiršo nei 
vieno savo tautiečio, rei
kalingo šalpos. Per tą 
laiką įvyko daug pasikei ■ 
timų ir lietuvių gyveni
me, bet Balfo veikloje 
viskas tebeina sena dar
bo vaga. Ne daug pasi
keitė ir Balfo darbo ran
kų, kurios dalyvavo jo 
steigime ir aktyviai te
besidarbuoja ligi šiol.

Vienas iš tokių yra 
prel. J. Končius, Balfui 
pirmininkavęs dvide
šimtį metų, kurį 75 me
tų amžiaus ir 50 kuni
gystės sukakčių proga 
newyorkiečiai baltinin
kai praeitą mėnesį iškil
mingai pagerbė, o pra
eitas Seimas jam sutei
kė garbės pirmininko 
garbę. Ir tada lyg ty
čia prieš pat Jaunimo 
Ivietus ši didžiulė ir 
bendroji lietuvių šalpos 
organizacija atsijauni
no, pirmininku išrinkda

ma jauną, energingą ir 
veiklų kun. Vaclovą Mar- 
tinkų, kurio vadovybėje 
teko ir man dirbti jau du 
metus.

Balfo centro įstaiga, 
kaip žinome, per visą jo 
egzistavimo laikotarpį 
randasi New Yorke, to
dėl iš newyorkiečių di
rektorių ligi šiol buvo 
renkama ir Balfo Cent
ro Valdyba, posėdžiau
janti kas mėnesį. Tuo tar
pu kun. V. Martinkus 
Providence, R.I., vado
vauja lietuvių parapijai 
ir per visą dviejų metų 
kadenciją berods, ne
praleido nė vieno posė
džio, keliaudamas 4-5 
vai. traukiniu ar autobu
su. Tai parodo jo pasi
šventimą Balfo veiklai 
ir neišsenkamos energi
jos judrumą.

Per tuos du metu jis 
aplankė Europos ir Pie
tų Amerikos kraštus, 
kur daugiausia gyvena 
Balfo šelpiamųjų lietu
vių, kad vietoje susipa
žintų su gyvenimo sąly
gomis ir šalpos reikalin
gumu, kelionių išlaidas 
apsimokant savo lėšo
mis.

Antra verta dėmesio 
iš naujųjų ateivių Balfo 
ilgametė veikėja dr. E. 

Armanienė, centro val
dybos vicepirmininkė, iš 
Baltimorės, Md. savo lė
šomis važinėdama netik 
į Balfo posėdžius, bet bū
dama kartu ir Balfo tei
sinė patarėja, dažnai at
stovaudama tarptauti
niuose šalpos organiza
cijų suvažiavimuose Wa- 
shingtone ir kitur.

Antanas Senikas jau 
keturis metus yra Balfo 
centro valdybos iždinin
kas, kruopštus ir savo 
pareigoms atsidavęs dar
buotojas, labai objekty
viai referuojąs šalpos 
prašymus.

Kalbant apie Balfą, sa
vaime iškyla ilgamečio 
reikalų vedėjo kun. L. 
Jankaus vardas, neatski 
riamai suaugęs su Balfo 
veikla, visą Balfo veik
los ratą be sustojimo su
kąs.

Balfas, kaip jau pats 
vardas sako, yra bendro-

Lietuviai Lietuvoj ir 
vieni kitus kiek pakalti
na, kad neretai būdavę 
be reikalo pernuolaidūs 
rusams kalbos vartoji
mo srity. Pastaruoju me
tu, ypač jaunimas, — rei
kalui esant pasiremda
mas netgi bolševikinėj 
konstitucijoj pasiskaito- 
mais dėsniais, — drą
siau gina savo tautinę sa
vigarbą ir lietuvių kal
bos teises. Rusai tą 
junta, Lietuvoj noroms 
nenoroms šen ten ir nu- 
sileidinėja. Gandas apie 
tas nuotaikas ir Rusijoj 
sklinda gana greit, net 
tiek, kad, pavyzdžiui, 
kur nors rusų mieste lie
tuviams sportininkams 
įeinant į aikštę, gali iš
girsti pastabų — "Eto li- 
tovskije nacionalisty" 
(Tai lietuviai naciona
listai”).

Valdinė rusų spauda 
Lietuvoj nedrįsta atvi
rai smerkti ir tramdy
ti tokių lietuvių nusiteiki
mų. Bet neiškenčia bent 
aplinkiniais keliais ne
priminę, koki yra jų sie
kimai.

Spalio 17 dieną Mask
vos Pravda paskelbė il
gą teorinį samprotavi
mą, kaip dabar reikia 
suprasti Lenino nurody
mus "nacionaliniu klau
simu". Rytojaus dieną tą 
straipsnį persispausdi
no ir Vilniuje rusiška 
Sovietskaja Litva.

Toki straipsniai, tie
sa, Lietuvoj skaitytojų 
laikomi "valdiniais skeL 
bimais" ir neskaitomi. 
Bet kas paskaitys, tam 
jis bus labai akivaizdus 
priminimas, tiesa, žino - 
mo, bet itin nepamiršti
no dalyko. Jame atsklei
džiami rusų bolševizmo 
siekiai ir taktika neru- 
sų tautų atžvilgiu, pana
šiai, kaip kadai SS-įnin
ku laikraštis atskleidė 
nacių tikruosius kėslus 
Baltijos kraštuose savo 
pagarsėjusiame straips - 
nyje "Germanizuoti ar ko
lonizuoti".

Pravdos teoretikas 
įspėja savo tautiečius ru
sus, turinčius reikalų su 
kitataučiais, kad tautų 
"susiliejimą" reikia lai
kyti savaiminiu vyksmu 
ir nereikia jo dirbtinai 
greitinti ar jėga skatin
ti. Kelias iki tautų susi-

ji šalpos organizacija, 
taigi, jos valdybą sudaro 
įvairių politinių pažiūrų 
žmonės, bet šalpos rei
kalus svarstant šio skir
tumo nesijaučia, valdy
bos narių nuomonės ne
sikerta, jaučiama visiš
ka tolerancija laikantis 
teisingumo principų, ką 
ir Balfo pirm. kun. V. 
M ar tinku s pabrėžė pra
eitame direktorių suva
žiavime Clevelande.

Praeitas Balfo seimas 
New Yorke buvo neeili
nis, nes atšventė 20 me
tų veiklos sukaktį ir Jau
nimo Metų išvakarėse at
sijaunino ne tik nauju pir
mininku, bet ir žymiu 
skaičium jaunų atstovų. 
Artėjantis Balfo seimas 
taip pat reikšmingas, jis 
įvyksta Jaunimo M etam s 
baigiantis . lapkričio 26 
dieną, Chicagoje, Jauni
mo Centre. Ir tai atsi
tiktiniu sutapimu vyksta 
ten, kur bene daugiausia 
jaunųjų jėgų yra įsijungę 
į Balfo veiklą.

Kai šiuo metu politinė- 12) parašė įspūdžius, ko- 
je veikloje vyresniųjų ir kių apie Daniją — pri- 
jaunesnių nuomonės daž- vačių ūkių kraštą — Lie- 
nai kryžiuojasi dėl neva tuvoj jau beveik 30 metų 
pasenusių veikimo me
todų, galime drąsiaitvir- pasakoti. Sako: 
tinti, kad Balfo veikla ne
sensta, dėl to ginčų tarp 
abiejų kartų būti negali, 
bet keičiasi žmonės, kei
čiasi darbo rankos, mirš- ryškiai krinta į akista
ta ar pensijon pasitrau- sižiūrėjus 
kia rėmėjai. Todėl tiki
me, kad šis Balfo Sei
mas, vykstąs ne eiliniais,- 
bet istoriniais Jaunimo 
Metais, daugiau nei ligi 
šiol atkreips mūsų jau
nųjų dėmesį ir įjungs 
juos į Balfo darbuotojų 
ir aukotojų eiles.

E. Čekienė

liejimo esąs ilgas, jis ei
nąs ”lėtu ir visapusišku 
tautų, jų kultūrų ir kal
bų vystymu”. Tautos ga
lutinai susiliesiančios 
tik tada, kai komuniz
mas įsigalėsiąs visame 
pasaulyje! Betgi Sovietų 
Sąjungoj tas susilieji
mas vykstąs tautų v i e - 
nodėjimo būdu, o jos 
vienodėja tiek, kiek įgy
vendinamas komuniz
mas: išdildant klasinius 
skirtumus, nykstant se
najam gyvenimo būdui 
bei kapitalizmo atgyve
noms. Atseit, pats komu
nizmo įgyvendinimas — 
pagrindinė nutautinimo 
priemonė. Žinoma, sa
ko, rusų kalbos — tos 
'Tarptautinio susižinoji
mo "ir kitų sovietinių tau 
tų kalbos — mokymasis 
vaidina svarbų vaidme
nį SSSR tautų draugystės 
stiprinime., Maža to:ru
siškos, nors ir subolše- 
vikintos imperijos inte
resų saugojimo teoreti
kas neatideda tolimai 
ateičiai, o jau dabar 
reikalauja, kad "pagrin
diniai šalies reikalai” 
būtų statomi aukščiau už 
"to ar kito rajono” inte
resus...

išpilti skalda arba išžvy- 
ruoti... Mašinų stovėji
mo pašiūrėse bei san
dėliuose gana tvarkingai 
sudėtas inventorius bei 
darbiniai įrankiai pagal 
rūšis tam tikrose jiems 
skirtose vietose, išvaly
ti...

Nupiešęs patrauklų Da
nijos ūkininkų - privati 
ninku gyvenimo vaizdą, 
pasakotojas rado tenai 
— ypač dabartiniam chu 
liganizmo siautėjimo me 
tui — pamokomą ir jau
nimo auklėjimo pavyzdį:

— Jaunimas Danijoj 
pratinamas prie darbo 
ir tvarkos jau nuo mažų 
dienų. O kaikuriose šei
mose, kaip mums pasa
kojo, net praktikuojama 
vaikams mokėtu už at
skirus namuose atlieka
mus darbus, pavyzdžiui 
indų plovimą, kambario 
sutvarkymą ir panašiai.

Tas rusų įsigeidimas 
sulieti tautas komuniz
mo įgyvendinimo keliu 
Lietuvoj dabar daros vie- Už šiuos pinigus vaikai 
nas iš svarbiausių pa
skatinimų jiems prie
šintis. (ELTA)

LIETUVOJ KOLCHOZININKIĮ 
ĮSPŪDŽIAI IŠ DANIJOS

Rugsėjo mėnesį būrys 
žemės ūkio darbuotojų 
iš Lietuvos lankėsi Da
nijoj. (Darbuotojais vadi
nami ne darbininkai, o 
aukštesni ūkių vadovy
bės pareigūnai). Ke
liauninkų vadovas Vals
tiečių Laikraštyje (sp.

viešai niekas nedrįso pa-

— Danijos gamta la
bai artima mūsų respu
blikos gamtai... Danai — 
darbštūs žmonės. Tai

į sodybų, 
miestų bei priemiesčių 
vilų aplinkos sutvarky
mą... Mes buvome užsu
kę į vieno fermos dar
bininko butą, lankė
mės kelių fermų savinin
kų namuose. Nors baldai 
ir ne visur modernūs, 
bet jie gražiai sustatyti, 
lovos dailiai paklotos,

VIESĖUM1 CNICAGUR PIRKITE MII.I8.IE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 691h STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

PARAMA
C1A GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

imas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

1. Asbach Uralt — Import. 5.
6.

May Wine — Inųiorted 
Riccadona VermouthGerm. brendy.......................... 5th — $5.49

2. Imported Canad. vviskey 5th — $3.98 7. Christian Urothers Wine
3. Coeur de France Cordials 5th — $2.98
4. Banana Liųueur ................. 5t h — $3.98 Be to, didž.ausias pasirink

5th — $0.98
5th —$1.29
5t h — $1.49

irkambariuose jauku 
švaru. Fermų kiemai 
prie tvartų bei sandėlių

gali nusipirkti sau ska
nėstų arba kitų reikme
nų, arba, tėvams leidus, 
nueiti į kiną. Jie laiko, 
kad tas teigiamai veikia 
darbinį tėvų auklėjimą, 
sudaro tam tikrą materi
alinį suinteresuotumą, o 
iš kitos pusės, verčia 
vaikus galvoti, kad pini
gai savaime neateina, 
kad juos reikia užsidirb - 
ti. (ELTA)

WHAT THE NEWSPAPERS SAY: 
about Frances P. BOLTON

Cleveland Press says:

“ . . . A respected voice in foreign affairs and 
particularly on Africa, Mrs. Bolton has always run 
an office which gives good service to her constit- 
uents. There simply aren’t enough women — 
especially women likę Frances Bolton — in public 
life.”

Bolton for Congress Committee. D. W. Gropp, Campaign Manager
6937 Ravine Dr . Mayfield. Ohio

Re-elect Frances P. BOLTON 
to CONGRESS

Non-Partisan Election — Endorsed by 
Plain Dealer, Press, Citizens League.

XKEEP
JUDGE CHARLES W. WHITE

Court of Appeals, Cuyahoga CountyEXPER!ENCED • C1UALIFIED • COMPETENT
Citz Comm forJudgeChas W White. Chester 12th Bldg A Pinkney 0>r

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

MWe I n vi te 
Your Savings GS AND LOAN ASSOCIATION 

Joseph T. Gribttuku, Exec. Secy.
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650

HOURS: MON. 9 8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED 
PHONE 656-6330
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AKIMIRKOS

Šuoliai į menų kūrybą
Kaip tu žmogus besi

stengtum, o vistiek ne
spėji visko pamatyti, 
aprašyti ir įvertinti, 
idant ateities kartoms 
pasiliktų įrodymas, ko
kie mes buvome dideli, 
narsūs, idealistai ir, ži
noma, pozityvūs kultū
ros kūrėjai. Nekaltin
damas kitų, pirmiausia 
sau negaliu dovanoti vie
nos pasibaisėtinos klai
dos. Mat, skaptuodamas 
vieną mitą, - pražiūrė
jau kitą, galbūt dar gra
žesnį ir vertingesnį.

Jau bus treti metai, 
kai pasiskyriau tūbai- 
forų kūrybos įprasmini
mui ir praktikai, liūto 
atkaklumu gindamas šio 
verslo grožį ir naudą pa
vienio žmogaus, o susu
mavus, ir tautos gero
vei. Šis tas laimėta, - į 
mus senieji fantazijų 
fanatikai jau vis rečiau 
beišdrįsta mesti akme
nį, nes žino ir mato, 
kad atliekam gražius ir 
sau reikalingus meno 
darbus. Išgriaunam sie
ną, pastatom gražesnę 
kitą. Išimam seną lan
gą, įdedam naują. Fri- 
mūrijam kaminą ar te
rasą. Įtaisom fontaniu- 
ką, kurio čiurlenimas 
už lango nuolat mums 
primena Šešupę, Dubysą 
ar Nevėžį. Iš apačios ap- 
šviečiam trim tautinėm 
spalvom. Ir kam mums 
dar reikia Hawajų, kai 
čia pat panosėje rojus...

Daugelis tų statybos 
ir mūrininkystės darbų 
sunkūs, reikia musku
lo ir taip toliau, kas lai
koma vyriškos lyties 
privalumais. O moterų 
tai taip ir nebematėm, 
tų mūsų darbščiųjų bi
telių, tų lietuviško avi
lio motinėlių, tų subti
laus grožio drugelių!

— Tai mano brangi Aušrele, vėl ruošiamės šį šeštadieni madų 
parodai?

-- O taip, tetule Klaudija, vis meno garbei, vis Dievo garbei...

WHAT OTHER Congressmen say: 
about Frances P. BOLTON

“Your leadership has been heartening; your in- 
dustry is amazing; and your determination to 
serve in the best interest of our nation deserves 
the commendation of all people in America. I 
know I speak for Democrats as well as Republi- 
cans in wishing you continuing service to the 
Nation you love so much."

Vernon W. Thomson, M.C.

Bolton for Congress Committee. D. W. Gropp, Campaign Manager
6937 Ravine Dr., Mayfield, Ohio

3rd District, Wisconsin

Re-elect Frances P. BOLTON 
to CONGRESS

Štai kur jau nebe pir
mi metai kaltės kir
minas vis skaudžiau 
graužia mano sąžinę. O 
mūsų vaidilučių, jūračių 
ir žalčių karalienių są
jūdis eina siūbuodamas 
platyn. Pastaruoju laiku 
tiek įsisiūbavo, kad jau 
skandina žiūrovais di
džiausias lietuviškas 
sales Amerikoje, o nuo
traukos ir aprašymai 
vos besutelpa į mūsų vi
sų partijų laikraščius.

Kaip džiugu, kad mes, 
tūbaiforai, nebevieni. 
Mūsų klubas plačiai iš
augo į didelę partiją. 
Vaidilučių palangos au
kurai kūrybos liepsno
mis žėruoja!

Štai, tarpe šimto įvai
riausių kūrybinių darbų, 
mūsų gabūs ir pasišven
tę dailidės kloja savo 
kambarių sienas nuosta
biais faneros lapais, me 
niškai išderindami jų 
spalvas ir braižus, - ir 
tai turėtų būti mažų 
mažiausia pritaikoma
sis menas. O mūsų po
nios ir kai kada vyres
nio amžiaus panelės siu
va sukneles, taip pat 
meniškai derindamos 
raštus, spalvas ir skiau 
čių formas. Juda, kruta, 
kūrybiškai smilksta mū
sų žalčių karalienės. 
Paskui jos modeliuoja iš
kilminguose baliuose, tu
rėdamos tik du, bet abu
du kilniu tikslu: estetiš
kai pasigėrėti savimi bei 
liaudžiai suteikti tos lai
mės* akimirkų ir - pa
remti vargšų senelių 
prieglaudos namus arba 
nušluostyti ašarą Sibi
ro tremtiniui. Ne tik 
menas, bet dar ir huma
nizmas.

DIRVA

BRŪNYS RAILA

Ir laikraščiai rašo, ir 
nuotraukomis puošiasi, 
ir giria, ir džiaugiasi. 
Ir net man kartais, ste
bint profesinių kolegių 
veikalus, pasigėrėjimo 
ašara per skruostą nu
byra. Koks geras, pla
tus ir šiltas virsta mū
sų tremtinių gyvenimas! 
Kiek darbštumo, kiek ini
ciatyvos, kiek meno! Ir 
kaip viskas puikiai, anot 
Bačiūno, eina su savo 
laiku, su dienos ritmu!

Kadaise, prieš 70 me
tų ir anksčiau, Paprūsės 
pasienio lietuviai vertė
si uždraustų knygų bei 
laikraščių kontrabanda. 
Gi taurios jų moterys 
per visą platų Lietuvos 
kraštą sėdėdavo prie ra
telių, verpdavo viena 
ranka, o kitos rankos 
pirštu sūneliui ar duk
rytei rodė raides ele
mentoriuje, atžalyną 
mokė lietuviškai skai
tyti. O tai reiškė, kad ir 
pačios mokėjo skaityti 
ir ką nors paskaitydavo: 
jei ne Mikaldos prana- 
šytes, tai nors malda
knygę. Tuo sujaudintas 
dailininkas Petras Rim
ša skulptūras kūrė. Ver
pianti mamaitė prie kal
varato, mokanti savo sū
nelį iš lietuviško elemen
toriaus skaityti - virto 
tartum simbolis ištisai 
mūsų kultūros erškėčių 
epochai.

Dabar nebe taip Ame
rikoje. Kiti laikai, kiti 
skoniai ir kitos mados. 
Puikaus moderniško var
do lietuvė, ponia Vėjū- 
nė dabar irgi kartais 
dar suranda laiko pasė
dėti. Verpti ir austi jai 
nebereikia, ji to ir ne
moka. Bet kaip ji puikiai 
žirklėm pakarpo, kaip 
dūzgia jos Singerio 
elektrinė siuvamoji, ar
ba kaip ji vikriai mez
ga. O Algutis su Rasy
te taip pat prie jos ko
jų ramiai sėdi ant že
mų specialių kėdučių ir 
televiziją žiūri... Auga 
vaikučiai tėvynės labui, 
bus kam mus žilagalvius 
užvaduoti.

Nuo Kinijos ir Egipto 
civilizacijų aušrų, jau 
net ir po Adomo su Ie
va iš Rojaus išvarymo 
visi gyviai su nemirtin
gom sielom, ypač mo
terys, vis mėgdavo ap
sidengti, rėdytis ir puoš
tis. Tai yra vienas iš 
teigiamiausių mūsų po
linkių. Ir tarp lietuvių 
šiandien sunkiai besura
si tokį zulusą, kuris šią 
dogmą ginčytų. Apie sa
ve nebekalbu, nes esu 
nepataisomas visokių 
madų entuziastas ir vis 
ta kryptimi kurstau kiek
vieną arčiau pažįstamą 
damą. Ypač kai jos šį 
tą pramoksta pačios pa
sisiūti ir tuo (vienu po
žiūriu) žymiai sutaupo 
namines, kitu požiūriu 
gausiai padidina tauti
nes lėšas.

Išlaidos drabužiams 
kiekvienos šeimos biu
džete sudaro vieną iš 
stambiausių pozicijų. Jei 
mes visi tiek kasmet 
aukotume tautos laisvi
nimo reikalams, kiek iš
leidžiame moterų ma
dingiems drabužiams ir 
Buršteino minkams, tai 
Lietuva tikrai jau būtų 
išvaduota. Kremlius ne-

-- Ar tave irgi kvietė modeliuoti tetos madų parodai?
-- Taip, bet nesutikau. Aš nemėgstu istorinių įvykių, aš noriu 

gyventi dabar.

tų atitinkamam Dievo pri
sakymui daug nusidėjęs. 
Ir todėl sutinku, kad jis 
buvo mandruolis, ir gal 
perdaug jo neįžeistume 
pavadindami išminčiu
mi. Jis, matyt, dar vie
nas iš tų, kuris žino, kad 
dabar kas šeši mėne
siai pasikeičiančios mo
terų drabužių mados yra 
komercija ir amatas, ge
ras ir didelis biznis,bet 
joks rimtesnis žmogus 
nevadino to menu, net 
vargu ir pritaikomuoju.

Šiandien įsiūti du gu- 
ziku priešaky, o po pus
mečio kitu du guziku už
pakaly yra galbūt labai 
kūrybiškas užmojis, bet 
tai vadinsime ne menu, 
o guziko įsiuvimu. Ir tai 
yra tik visai padorus fak
to konstatavimas.

Kai aš vieną teisin
gai nupiautą tūbaiforą 
šmaikščiai, beveik me
niškai prikalu prie ki
to, tai yra vienas iš 
veiksmų garažo stogo sta
tyboje, bet nei Kazys 
Statkus, ne aš, nei mes 
kiti tos srities kūrėjai 
nesakome, kad statome

būtų atsilaikęs prieš mū
sų milijonus...

Džiaugdamasis, kad 
tūbaiforinė kūryba taip 
išplito mūsų moterų vi
suomenėje, tačiau nega
lėčiau užmerkti akių dėl 
kai kurių skirtumų šios 
profesijos reiškimosi 
praktikoje. Mūsų vyriš
kuose veikaluose viskas 
aišku, paprasta ir tiks
liai nustatyta. Vartok tik 
tokias medžiagas, lentas 
ar plytas, kalk tik tokias 
vinis, suk šriūbus ar są
varžas, teisingai matuok, 
neapsilenk su geometri
niais dėsniais, nes kitaip 
tavo pastatas išeis šlei
vas ar visai sugrius. Mis^- 
tikų ir filosofijų čia ne 
tik nereikia, bet jos griež 
tai vengtinos. Ir būk sai
kingas su propaganda, 
nes nieko neapgausi.

Bet mūsų tūbaiforinės 
damos, kaip matau, vis 
daugiau suka kitais ke
liais, platyn, įmenu gel
mes. Gal kad jos tem- 
peramentingesnės ir ma
žu nesitenkina. Krautu
vėje nusipirkus ''patro
ną", pasiūti pagal tai suk
nelę ar numegsti palai
dinuką joms neužtenka. 
Jos būtinai spiriasi jįpa- 
rodyti rampos šviesoje. 
Ir būtinai dar apgaubti 
filosofija, mistika, tau
tosaka, visų menų isto
rija, morale, estetiko
mis ir netpatriotika. Ak, 
ak, - beatodairiški propa
gandistai kartais pražu
do tikrus genijus, kaip 
Ciano pražudė Mussoli- 
nį, o Goebbelsas Hitlerį.

Štai Dirvoje (Nr. 111) 
panelė K- F-tė, aprašy
dama paskiausią ir šau
niausią madų parodą Chi
cagoje, pasakoja, jog ją 
atidarydama p-lė Aldona 
Frapuolenytė taip aiški
nusi: "... garbė būti lie
tuviu, ir tai esanti mūsų 
pareiga, bet dar didesnė 
pareiga būti geru krikš
čioniu. Šioje salėje pigiu 
būdu bus pasitarnauta 
vargšams seneliams, ku
riems Futnamo seselės 
stato namus"...

Jeigu tikrai taip buvo 
sakyta, tai čia daugiau 
idėjų, negu plaukų parū
kė, tik jos pasiutiškai 
viena su kita nesiklijuo- 
ja.

Fasiūti iš "pattern" 
suknelę ar ją kiek sava- 

.rankiškai perdirbti, 
paskui parodyti kitiems 
yra senas, didžiai gar
bingas siuvėjos amatas 
ir nepeiktinas noras laukė
ti iš žiūrovo komplimen
tų ar iš pirkėjo pinigų. 
Sunkiau suvokti, kodėl 
dėl to jau yra garbė bū
ti lietuviu, ir net parei
ga! Ir žymiai sunkiau, - 
kodėl čia iškyla dar di
desnė pareiga būti geru 
krikščioniu? Žymiausie
ji krikščionių ideologai 
lig šiol reiškė kaip tik 
daugiausia vėsumo mote
rų madoms, ypač mo
derninėms. Taip pat man 
dar kiltų įtarimas, ar Fut
namo seselės, net po Ro
mos Santarybos vėliau
sių nutarimų, staiga būtų 
pasidariusios mini- 
skirts entuziastės. Ly
giai abejotina, kiek mo
raliniu atžvilgiu gali būti 
aukštai keliamas pasitar- 
navimas vargšams se
neliams "pigiu būdu". 
Kiekvienas teologas 
jums tuoj paaiškins, kad 
pigiu būdu duodama auka 
nėra brangi auka.

Suktelėjau keliais žo
džiais į šoną, bet nesu
pykit, brangiosios da
mos, - aš visas vien iš 
profesinio solidarumo 
esu jūsų pusėje. Aš tik 
norėjau jus apginti nuo 
jūsų taurios veiklos la
bai pavojingų, beveik pa
trakusių propagandistų, 
kurie užsispyrę nebesu
tinka vadinti daiktų sa
vo vardais. Ir jie, ma
tyt, patys jaučia, kad čia 
kažkas persisūdo, ir to
dėl dar neatakuojami jau 
patys pereina puoliman.

Tai išduoda tame pat 
Dirvos straipsnyje kiti 
du sakiniai: "Kažkaspa
sakė apie tokią parodą: 
tuštybių tuštybė. Matyt, 
tas mandruolis nepri
pažįsta pritaikomojo 
meno"...

Taigi, ir matot, kad 
dar yra pasaulyje švie
sa ir dar yra nors dvi 
akys, mokančios žiūrė
ti. Kaip smagu, kad Chi
cagoje ir galbūt per vi
są Ameriką atsirado 
nors vienas, kuris bend
rojoje vidurnakčio tylo
je pasakė visišką tiesą 
ir dar labai švelniai.
Vanitas vanitatum! 
ir jei jis būtų pasakęs 
kad tai kvailybių kvai
lybė, tai irgi gal nebū-
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Farthenono rūmus Atė
nuose. Aleksandras Ka
minskas savo mašinom 
iš medžio išpiaustonuo
stabiausias skulptūras, 
bet dar niekad negirdė
jau, kad už tai jis save 
šauktų Mykolu Angelu.

Tuos žodžius taip pat 
rašau ne jūsų, mano 
malonios damos, tau
riai kūrybinei veiklai 
kenkti ir iš anksto su
griauti vargšų senelių 
namus Futname. Anaip
tol, nes gali ir man atei
ti laikas kada nors ten 
sau mažo kampelio pa
siprašyti. Aš tik atsar
giai sugestijuoju, kad 
šiai karitatyvinei kūry
bai galbūt nėra būtinas 
toks išpūstas vainikų puo
šimas ar juo labiau kai 
kurių jūsų estrados filo
sofų pasikėsinimas vi
siškai pakasti mūsų tik
rųjų dailininkų presti
žą.

Lyg tyčia tame pačia
me Dirvos numeryje, tik 
kitame puslapyje spindi 
rašinys, kad madų meno 
modeliavimai netrukus 
atsiskleis ir Fhiladel- 
phijoje, kaip iš viso jie 
jau buvo praktikuojami 
kitų lietuvišku kolonijų 
miestuose. (Gi kiekvie
noje didesnėje amerikie - 
čių rūbų krautuvėje ar 
madų salone jūs tokių pa
rodų nuo seniai galėjote 
matyti maždaug kas sa
vaitę).

Šio kito reklaminio 
straipsnio autorius į da
lyką žiūri dar giliau ir 
rašo, kad Fhiladelpijo- 
je, šalia dailiojo meno 
reprezentantų, lietuvių 
bendruomenė "turi ir ki
tokios meno šakos atsto
vių, tai madingų parėdų 
kūrėjų, kurios dailinin
kui neretai duoda paska
tinimą iš nužiūrėto rūbo 
spalvų, ornamentų, lini
jų bei dailių kvaldavimų 
drobėje pritaikinti tapy
biniam paveikslui"...

Savotiškesnės minties 
už šio meno teoretiko pa
reikštąją dar nebuvau 
niekur užtikęs. Matyt, 
kad laikai fantastiškai 
keičiasi, o aš vis labiau 
atsilieku. Ligšiol mes ži
nojom, kad medžiagoms, 
iš kurių vėliau siuvami 
drabužiai, piešinius pa
ruošia specialūs projek
tuotojai, kai kada ir

(Nukelta į 5 psl.)
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ŠUOLIAI į MENU KŪRYBĄ...

Jaunystės ir grožio galia! Ji net automobilių motorus sustabdo 
pakelėse...

(Atkelta iš 4 psl.) 

patys dailininkai, gi kiek
vieno naujo sezono ma
dos pavyzdžius - gabiau
sieji ir išradingiausie- 
ji modistai. O dabar mū
sų ponios tas jau gata
vai paišytas medžiagas 
nusipirks, pasiūs pagal 
pavyzdžius ir "sukval- 
duos", - ir tai bus pa
skatinimas dailininkams 
pritaikinti drobėje "ta
pybiniam paveikslui"!...

Na, lieka tik pakvies
ti į šitokią madų meno 
parodą įkvėpimui pasi
semti iš New Yorko Gal
diką, Jonyną, Žoromskį, 
Janušą ar Puziną. Kas 
kas, bet jau bent Galdi
kas tai jumspakvalduotų 
už tokias absurdiškas 
blevyzgas.

Užbaigai dar norėčiau 
pats pasmaguriauti ir 
skaitytojams patiekti de- 
zertą to paties straips
nio nuostabiomis minti
mis, retu stiliumi ir nau
jausios dvasios elegan
cija.

"Apie moters elegan
ciją, - sako menų žino
vas iš Philadelphijos, - 

Taupymo sąskaitos 
ir certifikatai 

dabar apdrausti 
iki $15,000.

galima būtų ir šiaip ir 
taip pakalbėti; kitą neką 
gražus rūbas papuoš, kai 
tuo tarpu ir prastesnis 
rūbo raukimas, uždėtas 
ant jaunesnio, šmaikštes- 
nio ir taisyklingiau nu
lieto kūnelio visai ką ki
tą parodys" (!)...

Kažin ar ką kitą be
parodys "prastesnis rū
bo raukimas"? Net ir la
bai iškilminga Chicagos 
madų parodos kleopatrų 
nuotrauka Dirvoje nepa
rodo didelių naujumų, 
vaizduotės ir kūrybinės 
ekstravagancijos, o yra 
gana konservatyvi dargi 
Putnamo vienuolyno se
selių skonio ribose. Šių 
madingų suknių pavyz
džiai daugiau kalba apie 
praėjusių sezonų stilių 
"nulietiems kūneliams? 
Daug naujesnių būsimo 
sezono pavyzdžių kas
dien matau dienraš
čio - Los Angeles Ti- 
mes - puslapiuose, nekal
bant apie magazinus ir 
žurnalus, kuriuos mes vi
sos ponios protarpiais 
peržiūrim.

Bet tragiškiausiai tai 
man atrodo tos dvi pane
lytės nuotraukos šonuo
se. Jų suknelės mažiau
sia keturiais inčiais per-

DIRVA

ilgos. Paskutinė mini- 
skirtsdr sheet-skirts ma 
da buvo visai ne tokia. 
Jei būtų bent per pėdą 
trumpesnės, tada gal pa
gal citatos idėją ir pa
rodytų kokį nors visai 
kitą menišką plėmą.

Bet dėl to dar nenusi- 
minkim. Mums, vyriš
kiems tūbaiformas, irgi 
ne visada iš karto visi 
meno kūriniai pavyksta. 
Mes irgi prigadinam 
daug medžiagų. Bet su 
asilo kantrybe, nesigai
lint darbo, laiko ir iš
laidų, vistiek kada nors 
"pigiu būdu" pastatom 
namus.

Dear Congressman Bolton: 
“I believe you are one of 
the most remarkable vvomen 
I have ever known. My 
Sočiai Security checks will 
now feed my three children. 
I shall never forget your 
help and w i 11 never find 
enough words to praise 
you.”

Mrs. Patricia A. Stinnett 
East 117th Street

Re-elect Frances P.

as your personai 
representative in Congress

Bolton for Congress Committee
D. W. Gropp, Campaign Manager 

6937 Ravine Dr., Mayfield, Ohio

SURASDAMI 
DIRVAI NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ , 
LAIKRAŠTĮ 
SUSTIPRINSITE

Nr. 115 — 5

Tautinių šokių mokytojas V, Beliajus, Šeštas iš kairės, prie garbės stalo, per jam suruoštą pa
gerbimą Clevelande. • v- Pliodžinsko nuotrauka

V. BELIAJAUS 
PAGERBIMAS 
CLEVELANDE

Kai paskaičiau Liudo 
Sagio straipsnius Dirvo
je ir Drauge apie Vytau
tą Beliajų, kiek suabejo
jau savo "tvirtu nusista
tymu" dėl organizuotos 
visuomenės lietuviškojo 
gyvenimo įvairiose ap
raiškose reikšmės. Pasi
rodo, kad "privati inicia
tyva" yra įleidusi kur 
kas gilesnes šaknis lie
tuviškojo reikalo propa
gandos srityje (vispusiš' 
kai į tą reikalą žiūrint) 
negu galvojam.

Vytautas Beliajus nė
ra siauros ir vien tik 
lietuviškos liaudies me
no šakos reprezentan
tas. Jis yra tautinių šo
kių meno specialistas 
plačia to žodžio prasme. 
O kaip toks, ir dar karš 
tas lietuvis, jis randa 
progų, noro ir sveikos 
iniciatyvos sprausti lie
tuviškuosius toje srity
je laimėjimus, liaudies 
šokio ir rūbo grožį, pri
statyti jį taip, kad tais 
laimėjimais džiaugtųsi

šv. Kazimiero mokyklos jaunieji šokėjai. J. Garlos nuotrauka

V. Beliajus piauna tortą. V. Pliodžinsko nuotrauka

ne tik lietuviai (nedaug mės įvairių tautų kūry- 
iki šiol apie Beliajų gir- binėm - kultūrinėm ap
dėję), bet ir visi tie, ku- raiškom.
rie skiria daug reikš- Clevelando lietuvių vi-

suomenei ne taip jau ži
nomas, nedaug teišgar- 
sintas, brangios propa
gandos nežinąs Vytautas 
Beliajus jo garbei suruoš
toje popietėje Naujosios 
Parapijos salėje spalio 
23 d. sutraukė tiek sve
čių, kad reikėjo ir papil
domų stalų ir kėdžių uo
lioms rengėjoms pa
rūpinti.

ALRK Moterų S-gos 
36 kuopa, nesiveržianti į 
"didžiąją politiką", su
rengė sėkmingą vakarą, 

(Nukelta į 6 psl.)

Klauskite mus kią dar galima gauti iš 
Cleveland Trust.

f Kažką malonaus susilaukėte, 
Kongresui pakėlus draudimą 
jūsų taupymo sąskaitai ap

saugoti iš $10,000 iki $15,000. Ir 
taip, suderinant kelis mūsų taupymo 
planus, vyras ir žmona gali gauti 
kur kas didesnę apdraudą.

Tas padidinimas liečia ir mūsų 
Taupymo Certifikatus, investavimo 
galimybę, teikiančią 5' < metams de
pozitams, paliekamiems pas mus še
šis, devynis ar dvyliką mėnesių. Tau
pymo Certifikatai reikalauja depozi
to minimumą $2500 ir galimi įsigyti 
po $100. Pradedate pelnyti 5'< nuo 

deponavimo dienos.
Nuošimčiai reguliarioms Cleve

land Trust taupymo sąskaitoms ap
skaičiuojami ir išmokami kas pus
metį, remiantis maksimaline ban
kams rata 4 G metams depozitams, 
išlaikytiems pilnus metus.

Atsiminkite — jūsų Cleveland 
Trust taupymo sąskaitos apsaugotos 
ne tik Federaline apdrauda, bet ir 
dydžiu bei pajėgumuvienintelio Ohio 
banko su $2 bilijonais turto ir virš 
200 mil. kapitalo. Gerai jauties, kai 
turi didelį banką, kaip Cleveland 
Trust savo užnugary!

Cleveland Urust
OHIO didžiausias bankas

Federalinės Depositų Draudimo Bendrovės Narys

* •

Pittsburgiečiai šokėjai, vadovaujami Aldonos Grinienės, pasirodė vakaro programoje.
J. Garlos nuotrauka
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V. Beliajus...
(Atkelta iš 5 psl.) 

kurio kuklumas pasireiš - 
kė nuoširdžia, bubnų ir 
fanfarų nereikalaujančia 
atmosfera.

Beliajus šventė ne 
sau ir ne savo amžiaus 
ar jo užtarnautos gar
bės sukaktį. Ta sukak
tis — tai kuklumo, pa
triotiškumo ir pavyzdin
go savo srityje žinovo 
darbo vaisius. Gerai, 
kad Beliajus pamatė, jog 
ir jo darbą mažai tepa
žinoję žmonės jį įverti
no. Taip ir atrodė, kad 
į sveikinimo kalbas atsa
kydamas, jis jaudinosi 
ne dėl jam teikiamų 
komplimentų, bet dėl to, 
kad būna ir taip, jog ge
rų darbų kartais nenu
slėpsi... Jo susijaudini
mo ašara ir buvo di
džiausia to minėjimo do
vana. Šiais laikais leng
viau išspausti ironišką 
šypseną, ne ašarą...

Oficialioje dalyje Vy

tautą Beliajų sveikino ir 
jaunimas ir senimas. 
Kiek senimas gaudė pa
garbos ir padėkos žo-, 
džius, tiek jaunimas sa
vo trumpomis, bet nuo
širdžiomis mintimis dar 
labiau jaudino kuklų so- 
lenizantą. Sveikintojų ir 
organizacijų, kaip pap
rastai, atsirado daug. 
Malonu, kad didesnę jų 
dalį sudarė jaunimo or
ganizacijos. Jų tarpe la
bai malonų įspūdį pada
rė specialiai atvykusi iš 
Pittsburgho simpatinga 
lietuvių tautinių šokių 
šokėjų grupė, vadovauja 
ma A. Malcanaitės-Gri- 
nienės. Malonu todėl, kad 
tą grupę sudaro jau 3- 
čios ir 4-tos čia gimusių 
lietuvių kartos jauni
mas. Ką jis čia patyrė, 
su kuo susidraugavo, ko
kiais įspūdžiais išvažia
vo, klausimas, į kurį da
bar sunku atsakyti. Ly
giai kaip šį straipsnį sun
ku suprasti tiems, kurie 
neskaitė anksčiau L. Sa- 
gio straipsnio apie Be

liajų, jo nuveiktą darbą.
Vienas iš sveikintojų, 

N. Parapijos klebonas 
kun. J. Angelaiti s pabrė
žė, kad verti pagarbos 
kurie dirba savo tautai. 
Ir iš tikrųjų, savo tautai 
dirba tie, kurie savo dar
bo trauka ir asmenybe 
sutraukia tiek jaunimo, 
tiek tuo darbu besido
minčio senimo vienon 
vieton pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti to darbo lai
mėjimais.

Jaunimas linksmino
si, šoko ir įspūdžiais da
linosi Beliajui vadovau
jant. Šokio ir linksmino 
si didelis būrys — lietu
viško jaunimo .. o V.Be
liajus — 60 metų.

(j.P«)

* VYT. BELIAJUI 
pagerbti popietei spalio 
23 d. vadovavo Jūra Gai
liu šytė. Vakarą rengė 
L.R.K. Moterų S-gos 36 
kuopa, vadovaujama p. 
Benokraitienės. Popietė 
vyko Naujosios Parapi
jos salėse. Prie paren-

gimo ir V. Beliajaus su 
Clevelando visuomene 
supažindinimo daug pri
sidėjo p. Sagiai,

V. Beliajų sveikino — 
Miss Ferguson, Clevelan
do Folk Arts Association 
pirmininkė, LRKMoterų 
S-gos 36 kuopos p-kė Be- 
nokraitienė, Pittsburgho 
taut. šokių grupės vado
vė A. Malcanaitė-Grinie - 
nė, Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokyklos taut. šokių 
grupės vardu J. Bala- 
šaitytė ir F. Alšėnas, 
Šv. Kazimiero lit. m-los 
taut. šokių grupės vardu 
J. Ignatavičiutė ir R. Ig- 
naitytė, Neringos skau
čių tunto — Nasvytytė, 
Ateities klubo — pirm. 
Garka, ŠLA 136 kp. — 
pirm. VI. Braziulis, 
PLB valdybos — vice
pirm. St. Barzdukas,kle
bonas kun. J. Angelaitis.

Raštu gauti sveikini
mai iš Gramontienės ir 
Zapolių Chicagoje, Pilė
nų Tunto, Krikšč. Dem. 
S-gos Cleve. sk., DLK 
Birutės D-jos.

Kai kurie sveikinimai 
jungėsi su kukliomis do
vanėlėmis.

THE PEOPLE SAY-
PIRKITE PENKTADIENIAIS: MIESTE 9:30 IKI 5:45. 

SKYRIUOSE IKI 9:30 VAK.
DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

-A.I_.I_i 6 STORES

i

Non-Partisan Election — Endorsed by 
Plain Dealer, Press, Citizens League.

X KEEP
JUDGE CHARLES W. WHITE
Court of Appeals, Cuyahoga County 
EXPERIENCED • O.UALIFIED • COMPETENT

Citz Comm for Judge Chas W. White, Chester-12th Bldg., A. Pinknty, Oir.

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

■mokagpuu dividendM
1 '■PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

PLANINGAS TAUPYMAS

UŽSAKYKITE PAŠTU AR TEL..CH 1-3070 ŠIANDIEN

Originalios Raggedy Ann 
ir Andy lėlės jau čia

Xadydži0 5.00 15’Ą” dydžio 
viena 3.50

Lyg iš lėlių pasaulio atėjo taip mėgiama pora, pa
milta vaikų generacijų. Kiekviena jų raudonais 
vilnoniais plaukais ir saugiomis užsimerkimui aki
mis. Pamilsite kiekvieną jų kartu su spalvinga kė
dute su dirbt, šilko pliušiniu apvalkalu, skalbiamo 
vinyliaus pagrindu: Il%xl2 aukščio.

151<2” muzikinės lėlės..
viena ................. 5.00

45” lėlės ..............  30.00
251 •>” lėlės viena ....... 8.00
Pritaikyta kėdutė ....... 5.00

Mažamečių skyrius, May’s 2 aukštas, mieste ir 
visuose skyriuose. J

“I would likę you to know 
that you are well appreci- 
ated and highly thought of 
in our household. Today 
there are few public officials 
who take any real interest 
in the people they represent. 
You treat us as individuals 
and in the šame spirit that 
this representative democ- 
racy was founded.”

William E. Davis
Mayfield Heights

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

FRANCES P.
BOLTON 

for
CONGRESS

Bolton for Congress Committee 
D. W. Gropp, Campaign Manager
6937 Ravine Dr., Mayfield, Ohio

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

• LEARN FAST
• EARN FAST
DALTON’S

NEW
EMPLOYEE

BONUS PLAN
Is Retroactive to

Starting Time
After Probationary Period
• NeW I ligher Startinį; Rates
• lamily Insurance
• Meril Raise.s
• Opportunity for Advancement
• l’aid Vacations and I lohday
• Profit Sharing

SEE FRANK RADER
TODAY!

APPLY Monday thru l'riday
8:30 to 5:30 p. m. 

Saturday 8 a. m. to 12 p. m. 
Monday 8 a. m. to 7 p. m.

DALTON 
FOUNDRIES, INC. 
"An lipiai Opportunity Employer” 

WARSAW. INDIANA
(II5-II7 i

Plnudtoa}, atradimai ir paaktadlaį 
aaa 9 vai. ryto iki 4 vaL po pi* t*. 
CatviftadiaaĮ aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
šafaadtaaį kao 9 vaL ryto iki 1 vai. po pieUĮ 
Tia&aAtoaį aidaryta via< diea^.

Chartmd and Soperviaed by the United Stata Govcraaat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB

Phone VIrgtoia 7'7747 Jobą J. Fiilllilin Pro.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

MALU HELPSkaityk ir platink 
DIRVĄ

PLASTICS PROF1LE EXTRUSION

OPPORTl MTY FOR PROFESSION AI.
HELP MALĖ OR FEMALE

MEDICAL TE( IINOLOGIST
Rvgislrrvd c>r l .liuible for regisi rot ton wilh \.S.( .P. \:r open. Salary
coniinrnsuralc with r.Nprricncr. 5-dav wcrk. Monday through I ridav. 

to 4:1(1.
ALSO

REGISTERED N F ILSĖS
I OR ALI. S1IIFTS

Good salary. Pilis dil lerent nd. I-ringe benefits, paid holidays, vacation 
with pav. siek leave, good retirement plan. All positions subject to 
County Division oi Ohio Statė Personnel.

APPLY CALL OR \VRITE IO MRS. L.IAV1S
BENJAMIN FRANKLIN HOSPITAL

1755 ALUM CREEK DR., COLUMBUS, OHIO, PHONE: 258-9556 
(115-121)

ENGINEER - Man with at least five 
years practical background vvilh 
know-how for extruding plastic pro- 
liles and design of dies, jigs, and 
I išturės for aulomotive and other end 
uses. Good esperience acceptable in 
linu of degree. Salary commensurate 
witl> esperience. A real challenge to 
put your knovvledge to work in a 
ground floor opportunity with a es
tablished plastics processing coni- 
pany.
Contact: Director, Administrative
Division.

PHJI.LIPS PRODUCTS CO., INC.
A Subsidiary of Phillips Petroleum 

Company
1500 E. North Territorial Road 

Whitmore Lake, Michigan 48189 
Phone: (313) 761-3512

An Equal Opportunity Employer
(I15-121)
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LAPKRIČIO 5 D„, puošnioje Diamond salėje,

SEVERANCE CENTRE, ĮVYKSTA TRADICINIS
L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA

BALIUS
PRITAIKYTĄ MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS:

Dainininkė V. Stankus ir Korporacijos orkestras is Chicagos. 
Pradžia: 7:30 vai. vakaro — vakariene 8 vai. vakaro.

Pageidaujama, kad svečiai ir korporantai-korporantėj dalyvautų vakariniais rūbais. Staliukai užsisakomi iki SPA
LIO MĖN. 28 DIENOS, pas V. VINCLOVĄ, tel. 261-1794.

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA CLEVELANDO VALDYBA

Neolituanų orkestras, vadovaujamas kol. Modestavičiaus, gros neolituany vakare Clevelande, lapkri
čio 5 d.

KORP! NEO-LI
THUANIA metinės šven
tės proga per Tėvynės 
Garsų radiją kalbės 
stud. Dainius Degesys. 
Penktadienį, spalio 28 
d., per T.G. radiją taip 
pat kalbės Western Re- 
serve universiteto spor
to žvaigždė A. Motiejū
nas.

v v'11 v.'11
įViiii

Non-Partisan Election — Endorsed by 
Plain Dealer, Press, Citizens League

XKEEP
JUDGE CHARLES W. WHITE

Court of Appeals, Cuyahoga County 
rvncn/rA/nrn _ n / i A i iricn rn/MDETEMT

EXPERIENCED • O.UALIFIED • COMPETENT
Citz. Comm. for Judge Chas. W. White, Chester-12th Bldg., A. Pinkney. Dir.

* ALGIS ŠIRVAITIS, 
pirmadienį, spalio 24 d., 
priėmė oficialią advoka
to priesaiką ir įgijo tei
sę verstis advokato 
praktika ir būti teisės 
patarėju Ohio valstijo
je. Adv. Algis Širvai
tis su kitu savo profe
sijos kolega atidarė ad
vokatūros įstaigą vaka
rinėje miesto pusėje.

* NELE KUZAITE - 
VAIKŠNORIENE, dail. 
Antano ir Alg. Vaikšno- 
rų bei dukters Katarinos 
motina, mirė Clevelan
de sulaukusi 72 
žiaus.

Pašarvota D.
& Son laidotuvių
se Edna Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, spalio 
28 d.

m. am-

Jakubs
namuo-

* LITHUANIAN VIL
LAGE, INC. tradicinis 
balius įvyko spalio 22 d. 
Lietuvių salėje. Baliaus

programoje dalyvavo 
Vysk. Valančiaus m-los 
šokėjų grupė, vadov. Liu
do Sagio. Programa pa
skatino į balių atsilanky
ti ir daugiau jaunimo. 
Gausiai susirinkę sve
čiai žavėjosi jaunimo pa
sirodymu.

Vakaro programą 
trumpu žodžiu pradėjo 
Lith. Village pirm. Jo
nas Virbalis. Progra
mos vedėju buvo Pranas 
Stempužis.

Svečių tarpe, be gau
siai atsilankiusių mūsų 
senosios kartos veikėjų, 
matėsi Clevelando ad
ministracijos įstaigų at
stovai, vokiečių savait
raščio redaktorius ir po - 
nia Deubel ir eilė kitų.

velando skyriaus valdy
ba iš Dirvai suruošto ba
liaus pelno paskyrė 
338.70 dol., kurie yra 
ipešti Vilties d=jos sąs- 
kaiton, tuo padidinant 
įnašą iki 1,588.70 dol.

ALT S-gos Clevelan
do skyriaus įnašas pir
mauja prieš visus kitus 
skyrius ir sudaro vi
siems sektiną pavyzdį. 
Skyriui vadovauja K.S. 
Karpius.

MUZIKINIS FILMAS -
KARALIŲ KARALIUS

* AMERIKOS Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Cle-

Parapijos 
Kristaus 
šventės

salėje
Kara- 

minėji-

kelias
Kristaus

NEPAPRASTA KULTŪROS ŠVENTĖ

CLEVELANDE!
1966 m. lapkričio 19 d., 

šeštadienį, 7 v. v.
SLOVĖNŲ AUDITORIJOJE (6400 St. Clair A v.)

DAINAVOS ANSAMBLIS (Chicaga) 
savo kultūrinės 20 metų veiklos proga 
STATO G. VELIČKOS 2-jų VEIKSMŲ

MUZIKINĮ VAIDINIMĄ-PJESĘ

Š.m. spalio 30 d. (sek
madienį) 5 vai.p.p. Nau
jos 
įvyks 
liaus 
mas.

Girdėsime 
mintis apie 
Karaliaus prasmę žmo
nijos istorijoje ir žmo 
gaus gyvenime, kurias 
patieks mūsų nuošir
dus veikėjas, mokyto
jas V. Kavaliūnas. Dek
lamacijos ir muzikinis 
filmas "Karalių Kara
lius".

Rengia ALRK Mot- 
Sąj. Skyrius.

IŠ AUSTRALIJOS 
ATSKRIDO DAIL.
L. URBONAS

Iš tolimosios Austra
lijos, Sydnėjaus miesto, 
praėjusią savaitę į Ame
riką atskrido dailininkas 
Leonas Urbonas. Spa
lio 14 d. tolimas sve
čias, laimingai pasiekęs 
San Francisko ir trum
pai pabuvojęs Chicago
je, visą praėjusią sa
vaitę praleido Clevelan
de.

Leonas Urbonas įto-

— 150 ASMENŲ —
Simfoninis orkestras, choristai, artistai, tau

tinių šokių šokėjai, mišrus, vyrų ir moterų chorai.
, PO KONCERTO: pasilinksminimas, grojant JOE WENDEL 

orkestrui; gardūs užkandžiai ir baras. Stalus, baro kambaryje, 
galima rezervuotis iš anksto.

VALDYBA PRAŠO: įsigyti ar užsakyti 1š anksto 
(Kvietimų kaina 5, 4, 3 dol.).

KVIETIMAI GAUNAMI: pas valdybos narius bei 
telef. — J. Mikonis 531-2190, A. Neimanienė 391-7588,
tas 881-1921 ir KIEKVIENĄ SEKMADIENI, Šv. Jurgio parapijos' 
salėje ir Lietuvių Klube.

CLEVELANDIEČ'IAI, sutikime dainaviečius šiltai gausiu at
silankymu.

LB Clevelando I-os Apyl. Valdyba

kvietinius.

užsakoma
F. Eidim-

limą kelionę pasinešė ne 
turistinių įspūdžių ska
tinamas, bet su dideliu 
savo dailės darbų lobiu 
— atsivežė apie 80 kū
rinių. Be jų, Leonas Ur
bonas šių metų pradžio
je buvo išsiuntęs apie 
60 kūrinių į Chicagą. 
Taigi, Australijos dai
lės baruose plačiai pa
garsėjusio mūsų tautie
čio Leono Urbono visą 
atgabentą į šį kraštą dai
lės lobyną sudaro apie 
140 kūrinių.

Pirmoji Leono Urbo
no paroda įvyksta Chi
cagos Čiurlionio Galeri
joje nuo lapkričio 5 die
nos iki lapkričio 12 d. Se
kanti jo paroda. Cleve
lande. Dailininkas Leo
nas Urbonas numato sa
vo kūrinių parodą suruoš
ti dar New Yorke bei ki
tuose miestuose.

Dailininkas Leonas Ur
bonas praėjusįpenktadie- 
nį išvyko į Chicagą savo 
parodos ruošos reika
lais ir numato ten išbū
ti iki lapkričio vidurio. 
Savo viešnagės Chicago
je metu jis bus J. Jasai
čio svečiu, o Clevelan
de, Noros ir Vytauto 
Braziulių, 1852 Knowles 
Avė., telef. MU 1-9404, 
namuose.

THE PEOPLE SAY-
“My wife and I would likę to 
thank you so much for your 
personai attention to our 
problem. You have alvvays 
had our backing for office 
and vvill in the future. Lots 
of good luck and continued 
good health.”

Mr. & Mrs. Joseph Arezone 
Euclid 44117

FRANCES P.
BOLTON 

for
CONGRESS

Bolton for Congress Committee 
D. W. Gropp, Campaign Manager 
6937 Ravine Dr., Mayfield, Ohio

HELP VVANTEI) MALĖ

$16,300 
NAUJI!

3 miegamųjų ranch tipo 
namai, l1^ vonios, įrengtos 
virtuvės ir šiukšlėms maši
nos. Ištisas rūsys.

VINE REALTY 
35165 Vine St. 
Tel. WH 2-4440

(114-116)

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

,341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA — 
kietais viršeliais ............... -.........
minkštais ..... ................................

V. Šliogeris — A. SMETONA — žmogus ir 
valstybininkas ................................

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS — 
kietais viršeliais .............................

GAP TURRET 
LATHES

$3.75
$2.50

$2.00

$3.75
★

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

SUPERIOR 
SAVINGS

PARDUODAMAS NAMAS

4 miegamieji — 1 apa
čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMER1CAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERA VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

$lNCf 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME .nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

o

AVĖ. 
AVĖ

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS ‘ 

c.

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Klube veikia: Lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų skaitykla • „Tėvynės Garsų” radijo 
valandėlės • Televizija • Bilijardas • ”Pin 
Boll” • Šachmatai • Lietuviška Valgykla: 
Penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 
— pietūs ir vakarienė. • Visi lietuviai ir lietu
vės kviečiami įsirašyti nariais į Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubą.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Toronto lietuvių Kredito Kooperatyvas 
PARAMA artėja prie trijų milijonų

Prieš porą savaičių esame paskelbę spaudoje ir per radiją, kad 
"Paramos” balansas siekia $2.700.000. Aiškesniam ir tikslesniam 
pavaizdavimui patiekiame šių metų 9 mėn. balansą.

* ANTANO SODAI- 
ČIO, Tėvynės redakto
riaus ir Stasio Jakšto 
pavardės per neapsižiū
rėjimą buvo praleistos 
tarp sveikintojų Antano 
Diržio 60 m. sukakties 
minėjime E. Čekienės 
aprašyme.

* ONA ŠALPUKIENE 
mirė rugsėjo mėnesį 
New Yorke. Liko sūnus 
Tranas ir anūkas Algis, 
dirbąs New York Times 
redakcijoje kaip žurna
listas.

Tėvas ir sūnus yra 
Korp! Neo-Lithuania na
riai.

CHICAGO

NEO-LITHUANIA
ŠVENTĖ

LST Korp! Neo-Lithu
ania Chicagoje Valdyba 
praneša, kad Korpora
cijos metinė šventė Chi
cagoje rengiama se
kančia programa:

10 vai. ryt. pamaldos 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų, pagerbiami 
kritusieji ir mirusieji 
Lietuvos laisvės kovoto
jai, padedant vainiką 
prie paminklo Jaunimo 
Namų sodelyje; Iš so
delio organizuotai vyks
tama į Sv. Kazimiero Ka
pines, aplankyti ir pa
puošti mirusiųjų kolegų 
kapus.

7 vai. 30 min.vak. Jau
nimo Namų didžiojoj sa
lėj iškilmingas posėdis, 
sukakties minėjimas.

Po posėdžio toje pat 
salėje šventės balius, ku
riame muzikinę dalį at
liks neolituanų orkest
ras.

Visi neolituanai ir fili- 
jos šventėje dalyvauja su 
spalvomis.

Maloniai laukiama į 
šventę atsilankant kuo- 
daugiau viešnių ir sve
čių.

Baliui staliukus korpo- 
rantai ir svečiai užsisa
ko iš anksto pas J. Žvy- 
nį, 7258 So Mozart Avė. 
Tel. PR 6-1349.

* DR. VYTAUTAS 
KAVOLIS, "Metmenų” 
žurnalo vyriausias re

THE PEOPLE SAY-

Mr. & Mrs. Vincent J. Collise 
Euclid 44123

“Thank you for taking time 
out of your very busy sched- 
ule to help us in our prob- 
lems. We are and will be 
forever grateful!”

Bolton for Congress Committee 
D. W. Gropp, Gampaign Manager 
6937 Ravine Dr., Mayfield, Ohio

daktorius, skaitys pa
skaitą "Laikotarpio sig
natūros” šį šeštadienį, 
rugsėjo 29 d. 7:30 vai. 
Jaunimo Centre, Chica
goje.

Dr. Vytautas Kavolis 
yra vienas iš jaunosios 
kartos intelektualų ( gy
vai jaučiąs gyvenamojo 
laiko problemas ir vi
suomet sugebąs giliai ir 
aštriai iškelti mūsų vi
suomenėje egzistuojan
čias negeroves. Jo iškel' 
tos mintys priverčia dau
gelyje atvejų per svarsty, 
ti mūsų užimtąsias pozi
cijas. O tai mūsų užda
roje visuomenėje, deja, 
įvyksta per retai.

Dr. Vytautas Kavolis 
šiuo metu dėsto sociolo
giją Dickinsono kolegi
joje, Pennsylvanijoje, 
plačiai rašo amerikiečių 
mokslo žurnaluose ir 
bendradarbiauja lietu
viškoje spaudoje.

Paskaitą ruošia San
taros - Šviesos Chicagos 
skyrius ir visa Chicagos 
visuomenė maloniai kvie - 
čiama dalyvauti.

BOSTON

N. ANGLIJOS PABAL- 
T1EČIŲ DRAUGIJOS 
metinis banketas įvyks 
lapkričio 6 d. 5 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje, trečia
me aukšte. Programą iš
pildys latvė balerina 
Alna Jansons ir estas 
baritonas, Edvard Val
iem. Lietuvis, pro
gramos dalyvis, bus pra
neštas vėliau. Banketo 
metu gros geras orkest
ras. Pelnas skiriamas 
paremti kultūrinius kon
certus, rengiamus ame
rikiečių tarpe. Visuome
nė kviečiama dalyvauti.

(sk)

OMĄ H A

* MEČYS MACKEVI
ČIUS prieš 7 savaites at
vykęs iš Lietuvos, čia mi
rė pakirstas vėžio ligos. 
Velionis už savo ir sa
vo šeimos patriotinį nu
sistatymą, praleido eilę 
nežmoniškų tardymų ir 
14 metų Sibire.

* IŠ PAČIŲ VEIKLIAU
SIŲ organizuotų viene
tų Omahoje yra Ramo
vės skyrius vadovauja
mas Prano Totilo ir Liet. 
Bendruomenės choras 
vad. muz. Broniaus Jo
nušo. Ramovės skyr. 
vykdydamas savo užsi
mojimus pagelbėti mora
liai ir materialiai lietu
viškam jaunimui lapkr. 
5 d. rengia didelį ir pil
ną netikėtumų jaunųjų ta
lentų margvakarį.

* LIETUVIŠKA šešta
dieninė mokykla spalio 
mėn. vėl pradėjo darbą.

Momentas iš rungtynių tarp krepšininkų komandų Neo-Lithuania 
ir Neris. Dėl sviedinio kovoja E. Modestavičius. Užnugaryje Mik- 
naitis ir Šilingas. Neo-Lithuania komanda atvyksta į Clevelandą ir 
žais su clevelandiečių komanda lapkričio 6 d.

AKTYVAS
Kasa....................................................................$ 2.000.00
Banke ein. sąsk.................................................. $ 62.607.27
Indėlis — Society ...........................................$ 200.000.00
Asmen. paskolos............................................... $ 593.620.75
Ilgai, nekiln. turto paskolos ...........................$1.335.365.17
Trumpalaikės nekilnojamo turto paskolos ....$ 400.001.82
Vertybės popieriai ................................... -......$ 42.147.70
Raštinės inventorius .......................................$ 9.702.52
Nekiln. turtas — Courtl. Pack......................$ 42.700.00
Kiln. turto paskola .........................................$ 5.030.00
Negautos palūkanos už Society indėlius....... $ 5.050.06
Pereinamos sumos............................................$ 2.122.81

Mokyklai vadovauja Pra
nas Totilas. talkininkau
jant Viktorui Bulkaičiui. 
Mo-lą lydi tradiciniai sun
kumai ir kliūtys, tačiau 
gelbstint vienam mokyk
los reikalą suprantan
čiam tėvui — Juozui Nai- 
keliui, tikimasi ir šiais 
mokslo metais sulaukti 
pavasario.

* LIETUVIŲ FONDO 
narių verbavimo reika
lai Omahoje greitai ne- 
rieda pirmyn, L F val
dybos apskaičiuota pa
geidaujamoji suma Oma- 
hai vargiai galės laiku 
būti atsiekta. Nors LF 
naudą visi gerai supran
ta ir jo atsiektais laimė
jimais džiaugiasi, tačiau 
patys konkrečiai prisi
dėti neskuba arba visai 
nenori. Dar vieną gana 
būdingą L F stabdį Oma
hoje pavyko pastebėti — 
lietuvės moterys savo 
vyrus stabdo nuo įstoji
mo.

Naujausiu LF nariu 
Omahoje tapo kun. Juo
zas Tautkus. (r)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

SPECIALIOS
ŠVENČIŲ NUOLAIDOS AUTOMOBI- 

LIŲ dovanoms į USSR. Džiaugiamės paskelb
ti specialias Švenčių kainas. Atpigintos kai- s
nos jau galioja.

Mes priimsime užsakymus automobilių 
dovanoms. Šios kainos yra:

2101—VOLGA GAZ — 21 R — §2,365.19
2102 -------VOLGA GAZ — 21 US — $2,553.70
2103 — MOSKVIČ 408 E — $1,954.88
2103 —MOSKVIČ 408 — $1,759.39
2104 — ZAPOROZHETS — ZAZ 965A — $ 957.60

Tos specialios kainos galios TIKTAI IKI 
1966 GRUODŽIO 15 DIENOS.

Skubėk su savo užsakymais pas

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH 

(corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003. 
Phone 212 — 228-9547

arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar 
skyrių.

KANADOS 
LIETUVIAI

* _ LIETUVIŲ TAU
TINES SĄJUNGOS To- 
ronto skyriaus meti
nis narių susirinkimas 
įvyks lapkričio 27 d. 3 
vai. p.p. Lietuvių Na
muose. Darbotvarkėje 
numatoma įvairūs prane
šimai, valdybos ir revi
zijos komisijos rinki
mai ir kiti aktualūs tau
tinę veiklą liečiantieji 
reikalai. Laukiama gau
saus atsilankymo.

* VACLOVAS VAIDO
TAS, peržengęs 76 me
tų slenkstį, mirė spalio 
20 d. Toronte. Jis buvo 
gimęs 1889 m. rugsėjo 7 
d. Sviliukų kaime, Jos
vainių valsčiuje. Įsigi
jęs eksternu brandos 
atestatą, Petrapilio uni
versitete studijavo gam
tos mokslus.

Kijeve baigęs karo mo
kyklą buvo kuopos vadu. 
1918 m. grįžęs į Lietuvą 
įsijungė į visuomeninę 
bei ekonominę veiklą. 
Nuo Kėdainių rinkiminės 
apygardos buvo išrinktas 
į Steigiamąjį Seimą. Vie
nas iš Varpo B-vės stei
gėjų ir Lietuvos Žinių

Balansas ....... $2.700.348.20
PASYVAS
Šerų kapitalas..................................................$ 640.230.52
Einamos sąskaitos ...........................................$1.838.291.33
Atsargos kapitalas ...............-...................... $ 31.604.84
Specialus fondas..............................................$ 17.290.70
Nekilnojamo turto amortizacija ...................$ 5.610.77
Akceptuoti čekiai .............................................$ 27.271.78
Paskola — O. C. C. Society ...........................$ 79.000.00
Neišmokėtos palūkanos už indėlius ............. $ 19.786.13
Mirusių nąrių indėliai ...................................$ 5.540.12
Pereinamos sumos .......................................... $ 904.54
Pelnas už 9 mėnesius..................................... $ 34.817.47

Palyginus šias skaitlines su 1965 m, metine apyskaita matome, 
kad per šiuos metus padidėjo visos pozicijos, o ypatingai šios: Še
rai ir einamos s-tos $306.420.00, nekilnojamo turto paskolos 
$256.986.00, asmeninės paskolos $56.311.00 ir balansas padidėjo net 
$279.352.00.

Šie daviniai rodo, kad Lietuvių Kredito Kooperatyvas Parama 
finansiškai stiprėja ir artėja prie trijų milijonų balanso. Šia pro
ga norėtųsi priminti, kad Paramos reguliarus augimas duoda gali
mybę nekilnojamo turto paskolas išduoti iš 6 1/2%, asmenines pa
skolas iš 7%, už einamas sąs. mokėti 4 3/4% ir už šėrų sąs. 
laikomus pinigus numatyta už 1966 m. išmokėti 5 1/2%. Taip pat 
nelaimės atveju Paramoje kiekvienas narys turi nemokamą gyvy
bės draudimą santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.- ir asme
ninės paskolos draudžiamos iki $5.000.- Pagal dabartines sąly
gas Paramoje yra pigiausias kreditas skolintis ir taupytojams 
geriausios sąlygos taupyti, nes už santaupas mokama didžiausios 
palūkanos. Šios palankiausios skolinimo ir taupymo sąlygos yra pa
siektos tik todėl, kad visuomenė pasitiki sava lietuviška koopera- 
cine kredito organizacija, stoja jos nariais ir plačiai naudojasi jos 
patarnavimais. Rezultatai būtų dar geresni, jei kooperacijos veikla 
būtų palankiai vertinama ir tų, kurie iki šiol i Paramą nefstojo na
riais. Šiandieną kiekvienas turėtų pagalvoti.ar jo santaupos.laiko
mos kitur , neneša jam nuostolių. Be to, būdami nariais prisidedate 
prie lietuvybės išlaikymo, nes kasmet Parama iš pelno skiria ati
tinkamas sumas lietuviškoms mokykloms bei organizacijoms.

Jeigu būtumėte reikalingi daugiau informacijų ar kiltų kurių 
nors neaiškumų piniginiuose reikaluose, prašome kreiptis į Paramą, 
1129 Dundas St., West, Toronto 3, Ont. arba paskambinti telefonu 
LE 2-8723.

administratorius. 1944 
m. pasitraukė į Vokieti
ją, o iš ten į Kanadą. Dir 
bo KLB-nėje eidamas 
įvairias pareigas. Lie
tuvių Namų ir kredito ko> 
operatyvo Paramos na
rys ir tuo pačiu metu 
valstiečių liaudininkų 
klubo pirmininkas To
ronte. Nuo 1957 - 1964 
m. Tautos Fondo atsto
vybės pirmininkas Ka
nadoje. Šiam įsiparei
gojimai velionis ypatin
gai daug kreipė dėmesio 
ir buvo paslaugus.

Palaidotas šalia To
ronto Port Kredit lietu
vių kapinėse. Su velioniu 
prie kapo atsisveikinimo 
žodį tarė buvęs Vliko 
pirmininkas J. Matulio
nis, K LB Krašto valdy
bos pirmininkas A.Rin- 
kūnas ir dabartinis Tau
tos Fondo atstovybės pir
mininkas St. Banelis.

* SUSIVIENIJIMO LIE 
TUVIŲ AMERIKOJE 80 
metų sukakties proga,

SIUNTINIAI I LIETUVA
C- C-

Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago. III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai'prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos i Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Balansas ....... $2.700.348.20

Paramos Valdyba

spalio 22 d. Prisikėlimo 
parapijos salėje buvo 
suruoštas balius - šo
kiai, kuriame progra
mą išpildė jaunosios jė
gos. Reikia pažymėti, 
kad SLA 236 Toronto 
kuopa yra gana judrus 
ir susiklausęs vienetas, 
kuris visuomeninėje bei 
kultūrinėje veikloje per 
30 su virš metų nema
žai gražių ir vertingų 
darbų yra atlikęs.

* NAUJAUSIŲ MADŲ 
paroda Toronte, įvykusi 
spalio 2 d. z praėjo ge
riausiu pasisekimu.
Smalsuolių prisirinko 
pilnutėlė Prisikėlimo
parapijos salė. Madų mo
deliuotojos chicagietės 
ponios ir panelės, anks
čiau dalyvavusios su
ruoštoje madų parodoje 
Chicagoje, supažindino 
su nauju aprėdalų stiliu
mi ir išpildė meninę pro 
gramą. Atsilankiusieji 
buvo pavaišinti kavute ir 
įvairiais skanumynais.

Buvusiems mieliems Venezuelos lietuviams 

ponams KEPALAMS,
Jų mylimam sūneliui JONUKUI š. m. spalio mėn. 
6 d. Chicagoje tragiškai žuvus eismo nelaimėje, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

V. L. S. B-nės Centro Valdyba
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