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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VAKARŲ VOKIETIJOS IŠDAVIMAS
PREZIDENTO JOHNSONO SIEKIMAS SUSITA
RIMO SU SOVIETAIS VERČIA VOKIEČIUS 
BCKŠTAUTI, KAD JŲ VILTYS KADA NORS 
PASIEKTI VOKIETIJOS SUJUNGIMO GALU
TINAI PALAIDOJAMOS. — JOHNSONAS YRA 
LINKĘS PRIPAŽINTI DABARTINĘ PADĖTĮ 

TEISĖTA IR NUOLATINE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Chicago Daily 
korespondentas

Prezidento Johnsono 
noras žūt būt pasiekti 
sovietų palankumo Viet
namo byloje sukėlė visai 
pagrįstą baimę Euro
poje, o ypač Vakarų Vo
kietijoje. David M. Ni- 
chol, 
News
Bonnoje, rašo, kad vo
kiečiai prisibijo, jog 
Johnsonas gali už tai su
mokėti per didelę kainą 
Vakarų Vokietijos sąs
kaitom Mat, prezidentas 
davė suprasti, kad esan
čios sienos turėtų būti 
pripažintos kaip nuolati
nės, o pareikšdamas no
rą pasirašyti sutartį su 
Sovietų Sąjunga dėl ato
minių ginklų naudojimo 
susiaurinimo, jis sutik
tų tų ginklų neduoti Vo
kietijai. Tokiu būdu visi

• JAV PREZIDENTUI L.B. 
Johnsonui išvykus į Filipinus, 
kur sostinėje Maniloje numato
ma svarbi konferencija Vietna
mo klausimu, komunistų lyde
riai susirinko Maskvoje, kur jau 
čiamas didesnis negu anksčiau 
pasitikėjimas siekiant vieningai 
pasmerkti Pekino politiką. Be 
to, ten bus siekiama lankstes
nės politikos Vietnamo karo at
žvilgiu. Be to, teks ten pažvelg
ti ir į naujas galimybes santy
kiuose su Vak. valstybėmis.

• JTO BIUDŽETO komisija 
svarsto galimybes JTO centrui 
iš New Yorko perkelti į Šveica
riją ar kitą Europos miestą. 
Perkėlimo motyvais nurodoma 
—, patalpų trūkumas ir susi
siekimo sunkumai New Yor
ke, kitų rasių delegatai diskri
minuojami, diplomatai perse
kiojami žydų cionistų ir kitų 
grupių, pragyvenimo lygis la
bai brangus. Kiti delegatai gal
voja, kad būtų sunku įsirengti 
kitur tinkamas patalpas, kada 
dar už New Yorke pa statytą => 
sias neapsimokėta.

• KUR AFRIKOS valstybių de
legatų sąžinė, klausia daugelis 
prityrusių diplomatų, ilgesnį 
laiką veikiančių JTO dangoraižy
je. Įtakingas balsais Afrikos 
valstybių blokas, paruošdamas 
rezoliucijas, kartais nebesusi-’ 
laukia ir jiems dažnai prita
riančių Azijos valstybių atstovų 
pritarimo. Mat, tose rezoliuci
jose nesiskaitoma nei su JTO 
charta nei kitais tarpt, veiklo
je priimtais nuostatais.

Mums labai rūpimu antikolo- 
nializmo klausimu Afrikos vals
tybių atstovai paruošė rezoliu
ciją bazuojantis jų konferenci
joje Alžire birž. 22 d. priimtais 
nutarimais, kuriuose smerkia
mas tik baltųjų kolonializmas, 
prašant JTO paramos net ir gink
lais remti pastangas naikinant 
Portugalijos, P. Afrikos ir Ro- 
dezijos "kolonializmo politiką". 
Neišskiriamos ir JAV bei Pran
cūzija už "pavergimą” kai kurių 
Pacifiko salų.

Nei toji, neikitos Afrikos vals
tybių atstovų rezoliucijos nei žo
džiu neužsimena apieSov. S-gos 
ar R. Kinijos kolonializmą ar 
pavergtų tautų kovą prieš komu
nistinę vergiją. 

susijungti, 
prezidento

sovietų oficialūs troški
mai Europje būtų pasiek
ti, išskyrus tik oficia
laus Rytų Vokietijos pri
pažinimo suverenine 
valstybe, bet tai daugiau 
formalumas negu esmi
nis dalykas.

Savaime aišku, kad to
kia galima įvykių raida la
bai apvylė vokiečius. 
Tiesa, realūs faktai 
jiems jau seniai davė su
prasti, kad JAV nekovos 
dėl Vokietijos suvieniji
mo, tačiau jie vis dar ti
kėjosi, kad faktinės pa
dėties nepripažinimas 
jiems bus tam tikras 'ko
ziris’ kada nors įvyk
siančioje konferencijoje 
dėl taikos Europoje. Be 
to, jie gal būt ir sutiktų 
nedalyvauti atominiam 
apsiginklavime, jei so
vietai už tai leistų abiem 
Vokietijom 
Dabartinė
Johnsono politika juos 
verčia bijoti, kad jie nu
stoja tų savo, gal ir įsi
vaizduotų, kozirių.

Savaime suprantama, 
kad tokioje beviltiškoje 
situacijoje dar kartą pa
kėlė galvas Vokietijos 
’gaulistai’ . Pasak juos, 
de Gaulle buvo teisus ir 
su juo reikėję gražiau elg 
tis. Amerikiečių šali
ninkai į tai atkerta, kad 
de Gaulle jau seniau pri
pažinęs dabartines Vo
kietijos sienas su Lenki
ja. Jis taip pat nenorįs 
duoti vokiečiams atomi
nių ginklų ir jam ma
žiausiai rūpi Vokietijos 
susivienijimas . Be to, 
reikią neužmiršti, kad 
Prancūzija šių dienų pa
saulio galiūnų tarpe tė
ra nykštukas. Vakarų 
Berlynas seniai būtų 
kaip nunokęs obuolys nu
kritęs į sovietų sterb
lę, jei ne JAV — vie
nintelė jėga, su kuria 
sovietai skaitosi.

Amerikos kritikus sa

Taikos pasiuntinių ligoninėje...

vo pačioje partijoje kanc
leris Erhardas bandė 
nuraminti faktu, kadWa- 
shingtone jis susitaręs 
su prezidentu Johnso- 
nu turėti tiesioginį tele
fono laidą. Bet senasis 
Adenaueris į tokį ’inty- 
mų santykiavimą’tik ran
ka numojo: "Ach, das 
Telephon... ich hattemit 
Kennedy dieselbe Verbin- 
dung” (O, telefonas... 
aš turėjau tokį pat ryšį 
su Kennedy). Erhardas 
tačiau paaiškino, kadte- 
lefonuoti gali kiekvienas, 
tačiau jis turįs geresnį 
ryšį su Johnsonu per tie
sioginį, užtikrintą laidą 
ir aparatą.

Tiesioginis laidas ar 
ne, dabartinė situacija 
vokiečius verčia daryti 
logiškas su gyvenimo re
alybe susijusias išvadas. 
Rudolf Austein, Der Spie
gei leidėjas, pavyzdžiui 
mano, kad vokiečiai atei
tyje gali laikytis tik to
kios politikos:

"Mažiau apsiginklavi
mo; mažiau kariuome
nių savo teritorijoje, ma
žiau pinigų tom kariuo
menėm, stengtis pasiek
ti tokį tarptautinį susita
rimą dėl V. Berlyno, pa. 
laikyti geresnius santy
kius su komunistinėm 
valstybėm, ypač su pačia 
Rusija ir Rytų Vokieti
ja; atsisakyti nuo atomi
nių ginklų turėjimo, atsi
sakyti nuo prarastų teri
torijų, siekti praktiško 
santykių su Rytų Vokie
tija pagerinimo, lei
džiant tartis abiejų kraš
tų ministeriams; talki
ninkauti visom pastan
gom, siekiančiom suma
žinti karinį potencialą 
abiejose Europos pusėse 
ir sumažinti įtampą".

Tai būtų, žinoma, ly
gu dabartinės būklės įtei
sinimui, tačiau ar yra 
kokios kitos politikos ga
limybės amerikiečių - so 
-vietų susiartinimo pro
cese?

Žinia, tas susiartini
mas dar nėra gyvenimo 
faktas, dar vyksta karas 
Vietname ir dar nežinia, 
ar sovietai nebandys su
kelti naujų ’išvadavimų 
karų’, kaip, pavyzdžiui, 

(Nukelta į 2 psl.)

X

Cuyahoga (Ohio) County Auditor Ralph J. Perk, aktyvus tautybių sąjūdžio Clevelande vadovas, čekų 
organizacijų veikėjas, žavisi ir remia tautybių jaunimo veiklą. Nuotraukoje R,J. Perk su Vysk. Va
lančias lit. mokyklos šokių grupės nariais (iš kairės): J. Balašaitytė, R. Vaitėnaitė, R. J. Perk, V. 
Puškorius ir J. Petraitytė.
Tenka pridurti, kad spalio 17 d. didysis Clevelando dienraštis The Plain Dealer įsidėjo vedamą

jį, nurodant motyvus, dėl kurių laikraštis remia R. J. Perko perrinkimą į County Auditor vietą. Ne
žiūrint, kad savo apimtim Cuyahoga apskritis yra didžiausia Chio valstijoje, pripažįstama, kad R.J. 
Perko vadovybėje toji įstaiga pasidarė viena iš geriausiai sutvarkytų ir vadovaujamų visoje valsti
joje. Be to pabrėžiama, kad R. J. Perk visoje savo karjeroje rūpinosi ir tais žmonėmis, kurie netu
ri kas už juos kalbėtų ir jais rūpintųsi.

Visais atžvilgiais R. J. Perk, anot dienraščio, yra užsitarnavęs užtikrinto perrinkimo.

VILNIUJ GAMINAMI SKAITIKLIAI, KAD IR BLOGI

Vilniaus elektros skai
tiklių gamyklos direk
torius pareiškė Tiesoj 
pasipiktinimą užsienio 
lietuvių spaudoj pasiro
džiusiu papasakojimu 
apie tos gamyklos veiki
mą. Esą, "kartais ten
ka išgirsti priešų bal
sus, kurie plūdimu palydi 
mūsų laimėjimus... Nai
vu būtų iš priešų tikėtis 
pagyrimų. Tačiau keis
ta, kaip gali sveiko pro
to žmonės, neatsižvel
giant į nieką, užsispyru
siai tvirtinti, kad ten, kui 
balta — juoda, ir atvirkš
čiai”.

Tuo išsitarimu direk
torius — ir tie, kas už jį 
tą pasipiktinimą rašė — 
pasirodė skaitę užsie
niuose išeinančius lietu
vių laikraščius, bet ne
skaitę toj pačioj spaus
tuvėj, kaip ir Tiesa, 
spausdinamo Czerwony 
Sztandar. Nes ne "prie
šai”, o komunistų parti
jos lenkiškas organas vil
niškius elektros skaitik-

GERAS UŽDARBIS RUSAMS

jo

liūs pavadino "juodais 
velniukais", ir tas laik
raštis pateikė visą eilę 
duomenų apie tą įmonę, 
gaminančią gana prastus 
skaitiklius.

Direktorius didžiuo
jasi, kad jo meistrai net 
bulgarus išmokę skaitik
lius gaminti. Bet Cz. 
Sztandar tvirtino, kad 
tie mokiniai pralenkė 
mokytojus ir net jie ga
mina geresnius skaitik
lius, negu Vilniuje.

Direktorius ir 
straipsnio rašytojai ne
nuginčijo iš Cz. Sztan
dar pateiktų duomenų aiš
kios išvados, kad "didžia
jai tėvynei" apsimokėjo 
Lietuvos darbininkų ran
komis gamintis sau skai
tiklius, tegu ir nelabai ge
rus: už darbą ji moka tik 
septintadalį gaminio sa
vikainos. Jie net papildė 
tuos duomenis, dar ir iš 
kitos pusės nušviesdami, 
kaip Maskvos kapitalui 
tokia įmonė naudinga. 
Sako, užpernai per vie
nerius metus ši įmonė 
davė produkcijos 5 rub
lius 51 vieną kapeiką nuo 
kiekvieno rublio pagrin
dinio kapitalo. O šįmet 
jau kiekvienas įdėto ka
pitalo rublis davė 7 rub
lius vien pirmajam pus
mety! Prekinė produkci
ja per tą laiką padidėjo 
51,3% o darbininkų atly
ginimas per ketverius 
metus tepakeltas 6.3%. 
Maskvos kapitalui ir jo 
advokatams tai atrodo 
balta, bet Vilniaus dar
bininkams — ne.

Ta pati įmonė dabar 
didžiuojasi gaminanti ne 
be vien skaitiklius, bet 
ir skaičiavimo mašinas 
vardu "Vilnius". Tai lie
tuvių inžinierių pertai
sytas ir pagražintas ru
sų (kiroviečių) projek
tas. Sveikintinas laimė

____ A
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jimas, tik ir apie jį gal 
teks vienu požiūriu da
ryti panašią išvadą, ko
kia jau padaryta dėl skai
tiklių: užsienio rinkose 
ši mašina irgi negalės 
varžytis su Vakarų kraš
tų gamybos mašinomis. 
Jei net ir gerai veiks,— 
ji per stambi.

(ELTA)
Stalino laikais vilniš

kės spaudos kalboj veis
linės kiaulės buvo vadi
namos "motininėmis". 
Chruščiovo laikais — 
"paršavedėmis". Dabar 
jau vėl pradeda išdrįsti 
veislinę kiaulę vadinti 
veisline... (E)

Iš Australijos 
atvyksta dail. 
Leonas Urbonas

Spalio 14 d. lėktuvu iš 
Sydney į Ameriką išvyko 
Australijoje žinomas lietu
vis dailininkas Leonas Ur
bonas, kur jis numato ar
čiau susipažinti su meno 
pasauliu Amerikoje ir drau
ge surengti keletą savo in
dividualinių dailės parodų. 
Pirmoji jų numatyta Gal- 
lery International patalpo
se Clevelande.

Dail. L. Urbonas per 
trumpą laiką Australijoje 
iškilo j pirmaujančių daili
ninkų gretas. Išvykdamas į 
Ameriką jis drauge vežasi 
ir virš 60 savo kūrinių. 
Antra tiek jis jau buvo pa
siuntęs į Chicagą prieš de
šimt mėnesių, bet jo, pla
nuota paroda Čiurlionio ga
lerijoje nežinia dėl ko ne
įvyko.

Mes čia Australijoje di
džiuojamės išleisdami tokį 
stiprų ir daug žadantį lie
tuvių reprezentantą, n. n.
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ŠIAULIUOSE BUS 120,000 GYVENTOJU
Šiaulių miestui sovie

tinės valdžios planuose 
numatyta augti iki 120, 
000 gyventojų. Tokio 
skaičiaus reikalaus Šiau
liuose jau įkurdintos ir 
numatytos didinti sovie 
tinės pramonės apim
tis. Pramonės apimtis 
planuojama Maskvoj, o 
darbininkijos ir su gy
ventojų skaičium drau
ge augančios valdinin
kijos apgyvendinimas - 
vietinių planuotojų rū
pestis. Pramonės pla
nams pirmenybė, todėl 
butų statyba nespėja su
silyginti su pramonės 
įmonių — 100,000 kvad
ratinių metrų gamy
binio ploto, o darbi
ninkijai gyventi — 181, 
000 gyvenamojo ploto. 
Bet gyvenamojo ploto 
žmonėms juk reikia dau
giau negu dvigubai kaip 
gamykloje.

Skubus pramonės plė
timas per septynerius 
metus sutraukė į Šiau
lius daug daugiau žmo
nių, negu planuotojai bu
vo numatę. Buvo skai
čiuota, kad tik 1970 me
tais Šiauliuose bus 64, 
000 gyventojų, o išėjo 
taip, kad jau dabar, 1966 
metais, yra 80,000, kai 
vietos mieste yra tik 
maždaug keturioms de - 
šimtims tūkstančių 
(tiek numatyta genera
liniame plane "Senuo
siuose Šiauliuose").

Tie 181,00 kvadr. met
rų gyvenamojo ploto, pa
statyto per septynerius 
metus, yra maždaug 7, 
000 butų, — mažiukų 
butukų, vidutiniškai po 
26 kv. metrus, t.y. po du 
vidutinius, arba po tris 
visai mažiukus kamba
riukus. Per ateinančius 
penkerius metus planuo

V. VOKIETIJOS 
IŠDAVIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
Graikijoje, kur situacija 
tam bręsta. Iš viso JAV 
realiai galvodamos, ne
gali atsisakyti vienokios 
ar kitokios sąjungos su 
Vakarų Europa, neišski
riant Vakarų Vokietijos. 
Naujai paskirtas Valsty
bės pasekretorium poli
tiniams reikalams Eu
gene W. Rostow, prieš 
gaudamas senato patvir
tinimą tom pareigom, 
taip aiškino pagrindinius 
JAV politikos tikslus se
nato užsienio reikalų ko-- 
misijai:

"... nothing less than • 
an effective political con- 
solidation of the Atlan- 
tic community offer any 
real promise of achie- 
ving a stable eąuilibri- 
um in world politics". 
Atseit, tik geri santykiai 
su kitom Atlanto bendruos 
menės valstybėm gali su
daryti pastovią lygsvarą 
pasaulio politikoje.

Ar Vakarų Vokietijos 
'išdavimas1, ar tiksliau 
jos pačios sutikimas le
galizuoti dabartinę būk
lę, prisidėtų prie santy
kių ir padėties konsoli
davimo? Dėl to tenka abe - 
joti. David M. Nicholpri
mena, kad Europa jau bu
vo padalinta Hitlerio- 
Stalino paktu. Galutinam 
tų dalybų rezultate sovie
tai laimėjo pusę Euro
pos. Nichol praneša;"Eu
ropiečiams atrodo, kad 
sovietai vėl smarkiai lai
mi".

ja pastatyti dar šešis su 
viršum tūkstančių tokių 
butų. 'To nepakaks žmo
niškai apgyvendinti nei 
dabartiniam gyventojų 
skaičiui. Bet eilė gamyk
lų per šiuos penkerius 
metus numatyta stipriai 
didinti. Tai ir gyvento
jų skaičius mieste tu
rės dar padidėti, nes 
padidintoms įmonėms 
reiks gi darbininkų, — 
ar iš kaimo, ar iš "bro
liškų respublikų"...

Planuose yra numaty
ti "Naujieji Šiauliai" — 
jie turi išsidėstyti už ge - 
ležinkelio, Bubių link. 
Jau yra nutiesta plati 
dviejų išskirtų krypčių

PAVIENIO! KVIEČIA į SIBIRĄ
Jau penki mėnesiai 

kaip Lietuvoj nebeskel
biami "organizuoto dar
bininkų telkimo ir per- 
keldinimo valdybos" 
kvietimai registruotis 
jos įstaigose Vilniuj, 
Kaune, Klaipėdoj ir Pa
nevėžy arba rajonų ko
mitetuose keldintis kur 
nors į "plėšinines že
mes" ar statybos dar
bus Rusijos šiaurėn ar 
Sibiran.

Ir paskutinieji tos įs
taigos skelbimai jau kvie
tė keltis tik į Šiaulius, 
Naująją Akmenę ar Aly
tų.

Spalio 4 d. Vilniaus 
Komjaunimo Tiesoj pa
sirodė skirtingas skel
bimas. Irgi kvietimas 
persikelti į darbą Ka- 
zachstanan, bet nebe iš 
"perkeldinimo valdy
bos", o tiesiai iš tenykš
čio kaimo statybos tres
to. Kviečia mūrininkus, 
dailides, betonuoto jus, 
tinkuotojus, stalius ir ki

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.

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan LIEPSNA DARYTO SKONIS

gatvė į "Naujuosius Šiau
lius". Ji jau apstatyta ke 
,liaaukščiais namais ir 
pavadinta Draugystės 
prospektu. (Iš bolše
vikinės kalbos tą pava
dinimą išvertus kasdie
nine kalba, — Kolonistų 
gatvė). "Naujuosiuose 
Šiauliuose" planuojama 
apgyvendinti 80,000 gy
ventojų, o dabartiniuose 
palikti tik 40,000.

Nors skelbiama, kad 
toki būsią "rytdienos 
Šiauliai", bet statybai 
vykstant taip, kaip ji 
vyksta, tos "rytdienos" 
nespės sulaukt ne tik vy 
resnioji, bet ir pati jau 
niausioji šiauliečių kar
ta. (ELTA) 

tus statyboje reikalingus 
amatininkus, žada ben
drabučius arba šeimoms 
ir butus (po 2-3 mėne
sių), žada apmokėti ke
lionę, šeimai persikė
limo pašalpą ir didesnį, 
negu kitur atlyginimą. 
Nebekalba apie jokią re 
gistraciją: važiuokit iki 
tokios ir tokios geležin 
kelio stoties ir tokį ir 
tokį kaimą. (ELTA)

PUSTREČIO KARTO
DAUGIAU GERIA

Milicijos papulkinin- 
kas Z. Navickas, kalbė
damas apie chuliganiz 
mo priežastis, rašo Vals 
tiečių Laikrašty: "Jeigu 
Kėdainių rajkoopsąjunga 
1959 metais pardavė deg 
tinės daugiau kaip už 1 
milijoną rublių, tai 1965 
m. — 2.5 karto daugiau. 
Komentarai, kaip sako
ma, nereikalingi"...

(ELTA)

8
STIKLINĖS 
BONKOS
BE DEPOSITO — 
NEGRĄŽINTINOS

STUDIIUOIA, NES 
KITI NENORI-

Druskininkuose patys 
komunistai savo partinę 
mokyklą, kurioje jie tu
rėtų tobulintis marksiz
mo moksluose, vadina 
"nedėldienio skaity
mais". Šiuo metu tose 
mokyklose pridera kal
bėti apie Leniną (šimt
metinė sukaktis), bet jau 
ir mokiniai apie tai yra 
girdėję ne mažiau, kaip 
ir mokytojai, todėl pamo
kose visiems labai nuo
bodu. Mokykla veikia, ka
dangi negražu prieš vy
resnybę pasirodyt, kad 
nėra partinės mokyklos. 
Bet jos veikimas parem
tas tik savotišku lanky
tojų pasišventimu. Mies
to prekybos valdybos vir
šininkas aiškinasi:

— Partijos istoriją stu
dijuoju jau septintą kar
tą. Nenauji ir kiti dėsto
mi dalykai. Kaip patekau 
į tą mokyklą? Ogi sako: 
"Trūksta klausytojų, at
eik". Atėjau dėl skai
čiaus...

Kitas — dešimt metų 
veikia kaip propagan
distas. Bet ir tas "dėl 
skaičiaus" sėdi pamo
kose, kur kartojama tas 
pats ir tas pats...

(ELTA)
Alytaus šaldytuvų fab

rikas dabar pagaminąs 
35,000 šaldytuvų per me
tus, bet kai būsiąs išplės 
tas, tai pagaminsiąs po 
300,000 per metus (po 
1000 kiekvieną darbo die
ną). Čia gaminami šal
dytuvai "Snaigės" įkai
nojami 200 rublių, ta
čiau, lyginant su 200 do
lerių kaštuojančiu šal
dytuvu, "Snaigė" iš vir
šaus — lygiai pusė, o 
viduje naudingo tūrio 
apie trečdalis.

(ELTA)

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga...

PHILADELPHIJA RUOŠIASI MADU 
PARODAI

Philadelphijos lietu
vių koloniją laikas nuo 
laiko aplanko dailiojo me
no reprezentantai, su
rengdami savo kūrinių pa 
-rodąs. Betgi turime ir ki
tokios meno šakos atsto
vių, tai madingų p ar ėdu 
kūrėjų, kurios dailinin
kui neretai duoda paska
tinimą iš nužiūrėto rū
bo spalvų, ornamentų, li 
nijų bei dailių kvaldavi- 
mų, drobėje pritaikinti 
tapybiniam paveikslui. 
Šios rūšies meno atsto
vės daugiau tenkinasi at
skleisti kūrybingumą ir 
skonį nešiojamam apda
rui , kaip sau pasigerėti 
taip ir kitiems pasiro
dyti. Tuo būdu jos išei
na su madų parodomis, 
kurių paskutiniaisiais 
laikais visur gan padau
gėjo, o spauda įvairiai 
apie tai komentuoja. Ki
ti stato klausimą, kuo to
kios madų parodos pasi
tarnauja lietuvybei? Tie
siogine prasme mažai, 
nes tik lietuviškos puoš - 
meno s įpintos rūbuose 
liudija apie mūsų tauto
dailės grožį ir išskirti
ną rengimosi skonį.

Philadelphijoje rengia
ma madų paroda lapkri
čio 5 d. 6 vai. vak. The 
Inn Alden Park patalpo
se, kartu su banketu, yra 
ne kas kita, kaip pasi- 
džiaugimas mūsų lietu
vaičių sugebėjimais sko - 
ningai siūti ir apsireng
ti.

PLANINGAS TAUPYMAS
mokagVuM dividendu#

| PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

rtmUlMį, aatradiaal ir paakteJiaeį 
am 9 vai. ryte iki 4 vaL pa piety.

Chartered aad Sapervtoed by the llattrd Statea Govaraateat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB

PJteae Vlrjtahi 7-7747 Joks J. ĮTrranaakae, Praa.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

Catvinaiieaį aae 9 vaL ryte iki S v. vak. 
l.fc.iimĮ toaa 9 vaL ryte iki 1 vaL pa piety 
TMUfeai aMaryta via« Oaa*.

Apie moters elegan
ciją galima būtų ir šiaip 
ir taip pakalbėti; kitą 
ne ką gražus rūbas pa
puoš, kai tuo tarpu ir 
prastesnis rūbo rauki- 
mas, uždėtas ant jau
nesnio, šmaikštesnio ir 
taisyklingiau nulieto kū
nelio visai ką kitą pa
rodys.

Galima kiek ir pafi
losofuoti. Moters išorė 
yra tik maža dalelytė jos 
pilnutinio grožio, o jos 
drabužiai, kuriais ji vie
šai pasirodo, yra jos 
tvarkingumo ir skonio 
ženklas. Kai jau kam dai
lės, meno, na, ir madų 
parodų lankymas nėra 
svetimu dalyku, tam pa
aukotas laikas nenueina 
be naudos.

LB Philadelphijos apy
linkės v-ba pasišovusi 
globoti šią madų parodą 
deda visas pastangas, 
kaip jaukiau nuteikti į ją 
susibėgusius žiūrovus. 
Be banketo, bus ir me
ninė dalis, kurią išpildys 
vietos lietuvių tautinių šo
kių grupė Žilvinas (ta
riamasi su ukrainiečių 
šokėjais, mūsų tautos 
kaimynais, dėl keletos jų 
šokių išpildymo) ir gabi, 
čia garsėjanti muzikos 
meno atstovė smuikinin
kė Brigita Pompolytė pa
gros kiek kompozicinių 
kūrinių. Veiks baras ir 
šokiams gros gera muzi - 
ka.

J. Bubelis
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SPAUDOS RŪPESČIAI
Savo laiku Tėviškės 

Žiburiuose tilpo mažas 
skelbimėlis, kuriuo ieš
koma spaustuvei talki
ninko Pietų Amerikos 
lietuvių tarpe. Brazili
jos lietuviai jau dirba 
Naujienų ir Draugo 
spaustuvėje. Tai faktas, 
kuris lietuviško laikraš
čio skaitytojui, besido
minčiam laikraščio tu
riniu, o ne jo atspausdi
nimo rūpesčiais, nekelia 
didesnio susidomėjimo. 
Tačiau faktas, kad savų
jų darbo jėgų laikraščio 
išleidimui pradeda stig
ti kelia susirūpinimą. 
Tas susirūpinimas auga 
dar ir todėl, kad ir laik
raščio turinio ir jo ly
gio problemos kyla ne 
vien todėl, kad būtų ge
ras ar blogas to ar kito 
laikraščio redaktorius, 
bet ir todėl, kad ir tam 
darbui reikalingos ir tin
kamos jėgos taip pat nė
ra neišsemiamos.

Šioms mintims pagrin
dą suteikė Clevelando 
Plain Dealer dienraščio 
pirmojo puslapio žinia 
(spalio 15 d.), kad stai
ga ėmė ir užsidarė vie
nas iš didžiausių sveti
momis kalbomis leidžia
mų dienraščių Wiado- 
mosci Codzienne. Tai len
kų laikraštis, turėjęs 
virš 23 tūkstančių prenu
meratorių, leidžiamas 
nuo 1912 metų, pradžioje 
savaitraščiu, o nuo 1915 
m. dienraščiu.

Savo atsisveikinimo 
su skaitytojais pareiški
me tame laikraštyje 
sakoma, kad užsidarymo 
priežastim yra: — nuo
lat augą dienraščio leidi
mo kaštai ir sunkumai 
surandant tinkamą abi 
kalbas naudojantį perso
nalą įvairiame laikraš
čio leidimo darbe. Visa 
tai sudarė nebepakelia
mą ekonominę situaciją, 
ir laikraštis, be didelių 
ir ilgų svarstymų, ėmė
ir užsidarė.

Clevelandas priskaito 
200 tūkstančių dydžio len
kų bendruomenę, susi
organizavusią į400 įvai
riausių organizacijų. 
Jau vien šie duomenys 
įspūdingi, o laikraščio 
nebėra.

Kokios ten bebūtų dar 
kitos priežastys, didelė 
Clevelando lenkų kolo
nija nustojo įtakingo ir 
ilgus metus jų intere
sams tarnavusio laikraš
čio.

Lietuvių visuomenė sa
vo spaudai pasirinkti tu
ri geras sąlygas. Turi
me dienraščių, rečiau 
išeinančių laikraščių, 
žurnalų ir organizacijų 
specialiai leidžiamų biu
letenių. Vieni tų leidinių 
turi sunkumų, kiti gal ne 
tiek. Tačiau dar galime 
bent tuo pasididžiuoti, 
kad ilgus metus (60-50
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metų) lietuvišką j ai visuo
menei tarnavę laikraš
čiai nerodo tokių nuo
vargio ir jėgų išsisėmi
mo žymių, nuo kurių ken
čia ir užsidaro kitų tau
tybių laikraščiai. Tai 
džiuginąs tautinio susi
pratimo ženklas.

Būtų negražu ir ne
prasminga prieš sa
vo skaitytojus vartoti 
"Štrauso politiką" ir sa
kyti, kad viskas gerai ir 
mūsų laikraščių ateitis 
šviesi ir užtikrinta. Sun
kumų turime visi. Jei ne 
tokių, tai kitokių. Jų čia 
dabar neišspręsime ir ne
pakeisime.

Norėtųsi tik atkreipti 
mielų skaitytojų dėme
sį į tai, kad mūsų laik
raščių "kova už būvį", 
jų prestižo išlaikymas, 
o tuo pačiu ir mūsų tau
tinės grupės bendro in
tereso apsaugojimas, žy
mia dalimi priklauso nuo 
to, kiek visuomenė do
misi savąja spauda, sa
vo kultūrinių ir visuome
ninių vertybių gvildeni
mu ir išlaikymu. Paga
liau, ne vien prestižui ir 
ambicijom tenkinti laik
raščiai leidžiami. Jų mr 
sija yra kur kas svares
nė ir reikšmingesnė. Bū
tų naudinga ir laikraš
čiams ir visuomenei, kad 
toji misija būtų suprasta 
ir kad spaudoje dirban
čiųjų darbas atitinkamai 
vertinamas.

Kol bus manančių, kad 
galima ir geriau darbas 
padaryti — labai gerai. 
Kad atsirastų ir norinčių 
tą darbą dirbti — būtų 
dar geriau.

Lenk ų dienraščio stai
gus ir netikėtas užsida
rymas, bent čia Cleve
lande, sukėlė įvairių ko
mentarų. Įvairių komen
tarų nuolat girdi ir tie, 
kurie dar kovoja už iš
einančių laikraščių gy
vastį. Tų komentarų po
būdis ir tikslai dažnai 
sudaro aplinkybes, ku
rios dar labiau sunkina 
žmonių suradimą tam 
darbui tęsti.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

Dagys - žodžio ir minties 
interpretatorius

Spalio 5 d. paspau
džiau mašinos stabdį 
ties Chelsea gatvės To
ronte 78-tuoju numeriu, 
kur gyvena ir kuria dail. 
Dagys.

Mano apsilankymo pro
ga dail. Dagys padėjo į 
šalį kaltus - kaltelius,
skaptukus, piūkliukus ir 
kitokius įrankius, pa- 
švęsdamas valandėlę su 
manim ir aprodydamas 
savo kūrybos darbus bei 
šnektelėdamas dailės 
darbo temomis.

Šio mūsiškio dailės kū
rėjo, kaip pasirodė, ku
riama net trimis fron
tais: skulptūroje, tapy
boje, o trečiąjį jo kūry
bos frontą — suminė
siu kiek tolimesnėj re
portažo vietoj.

Kaip šio rašinio ant
raštėj pažymėjau, Da

Dagio paveikslas "Neki

gys savo kūryboj yra žo
džio ir kūrybinės min
ties interpretatorius. Ir 
tai ne veltui šitaip tei
giu, nes jis iš tikrųjų 
toks yra. Surasti tinka
mą žodį arba mintį ir 
tai išsakyti raštu — ne 
lengvas dalykas rašy
tojui ir žurnalistui. Taip 
pat, tik gal dar sunkes
nis reikalas, dailininkui 
teptuku drobėje arba kal
tu medyje ar kitokioj me
džiagoj — išreikšti žo
džio ar minties prasmę 
kūrinyje.

Dail. Dagiui, reikia 
pripažinti, tai padaryti 
sekasi. O sekasi, gal to
dėl, kad jis jaunas būda-

PRANYS ALŠĖNAS

mas, ne tik moksleivių 
laikraštėlį "Saulėtekį" 
redagavo, bet ir eilėraš
čius kūrė.

Todėl ir dabartiniu me
tu, kada dailininkas jau
persiritęs "subrendi
mo" (60 metų) amžiaus 
ribą ir besistumiąs į 61 
metų amžiaus pabaigą 
tie jaunystės laikų ro
mantiški nusiteikimai — 
jam išeina į naudą...

Jeigu dail. Dagys kokį 
nors savo (skulptūrinį ar 
tapybinį) kūrinį kokiu 
nors vardu pavadina — 
žiūrovui ryškiai matosi, 
jog tai pilnai išsakyta to 
kūrinio esmė ir prasmė. 
Arba — priešingai — jei
gu dail. Dagys nusistato 
pagal kokį nors žodį ar

idžiok... einam namo!"

mintį sukurti dailės dar
bą — jis tai įvykdo su pa
sigerėjimo vertu įsijau
timu kaip skulptūriniuo
se taip tapybiniuose dar - 
buose.

Nors, iš tikrųjų, jo stip 
rybė — skulptūra. Bet, 
tiesą pasakant, ypač da
bartiniu metu, dail. Da
gys yra labai smarkiai 

Skulptorius Dagys prie savo kūrlniŲ.

pasistūmėjęs į priekį ir 
tapybinėj technikoj — 
spalvų derinime ir 
(ypač) minties išvysty
me — kompozicijoj.

Šis teigimas itin pa
siteisina, kuomet jis pa
sišovė dailėje interpre

Dagio skulptūra "Būkit tobuli..."

tuoti kai kurių mūsų dai
liojo žodžio kūrėjų - po
etų ir prozaikų mintis. 
Teko matyti pas dail. Da
gį interpretaciją tapyboj 
(net trejetoj variantų) 
pvz. poeto H. Radausko 
eilėraščio posmą:

"Matau, mėnesienoj 
skrenda žąsys,

O pilnaties geltonu ta
keliu 

iš lėto slenka liūdesys 
manasis..."

Ta tema paveiksle,
darniam spalvų deriny
je, matosi ir skrendan
čios žąsys, ir geltonas 
pilnaties takelis, o tuo ta
keliu — slenkąs žmogiš
kos figūros siluetas, at
seit, "liūdesys mana
sis"...

Turima dailininko su
kurtas kūrinys ir apie 
"Dvyliką brolių, juod
varniais laksčiusių" pa
saką: pilys, jų stogai ir 
bokštai, o viršum jų - be- 

skrendą juodvarniai. Vie 
nas iš jų, nors jau su 
sparnais, bet* matyt, dar 
nespėjęs visiškai pavirs
ti juodvarniu ar atsivers
ti į žmogų, dar tebesąs 
su... žmogaus galva.

Turi dailininkas dar ir 
poeto B. Brazdžionio kaž
kurio eilėraščio posmo 
interpretaciją ir t.t.

Beje, pradžioje repor
tažo dar žadėjau parašy
ti apie trečią dail. Da
gio puoselėjamą kūrybos 

(medis).

frontą. Tas frontas — 
tai jo paties, ir gana vy
kęs, fotografinis menas
— ypač savo kūrinių re
produkcijų darymas. 
Pasakyčiau, jog Dagys
— vejasi mūsiškį nūdie 
nos foto menininką Kezį 
SJ. O kad tai tiesą ra
šau, skaitytojai matysi
te iš trijų šį reportažą 
iliustruojamų foto repro 
dukcijų, kurios dail. Da
gio darytos.

United Appeal

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS
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PHONE 656-6330



Nr. 111 — 4 DIRVA 1966 m. spalio 19 d.

Rugsėjo 10 d. didžiulėje Detroito Latin Quarter salėje įvyko tautybių banketas, kur susirinko 700 
svečių ir 23 tautybių grožio karalaitės. Banketo garbės svečiais buvo Michigano gubernatorius G. 
Romney ir JAV senatorius R. P. Griffin su poniomis. JAV senatorius R.P. Griffin pasakė kalbą, ku
rioje kaltino LBJ administraciją, kad ji visiškai nesirūpinanti pavergtų tautų likimu. Nuotraukoje ma 
tome Michigano valst. lietuvių grožio karalaitę Renatą Jomantaitę tarp garbės svečių gubernatoriaus 
G. Romney ir JAV senatoriaus R.P. Griffin.

ĮSPŪDINGAS DETRAITO LIETUVIŲ NAMŲ BALIUS
Spalio 8 d. į Detroito Lietuvių 

Namų balių sugūžėjo arti 300 
šventiškai nusiteikusių dalyvių. 
Visi gėrėjosi žymiai pasikeitu
siu namų vidum: naujai išdažy
tomis salėmis, grindų blizgesiu 
laiptų kilimais. Nemažiau gar
džiavosi skoningai pagamintais 
Z. Dryžienės valgiais. Vanda 
Stankuvienė, Neo-Lithuania or
kestrui švelniais tonais prita
riant,. užliūliavo gilia rpmanti- 
ka klausytojus ir šokėjus. Visi 
pamiršo pilkąją kasdienybę ir 
jautėsi, lyg skaidrios vasaros 
saulėlydžio metu švelnių eže
ro bangelių laivelyje supami. 
Labai maloniai visi svečiai buvo 
nustebinti, atvykus gubernato
riui G. Romney ir JAV Senato
riui R.P. Griffin su poniomis. 
Juos pasveikino Detroito L. Na
mų D-jos valdybos pirm. inž.
J. Gaižutis ir ALB Detroito 
apylinkės pirmininkas inž. J. 
Urbonas. Garbingieji svečiai pa
sakė kalbas, nepašykštėdami šil
tų žodžių ir gerų vilčių atei
čiai. Jiems buvo įteiktos dova
nos: Palik ašaras Maskvoje ir 
Karas prieš Dievą Lietuvoje. 
Vargiai kuris liko nepaspaudęs 
senatoriaus ir gubernatoriaus 
rankų. Garbinguosius svečius iš
lydėjus, vaišės lyg iš naujo pra
sidėjo ir tęsėsi iki antros valan
dos. Orkestrui sustojus groti, 
svečiai nenorom skirstėsi į sa
vo namučius.

VILTIES KIBIRKŠTĖLĖ
šiomis dienomis JAV senato

rius Robert P. Griffin parašė 
Valstybės Departamentui jaudi
nantį raštą, primindamas komu
nistinės Rusijos pavergtų tautų 
kančias, religinį persekiojimą. 
Jis ragina Valstybės Departa
mentą pavesti ambasadoriui 
Goldbergui, kad jis panaudotų 
Jungtinių Tautų forumą ir pa
reikalautų komunistinę Rusiją 
duoti Baltijos valstybėms ap
sisprendimo teisę ir sustabdy
ti religinį persekiojimą. Sena
torius Griffin savo rašte pažy
mi, kad pasaulio nuomonės 
spaudimas gali priversti rau
donąją rusų imperiją daryti pa
keitimus pavergtųjų naudai.

Valstybės Departamento sek
retoriaus pavaduotojas Doug- 
las MacArthur II senato
riui Griffin atsakė, kad Vals

VimiNl l'HK'llilJi: PIRKITE lllIJUJK lOmiUE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Chateau Gib. 3 Str-. French
Cognac ..................................... 5th — $4.98

2; Imported Scotch Wiskey
80 proof ..........................

3; Napoleon Brandy ..........
4. Hiram Walkers cocktails

tybės Departamentas esąs įsi
tikinęs pasaulinės nuomonės di
dele įtaka ir galia, kuri galinti 
Sovietus priversti daryti pakei
timus pavergtųjų naudai ir su
stabdyti religinius persekioji
mus. Sekretoriaus pavaduoto
jas D. MacArthur II savo raš
to pabaigoje senatoriui R.P. 
Griffin rašo: "Aš galiu užtik
rinti Jus, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė tęs 
papildomai savo bandymus vi
sais galimais būdais, įskaitant 
ir Jungtinių Tautų forumą, 
spausti Sovietus dėl apsispren
dimo teisės ir religijos lais
vės Baltijos valstybėse".

Nors dar tik žodžiai, ta
čiau jie duoda vilties kibirkš
tėlę pavergtiesiems. Būtų ge
ra, kad senatorius Robert P. 
Griffin, kuris, visu nuoširdu
mu rūpinasi pavergtųjų tautų 
laisvės reikalais, susilauktų 
mūsų padėkos laiškų. O didžiau 
šia jam padėka bus, jei atei

Skilled Workers NeededK1RSCH COMPANY
STURGIS, MICHIGAN

A Good Place To Work
• TOOL and DIE MAKERS

• INDUSTRIAL MACHINE REPAIRMEN
• MILLWRlGHTS • ELECTRICIANS
• PLUMBERS and STEAMRTTERS

Good Wages
Fine Working Conditions 
Excellent Conmpany— 
Paid Benefit Program

j

* APPLY AT KIRSCH EMPLOYMENT 0FF1CE *
309 Prospect Street, Sturgis, Michigan

5th — $3.98
„5th —$3.35
„5th — $2.98 

na nč i uos rinkimuose dėl jo ati
duosime savo balsus.

AUKOS BALFUI
Šį mėnesį Detroite vykdoma 

Balfo 76 sk. piniginė rinkliava. 
Šešios dešimtys pasiaukojusių 
rinkėjų lanko savo tautiečius, 
prašydami aukų vargan pateku
siems savo broliams sušelpti. 
Pirmutiniai 100 dol. auką atsiun - 
tė M 97 motelių savininkai 
Bronė ir Vladas Seleniai. Teko 
patirti, kad šiemet aukojama di
desnėmis sumomis. Net pensi
ninkai nepagaili paaukoti penki
nės.

K. Jurgutis

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

5. Leabfraumilk — Ge/'man Wine 5th — $0.98
6. Napoleon Vermouth ................... 5th — $1.19
7. Da-Silva Dčmain Wine ............... 5th — $0.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštų.

BALFUI PRITRŪKO 10,000 
DOLERIIĮ

Vasaros mėnesiai bu
vo labai liesi Balfui. Vy
ko įvairūs JAV lietuvių 
suvažiavimai, kongre
sai, seimai ir šventės, 
bet į Balfą liepos - rug
sėjo mėnesiais teatvyko 
tik 12,840 dol., o per tą 
pat laiką iškeliavo 23, 
135 dol. grynais pini
gais ir per 5,000 verty
bėmis (rūbai ir knygos). 
Tačiau Balfas bendrai 
šalpai tegavo grynais 
tik 5,736 dol., Vasario 
16 gimnazijai rėmėjai 
per Balfą prisiuntė 
4,800. Saleziečių mokyk
lai buvo gauta 960 dol. 
Kiti šaltiniai dar davė 
1,342 dol.

Balfas, gavęs bendrai 
šalpai tik 5,736 dol. au
kų, turėjo sumokėti vien 
už 90 siuntinių į Sibirą 
ir Lietuvą 9,498 dol. į 
įvairius kraštus išsiųsta 
pinigais pašalpos 1,293 
dol., už 119 rūbų siunti
nių Lenkijos lietuviams 
sumokėta paštui 1,244 
dol. Išleista 557 dol. lie
tuvių atvykimui iš Len
kijos. Kitos išlaidos pa
darytos pakavimo me
džiagai nupirkti, rašti
nės reikmenims, pašto 
ženklams, dviejų tarnau
tojų algoms. Viską su
skaičiavus gavosi 10, 
255 dol. trūkumas, kurį 
teko padengti jau iš tau
pomosios sąskaitos. Be 
santaupų nebūtų galima 
darbo toliau tęsti.

Liepos - rugsėjo mė
nesiais buvo išsiųsti 237 
individualūs rūbų ir vais
tų siuntiniai bei dešimt 
siuntinių su knygomis. 
Visų tų siuntinių vertė 
siekė 17,280 dol. Žino
ma, daug medžiagos — 
vartotų rūbų ir knygų bu
vo Balfui dovanota. Fak- 
tinos siuntinių išlaidos 
siekė 11,000 dol.

Balfui reikia metams 
bent 100,000 dolerių,kad 
bent po truputį sušelp
ti į Balfą besikreipian
čius lietuvius. Vien Sibi
ro lietuvių šalpai reikia 
30,000 dol. Vasario 16 
gimnazijai neužtenka 33, 
000, visi lankytojai pa
sakoja, kad vaikučiams 
trūksta šviežio maisto, 
daržovių; Saleziečių gim- 
nazijai reikia 10,000 dol., 
kurių neužtenka mokyk
lai išlaikyti ir nieko ne
lieka vasaros vaikų sto
vykloms, kurias Sale
ziečiai Europos lietuviu
kams kas met suruošia 
savo namuose Alpių pa
pėdėje. Balfas turi už
mokėti per 5,000 dol. 
paštui už rūbų siuntas 
Lenkijos lietuviams 
(apie 600 siunt.) Apie 
5,000 dol. iš Balfo išpra
šo pinigais Vokietijoj li
kusieji mūsų ligoniai, in
validai, senukai tremti

niai; beveik tiekpat Bal
fo pinigų reikia kitų pa
saulio kraštų (nuo Austri
jos iki Australijos) indi
vidualiai šalpai.

Visa tai verčia Balfo 
vadovybę susirūpinti lė
šų telkimu, o Balfo sky
rių darbuotojus klebenti 
į duosnių lietuvių duris ir 
širdis prašant aukos.

Balfo Reikalų Vedėjas 
Kun. L. Jankus

zip 
code 
helps 
keep 
postai 
costs

HELP WANTED MALĖ

OPERATORS

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC

SCREW MACHINE 
BULLARDS

TURRET LATHES 
CENTERLESS 

GRINDERS
MILLING 

MACHINES
HARDINGE LATHE 

& CHUCKERS
DRILL PRESSES 

also 
SWEEPER 

For general 
cleaning part time
Day Shift, 55-Hour Week

apply

VALCO 
MACHINE 
COMPANY

470 Cottage Grove Rd. 
Bloomfield, Conn.

(110-111)

\X \\ I I D AT OX( 1.
.JOURNEYMEN

O R
IST CLASS SKILLED
TURRET LATHE 

OPERATORS

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

APPLY OR SENT RESUME TO

DUNKLEY COMPANY
19 10 LAKE STREET

KALAMAZOO, MICHIGAN
(107-114)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

ELECTRICIANS 
DIE REPAIR 

MACHINE REPAIR 
ALL SHIFTS 

Steady employment for ąuali- 
fied men.

ADLIED PRODUCTS 
SOUTH BEND STAMPING 

DIVISION 
601 W. Broadway 
South Bend, Ind.

An Equal Opportunity Employer
(111-114)

MEDICAL TECHNOLOGIST 
lmmediate openings in all depart- 
ments of iėxpanding 175 unit hospi
tal very latest equipment in new 
labotatory.
MUŠT BE AMT ORASCP.
Salary based on education & exper- 
ience.
Apply by letter giving employment 
history, education and salary re- 
quirėd.

Personnel Department 
GRAND RAP1DS 

OSTEOPATHIC HOSP.
19 19 Boston S. E. 

Grand Rapids, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(111-117) r

Man to work nights; for clean
ing in meat plant. Union 
wages; fringe benefits. Apply:

PEARL BRAND 
MEAT PACKING CO.

196 Quincy St. 
Roxbury, Mass.

Tel. 617 — 445-6020
(110-114)

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

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

EMPLOYEE RELATIONS 
DEPARTMENTANACONDA AMERICAN BRASSCO

ANSONIA, CONN.
Phone 734-2561

(108-114)

WE NEED EXPER1ENCED

OPERATORS for 
LATHE & MILLS 
FORM GRINDING 

DE VLIEG JIGMILL
AND

AN ESTIMATOR.
Steady work, fringe benefits.- 

HARRINGTON TOOL CO. 
LUD1NGTON, MICHIGAN 

(107-114)

FACTORY 
SUPERVISION

DIE CAST-TRIM FOREMEN 
(Afternoon Shift)

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

APPLY:

ACME PRECISION 
PRODUCTS

UNI\'EX DIE CAST DIVISION, 
7001 CHASE RD.. 
DF.ARBORN, MICH.

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

(110-116)

TOOL MAKERS
Journeymen card or 10 years ex- 
perience reąuired. Union shop. 
All fringes. $4.00 per hour. Now 
working 58 hours a week.

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

(108-114)

BROWN & SHARPE 
AUTOMATIC 

SCREW MACH. OPRS.
Apply 

ZENITU 
AUTOMATIC SCRF.W PROD.

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

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

(106-112)
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HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO WORK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componeftts 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

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 intetview 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)

SHIPPING 
DEPARTMENT

CLERKS AND HELPERS 
Experience helpful būt not necessary. 
Company benefits. Apply shipping 
department, 8:30-11:30 a. m.

May-Fran Mfg.
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohio 

(East of lntersection of Euclid & 
Ivanhoe Rds.)

An Equal Opportunity Employer
(I I l-l12)

PUNCH PRESS 
OPERATORS

Work on 150 ton or larger presses, 
some experience required. Company 
benefits. Apply Shipping Department 
8:30 a. m.-11:30 a. m.

May-Fran Mfg.
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohię

(East of lntersection of Euclid & 
Ivanhoe Rds.)

An Equal Opportunity Employer
(II l-l12)

PARDUODAMAS NAMAS

4 miegamųjų prie Nau
jos parapijos. $14>800.

Tel. 752-2414.

DIRVA

Tautybių Sąjūdžio susirinkimo, {vykusio Clevelande, Lietuvių salėje, spalio 11 d. prezidiumas. Iš 
kairės į dešinę Lietuvių salės b-vės pirmininkas J. Malskis, Dirvos vyr. redaktorius J. Čiuberkis, 
Tėvynės Garsų radijo vedėjas J. Stempužis, Lithuanian Village b-vės pirmininkas J. Virbalis, D.L.K. 
Birutės d-jos pirmininkė S. Knistautienė, Cuyahogos apskrities kontrolierius ir Tautybių Sąjūdžio pir. 
mininkas Ralph Perk, inž. R. Kudukis, muz. Alf. Mikulskis, kun. B. Sugintas, rumunų atstovas adv. 
N. Bucur, Superior Savings & Loan viceprezidentas John T. De Righter, čekoslovakų dienraščio red. 
V. Hyvnar, WZAK radijo stoties vedėjas J. Bauer.

L. .
" 11 I

’ CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* RALPH J. PERK susilaukė 
Clevelando spaudos skaitytojų 
dėmesio, neseniai pamačius pir
mųjų puslapių straipsnius apie 
tai, kad darbininkų unijos nuta
rė remti jo kandidatūrą sekan
čiai kadencijai.

Darbininkija ir anksčiau bu
vo palanki jo kandidatūrai, tiek 
renkant jį miesto tarybos na
riu, tiek prieš 4 metus Coun
ty Auditor pareigoms. O rė
mė jį todėl, kad Ralph J. Perk 
visad stojo už darbininkų ir ma
žųjų namų sąv. interesus.

R. J. Perk susilaukdavo di
džiausią opoziciją tada, kada 
jis aiškiai pasisakydavo už iš
laikymą ir gerinimą tų miesto 
dalių, kurios paliekamos nute- 
riojimui, kai jis griežtai pasi
sakydavo prieš ežero ir upių 
vandens užteršimą pramonės at
matomis, kai pasisakė už saugu - 
mo priemones gatvėse ir t.t.

HELP WANTED MALĖ

FITTERS
FITTERS HELPERS

Experience helpful būt not necessary. 
Work in structural fabricating for 
manufacturer of cpnveyors. Company 
benefits. Apply Shipping Department, 
8:30- I I :30 a. m.

May-Fran Mfg.
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohio

(East of lntersection of Euclid & 
ivanhoe Rds.)

An Equal Opportunity Employer
(111-112)

” LITHUANIAN VILLAGE“ INC.

TRADICINIS 
BALIUS 

įvyks 

spalio 22 
šeštadienį, 

Lietuvių Salėje.
Pradžia 7 vai. 30 min.

Programą atlieka Vysk. Valan
čiaus Lituanistinės Mokyklos šo

kėjai, vadovaujant 
LIUDUI SAGIUI.

Stalus (po 10 žmonių) prašome 
jau dabar užsisakyti.

Kvietimai gaunami Lietuviu Sa
lėje, pas visus B-vės direktorius, 
arba skambinant 486-6055 Pr.

Stempužiui.

Jis taip pat visą laiką kovo
ja prieš mokesčių didinimą ma
žųjų namų savininkams.

Savo įstaigoje jis įvedė tiks
lią ir pigiau kainuojančią mo
kesčių apskaičiavimo ir turto 
įvertinimo sistemą.

Jo rūpestis mažiau uždirban
čio žmogaus gerove reiškiasi 
nuo pat pradžios jo administra
cinio darbo.

Ralph J. Perk yra užsitarna
vęs didelio dėmesio ir para
mos lapkričio 8 d. rinkimuose.

* SLA 136 KUOPOS visuotinis 
narių susirinkimas įvyks spalio 
23 d. 12 vai. 30 min. Dirvos 
namuose. Lietuvių salėje val
gykla atdara sekmadieniais, tai 
posėdžiauti bus patogiau prie
lankios Susivienijimui Dirvos 
namuose, esančiuose beveik gre
ta su Lietuvių Sale.

Mokesčiai bus priimami nuo 
12 valandos.

Priimsime delegatų praneši
mus apie jubiliejinį SLA seimą 
ir svarstysime būdus mūsų 
kuopos 50 metų gyvavimo su
kakčiai paminėti. Pakeliui nu
matoma ir kitų aktualių klau
simų.

Ypatingai geistini rečiau be
silanką nariai ir jaunimas.

* tautinių Šokių grupė 
"Neris" iš Pittsburgho atvyks
ta į V. Beliajaus "Vilties" žur. 
nalo 25 metų minėjimą Cleve
lande. "Jaučiu pareigą dalyvau
ti šioje šventėje ir supažindin
ti savo grupę su žmogumi, pa
gal kurio aprašymus šokame lie 
tuviškus tautinius šokius. Jis dėl 
šokių keliauja visą gyvenimą, 
tai ką reiškia mums jauniems 
vienas sekmadienis ir keletas 
šimtų mylių", sako grupės va
dovė Aldona Malcanaitė-Gri
nienė.

Šalia pittsburgiečių progra
moje dalyvaus Šv. Kazimiero ir 
Vyskupo Valančiaus lituanisti
nių mokyklų šokėjai ir pats Vy

tautas Beliajus su tarptautinio 
pobūdžio pamoka.

Programai vadovaus Jūra Gai
liušytė. Vakarienės pradžia 
punktualiai 5 v. p.p., sekma
dienį, spalio 23 d., Naujos pa
rapijos patalpose.

JŪRA GAILIUŠYTĖ vado
vaus programos pravedimui 
Beliajaus pagerbime.

* SEPTYNI CLEVELANDO 
priemiesčių burmistrai, gerai 
pažįstą savo bendruomenių rei
kalus, ruošdamiesi artėjan
tiems rinkimams,sutartinai re
mia ilgametės kongreso atsto
vės Frances P. Bolton 
kandidatūrą sekančiai kadenci
jai.

Veikia ir speciliai susidaręs 
noterų komitetas, vad. Agnės 
Conway Ussai, iš Euclido, kurios 
uoliai darbuojasi Kong. F. P. 
Bolton perrinkimui.

Kong. F.P. Bolton ilgų metų 
patirtis Kongrese ir jos veikla 
užsienių reikalų komitete su-

PASISEKĘS RUDENS PARENGIMAS 
EAST CHICAGOJE

Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos skyriaus 
valdyba, vykdydama už
sibrėžtą darbų planą, š. 
m. spalio 1 dieną suruo
šė rudens sezono paren
gimų atidarymą - balių. 
Mažoje vietovėje, organi
zacijos padaliniui su ne
dideliu narių skaičiumi, 
nėra taip lengva suruoš
ti platesnio masto pa
rengimą ir sukviesti di
desnį būrį žmonių. Ten
ka pasidžiaugti, kad sky
riaus valdybos kvietimą 
išgirdo ne tik šios vie
tovės gyventojai, bet ir 
po artimesnius ar toli
mesnius miestelius išsi
sklaidę lietuviai. Į pa
rengimą atsilankė S-gos 
centro valdybos pirmi
ninkas inž. Jonas Jurkū
nas, Chicagos skyriaus 
valdyba su pirmininku 
Stasiu Šiaučiūnu, visų vie 
tinių organizacijų pir-

traukia vis daugiau talkininkų 
rinkiminei akcijai atlikti, nes 
ji turi platų savo distrikto žmo - 
nių pasitikėjimą.

* PIANISTAS ANTANAS SME
TONA laimėjo antrą vietą --si
dabro medalį Italijoje suruošta - 
me piano festivalyje.

A. Smetona, tobulindamasis 
muzikos mene Vokietijoje, šiuo 
metu keliauja po Vokietiją, Ita
liją ir Daniją, pakviestas kon
certuoti tų valstybių muzikos 
meno centruose.

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

PRIE NAUJOSIOS 
PARAPIJOS

IŠNUOMOJAMI 
KAMBARIAI 

viengungiams su baldais ir 
kt. patogumais.

Tel. 531-6248.
(110-111)

SUPERIOR 
SAVINGS

tINCI 1»O»

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ.

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licęnsijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Nr. 111 — 5

mininkai ir daug kitų sve
čių.

Labai šiltai ir malo
niai buvo sutikta solistė 
Vanda Stankus, kuri ne- 
olituanų orkestro lydi
ma žavėjo visus savo 
daina. Skyriaus valdy
ba dėkinga solistei ir 
smagiai ir nepailstamai 
svečius linksminusiam 
studentų noelituanų or
kestrui, vadovaujamam 
Algio Modestavičiaus.

Vakarienę paruošė ir 
svečius vaišino skyriaus 
narės.

Vakaro nuotaikos buvo 
jaukios ir linksmos ir, 
kiek teko patirti, svečiai 
buvo patenkinti ir paža
dėjo vėl atvykti į kitą pa
rengimą.

Tenka pažymėti, kad 
tautinės s-gos skyriaus 
ruošiami parengimai 
yra mėgiami ir lanko
mi. Tai nuopelnas visų 
skyriaus narių, kurie vie
ningai dirba ir nesigaili 
nei laiko, nei pastangų.

***
Mūsų apylinkėje yra 

tradicija, kad aktyvio
sios organizacijos kas 
metai suruošia, be tradi
cinių minėjimų, ir po vie
ną kitą parengimą. Tokį 
vakarą - koncertą š.m. 
spalio 22 dieną rengia L. 
B. East Chicagos apylin
kės valdyba. Programą 
išpildys solistė Janina 
Šalnienė, akomponuojant 
Idai Petkus ir rašytojas 
Aloyzas Baronas su savo 
humoristine kūryba. A. 
Baronas tik ką laimėjo 
"Giedros” korporacijos 
premiją uš savo romaną 
"Trečioji moteris".

Šokiams gros neoli- 
tuanų orkestras. Svečiai 
bus vaišinami savų šei
mininkių gamintais val
giais ir gaivinami šal
tais gėrimais. Apylin
kės valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius į 
šį vakarą - koncertą at
silankyti. (aj)

z



DIRVA AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
CHICAGOS SKYRIAUS

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PLB NESURANDA
ADMINISTRATORIAUS

PASAULIO LIETUVIS, PLB 
biuletenis, jau kuris laikas ne
belanko savo skaitytojų.

P.L. redaktorius St. Barzdu- 
kas, atsilankęs spalio 15 d. Vil
ties spaustuvėje, pranešė, kad 
mirus PLB reikalų vedėjui ir 
P.L. administratoriui Edv. Kar- 
nėnui ir neberadus jo vietoje ki
to pakaitalo, leidinį teksią atiduo
ti spausdinti kitoj spaustuvėj, 
apsiimančioj tvarkyti ir biulete
nio administravimą, t.y. prenu
meratorių adresų tvarkymą, ad
resavimą, išsiuntimą ir t.t.

Sąlygos būtų neblogos, jei P.L. 
leidėjai nors šiek tiek suvoktų, 
jog tokio leidinio leidimas ir jo 
administravimas nepriklauso 
vien nuo spaustuvės. Kad ir re
tai išeinąs leidinys, bet turįs 
gana didelį tiražą (kiek prenu
meratorių, nežinia), reikalauja 
kur kas daugiau darbo, negusu- 
redagavimas ir atspausdinimas.

Naujam administratoriui su
rasti nedavus vaisių, kitos spaus - 
tuvės suradimas, atrodo, sutei
kė tam tikrą išeitį. Viskas bū
tų gerai, jei tos išeities suradi
mas nebūtų motyvuojamas Vil
ties spaustuvės "atsisakymu" lei
dinį spausdinti. Noras ko nors 
atsiekti, bet kad kiti darbą pada
rytų, siejasi su lengvai supran
tamom sąlygom. Yra aišku, kad 
kai kuriems PLB valdybos na
riams geri norai nesusisieja su 
darbo sąlygom,ir ne visi PLB 
valdybos nariai yra tinkamai 
įsigilinę į laikraščio leidimo 
darbo sąlygas. Ir kada jų geri 
norai susiduria su kliūtimis, 
jie pradeda ieškoti kaltininkų 
ten, kur jų nėra.

Laikraštis reikalingas admi
nistratoriaus. Jo nesuradimas 
yra PLB valdybos bėda. Vilties 
spaustuvė, daugeliu patarnavi
mų prisidėjusi prie P.L. leidi
mo, apgailestauja ne tai, kad tą 
biuletenį perduoda kitur spaus
dinti, bet tai, kad priežastys 
tų pasikeitimų motyvuojamos 
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mano vyrui
A. A.

BRONIUI BUDGINUI
šios skaudžios nelaimės pirmomis dienomis ir vė
liau patyriau daug nuoširdžios užuojautos ir mo
ralinės paramos iš mūsų šeimos draugų ir pažįs
tamų, o taip pat ne tik iš Los Angeles ir Santa 
Monikos lietuvių bendruomenių, bet ir iš visos 
Amerikos, kur velionis a. a. Bronius turėjo daug 
gerų bičiulių iš savo ilgametės lietuviškos veiklos 
ir eilę dar gyvų ištikimų draugų iš antinacinės 
rezistencijos laikotarpio.

Nepajėgdama išreikšti savo nuoširdžiausią 
padėką atskirai ir asmeniškai visiems, kurie užuo
jautos jausmais mane guodė ir stiprino gyvu žo
džiu, laiškais, telegramomis ir ypač gausiai per 
lietuviškos spaudos puslapius, naudojuos proga 
čia pareikšti savo specialią padėką tiems, kurie 
man ypač daug padėjo nepalūžti nuo šio skau
daus smūgio arba gražiai talkininkavo velionio 
a. a. Broniaus palaikų laidotuvėse:—

Dr. G. J. Hummer, teikusiam man visokerio
pą globą; laidotuvių apeigas atlikusiems lietuvių 

z kunigams P. Celiešiui ir Valiuškai ir vargoninin
kui muzikui B. Budriūnui; koplyčioje pasakiu
siems atsisveikinimo kalbas lietuvių visuomenės 
ir organizacijų vardu, kuriose a. a. Bronius dau
giausia reiškėsi: Dr. K. Alminui, architektui E. 
Arbui, A. Devenienei (be to, davusiai tautinę vė
liavą velionio karstui apdengti), F. Masaičiui ir 
B. Railai; taip pat velionio artimiems draugams 
karsto nešėjams Dr. V. Grakauskui, B. Railai ir 
K. Vešiotai.

Nuoširdžiai dėkoju Los Angeles, Santa Mo
nikos ir kitų vietovių lietuvių visuomenei, nesu
skaitomiems draugams ir pažįstamiems, atsiun- 
tusiems vainikų ir gėlių ar įnešusiems aukas lie
tuviškiems reikalams velionio prisiminimui, taip 
pat gausiai dalyvavusiems koplyčioje, pamaldose 
ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą Holy Cross 
kapinėse.

Visa tai man leido dar kartą pajusti a. a. 
Broniaus turėtą vietą lietuviškoje visuomenėje, 
padėjo lengviau pergyventi jo netekimo smūgio 
skaudumą ir dąr daugiau įtvirtino mūsų per anks
ti nutrukusio, bet tokio laimingo bendro gyvenimo 
atsiminimą.

Antanina Budginienė 
Santa Monica, Calif.

ne tokios, kokios iš tikrųjų yra. 
Ir tai vyksta pačioje PLB val
dyboje.

Su laikraščio leidimo sunku
mais susiduria ir tie, kurie tuo 
verčiasi ir žino visas sąlygas 
ir sunkumus. Ir PLB, norėdama 
leisti savo laikraštį, turėtų ne 
tik sąlygas gerai žinoti, bet ir 
sugebėti visus sunkumus nuga
lėti. "Lengvų išeičių" ieškoji
mas nepateisina norimo atsiek
ti tikslo ir neduoda reikiamų 
vaisių.

* K. DAUGVYDAS, Dir
vos skaitytojas ir rėmė
jas iš Detroito, Dirvos 
sukakties proga buvo at
siuntęs 3 dol. auką, kuri 
per neapsižiūrėjimą bu
vo praleista paskelbtuo
se sąrašuose.

* J. J. BACHUNAS, 
metiniame Michigano Tu
ristų Sąjungos suvažia
vime rugsėjo 29-29 d. 
Holland, Mich., kaip 
Amerikos vasarviečių 
seniausias tvarkytojas ir 
buvęs Michigano Turistų 
Sąjungos prezidentas, 
skaitė paskaitą apie va
sarviečių gerinimą ir 
tvarkymą.

NEW YORK
NEOLITUANŲ BALIUS

LST Korp! Neo-Lithu
ania New Yorke metinė 
šventė-baliųs įvyks š.m. 
lapkričio 12 d. šeštadie
nį 7 vai. 30 min. vaka
re, Sheraton Tenney Inn, 
Crystal Ballroom, 90-10

RUDENS LAPŲ BALIUS
įvyks spalio mėn. 29 d., B. Pakšto salėje, 2801 W. 38th St. 

fealia44k 'pAad^ia 8 ual. uanafio-.
Vietas prašome iš anksto rezervuoti pas ELENĄ MATUTIENĘ, 2022 W. 51st St., telef. PR 8-4236.

A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIAUS V-BA

Grand Centrai Pkwy., 
East Elmhurst, N. Y. 
(prie La Guardia aero
dromo). Vietų skaičius 
ribotas. Užsakymai pri
imami iki spalio 28 d.

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

Pakvietimus galima 
gauti pas visus korpora
cijos narius.

* METMENŲ žurnalo 
literatūros vakaras, dėl 
datų susikirtimo su "Ne 
munas žydi" gastrole 
New Yorke, nukelta s į lap- 
kričio mėn. 20 d., sek
madienį, 4:30 vai. vak. 
Transfiguracijos baž
nyčios salėje, 64-14 56th 
Rd., Maspeth, Queens.

Programa lieka tapa
ti: rašytojai Marius Ka
tiliškis, Liūnė Sutema, 
Gunars Salinš, aktorė Da
lia Juknevičiūtė ir Met
menų redaktorius Vytau
tas Kavolis.

Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti į 
šį baltišką kultūrinį pa
rengimą. įėjimas 3 dol. 
auka.

KONSTANTINO 
KASPARO VAURO 
ĮPĖDINIAMSc

Prieš metus miręs 
Konstantinas Kasparas 
Vaurus, sūnus Prano ir 
Barboros Balsevičiūtės 
Vaurų, kilęs iš Plungės, 
yra palikęs šiek tiek tur
to. Kalbama, kad turėjo 
brolį Povilą ir dvi sese
ris — Elzbietą ir Justiną 
Bernotienę.

Patys ieškomieji arba 
apie juos žinantieji malo 
nėkite kreiptis į Lietuvos 
Generalinį Konsulatą 
New Yorke: Counsulate 
General of Lithuania, 41 
West 82nd Street, New 
York, N.Y. 10024.

LF NAUJI NARIAI

Š.m. rugpiūčio - rugsėjo mėn. 
Lietuvių Fondas pasipildė šiais 
naujais nariais:

$500.00 Magdalena Lakickai- 
tė-Pulokienė; $414.00 a.a. Prof. 
Alfonso Jurskio atmint. įnašas; 
$330.00 a.a. Juozo Ąžuolaičio 
atmint. įnašas; $200.00 Šen. Paul 
H. Douglas; $150.00 a.a. Iliumi- 
natos Giedraitienės atmint. įna
šas; Po $100.00: Jane ir Jonas 
Kazitėnai, Dr. Konstancija Ru- 
daitytė, Šv. Juozapo R.K. Para
pija St. Louis, Aldona ir Juozas 
Leščinskai, Lietuvos Kar. Kūr.- 
Savan. S-gos Detroito skyrius, 
agron. Dr. Vladas Bublys, Jur
gis Šklerys, a.a. Vinco Šidlaus
ko atmint. įnašas, Matas J. Var- 
neckas, a.a. Vytauto Pavilčiaus 
atmint. įnašas, Kazys ir Jadvy
ga Jukneliai, a.a. Petro Končiaus 
atmint. įnašas, a.a. Prof. Vito 
Manelio atmint. įnašas, Aleksas 
ir Julia Lapkai, Antanas Baran- 
čiukas, Eugenija Kezienė, Vla
das ir Stasė Ilginiai, Juozo Dau
manto Šaulių kuopa, Danutė ir 
Romas Ankaičiai, a.a. Liucijos 
Babickienės atmint. įnašas, Juo 
zas ir Ona Žilioniai, Dr. Kun. 
Petras CeleŠius, Amelija Gau- 
bienė, a.a. Irenos Leonąitienės

Spalio 2 d. Chicagoje įvykusios madų parodos modeliuotojos. Iš kairės: Janina Mačiulienė, Regina 
Trimakienė, Monika Kripkauskienė, Elena Blandytė, Stasė Olšauskienė, Ona Jameikienė, Milda Memė- 
naitė, Olimpia Baukienė, Kristina Sodeikaitė ir Brigita Rašimaitė. V.A. Račkausko nuotrauka

ŠAUNI MAPQ PAKOPA CHICAGOJE
Putnamo Seselių Rė

mėjų Cicero skyrius in
tensyviai ruošėsi paro
dyti lietuviškai visuome - 
nei penktąją iš eilės ma
dų parodą Jaunimo Cent
re, Chicagoje . Jo pas
tangos buvo apvainikuo
tos spalio 2 d. dideliu 
pasisekimu.

Net 600 žiūrovų susi
rinko prie skoningai pa
puoštų stalų išmoningo
mis dail. Zitos Sodeikie- 
nės darbo gėlėmis, vit
ražo raštais vazose. Jai 
talkininkavo Ona Galvy- 
dienė. Taipogi scenos už
danga dekoruota moder
niškais ieroglifais tos 
pat dailininkės. Prisi
pažįstu, kad bandžiau 
tuos ieroglifus iššifruo
ti, bet nepasisekė. Ori
ginalu ir gražu, nors ir 
nesuprantama, — nu
sprendžiau.

Parodą atidarė Cicero 
skyriaus pirmininkė Al
dona Prapuolenytė, svei
kindama susirinkusius 
ir dėkodama už tokį gau
sų atsilankymą. Anot 
jos, garbė būti lietuviu, 
ir tai esanti mūsų pa
reiga, bet dar didesnė 
pareiga būti geru krikš
čioniu. Šioje salėje pigiu 
būdu būsią pasitarnauta 
vargšams seneliams, ku
riems Putnamo seselės 
stato namus.

Parodos komentatore 
pakviesta dailininkė 
Bronė Jameikienė savo 
kalboj pabrėžė svarbą pa-

atmint. įnašas, Jonas ir Dalia 
Navickai.

Tuo pat metu savo įnašus pa
pildė: LB Kenoshos apylinkė 
iki $574.00; Jonas šepetys iki 
$125.00; Alfonsas ir Ona Kindu
riai iki $300.00; ALRK Moterų 
S-gos New Jersey Sk. v-ba ir 
Nevv Yorko Apskr. v-ba iki 
$200.00; Bogotos Liet.-Moterų 
Draugija Colombijoje iki $402. 
00. (sk) 

sipuošti savo darbo rū
bais parodant sumanumą 
bei individualų skonį. Ji 
gyvai ir įdomiai pristati
nėjo modeliuotojas, api
būdindama jų drabužius 
vaizdingais palygini
mais, protarpiais įterp
dama mūsų poetų kūry
bos. Ir prajuokino visus 
savo sąmoju, pastebėda
ma, kad nors vyrai pasi
juokia iš madų, bet jie 
pirmieji įvairias naujo
ves išgalvojo ir pirma 
sau prisitaikė. Liudvi
kas XIV buvo žemaūgis, 
tai pasidirbdino batus 
aukštom kulnim. Ir kitos 
prašmatnybės pirma esą 
vyrų išbandytos.

Modeliavimo takas 
apšviestas. Grakščiu 
žingsniu, palydint muzi
kai, pradėjo eiseną gra
žuolės: A. Vaitaitytė,M. 
Memėnaitė, R. Trimakie
nė, St. Olšauskienė, B. 
Rašimaitė, K. Sodeikai
tė, J. Mačiulienė, N. Ven- 
grienė, O. Baukienė, E. 
Blandytė, O. Jameikienė,
M. Kripkauskienė. Jos 
modeliavo savo megztus 
bei siūtus rūbus ir J. 
Bernatavičienės pasiū
tus kostiumus, o taipogi 
J. Dočkienės, L. Radvi
lienės, V. Skridulienės,
M. Fanarienės ir E.Ka- 
telienės mezginius. K. 
Šodeikaitė ir A. Vaitai
tytė modeliavo savo ma
myčių pasiūtas apran
gas.

Modeliavimas užtru
ko virš 3 valandų. Per
traukų metu turėjom pro
gos pasigėrėti P . Vaitai- 
tienės deginimo medyje 
eksponatais (ji inž. M. 
Ivanausko mokinė) ir 
dail. Rukštelės paroda. 
Abi šios parodos, ypač 
dail. Rūkštelės, ilgesin
gai sugrąžino mus Lie
tuvon.

Antros pertraukos me
tu vyko laimėjimų dali
nimas. Dail. Ambrozai- 
tienės paaukotą paveiks

lą laimėjo Regina Jauto- 
kaitė, Vaitaitienės dova
notą lėkštę — O. Liškū- 
nienė ir Normano Bur- 
šteino paaukotą minkų 
boa — R. Šakalienė. 
Tarp kitko, N. Burštei
nas paskolino parodai 
įvairių savo įmonės kai
linių aprangų.

Parodos metu publi
ka buvo pavaišinta kavu
te su skanėstais, o ren
gėjoms, modeliuotojoms 
ir talkininkams buvo pa
tiekta skani L. Matule
vičienės gamybos vaka
rienė. 4

Prie madų parodos su
organizavimo dirbo: Ci
cero skyriaus pirminin
kė Aid. Prapuolenytė, jos 
artimiausia bendradar
bė Chicagos Apygardos 
pirmininkė M. Remienė, 
G. Arštikienė, J. Bobi- 
nienė, J. Dočkienė, B. 
Kazlauskienė, S. Kisie
lienė, M. Memėnienė, 
Br. Stangenbergienė. 
Jom talkininkavo ir se
selių rėmėjos iš Mar- 
ųuette parko. Šviesų ir 
muzikos tvarkytojai bu- 
vo A. Venclovas ir A. 
Rauchas.

Kažkas pasakė apie to
kią parodą: tuštybių tuš
tybė. Matyt, tas mandruo- 
lis nepripažįsta pritaiko
mojo meno. Kodėl mes 
domimės buto apstatymu 
bei dekoravimu, studijuo
dami šeimininkės išsi
lavinimo laipsnį bei sko
nį? Tas pat ir su apran
ga. Skoningai apsireng
ti irgi yra menas. Ir ma
lonu, kad šioje parodoje 
pademonstruotuose rū
buose teko pastebėti ne
maža tautiniais moty
vais raštų. Tačiau netik 
tautodailė buvo išryškin
ta, bet ir vienas žals
vas, pasakiškai gražus, 
aprangos komplektas at
rodė ištrauktas iš mūsų 
tautosakos, nes labai ti
ko juo aprengti Eglę ŽaP 
čių Karalienę.

K. P-tė
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