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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KARIŠKAI ŽIŪRINT
AMERIKIEČIŲ NORAS SUMAŽINTI SAVO KA
RIUOMENĘ EUROPOJE NĖRA PATEISINA
MAS. — SOVIETŲ BLOKO KARIUOMENIŲ AP
MOKYMAS, APGINKLAVIMAS IR SUVIENO
DINIMAS PASKUTINIUOJU LAIKU PADARĖ 
NEMAŽĄ PAŽANGĄ. — PASIKALBĖJIMAS SU 
NATO EUROPOS VIDURIO RUOŽO VADU GEN. 

VON KIELMANSEGG.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

dęs praeitą antradienį, 
spalio 11 d. Hamburgo 
Die Welt dienraštyje.Ne
paisant viso kariam pri
deramo santūrumo, gra
fas pareiškė nuomonę, 
kad sovietų bloko grės
mė Vakarų Europai, o 
ypač Vokietijai, ne tik 
nesumažėjo, bet padidė
jo. Mat, viso sovietinio 
bloko kariuomenės da
bar yra daug geriau ap
mokytos ir apginkluotos 
negu kada nors anks
čiau. Kaip parodė nese
niai buvę rytų bloko ma
nevrai "Moldavija”, jų 
ryšių priemonės yra 
daug tobulesnės, tą patį 
reikia pasakyti ir apie 
transporto galimybes. 
Visos kariuomenės yra 
vieningoje vadovybėje ir 
turi vienodą aprūpinimo 
ir tiekimo sistemą.

Be to, Rytų blokas tu
ri vieną didėlį pranašu
mą prieš NATO, būtent,

Prezidento Johnsono 
noras rasti bendrą kal
bą su sovietais Vietna
mo karo likvidavimui, 
siūlant už tai santykių 
pagerinimą, dabartinės 
būklės Europoje įteisi
nimą ir kariuomenių su
mažinimą, sukėlė nema
žo susijaudinimo Euro
poje.

Paliekant nuošalyje 
kai kurių principų, už ku
riuos amerikiečiai kovo
jo nuo pat pirmojo pasau
linio karo, išdavimą, su
siduriame ir su visos by
los praktine puse: ką gi 
amerikiečiai iš to viso 
‘biznio’ laimi? Amerikie
čiai iki šiol laikė gana 
dideles savo kariuome
nės pajėgas Europoje 
tam, kad sovietus atgra
sius nuo minties užpul
ti Vakarų Europą. Laikui 
bėgant ir sovietams įgi
jus daugiau atominių už
taisų ir priemonių jiems 
į taikinius Amerikoje nu- savo teritorijos gilumą, 
gabenti, padidėjo ir Ame
rikos rizika. Ar verta 
dėl kokio Berlyno rizi
kuoti New Yorko sunaiki
nimu? Kad susidūrimą 
su tokiu klausimu ga
limai daugiau nutolinus, 
buvo sugalvota padidinti 
konvencionalinę NATO 
kariuomenę iki tokio 
laipsnio, kad ji eventu
aliai galėtų atremti so
vietų bloko kariuome
nių, kurios yra skait- 
lingesnės už vakariečių, 
staigų užpuolimą konven- 
cionaliniais ginklais.

Šitam galvojimui gero
ką smūgį sudavė gen. de 
Gaulle, atitraukdamas 
savo kariuomenę ir kas 
dar svarbiau — savo te
ritoriją iš NATO. Toji 
karinė sąjunga neteko sa
vo gilumos. Už tat, lo
giškai galvojant, priartė
jo tas momentas, kada 
reiktų panaudoti atomi
nius užtaisus, nes trauk
tis jau nėra kur. Tą mo
mentą priartina ir kalbos 
bei sumanymai apie ame
rikiečių ir britų kariuo
menės sumažinimą Vo
kietijoje. Savaime aišku, 
kad sovietams tokioje si
tuacijoje pasidarė įdo
mu susitarti su ameri
kiečiais dėl atominių 
ginklų nedavimo. jų dar 
neturinčiom valstybėm. 
Tokiu būdu jų negautų ir 
vokiečiai. Sumažinus ir 
konvencionalines ka
riuomenės jėgas, Euro
pa liktų atiduota Krem
liaus malonei ar nemalo
nei.

Ryšium su tuo dėme
sio vertas NATO vidu
rio Europos ruožo vyr. 
vado vokiečių generolo 
grafo von Kielmanseggo 
pasikalbėjimas, pasiro

kuri leidžia sutelkti di
deles kariuomenės pajė
gas, vakariečiams apie 
tai visai nepatyrus. At
seit, Rytai turi didesnių 
karinių galimybių negu 
NATO, kuri planuoja vien
pusiškai, t.y. rengiasi 
pasitikti tik sovietų puo
limą, palikdama jiems 
visą iniciatyvą. Dėl to 
vakariečiai gali susilauk
ti visai staigaus ir ne
tikėto puolimo.

Tiesa, šiuo metu Ry
tai dar nieko rimto ne
galėtų padaryti savo tu
ri, momis ir vakarie
čiams žinomomis jėgo
mis. "Angriff aus dem 
stand” t.y. įpuolimas turi
momis jėgomis galėtų 
būti NATO atmuštas. 
Sunkiau tačiau būtų susi
doroti 
Start" — lekiančiu star
tu su lengvai sutelkia
mų ir iš anksto nesusek
tų rezervų pagalba.

Iš to išplaukia klausi
mas, kiek reikia turėti 
kariuomenės kad ir tokį 
antpuolį atmušti. Į tokį 
klausimą sunku esą at
sakyti jam, kaip tik vie
no NATO ruožo vadui, 
nes jis turįs ir politinių 
bei ūkinių aspektų, ta
čiau niekam nesanti pa
slaptis, kad dabar vaka
riečiai turi tik patį ma
žiausią minimumą, ku
ris dar leistų tuojau pat 
nepanaudoti atominių už-

su "fliegendem

politinėje direkty- 
ir SACEUR (vyr. 
amerikiečių gene- 

Lemnitzerio) stra-

savo aviaciją, kitas klau
simas esąs šešios pran
cūzų brigados, esančios 
šiuo metu Vokietijoje. 
Ar jos būtinos Vokieti
jos apgynimui , ar ne, 
priklauso nuo to, su ko
kio pobūdžio karu skai
tomasi: su ‘atominiu’, ar 
konvencionaliniu. Pir
muoju atveju, prancūzų 
brigados neturės tiek 
reikšmės, kiek antruoju.

Į klausimą ar ameri
kiečiai gali sumažinti sa
vo kariuomenę, gen. Kiel- 
mansegg pažodžiui atsa
kė:

”Jei Vidurio Europos 
gynimas turi būti veda
mas taip, kaip jis api
būdintas Atlanto Tary
bos 
voje 
vado 
rolo
teginiuose nurodymuo
se, ir norima susilauk
ti laimėjimo, amerikie
čių dalių ir numatytų 
rezervų atsisakyti nega
lima. Jei manoma, kad 
tos dalys gali būti su
mažintos, reikia prisi
imti tam tikrą riziką ir 
pasėkas. Ar toji rizika 
ir išvados iš jos yra pri
imtinos, tai jau politi
nis klausimas”.

Generolas šiuo metu 
nelabai tiki į amerikie
čių pajėgumą labai grei
tai permesti stambias 
kariuomenės pajėgas. 
Tai esą galima padaryti 
esant tam tikrom sąly
gom, kurių karo ar kri
zės metu gali ir nebūti. 
Iš viso, laikinas santy
kių pagerėjimas neturįs 
vesti prie minties, kad 
taip ir pasiliks visą lai
ką. Kariuomenę galima 
būtų mažinti, jei ir kita 
pusė tą patį ir tuo pačiu 
laipsniu darytų. Tokių 
garantijų neturint, vien
pusiškas nusiginklavi
mas gali tik pažadinti so
vietų apetitą naujom 
avantiūrom.

Gen. Kielmansegg bai
gė savo pasikalbėjimą 
pakartodamas jau seno
ką gen. Maxwell Taylor 
pareiškimą, padarytą 
kritikuojant amerikie
čių buvusią strategiją: 
''Amerikos trimitas nie
kados negali skambėti 
netikrai!” Šiuo metu jis 
taip neskamba.

IŠ VISO PASAULIO

* JAV AVIACIJA vėl pra
dėjo bombarduoti t.v. Vietnamo 
neutraliąją zoną, skiriančią abi 
kariaujančias to krašto dalis. 
Laikinas bombardavimų su
stabdymas Įvyko tam, kad leis
ti kontrolės komisijos nariams 
toje zonoje patikrinti Š. Viet
namo kariuomenės ir ginklų kon- 

taisų. Tai žinoma, nereiš centraciją, vykdomą priešta- 
kia, kad dar negalima bū
tų sumažinti ir karių ir 
dalinių skaičių, tai esą 
galima, pakeitus planus,- 
tačiau labai nežymiai. 
Pavyzdžiui, NATO avia
cija jau baigia užpildyti 
tą spragą, kurią paliko 
de Gaulle atitraukdamas

raujant Ženevos konferencijos 
nutarimams, š. Vietnamui atsi
sakius Įsileisti kontrolės komi
sijos narius, pradėtas bombar
davimas.

♦ VAKARŲ DIPLOMATAI 
Pekine, stebĮ nepaslepiamą su
irutę komunistų partijos eilėse, 
mano, kad Mao pasitraukus iš 
viršūnių, valdžią perimsianti ka>

Parodos atidaryme, prieš juostos nukirpimą, gubernatorius George Romney duoda savo autografą 
dail. A. Tamošaičiui. J. Gaižučio nuotrauka

GUBERNATORIUS G. ROMNEY ATIDARĖ 
A. TAMOŠAIČIO PARODĄ

Dail. A. Tamošaičio 
meno kūrinių parodą Det
roite atidarė Michigano 
gubernatorius George 
Romney š.m. spalio 8 d, 
šeštadienį, 11 vai. vaka
re. Tuo metu Lietuvių na
mai šventė 4 metų su
kaktį ir turėjo didžiojo
je salėje sukaktuvinį ba
lių.

Apie vienuoliktą valan
dą gubernatorius G. Rom-

nėy su ponia, senatorius 
Robert Griffin (abu res
publikonai) su ponia, Lie- mošaitis 
tuvių namų draugijos 
pirm. inž. J. Gaižutis su
ponia, JAV LB Detroito 
apylinkės pirm. jnž. J. 
Urbonas su ponia ir dau
gelis svečių nuėjo apati- 
nėn salėn dail. Antano
Tamošaičio parodos ati
daryti. Gubernatoriui per- Nuotaika 
kirpus juostą, visi apžiū- širdinga.

rėjo parodoje iškabintus 
eksponatus. Dail. A.Ta- 

pasiūlė gub.
Romney ir šen. Griffin pa
sirinkti po vieną patinka
mą paveikslą dovanai. A. 
Tamošaičio dovaną Mi
chigano gubernatorius 
mielai priėmė. Fo kurio 
laiko G. Romney ir šen. 
R. Griffin apleido salę, 

buvo pakili ir

LIETUVIŲ IŠKILMĖS VENEZOELOJ
Venezuelos lietuviai 

šiais metais Tautos Die
ną minėjo rugsėjo mėn. 
24 d. Club de Los An- 
des patalpose Maracay 
mieste.

Minėjimas, kaip ir pri
dera Jaunimo metais, bu
vo tikrai iškilmingas, 
nes jį pagerbė savo atsi
lankymu E-do Aragua gu
bernatorius p. Ildegard 
Perez Segnini su ponia, 
federalinės vyriausybės 
atstovas (secretario dėl 
Gobierno) p. Luiz Dias 
Vazųues su ponia, vysku
pas - monsinioras Feli- 
ciano Gonzales ir šiaip 
daugelis įtakingų venezu- 
eliečių bei kitų tautybių 
asmenų, nuoširdžių mū
sų bičiulių.

Prieš minėjimui prasi-

riuomenės vadovybė. Kitų kraš
tų komunistai pabrėžia, kad da
bartiniai Įvykiai Kinijoje vedą 
prie komunistų partijos ardy
mo, jos diskreditavimo pasau
lio akyse.

♦ LATVIŲ knygų leidykla 
"Gramatu Draugs" (Knygų drau
gas) atšventė savo 40 metų gy
vavimo sukaktį. Bendrovė — 
knygų leidykla buvo Įsteigta Ry
goje nepriklausomybės laikais ir 
savo pigia kaina išleistomis 
knygomis greit užkariavo kny
gų rinką. Tremtyje, pradžioje 
Vokietijoje, o nuo 1951 metų 
New Yorke. leidyklos vadovas 
Helmars Rudzitis tęsia sėkmin
gą knygų leidyklos darbą, kar
tu leidžiant plačiai skaitomą 
laikraštĮ "Laiks".

Leidykla Į metus išleidžia 
20-25 knygas, originalią latvių 
autorių kūrybą ir populiarius 
vertimus. Iki šiol vien Ameriko
je išleista 294 knygos.

40 metų gyvavimo laikotarpy
je išleista apie 6-7 milijonai ti
ražo knygų.

dedant, rengėjus nuste
bino maloni staigmena: 
p. Gubernatorius su po
nia atsiuntė didžiulę 
puokštę baltų ir raudo
nų rožių, atsiprašyda
mi, kad kiek pavėluos.

Minėjimą atidarė B- 
nės Centro valdybos iž
dininkas ir Maracay apy
linkės pirmininkas Hen
rikas Gavorskas, į Gar
bės Prezidiumą pakvies
damas Vyriausybės at
stovą Louis Diaz Vaz- 
ques su ponia, E-do Ara
gua vyskupą monsiniorą 
Feliciano Gonzales, B- 
nės p-ką inž. Vladą Venc
kų, VLIKo atstovybės Ve- 
nezuelai p-ką Jurgį Bie
liūną, Caracaso apylin
kės p-kę dr. Jadvygą Klo> 
vaitę, Barąuisimeto apy
linkės p-ką Jurgį Dirve- 
lį, Maracay apyl. valdy
bos sekretorių Zenoną 
Garšvą ir Valencijos 
apylinkės valdybos at
stovą Marių Zubkų.

Henrikas Gavorskas, 
pasveikinęs Garbės pre 
zidiumą ir padėkojęs 
visiems už taip skait
lingą atsilankymą, pa
kvietė Carabobo Univer
siteto studentę Ana 
Leon, kuri ispanų kalbo
je supažindino minėjimo 
dalyvius su svarbesniai- 
siais Lietuvos istori
niais įvykiais iki pasku
tiniosios bolševikų oku
pacijos. Vyriausybės at 
stovų ir monsinioro vys 
kupo sveikinimo kalbose 
nepasigailėta gražių žo
džių Venezuelos lietu
viams. Kalbėtojai pasi
džiaugė lietuvių kultū
ringumu ir mokėjimu pri
sitaikyti prie naujų gy
venimo sąlygų. Jų nuo
širdus linkėjimas, kad 
lietuviai ir toliau visais 
galimais būdais dirbtų 
Venezuelos gerovei ir sa 
vo gimtojo krašto — Lie 
tuvos laisvei. Iškilmin-

(Nukelta ų 2-rą pusi.)

Kairėje, stalo gale kiek matosi B-nės pirmininkas pašnekesyje 
su Edo. gubernatoriumi Ildegard Perez Segnini, toliau ponios A. 
Lamersdorf, V. Redneris ir Segnini su Vazquez, už jų secreta
rio dėl Gobierno Luiz Diaz Vaząuez ir aviacijas majoras La
mersdorf, kuris yra vedęs lietuvaitę Onutę Bieliauskaitę.
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Atsakymas
straipsnio "Gavo pinigų ir supyko" autoriui

BESAIKIS PERDĖJIMAS
Gerb. P. E. Čekienės straips

nyje (Dirva Nr. 109) su ilgu pa
vadinimu apie tai, kad "Dai
navos ansamblis su veikalu 
'Nemunas žydi’ lankysis New 
Yorke ir Clevelande" nustebau 
radęs ir Kalifornijos lietuvių 
veiklos Įvertinimą Santa Moni
koje, kur, deja, Dainavos an
samblis vis dar neketina apsi
lankyti.

Iš dalies pagirdama Santa Mo
nikos Lietuvių Klubo ankstyves
nę veiklą, p. E. Čekienė rašo, 
kad šio Klubo suruoštas "pas
kutinis balius, Įvykęs rugsėjo 
17 dieną, dalyvius apvylė Įne- 
šant Į programą kelias valan
das besitęsiančias prakalbas, 
kurios galėjo būti atliktos ar
ba kita proga arba labai kon
densuotai"...

Turiu nusistebėti p. E. Če
kienės tokiu rašymu apie balių 
ir jo programą, kur ji, kiek 
pastebėjau, nebuvo ir to viso 
nei matė, nei girdėjo. Kaip ta
me baliuje buvęs nuo pradžios 
ligi galo ir ji aprašęs Dirvos 
(Nr. 103) ilgesnėje korespon
dencijoje, pakartotinai esu ver
čiamas paliudyti, kad p. E. Če
kienės iš kur nors gautos ne
atsakingos informacijos nėra 
tikslios.

Baliuje nebuvo jokių prakal
bų, kaip jos įprastos daugely
je pobūvių. Buvo tik informa
cijos apie Santa Monikos lietu
višką gyvenimą ir prie Pacifi
ko pasižymėjusių trijų jaunų 
lietuvių ir vienos vyresnės mo - 
kytojos pagerbimas, trumpai 
nusakant jų pasireiškimus ir 
perskaitant atitinkamus adre
sus, kurių tekstus savo kores
pondencijoje ištisai paskelbiau 
ir iš kurių matyti, kad jiems 
perskaityti ir atžymėtųjų trum
poms padėkoms pareikšti ne
reikia "kelių valandų". Visa pro-

Venezueloj
(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

gąją minėjimo dalį už
baigė Centro Valdybos 
p-kas inž. Vladas Venc
kus lietuviškai: laisvi gi
mėme, laisvėje gyveno
me ir šiuo metu Laisvo
je Venezueloje gyveną 
niekada vergais nebūsi
me!

Fo iškilmingosios da
lies Vladas Venckus įtei
kė poniai Vaząuez ir vys
kupui monsiniorui Gonza- 
les ispanų kalba parašy
tąja Armonienės - Nas- 
vyčio knygą "Palik aša
ras Maskvoje".

Toliau sekė tautiniai 
šokiai, vadovaujami Au
relijos Žalnieriūnas ir 
Onutės Bieliauskaitės de 
Lamersdorf. Akordeo
nistas Tadas Garšva.

Ponui gubernatoriui 
su ponia atvykus kaip tik 
tautinių šokių metu ir po
niai de Segnini pageidau
jant, kai kurie šokiai te
ko pakartoti. J.E. vysku
pas ir Vyriausybės atsto
vai teiravosi B-nės pir
mininko, kodėl mes ne- 
pasirodome dažniau, nes 
tautinių rūbų spalvų įvai
rumas bei šokių gana su
dėtingi judesiai suteikia 
žiūrovui nepaprasto gro
žio vaizdą.

Toliau sekė pobūvis ir 
bendri šokiai. Protar
piais Valentą iš Cara- 
cas davė lietuviškos mu
zikos iš plokštelių.

Pobūvio metu, VLIKo 
Atstovybės pirmininkas 
Jurgis Bieliūnas, talki
ninkaujant Zenonui Garš' 
vai ir padedant jaunimai 
pravedė daiktinę loteri
ją, kurios pelnas skiria
mas Tautos Fondui ir Ve- 
nezuelos B-nės Zigmo 
Domeikos vardo Jauni

mo fondui. 

grama, Įskaitant ir dviejų mu
zikinių numerių atlikimą, už
truko trumpiau negu dvi valan
das, taigi - ne "kelias valan
das".

Atsižvelgiant Į vertingą ba
liaus paskirtį, programa buvo 
pakankamai kondensuota. Dar 
daugiau ją sukondensuoti buvo 
galima nebent atsisakant pra
nešimų anglų kalba, kas būtų 
"sutaupę" nedaugiau 10 ar 15 
minučių. Programos vedėjas V. 
Plukas ir jo padėjėja V. Keva- 
laitienė savo pareigas atliko 
sklandžiai ir žymiai inteligen- 
tiškiau, negu jūsų reporteriui 
yra tekę matyti visoje eilėje ki
tų panašių "parengimų". Po ge
ros vakarienės, vėliau kiekvie
nam dar liko marios laiko pri
sišokti.

Taigi, kalbėti apie "kelių va
landų prakalbas" yra besaikis 
~per dėjimą s. Žinoma, balių pro
gramų tobulumui nėra ribos ir 
kiekvieną dalyką galima atlik
ti dar geriau. Atrodo, kad pagal 
p. Čekienės pageidavimą pasi
žymėjusių jaunimo atstovų pa
gerbimą Jaunimo Metais buvo 
galima atlikti "kita proga" ir 
"labai kondensuotai". Turbūt, 
geriausiai būtų buvę pagerbi
mo adresus pasiųsti paštu, ta
da niekam nereikėtų nė žo
džio pasakyti...

Jūsų reporteris dar kartą ga
li paliudyti, kad baliaus dalyvių 
dauguma buvo arba labai ar 
bent užtenkamai patenkinta. Be 
abejo, dalelė galėjo būti ir nu
sivylusių, iš kurių p. Čekienė, 
tur būt, ir sėmė savo žinias. 
Ir prie Pacifiko tarp jaunųjų ir 
vyresniųjų jau yra dalis tokių 
tautiečių, kurie pažaliuoja lie
tuviškuose parengimuose ar 
baliuose išgirdę lietuvišką žo
di ar juo labiau kokį 15 minu
čių trunkantį pranešimą ar 
"prakalbą" lietuviškais reika
lais. Lietuvių baliuose jie nieko 
kito nepakenčia ir nenori, kaip 
tik valgyti, gerti, netrukdomai 
šokti ir kartais į pabaigą "pa
galąsti kirvius" triukšminga 
daina.

Tokio nusiteikimo jiems nie
kas negali trukdyti, bet ir jie 
dar neturėtų teisės savo pomė
gių primesti lietuvių visuome
nės daugumai. Nenorėdami "nu
sivylimų", jie visada gali eiti 
į bet kurį geresnį amerikietiš
ką restoraną, kur galės valgy
ti, gerti ir šokti, kur jų netruk
dys jokia "prakalba" lietuviš
ku reikalu, kur jie net nė vieno 
lietuviško žodžio negirdės ir 
taip galės praleisti naktį "labai 
kondensuotai".

Dirvos reporteris stebisi, kad 
labai patriotinių temų rašyto
ja p. E. Čekienė savo straipsny
je be jokio reikalo ir pagrindo, 
tame baliuje net nebuvusi, užsi
mojo išreikšti kaip tik tų "nu
sivylusiųjų" jausmus.

- s.a.
Dirvos korespondentas 

Santa Monica, Calif.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Vilnietiškas ačiū Dir
vai už patalpintus 
straipsnius ir nuotrau
kas Vilniaus Dienos pro 
ga.

K. Baronas, VKLS 
Kanadoje Krašto 
Valdybos pirm.

HELP WANTED MALĖ

W ANTĮ.D AT ONCE
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED 
TURRET LATHE 

OPERATORS

EXTERNAL GRINDERS
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. Eor 
dual shift. Steady work for gualiGed 
men. Overtime. Excellent fringe Ren- 
efits.
ProM -essive division of large inler- 
national corporation in very desir- 
able small city.

APPLY OR SENT RESUME TO

DŲNKLEY COMPANY
19 10 LAKE STREET

KALAMAZOO, MICHIGAN
(IO7-II4)

Atviras žodis 
Vytautui Meškauskui

Sveikinu, kad "Bend
rai ir atskirai?" (Dirva 
spalio 10 d.) pasisakyme 
pabrėžėte privačios ini
ciatyvos reikšmingumą 
mūsų lietuviškame gyve
nime. Privati iniciatyva 
buvo, yra ir bus tas šal
tinis, kur gimsta naujos 
idėjos ir per kurią įgy
vendinami dideli dar
bai. Be privačios inicia
tyvos neturėtumėm Liet. 
Enciklopedijos (tikimės 
tik per ją susilaukti ir 
angliškai Liet. Enciklo
pediją), Lietuvių Fondo 
su 300 tūks. dol. ir galįs 
nuo dabar kasmet duoti 
pelno po 15tūks. dol. lie
tuviškiems reikalams, 
Lapkričio 13 žygio, ir 
daug kitų svarbių darbų 
būtų neišvydę dienos 
šviesos jeigu būtų rem
tasi tik organizacijomis.

Be L. Valiuko entuziaz
mo, kieto darbo ir pasi
šventimo rezoliucijos ne
būtų priimtos JAV Kon
grese. Reikia tuo pačiu 
didžiuotis visais Rezo
liucijų k-tais visoje Ame
rikoje, nes be jų ir L. 
Valiuko šauksmas būtų 
byvęs tyruose šaukian
tis.

Dabar, kai Rezoliuci
jos taip laimingai praė
jo Kongrese, dėl tų Re
zoliucijų įnešimo į Jung
tines Tautas reikia vi
siems tartis kartu — 
VLIK’as, Pasaulio Liet. 
Bendruomenė, ALT, Re
zoliucijoms K-tas ir ki
tos organizacijos turi 
susėsti prie bendro sta
lo ir nutarti kaip elgtis 
su ta Rezoliucija toliau. 
Pritariu, kad nuo dabar 
turime dirbti tuo reikalu 
bendrai. Vistiek turime 
pripažinti, kad tos Rezo
liucijos išpopuliarino 
Lietuvos reikalą visame 
Kongrese, nors daugkon- 
gresmanų ir senatorių 
pritarė joms tik dėl pa
baltiečių balsų šiems rin
kiminiams metams. Bet 
mums tai turėtų būti ne
svarbu, nes ir šitoks ame
rikiečių politikierių ėji
mas pasitarnavo labai 
teigiamai Lietuvos rei
kalui.

Ta pačia proga norė
čiau atkreipti organiza
cijų dėmesį, ar tai būtų 
Lietuvių Fondas, LB, 
VLIK, ALT, ar kitos or
ganizacijos, kad betko- 
kia organizacija "neišsi
gąstų" naujų idėjų, išei
nančių kad ir iš priva
čios iniciatyvos, bet tas 
idėjas reikėtų nuodug
niai išstudijuoti,ir jeigu 
rimtos (imtis darbo joms 
įgyvendinti. Tokiu būdu 
"nenukentėtų" atitinka
mų organizacijų presti
žas, neatsirastų separa- 
tinė veikla ir dėl to būtų

didelė nauda bendriems 
lietuviškiems reika
lams.

Tas pats tiktų ir pri
vačios iniciatyvos idėjų 
ir darbų kūrėjams, kad 
jie darytų visas pastan
gas įtikinti atitinkamas 
organizacijas jų idėjų 
svarbumu. Čia reikia tu
rėti pakankamai kantry
bės, duoti pakankamai lai
ko viešoms diskusijoms 
apie tas naujas idėjas ir 
mėginti iššaukti reak
ciją visuomenėje. Yra 
didelis laimėjimas, kai 
naujos idėjos įgyvendi
nimą perima kokia bend
ra lietuviška organizaci
ja. Tuo išvengiama skal
dymosi lietuv. visuome
nėje ir nebereikia kurti 
naujų k-tų.

Koks būtų didelis lai
mėjimas šiuo metu litua
nistikos švietimo laukuo - 
se, jeigu atatinkamos 
Švietimo institucijos su
gebėtų sujungti visas tuo 
reikalu dabar pasireiš
kiančias idėjas ir reali
zuoti moderniškas moky
mosi priemones litu
anistinėms mokykloms. 
O sąlygos tam galėtų bū
ti geros.

Tad jeigu galima, dirb
kime bendrai.

A. Razma

We Invite 
Your Savings

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

onnO JL • 

FANTHONY
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

JoaepA J*. Griiaualaa, Exec. Secv-
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650 

HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-l;WED. CLOSED 
PHONE 656-4330
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Br. Nainys, Dirvos 
Nr. 109 įdėtame straips- 
nyje "Gavo pinigų ir 
sypyko", sarkastinėje 
formoje atsako į mano 
anksčiau Dirvoje įdėtą 
straipsnį "Ir vėl ne
sklandumai Chicagos 
Lietuvių Bendruomenė
je", siekdamas įrodyti, 
jog mano straipsnyje iš
dėstyti faktai yra netei
singi. Perskaitęs šį Br. 
Nainio straipsnį, dar kar
tą galiu patvirtinti, jog 
mano straipsnyje išdės
tyti faktai yra teisingi, 
nors Br. Nainys, įmant
riai rašydamas, nesu
gebėjo įrodyti jų netei
singumą.

Visi, kurie seka da
bartinės Apygardos val
dybos veikimą, negali 
patikėti A. Šantaro pada
rytam užmetimui, kad 
Apygardos valdyba ir 
jos pirmininkas nesirū
pina lituanistiniu švie
timu, nes jos liepos mėn. 
išdirbti rugsėjo mėn. li
tuanistiniam švietimui 
stiprinti planai buvo įvyk
dyti ir davė gerus rezul
tatus. Lituanistinėse mo
kyklose mokinių skai
čius netik išsilaikė, bet 
kai kuriose mokyklose 
padaugėjo, vien K. Do
nelaičio mokykloje mo
kinių skaičius padaugė
jo 80 mokinių.

Br. Nainys negalėjo 
paneigti jo įdėtame Drau
ge straipsnyje klaidingą 
visuomenei pristatymą, 
kad Centro ir Apygardos 
valdybų organizuojamas

įvykusiame 
Tarybos suva- 
kuriame buvo 
nutarimas pa-

Centro valdybai

Kultūros / Fondui pinigi
nis vajus nuskriaus litu
anistines mokyklas.

Br. Nainys negalėjo pa
neigti, jog jis nežinojo 
ir nedalyvavo šių metų 
Detroite 
JAV LB 
žiavime, 
priimtas 
vesti 
vykdyti rugsėjo mėn. pi
niginį vajų Kultūros Fon
dui remti.

Apygardos valdyba, pa
gal Bendruomenės įsta
tus yra įpareigota vykdy
ti Centro valdybos nuta
rimus ir pavedimus, ką 
ji ir padarė, neskelbda
ma rugsėjo mėn. pini
ginį vajų litaunistiniam 
švietimui remti. Apygar
dos valdyba, Br. Nainio 
straipsnyje minimą LB 
Tarybos prezidiumo pir
mininko raštą nėra gavu
si ir jai jos turinys nė
ra žinomas.

Br. Nainys negalėjo 
paneigti Drauge įdėta
me jo straipsnyje pasi
sakymą, jog vykdomas 
Kultūros Fondui remti 
vajus sužlugdys kai ku
rias lituanistines mokyk
las ir užklausimą,iš kur 
Apygardos valdyba gaus 
lėšų lituanistinėms mo
kykloms išlaikyti. Šis Br 
Nainio pasisakymas pri
vertė mane peržiūrėti 
buv. Ayg. valdybos po
sėdžių protokolus, su
rasti tikrus davinius 
kiek pinigų buvo paskir
ta tiesioginiai lituanis
tinėms mokykloms išlai
kyti, kad jos pereitais 
metais galėjo išsilaiky
ti. Rašydamas šį atsaky
mą dar kartą patikrinau 
posėdžių protokolus, ra
dau, kad mano paskelbti 
daviniai buvo teisingi o

Br. Nainio padaryta pa
staba, jog aš savo 
straipsnyje esu dar ne
pažymėjęs, kad buvo pa
skirta $250 Chicagos 
Aukšt. Lituanistinei mo
kyklai išlaikyti. Gal ir bu
vo paskirta, bet tokios 
sumos neradau. Posė
džių protokolai buvo ra
šomi ne tik mano, bet ir 
kitų valdybos narių, kada 
aš posėdžiuose negalė
davau dalyvauti. Kiekvie-

„ PLANINGAS TAUPYMAS 
|j moka aekus dioidcndai

i ■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

41%
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 

juos galite atsiųsti paštu, nes 
mes apmokam visas pašto 

persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendu 
išmokamas du kart 

per metus. 

nas pereito posėdžio pro
tokolas sekančiam posė
dyje būdavo perskaity
tas ir valdybos patvirtin
tas. Dr. B. Leparskopi
niginę auką, kurią jis as
meniškai įteikė Dariaus 
Girėno mokyklai neįra
šiau, nes kiek esu paty
ręs, Dr. B. Leparskas ir 
šiais metais tokią auką 
asmeniškai įteiks minė
tai mokyklai.

Toliau, B. Nainys, at
sakydamas į mano 
straipsnį, rašo, kad buv. 
Apyg. valdybos lituanis
tiniam švietimui buvo pa
skirtos didesnės pinigų 
sumos, negu mano buvo 
nurodyta, neatkreipė dė
mesį jogmano kelis kar
tus buvo pavrėžtinai pa
sakyta: tiesioginiai 
lituanistinėms mokyk
loms išlaikyti buvo pa
skirta $1.400.00, kad jos 
galėjo išsilaikyti, t.y. 
prisidėta mokykloms už
simokėti nuomą už nuo
mojamas patalpas ir ki
toms mokyklų ūkiškoms 
išlaidoms padengti.

Br. Nainys, giriasi, 
kad jis su A. Šantaru pa
dėjo Apygardos valdybai 
gauti pinigų iš vykdomo 
Kultūros Fondo vajaus. 
Nežinau, kiek šis Br. 
Nainio pasigyrimas yra 
tikslus. Apie šį Br. Nai
nio pasigyrimo tikslu
mą gali pasisakyti kai 
kurie Tarybos ir Cent
ro valdybos nariai, da
lyvavę š.m. rugsėjo 13 
d. pasitarime, kada 
Apyg. valdybos atsto
vai prašė iš vykdomo 
vajaus skirti Apygardos 
valdybai dalį pinigų Li
tuanistinėms mokyk
loms remti.

Baigdamas, savo at
sakymą į Br. Nainio įdė
tą Dirvoje straipsnį "Ga
vo pinigų ir supyko", ga
liu pasisakyti, kad į bū
simus Br. Nainio sar- 
kastinius, sofistinius ir 
priekabių ieškančius mū
sų spaudoje straipsnius 
neatsakinėsiu, nes tai bū
tų bereikalingas laiko 
gaišinimas.

St. Šiaučiūnas

SAVINGS .‘J"!
Pteae Virsta 7-7747 Jote J. K.rM«n*M, Pm.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MCJSU ĮSTAIGOS
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KODĖL PASISAKOME UŽ
RALPH J.PERKLietuviškoje spaudo

je iki šiol nebuvo prak
tikuojamas paprotys tie
sioginiai pasisakyti pa
remiant tą ar kitą kan
didatą rinkimų išvaka
rėse. Toks paprotys bet 
gi laikomas labai svar
biu amerikietiškoje spau
doje ir kandidatai pri
duoda labai daug reikš
mės tokiems pasisaky
mams. Žinoma, Dirva ne
turi ir negali turėti tiek 
įtakos, kiek didieji ame
rikiečių dienraščiai, bet 
šį kartą, išimtinu būdu, 
ir dėl nepaprastų aplin
kybių, pasisakome ir re
miame Cuyahogos aps
krities mokesčių vyr. 
inspektorių (County Au
ditor) Ralph J. Perką, 
kandidatuojantį į tą pos
tą antrai kadencijai.

Priežastis šio pasisa
kymo glūdi ne tame, kad 
būtume užliūliuoti to kan
didato kokiais pažadais 
ar įsipareigojimais, bet 
tame, kad Ralph J. Perk 
jau keleri metai savo 
tiesioginį darbą ir savo 
visuomenines pareigas 
yra sujungęs tautybių 
grupių prestižo ir įta
kos iškėlimui, didini
mui ir puoselėjimui. Jis 
yra tautybių sąjūdžio stei- būtų suprasti ir įvertin- 
gėjas, pirmininkas ir to 
darbo tęsėjas ir ugdyto
jas ne tam, kad turėtų 
balsuotojų užnugarį, bet 
tam, kad tautybių grupė
se iškiltų, augtų ir bu
jotų realus noras ir pa
stangos kultūriniame ir 
visuomeniniame darbe 
neužsidaryti siaurame 
kiaute, kad kultūriniai ir 
visuomenininiai reikalai 
rastų pripažinimą žy
miai platesniu mastu.

Yra daug kas padaryta 
ir laimėta savomis pa
stangomis. Bet ateitis, 
byloja, kad šio krašto po- davinys nesunkus — kas 
tencialas ir resursai lie- tik turime teisę, turime 
ka tautybių grupėms ne- ir pareigą lapkričio

preinami ir neišnaudo
jami. O tai yra dėl to, 
kad jos, tos tautybių gru
pės, nėra įvertinusios 
savo potencialo ir pajė
gumo vietos administra
ciniame gyvenime.

Ralph J. Ferk savo 
darbu ir pastangomis tau
tybių sąjūdžio rėmuose 
jau yra daug padaręs ir 
parodęs kelią, kur ir ką 
dar būtų galima laimėti. 
Tai yra realiai pajutę ir 
lietuvių organizacijos. 
Taigi, ne rinkimine pro
paganda, bet nuolatinė
mis pastangomis R. J. 
Perk dirba ir nesigai
li laiko nei pastangų, 
kad tautybių grupės, jų 
tarpe ir lietuviai, bū
tų išvestos iš neįver
tintos tautinių mažumų 
kategorijos į iškilią vie
tą imigrantų įkurtame 
ir išugdytame krašte.

Lietuviai turi savo 
tikslams palankių poli
tikų ir daugiau. Jų ir pa
reigos įtakingesnės. Bet 
Kongrese ir Senate, ar ki
toje institucijoje jie turi 
tik po vieną balsą. Jų 
reiktų turėti kur kas dau
giau, kad mūsų siekiai 

ti. Už tat tų draugų rei
kia turėti daugiau, su 
jais nuolat bendrauti ir 
jų pastangas remti, ko
kį postą jie besiektų už
imti, Visur mes rasime 
reikalų, reikalingų pa
ramos ir užtarimo. Vi
sa tai gausime ne vien 
tik reikalaujant, bet ir 
konkrečiu darbu prisi
dedant prie to, kad mū
sų draugai ir įsitvirtin
tų pozicijose, kuriose jie 
gali ir nori mums visuo
se reikaluose padėti.

Ir šįkartą darbas ir už-

l

Šv. Antano gimnazijos mokiniai su Portlando diocezijos vyskupu P. Gerety. Vyskupas, kurio dioce- 
zljoj yra gimnazija, apsilankė Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventėje. Jis atlaikė mišias, pasakė pa
mokslą ir apžiūrėjo gimnazijos pastatus bei Rengimą. Mokiniai vyskupą gražiai pasveikino ir jteikė 
dovaną — lietuvių tautodailės koplytėlę ir Sibiro lietuvaičių maldaknygę anglų kalba. Vysk. P. Gerety 
Šią vasarą buvo paskirtas Portlando diocezijai. Jo vizitas šv. Antano gimnazijoj Kennebunkport, Mai
ne yra pirmas.

A. RŪKŠTELĖS MENO PARODA
Spalio 1 d. Čiurlionio 

/Galerijoje, Chicagoje, 
pilnutėlė salė rinktinės 
publikos dalyvavo daili
ninko Antano Rūkštelės, 
jo 60 metų proga suruoš
tos < kūrinių parodos 
atidaryme. Parodą su
rengė A.L. Dailininkų s- 
ga, o globojo AL B Chi
cagos apygarda, ALT s- 
gos Chicagos skyrius, 
Lietuvių Veteranų s-gos 
Ramovė Chicagos sky
rius ir Vilniaus krašto 
s-ga. Tai bene pirmą 
kartą tos reikšmingos 
organizacijos susibūrė 
globoti visuomenininko 
Rūkštelės jubiliejinę pa
rodą.

Parodos atidarymą 
pravedė ALB Marųuette 
Parko atstovė Birutė Vin- 
dašienė. Ji paminėjo dai
lininko nueitą meno kelią 
ir jo biografinius bruo
žus. ALT s-gos vardu 
sveikino Chicagos sky
riaus pirm. Stasys Šiau
čiūnas. Jis pasidžiaugė 
tautininko Rūkštelės ko
vą už lietuviškuosius ide
alus ir jo kūryba, vaiz
duojančią mūsų brangią 
tėvynę.

Ramovėnų vardu dai
lininką Rūkštelę sveikino 
Audrius Juškevičius. Jis 
džiaugėsi, kad Rūkšte
lė, kaip kary s, savo kūry
ba ar veikla visada žiūri 
lietuviškų tautos idealų.

Žurnalistų vardu svei
kino kun. Jonas Bagdona
vičius.

A.L. Dailininkų s-gos 
vardu jubiliatą sveikino 
dail. Vladas Vijeikis.

Vytautas Kasniūnas 
sveikino skautų vardu, 
primindamas, kad Rūkš
telė buvo pirmosios lie
tuvių skautų skilties 
skautas.

Oficialų parodos ati
darymą pravedė paskuti
nysis sveikintojas mūsų 
gener. kons. dr. Petras 
Daužvardis. Jis džiau
gėsi Rūkštelės patrioti- 

mėn. 8 d. balsuoti ir sa
vo balsą atiduoti už tuos 
vyrus ir moteris, kurie 
ne tik žada, bet savo 
darbu jau įrodė savo 
draugiškumą ir pritari
mą lietuviškajam reika
lui.

Remdami Ralph J. Per
ko kandidatūrą, remia
me ne tik mūsų bičiulį, 
bet kartu remiame ir pa
sisakome už principus, 
kuriais siekiame savo 
tautinių idealų įgyven
dinimo . 

ne dvasia ir kūryboje ir 
visuomeninėje veikloje. 
Jo nei svetimi vėjai nei 
tremtis nepalaužia.

Dar gauti sveikinimai 
raštu iš dail. Juozo Pau- 
tieniaus ir muz. Juozo 
Bertulio.

Dail. Ant. Rūkštelė dė
kojo visiems sveikinu
siems ir neužmiršo iš
reikšti nuoširdžią padė
ką spaudai, tarp kitų ir 
laikraščiui Dirvai. už šil
tą visuomenės informa
vimą, įgalinusį susirink
ti svečiams į šią jo jubi
liejinę parodą. Ypatingai 
nuoširdžiai jubiliatas dė
kojo savo gyvenimo bend
rakeleivei — žmonai Ele
nai, kurios kantrybė ir 
gilus supratimas įgalino 
jį pasišvęsti kūrybai.

Parodoje buvo išstaty
ta 55 kūriniai.

V.A. Račkauskas

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Spalio 6 d. Vilniuje su
sirinko posėdžio Sovietų 
Sąjungos Architektų va
dovybė, iš viso apie 250 
architektų. Vilniečiai 
didžiuojasi, kad tuo pa
rodytas lietuvių architek
tų autoriteto pripažini
mas. Vytautas Mačiuika 
(poetas ir skulptorius) ta 
proga Literatūroj ir Me
ne aprašė 
pokalbį su 
Algimantu 
Nasvyčiais.

įdomų savo 
architektais 
ir Vytautu 

(ELTA)

Ginčas dėl Vilniaus te
lefonų stoties priestato 
dar nepasibaigė, ir jis liu
dija, kad kažkas kinta lie- 
tuvių kultūrininkų santy
kyje su biurokratais: iš
drįsta viešai tarti žo
džius, kurių neseniai ne
išdrįsdavo. Ir net kom
partijos organas Tiesa 
užleidžia vietos tokiems 
ginčams: skyriumi ”0 jū
sų nuomonė?” net paska
tina drąsiau pasisakyti.

Ginčo dėl telefonų sto
ties esmė tokia, kad keli 
architektai numatytos 
statybos projektą pava
dino neapgalvotu, nesu
derintu su miesto archi
tektūriniais bruožais. Te
lefonų stoties viršinin
kas atsikirto esąs nuste
bintas tokiu pareiškimu, 
kadangi priekaištauja 
pats projekto autorius 
ir kiti, kurie dalyvavo 
projekto svarstyme ir 
tada nieko nesakė.

Dabar (Tiesoj, spalio 
5 d.) atsiliepė pedagogi
nio instituto dėstytojas 
Vyt. Landsbergis, kurs 
ir sako, kad anksčiau 
panašiais atvejais (t.y. 
netikusio sumanymo at
vejais) būdavo tylima ir 
raminamasi tik tuo, kad 
kitą kart taip nebedarys. 
O dąbar, sako, architek
tai pasirinko profesinį 
sąžiningumą, nepaisy
dami nemalonumų. Esą, 
juk jie numatė, kad jiems 
bus atkirsta ”o kur anks
čiau buvoti”,bet vistiek 
savo nuomonę jie pasa
kė, ir tai esą gerai, nes 
”geriau vėliau, negu per 
vėlai”. Kodėl tik dabar 
išdrįso pasakyt, tuo tar
pu dar niekas neaiškina.

(ELTA)

Spalio 1-9 dienomis Jaunimo Centro,Čiurlionio Galerijoje,Chica
goje vyko jubiliejinė dail. Antano Rūkštelės 60 metų sukakties proga, 
kūrinių paroda. Parodos atidaryman jubiliato pagerbti prisirinko 
pilnutėlė galerijos salė. Nuotraukoje dail. Antanas Rūkštelė su po
nia Elena prie savo kūrinių atidarymo dieną. Vyt.A.Račkausko nuotr

SCENOS DARBUOTO JAI HAMILTONE
Jau 1950 m. Hamiltone 

iškilo mintis įsteigti sce
nos mėgėjų grupę, ku
riai vadovauti sutiko bu
vusi Kauno Jaunimo Te
atro aktorė E. Daugu
vietytė - Kudabienė. Su
sidarius apie 20-čiai sa
vanorių, daugiausia vy
resnės kartos, su pasi
sekimu išeita į sceną su 
pirmaisiais veikalais. 
1955 m. grupė,pasivadi 
nusi ” Aukuro" vardu Jau 
šventė 5-ių metų darbo 
sukaktį. Jau tada rado
me spaudoje gražių at
siliepimų apie "Aukuro" 
pastatymus ir šio darbo 
naudą lietuviškam gy
venime.

"Aukurui" atšventus 5 
metų jubiliejų, susilauk
ta šiltų atsiliepimų iš 
visuomenės ir spaudos. 
Šiuo laimėjimu "Auku
ras" nepasitenkino, bet 
savo kolektyvą stengėsi 
ugdyti bei tobulinti. Pra
džioje, tenkintasi tais pa
čiais aktoriais, kurie lai
kui bėgant pradėjo pa
vargti. Vadovė, tai pa
stebėjusi, nutarė visą 
kolektyvą pagrindinai 
perorganizuoti. — atjau
ninti. Tam tikslui, ji pa
sirinko K. Binkio 5-ių 
veiksmų dramą "Atžaly
ną". Čia, turimais akto
riais pasitenkinti buvo 
neįmanoma. Iš 35 akto
rių, 25 turėjo būti mo
kyklinio amžiaus jau
nuoliai. Su šiuo veikalu 
"Aukuras" buvo vėl pa
statytas ant tvirtų pa
matų, papildžius r sąs
tatą visiškai naujomis 
jėgomis. Tai buvo milži
niškas darbas, šalia vai
dybos taisant lietuvių 
kalbos tartį. Su šiuo vei
kalu mūsų jaunimas bu
vo įtrauktas netik į sce
ną, bet kartu ir į litu
anistikos vėžes. Džiugu, 
kad jaunimas šio darbo 
nepabūgo ir pasirodė 
scenoje su gražia lietu
vių kalba. Su šiuo vei
kalu, buvo pasiektas ir 
New Yorkas (Balfo dė
ka), kas jaunimą dar dau
giau pastiprino meni
niam ir kartu lietuviš
kam darbui. Čia jauni
mas suprato, kad jie yra 
vertinami už jų pastan
gas.

Iškilus minčiai suruoš
ti Dramos FestivalįChi
cagoje "Aukuras" in
tensyviai ruošėsi su K. 
Griniaus "Gulbės Gies
me". Festivaliui iširus 
"Aukuras" šio didžiulio 
ir sunkaus veikalo neuž- 
metė, bet pasiruošus jau 
pasirodė Hamiltone, To
ronte ir Rochesteryje. 

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

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

Artimoje ateityje aplan
kys: Detroitą — spalio 
29 d., Londoną, Ont. — 
spalio 30 d., Clevelandą 
— sausio mėn. 1967.

Liečiant scenos dar
bą, tenka pastebėti, kad 
tai yra nepaprastai sun
kus nepavydėtinas dar
bas, kuris kartais paįvai
rinamas netikėtumais — 
ligos, išvykimai, bei pa
mainų darbas. Neperse- 
nai "Aukuras" buvo pa
liestas negerovės, vie
nai iš pagrindinių aktorių 
išvykus į Prancūziją (Li
na Verbickaitė). Su jos 
išvykimu "Aukuras" nu
stojo gabios, visur tin
kančios vaidintojos, 
taut. šokių grupė "Gyva- 
taras". neteko jaunučių 
grupės mokytojos, skau
tės — sumanios vado
vės. Su L. Verbickaitės 
išvykimu "Aukuras" ne
nustojo vilties ir įtemp
tai padirbėjęs, anksčiau 
paminėtose vietose lan
kysis.

Taip "Aukuro" gyve
nimas vystosi jau 16 me
tų. Per tą laiką yra pa
statęs daug įvairių vei
kalų. Aplankęs, net po 
daugelį kartų, artimes
nes lietuvių kolonijas, 
kur kaip senovės lietuvių 
vaidilos ir vaidilutės "Au
kuro" aktoriai pakursto 
vis daugiau blėstančią 
lietuvišką liepsnelę. Per 
16 m., "Aukuro" kolekty
vas pergyveno skaudžių 
ir linksmų momentų.

Pergyveno daug netikė
tumų bei pasikeitimų ak
torių eilėse, tačiau "Au
kuro" vadovė vis tebėra 
ta pati, niekad nepails
tanti E. Dauguvietytė- 
Kudabienė. Jai lietuviš
koji šeima išeivijoj pil
nai užtarnautai linki iš
tvermės ir jėgų taip to
li nuo tėvynės esantį au
kurą nuolat kurstyti ir 
prižiūrėti, kad Lietuvos 
meilės liepsnelė neuž
gestų be laiko, kad šią 
tėvynės meilės liepsne
lę garbingai parvežtu- 
mėm į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

V.P.

Dvidešimts keturi 
bandymai surasti Lie
tuvoje pramonei pakan
kamą naftos kiekį lauk
tų vaisių nedavė. Bet 
bandymai tęsiami. Į klau
simą, ar tikrai Lietuvos 
žemėje yra naftos, geo
logai tuo tarpu neatsa
kinėja nei teigiamai, nei 
neigiamai. (ELTA)
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KAS NAUJO CHICAGOJE?

RUDENS LAPŲ BALIUS

Šis A.L. Tautinės S- 
gos, Chicagos skyriaus, 
parengimas yra tradi
cinis. Jau eilė metų, kaip 
rudens nuotaika papuoš- 
ton salėn kviečiami są
jungos nariai, bei jų sve 
čiai, draugiškoj nuotai
koj praleisti vakarą, vie
ni kitus arčiau pažinti 
bei susidraugauti. ,

Parengimas įvyks 
spalio mėn. 29 d. Balio 
Pakšto salėje. Vietas 
reikia rezervuoti pas 
Eleną Matutienę telef. 
PR 8-4236. Laukiama, 
kad skyriaus nariai bei 
jų svečiai gausiai daly
vaus.

* BALFO SKYRIAI 
Chicagoje pradeda ak
tyviai įsijungti į rudens 
vajaus darbą. Aukų rinkė • 
jai aplankys savo tau
tiečius jų butuose. Tam 
tikslui reikia daugiau 
talkininkų. Jie kviečia
mi registruotis pas vie
tos Balfo veikėjus. Šie
met rinkliavą tvarko 
pati Balfo Chicagos 
apskritis, kuriai pade
da spauda, radio, skyriai 
ir atskiri Balfo bičiu
liai, kaip gydytojų ir in
žinierių moterų pagal
biniai vienetai ir kitos 
organizacijos.

* BALFO VAJUS pra
sideda spalio 15 d. ir bai
giasi lapkričio 15 d. Au
kų rinkėjai atsiskaito su 
seniūnais iki minėtos die
nos, o seniūnai su aps
krities valdybos iždinin
ku — iki lapkričio 20 d., 
nes Balfo seimas prasi
deda jau lapkričio 26 d. 
9 vai. ryto, Jaunimo Cent
re.

DISKUSINE PASKAITA

L.B. Gage Parko (Chi
cagos) Apylinkės Valdy
ba rengia plačios apim
ties lituanistinio švieti
mo klausimais paskai
tą. Paskaitą skaityti pa
kviesti šioj srity kom
petentingi pedagogai: Do
mas Velička, Lituanisti
nio Inst. lektorius, Bi
rutė Vindašienė, K. Do
nelaičio mokyklos mo
kytoja ir J. Plačas, Da
riaus-Girėno mokyklos 
mokytojas vedėjas.

Tai bus pirmas ir 
svarbus praktinių švie
timo problemų pajudi
nimas mūsų lituanisti
nėse mokyklose ir už 
jos ribų plačia diskusi
ne forma.

Kviečiami dalyvauti 
paskaitoje visi lituanis
tinių mokyklų mokytoj ai, 
ypač mokinių tėvai ir vi
suomenė. Atskiri pakvie 
timai nebus siuntinėja
mi. Paskaita įvyks š.m. 
spalio 30 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Jaunimo Cent 
re, didžiojoje salėje.

(sg)

* CHICAGOS SKAU- 
TININKIŲ RAMOVES 
skelbtam laužų progra
mos konkursui parašyti 
Jury Komisija sudaryta 
iš šių skautininkų: Gra
silda Meiluvienė, Nora 
Norienė, Aleksandra Ei- 
vienė, Vytautas Kasniū- 
nas ir Vladas Vijeikis. 
Paskutinė data veika
lams įteikti yra šių me
tų lapkričio 1 d. Siunčia
ma adresu: Chicagos 
Skautininkų Ramovės 
konkursui — 4525 So. 
Rockwell, Chicago, III. 
60632.

* LB MARųUETTE 
PARKO apylinkės valdy
ba, įvertindama lituanis 
tinio švietimo svarbą, 
'nutarė Pedag. Lituanis
tikos Instituto stipendi
jų fondui skirti lėšų. 
Tam tikslui š.m. lapkri
čio mėn. 19 d. 8 vai. v. 
Niarąuette Parko lietu
vių parapijos salėje val
dyba rengia vakarienę su 
šokiais. Šokiams gros 
Neo-Lithuania orkest
ras.

Lietuviškoji visuome
nė maloniai prašoma šia
me pobūvyje dalyvauti ir 
tuo pačiu paremti mūsų 
studentus, busimuosius 
lituanistinių mokyklų 
mokytojus. (sk)

IŠ NEMUNO TUNTO 
VEIKLOS

Lietuvių Jūrų Skauti- 
jos Nemuno Tuntui šių 
metų spalio mėn. sueina 
penkeri metai. Tai pa
lyginti, neilgas laikas, 
bet per jį Tuntas gimė, 
augo ir tapo tuo, kuo jis 
šiandien yra. Tuntas ap
jungia virš 50 tautiniai 
susipratusių jaunuolių, 
mergaičių ir berniukų, 
kurie ne tik patys auk
lėjasi lietuviškai - jūri
niai skautinėje dvasio
je, bet kartu yra gražiu 
pavyzdžiu kitiems ir ak
tyviai dalyvauja vietos 
lietuvių veikloje.

Penkmečio proga 
spalio 29 d. 6 v. vakare 
L.T. Sąjungos namuose 
šaukiama iškilminga

Tunto sueiga, o po jos 
skautų mamytės visus 
pavaišins bendroje susi
artinimo arbatėlėje. Jau
nimas turės progos ir pa
silinksminti.

Laukiama daug sve
čių, vietinių ir iš greti
mų kolonijų. Yra pakvies
ti ir Lietuvių Jūrų Skau
ti jO s vyr. skautininkai E. 
Vengianskas ir A. Gas- 
nerienė iš Chicagos.

J. psk. P.J.

FILATELIJOS PARODA

Šiais metais suėjo 25 
metai nuo 1941 metų Lie
tuvių Tautos Sukilimo. 
Ano meto laikinoji Lie
tuvos valdžia įamžinti 
ir įrodyti pasauliui šį 
įvykį užantspaudavo Ru
sijos komunistų pašto 
ženklus specialiais už- 
spausdinimais su Alsė
džių, Rokiškio, Telšių, 
Panevėžio, Zarasų, Ra
seinių, 'Ukmergės, Kau
no ir Vilniaus miestų 
vardais ir datomis 1941 
VI.23Z

Šį svarbų įvykį minė
dama Lietuvių Filatelis
tų Dr-ja "Lietuva” šio 
mėn. 28-29-30 dieno
mis ruošia sukaktuvinę 
filatelijos parodą. Ji 
skiriama šiam įvykiui, 
o taip pat ir -Dr-jos 20 
metų gyvavimui paminė
ti. Tarp kitų eksponatų 
šioje parodoje bus išsta
tyta minėti visi perspaus
dinimai ant Rusijos ko
munistų pašto ženklų pil
nais lapais.

Parodoje dalyvaus 
Chicagos, New Yorko ir 
Kanados filatelistai.

Pirmą kartą lietuvių 
filatelijos istorijoje, šio
je parodoje bus Ameri
kos pašto įstaiga, kuri su 
atatinkamai suprojektuo
ta lietuviška ant spauda 
antspauduos visą iš pa
rodos siunčiamą pašto 
siuntą. Panašias antspau
das yra gavę tik čekoslo- 
vakų ir lenkų filatelistai.

Parodos proga yra iš 
leidžiami atitinkami spe
cialūs parodos vokai ir 
atvirukai.

Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio pirm. Algis Modestas kalba padalinio sueigoje Jaunimo
Centre, spalio 2 d. Vyt.A.Račkausko nuotrauka

Rugpiūčio 18 d. staiga miręs didis spaudos rėmėjas ir uolus tautininkas a.a. Petras Janulaitis (su 
akiniais) bičiuliu tarpe ALT S-gos Chicagos skyriaus suruoštame baliuje Jonynų vasarvietėje, š.m. 
liepos 23 d. Tai bene bus paskutinioji to mielo spaudos rėmėjo nuotrauka gyvųjų tarpe.

Vyt.A.Račkausko nuotrauka

Vis dėl to milijono nio sąlyčio, įtaigojimo, 
atitinkamos nuotaikos ug
dymo, vienu žodžiu, rei
kalinga planingos pasto
vios propagandos.

Tuo tikslu L F taryba 
nesiribojo vien savu po
sėdžiu, bet tuoj po jo su
sitiko su pakviestais liet, 
spaudos, radio ir televi
zijos atstovais. Šių sri
čių darbuotojai nuošir
džiai įsijungė įfondo va
dovybės patiektų rūpes
čių orbitą ir po platesnio 
klausimų aptarimo, paža
dėjo galimą paramą fon
do siekimams įgyven
dinti. O vadovybės užsi
mota plačiai, kad iki Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų su
kakties minėjimo su
telkti jei ne visą mili
joną, tai bent artėjantį 
prie jo kapitalą, kuriuo 
to brangaus jubiliejaus 
proga galėtume ne vien
pasidžiaugti, bet ir jo duo vargonais. Sunkiau buvę 
darnu pelnu realiai pa
remti gyvybinius lietu
viškuosius reikalus.

Neabejojama liet, vi
suomenės materialiu pa
jėgumu bei jos palankiu

Spalio 5 d. Lietuvių 
Fondo Tarybos pirmi
ninko dr. G. Baluko re
zidencijoj Chicagoje, įvy
ko fondo tarybos posė
dis, kuriame dalyvavo ir 
visi valdybos nariai bei 
kontrolės komisijos at
stovas. Posėdis ne eili
nis, nes jame, be kitų 
klausimų, valdyba patie
kė priimti metinę fondo 
išlaidų sąmatą ir bazę 
diskusijoms, kaip patiek
tos sąmatos rėmuose pa
naudoti efektingiausias 
priemones fondo vajų pa
greitinti.

Spartesniam fondo įna
šų telkimui nepakanka 
vien pripuolamo darbo 
bei vadovaujančiųjų as
meniškos aukos. Reika
linga panaudoti daugiau 
pagelbinių priemonių bei 
plačiau išplėsti propagan
dos tinklą, kad kiekvie
nas šio kontinento lietu
vis - lietuvė būtų pasiek
ti ir turėtų progos pri
imti kvietimą įsijungti į 
LF narių šeimą.

Tiesa, asmeniškas be
tarpis kontaktas duoda ge- nusistatymu LF atžvil- 
riausių vaisių, bet kartu giu. Problemą sudaro ei- 
jis yra sunkiausiai platės- lė klausimų, kurie liečia 
niu mastu įvykdomas. L F 
vajaus komitetai atski
rose kolonijose yra visų 
tinkamiausia priemonė 
tų vietovių lietuvius kon
taktuoti ir jų palankumą 
fondui laimėti. Tų komi
tetų pastangų dėka fon
das pastoviai auga na
riais ir kapitalu. Bet tu
rimų komitetų dar nepa
kanka, reikia jų žymiai 
daugiau, reikia sudary
ti kiekvienoj vietovėj, 
kur gyvena bent kiek lie
tuvių, turėti bent įgalio
tinį ar fondo atstovą, kad 
nė vienas lietuvis nepa
liktų už vajaus ribų. Dar 
daugiau, reikia nuolati-

Kauno valstybinis 
dramos teatras rengia
si šį sezoną vaidinti K. 
Borutos "Baltaragio ma
lūno” inscenizaciją. Te
atro meno vadovai ir ak
toriai iš plokštelių yra 
susipažinę su B. Pūke- 
levičiūtės — Montrea- 
lio lietuvių dramos teat
ro atliktąja to 
inscenizacija.

kūrinio
(ELTA)

Digrys, 
vargo-

Leopoldas 
jaunas muzikas 
nininkas (jau Vilniaus 
konservatorijos dėsty
tojas,) koncertavo Var
šuvoje ir Vroclave. Ypač 
sėkmingas buvęs kon
certas Vroclavo, šv. Elž
bietos bažnyčioj, gar
saus meistro Engleriol8 
šimtmetyje statytais

Varšuvoj, kur filharmo
nijos salėje esądabarti- 

' nės lenkų garny bos vargo
nai.

Krokuvos aukštosios 
muzikos mokykloje var
gonų klasės studentai pa
sisiūlę keistis koncer
tais su L. Digrio moki
niais: krokuviškiai nori 
pasirodyti Vilniaus kated
roj ir kviečia Digrį su 
mokiniais Krokuvon.

Vilniaus katedra da
bar paversta paveikslų 
galerija. Bet, restaura
vus jos vargonus, ji galin-

fondo - visuomenės tar
pusavį bendravimą: jų su
sitikimą, pokalbį, susi
tarimą ir abipusį įsipa
reigojimą. Prašo ne vien 
fondas. Reikalavimus sta
to ir visuomenė. Ir fon
das žada, kad šiandien 
aukojami įnašai metų ei
lėje bus grąžinti visuome- ti būti viena iš geriausių 
ninėms institucijoms pel
no skirstymo keliu.

S. Rau-nas

vietų vargonų muzikos 
koncertams visoj Euro
poj. (ELTA)

D I R A O J _E galite įsigyti
ką tik pasirodžiusia V. Šliogerio knvga 

ANTANAS* SMETONA
ŽMOGUS IR VALSTYBININKAS

Kaina $2.03

Ant. Gustaičio — IR ATSKRIDO JUODAS 
VARNAS ...........................................................

LITERATŪROS METRAŠTIS 
ANTROJI PRADALGĖ .................................

V. Alanto — TARP DVIEJŲ GYVENIMŲ .......
Alg. Landsbergis — PENKI STULPAI

TURGAUS AIKŠTĖJE — Drama ......................$2.00
M. M. Gertler, M. D. — ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ... $3.75 

l'urime pasirinkimui visą eilę mūsų rašytojų poezi
jos, novelių, romanų, prisiminimų ir kt. knygų.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

$3.00’

$3.00
$4.50

KEEP

X JUDGE CHARLESW. WHITE
Court of Appeals, Cuyahoga County
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Citz. Comm. for Judge Chas. W. White. Chester- 12th Bldg .A Pinkney. Dir
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Teisėjas Daniel H. Wasserman 
kandidatuoja perrinkimui į Ape
liacinio Teismo teisėjus. D. H, 
Wasserman pasižymi ne tik ilga 
teisėjo praktika, bet yra iški
lus teisininkas ir teismo admi
nistracijos įstaigų tobulintojas 
ir reformatorius. Visoje Ameri
koje jis žinomas toje srityje ir 
labai dažnai naudojamasi jo pa
tirtim ir patarimais. Jis pri
klauso Amerikos teisininkų są
jungai, kurioje apie 100 teisi
ninkų sudaro t. v. ”Action 
Team”.

Teisėjo D. H. Wassermano 
kandidatūrą remia Clevelando 
ir Cuyahogos apskrities teisinin
kų sąjungos.
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Michigano gubernatorius George Romney 
atidarė dail. Antano Tamošaičio paroda^ 
Lietuvių Namuose Detroite

ANTANO IR ANASTA
ZIJOS
DOVANA

TAMOŠAIČIŲ 
LIETUVAI.

LB Apylinkė 
dail. A. Ta-

Detroito 
pasikvietė 
mošaitį į Detroitą ir su
tiko globoti jo kūrinių pa
rodą. Parodos ekspona
tai buvo iškabinti Lietu
vių namų mažojoje salė
je, kurioj įprastai meno 
parodos ir ruošiamos. 
Jų buvo 50.

Parodon atvyko ir 
Anastazija Tamošaitie
nė, kuri irgi nemažiau 
garsi dailininkė — lie
tuvių tautodailės motyvų 
ir vinguringų, tautos dva
sia persunktų, liaudies 
menu ataustų audinių.

Kas gi galėtų suskai
čiuoti arba sudaryti sta
tistiką, kiek abu Tamo
šaičiai yra sukūrę vertin
gų meno šedevrų įvairių 
rūšių audyboje.

Jų gyvenamas namas 
stovi labai gražioje vie
tovėje netoli Ontario eže
ro, Kingstono sodyboje, 
Kanadoje. Jų namai, — 
tai muziejus. Kiek daug 
juose sutalpinta, meno lo
biais apkrautų ekspo
natų. O kiek iš šių na
mų išplaukė įpasaulįtau
tinė s aprangos dalykų 
moterims ir vyrams, 
kiek gobelenų bei kilimų 
— tai vis tie lietuviški, 
labai brangūs, meno per
lai. Tai abiejų Tamošai
čių — Antano ir Anasta
zijos dovana lietuvybei iš
laikyti — ateities nepri- 
klausomajai Lietuvai at
kurti. Tai parodo ne tik 
didelį jų talentą, bet kar
tu ir nepaprastą ryžtą, 
idealistinį pasiaukoji
mą, didelį kūrybingumą 
ir neišsemiamą energi
ją.

Antanas TamošaitisLaima- legenda. Tapyba.

jo kūriniuose džiaugsmo 
ir šviesios laimės eksta
zės. Jo vizijose nesimato 
mums įprastinės ir vi
liojančios kolorito eks
plozijos žavingumo bur
tų. Jis, bent man atrodo, 
nevartoja visų vaivorykš- 
tės spalvų, kadangi jis ži
no ir pažįsta (ir pats daug 
kenčia nuo to žinojimo), 
kad likimas žmogui ne
gailestingas ir neišven
giamas: žmogus kiekvie
ną sekundę eina į mir
ties slėnį, kiekvieną se
kundę artėja prie amži
nybės vieškelių. Užtat 
tiek daug matome jo kū
ryboje simbolizmo žy
mių. A. Tamošaitis ne
meluoja nei sau, nei pa
sauliui. Jis su savo sa
vitu, sumodernintu stiliu
mi, drąsiai plaukia iš tau
tinių upių srovės į di
džiuosius tarptautinius 
vandenis ir tuo pačiu įne
ša lietuvių tautos geni
jaus duoklę įviso pasau
lio meno ir kultūros lo
byną.

A. Tamošaitis — tik
ras ir nemeluotas daili
ninkas: jis nepataikauja 
publikos skoniui. Jis ne
sistengia patikti, nes jis 
kuria tikrajam menui, ku
ris gyvens ir klestės am
žinai.

Dail. 
kūrybos 
stebėjo
bet ir svetimieji meno 
ekspertai.

A. Tamošaičio 
vertingumą pa-, 
ne tik lietuviai,

VIZIJOS BE KOLORITO
ŽIEŽIRBŲ EKSPLO
ZIJOS

Dail. A. Tamošaičio ta
pybos paveikslai, akvare
lės, grafikos - litografi
jos išstatytos parodoje, 
Detroito' Lietuvių namuo
se, sukėlė daug komenta
rų žiūrovų tarpe. Daugy
bė meno mylėtojų, besi
gilindami į kompozicijų 
gilybę, ilgai žiūrinėdami 
kūrinius iš tolo, ir iš.ar
ti, kažką sprendė, kažko 
ieškojo. Kartais atrodė, 
jog meno mėgėjai spren
dė sunkų uždavinį ir jo 
išspręsti negalėjo.

Kai kas bandė kūrėją 
priskirti prie kurios 
nors pasauly žinomos me
no srovės. Daugis minė
jo pusiau abstraktinę 
srovę. O daugiausia žiū
rovų pastebėjo kūrėjo 
vartojamas tamsias spaP 
vas, ypač paveikslų fo
nuose tai buvo žymu.

Kiekvienas dailinin
kas šiandien tapo taip, 
kaip jo kūrybinis genijus 
jam liepia. Užtat ir Ta
mošaitis ne visų supran
tamas, nors jis nėra abs
traktų kūrėjas. Nors 
dail. A. Tamošaičio iška
binti parodoje kūriniai 
yra sužydėję moderniojo 
meno spalvomis, bet kar
tu reikia pabrėžti, jog jo 
beveik visos kompozici
jos nepriklauso jokiai ži
nomai meno srovei. Dai
lininkas eina savo keliu 
ir jis plaukia savo — ta- 
mošaitine srove. Užtat 
jo beveik visos kompozi
cijos, nepriklausydamos

jokiai meno srovei: nei 
realistų, impresionistų 
žėrinčiam spalvingumui 
nei ekspresionistų šau
kiančiam išraiškingu
mui (nors ekspresioniz 
mo bei pasakos motyvų 
daug); vis dėlto A. Ta
mošaičio kūriniai prime
na abstraktinio meno fa
bulos paslaptingumą. At
rodo, jog tiesa būtų kaž
kur vidury. Savo kūrybos 
gelmėse A. Tamošaitis 
priėjo įsitikinimo, jog tik 
gamtos kopijavimu prie 
tikrojo meno gilybės ir 
didybės nepriartėsi. Tad 
jo mene yra daug abstrak
tinių ir kartu realių min
čių, turi daug lietuviškų
jų žymių, folkloro at
spalvių. Jo kūriniuose 
yra daug mįslingų lietu
viškų pasakų slėpinių. 
Tuo klausimu progra
mos pratartyje Mindau
gas Nasvytis pasisako: 
"A. Tamošaičio kelias į 
tapybą ir grafiką išeina 
iš jo gilaus ir ilgamečio 
pažinimo lietuvių tauto
dailės motyvų ir audimo 
technikos. Su liaudies me
nu, ypač audiniais, A.T. 
suaugo kaip aistringas 
tautodailės rinkėjas ir 
audimo meistras bei mo
kytojas. Todėl nenuosta
bu, kad liaudies motyvai 
ir audinių technikos įta
ka sudaro du pagrindiniu 
A.T tapybos ir grafikos 
bruožu. Trečias pagrin
dinis A.T.kūrybos bruo
žas išeina iš dailininko 
įsigyvenimo į modernio
jo meno problemas. Šios 
trys jo kūrybos savybės 
tad ir sudaro svarbiau
sius dailininko stiliaus 
bruožus."

Ir iš tikrųjų, kuo il
giau mes jo kūrinius ste
bime, juo labiau jie pri
mena lietuviškų audinių 
nuostabų vinguringą raš
tą ir spalvas. Tad, be abe - 
jo, jo tapybose, dažniau 
tamsiame fone, paste
bimi liaudies meno mo
tyvai. Gerai įsižiūrėję - 
tapyboje pastebime' se
novinių pasoginių skry
nių raštus ir ornamen
tus, taipgi triničių ir ke- ardas Kaniava siunčia- 
turničių audinių raštą., mas tobulintis į Sofijos 

Darydami išvadas (Bulgarijoj) operą.
apie A. Tamošaičio me- (ELTA)

Detroito žurnalistai pokalbyje su dail. A. Tamošaičiu. Iš kairės:
Alf. Nakas, dail. A. Tamošaitis, inž. J. Gaižutis ir VI. Mingėla. 

J. Gaižučio nuotrauka

Skyriaus narius

NATALIJA ir ALBINA SUBAČIUS

sveikiname Jų 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių proga. Linkime il

giausių metų.

A. L. Tautinės Sąjungos 
Elizabetho Skyrius.

DAINAVIECIAI SUKŪRE LIETUVIŠKA SEIMĄ
Dainavos ansamblio 

nariai Aldona Gudaitytė 
ir Zigmas Urbanavičius 
rugsėjo mėn. 24 dieną su-

no stilių, motyvus ir 
brandumą, turime pasa
kyti, kad: dailininkas ieš
kodamas savęs, t.y. kur
damas savitą pagrindinį 
stilių, tamošaitinį kūry
bos bruožą, studijavo Lie
tuvos tautodailės istori
nę ir meninę praeitį. Ir 
užtat šiandien, jo tapy- 
bose bei grafikose — li
tografijose, rasime lie- kūrė lietuvišką šeimą 
tuvių tautos tūkstantme
tės tautodailės pasakos 
motyvų ir nemirtingo me - 
ninio spindėjimo.

A. Tamošaičio kūry
boje matomi lietuvių tau
todailės ir moderniojo 
meno - abstrakto apsi- 
jungimo aspektai. Paga
liau, stebėdami meninin
ko kūrybą, galų gale įsi
tikiname, jog tokio švie
žio ir originalaus, nie- 
kur ir nei vieno nepakar
tojamo stiliaus savitumo 
mes nebūsime užtikę nei 
pas lietuvius, nei pas 
svetimtaučius kūrėjus vi
same pasaulyje. Tarčiau 
savo nuomonę: tai pasa
kiško grožio A. Ta
mošaičio stilius. Bet ar 
eilinis žiūrovas šia kū
ryba susižavi ? — tai 
klausimas.

Kažkaip nenoromis 
veržiasi nuomonė, jog 
dailininkas tarnaudamas 
tautai — neužmirštamų 
pasakiško grožio verty
bių jai sukuria, ją lobina, 
bet pats yra sunkiai sle
giamas liūdesio ir pesi
mizmo. Užtat nematome

Jų jungtuves palaimino 
dainaviečių labai mėgia
mas kun. A. Stašys. Šv. 
Mišių ir moterystės pa
laiminimo metu giedojo 
Dainavos ansamblis, va
dovaujamas muz. P. 
Armono. Vakare, Šv. Kry
žiaus parapijos salėje 
įvyko vestuvių vaišės, ku
riose dalyvavo jaunųjų 
bei jų tėvelių virš trijų 
šimtų giminių, prietelių, 
dainaviečių ir jaunimo. 
Vaišes pradėjo malda 
kun. A. Stašys ir ta pro
ga tardamas nuoširdų 
sveikinimo žodį, jaunie
siems linkėjo, kad jie iš
liktų meilėje, šeimoje 
viešpatautų lietuviška 
siela ir vyrautų krikščio
niškieji principai.

Dainavos ansamblio 
vardu jaunuosius pasvei
kino ansamblio valdybos 
pirmininkas Smilga, pa-

žymėdamas jaunųjų iš
tvermę ir meilę lietuviš
kai dainai, kurią dainuo
dami praleido keletą gra
žiausių jaunystės metų.

Vaišėms vadovavo Jur
gis Janušaitis. Jis visų 
svečių ir girmnių vardu 
perdavė jauniesiems gra
žiausius sveikinimus ir 
linkėjimus, trumpai stap
telėdamas ir ties jaunų
jų stambesniais gyveni
mo bruožais. Jaunoji Al
dona gimusi Hanau, Vo
kietijoje, baigė Marijos 
aukšt. mokyklą lankė uni
versitetą. Ji aktyvi "Dai
navos" ansamblio narė, 
baigusi lituanistines mo
kyklas ir aktyviai veiku
si "Rūtos" ratelyje.

Jaunasis Zigmas gi
męs Lietuvoje, mažutis 
iškeliavo į tremtį, Ame
rikoje baigė Devry uni
versitete elektronikos 
mokslus įgydamas inži
nieriaus vardą ir dabar 
eina atsakingas parei
gas Zenith kompanijo
je. Uolus dainavietis,

jau septinti metai dai
nuojąs ansamblyje.

Jauniesiems svečiai 
sugiedojo Ilgiausių Me
tų.

Ta proga jaunuosius 
sveikino Bereišai iš St. 
Louis, krikšto motina iš 
Brocktono, tetos ir dė
dės Bindokai ir Terese- 
vičiai iš Lietuvos. Sve
čių tarpe daug buvo Al
dutės dėdžių su šeimo
mis — iš Kanados Anta
nas, Simono šeima, iš 
St. Louis Jono šeima.

Povestuvinei kelionei 
jaunieji buvo nuvykę į 
Key West — Floridon, 
kur tuo laiku siautė ura
ganai ir jie patyrė daug 
nuotykių.

Jaunųjų tėveliai — Ago
ta ir Pranas Gudaičiai ir 
Urbanavičiai, įsikūrė 
Amerikoje, išmokslino 
vaikus ir džiaugiasi nau
ja lietuviška šeima, ti
kėdami į jų laimingą ir 
gražų šeimyninį gyveni
mą.

J. Šešupis

VILNIAUS OPEROS so
listas (bosas) V. Dauno
ras, neseniai Maskvoj 
įvykusiose tarptautinėse 
dainininkų varžybose lai
mėjęs ketvirtą vietą (iš 
58 dalyvių iš 21 valsty
bės), visam šiam sezo
nui yra išsiųstas tobu
lintis į Milano operą "La 
Scala".

Kitas gerai pasireiš
kęs Vilniaus operos so
listas (baritonas) Edu-

Dainaviečiai Aldona Gudaitytė ir Zigmas Urbanavičius, sukūrę lietuvišką šeimą. Nuotraukoje jaunų
jų palyda. Iš kairės į dešinę: Vytautas Gudaitis, Danguolė Janušaitytė, Arūnas Petrauskas, Nijolė Kap- 
teinytė, jaunoji Aldona Gudaitytė ir jaunasis Zigmas Urbanavičius, Nijolė Gudaitytė, Domas Petrelis, 
Dragica Mandic ir Alfredas Urbanavičius. Z. Degučio nuotrauka
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BALTIMORĖS ŽINIOS
A. L. TAUTINES S- 

gos Baltimorės skyrius 
š.m. spalio 2 d. turėjo 
rudeninį susirinkimą, į 
kurį skaitlingai atsilan
kė nariai. Tai rodo na
rių susidomėjimą sky
riaus veikimu.

Perskaičius paskuti
nio susirinkimo protoko
lą, skyriaus pirminin
kas VI. Bačanskas trum
pai pranešė apie š.m. 
Tautinės S-gos Seimą ir 
S-gos Tarybos posė
džius ir svarstytus klau
simus. Taip pat palietė 
Dirvos reikalus ir laik
raščio 50-ties metų su
kakties minėjimo eigą.

Susirinkime buvo iš
keltas aktyvesnis bend
radarbiavimas tarpe kai
myninių skyrių, dalyvau
jant vieni kitų parengi
muose ir panašiai. Ap
gailestauta, kad Balti
morės sk. pasilieka 
Apygardos vadovybės 
užmirštyje. Baltimorės 
sk. pirmininkas kartu su . 
kitais nariais ir šiaip 
asmenimis vasarą daly
vavo New Jersey tauti
ninkų parengime, kur pa
sakė keletą minčių, pa
brėždamas bendradar
biavimo reikalą.

Po pranešimų buvo pa
nagrinėta pavasarinio pa
rengimo apyskaita ir jo 
padariniai. Programa, 
kurią išpildė akt. V. Žu
kauskas ir akordionistas 
K. Daubaras visiems 
klausytojams labai pati
ko, nes buvo įvairi, links
ma, virtuoziškai muzika
li. Iš gauto pelno buvo 
pasiusta Dirvai 25 dol. 
Aptartas ateinančių me
tų parengimas, kuriame 
numatoma turėti Rūtos 
ansamblį su jo solistais.

Susirinkime buvo susi
rūpinta narių pagausini
mu. Tuo' labiau, kad iš 
Baltimorės išvyksta ak
tyvus narys M. Boguta. 
Pageidauta, kad kiekvie
nas narys bent po vieną 
asmenį laimėtų skyriui. 
Kai kurie nariai užtikri
no atvešią po du naujus 
narius. Susirinkime bu
vo pasveikinta nauja na
rė Stasė Medelienė.

Apsvarsčius visus die
notvarkės klausimus, po
nių maloniai aptarnauja
mi susirinkimo dalyviai 
jaukiai praleido porą va
landų prie vaišių.

Narių susidomėjimas 
veikimu įpareigoja val
dybą kiek dažniau kvies
ti susirinkimus, kad su
glausti' tampriau į vie
ningą vienetą skyriaus 
narius. Valdybos taik
lus veikimas sudomina 
narius mūsų idėjos ir jos 
tikslų siekyje.

* ŠIŲ METŲ pirmą 
rudens parengimą pada
rė LB vietos apylinkės 
valdyba. Meninei progra

mai atlikti buvo sutelk
tos naujos Baltimorės 
padangėje negirdėtos ir 
nematytos jėgos. Tai so
listai, koloratūrinis so
pranas Krištolaitytė - 
Daugėlienė ir bosas Pau
lavičius. Solistė iš savo 
repertuaro Baltimorės 
klausytojams parinko 
dar šioje lietuvių salė
je neskambėjusias dai
nas. Antroj e dalyje girdė
jome arijas iš operų. So
listės balsas skambėjo 
pagal jos pavardę kriš
toliniai.

Bosas Paulavičius pa
rinktas dainas ir arijas 
išpildė su įsijautimu, bal
sas skambėjo imponuo
jančiai. Jo laikysena 
scenoje buvo laisvesnė 
nei įprasta. Antroje da
lyje solistai sudainavo 
duetu. Abiejų išpildytos 
dainos klausytojų buvo 
palydėtos gausiais, nuo
širdžiais plojimais, bu
vo iškviesti kartojimui.

Visiškai nauji garsai 
užpildė Lietuvių Svetai
nės didžiosios salės erd
vę — pianistės Rajaus- 
kaitės-Šušienės dūžiai. 
Atliktieji veikalai kar
tais skambėjo taip tvir- 
tai;lyg nenumaldoma aud
ra, gi čia vėl įklausyto- 
jų ausis atsiliepė lyg ty
lus verksmas ar švel
naus vėjelio pūstelėji
mas. Per visą skambi
nimo laiką pianistė iš
laikė be atoslūgio klau
sytojų dėmesį ir pasigė
rėjimą.

Balso solistams akom- 
ponavo Juškauskaitė - 
Bush, kuri visuomet pa
siryžusi pasitarnauti lie
tuvių parengimuose. Po 
programos LB apylinkės 
pirmininkas J. Šilgalis 
padėkojo menininkams, 
o mažos mergaitės so
listėms ir akomponia- 
torei įteikė gėlių puokš
tes, gi solistui prisegė 
baltą gva zdiką. Koncer
to pranešėju buvo akt. J. 
Kazlauskas.

_* SLA ir BALTIMO
RES 64 kuopos 80-ties 
metų sukakties minėji
mas įvyko š.m. spalio 
8 d. Kuopa įsteigta 1886 
m. spalio 10 d. Kuopos 
rūpesčiu Baltimorėje 
įvyko trys Susivieniji
mo Seimai 1911 m., 1928 
m. ir 1950 m. Tais pas
taraisiais metais SLA 
prezidentu buvo išrink
tas baltimorietis veikė
jas advokatas W. F. Lau
kaitis.

Minėjime buvo trum
pas Br. Medelio prane
šimas. Jame buvo išryš
kintos kūrimosi sąlygos 
ir tikslai, sutikti ne
sklandumai ir jų nugalė
jimas. Pirmasis kuopos 
steigimo judintojas buvo 
Dr. J. Šliupas. Tuometi
nėje lietuvių spaudoje dr.

J. Šliupas beragindamas 
kitose kolonijose steigti 
SLA kuopas, Baltimorės 
lietuvius statė pavyz
džiu.
/ Po iškilmingos vaka
rienės SLA Prezidento 
P. Dargio įgaliotas bal
timorietis veikėjas poe
tas adv. Nadas Rastenis 
prezidento ir Pildomo
sios Tarybos vardu pa
sveikino 64 kuopos na
rius ir pasakė keletą 
minčių. kviesdamas su
aktyvinti kuopos darbus. 
Savo kalbos pabaigoje 
kuopos finansų sekreto
riui įteikė SLA dovaną - 
portfelį ir plunksnakotį 
su SLA įrašais aukso 
raidėmis.

Minėjimo vedėjas M. 
Karaša pristatė ilgame
tį kuopos valdybos narį 
Zigmą Gapšį, kuris iš
buvo prof. sekretorium 
25 metus, kuopos pirmi
ninku ir organizatorium 
po du metus. Pildomo
sios Tarybos vardu N. 
Rastenis jam įteikė 
SLA aukso ženkliuką. 
Gapšys nuoširdžiai pa
dėkojo.

Buvęs SLA Preziden
tas W. F. Laukaitis sa
vo žodyje prisiminė są
lygas, kuriomis seno
sios kartos ateiviai lietu
viai ėmėsi organizuotis. 
Ragino paskutinės kar
tos ateivius ir jų vai
kus aktyviai dalyvauti Su
sivienijime.

Po kalbų minėjimo ve
dėjas išvardino kuopos 
atsižymėjusius narius 
ir kuopoje išbuvusius 50 
metų ir ilgiau. Progra
mai užsibaigus, dalyviai 
smagiai pasišnekučiavo 
ir linksmai pašoko prie 
nuotaikingos ir nenuils
tančios trijų jaunuolių 
atliekamos muzikos.

M. K-a

DETROIT
DĖMESIO VERTA 
PARODA

Šį sekmadienį, spalio 
23 d. 12 vai. 30 min. Det
roito Lietuvių Namai tu
rės nepaprastą progą pa
matyti realistinio meno 
atstovą C. Janušą ir jo 
kūrinių parodą.

Ši paroda žada savo 
kūrinių skaičiumi pra
lenkti visas iki šiol buvu
sias: menininkas žada 
atvežti virš 70 kūrinių. 
Beto, žada pademonst
ruoti, laike parodos ati
darymo, vienos vai. spal
votą filmą.

Parodą organizuoja ir 
remia Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 
Detroito Skyrius.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

HELF WANTED MALĖ

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

(106-112)

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

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

(108-114)

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. Pinkney, Dir.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, -tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS ENPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 9G4 Litefary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7360 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK. Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street-------- PO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3.-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street----- MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street __----- __ GR 2-6387
• PHILADELPHIA Pa.19122 1214 N. 5th St. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St........ — PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT. PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chieago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 —. Te], CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitu 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

INDUI CIIlCIGOJi: PIRKITE VILIOJĘ M0DEK1IDJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. Chateau Gib. 3 Str. French

Cognac .... ..............................
2; Imported Scotch Wiskey

80 proof ...............................
3. Napoleon Brandy ............ .
4. Hiram Walkers cocktails ....

,5th —$4.98

5ih —$3.98
5th — $3.35
5th — $2.98

5.
6.
7.

Leabfraumilk — Gcrman Wine 5th—$0.98
Napoleon Vermouth .............. ....5th-—$1.19
Da-Silva Domain Wine ............... 5th — $0.98

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

MALĖ HELP

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 100

FOUNDRY 
PERSONNEL

Now accepting applications 
for the follotving openings:

Machine Molders
Shake out operators

Core makers
Casting Cleaners

APPLY AT:
Great Lakęs Foundry 

I I 00 Prairie Avė.
South Bend, Indiana

An Equal Opportunity Employer
(112-121)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

ELECTRICIANS
DIE REPAIR 

MACHINE REPAIR 
ALL SHIFTS

Steady employment for quali- 
fied men.

ALLIED PRODUCTS
SOUTH BEND STAMPING 

DIVISION 
601 W. Broadvvay 
South Bend, Ind.

An Equal Opportunity Employer

(111-114)

r

►

MEDICAL TECHNOLOGIST
Immediate openings in all depart- 
ments of ’ėxpanding 175 unit hospi
tal very latest equipment in nevv 
labotalory.
MUŠT BE AMT ORASCP.
Salary based on education & exper- 
ience.
Apply by letter "iving employment 
history, education and salary re- 
quired.

Personnel Department 
GRAND RAPIDS 

OSTEOPATH1C HOSP.
19 19 Boston S. E. 

Grand Rapids, Mich.
An Equal Opportunity Employer

(111-117)

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

PEARL BRAND 
MEAT PACKING CO.

196 Quincv St. 
Roxbury, Mass.

Tel. 617 — 445-6020
(110-114)

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

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

EMPLOYEE RELATIONS 
DEPARTMENTANACONDA AMERICAN BRASS CO

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. 
l.UDINGTON, MICHIGAN 

(107-114)

FACTORY 
SUPERVISION

DIE CAST-TRIM FOREMEN 
(Afternoon Shift)

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

APPLY:

ACME PRECISION 
PRODUCTS 

UN1VEX DIE CAST DIVISION.
7001 CHASE RD., 
DEARBORN, MICH.

or call J. SMITH PLANT MGR.
313 — 846-6355

(110-116)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

LIETUVIŲ FONDO 
RUDENS VAJUS

Lietuvių fondo rudens 
vajų pradėjus, jau gauta 
Lietuvių fondui per LB 
II apylinkės valdybą ke
turi šimtai dolerių: Juo
zas Miglinas įmokėjo 
250 dol., o prieš kelis 
mėnesius buvo įmokė
jęs 750 dol. Tuo būdu 
Juozas Miglinas yra nau
jas Lietuvių fondo tūks
tantininkas. Marytė ir 
Pranas Puškoriai, įmo
kėdami 100 dol., yra pil
nateisiai Lietuvių fondo 
nariai. Janina ir Vla
das Ramūnai įmokėjo 50 
dol. ir pasižadėjo kitus 
50 dol. sumokėti dalimis.

Visi, kurie norėtų būti 
Lietuvių fondo nariais, 
prašomi ir be aukų rin
kėjų atsilankymo, Lie
tuvių fondo aukas įteikti 

' šios apylinkės valdybos 
pirm. P. Mikšiui, vice
pirm. V. Benokraičiui ar
ba Pr. Stempužiui.

pt.
_* SOFIJA SMETONIE

NE, Dr. J. Skrinska ir 
Vyt. Beliajus šį penkta
dienį kalbės per Tėvy
nės Garsų radiją. Pro
grama girdima FM ban
ga 106-5 nuo 8 iki 9 vai. 
vak.

* LIETUVIŲ TEISI
NINKŲ Draugijos Cleve
lando skyriaus narių su
sirinkimas įvyks 1966 m. 
spalio 29 d. 5 v. po pietų, 
teis. Felikso Mackaus bu
te, 8026 Koscusko St., 
Cleveland; Ohio 44103.

Darbotvarkėje: teis. 
Juozo Krygerio paskaita 
"Vokietijos Teismai", 
diskusijos ir kt.

L.T.D. Clevelando sky 
riaus nariai maloniai 
kviečiami atsilankyti.

L.T.D. Clevelando 
Skyriaus Valdyba

* AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
kaip ir kiekvienais me
tais, ir šiemet ruošia sa
vo nariams bei jų sve
čiams Naujų Metų sutiki
mą Lietuvių Salės patal
pose.

* BALFO Clevelando 
skyriaus v-ba prašo kaip 
galima greičiau gražinti 
vokus su aukomis ir na
rių pareiškimais. V-bos ■ 
nariai ir savanoriai rin
kėjai dirba tik laisvu lai
ku. Kuo daugiau šeimų 
atsiųs paštu, tuo mažiau 
liks lankyti po namus.

Pastebima, kad gale 
vajaus bus paskelbti vi
si aukotojai spaudoj,Dėl 
vietos stokos, dabar skel
biame tik stambesnius. 
Praeitą savaitę aukojo: 

$100 — Dr. J. ir B. 
Skrinskai; iš jų $50 — 
Vasario 16 gimnazijai.

$25 — Dr. E. Lenkaus
kas.

$20 — I. ir Č.Stakaus- 
kai, Alf. ir Erika Stepo
navičiai.

$15 — V. Šniolis.
$11. E. įlenda, V. Bi

liūnas ir Dr. Kisielius. 
Visa eilė aukojo po $10.

Ačiū visiems už anks
tyvas aukas. Tas šutau- 
pd laiką ir palengvina 
darbą. Iki vajaus pabai
gos liko tik 10 dienų.

* CLEVELANDOkulr 
tūriniai parengimai šį sa
vaitgalį apvainikuojami 
jaunos ispanų mezzo-ko
loratūrinio soprano Te- 
resa Berganza koncertu, 
kuris įvyks spalio 22 d. 
8:30 vai. vak. Music 
Hali. Į šį nepaprasti iš
kilusios ir pasaulyje pa
garsėjusios solistės kon
certą bilietus galima 
gauti Burrows krautuvė
je ir Higbee Co. _

* BALETO MĖGĖJAI 
toje pat Music Hali ga
lės pasidžiaugti sekma
dienį, spalio 23 d. ruo
šiamu Robert Joffrey
baleto trupės pasirody
mu. Tai jauna, dinamiš
ka ir pasižymėti spėju
si baleto trupė.

Bilietai taip pat gau
nami Burrows ir Hig- 
bees krautuvėse.

* Didž. Gerb. Dr. J. 
STANKAIČIUI už mūsų 
žmonelės ir mamytės, 
Elenos Bridžiuvie- 
n ė s didžiai rūpestingą 
ir sąžiningą gydymą li
goninėje ir įstaigoje nuo
širdžiai padėką reiškia 
- Gyd. Bridžius ir šeima.

PARDUODAMAS_ 
LIETUVIŲ SALES 
B-VES PASTATAS

Lietuvių salės Direk
cija, vykdydama akcinin
kų metinio susirinkimo 
valią, nutarė Lietuvių Sa- 
lės, Ine. pastatą, esantį 
6835 Superior Avė., Cle 
velande, parduoti.

Direkcija pageidautų, 
kad visi akcininkai, ku
rie dėl kurių nors prie 
žasčių yra nutraukę ry
šius su bendrove,gali
mai skubiau sutvarkytų 
akcijų reikalus.

* SOCIETY NATIO
NAL BANKO vadovybė 
paskyrė Margaret J. 
Mayer to banko Heights 
skyriaus vedėjo pava
duotoja.

M. J. Mayer jau nuo 
1939 m. dirba bankinė
se įstaigose, o nuo 1954 
m. Society National Ban 
ke.

LAPKRIČIO 5 D., puošnioje Diamond salėje, 
SEVERANCE CENTRE, J VYKSTA TRADICIN IS 

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA

BALIUS
PRITAIKYTĄ MENINĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS:

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

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

ĮSTAIGOJE!
PERRINKITE

RALPH J. PERK
COUNTY AUDITOR

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

CIJŲ.

RINKIMAI LAPKRIČIO 8 D., 1966 M.

ixl RALP J. PERK
COUNTY AUDITOR

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

HELP VVANTED MALĖ

FITTERS
FITTERS HELPERS

Experience helpful būt not necessary. 
Work in structural fabricating for 
manufacturer of conveyors. Company 
benefits. Apply Shipping Department, 
8:30- 1 1 :3 0 a. m.

May-Fran Mfg.
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohio

(East of Intersection of Euclid & 
lvanhoe Rds.)

An Equal Opportunity Employer
(IIl-l12)

HELP WANTED FEMALE

COOK’S
PANTRY SERVERS 

LINEN MATRON
(Mušt do simple machine sewing) 

No experience necessary 
We will train 

Free meals. uniforms, and benefits 

FULL TIME—PART TIME 
MORNINGS—EVENINGS 

APPLY MONDAY through FRIDAY 
9:30 A. M. TO 5 P. M.

NEW COFFEE SHOP 
STOUFFERS 

SOMERSET INN 
3550 Northfield Rd.

(Shaker Rapid to Van Aken) 

OR APPLY AT 

STOUFFERS 
EMPLOYMENT OFFICE 

1375 Euclid Avė.
An Equal Opportunity Employer 

(112-113)

WA1TRESSES 
HOSTESSES 
CASHIERS

('No experience necessary) 
We will train

Free meals. uniforms, and benefits 

FULL TIME—PART TIME 

MORNINGS EVENINGS 

APPLY MONDAY through FRIDAY 

9:30 A. M. TO 5 P. M.

NEW COFFEE SHOP 
STOUFFERS 

SOMERSET INN 
3550 Northfield Rd.

(Shaker Rapid to Van Aken) 

OR APPLY AT 

STOUFFERS 
EMPLOYMENT OFFICE

1375 Euclid Avė.

An F.ųual Opportunity Employer
(112-113)• Apdraudos reikalais ge

riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

c.

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

Klube veikia: Lietuvišku 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.

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

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

£41-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and p-rofiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAPr TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

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

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

SHIPPING 
DEPARTMENT 

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

May-Fran Mfg.
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohio 

(East of Intersection of Euclid fle 
lvanhoe 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, Ohio

(East of Intersection of Euclid & 
lvanhoe Rds.)

An Equal Opportunity Employer 
(111-112)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRASMINGA $1000.00 
AUKA LIET. FONDUI

1965 m. mirė a.a. Alek> 
sandra Raslavičienė, pa
garsėjusi medicinos dak
tarė, chirurgė. Prieš me
tus palaidota Chicagoje 
Šv. Kazimiero kapinėse. 
Š.m. spalio 15 d. jos mir
ties metinių proga už ve
lionės sielą buvo pa
maldos Šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Po pamaldų ka
pinėse buvo pašventin
tas ir atidarytas velio
nės garbei didingas juo
do ir pilko granito pa
minklas. Šv. Mišias at
laikė ir paminklą pašven
tino kun. A. Stašys. Pa
maldose, paminklo pa
šventinimo - atidaryme 
ir vėliau vaišėse, daly
vavo velionės ir jos vyro 
dr. Vinco Raslavičiaus gi
minės, draugai ir arti
mieji. Gražiai buvo pri
siminta ir įvertinta ve
lionė dr. Aleksandra. 
Jos įvertinimas kaipo 
chirurgės, motinos, drau
gės, visuomenininkės ir 
kilnios sielos asmeny
bės buvo apvainikuotas, 
įnešant jos vardu į LF 
$1000 auką. Velionės vy
ras Vincas Raslavičius 
tos sumos čekį įteikė 
A. Rėklaičiui, LF valdy
bos vicepirm. Pastara
sis L F vadovybės vardu 
šiltais žodžiais išreiš
kė padėką už šią pras
mingą auką, iškeldamas 
L F svarbą ir raginda
mas kitus pasekti dr. 
Vinco Raslavičiaus > pa
vyzdį._____________ (ars)

MONTREALIS
Atžymint poeto ir dra

maturgo prof. Balio Sruo 
gos dvidešimties metų 
mirties sukaktį, šio mė
nesio 7-8 dienomis Mon- 
trealyje įsteigtas Balio 
Sruogos vardo fondas.

Jį finansuoti ir plėsti 
įpareigojo keli JAV lie
tuviai. Dabartinis fondo 
kapitalas — $1.000.— 
Lėšų reikalu į plačiąją 
visuomenę nebus kreipia 
masi.

Fondo paskirtimi ir ar
timiausiais uždaviniais 
yra:

* išleisti esančius 
rankraštyje prof. B. 
Sruogos raštus,

* suredaguoti B. Sruo
gos monografiją, sutel
kiant amžininkų atsimi
nimus,

Š. m. spalio mėn. 16 d. staigiai mirė mūsų 
skyriaus narė, visuomenininke, mokytoja

A. A.
ELENA S T R I K I E N Ė.

ALT S-gos Chicagos skyriaus valdyba, bu
dėdama apie jos mirtį f praneša velionės pažįsta
miems.

ALT S-gos Chicagos Skyriaus 
Valdyba

Po 14-kos metų kančių Sibire, tik atvykęs Į 
laisvą kraštą, mirė

MEČISLOVAS MACKEVIČIUS.
Liūdinčius sūnų VYTAUTĄ MACKEVIČIŲ 

ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Omahos Liet. Medž. ir Mešker. 
klubo ”ARAS” nariai

* atžymėti premija iš
skirtinus laimėjimus kul
tūros baruose. Premija 
nebus skiriama regulia
riai kasmet. Tuo norima 
rasti būdą atžymėti stam
besne suma tikrai ver
tingą kūrybinį darbą ir 
nebūtinai vien groži
nės literatūros srityje. 
Šiems uždaviniams vyk
dyti bus sudarytos jury 
komisijos.

Tikėdamiesi, kad šis 
sumanymas susilauks vi
suomenės pritarimo, 
kviečiam visais reika
lais kreiptis šiuo adresu:

Vytautas A. Jonynas, 
4797 Grosvenor Avė. 
Montreal, 39, Que. 
Canada

* LIETUVIŲ FONDO 
valdyba praneša, kad Lie
tuvių Fondo nariai, N. ir 
Janina Zabulioniai, savo 
įnašą papildė iki $300.00

NEW YORK
* NEMUNAS ŽYDI 

G. Veličkos 2-jų veiks
mų muzikinę pjesę new- 
yorkiečiai turės progos 
pamatyti lapkričio 5-tą 
dieną, šeštadienį, Brook
lyn College Walt Whit- 
man Auditorijoje, 7 vai. 
30 min. vakare, kurią 
statys Dainavos Ansamb
lis iš Chicagos, palydint 
simfoniniam orkestrui. 
Koncertą ruošia Lietu
vių Bendruomenės New 
Yorko Apygarda.

Ne vienam lietuviui 
kils klausimas, kodėl nau 
joj nežinomoj vietoj. O 
taip yra dėl to, kad ne
lengva buvo gauti sceną 
talpinančią virš šimto 
žmonių iš karto. Ne tik 
ta vieta yra nauja mūsų 
parengimams, bet nauja 
ir visa salė, tiktai prieš 
keturis metus statyta, 
todėl moderniškai įreng
ta ir talpina 2482 asme
nis. O rengėjai apskai
čiavo, kad publikos turi 
atsilankyti mažiausia 
pusantro tūkstančio, kad 
B-nės Apygarda galėtų 
apmokėti būtiniausias 
sąskaitas.

Ta proga leidžiamas 
52 psl. leidinėlis su pro
grama, kurįvisikoncer
to dalyviai gaus nemoka
mai prie įėjimo. Visos 
vietos yra numeruotos. 
Pageidaujama bilietus 
įsigyti iš anksto. Gražų

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
CHICAGOS SKYRIAUS

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

fcaliaaA. <pAcui^ia 8 wd. ikJzo'io-.
Vietas prašome iš anksto rezervuoti pas ELENĄ MATUTIENĘ, 2022 W. 51st St., telef. PR 8-4236.

A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIAUS V-BA

pavyzdį jau parodė Con- 
necticutt valstijos lietu
viai, atsiuntę vieną at
stovą, kuris nupirko 120 
bilietų ir už visus apmo
kėjo. Be to, gauta žinių, 
kar ruošiasi atvykti eks
kursijos ir iš kitų kai- 
muninių valstijų: Penn- 
sylvanijos, New Jersey, 
Mass. ir k.

Atvykusieji turės re
tą progą išgirsti ne vien 
aukšto lygio lietuvių kon
certą bet ir susitikti su 
daugeliu seniai matytų 
draugų bei pažįstamų an
sambliečių.

* ANTANAS SENIKAS; 
BALFo Centro valdybos 
iždininkas ir kitų centri
nių organizacijų aktyvus 
darbuotojas New Yorke, 
spalio 15 d. išvyko atosto
gų į Iviontrealį pas brolį 
dr. Juozą Seniką su šei
ma.

* ONA STAŠINSKAITĖ 
-PARAVIČIENE su vy
ru šešias savaites atos • 
togų praleido Italijoj. 
Taip pat aplankė Ispani
joj Madridą, Majorką, 
Madeirą ir k. Daugiausia 
laiko praleido Romoje, 
kur jie anksčiau gyveno 
ir įgijo daug draugų bei 
pažįstamų. Grįžo į New 
Yorką spalio 10 d.

* ANTANAS MILUKAS 
kalbėdamas per ”Lietu
vos Atsiminimų” radiją 
tarp kitko pareiškė, kad 
jis yra sužavėtas praeitą 
savaitgalį dalyvaudamas 
Clevelande įvykusiam 
koncerte tenykščių lietu
vių solidarumu ; gausiai 
dalyvaujant parengimuo
se, ko pasigendama New 
Yorke.

* DOMAS KLINGA 
spalio 16 dieną atsakė į 
klausimus per ''Laisvės 
Žiburių” radiją apie sa
vo įspūdžius iš Lietuvos.

Jis apgailestavo, kad 
ekonominis gyvenimas 
yra labai liūdnas, pavaiz
duodamas atlyginimus 
skaičiais. Taip pat pabrė
žė, kad rusai turi dides
nes privilegijas už lietu
vius, jie gyvena geres- 
niuose butuose ir rajo-- 
nuošė, kad be leidimo ne
leidžiama turistams nie
kur pajudėti, o su leidi
mu leidžiama važiuoti 
tik su taksi, nežiūrint, 
kad tenka mokėti po 40 
dol., o traukiniu ar au
tobusu ta kelionė kainuo
ja tik 5 doleriai. Leidi
mus ne visi vienodai gau
na. Lietuviai prieš val
džią komunistinę viešai 
neištaria nė žodžio, jie 
kaip nebyliai į tokius klau 
simus. Fer radiją ir 
laikraščius visą laiką ei
na komunistinė propa
ganda ir peikimas Ame
rikos. (Eč)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ1

RETA MENO ŠVENTĖ N E W YORKE!
DAINAVOS ANSAMBLIS

iš Cheagos
SAVO 20 METŲ JUBILIEJAUS PROGA STATO 

GASPARO VELIČKOS 2 veiksmų muzikinę pjesę 

'NEMUNAS ŽYDI“
su simfoniniu orkestru 

Dirigentas muz. PETRAS ARMONAS 
šeštadienį, lapkričio 5, 1966

Brooklyn College Walt Whitman Auditorijoj
1 blokas į pietvakarius nuo Flatbush Avė. ir Nostrand Avė. kampo, 

BROOKLYNE
Pradžia 7 :30 vai. vak. punktualiai.

Bilietai tik po 6, 5, 4 ir 3 dolerius.
Įsigykite bilietus iš anksto, nes visos vietos numeruotos.

Rengia JAV Lietuviu Bendruomenės New Yorko Apygarda

SPECIALIOS
ŠVENČIŲ NUOLAIDOS AUTOMOBI- 

LIŲ dovanoms į USSR. Džiaugiamės paskelb
ti specialias Švenčių kainas. Atpigintos kai
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.

METMENŲ 
LITERATŪROS 
VAKARAS NEW YORKE

Didysis išeivių pro
zaikas Marius Katiliš
kis ir pirmaujanti poe
tė Liūnė Sutema pirmą 
kartą pasirodo New Yor- 
ke. Jiems talkon ateina 
garsus jaunos kartos 
latvis poetas Gunars Sa
linė. Programą praveda 
aktorė ir režisierė Da
lia Juknevičiūtė.

Visa tai išgirsite Met
menų literatūros vaka
re, įvykstančiam sek
madienį, lapkričio mėn. 
20 d., 4:30 vai. vak. 
Viešpaties Persimainy- 
mo parapijos salėje, 64- 
14 56 Rd., Maspeth,
Queens.

Programos antroje da
lyje kalbės Metmenų re
daktorius Vytautas Ka
volis.

Nepraleiskite progos 
dalyvauti šiame gyvame 
kultūriniame pasireiš
kime. įėjimas 3 dol. au
ka. Aukos - bilietai iš 
anksto gaunami Jono 
Galmino ir Jono Pašu- 
konio knygų parduotuvė
se.

Rašytojo prof. Balio 
Sruogos namie (Kaune, 
buv. Ramiojoj g. 9a nr., 
dabar — Balio Sruogos 
g. 21 nr.) spalio 1 d. ati
daryta paminklinė paro
da ir miesto viešosios 
bibliotekos skyrius. Pa
rodoje parinkta prof. B. 
Sruogos knygų, daiktų ir 
atkurtas visas jo buvęs 
darbo kambarys.

Paminklinės parodos 
atidaryme nebuvo nei ra
šytojų, nei kitų žymes
niųjų kultūrininkų. Apie 
B. Sruogos gyvenimą ir 
kūrybą kalbas sakė Kam 
no miesto komunistų par
tijos sekretorius, mies
to bibliotekos direkto
riaus pavaduotojas, jau
nesnysis mokslinis bend 
radarbis iš literatūros 
insistuto, kultūros mi
nistro pavaduotojas ir... 
Antanas Bimba. (ELTA)

teisėjas.
• Prisidėjo prie daugelio pažangių (statymų ir 

teismo programų.
• Remiamas Clevelando ir Cuyahogos apskrities 

Teisininkų Sąjungos ir The Plain Dealer bei 
Cleveland Press dienraščių.

Experience Counts!

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.

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

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