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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RINKIMINĖM TEMOM
RINKIMAI DEMOKRATIJOS STIPRIAUSIOJI 
IR SILNTAUSIO.il PUSĖ, NES RINKIKAI LEI
DŽIASI SUVILIOJAMI NE REALŲ FAKTŲ, 
BET NIEKUO NEPAREMTŲ ŠŪKIŲ, KAIP PA
VYZDŽIUI PERDĖTU TAIKOS MEILĖS LINKS
NIAVIMU. — VIS DIDESNIS PINIGŲ VAID

MUO RINKIMUOSE.

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

Pirmadienį šioje vie
toje minėjome už per
rinkimą kovojančio II- 
linois senatoriaus Doug- 
las visai protingą pa
reiškimą atominių gink
lų panaudojimo reikalu, 
kuris susilaukė respubli
konų oponento Charles 
H, Percy ne visai logiš
kos kritikos. Praeitą sek
madienį senatorius Doug- 
las, kalbėdamas Lithu- 
anian-American Demo- 
cratic league susirinki
me, jau traukėsi atgal:

"I oppose escalating 
this war into an atomic 
war with China or North 
Vietnam, and I oppose 
the ūse of the atom bomb 
in this war".

Vargšas senatorius! 
Atrodo, kad jo patarėjai 
jam įkalbėjo, kad norint 
būti išrinktam reikia bū
tinai pasisakyti prieš ato
minius ginklus, nepai
sant visiems žinomo fak
to, kad tik JAV atominių 
užtaisų ir jiems įtaikinį 
nugabenti "priemonių per
svara šiuo metu nepri
leidžia prie III pasauli
nio karo. Už tat vietoje 
to, kad aiškiai pasakius, 
jog JAV turi griebtis vi
sų jai prieinamų prie
monių, įskaitant ir ato
minius ginklus, jei jų 
reiktų agresijai sustab
dyti, šiaip jau protingi 
senatoriaus išvedžioji
mai turėjo būti išmargin
ti aukščiau nurodytais 
tuščiais šūkiais. Kitaip 
sakant, senasis senato
rius, ieškodamas rinki
kų malonės, turi atsisa
kyti logikos ir, Dieve 
saugok, nepakartoti Gold- 
waterio klausimo: "Why 
not victory?"

Dar naiviau, švelniai 
kalbant, nukalba jo res
publikonų oponentas. Va
žinėdamas specialiu 
traukiniu po Illinois ly
gumas ir kalvas, Percy 
paprastai kalbėdavo lo
kalinėm temom, bet sek
madienį jisprabilo užsie
nio politikos reikalais, 
ir pasidarė stačiai nejau
ku.

"Pasaulis be polici
jos, kaip ir miestas be 
policijos, yra džiunglės, 
kuriose niekas negali 
būti saugus"— aiškino 
būsimiems rinkikams 
Percy ir tęsė toliau: "Ka
dangi JAV negali pačios 
vienos sutvarkyti pasau
lio, tas darbas turi būti 
pavestas Jungtinėm 
Tautom". Girdi, dabar
tinė administracija pa
rodžiusi per mažai pasi
tikėjimo ta organizacija; 
JT turinčios būti sustip
rintos kaip taikos jėga.

Nejaugi jis yra toks 
naivus, kad nežino, jog 

JT Saugumo Tarybos 
veikla suvaržyta veto tei 
šių, o visuotinam susi
rinkime, kuris turi dau
giau ar mažiau tik mora
linės reikšmės, 2/3 dau
guma, pagal Valstybės 
Sekretorių Dean Rusk, 
gali būti sudaryta iš vals
tybių, kurios turi tik 10% 
viso pasaulio gyventojų 
skaičiaus ir kurių finan
siniai įnašai sudaro tik 
5% visos tos organiza
cijos biudžeto!

Nelabai noriu tikėti, 
kad Percy būtų toks nai
vus, jis greičiau taip kal
ba manydamas, kad eili
nis rinkikas yra gana 
aukštos nuomonės apie 
tą organizaciją ir tokios 
tuščios frazės kandida
tą tiems rinkikams pri
statys kaip taikos ir ge
rovės apaštalą. Juk ir 
senatorius Robertas Ken
nedy, kuris savo laiku 
buvo McCarthy komite
to reikalų vedėjas,todėl 
turėtų pažinti komunis
tų machinacijas, ir savo 
štabe turi gana daug 
šviesių galvų, ir tas, 
pagal Joe Alsop, skelbia 
visai klaidingą nuomonę 
Vietnamo byloje. Kodėl? 
Todėl ) kad taip daugiau 
patinka rinkėjams.

Jų malonės siekdami, 
visa eilė protingų žmo
nių turi apsimesti kvai
liais ir šnekėti nesąmo- 
nes_ Tai girdint, neno
romis kyla mintis, kad 
demokratija pergyvena 
savo sutemas.

Bet tai dar neviskas. 
Skaičiuojama, kad rin
kiminė kampanija abiem 
Illinois kandidatams kaš
tuos po du milijonus do
lerių. Savaime aišku, 
kad tokią sumą gali su
kelti tik labai stipri par
tijos mašina, kaip de
mokratų Chicagoje, ir 
pats kandidatas turi bū
ti milijonierius z kaip 
Percy ar Kennedy.

Senatorius, ar tiksliau 
senatorė Maru i ne B. Neu 
berger, populiaraus de
mokratų senatoriaus iš 
Oregono našlė, dėl to iš
rinkta jo vieton ir dabar 
po 6 metų termino ap
sisprendusi pasitraukti 
iš politikos, pareiškė AP 
agentūrai, kad rinkimuo
se nulemia pinigai. Ji pa
ti yra gavusi paramos 
pasiūlymų iš grupių, ku
rių tikslai jai nebuvę 
prie širdies ir ji žinoju
si, kad negalės jų pa
remti.

Ironiška, kad pinigais, 
atseit, įvairiomis pro
pagandos formomis gali
ma paveikti rinkikus, da
bartiniais visuotino ir 
privalomo švietimo lai
kais! (Na, amėrikiečiai 

dėl to gali nesigėdyti. 
Ne jie vieni tokie. Pran
cūzai, kurie paprastai 
yra liberaliai ir demo
kratiškai nusiteikę, da
bar visai ramiai išrinko 
ir pakenčia tokį auto
kratą kaip de Gaulle.) 

Kovai su tuo piniginiu 
elementu rinkimuose 
kongresas paskutinėm 
savo kadencijos dieno
mis priėmė įstatymą, 
kuriuo mokesčių mokėto
jai gali skirti vieną do
lerį prezidento rinkimo 
kampanijai. Tokiu būdu 
galima būtų surinkti apie 
60.000.000 dolerių, ku
rie būtų lygiomis pa
skirstyti tarp abiejų par
tijų kandidatų. Savaime 
aišku, kad ir tada būtų 
palikta įvairių "skylių", 
per kurias kandidatas ga 
lėtų panaudoti savo as
meninį ar draugų bei rė
mėjų turtą. Tų visų sky
lių neuždarysi ir neuž
lopysi. Kaip bus su pir
miniais ir lokaliniais rin
kimais, kaip dabar sena
torių ir kongresmanų? 
Tačiau atrodo, kad tai 
visdėlto būtų šioks toks 
žingsnis į priekį.

Kokia didelė painia
va yra tarp visų aukų, 
dovanų ir kontribucijų 
ypatingai tada, kada yra 
renkamas mažiau pasitu
rintis kandidatas, paro
dė buvusio Illinois res
publikonų gubernato
riaus Strattono byla, ku
rioje jis buvo kaltina
mas dalį aukų politinei 
kampanijai sunaudojęs 
savo paties pragyvenimo 
reikalams ir todėl už tą 
dalį ... turėjęs mokėti 
pajamų mokesčius. Pri
siekusieji teisėjai (jury) 
tačiau negalėjo aiškiai 
pravesti linijos tarp 
kampanijos ir asmeniš
ko pragyvenimo išlaidų 
ir jį išteisino.

Bendra iš to išvada? 
Kuo, kuo, bet politikais 
pasitikėti galima mažiau
sia. Vargšas pasaulis!

O
IŠ VISO PASAULIO

* P. VIETNAMO valstybės 
galva Nguyen Van ThLeu pa
reiškė sutinkąs su gen. West- 
moreland nuomone, kad karui 
Vietname laimėti reikės ma
žiausiai dar 3 metų. Gi po to 
dar 5 metų reikės kad nugalė
ti komunizmą.

* KOMUNISTINIŲ KRAŠTŲ 
diplomatai nusiskundžia, jog bri
tų užs. reik, ministeris G. 
Brown kalbąs per daug ir per 
atvirai apie Sov. S-gos norus tai- 
kai Vietname atstatyti. Girdi, 
tokios kalbos visą reikalą ga
linčios nukreipti į šunkelius.

* PREZIDENTAS JOHNSO- 
NAS, aplankęs eilę Azijos kraš
tų, šilčiausiai sutiktas P. Ko
rėjoje, prieš grįžtant į JAV, 
pareiškė, kad P. Kobėja tarnau - 
ja pavyzdžiu, parodant jog ko
munistai pasirenka taiką tada, 
kada mato savo agresijos ne
sėkmes. Jis taip pat nurodė, 
kad tos Azijos tautos, kurios 
ryžtingai stos prieš komunis-

Spalio 24 d. Metropolitan Club patalpose, 5th Avė. ir 60 Street New Yorke, susitikti su gubernatorium 
Nelson A. Rockefeller filmų magnato S. Skoura's iniciatyva buvo suruoštas priėmimas svetimų kalbų 
spaudos, radijo ir kai kurių tautybių aktyviai besireiškiantiems respublikonų veikloje atstovams -- vi
so apie 150 žmonių.

Lietuvių spaudą atstovavo tėvas dr. Kornelijus Bučinys-- Darbininką ir Emilija Čekienė -- Dirvą. 
Romas Kezys ir Antanas Mažeika — Laisvės Žiburių radiją.

Be to, dalyvavo: Vladas Barčiauskas, virš 20 metų aktyviai toje veikloje dalyvaująs, Antanas Senikas, 
Algis Sperauskas ir dr. Marija ir Vitalis Žukauskai.

ATEIZMO MUZIEJUS - - ŠV. KAZIMIERU BAŽNYČIOJE

Prieš porą savaičių 
Vilniuje atidarė ateiz
mo muziejų, — vieninte
lį tokio masto visam Pa
baltijy. Sprendžiant iš 
Cz. Sztandar (spalio 11) 
aprašymo, muziejaus 
rengėjai sekė panašaus 
Leningrado muziejaus 
pavyzdžiu ir iš jo yra 
gavę daug eksponatų. Bū
dinga, kad vilniškis mu
ziejus vadinamas ateiz
mo, o leningradiškis — 
religijos muziejaus 
vardu. Iki Chruščiovas 
susiprato, kad bolševi
kams geriau apsimoka 
perdaug nesigarsinti

tų agresiją, galės pasitikėti 
Amerikos parama.

* BREŽNEVAS lapkričio 1 
d. pasakytoje kalboje gynė Sov. 
S-gos susidomėjimą Vakarų siū
lomu taikiu bendradarbiavimu 
ir griežtais žodžiais pasmerkė 
R. Kinijos politiką, skaldančią 
bendras komunizmo pastangas. 
Jo kalboje nesigirdėjo aiškių 
sprendimų Vietnamo reikalu, 
tuo pačiu paliekant atviras du
ris lankstesniai užsienio politi
kai.

* JAV ir SOV. S-GOS susi
tarimo galimybes nagrinėja US 
News & World Report (lapkr. 
7 d. laida). Iš viso pasaulio 
tuos dviejų valstybių santykius 
seką užsienio politikos žinovai 
prieina vienos nuomonės, kad 
tuose santykiuose galima lauk
ti ryškių pakitimų. Tie pakiti
mai nebūsią staigūs ir parei
kalausią daug užkulisinio dar
bo diplomatiniame lauke. Sov. 
S-ga esanti tokioje ūkinėje būk
lėje, kad be Vakarų paramos ne
galinti išsilaikyti, paremti Š. 
Vietnamą ir pan. Be to, nerimą 
kelia ir blogėją santykiai su Ki
nija.

Europos valstybių diplomati
niai sluoksniai galvoja, kad Sov. 
S-gai yra gyvybiniai svarbios 
jos užimtos Rytų Europos teri
torijos ir komunistai derybose 
galį "nusileisti" tik — iki sta
tus quo Europoje pripažinimo.

Iš visko atrodo, kad dery
bos veda J ūkinių ryšių praplė
timą, neliečiant teritorinių ir 
politinių klausimų. 

savo antireliginiais 
veiksmais, visi tokios rū
šies muziejai Rusijoj bu
vo antireliginiai mu
ziejai. Pavadinimu s pa
keitė maždaug prieš 12 
metų.

Vilniškiame muzieju
je altoriaus vie
toj yra didžiulis vit
ražas, vaizduojąs Kazi
miero Liščinskio vei
kalo ("apie Dievo nebu
vimą") sudeginimo ak
tas. (Liščinskio tema yra 
ir A. Račiūno opera "Sau
lės miestas").

Tik tuo "altoriaus vie
tos" paminėjimu teprasi- 
taria, kur tas muziejus 
įrengtas. Šiaip jau duoda
mas tik adresas: Gorkio 
g. 74. Tai šv. Kazimiero 
bačnyčia. (I-rieš keletą 
metų joje buvo sanitari
nės technikos gaminių pa
roda, ir tada toj vietoj 
buvo išdėstyti tualetų 
įrenginiai).

Buvusioj bažnyčioj 
ij’engto ateistinio muzie
jaus direktorius yra bu
vęs kunigas J. Markoniso 

(ELTA)

NĖRA BEDARBIŲ?
Bolševikinė propa

ganda nuolat didžiuoja
si, kad jų santvarkoj vi
siškai nėra bedarbių. 
Tačiau Komjaunimo Tie
sa (sp. 11) prasitarė, kad 
ir šioje taisyklėje esama 
išimčių: Marijampolėj 
"yra kelios mokytojos 
su specialiu viduriniu iš
silavinimu ir praktinio 
darbo stažu. Pagal savo 
išsilavinimą dirbti vidu
rinėje mokykloje jos ne
gali, todėl jau ketveri 
metai kantriai laukia, kol 
kurioje nors pradinėje 
mokykloje atsilaisvins 
vieta".

Šis dalykas iškilo, kai 
viena tokia bedarbė mo

kytoja ap si skundė, kad 
būdama baigusi pedagogi
nę mokyklą Marijam
polėj (dabar vad. Kapsu
ke), trejus metus buvusi 
pradinės mokyklos vedė
ja Jurbarko rajone, bet 
ištekėjusi ir grįžusi at
gal Marijampolėn, kur 
vyras dirba, ne tik mies
te, o ir rajone mokytojos 
darbo negaunanti.

— Ką dabar daryti? 
Esu komjaunuolė, ir są
žinė man neleidžia sė
dėti be darbo, — panau
doja svariausį argumen
tą bedarbė mokytoja, ku
ris bent tiek padėjo, kad 
laikraštis ją užstojo, 
nors tuo tarpu dar ir nie
ko nelaimėjo.

Iš aplinkybių tačiau at
rodo, kad ne tiek komjau- 
nuoliška sąžinė, kiek 
viena alga teparemtas 
jaunavedžių biudžetas 
verčia klausti, kas da
bar daryti. (ELTA)

Spalio 12-13 d. Vil
niaus Filharmonijos sa
lėje koncertavo čekų es
tradinis orkestras, bal
sinis - instrumentinis 
kvartetas ir du daininin
kai. Tai vienas iš tokių 
koncertų, per kuriuos ir 
vilniečius kartais pasie
kia "vakarų vėjai".

(ELTA)

Vilniuje statybininkai, 
kasdami vietą naujo pa
stato pamatams, užtiko 
aprūdijusią, bet nespro
gusią pusės tonos svo
rio bombą, užsilikusią 
nuo karo meto. Išsiuntę 
gretimų namų gyvento
jus, pirotechnikai dirbo 
10 valandų, kol pavyko 
daugiau kaip 25 metus iš
gulėjusią bombą iškelti 
ir išvežti užmiestin. Ten 
ją susprogdino. Sprogi
mas buvęs girdimas ir 
mieste. (E)

SILNTAUSIO.il
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MEDICINA IR ŽMOGUS

LIPIDU ĮTAKA į KRAUJO INDU LIGAS

Simpoziumas "Susitikimai su dabartine Lietuva" (iš dešinės į kairę) moderatorius Donatas Šatas, da
lyviai Živilė Gimbutaitė, Skirmantė Makaitytė, Kornelijus Jazbutis, Angelė šimaitytė.

Ged. Naujokaičio nuotrauka

SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS 3

Pastaruoju metu cholesterolio vardas vis dažniau ir dažniau už
tinkamas ne tik mediciniškoje, bet ir populiarioje spaudoje. Kas gi 
tas cholesterolis ir kodėl apie jį tiek daug rašoma?

Cholesterolis yra cheminis junginys, svarbus mūsų kūno celių 
egzistavimui bei įvairių hormonų sudarymui. Žmogaus kūnas šį 
junginį gauna su maistu, bet gali ir pats jį pasigaminti. Logiš
kai galvojant atrodytų, kad kuo žmogus turi daugiau cholestero
lio savo kraujuje, tuo sveikesnis jis turėtų būti. Bet stebint tuos 
Žmones, kurie turėjo didesnį cholesterolio kiekį, buvo pastebėta 
kad jų grupėje širdies atakų būdavo apie 6 kartus daugiau, negu tų 
žmonių grupėje, kurioje cholesterolio kiekis buvo žemas. įvairios 
laboratorijos bei institutai susidomėjo cholesterolio ypatybėm ir 
pradėjo jį tirti. Atsirado įvairių teorijų, vienos prieš, kitos už 
cholesterolį.

Dr. Antanas Butkus yra kaip tik vienas iš tų tyrėjų, kuris jau 
penkti metai yra įsitraukęs į cholesterolio ir kitų lipidų eksperi
mentines studijas. Dirbdamas Cleveland Clinic, Dr. I.H. Page ins
titute, sukūrė savo lipidų metabolizmo teoriją, kurią paskelbė 1966 
m, biochemikų suvažiavime New Yorke.

Sekančiuose Dirvos numeriuose Dr. A. Butkus analizuoja cho
lesterolio ir kitų riebalų, lipidais vadinamų ..klausimą ir duoda 
Dirvos skaitytojams šių medžiagų apykaitos teorijas bei savo eks
perimentinio stebėjimo išvadas. Dr. D. Degesys

Dėka ekonominio ger
būvio, žymiai geresnių 
sanitarinių priemonių ir 
geresnio gydymo nuo už- 
kreičiamų ligų, žmogus 
gyvena ilgiau.

Ekonominiai pažen
gusiuose kraštuose pa
lyginamai mažai kas 
miršta nuo plaučių užde
gimo, syphilio, tymų ar 
choleros. Deja, į tų ligų 
vietas, tiesa, kiek vėles
niam amžiuje, ateina šir
dies liga, smegenų para
lyžius ar aukštas kraujo 
spaudimas. Šiandien pri
skaičiuojama, kad virš 
23 milijonai visų ameri
kiečių kenčia nuo vieno
kių ar kitokių šios ligos 
komplikacijų. Ypatingai 
vyrai 45-60 metų am
žiaus laikotarpyje yra 
tos ligos didžiausiame 
pavojuje. Šiandien žmo
gus, sulaukęs 30 metų, 
dar gali tikėtis išgyven
ti 40 metų. Jeigu širdies 
liga būtų pagydoma, tai 
tas pats žmogus dar ga
lėtų tikėtis išgyventi 53 
metus. Atseit, 13 metų 
daugiau negu kad šian
dien jis gali tikėtis.

Širdies liga, arba ar- 
teriosclerosis, yra pla
čioji šios ligos sąvoka, 
į kurią įeina ne tik krau
jo indų, tikriau sakant jų 
vidujinės sienelės pasi
keitimas bei atrofavi- 
masis, bet ir kiti taip va
dinami hemodynaminiai 
faktoriai. Tačiau šian
dien yra pripažįstama, 
kad viso to viena iš pa
grindinių priežasčių yra 
kraujo indų degeneracija 
arba atherosclerosis. 
Vardas Atherosclerosis 
pareina nuo dviejų grai
kiškų terminų: Athere- 
graikiškai reiškia košę 
arba minkštą balastą ,ir 
scleros — reiškia kie
tas. Pažodžiui išvertus 
išeitų "kietas minkšta
sis balastas”, arba kieta 
košė! Tas keistai skam
bantis paradoksas kaip- 
tik tiksliai apibūdina li
gos vystymąsi; būtent, 
arterinės žaizdos 'pra
deda formuotis kaip 
minkštos riebalinės nuo
sėdos, kurios laikui bė
gant sukietėja. Dar pa
lyginamai neseniai buvo 
galvojama, kad arterinė 
liga yra senatvės pažy
mys, ir jos plėtimąsis bu
vo siejamas su žmogaus 
amžiaus pailgėjimu. La
boratorinės studijos įro
dė, kad arterinis sunyki
mas nėra senatvės pa
žymys, bet liga, kurios 
išsivystymo pradžia pa
stebima net vaikystėje, 
nes riebaliniai lopai 
(fatty streaks) yra daž
nai užtinkami kūdikio ar
terijose.

Dr.A.BUTKUS

tymus (lipoproteinus).
Kraujo indų degenera

cija yra tokia liga, kurią 
žmogus gali turėti 50 - 
60 metų ir net ilgiau ir 
apie tai nieko nežinoti, 
kol jo neištiks pirmasis 
širdies smūgis. Tai iš tik
rųjų giliai paslėpta ir daž
nai visai neatpažįstama 
tos ligos eiga. Daugeliui 
ja sergančių pasitaiko 
pirmas ir neretai pasku
tinis simptomas — stai
gi mirtis. Daugelis žmo
nių mano, jog jie yra svei
ki, gi iš tiesų turi jau ge
rokai išsivysčiusias 
žaizdas. Kaip tik dėl šios 
priežasties ta problema

Dr. Ant. Butkus skaito paskaitą Ohio Lietuvių Gydytojų Draugi
jos metiniame suvažiavime. V.Pliodžinsko nuotrauka

Kaip žinoma, žmo
gaus kraujo indų tinklas 
siekia net 60.000 mylių 
ilgio. Per jį širdis kas
dien perpumpuoja apie 
4.300 galionų kraujo. 
Per jį išnešiojamos ir 
gyvos ląstelės bei daugy
bė ištirpusių medžiagų, 
kurių ir cehminė ir fizi
nė sudėtis nuolatos kei
čiasi. Keičiasi srovės 
greitis, jos kiekis bei 
spaudimas į kraujo indų 
sieneles. Šalia to, krau
jo indų sienelės yra su
darytos iš gyvųjų ląste
lių, kurios taip pat kei
čiasi ne vien tik metabo- 
liniai dėl celės viduje 
vykstančių cheminių pa
sikeitimų, bet ir dėl to, 
kad tos celės yra nuola
tiniam kontakte su krau
jo srovėje nuolatos besi
keičiančiom medžia
gom. Žodžiu, čia yra ne 
tik labai komplikuota, 
bet taip pat ir dinamiš
ka, atseit nuolatos besi
keičianti padėtis, įkurią 
veikia daug vidujinių bei 
išviršinių faktorių.

Atherosclerotinės 
žaizdos taip pat yra la
bai sudėtingos, ypatin
gai jų pilnoj išsivystymo 
stadijoje. Pastudijavę 
žaizdas, jose užtiksime- 
kraujo indų kūnelių, cal- 
cijų, fibriną, komplek
sinius angliavandenis,

♦ 
cholesterolį, riebalines 
rūkštis, lipidinius bal- 

ir yra labai sunku tirti, 
nes labai sunku nustaty
ti ribą tarp iš tiesų svei
ko ir to žmogaus, kuris 
jau turi priešklinikinius 
tos ligos simptomus.

Daugumas mokslinin
kų šiandien pripažįsta, 
kad kraujo indų degene
racijai prasidėjus, rie
balai ir kitos medžiagos 
yra infiltruojamos į vidu
jinę kraujo indų sienelę, 
ją išpučia, susiaurina in
dų diametrą ir tuo pačiu 
apsunkina kraujo tekėji
mą. Tačiau, kas iššau
kia tą kraujo indų dege
neraciją? Čia ir glūdi 
šių dienų polemika, nes 
nėra vieningos nuomo
nės.kokį iš tiesų vaidme
nį tos ligos pradžiai turi 
cholesterolis ir kitos rie
balinės medžiagos, kiek 
įtakos turi fibrinas, kiek 
paveldėjimas bei kiti 
faktoriai.

(Bus daugiau)

F E M A L E

CYTOTECHNOLOGIST — 
MALĖ OR FEMALE 

for 320 bed hospital, 14,000 
cases, 3 Pathologists. Tuition 
reimbursement plan designed 
for ūse at Michigan Statė Uni- 
versity. Visit us at our expense 
Write or Phone Collect Per- 
sonnel Dept., St. Lawrence 
Hospital, Lansing, Michigan.

I 17-1I9>

Penktadienio (rugsė
jo 9 d.) rytmetį ir vie
no posėdžio metu šešta
dienį buvo svarstyti vi
diniai Santaros - Švie
sos reikalai. Posė
džiams pirmininkavo dr. 
Julius Šmulkštys, sek
retoriavo Živilė Gimbu
taitė.

Federacijos pirminin
kas Raimundas Mieželis 
nušvietė Federacijos Val
dybos veiklą nuo pereitų 
metų suvažiavimo. Vie
nu iš didžiausių Santa
ros - Šviesos atsieki- 
mų pereitais metais rei
kia laikyti pirmosios iš
eivijoje kūrybinės sti
pendijos įsteigimą. Sti
pendija buvo suteikta ra
šytojui Mariui Katiliš- 
kiui.

Chicagoje kovo mėne
sio 26-27 d.d. įvyko po
litinė konferencija, ku
rioje buvo apsvarstyta 
eilė klausimų ir padėti 
tvirti pagrindai politinių 
pozicijų nustatymui. Kon
ferencijoje, kuri buvo su
rengta bendradarbiau
jant su Lietuvių Rezis
tencine Santarve, pra
nešimus patiekė Algi
mantas Gureckas (New 
Yorkas), Pranas Zundė 
(Washingtonas), dr. Le
onas Sabaliūnas (New 
Yorkas) ir Karolis Drun
ga (Chicago). Valdybos 
nariai buvo aktyviai įsi
jungę į darbą bendroje 
lietuvių veikloje: Lietu
vių Bendruomenėje, An- 
ti-Kolonialinėje Lygoje, 
Jaunimo Kongreso Komi
tete, ”Lituanus” Fonda- 
cijoje, ALT. Nemažai pa
stangų teko padėti ryški 
nant Federacijos užsi
angažavimą šūkiui "Vei
du į Lietuvą".

Skyrių valdybų prane- 
Šimus jpadarė Paulius 
Žygas, Živilė Gimbutai
tė, Saulius Šimoliūnas ir 
Lakštuonė Vėžienė. Pri
statyta skyrių veikla bu
vo nepaprastai plati ir 
apėmė visas lietuviško
jo gyvenimo sritis nuo

* JOHN J.McMAHON, 
"Teisininkų teisininkas" 
kandidatas į Common 
Pleas teismą teisėju, lai
komas vienu iš geriausių 
savo srityje teisininkų. 
Jis aktyvus ne tik teisi
ninkų, bet ir visuomeni- 
nininkų tarpe. Išrinki
mui remiamas visų tei
sininkų ir visuomeninių 
organizacijų. 

kultūrinių pastangų ska
tinimo ir pristatymo iki 
politinės minties plėti
mo. Tikimės, kad šios 
skyrių veiklos apyskai
tos bus paskelbtos ats
kirai savo visumoje, nes 
jos ypatingai ryškiai pa
rodo Santaros - Šviesos 
veiklos skalę.

Algimanto Mackaus 
Vardo Knygų Leidimo 
Fondo pranešimą prista
tė Gintautas Vėžys. Šie 
metai Fondo veikloje bu
vo ypatingai vaisingi. Iš
leistos net keturios kny
gos: Liūnės Sutemos ei
lėraščių rinkinys "Be
vardė Šalis", Algirdo 
Landsbergio komedija 
"Meilės Mokykla", An
tano Gustaičio humoris
tiniai eilėraščiai "Ir At
skrido Juodas Varnas" 
ir Algirdo Landsbergio 
drama "Penki Stulpai 
Turgaus Aikštėje". Tai 
didžiulis įnašas lietuviš
kosios literatūros aruo
dam Ir tai tik vienų me
tų bėgyje. Iš pranešimo 
paaiškėjo, kad knygų lei
dimas kiekvienais me
tais neša nuostolius, 
nors platinimas ir yra ge
rai sutvarkytas. Fondas 
stengiasi išleisti tas 
knygas, kurios literatūri
niai yra ypač vertingos, 

”Dear Michael:

a truly great Congressman" 
Ra-a1 Act

Mietai A. FEIGHAN
CONGRESSMAN 20TH DISTRICT

Praised by President 
Johnson and Vice Pres
ident Humphrey, and 
recipient of numerous 
atvards and tributes for 
outstanding service as 
one of the top 10 Con- 
gressmen in America.

Here is what John W. 
McCormack, Speaker of 
the House od Represen- 
tatives, \vrote on April 

6. 1966:

You have cooperated with President Johnson and me 
to pass progressive legislation, for which we are most 
grateful.

In the important field of immigration, you worked 
tirelessly with the Democratic Leadership and the Admin- 
istration to enact a landmark law \vhich is now helping to 
unite thousands of families.

You are truly a "People’s Congressman.”
I respectfully urge the people of your district to re- 

elect you to carry on in Congress your autstanding serv
ice.”

Re-elect Congressman Michael A. FEIGHAN 
— a TRIJE and DEPENDABLE friend of the 
Nationality Groups!

Endorsed Democrat Feighan for Congress Committee 
Edward J. Kovacic, Chairman 
7308 Hecker Avė., Cleveland, Ohio

bet kurios nėra populia
rios skaitytojų masėje ir 
todėl gal ir nebūtų išleis
tos. Leidimo deficitą pa
dengia Fondo nariai savo 
metiniais įnašais. Algi
manto Mackaus Fondo 
planuose numatoma ar
timu laiku išleisti Henri
ko Nagio eilėraščių rinki 
nį, dr. Vytauto Kavolio 
paruoštą studiją apie 
Nužemintųjų Genera
ciją, Kazio Almėno nove
lių rinkinį. Vedami pasi
tarimai dar su keliais au
toriais.

"Metmenų" žurnalo vy
riausias redaktorius dr. 
Vytautas Kavolis nu
švietė žurnalo redaga
vimo problemas. Dides
nių sunkumų sudaro tech
nikiniai žurnalo leidimo 
darbai (rinkimas, spaus
dinimas), kuriuos refe
ravo Vytautas Vepštas. 
Plačiau buvo apsistota 
ir prie numatomo "Met
menų" žurnalo platinimo 
vajaus detalių.

Po pranešimų disku
sijose buvo plačiau pa
sisakyta ateinančių me
tų veiklos klausimais ir 
užsiangažuota visai ei
lei tolimesnių konkrečių 
darbų virtinei.

rm.
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EUROPIETIŠKOJI DVASIA
Reikėjo, kad atvyktų 

europietiškos dvasios ir 
plačios erudicijos žmo
gus parodyti, jog palai
da bala didžiųjų Ame
rikos miestų planavime 
ir aiškios vadovybės sto
koje gręsia pavojus pa
skęsti purve, žiurkynuo- 
se, laužuose ir chaose. 
Su įdomumu sekiau spau
doje komentarus, lydin
čius graikų architekto, 
mokslininko ir miestų 
planavimo specialisto 
dr. Constantinos A. Do- 
xiadis paskaitas Detroi
te ir Clevelande.

Kaip aukšto išsilavi
nimo žmogus, jis nieko 
nesmerkė, nieko neiš
juokė, nieko neapkaltino. 
Tik pareiškė tai, kas Eu
ropoje jau labai, labai 
seniai buvo žinoma, bū
tent, kad miestai reika
lingi tikslaus planavi
mo, įžvalgaus pramaty- 
mo ateities reikalavimų, 
ir tuose reikaluose tvir
tos vadovybės.

Europoje miestų pla
navimo sritis priklauso 
vienam iš daugelio mies
tų savivaldybių skyrių, 
kuriuose savarankiškai 
dirba, kuria architektai 
su kitų' tos srities spe
cialistų pagalba. Nei tas 
miesto statybos ir pla
navimo skyrius, nei ki
ti skyriai nėra palikti 
rinkiminių rezultatų 
protekcionimo skersvė
juose. Neveltui grįžę iš 
Europos Amerikon vieti
niai turistai negali baig
ti grožėtis Europos mies
tų grožiu, jų parkų ir 
alėjų patrauklumu, ar
chitektūriniais pamink
lais ir pan.

Amerika, didelis ir 
turtingas kraštas. Pri
statyta daug ir didelių 
miestų. Vieni jų patrauk
lesni, geriau prižiūrimi 
kiti — apleisti ir lūšny
nais paversti. Pripratu

si akis, didesnių kontras
tų nepastebėjusi ar ne
turėjusi progos paste
bėti, nebemato pavojaus 
ir nykimo ženklų. Nevel
tui už miestų gyvybę ir 
pažangą atsakingi žmo
nės, susirinkę išklausy
ti dr. Doxiadis praneši
mo, iš salės išėjo nuste
bę, sujaudinti ir — pra
regėję. Žinovo žodžiais 
buvo praskleista užuolai
da, dengusi apsileidimą, 
vadovybės, intelekto ir 
atsakomybės stoką, taip 
reikalingą milijonams 
miestų gyventojų. "Tai 
buvo intelektualinis šo
kas", pareiškė vienas 
klausiusių dr. Doxiadis 
paskaitos.

Ir iš tikrųjų, anot dr. 
Doxiadis, miestai stato
mi, plečiami, planuoja
mi žmogui. Žmogui, be
sirūpinančiam savo ger
būviu, šeimos auklėji
mu, poilsiu, darbu, pra
moga.

Na, daug trūkumų Ame
rikos miestuose rasime 
ir be dr. Doxiadispagal
bos. Bet kad tuos truku
mus pašalinti, jis turė
jo čia atvyk ti su visu 
pagalbininkų štabu ir 
įkurti savo įstaigą sos
tinėje Washingtone. Dr. 
Doxiadis pareiškė tikįs, 
kad su laiku galėsiąs sa
vo europiečiais apsodin
tą štabą pakeisti vieti
niais architektais.

Daugelis skaitytojų 
pastebės, ką čia bendro 
dabar turime su graikų 
architektu ir su kai ku
riais jo planavimui per
leistais miestais. Ding
telėjo mintis, kad eu
ropietiškoji dvasia pa
stebimai reikalinga 
ne vien tik miestų pla
navime. Tos dvasiospra- 
radimo ženkle skursta 
daugelyje atžvilgių žmo
gus. Ir mes esame jų 
tarpe.

/ Galima sakyti, kad vi
sų — didelių ar mažų 
valstybių t visos proble
mos atsimuša tanpačian 
taškan: vyriausybėn, Sei
man, visuomenėm Ame
rika tokių problemų turi 
gal daugiau už kitas vals
tybes. Karas Vietname, 
budėjimas visuose konti
nentuose, infliacija ir, 
gal pati sunkiausia — 
negrų problema. Jos pa
sėkos sunkiai įsivaiz
duojamos. Tiesa, ją nag
rinėja Amerikos spauda 
ir visuomenė, bet var
giai kas nors tikrai įsi
vaizduoja tos problemos 
rimtumą. O ji jau palie
tė visus Amerikos žmo
nes: baltus ir juodus, kon
gresą, vyriausybę ir net 
teismą. Ši problema lie
čia ir mus, kaip Ameri
kos gyventojus ir pilie
čius, ir kaip tam tikrą 
bendruomenę bendruo
menėje.

Sakyti, ką reikėjo da
ryti, kad ši problema ne
iškiltų, būtų tik po ska
nių pietų šaukšto ieško
jimas. Galime tik spė
lioti, kuo ji pasibaigs. 
Bet tai matysime tik vė
liau, jeigu nebus rimtai 
tuo reikalu susirūpinta.

Negrų problemos iškė
limas yra: vergi jos, tra
dicijų, žmogaus never
tinimo, žmogaus lauki
niškumo ir panašių veiks 
nių išdava. Baltieji žmo
nės, ypatingai Amerikos 
pietuose, nelaikė negro

ATVIRAS LAIŠKAS 
stud.Dainiui Degėsiui
1966 spalio 28 per 

Clevelando Tėvynės 
Garsų radiją girdėjau 
Jūsų pasikalbėjimą su 
radijo vedėju p. J. Sterm 
pužiu. Daug kas tame 
pasikalbėjime mane 
nuoširdžiai džiugino — 
tai puiki Jūsų lietuvių 
kalba ir jos tartis, Jū
sų domėjimasis lietuvių 
jaunimo organizuotu gy
venimu ir veikla, Jūsų 
gyvas reagavimas į 
Jums duotus klausimus.

Malonu buvo klausytis, 
taip pat malonu buvo iš
girsti, kad Jūs dalyva
vote ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese 
Chicagoje ir buvote juo 
patenkintas. Labai gra
žu, kad Jūs gražiai lie
tuvių jaunimą gynėte ir 
nuo jam daromų prie
kaištų. Ne kitaip jauna 
Jūsų širdis ir turi dary
ti. Ir mes taip darėme 
būdami jauni.

Tačiau dėl vieno Jūsų 
pasisakymo susimąs
čiau ir šia proga savo 
rūpesčiu viešai noriu pa
sidalyti su Jumis ir ki
tais panašiai galvojan
čiais, Būtent Jūs viešai 
pasisakėte nesidomįs 
Bendruomenės ir kita 
viešąja lietuvių veikla. 
Man pasirodė kažkas 
nenuoseklu. Jei Jūs daly
vavote jaunimo kongre
se ir tas kongresas 
Jums patiko, tai turė
jote taip pat pagalvoti,

kad jis jaunimui nenu
krito iš dangaus. Kad to
kį kongresą turėjo kas 
nors sugalvoti ir įvyk
dyti. Kad kas nors turė
jo daug ir sunkiai dirb
ti. O pats kongresas vie
šai pripažino, kad jis 
įvykdytas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ini
ciatyva ir parama. Tai
gi ar nereikėtų mums 
visiems plačiau žvelg
ti ir taip pat matyti tas 
šaknis, kuriomis teka iš
eivijos lietuvių gyvybės 
syvai? Toks žvilgsnis 
mus visus taip pat ves
tų ir į savo tautą, visų 
lietuvių motiną.

Aš bijau, kad jauni
mas, tik į save težiū
rįs ir tik savo vieno 
veiklą bei organizaci
jas tematąs, be galo su
siaurės. O jau pačia sa
vo jaunyste jis turėtų 
būti plačių žvilgsnių ir 
lygiai tokių pat plačių 
užsimojimų. Mums rei
kia jaunimo, kuris paju
dintų visą lietuvišką mū 
sų žemę.

Argi nuo šių laikų jau
nimo jau turėtų prasi
dėti "kiti metai ir kiti 
lapai"?

Jūsų

Stasys Barzdukas

P. Žickus
lygiu žmogum. Daugu
moje negrai ir nebuvo 
tam priaugę. Gal po Lin- 
colno ta padėtis kiek pa
gerėjo, bet ir tai labai 
mažai. Tačiau, su pra
einančiais metais ir gy
venimo pažanga, negrų 
tarpe pradėjo atsirasti 
žmonių, kurie siekė 
mokslo, gyvenimo pa
žangos. Pradžioje tokių 
buvo nedaug, bet jų skai
čius didėjo ir didėja. 
Matydami atsilikusius ir 
skriaudžiamus savo bro
lius, tie negrų intelek
tualai pradėjo jais rūpin
tis, kad greičiau nusi
kračius vergijos pali
kimo, kad negras galė
tų jaustis ir būti pilnu 
Amerikos piliečiu su vi 
somis teisėmis ir pa
reigomis. Tiesa, parei
gas ir seniau jie turė
jo, nes karuose mirda
vo kartu su kitais už 
tuos pačius tikslus, bet 
jų teisės buvo varžo
mos ir dauguma jų ne
siekė tų savo teisių. 
Negrų inteligentišku
mas ir intelektas ma
sėje yra dar labai že
mas ir šiandien, o su že
mu intelektu ir visos tos 
teisės nėra lengvai pa
siekiamos. Kita, šalia 
asmenų ir organizacijų, 
siekančių negrams ly
gių teisių ir jų gerbūvio 
pakėlimo, yra kita jė
ga — tarptautinis komu
nizmas, kuris panoro ir 
stengiasi išnaudoti esa
mą padėtį savo tikslams 

sukurstyti negrus 
prieš baltąjį žmogų, 
prieš Amerikos valdžią, 
prieš kongresą ir net 
teismą, įrodinėjant jų iš
naudojimą ir esamą ne
lygybę. Be to, visas anar
chistinis ir kriminalinis 
elementas irgi naudoja
si šia problema. Civili
zuotą ir išsilavinusįžmo- 
gų galime sukurstyti, o 
juo lengivau skriaudžia
mą, atsilikusį ir jauną. 
Todėl tik pažiūrėkime į 
demonstrantų veidus — 
daugumoje jaunimas. To
dėl šios demonstracijos

daug kur baigiasi, jeigu 
neprasideda plėšimu, pa
degimais, muštynėmis 
ir panašiai, o ne teisių 
ir mokslo lygio bei pa
žangos siekimu ir ieško

jimu. Rasinė problema 
šiuo būdu ir yra labai gy
va. Šalia to, negrai turi 
ir šovinistinių naciona
listų, kurie šaukia už juo- 
dąją jėgą."

(Nukelta į 4-tą pusi.)

Išrinkite
GEORGE V.

V01N0VICH
STATĖ REPRESENTATIVE
EUCLID; WARD 32 CLEVELAND

• Collinwood rajono 
advokatas

• Buvęs Gen. Prokuroro 
padėjėjas

• Baigęs Collinvvood 
gimnaziją

• Priklauso Holy Cross 
parapijai

• Vedęs — 2 vaikai
• Gyvena — Crestland 

Rd., E. 185 gt ir Nauj. 
parapijos rajone.

”Esu antros ateivių generacijos ir kaip teisi
ninkas, aptarnaująs savo klijentus iš Euclido ir Nau
josios parapijos rajono, žinau jų rūpesčius kovojant 
už savo nuosavybės teises. Mes norime išlaikyti sa
vas bendruomenes, nenorime būti išstumti ar išva
ryti. čia privalome likti! Nemanau, kad vyriausybė 
turi teisę įsakyti mums, kam ką privalome parduoti 
ar išnuomoti. Tai yra MŪSŲ teisė!”

Lithuanian s for Voinovich — R. Kudukis, secretary 
24101 Lake Shore Blvd., Euclid, Ohio

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

IŠTAIGOJE!
PERRINKITE

THE PEOPLE SAY-
Dear Mrs. Bolton:
"Although I am a registered 
Democrat, I want to wish 
you success in the coming 
election and to extend a 
word of appreciation as a 
voter and citizen for your 
past record and perform- 
ance as a public servant. 
You have conducted your- 
self likę a Statesman!”

FRANCES P.
BOLTON 

for 
CONGRESS

Sincerely,
Marguerite J. Roberts
Cleveland Heights

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

RALPH J. PERK
COUNTY AUDITOR

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

CIJŲ.
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X RALP J. PERK
COUNTY AUDITOR

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

VIEŠĖDAMI CIICAMJĖ PIRKITE NAĖJUB MODERVKIJE
KAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

253-1 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Canad. delux Wiskev ................ 5th — $3.98
2. Asbach Uralt ............................... 5th — $5.49
3. Import. Napoleon Vermouth . ,5th — $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

5. Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
6. Canada Drv Vodka ................... 5th — $2.98
7. Riccadona Vermouth .. 30 oz. Bolt. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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LOS ANGELES
Literatūros Vakaras

Spalio 15 d. Los An- 
geleę šv. Kazimiero pa
rapijos salėje įvyko lab
darybe besirūpinančio 
Balfo vakaras, kurio pro
gramą sudarė lietuvių 
rašytojų kūrinių ištrau
kos, skaitomos vietinio 
dramos sambūrio akto
rių. Pirmasis Įėjo į sce
ną L. Medelis. Jis gana 
vykusiai paskaitė humo
reską "Literatūros va
karas", paimtą iš rašy
tojo J. Gliaudos knygos 
"Gęstanti saulė". Daiva 
Šimonytė jautriai pa
skaitė "Kirevkos kapi
nėse" — ištrauką iš nau
jausios Alės Rūtos kny
gos "Žemės šauksmas". 
Aktorė Dalila Mackialie- 
nė su dideliu įsijautimu 
padeklamavo B. Braz
džionio " Sibi r an ištrem
tojo liudijimą". Toliau 
vėl pasirodė Šimonytė 
su poeto Pr. Lemberto 
eilėraščiais: "Motulė" 
ir "Pasimelskim okea
ne". Po to sekė dvi dai
nos — Jakubėno "Gėlės 
iš šieno" (žodžiai Bin
kio) ir Kačanausko "Ten 
kur Nemunas" (žodžiai

SUNKIAI SPRENDŽIAMA
PROBLEMA

(Atkelta iš 3-čio pust)

Negrų problema Ame
rikoje labai sunkiai iš
sprendžiama. Jau yra 
apie dvidešimt milijonų 
negrų. Jų pačių vadų ir 
blogos valios žmonių jie 
jau yra išjudinti. Jie no
ri susilyginti su kitų ra
sių žmonėmis, bet ne sun
kiu darbu ir siekimu 
mokslo ir kitos pažan
gos, bet staigiai, nors ir 
nepasiruošust gauti ge
rus darbus, gerus butus 
ir gyventi turtingai. Tie 
visi ekstremistiniai ele
mentai neieško mokslo 
lygio pakėlimo savųjų 
tarpe ir savoj mokykloj, 
bet veržiasi siųsti savo 
vaikus už keliolikos my
lių, kad tik būtų inte
gruoti, nors daugeliu at
vejų tų vaikų mentalite
to lygis yra gerokai že
mesnis ir netinka toms 
mokykloms. Tuo jie tik 
stabdo kitų pažangą, bet 
negauna sau naudos. Tie
sa, mokyklų klausimu jie 
yra kai kur skriaudžia
mi, nes daug kur jų mo
kyklos yra blogame sto-

Maironio). Abi jas dai
navo St. Pautienienė, ne
seniai apsigyvenusi vie
tinėje lietuvių kolonijo- - 
je. Publika jai gana 
smarkiai plojo. N. Ma- 
zalaitės "Legendą apie 
ilgesį" perskaitė D. Tu- 
minaitė, vietomis netai
syklingai kirčiuodama 
kai kuriuos žodžius.

Studentas Erdvilis Ja
nulaitis drąsiai ir efek
tingai perskaitė keletą 
savo eilėraščių, susi
laukdamas iš publikos ne
paprasto pritarimo. Ba
lio Sruogos vadinamąjį 
"Sapiegos monologą" ak
torišku balsu perskaitė 
J. Janušauskas. Ištrauka 
iš V. Alanto "Šventara
gio" įtikinamai skambė
jo iš Ž. Stroputės lūpų. 
Binkio "Generalinės re
peticijos" prologą gana 
vykusiai suvaidino — in
dividualiu žodžiu perda
vė publikai — E. Dovy
daitienė, V. Gylys, P. 
Marčiuška. V. Dovydai
tis gerai intonuodamas, 
perskaitė ištrauką iš P. 
Andriušio "Tipelio" apie 
Konrado kavinę Kaune0 
Po prozos ištraukų vėl 
atėjo eilė poezijai. I. 
Keselytė perkėlė į pub- 
liko širdis du dr. E. 
Tumienės eilėraščius: 
"Naktį didmiestis" ir 
"Adonis ir Sibilė". Pir
mąjį eilėraštį ji ne tik 
deklamavo, bet ir šoko. 
Ir tai ji atliko nuosta
biai, tikrai žaviai, tarsi 
geriausia filmų aktorė. 
Tos pačios autorės eilė
raštį "Dialogue patrio- 
tique" vykusiai suvaidi
no Keselytė, Janulaitis, 
Prišmantas, o minėtą 
"Adonį ir Sibilę" — ir
gi Keselytė bei Janulai
tis. Tokiu būdu grupiš- 
kai perteikiami eilėraš
čiai daro didesnį įspū
dį, negu paprastai vie
nam asmeniui juos de
klamuojant.

Iš A. Gustaičio rinki
nio "Ir atskrido juodas 
varnas" humoritinįeilė- 
lėraštį "Bendrai" pa
deklamavo K. Šakys, pa
brėždamas komiškuo
sius jo žodžius. Po jo iš
ėjo į sceną St. Pautienie
nė su arija iš Puccini 
operos "Bohema". Arija 
skambėjo gana romantiš
kai ir publikai patiko. 
Toliau E. Dovydaitienė 
su įsijautimu paskaitė J. 
Švaisto "Šaunųjįpenke
tuką". P askutinis iš pro
zinių dalykų buvo A. Vai
čiulaičio pasaka "Uo
das", kurią suvaidino 
grupė čia minėtų akto- 

vyje, be reikalingų mokslu* labai vaizdžiai pri- 
lo priemonių. Viena, jie 
patys tas mokyklas labai 
greit nugyvena, antra, 
kai kurios priemonės 
jiems dar nereikalin
gos ir trečia, kai kur jie 
tikrai yra pamirštami 
ir skriaudžiami.

Negrų problema Ame
rikoje dar nėra pasieku
si savo judėjimo kulmi
nacinio taško. Tačiau, 
jeigu nebus apdairumo 
valdžioj, jeigu nebus ap
dairumo įstatymuose, 
jeigu nebus apdairumo 
ir meilės juodajam žmo
gui baltoj visuomenėj, 
jeigu negrų intelektuali
nės pajėgos ir judėjimo 
vadai nesupras šios prob
lemos rimtumo ir viską 
varys greitos revoliu
cijos keliu, o neatsistos 
ant rimto evoliucinio ke
lio, negrų demonstraci
jos ir judėjimo pasėkos 
gali būti žalingos vi
siems Amerikos žmo
nėms — juodiems ir bal 
tiems.

/

statydami publikai ne
paprastą karaliaus ir jo 
svitos išgyvenimą.

Literatūros vakaras 
buvo užbaigtas trimis 
dainomis, kurias nepap
rastai skambiais ir gra
žiais balsais sudainavo 
D. Mackialienė ir O. De
veikienė. Publika buvo 
sužavėta jų dainavimu. 
Nei autoriai, nei kompo
zitoriai tų dainų nežino
mi — jos buvo gautos iš 
Lietuvos.

DIRVA

Visus šio literatūros 
vakaro programos išpil- 
dytojus paruošė aktorė 
ir režisierė Dalila Mac 
kialienė. Pažymėtina, 
kad kai kurie skaity
tojai ar deklamuoto jai 
nebuvo pakankamai įsi
dėję į atmintį skaitomų 
tekstų. Tai buvo galima 
pastebėti iš salės, žiū
rint į sceną.

Šio literatūros vaka
ro pranešinėtoju buvo 
Pr. Lembertas, rodos, 
pirmą kartą Los Ange
les lietuvių kolonijoje su 
tokiomis pareigomis pa
sirodęs scenoj.

Žmonių salėje buvo ne 
perdaugiausia, bet jie su 
dėmesiu išklausė gana 
ilgą — dviejų valandų su 
viršum — programą. 
Ačiū aktorei DalilaiMac- 
kialienei už tokios įdo
mios vakaro programos 
parengimą. J.T.

* ALOYZAS BARO
NAS, gruodžio 10 d. at
skrenda į Los Angeles 
dalyvauti literatūros va-
kare. Kartu su juo tame 
pat literatūros vakare 
dalyvaus poetas Bernar
das Brazdžionis, poe
tas Pranas Visvydas, ra
šytoja Alė Rūta-Arbienė, 
poetė dr. Elena Tumie- 
nė ir rašytojas Jurgis 
Gliaudą. Programos ve
dėjas Juozas Kojelis.

Kaip žinia Aloyzas Ba
ronas yra ir garsusis dr. 
S. Aliūnas, Spyglių-Dyg
lių redaktorius. Litera
tūros vakaras žada būti 
neeilinis reiškinys dėl 
jame susitelkusių li
teratūrinių vardų.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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

Mrs. Patricia A. Stinnett 
East 117th Street

Re:elect Frances P.

BOLTON 
as your personai 

representative in Congress
Bolton for Congress Committee

D. W. Gropp, Campaign Manager 
6937 Ravine Dr., Mayfield; Ohio

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota

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

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

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

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

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

WHAT OTHER Congressmen say: 
about Frances P. BOLTON

“Since vvorld complications are a grovving concern 
to all Americans, your very special knovvledge in the 
field of foreign affairs is truly a national asset.

“Your spirit, determination, and progressive lead- 
ership are recognized by all of us who are privileged 
to serve with you in the Congress. I trust that your 
very valuable contribution to your own constituents 
and to our Nation as a vvhole vvill be properly recog
nized and that you vvill be re-elected by an over- 
vvhelming margin.” Edward J. Dervvinski, M.C.

4th District, lllinois

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

Re-elect Frances P. BOLTON 
to CONGRESS

IŠRINKITE JUDGE EUGENE J.

SAWICKI
TO

COMMON PLEAS COURT
PATYRĘS — KVALIFIKUOTAS
25 METAI VISUOMENINIO DARBO

Thomas P. Burke, Sec’ty. — 18313 Flamingo Avė.
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Kongreso atstovės Frances P. Bolton garbei suruoštos vakarienės metu serenadas groja Gezą Varga 
ir Belą Barath. Iš kairės sėdi Simon Axelrod ir Tom Sotak iš Statė Savingas & Loan Co. Kongr, Fr. P. 
Bolton vėl kandidatuoja f Kongresą 22 distrikte.

* JOHN J. MONROE, 
kandidatas į Domestic 
Relations Teismo teisė
jus, turi visus davinius 
ir ryžtą, kad pagyvinti 
taip svarbių šeimyninių 
santykių bylų eigą ir to
se bylose kylančių prob
lemų tinkamą išsprendi
mą. Baigęs teisės moks
lus jau nuo 1953 m. yra 
įgijęs gero advokato

praktiką. Be to, yra įsi
gijęs taip reikalingą pa
tirtį, dirbant įvairias pa
reigas administracinėse 
ir teismo įstaigose. Nuo 
1962 m. yra vyr. refe
rentu Cuyahogos apskri
ties šeimyninių reikalų 
teisme — (Probate 
Court)

Teisėjas John J. Mon- 
roe priklauso teisininkų 
organizacijoms ir yra 
Marshall aukštosios tei
sininkų mokyklos lekto
rium.

Būdamas 51 m. am
žiaus ir turėdamas gerą 
patirtį, išrinkus jįteisė- 
ju, jis žada visa energija 
ir rūpestingumu atlikti 
taip svarbias jam patikė
tas pareigas.

J. J. Monroe nuošir
džiai kviečia balsuoti ir 
išrinkti jį Probate Court 
teisėju.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

DOVANAS — SIUNTINIUS I 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 į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS 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 Shavvmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay 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 — 904 Litertiry 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
• IRVTNGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 

>• YO.UNGSTOWN 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 BL3-1797
• 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 1214N. 5th St. PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St,.,...____ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868

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

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

Citz. Comm. for Judge Ch»s. W.White, Chester-12th Bldg., A. Pinkney, Dir.
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Spaudoje

Popiežiaus auka lietuviu 
gimnazijoms .... 
bet ne visoms

Tėviškės Žiburiai 
spalio 27 d. laidoje skel
bia, kad lietuvių koply
čios Washingtone šven
tinimo proga Popiežiui 
buvo pasiųsta 1.000 dol. 
lietuvių auka Vatikano 
vykdomiems šalpos dar
bams paremti. Popie
žius, arkivysk. Samo- 
rės pasirašytu ir lietu
viškai parašytu laišku, 
praneša, kad toji auka 
nukreipta lietuvių pabė
gėlių reikalams ir,bū
tent, paskirstyta Vasa
rio 16 ir Saleziečių gim
nazijoms.

Laiške ir aukų paskirs
tyme pasigendama lietu
vių pranciškonų gimna
zija Kennebunkporte, 
Amerikoje.

***
Tame pačiame (sp. 27 

d.) T.Ž. numeryje, su
trumpintai skelbiant 
Lietuvos Raud. Kryžiui 
Remti K-to New Yorke 
atsišaukimą aukų reika
lu, komentuojama išvar
dinant visą eilę fondų ir 
aukų rinkėjų, ir abejo
jama "LRK naujo paju
dėjimo tikslingumu”.

”Ar ne perdaug jau tų 
šalpos organizacijų", ra
šo laikraštis, išvardinęs 
tik Balfą, L.K. Religinę 
Šalpą, PLB Šalpos Fon
dą (?), "Dainos” grupę, 
Vasario 16 ir Saleziečių 
gimnazijas, savan. - kū-

rėjus ir Ateitininkų Šąl- 
pos Fondą. Turbūt, 
straipsnį parašęs tik 
tiek tų fondų tesurado ir 
su tiek rinkėjų susidūrė. 
Laimingas žmogus!

***
NAUJIENOS (spalio 

26 d.) savo vedamąjį pa- 
skyrėtkss Senato pri
imtai Baltijos valstybių 
klausimu rezoliucijai. 
Pabaigoje,vedamojo au
toriui kitaip negu dau
geliui lietuvių, sekančių 
Amerikos politinį gyveni
mą, atrodo, pareiškiant, 
kad "jei valstybės de
partamentas būtų pasa
kęs Ne, rezoliucija nie
ku būdu nebūtų praėjusi. 
Kongresas, veikiausia, 
nebūtų jos nė svarstęs.

Na, rezoliucia dabar 
yra priimta. Ar ji duoda 
ką naujo, ko nebuvo dau
gybėje rezoliucijų, ku
rios seniai buvo praves
tos Amerikos Lietuvių 
Tarybos pastangomis 
abejuose kongreso rū- 
nuose? Absoliučiai nie
ko naujo.

Tačiau buvo keliami 
erzeliai visuomenėjeo 
Buvo puolami ir įžeidinė
jami "senieji veikėjai" 
dėl jų nesugebėjimo "iš
kovoti" laisvę Lietuvai...

Dabar tos karšto gal
vos, gal būt, atvės ir 
ims galvoti rimčiau".

***
DRAUGAS rezoliucijų 

reikalu (spalio 27 d.) ve
damajame rašo, kad 
"vertindami Rezoliuci
joms remti komiteto še- 
šerių metų veiklą, sude
rintomis pastangomis tu
rime ieškoti bendrų ke
lių, kurie visus vestų į 
naujus žygius ir naujus 
laimėjimus.

Nuoseklus tolimesnis 
žingsnis būtų kreipima
sis į prezidentą ir į 
Valstybės departamentąz 
kad jie tai, kas buvo pri
imta abiejų kongreso rū
mų, panaudotų savo diplo
matinėje veikloje. Gali- . 
me organizuoti naujus žy- 
gius per savo reikalams 
palankius atstovus ir jų 
vyriausybes, kad mūsų 
reikalas būtų keliamas 
Jungtinių Tautų posė
džiuose. Tačiau šiuo at
veju reikalinga įžvalgiai 
ištirti laimėjimų ir pra
laimėjimų galimybes, 
pramatyti teisinius ir 
procedūrinius žings
nius, kurie būtų naudin
gi mūsų laisvės bylai. 
Užtat, laimėję didelį 
žingsnį priekin, neturi
me tuoj pulti bet kur ir 
bet kada, ypač trindamie
si savo ginčuose, bet tu
rime tiksliai suderinti 
ir surikiuoti savo jėgas 
kad bent propagandinė
je srityje pasiektume lai
mėjimų, galinčių pagel
bėti atitaisyti pavergtai 
tautai daromas skriau
das".

SKAITYK IR PLATINK
DIRVĄ

CHICAGO

IS SCRANTONO, Pa.

East Chicago

GRAŽUS LB VAKARAS
— KONCERTAS

L. B. apylinkės valdy
ba, kuriai vadovauja ne
pailstamas kultūrinin
kas ir aktorius Zigmas 
Moliejus, š.m. spalio 22 
d. suruošė koncertą - ba
lių. Vietos ir apylinkės 
lietuviai savo atsilanky
mu parėmė valdybos pas
tangas ir pateisino įdė
tą triūsą.

Vakarą atidarydamas 
apylinkės pirm. Z. Mo
liejus padėkojo sve
čiams už atsilankymą, 
pristatė programos da
lyvius ir iš toliau atvy
kusius svečius. LB Cent
ro valdybos pirm. Jasai
tį su žmona, apyg.pirm. 
Šiaučiūną, dr. Šalną, dr.- 
kun. Vaišnorą (iš Ro
mos), Draugo red. kun. 
Garšvą, Gary lietuviųpa- 
rap, kleboną dr. kun. Ur
boną, vietos parapijos 
kun. Jakulevičių ir ALT 
vietos skyriaus pirm. Vi
nicką su žmona. Vakaro 
programai pravesti pa
kvietė Ped. Instituto stu
dentę Eglę Juodvalkytę.

Pirmuoju scenoje pa
sirodė rašytojas Aloy
zas Baronas, paskaitęs 
pluoštą savo humoristi
nių eilėraščių.

Solistė Janina Šalnie- 
nė, pianinu palydint Ai
dai Petkus (trečios kar
tos lietuvaitei), padaina
vo kelias liaudies dainas 
ir operų arijas. Solistės 
malonus ir techniškai ge
rai valdomas balsas už
būrė svečius ir nepaliau
jamiems plojimams ai
dint, turėjo kelis kartus 
pasirodyti scenoje ir pa-

dainuoti virš numatytos 
programos.

Pažįstant solištę dar 
iš stovyklinio gyvenimo 
laikų Vokietijoje, kur ji 
buvo vos pradėjusi pir
muosius šioje srityje 
bandymus, tiesiog nesi
norėjo tikėti, kad čia ta 
pati Janutė Domeikaitė. 
Tokia pažanga padaryta 
ir balso išugdyme ir jo 
techniškame apvaldyme, 
kad drąsiai gali rikiuotis 
į pirmųjų eiles.

E. .Juodvalkytė netik 
sumaniai ir gražiai pra
vedė koncertą, bet įtar- 
poje tarp meninių pasi
rodymų padeklamavo B o 
Brazdžionio "Pavasario 
kelionę". Eglė dailiojo 
žodžio mene jau nenau- 
jokė, nes ją matėme anks
tyvesniuose parengimuos 
se ir televizijoje lietu
viškame pusvalandyje. 
Ir šį kartą jautriai ir me
niškai perdavė Braz
džionio žodžius.

Nors menininkai atvy
ko iš tolimesnių vieto
vių, sugaišo daug jiems 
brangaus laiko, bet įver
tindami mažos lietuvių 
kolonijos pastangas, at
sisakė nuo užtarnauto 
honoraro lietuvybės iš
laikymo labui. Ne tik apy
linkės valdyba, bet ir 
visi šios vietovės lietu
viai, nuoširdžiai yra dė
kingi.

Po programos, šeimi- 
minkės svečius pavaiši
no vakariene, o Neo-Li
thuania orkestras, vado
vaujamas Algio Miodesto 
šauniai palinksmino.

Vakarą -r koncertą rei
kia laikyti ne tik pasise

siu, bet tam tikra atgaiva 
kasdieniniuose rūpes
čiuose paskendusių žmo
nių. (a.j.)

* ST. VAIŠVILIENE, 
prityrusi Montessori 
vaikų darželio mokytoja 
mokytojų konferencijo
je praves simpoziumą 
priešmokyklinio ir na
muose vaikų auklėjimo 
klausimu. Mokytojų kon
ferencija įvyksta š.m. 
lapkričio 26 ir 27 dieno
mis Chicagoje, Jaunimo 
namuose, ^konferenciją 
kviečiami visi ir visų 
lituanistinių mokyklų.mo- 
kytojai, tėvų komitetų na
riai ir visuomenė, kuri 
domisi savo vaikų auk
lėjimu.

* R. TAMULIENE, Lie
tuvos kariuomenės sa
vanorio kūrėjo žmona, 
šiuo metu Billings ligo- 
ninėja paruošiama sudė
tingai širdies operaci
jai, kurios metu bus su
naudotos 24 puskvortės 
(pints) kraujo. Geros va
lios tautiečiai nuošir
džiai prašomi paaukoti 
kraujo. Kraują galima 
duoti bet kurios ligoni
nės kraujo bankui,pažy
mint, kam skiriamas: 
Mrs. Rose Tamulis, Bil
lings Hospital, 950 East 
59 Street, Chicago, III. 
60637.

Pageidautina, kad 
kraują aukojusieji ma
lonėtų pranešt p. J. Ta
muliui šiuo adresu: 7031 
So. Maplewood Avė., Chi- 
cago, III. 60629.

A.D.

Scrantonas savu lai
ku buvo gyva lietuviška 
širdis. Nuo 
Šliūpo laikų čia dygo or
ganizacijos, rinkosi sei- : 
mai. Artimoje apylinkė
je ir mieste buvo kelios 
dešimtys tūkstančių lie
tuvių. Dar ir dabar 
Scrantone turime tris 
lietuvių prapijas ir vie
ną lenkišką, kurioje sva
ri dauguma gryni lietu
viai. Šliūpo laikais atsi
radęs iš Lenkijos kuni
gas, mokėjęs lietuviš
kai, įtikino daugelį šei
mų, kad ponas Dievas 
suprantąs tik lenkiškai, 
lietuvių kalba maldos — 
pylimas į tuštumą.

Lietuvių Tautinė pa
rapija, vedama kun. M. 
Valadkos, laikas nuo lai
ko surengia kultūrines 
pramogas. Tai bene gy
viausia parapija.

Spalio 16 Liet. Tauti
nė parapija minėjo 53 
metų sukaktį, ta proga 
pakvietusi koncertuo
ti Algirdą Brazį. Šis ži
nomas dainininkas jau ke
lintą kartą dainuoja L.T. 
parapijos parengimuo
se. Matyti, ir solistas 
gerai jaučiasi dainoje, 
negailėdamas į triukš
mingus plojimus padi
dinti programą biso nu- 
meriaiSo Prašomas ry
žosi dainuoti tenoro Kur 
bakūžė samanota, St. 
Šimkaus, nors ši popu
liari daina sunki Brazio 
baritonui. Padainavo ir 
Udrio dainą iš operos 
"Pilėnai" ir iš "Travia
tos" Užmiršai Tėvų ka
pus.

Po minėjimo kleboni
joje susirinkęs būrys 
parapijos artimųjų ir A. 
Brazio gerbėjų, klausė
si solisto pasakojimų iš 
jo ilgos dainininko kelio
nės. Gerai atsiminda
mas pavardes, įvykius, 
A. Brazys papasakojo įs
pūdžius iš jo atsilanky
mo nepriklausomoje Lie
tuvoje. Pasirodo, Lietu
vos vyriausybė buvo jam 
paskyrusi stipendiją stu' 
dijuoti dainavimą, tačiau 
Antrasai karas sukliudė.

Tautinės parapijos 
nariai Algirdą Brazį vi
sada sutinka kaip savą, 
nepakeičiamai brangų 
dainininką, bičiulį. Tai 
graži, vertintina tradi
cija. Ji atsirado ne iš 
dangaus: parapijiečiai
gražiai įvertino, daini
ninkas atsilygino. Bra
zi bičiuliškam būdui, 
atrodo, tai gana paran
kiai rišasi. Algirdas 
Brazys sugeba klausy
tojus traukti prie savęs

Dr. Jono

gyva, šilta asmenybe. 
Tai didelė dovana kiek
vienam menininkui.

Po taip pasisekusio 
minėjimo — koncerto 
skverbiasi reikli min
tis: kada pajudės kokiam 
lietuviškam užsimoji
mui dvi kitos didelės lie
tuvių parapijos, seniau 
gar sėju šio s gyva lietu- - 
viška veikla.

Turi žmonės pinigo, 
laiko, turi mašinas su
sisiekti; visa tai lengvi
na kultūrinę, visuome
ninę veiklą. Bet, gaila, 
ta veikla ribojasi atkak
liu gėrybių rinkimu.

Turim solistų, muzi
kų, juokdarių, turim te
atro grupes. Ar būtų ne
pakeliama našta kelių 
tūkstančių dūšių parapi
jai kaip nors, ką nors? 
Po pasisekusio, jaukaus 
koncerto, bičiuliško dai
nininko pasirodymo, lyg 
po švystelėjimo — tam
sa dar tamsesnė.

Buvęs.

ko š.m. spalio 29 d., A. 
ir E. Jurgėlų bute, Brook
lyn, N.Y.

Susirinkimą atidarė ir 
skyriaus veiklos trum
pą apžvalgą padarė vi
cepirmininkas A. Jurgė
la.

Stasys Gudas apžvelgė 
respublikonų veiklą. Jis 
yra Lietuvių Respubli
konų pirmininkas.

Skyriaus pirm. Jurgis 
Kiaunė priminė spalio 
9 dienos — Vilniaus už
grobimo dieną. Nutarta 
kartu su Korp! Neo-Li
thuania filisteriais ruoš
ti 5 metų gyvavimo sukak
tį gruodžio 17 d. Atletų 
klube, kur prieš 5metus 
buvo Filisterių Sąjunga 
New Yorke įsteigta. Kar
tu bus prisiminta ir 
gruodžio 17-oji.

D. Klinga papasakojo 
įspūdžius apie Lietuvos 
gyvenimą, kur jis nese
niai lankėsi.

Po susirinkimo prie 
vaišių diskutuota įvai
riais klausimais.

NEW YORK
STA-* VYTAUTUI 

ŠINSKUI, Generaliniam 
Konsului New Yorke, lap
kričio 17 dieną sueina 60 
metų amžiaus.

***
* PREL. J. BALKO

NAS, A. Mažeika, R. Ke
zys, A. Sniečkus ir dr. 
Radzivanas lapkr. 3 d. 
įteiks kongresmanui J. 
Adabbo simbolinį lie
tuvišką kryžių už talki
nimą praeitų metų lap
kričio 13 dienos manifes
tacijai, žygiui į Washing- 
toną, rezoliucijų prave- 
dimui ir už kalbas per 
"Laisvės Žiburių" radi
ją.

Kongr. J. Adabbo yra 
demokratas antikomu- 
nistas. Pagerbimas 
įvyks pas prel. Balkūną.

***
* ALTS-GOS I-jo sky

riaus susirinkimas įvy-

F E M A L E

LICENSED PRACTICAL 
NURSES

For 320 bed hospital in a Uni- 
versity City for all services 
and all shifts, Tuition reim- 
bursement plan designed for 
ūse at Michigan Statė Univer- 
vity. Visit us at our expense. 
Write or phone collect Person
nel Dept., St. Lawrence Hospi
tal, Lansing, Michigan.

I I 7-1 19)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Lietuvių kultūrinis paviljonas Tarptautinėje derliaus šventėje, 
kuri įvyko spalio 15-16 Navy Pler, Chicagoje. Nuotraukoje iš kai
rės: N. Simanavičiūtė, atstovavusi lietuvaites, K. Avižienis, LB 
Chicagos Apyg. vald. vicepirm. ir J. Smieliauskienė, tautinių šo
kių grupės " Grandis" vadovė.

Jau parengti projek
tai ir netrukus žadama 
statyti Jurbarke gelžbe
tonio ir fibrolito gamyk
los. Šiose įmonėse bus 
gaminamas Lietuvoj rei
kalingos statybos me
džiagos. Gamyklos pra
dėsiančios veikti jau at
einančiais metais.

(ELTA)

Spalio 12 d. iš Vilniaus 
į Belgijos komunistų jau
nimo suvažiavimą išvy
kusi komjaunimo dele
gacija nusivežė ir pianis 
tą Gytį Trinkūną, akom
paniatorių ir solistą. Po 
pareigų pas belgų kom
jaunuolius, G. Trinkūnas 
koncertuosiąs Briusely, 
Antverpene ir Lježe.

(E)

THE PEOPLE SAY-
Dear Mrs. Bolton:
“I have just read your very 
succinct and informative 
‘report to constituents.’ I 
think that as a Democrat I 
should have voted exactly as 
you did. At any rate, it will 
be my pleasant privilege to 
support your candidacy for 
re-election as I have alvvays 
done before.”

Alfred A. Benesch
Honorary Member 
Cleveland Board of Education

FRANCES P.
BOLTON 

for
CONGRESS

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

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

KEEP

X JUDGE CHARLES W. WHITE
Court of Appeals, Cuyahoga County
rvncDiciirzn . ntiAi icicn ~ miudcteiutEXPER!ENCED • CLUALIFIED • COMPETENT 

Čita. Comm. for Judge Chis W. White, Chester-12th Bldg . A Pmkney. D«r.

Experience Counts!
• 12 metų Common Pleas ir Apeliacinio teismo 

teisėjas.
• Prisidėjo prie daugelio pažangių įstatymų ir 

teismo programų.
• Remiamas Clevelando ir Cuyahogos apskrities 

Teisininkų Sąjungos ir The Plain Dealer bei 
Cleveland Press dienraščių.

XRE-ELECT DANIEL H.
WASSERMAN

Judge, Court of Appeals
Judge Oaniel H. Wasserman Campaign Committee, Room 236, Chester-12th Bldg., 
Cleveland, Ohio. Frederick Wolf, Chairman, 1901 Rockside Drive, Cleveland, Ohio.
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CHICAGO
VAKARIENE SU 
PUTNAMO SESELĖMIS

Lapkričio 13 d. Jauni
mo Centre ruošiama va
karienė Putnamo Sese
lėms paremti. 5 vai. va
kare Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje įvyks pamaldos 
už pašaukimus ir už Se
serų darbų pasisekimą. 
6 vai. — vakarienė Jau
nimo Centre. Meninėje 
dalyje pirmą kartą pasr 
rodys Seselės ir jų chi- 
cagiškės auklėtinės - 
stovyklautojos.

Iš Putnamo atvyksta 
naujai išrinkta Kongre
gacijos vadovė Motina 
M. Aloyza, kuri tars žo
dį tradicinės vakarienės

metu. Ją lydi Sesuo M. 
Ignė (Marijošiūtė) ir se
suo M. Jurgita (Saulai- 
tytė). Vakarienės metu 
bus gera proga pasima
tyti su retai Chicagoje 
atsilankančiomis sese
lėmis ir kartu paremti 
jųjų plačią lietuvišką 
veiklą.

* VYTAUTAS KĄSNIU- 
NAS, Dirvos bendradar
bis, prieš keletą savai
čių darbovietėje buvo 
staiga sunegalavęs šir
dimi ir turėjo ambulansu 
skubiai vykti į ligoninę 
tyrimams. Juos praėjęs, 
gavęs atitinkamą reži
mą ir reikiamai sutvir- 
tėjęs, grįžo atgal į dar
bovietę.

_* ALDONA ŠIMAITIE
NE, prityrusi pedagogė, 
mokytojų konferencijoje 
padarys įvertinimą, po 
vienerių metų praktikos 
J. Masilionio, Ig. Serapi
no ir D. Veličkos paruoš
tų aukštesniosioms mo
kykloms liet, kalbai mo
kytis pratimų. Mokytojų 
konferencija įvyksta š. 
m. padėkos savaitgalyje 
lapkričio 26 ir 27 dieno
mis Chicagoje, Jaunimo 
namuose. Į konferenciją 
kviečiami visų lituanisti
nių mokyklų mokytojai ir 
nedirbantieji lit. mokyk
lose mokytojai, lituanis
tinių mokyklų tėvų komi
tetų nariai, jaunimo or
ganizacijų vadovai bei jų 
atstovai ir šiaip visi kiti 
besidomį lituanistiniu 
švietimu.

SPECIALIOS
ŠVENČIŲ NUOLAIDOS AUTOMOBI- 

LIŲ dovanoms j 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

ATSAKOMYBĖ:
Remiame David T. Matia į County Auditor parei
gas. Jo 8 mėty darbas valstijos senatoriaus ir at
stovo pareigose užsitarnavo respektą už jo ištiki
mybę, atvirumą ir atsakingumą. Balsas už Matia 
yra balsu už gerą vyriausybę.
Lietuviai už MATIA

JOSEPH P. MULL, pirmininkas

REMIAMAS Cuyahogos Apskrities Demokratų Partijos 
REMIAMAS Kosmopolitinės Demokratų Lygos

COUNTY AUDITOR

X DAVID T. MATIA
DEMOKRATAS

Lietuviai už Matia komitetas, Joseph P. Mull, pirmininkas
10825 Snowville Rd.

MALĖ

FOR

JUDGE
JOHN J.

MONROE
DOMESTIC RELAT1ONS COURT

M. K. MONROE, 17300 LOMOND, CLEVELAND 20
111

IŠRINK,T JUDGE

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
lst CLASS SKILLED 
MACHINE HANDS 

BORING MILL OPERATORS 
VERTICAL & HORIZONTAL 

MILL
MACHINE REPAIRMEN 

PLANER HANDS 
TOOL MAKERS 

58 HOUR WEEK 
Long program—excellent fringe 

benefits.
ARTCO INC.

1925 Clay, Detroit, Mich. 
3020 Indianvvood Rd., 
Lake Orion, Mich.

319 15 Groesbeck, Fraser, Mich. 
(I18-127)

JOHN L. M A L E

ANGELOTTA
COMMON PLEAS 

COURT 
Remiamai

• CLEVELAND BAR ASSOCIATION
• CUYAHOGA COUNTY BAR ASSOC.
• A. F. of L. — C. I. O.
• JOINT COUNCIL

LOCAL 41 D.R.I.V.E.
• CLEVELAND PRESS • P. D.

Jack Dudek, Chainman
3618 REIDHAM RD., CLEVE., OHIO

BONERS & SAUSAGE 
PROCESSORS 

EXPANSION PROGRAM 
Our increased scope of operation 
has opportunity for full time workers, 
no experience required būt preferred, 
fringe benefits provided.

APPLY BETWEEN 
10-12 noon or 3-5 PM 

26 KENDALL ST., 
NEW HAVEN, CONN.

Exit 49. Park at Turnpike, 
or call 203 469-1374

(I18-120)

WHAT OTHER Congressmen say: 
about Frances P. BOLTON

“What has been particularly appreciated by us all 
has been the skili, patience, and warm interest in 
the views of others which you have shovvn. Your 
leadership in a sensitive spot has made you re- 
spected and beloved by Democrats and Republi- 
cans alike.

“Looking forvvard to the šame olose and warm 
association vvith you in the years to come as we 
have erijoyed i n the past."

Peter H. B. Frelinghuysen, M.C.

Bolton for Congress Committee, D. W. Gropp, Campaig/i Manager 
6937 RavineDr., Mayfield, Ohio

5th District, New Jersey

Re-elect Frances P. BOLTON 
to CONGRESS

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

hrba per bet kurį autorizuotą atstovą ar 
skyrių.

HELP WANTED MALĖ

MILLWRIGHT Mechanic 
expd. Ability to read blue 
prints. 3rd shift. NE plant 
location.

CR0WN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf La. 

Philadelphia, Pa.
PI 4-4452.

(I 17-123)

FOREMAN
Shift work, mechanical apti- 
tude, able to supervise people. 
Textile exp helpful būt not 
necessary. Northeast plant lo
cation.

CROWN PRODUCTS 
2121 Wheatsheat Lane 

Philadelphia, Pa.
PI 4-4452

(117-123)

HELP WANTED MALĖ

FEMALE

REGISTERED NURSES

for 320 bed hospital in a Uni
versity City for all services 
and all shifts. Tuition reim- 
bursement plan designed for 
ūse at Michigan Statė Univer
sity. Visit us at our expense. 
Write of phone collect Person
nel Dept., St. Lawrence Hospi
tal, Lansing, Michigan.

117-119)

MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

DIE CAST DIE MAKERS
* PANTOGRAPH OPERATORS
* MILL OPERATORS

Full Benefits — Steady — Overtime. 
Apply 

MASTER MOLD & DIE INC. 
12667 Marion, Detroit 39, Mich.

(116-125)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
lst CLASS SKILLED 

SURFACE GRINDER HANDS 
BENCH HANDS

ALSO
EXPERIENCED 

DESIGNERS
&

DETAILERS
Permanent positions, day work, over
time & benefits.

A A GAGE INC.
350 FA1R ST. 

FERNDALE, MICH.
2 blocks E. of Woodward,

1 block N. of 8 Mile.
(117-119)

WANTED JOURNEYMEN or 
lst CLASS SKILLED

AUTOMAT1C Screw Machine Set-Up 
Operator for Cones. You would have 
top seniority because you would be 
the only Set-Up man. We produce 
parts primarily for our own end 
product. Guaranteed steady work, 
good wages and fringe benefits and 
plenty of overtime. 8503 Manhattan, 
Hamtramck, Michigan. TR 1-7798.

(I17-118)

HELP WANTED MALĖ

PRESS OPERATORS 
MECHANICS, SHEET METAL 

MEN TO SET-UP 
HELPERS & TRAINEES

Opportunity to learn fabrication of 
steel and aluminum products, with 
possibility to advance to high salary. 
AU benefits.

Call at — FALSTROM CO. 
MAIN & MARIETTA AVĖ., 

PASSAIC, N. J.
PHONE (201) 777-0013

An Equal Opportunity Employer 
117-119)

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 100 

FOUNDRY 
PERSONNEL 

Now accepting applications 
for the following 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)

CHEM. OPER. TRAINEE
For General plant Work 

(2nd & 3rd Shifts) 
GOOD SALARY

— Liberal Co. Benefits — 
Call for Appt.:

M1LLMASTER CHEM1CAL CORP. 
I 1 Summit Avė., 

Berkeley Heights, N. J.
464-1200 

(117-120)

FEMALE HELP

REGISTERED NURSES 
AND

REGISTERED NURSING 
ASSISTANTS

APPLICAT1ONS are invited from 
Registered Nurses and Registered 
Nursing Assistants who are interest- 
ed in returning to "nursing at the 
bedside" in a well-equipped general 
hospital. Excellent starting salaries 
and fringe benefits now. Further in- 
crease January I, 1967. Residence 
accommodation if desired. For full 
particulars write to:

DIRECTOR OF NURSING, 
SIOUX LOOKOUT 

GENERAL HOSPITAL 
P. O. BOX 909,

SlOUX LOOKOUT, ONTARIO
(117-120)

PLASTICS PROF1LE EXTRUS1ON 
ENGINEER — Man with at least five 
years practical background with 
know-how for extruding plastic pro- 
files and design of dies, jigs, and 
fixtures for automotive and other end 
uses. Good experience acceptable in 
lieu of degree. Salary commensurate 
vvith experience. A real challenge to 
put you r knowledge to work in a 
ground floor opportunity with a es
tablished plastics processing com
pany.
Contact: Director, Administrative
Division.

PH1LLIPS PRODUCTS CO.. INC.
A Subsjdiary of Phillips Petroleum 

Company
1500 E. North Territorial Road 

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

An Equal Opportunity Employer 
( I 15-121)

EXP. MACHINISTS
FULL T1ME—GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FR1DAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(114-130)

OPPORTUNITY FOR PROFESSIONAL 
HELP MALĖ OR FEMALE

MEDICAL TECHNOLOGIST
Registered or Eligible for registration with A.S.C.P. Age open. Salary 
commensurate with experience. 5-day week. Monday ihrough Friday, 
8:30 to 4:30.

ALSO
REGISTERED NURSES

FOR ALL SHIFTS
Good salary. Plūs differential. Fringe benefits, paid holidays, vacation 
with pay, siek leave, good retirement plan. Ali positions subject to 
County Division of Ohio Statė Personnel.

APPLY CALL OR WR1TE TO MRS. LEWIS 
BENJAMIN KRANK LIN HOSPITAL

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

We Invite 
Your Sayingt SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

JomjA F. Gribualu. Extc. Secv.
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILL1NOIS 60650

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

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS
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THE PEOPLE SAY-
Dear Mrs. Bolton:
I have mailed by absentee bal- 
lot from Vietnam and have 
east my vote for you for these 
reasons:
“(a) I likę the job you are do- 
ing in Congress, and feel that 
it is best that you continue to 
represent me in Congress.
“(b) In revievving your record, 
I find that your votes on legis- 
lation have been rendered 
wisely, and reflect a strong 
concern against inflation, and 
areagainst measures which are 
designed to be ‘vote getters’. 
“(c) Each time I have vvritten 
you giving my viewpoints on 
various subjects, I did receive 
a reply from you, giving a sen- 
sible reply as to what action 
will or should be taken. This 
is more than I can say about 
representatives in whose dis- 
triet I used to live—who never 
even sent an acknowledgment. 
“Therefore I find I mušt ūse 
my vote as the best means of 
‘giving a big hand to a little 
lady’. I remain sincerely your 
constituent.”

S/Sgt. James T. Ward 
314th Air Division 
APO San Francisco 96570

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

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

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

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

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

ELECT... JUDGE

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS

THE
CLEVELAND
PNEUMAT1C

Tool Co.
3784 E. 78 St.

241-1700

* IGNAS VILENIŠKIS
Bostono Universitete stu
dijuojąs neolituanas, pa
sižymėjęs ir sportinėje 
srityje, žais Korp! Neo- 
Lithuania krepšinio ko
mandos sąstate prieš Cle 
velando Žaibo komandą.

Rungtynės įvyks Ca- 
thedral Latin sporto salė
je, lapkričio 6 d. 2 vai.p.
P.

FRANCES P.
BOLTON 

for
CONGRESS

NORMAN A.

FUERST
TO

COMMON PLEAS
COURT

• Judge, Municipal 
Court

(6 years)

• Statė Legislator
(6 years)

REIKALINGAS 
DARBINNKAS

Liejikas, prityręs bronza 
ir aluminijum. Spaudimo ir 
atleidimo darbas.

HOFFMAN BRONZE 
1000 Addison Rd.

(118-12J5)

* ŠV. KAZIMIERO 
Lit. Mokyklos visuotinis 
tėvų susirinkimas šau
kiamas šių metų lapkri
čio 6 d., sekmadienį, 11 
vai. 15 min., tuojau po 
lietuviškų pamaldų, mo
kyklos patalpose. Visi 
tėvai prašomi būtinai da
lyvauti.

Tėvų Komitetas
_* LIETUVOS LAIS

VES SUKILIMO 25-rių 
metų minėjimas įvyks š. 
m. gruodžio mėn. 11 d. 
Šiam reikalui yra šau
kiamas susirinkimas š. 
m. lapkričio mėn. 6 die
ną 12 vai; Lietuvių Salė
je. Bus renkamas rengi
mo komitetas, aptaria
ma minėjimo programa 
ir kt. Visuomenė kvie
čiama susirinkime daly
vauti ir prisidėti patari
mu bei darbu prie šio 
svarbaus minėjimo.

D. W. Gropp, Campaign Manager 
6937 Ravine Dr., Mayfield, Ohio

Bolton for Congress Committee

* RUSSELL H. DA- 
VIS, kandidatas Ohio 
valstijos senatan, kandi
datuoja iš 21 distrikto ir 
yra to rajono gyventojas 
35 metus. Tai aukšto iš
silavinimo ir visuome
ninės patirties žmogus, 
baigęs Western Reserve 
pedagogiką ir Case Ins
titute technologiją. Pe
dagoginį išsilavinimą, 
šių laikų moderniškos 
technikos pažangą ir vi
suomeninį patirtį jis yra 
pasirengęs naudoti įsta- 
timdavystėje ir savo ži
nias aukoti visuomenės 
labui.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS ‘

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.

Perrinkite JUDGE JOHN J.

Remiamas:
• DEMOCRATIC PARTY
• CLEVELAND AFL-CIO
• INTERNATIONAL ASSOCIATION 

OF MACHINISTS
• TEAMSTERS JOINT COUNCIL
• CLEVELAND BAR ASSOCIATION
• CUYAHOGA BAR ASSOCIATION

X JOHN J. McMAHON
Wm. F. Tanski, Chmn., 8203 Medina Avė.

X| NORMAN A. FUERST
Neil J. O'Donnell, Chmn., 6511 Fir Avė.

CUYAHOGA COUNTY VOTERSII
LAIKYKITE ...

JUDGE
HARRY T.

MARSHALL
COMMON PLEAS 

COURT
(Term Ending Jan. 2, 1969)

25 metai VISŲ PRIPAŽINTO DARBO

• War Veterans Bar Assn.
» Labor: A.F.L.-C.I.O. & M.E.S.A.
• Teamsters Council, D.R.I.V.E.
• Citizens League

Remiamas:
• The Cleveland Press
• The Plain Dealer
• Cleveland Bar Assn.
• Cuyahoga County Bar Assn.

X HARRY T. MARSHALL
Tom Flynn, Chairman, 3407 West 150th St., Cleveland, Ohio

E L
RUSSELL

DAVIS
STATĖ SENATOR

21 st District
Endersed by The Press & Plain Dealer
Committee to Elect Russell Davis, Russell W. Jelliffe & 

Middleton H. Lambright, M. D., co-chairmen, 
1088 Parkside Road, Cleveland

NĖRA PAKAITALO PATIRČIAI
PALAIKYKITE

TEISĖJĄ
JOHN L.

MAXWELL
Common Pieas Court 

(Demostic Relations)

• SUGEBĄS • PRITYRĘS • BEŠALIŠKAS

— Remiamas —
CLEVELANDO IR CUYAHOGOS APSKR. TEISININKŲ 
S-GŲ, PLAIN DEALER, PRESS, A.F.L.-C.I.O. INTER
NATIONAL TEAMSTERS, D.R.I.V.E., M.E.S.A.

BALSUOKITE Už TEISĖĄ

X JOHN L. MAXWELL
Richard M. Brown, Campaign Manager 

1039 Sheraton-Cleveland Hotel

DRIVERS 
WANTED

for established routes 
UNIFORMS FURNISHED 
STEADY W0RK — NO 

LAYOFFS
PAID VACATIONS

APPLY IN PERSON 
9:30 A. M. to 11:30 A. M. 
1:30 P. M. to 3:30 P. M.
PIONEER LINEN 

SUPPLY CO. 
3611 Payne Avė.

Ask for Mr. O’DONNELL 
(118-120)

$16,300 
NAUJI!

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

VINE RE A LT Y 
35165 Vine St. 
Tel. WH 2-4440

(118-120)

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componetits
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

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

GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuftity Employer

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William 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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NEO-LITHUANIA
ŠVENTĖ

LST Korp! Neo-Lithu
ania Chicagoje Valdyba 
praneša, kad Korpora
cijos metinė šventė Chi
cagoje , lapkričio 12 d. , 
rengiama sekančia pro
grama:

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

BarbaraArmonas f
A. L. Nasvytis LnhS

die Tranen
NEPAMIRŠKIT ATNAUJINTI

inMoskau

KAZIMIERAS IR JOSEPHINE KRIŠČIŪNAI, spalio 23 dieną at
šventė auksinę savo vedybinio gyvenimo sukaktj. Ją garbei tą die
ną Jonyno salėje buvo suruoštos vaišės su menine programa, ku
rią išpildė solistai Algirdas Brazis, Ona Skevers ir Giedrienė. Pa
rengime dalyvavo virš 200 svečių iš Chicagos ir Beverly Shores, 
kurių tarpe matėsi Dr. Pijus Grigaitis, Leonardas Šimutis, Myko
las Vaidyla, Beverly Shores miesto galva C.H. Wheeler ir kiti. 
Kongresmanas C.A. Halleck, Generalinis Konsulas dr. P. Daužvar- 
dis ir SLA prezidentas Povilas Dargis atsiuntė sveikinimo laiškus.

Pažymėtina, jog abu sukaktuvininkai savo laiku yra prisidėję 
prie Dariaus-Girėno ir Vaitkaus skridimo J Lietuvą ir Lietuvos 
Sporto Olimpijados suorganizavimo, ta proga patiems atvykstant 
į Lietuvą.

Šiuo metu abu Kriščiūnai gyvena savo naujuose namuose Beverly 
Shores, Ind., kur yra aktyvūs lietuviško Klubo nariai, rėmėjai ir 
steigėjai. Išaugino dvi dukteris -- Kristiną ir Eleonorą ir susi
laukė septynetos anūkų. E. Masiulis

DIRVOS PRENUMERATĄ

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

X KEEP
JUDGECHARLES W. WHITE
Court of Appeals, Cuyahoga County 
EXPERIENCED • QUALIFIED • COMPETENT

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

BUS MOKAMA PRADEDANT T 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

utual 
ederal 
avings
2212 WEST CERMAK ROAD

CHICAGO, ILL. 60608
John J- Kazanauskas. Pres.

• ”Lass die Traenen in 
Moskau” — taip vokiškai 
pavadinta knyga ’Talik 
ašaras Maskvoj”, parašyta 
inž. A. Nasvyčio pagal Bar
boros Armonienės atsimini
mus iš jos pergyvenimų 
Lietuvą okupuojant ir 20 
metų kančių Sibire.

Gražiai ir vokišku kruop
štumu išleista knyga daro 
malonų įspūdį. Knygą išlei
do žinoma Ehren\virth lei
dykla Muenchene.

Malonu pastebėti, kad 
originaliai anglų kalba iš
leistoji knyga susilaukė 5 
laidų ir dar 1962 m. Double- 
day leidyklos knygų klubas 
tų metų sausio mėn. išrin
ko tą knygą iškiliausia, par
duodant savo nariams 
70.000 egz.

Iki šiol knyga, šalia lie
tuvių kalbos, išversta ir iš
leista — ispanų kalba (3 
laidos arba ‘ virš 100.000

Mirus

LEONUI GRINKEVIČIUI, 

jo žmonai, dukrai J. ir žentui BR. GEDIMINAMS 

reiškiame užuojautą

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

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

Visi neolituanai ir fili- 
jos šventėje dalyvauja su 
spalvomis.

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

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

egz.), portugalų ir dabar 
vokiečių kalbomis. Ruošia
masi išleisti 2 indų kalbo
mis: marathi ir gujarati.

Šiuo metu knygos išleidi
mu yra susidomėję olandų 
ir italų leidyklos. Knygos 
santraukos pasirodė ne tik 
Life žurnale, bet anglų, 
šveicarų ir olandų magazi
nuose.

Susidomėjimas tąja kny
ga nėra atslūgęs ir lietuvių 
tarpe. Dar vis užsisakoma 
per Dirvą tiek angliškoji 
laida (Leave Your Tears in 
Moscow, kaina $3.95), tiek 
ir lietuviškoji, išleista Vil
ties leidyklos Clevelande 
(Palik ašaras Maskvoj — 
kaina 3 dol.).

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

Ramanauskų šeima 
Clevelande

ATITAISYMAS:

Rašant apie naujus 
Korp! Neo-Lithuania na
rius buvo paminėta, kad 
Leonas Aželis yra bai
giamojoje gimnazijos 
klasėje. Iš tikrųjų, Le
onas jau trys metai kaip 
lanko Western Reserve 
Universitetą ir jau ku
rį laiką labai aktyviai 
reiškiasi korporacijos 
gyvenime. v.a.s.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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

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

HARTFORD
PILYPO NARBUTO 
ĮPĖDINIAMS

1965 metais Hartford,
Conn. mirė Pilypas Nar
butas r palikdamas šiek 
tiek turto, kurį galėtų pa
veldėti brolis Motiejus 
(Macek, Mathew) ir se
serys Teklė ir Maris, 
arba jųjų vaikai. Velio
nis buvo nevedęs, o su se
serimis ir broliu artimų 
ryšių nepalaikė. Apie 
seserį Maris turima 
nepatikrintų žinių, kad ji 
mirusi Lenkijoje 1944 
metais ir palikusi duk
terį Antaniną Davido- 
wicz.

Spėjama, kad brolis 
Motiejus ir sesuo Teklė 
arba jų vaikai, gyvena 
okupuoto j Lietuvoj.

Patys ieškomieji arba 
apie juos žinantieji pra
šomi rašyti Lietuvos Ge - 
neraliniam Konsulatui 
New Yorke:

Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd 
Street, New York, N. Y. 
10024.

DIRVOS 50 METU SUKAKČIAI PAMINĖTI

VAKARĄ-BALIŲ 
rengia ALT S-gos WORCESTERIO skyrius

š. m. lapkričio 26 d., 6 vai. vak. 
Maironio Parko salėje,

52 So. Quinsigamond Avė., Shrewsbury, Mass.
Minėjime kalbės Dr. A. BUDRECKIS. Programą išpildys V. BRAŽĖ

NAS, akomp. komp. JULIUI GAIDELIUI.
Po minėjimo — vaišės ir šokiai. Vietos ir apylinkių lietuvius maloniai 

kviečia atsilankyti.
Bilietu kaina — 3 dol.

MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

WHAT OTHER Congressmen say: 
about Frances P. BOLTON

Vernon W. Thomson, M.C.
3rd District, Wisconsin

Re-elect Frances P. BOLTON 
to CONGRESS

M 
F
S

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ 
Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos

Nuo spalio mėn. 17 d. 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15,000.00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

Kuršėnuose atidaryta 
nauja muzikos mokykla 
vaikams. Dabar Lietu
voj jau 48-nios tokios 
mokyklos. (E)

Roger Cloud saugo jusu mokesčiu dolerius...
Statė Auditor yra valstijos pareigūnas, 

prižiūrįs virš bilijono dolerių jūsų sumokė
tų mokesčių išleidimą kiekvienais metais.

Statė Auditor Roger Cloud, buv. valstijos 
atstovų rūmų pirm.,stropiai žiūri, kad kiek
vienas centas buvo sunaudojamas pagal 
įstatymus ir tinkamam reikalui!

Balsuodami atiduokite savo balsą už są- 

žininkumą —

IŠRINKITE

STATĖ AUDITOR
— ROGER CLOUD FOR STATĖS AUDITOR COMMITTEE —

Julius Smetona. 1704 Lee Rd.. Cleveland, Ohio. 371-4675

X Roger Cloud
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