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Lietuvoj greit 
laikraščius 
'perskaito'...

Spalio 18 d. vilniškė 
Tiesa paskelbė skir- 
sianti premijas savo 
prenumeratos platinto
jams. Pažadėjo iš viso 
šešias premijas: vieną 
200 rublių, dvi po 150 
ir tris po 100. Jos bū
siančios skiriamos at
sižvelgiant į tai, kiek 
mieste ar rajone yra 
Tiesos prenumeratorių 
tūkstančiui gyventojų, ir 
kiek jų bu s padidėję nau
jų-

Dabar Tiesos prenu
meratorių Lietuvoj yra 
maždaug tiek, kaip buvo 
vokiečių okupacijos me
tais vokiečių cenzūruoja
mos Ateities. Jų tada ir 
dabar daug dėl panašios 
priežasties: nėra ką ki
tą skaityti. Tačiau yra 
du skirtumai. Vienas — 
vokiečių okupacijos me
tais okupacinė valdžia ke
lis pačių lietuvių leidžia
mus ir redaguojamus 
laikraščius tik stropiai 
prižiūrėjo, o dabar laik
raščius valdžia per savo 
įgaliotas bei kontroliuo
jamas institucijas ir lei
džia. Todėl dabar laik
raščiuose daug mažiau 
tepasitaiko "nevaldinės" 
medžiagos, ir skaitytojai 
dabar laikraščius daug 
greičiau "perskaito". At
skirti, kas skaitytina ir 
ties kuo neverta nei su
stoti, Lietuvoj žmonės 
dabar esą jau išmokę 
greičiau, negu, pavyz
džiui, amerikinių laik
raščių skaitytojas atski
ria straipsnį nuo skelbi
mo. Kitas skirtumas — 
vokiečių okupacijos me
tais lietuviai savus, nors 
vokiečių ir instruktuo
jamus bei cenzūruoja
mus, laikraščius prenu
meravo ar pirko patys, 
leidėjai beveik neturėjo 
platinimo tinklo, o dabar 
Tiesos bei kitų laikraš
čių prenumeratą primyg
tinai siūlyti yra įparei
goti visi laiškanešiai, 
komjaunuoliai ir net įs
taigų bei įmonių algų iš- 
mokėtojai. "Spaudos pla
tinimo premijos" jiems 
siūlomos už didesnį 
įkyrumą, einant tas pa
pildomąsias tarnybines 
pareigas. (ELTA)

Kada 'užsienis' 
kaltas...

Vilniškės Tiesos re
daktoriai skuba pasiaiš
kinti, kad "Žalgirio" ope 
ros staigiame pavadini
mo pakeitime "Dviem ka
lavijais" nesą jokios po
litikos. Tai, esą, ne nau
jiena, nes ir Žalakevi- 
čiaus filmas pirma ma
nytas pavadinti "Lo
kiais", paskui "Teroru" 
kol, pagaliau, sustota 
ties pavadinimu "Niekas 
nenorėjo mirti".

Kaip tik šiuo pasiaiš
kinimu Tiesa ir sunkia

Veiklūs ALTS-gos East St. Louis skyriaus nariai praėjusią vasarą gausiai dalyvavo Pavergtų Tautę 
parade St. Louis mieste, o dabar ruošiasi suaktyvinti kultūrinę veiklą. Netrukus įvyks visuotinis su
sirinkimas, kuriame bus renkama nauja valdyba ir priimtos ateities veiklos gairės. Naujųjų metų su
tikimą skyrius Šiais metais rengia, kaip ir pernai, riterių menėje. Nuotraukoje skyriaus nariai p. 
Gumbelevičių sodyboje. Sėdi iš kairės: J. Miliukevičius, A. Paulikaitis, J. Gumbelevičienė, B. Tiškus, 
O. Dagienė, J. Gerčienė. Stovi: A. Pauliukąitienė, V. Tervydienė, dr. P. Švarcas, A. Švarcienė, J. Gum- 
belevičius, A. Gerčys ir VI. Tervydis.
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RINKIMAI IR UŽSIENIS
PRIEŠAI IR DRAUGAI NEKANTRIAI LAUKIA 
RINKIMŲ REZULTATŲ, TIKĖDAMIESI ĮSPĖ
TI TOLIMESNĘ AMERIKOS POLITIKOS LINI
JĄ. — TAS UŽDAVINYS TAČIAU NĖRA TOKS 
LENGVAS, KAIP Iš PRADŽIŲ GALI PASIRO
DYTI, NES VIENO AR KITO KANDIDATO IŠ
RINKIMAS NĖRA SUSIJĘS SU UŽSIENIO PO

LITIKA.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------

"Didelis netikėtumas 
šių metų rinkimuose yra 
tai, kad Vietnamo karas 
daugumoje rinkimų vie- 

iš to (nepaaiškinto) pa
keitimo "politiką": pri
kiša, kad "užsieniuose" 
kažkas prasimanęs, kad 
"Žalgirio" pavadinimas 
buvęs uždraustas. Taip 
pasidarė progą "nusi
šypsoti" ir tą "užsienį" 
pavadinti melagiais...pa
tys pameluodami.

Pameluoti po Tiesos 
iškaba patogu, nes, nuo 
kitų slėpdami užsienio 
lietuvių spaudą, visada 
gali apie ją prasimany
ti, kas tik į galvą atei
na. "Užsienis" iš~ tikrų
jų nemanė, kad "Žalgi
rio" vardas Lietuvoj 
uždraustas minėti (ka
dangi gerai žino, kur 
ir kaip jis minimas), 
bet spėliojo, kad ope
ros vardas staiga pa
keistas, galbūt, dėl to, 
kad rusiškai šiuo atve
ju versti jis nepatogus. 
Mat Žalgiris (ta vieta, 
kur buvo mūšis su kry
žiuočiais) rusiškai va
dinamas neišverstu vo
kišku vardu — Griun- 
vald. Žalgiris rusams 
nesuprantamas, o vokiš
ku vardu naudotis šiuo at
veju tikrai nepatogu. O 
kad Vilniuje dabar svar
bu turėti visiems daly
kams rusiškus vardus, 
tai niekam ne paslaptis** 
Ši "politika" sukurta ne 
tuose "užsieniuose", ku
riuos Tiesa stengiasi įs
kųsti savo skaitytojams.

(ELTA) 

tų yra mažas klausimas, 
bet yra didelis pavojus, 
kad Hanoi, Pekinas ir 
Maskva gali aiškinti rin
kimų rezultatus kaip pro
testą prieš karą" — su
sirūpinęs samprotavo 
New Yorko Times Ja- 
mes Reston.

Iš tikro, renkant 6.800 
valstijų seimelių atsto
vus, 35 gubernatorius, 
35 JAV senatorius ir 435 
kongresmanus, Vietna
mo karas, nors jis gal ir 
labai rūpi JAV pilie
čiams, nėra faktorius, ku
ris nulems vieno ar kito 
žmogaus išrinkimą, 
nors yra ir keletas iš
imčių. Juk ir dauguma 
respublikonų yra už tai, 
kad būtų kariaujama, ir 
tai dar smarkiau, tokiu 
būdu respublikonų vie

Jie susirado sau vadą...

noks ar kitoks laimėji
mas (opozicijos partija 
paprastai per tokius rin
kimus, kada nerenkamas 
prezidentas, laimi per 40 
vietų atstovų rūmuose), 
nereiškia nepasitenkini
mo karo vedimu. Pagal 
paprastai gana tikslų 
Harris viešosios nuo
monės tyrinėjimą, pre
zidento karo vedimo bū
dui pritaria 2/3 visų ame
rikiečių.

Be to, amerikiečių rin
kikams rūpi ne tik karas ( 
bet ir, pavyzdžiui.smar
kėjanti infliacija, nors 
kol kas dauguma jos dar 
nejaučia ir džiaugiasi gy
venimo gerove ir kylan- 
čiom algom. Didelį vaid
menį rinkikų nusistaty
me vaidins ir rasinė pro
blema, ypač miestuose, 
kur neseniai vyko riau
šės. Pagaliau, toliau 
galvoją yra susirūpinę 
ir nepaprastu prezidento 
galios išaugimu. Visas 
politinis balansas, kurį 
taip apsaugoti norėjo 
amerikinės santvarkos 
kūrėjai, šiandien yra ge
rokai pairęs, prezidento 

(Nukelta į 2 psl.)
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BOSTONO TAUTININKAI RUOŠIASI 
PAMINĖTI DIRVOS SUKAKTĮ
Spalio 28 d. Tautinės 

Sąjungos namuose įvyko 
pirmas rudens sezono 
ALTS Bostono skyriaus 
narių susirinkimas. Sky
riaus pirmininkas Br. 
Utenis susirinkimui ves
ti pakvietė Vyt. Izbic- 
ką, sekretorium A. Li
leikį. Praėjusio susirin
kimo protokolą perskai
tė skyriaus sekretorius 
P.G. Ambraziejus. Sa
vo pranešime pirm, Bro 
Utenis pažymėjo, kad va
saros laikotarpyje mirė 
skyriaus narys St. Ja
kutis. Į skyrių įstojo nau
jais nariais A. Lileikis, 
J. Bakšys, R. Rentelis ir 
V. Kazakaitis. Gegužės 
mėn. 30 d. skyriaus val
dybos buvo aplankyti ir 
papuošti gėlėmis miru
sių skyriaus narių kapai 
Bostono kapinėse. Su
ruošta Joninių šventės
minėjimas , kurio metu 
pagerbtas skyriaus gar
bės narys Jonas Kas- 
mauskas.

Rugsėjo mėnesį sa
vuose namuose buvo su
rengta dailininko Janu- 
šo meno paveikslų pa
roda, kurią savaitės lai
ku aplankė 280 žmonių 
ir nupirko 30 paveikslų.

Spalio 8 d. skyriaus 
valdybos ir kultūrinių su
batvakarių komisijos na
riai, įvertindami sky
riaus garbės nario, rašy
tojo Stasio Santvaro ne
pamirštamą įnašą tauti
nės kultūros ugdyme ir 
kultūrinių subatvakarių 
planavime, susirinko jo 
naujos rezidencijos sode
lyje ir pasodino simbo
linę eglaitę kaip nuošir
džią padėką ir prisimini
mą broliškos draugystės 
Amerikos žemėje. Po so. 
dinimo apeigų pirm. Br. 
Utenis perskaitė ir įtei
kė p.p. Santvaramsme
niškai paruoštą adresą.

Po to malonios šeimi
ninkės p. A. Santvarie- 
nės svečiai buvo pavai
šinti kavute, kurios me
tu vyko pašnekesiai, daly
vaujant ir kaimynams p. 
p. Aleksandrai ir Anta
nui Gustaičiams.

Sąjungos laikraščiui 
Dirvai paremti, atžy-

mint jos 50-ties metų 
spaudos darbo auksinę 
sukaktį,susirinkimas nu
tarė rengti vakarą š.m. 
gruodžio 10 d. (šeštadie
nį) Tautinės Sąjungos na
muose. Pagrindiniu kal
bėtoju minėjime pakvies
tas teisin. A. Diržys iš 
New Yorko. Meninė pro
grama iš vietinių pajė
gų*

Vasaros metu atlikti 
kai kurie Tautinių namų 
remonto ir pagražinimo 
darbai. Juos atliko namų 
administratorius A. Vilė- 
niškis, padedant talkos 
būdu K. Adomavičiui, E. 
Cibui, P. Ambraziejui, 
Z. Lendraičiui, J. Vaič- 
jurgiui, J. Stasiūnui, Jo 
Vizbarui, T. Janukėnui, 
A. Griauzdei, A. Bačiu- 
liui. Namų remonto išlai
doms padengti aukojo 
Br. Utenis $10, P. Ausie-
jus $10, A. Griauzdė $5,
P. Andriulionis $5.

Iš kultūrinių subat
vakarių planavimo ir 
veiklos pranešimą pada
rė pirmininkas inž. Ed. 
Cibas.

Lapkričio mėn. subat- 
vakaris įvyks Tautinės 
Sąjungos namuose lap
kričio 19 d. Jame paskai
tą tema "Dailininko įna
šas į Amerikos meno kul
tūrą", skaitys Vytautas
K. Jonynas.

Susirinkimas buvo gau
sus ir gyvas savo disku
sijomis aktualiais klau - 
Simais ir tautinės spau
dos reikalais. Po jo sekė 
kavutė ir laisvi pašneke
siai.

* LIETUVOS KARIUO
MENES atkūrimo šven
tės minėjimas įvyks š. 
m. lapkričio 20 d. (sek-

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

* PREZIDENTAS JOHNSO- 
NAS paskelbė turėsiąs porą ne
sunkių operacijų, kurios vistik 
jam neleisią aktyviai dalyvau
ti rinkiminėje kampanijoje. Jau 
lapkričio 4 d. prezidentas iš
skrenda į savo dvarą Texase, 
kur ilgesnį laiką turės išbūti 
sveikatos pataisymui. Prezi
dento gydytojai pareiškė, kad 
prie operacijų reikalingumo pri
sidėjo ir jį išvarginusi kelionė 
po Azijos kraštus.

* JAV KARINE VADOVY
BE tikisi, kad prezidentas ne
sipriešins jos planams sustip
rinti Š. Vietnamo strateginių 
taikinių bombardavimui. Kai 
kurie ikišioliniai planai susi
laukė neigiamo atsakymo, ti
kintis ko nors palankesnio tai 
kai iš Manilos konferencijos.

* NEGRŲ DVASIŠKIŲ kon
ferencija Chicagoje išleido ma
nifestą, smerkiantį "juodosios 
jėgos" šūkius, smurtą ir nea
pykantą pilietinių teisių judėji
me. Manifeste pasisakoma už 
teisėtumo ir tvarkos kelią sie
kiant lygių teisių.

* Š. KORĖJOS spauda rašo, 
kad prezid. Johnsono vizitas P. 
Korėjoje reiškiąs pasiruošimus 
puolimams į šiaurę. Tuo būdu 
teisinamas Š. Korėjos karių įsi
brovimas šiapus demarkacijos 
linijos nužudant 6 JAV karius.
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Jei II Pas. karo pradžioje vokiečių aviacija dominavo ore ir 1940 metais visiškai nušlavė Rotter- 
damą, tai 1945 m. 28,000 anglų ir amerikiečių lėktuvai nedavė ramybės vokiečiams. Vien vasario 22 
d. "Clairon" operacijoje dalyvavo 10,000 sąjungininkų lėktuvų, kurie iki 90% sunaikino Vokietijos ge
ležinkelius. Vėliau, kasdien 2000 ar 3000 sąjungininkų bombonešių puldavo Vokietiją ir daugelis jos 
miestų pasidarė panašūs į ugniakalnių kraterius.

Paskatinės II Pasaulinio karo dienos (i)

Hitleriui nebeliko gerų generolų
Vokiečių kariuomenė II Pas. kare parodė retą ištvermingumo pa

vyzdi. Kariai, net jau žinodami, kad karas pralaimėtas ir Vokietija 
bus padalinta, dar didvyriškai laikėsi prieš bolševikų puolimą, tikė
damiesi, kad anglo-saksai neleis raudonajai armijai įsiskverbti i 
Europos širdį.

Nuo šio numerio pradedame spausdinti reportažą apie pasku
tines hitlerinės Vokietijos dienas. Čia sužinosite, kaip sąjunginin
kai dar prieš Jaltą pasidalino Vokietiją, kodėl generolas Eisenho- 
weris neleido amerikiečiams užimti Berlyno, kodėl neatsiklausęs 
Washingtono ir Londono jis kreipėsi į Staliną.

Berlynas, kuriame 
1939 m. gyveno 4 mili
jonai žmonių, II Pas. ka
ro pabaigoje beturėjo tik 
600,000 vaikų, senių, su
žeistų ir 2 milijonus mo
terų. Jis buvo pasidaręs 
tikru moterų miestu.

Aukštieji nacių parei
gūnai ir turtingieji jau 
buvo pasitraukę į pie
tus, ieškodami sauges
nės vietos. Pasilikusie
ji laukė diena iš dienos 
Berlyno kritimo ir klau
simas buvo tik, kas pir
mas užims miestą: rusai 
ar amerikiečiai?

Berlyniečiai, kurie 
pradžioj beveik kiekvie
ną dieną kumštimis grū
mojo at skrendantiems 
bombarduoti miestą ang
lų ir amerikiečių lėktu
vams, dabar apie anglus 
ir amerikiečius kalbėjo 
kaip apie išlaisvintojus. 
Jie nenorėjo tikėti, kad 
anglai ir amerikiečiai 
leis Berlyną užimti ru
sams. Jie net buvo pasi. 
ryžę padėti vakarie
čiams greičiau pasiekti 
Berlyną, ieškojo būdų su
laikyti bolševikų tvaną, 
kad tik amerikiečiai at
vyktų anksčiau rusų.

Bet Berlyne, kaip ir. 
galima buvo tikėtis, bu
vo dar tokių, kurie ne
norėjo sutikti, kad-vis
kam jau atėjo galas ir 
tikėjo, jog Vokietija dar 
laimės karą. Tai buvo 
nacionalsocializmo fa
natikai su savo vadu 
Hitleriu priešakyje.

Ar dar galima buvo 
išgelbėti Berlyną? Nau
jasis jo komendantas 
gen. Helmut Reymann 
mažai tam tikėjo. Kur 
jis galėjo gauti tankų, 
patrankų ir kariuome
nės. Bet visvien jis da
rė viską Berlyno išgel
bėjimui. Istorijoje juk 
buvo pavyzdžių, kada 
pralaimėjimas atrodė 
neišvengiamas, mūšiai 
baigėsi pergale. Ar Vie

na nebuvo stebuklingai 
išgelbėta nuo turkų 1683 
metais?

Bet gen,. Reymann ste
buklo nelaukė. Jis žino
jo, kad Berlyno likimas 
priklauso nuo vokiečių 
armijos' stiprumo, kuri 
laikėsi prieš rusus prie 
Oderio, ir tos armijos 
vado gabumų.

Didieji vadai, kaip 
Rommelis, von Runds- 
tedtas, von Kluge, von 
Man šteinas, jau buvo 
dingę. Vieni jų mirę, ki
ti pažeminti arba atsar- 
gon paleisti. Tačiau tuo 
metu vokiečių tauta bu
vo reikalinga didelio va
do. Kur galima buvo ras
ti tokį žmogų, kai Hitle
ris valymais išretino ka
rininkų eiles?

***
Kai iš Berlyno auto- 

mobilų vilkstinės su pa
bėgėliais slinko į pie
tus, priešinga kryptimi 
sunkiai skverbėsi Wehr- 
machto štabo automobi
lis su armijų grupės va
do vėliavėle.

Šalia šoferio sėdėjo į 
avies kailinukus įsisu
pęs generolas Gotthard 
Heinrici, liūdnai žiūrė
damas į pravažiuojamas 
apylinkes. Jis gerai pa
žinojo šį kelią, kaip ir 
visi Vokietijos genero
lai. Jo giminaitis mar
šalas von Rundstedtas 
kadaise tą kelią ironiš
kai pavadino "Der Weg 
zur Ewigkeit". Kiek aukš - 
tųjų karininkų šis kelias 
nuvedė į nemalonę. Tik
rumoje tas kelias vedė 
į Vokietijos karinių jė
gų vyriausią štabą, kuris 
buvo per 20 mylių nuo 
Berlyno. Mažai buvo 
žmonių,kurie žinojo kur 
buvo Hitlerio vyriau
sias štabas. Net apy
linkės gyventojai neži
nojo, kad nervinis Hitle
rio centras paslėptas 
miškelyje prie Zosseno 
miestelio. 

dėl apsiausto, nors jų tu
rėjo keletą, visad jis ne
šiojo avies kalmukus. Ke
lionėje jis nemėgo ve
žiotis didelės gardero- 
bos ir visad būdavo tik 
su viena uniforma, ku
rią nešiodavo iki pasku
tinės siūlės.

Bet jei Heinrici netu
rėjo generolo išvaizdos, 
tai jis buvo tikras ge
nerolas iki panagių. Ka
reiviams jis buvolegen- 
darinė asmenybė.

1941 m. šaltis sukaustė 
prie Maskvos Hitlerio 
ofenzyvą. Visame fronte 
1,250,000 vokiečių karių, 
lengvai aprengtų, staiga 
susidūrė su aštria žie
ma. Ir tuo metu 100 rusų 
divizijų puolė vokiečius. 
Vienu metu net buvo kilęs 
klausimas, ar vokiečiai 
nesusilauks Nepoleono 
armijos likimo. Reikėjo 
stabilizuoti frontą ir šis 
sunkus darbas buvo pa
vestas generolui Hein
rici. 1942 m. sausio 26 
jis pasiėmė vadovauti 4- 
tos armijos likučiams, 
kuri buvo centre prieš 
rusų puolimus. Bet koks 
atsitraukimas kėlė pavo
jų šonuose esančioms ar
mijoms. Heinrici karei
viai krito ne tik nuo rusų 
kulkų, bet ir nuo šalčio. 
Tačiau jis atsilaikė de
šimt savaičių, griebda
masis visokių priemo
nių. Prie Maskvos jis pa
rodė vieną taktiką, kuri 
padarė jį garsiu. Kai tik 
jis pajusdavo, kad rusai 
darys puolimą kuriame 
nors sektoriuje, naktį ati
traukdavo savo kariuo
menę į naujas pozicijas 
per 2 ar 3 km. į užnu
garį. Tokiu būdu rusų ar
tilerijos ugnis būdavo nu
taikyta į tuščią vietą. 
Puolimas prarasdavo sa
vo efektą, nes kariai bū
davo nepaliesti ir pasi
tikdavo priešą. Po to vėl 
užimdavo savo pozici
jas. Bet čia buvo labai 
svarbu žinoti kada ru
sai puls. Dėka žvalgy
bos, belaisvių apklausi
nėjimo ir ypač dėl sa
vo šeštojo jausmo, Hein
rici sugebėjo nustatyti 
matematišku tikslumu 
puolimo valandą.

Bet ne visada lengva 
buvo naudotis šia tak
tika. Hitleris sodinda
vo kalėjiman ir net su
šaudė keletą savo ge
nerolų, kurie neklausė 
jo įsakymo priešui ne
užleisti nė vienos pė
dos. Tad tokios taktikos 
panaudojimas kartais ga
lėjo baigtis savižudys- 
te.

Hitleris jo dar nemė
go ir dėl kitų dalykų. 
Būdamas aristokratų kil
mės, jis lojaliai vykdė 
Hitleriui duotą priesai
ką, bet iš pat pirmos 
dienos tarp jo ir Hitle
rio įvyko susikirtimų 
dėl religijos. Heinrici, 
būdamas pastoriaus sū
nus, nepraleisdavo die
nos nepaskaitęs bibli
jos ar sekmadienį nenu
ėjęs bažnyčion. Tokia 
laikysena nepatiko Hit
leriui ir jam ne kartą 
buvo pasakyta, kaa jo 
religingumas nepriimti
nas nacionalsocializmui- 
Todėl jo pakėlimus da
rydavo nenoromis, kiek 
galima nutęsiant.

1943 m. Goeringas, ne
pakęsdamas Heinrici dėl 
religingumo, apskundė 
Hitleriui, kad 4-tai ar
mijai traukiantis Hein
rici neišpildė "žemės de
ginimo" įsakymo, palik
damas nesunaikintą Smo. 
lenską, ir nesugriovė ka

Ir gen. Heinrici kaip 
tik vyko į Zosseną.

Užpakalinėje sėdynė
je sėdėjo jo adjutantas 
kapitonas von Bilą, su 
kuriuo dar auštant išvy
ko iš Vengrijos, kur Hein
rici vadovavo pirmai vo
kiečių šarvuočių armijai 
ir vengrų armijai. Lėk
tuvas juos atskraidino 
iki čekų-vokiečių pasie
nio, o iš ten kelionę tę
sė automobiliu.

Zossene Heinrici tu
rėjo gauti instrukcijas 
dėl naujo vadovavimo. 
Nors jis dar nežinojo 
kur bus paskirtas, jautė, 
kad tai nebus vakaruose, 
o greičiau jam bus pa
vesta toliau suvedinėti 
sąskaitas su senu savo 
priešu — rusais. Heinri
ci tai laikė normaliu pa
skyrimu, nors ir mažai 
to troško.

Mažai vokiečių genero
lų turėjo kare patyrimo 
tiek kiek jis. Jis nebuvo 
toks išgarbintas herojus 
kaip Rommelis, bet jo 
vardas dažnai buvo mi
nimas mūšiuose. Jo ope
racijos tainebuvo garsio
sios ofenzyvos, bet bevil
tiški atsitraukimai. Jis 
buvo specialistas gyni
mosi strategijoje. Per 
visą karą, traukiantis 
nuo Maskvos ar Karpatų( 
jam būdavo pavedami 
sunkiausi sektoriai. Jis 
mokėdavo užsikabinti už 
pozicijų ir su tokiu smar
kumu kovodavo, kad jo 
pavaldiniai jį praminė 
"Unser Giftzwerg".

Kas jo nepažinojo, nie
kad iš pirmo žvilgsnio ne- 
pasakytų^ kad tai buvo di
delis generolas. Dėl sa
vo smulkaus ūgio jis 
labiau buvo panašus į 
mokyklos mokytoją, ne
gu į generolą. Dėl to ne
rimaudavo ir jo adjutan
tas, kad jis nesistengda
vo duoti savo išvaizdai 
armijos generolo išvaiz
dą. Kapitonas von Bilą 
nenustodavo marmėjęs 
dėl jo aprangos, ypač 
dėl batų ir tų avies kai
linukų. Generolas nemė
go aukštų batų, kokius 
dėvėjo vokiečių karinin
kai ir mėgdavo ant savo 
pusbačių uždėti auliu
kus, kokius nešiodavo ka
rininkai 1914 metais. O

tedros. Heinrici ramiai 
paaiškino, kad jei jis bū* 
tų padegęs Smolenską , 
tai jo kariuomenė nebūtų 
galėjusi atsitraukti per 
miestą. Toks paaiškini
mas nepatenkino nei Hit
lerio nei Goeringo, bet 
jis buvo užtenkamai pa
grįstas kariniu atžvil
giu, kad išvengti karo 
lauko teismo.

Bet Hitleris nebuvo iš 
tų kurie greit užmirštų. 
Heinrici pirmame kare 
buvo apnuodytas dujomis, 
tad dažnai sirgdavo vi
duriais. Hitleris po šito 
įvykio pasinaudojo pre
tekstu dėl sveikatos pa
leisti atsargon. Už kelių 
savaičių rusai pralaužė 
frontą toj vietoj, kur va
dovavo Heinrici.

Po aštuonių mėnesių 
jis vėl buvo pašauktas 
tarnybon ir paskirtas va
dovauti dviem armijom 
Vengrijos fronte,kur ru
sai veržėsi,o dabar štai 
vyko į vyriausiąjį štabą 
užimti naują vado
vavimo postą. Čia jis tu
rėjo prisistatyti vyr. šta
bo viršininkui genero
lui Guderianui.

(Bus daugiau)

Rinkimai ir 
užsienis...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rankose atsidūrus per 
daug valdžios ne tik dėl 
jo politinių sugebėjimų, 
bet ir technikos pažan
gos. Kalbant toliau su 
Restonu, reikia konsta
tuoti, kad "amerikiečiai, 
kaip giliai jie būtų su
sirūpinę Vietnamo karu, 
neskaito Vietnamo cent
rine rinkimų problema. 
Jiems gali nepatikti ka
ras, tačiau jis yra su 
jais susijęs gyvenimo 
faktas. Jie gali ir netu
rėti jokio entuziazmo 
Johnsonui, tačiau jie nie
ko jam negali padaryti 
per šiuos rinkimus.

Jie girdėjo daug ar
gumentų, kurių daugu
ma buvo per daug supras
tinti ar net perkompli- 
kuoti, ir tokiais atve
jais jie yra linkę kri
tišką (karo vedimo) klau
simą palikti prezidento 
kompetencijai".

Prezidentas prieš pat 
rinkimus pakilęs kelio
nėn po draugingus Azi
jos kraštus, ten turėjo 
dar daugiau užanga- 
žuoti Amerikos presti
žą ir pakartotinai paža
dėti nesitraukti, o ka
reivius jis net ragino 

totaliai laimėti — "co- 
me home with that coon- 
skin on the wall!

Bet, žinoma, Hanoi, 
Pekinas ir Maskva gali 
pasidaryti kitas išva
das negu mes čia. Chruš
čiovas blogai įvertino 
Kennedy. Jo įpėdiniai 
gali padaryti panašią 
klaidą, tuo labiau, kad 
prisipažinti pralaimė
jus yra labai nemalonus 
ir politiškai pavojingas 
dalykas.

Tokioje situacijoje, 
anot Restono, net pre
zidento kritikai namuo
se yra priversti eiti su 
juo, kad ir labai neno
romis, nes taikos gali
mybės atsiras tik tada, 
kai priešas bus įtikintas, 
kad amerikiečiai nenu
sileis.

BOSTONO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

madienį) sekančia tvar
ka:

1) 10 vai. ryto pamal
dos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės karius, sa
vanorius -kūrėjus ir par
tizanus Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčio
je So. Bostone.

2) 3 vai. p.p. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių 
Klubo III a Auditorijoje 
iškilmingas šventės mi
nėjimas. Kalbės Lietu
vos Konsulas Anicetas 
Simutis iš New Yorko.

Meninę minėjimo da
lį išpildys: Dainų ir hu- 
moro pynę solistas Vi
liu Bražėnas-Bražvilius 
iš Watertown, Conn. 
drauge su komp. J. GaL 
delio Bostono vyrų bal
sų sekstetu.

Šokiams gros Smito 
orkestras, veiks bufe
tas.

Minėjime lietuvių or
ganizacijos ir Amerikos 
Lietuvių Dariaus postas 
dalyvauja organizuotai 
su vėliavomis. Visi lie
tuviai kviečiami atsilan
kyti, prisiminti ir pa
gerbti mūsų žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

J.V. Sūdavas

HELP WANTED MALĖ

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., 
NI.\V HAVEN. CONN.

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

(118-120)
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mūsų širdžių jautrumas
Teko išgirsti per Lais

vės Žiburių radiją New 
Yorke dail. V. Vizgir
dos, ką tik atsilankiusio 
Lietuvoje, įspūdžius, ku
rie beveik nesiskyrė nuo 
kitų iki šiol vizitavusių 
pavergtą Lietuvą pasako
jimų, tačiau labai sky
rėsi nuo įspūdžių tų, ku
rie ten visą komunistų 
valdomą dvidešimtmetį 
gyveno ir tik dabar iš
vydo laisvę. Jis pabrė
žė, kad visi ten gyveną 
lietuviai prašė grįžus ne
kalbėti ir nerašyti nie
ko blogo ir neigiamo 
apie dabartinius laikus.

Dėmesio! Jau nebe pir
mas mūsų mielas tau
tietis grįžęs taip kalba 
ir buvęs aktyvus veikė
jas nutyla. Gi okupantas 
per savo spaudą — Tė
vynės Balsą — ir vi
sais kitais įmanomais 
būdais kviečia išeivius 
tėvynę lankyti. Taip lan
kydama mūsų visa veik
lesnioji visuomenės gru
pė nutils. Jų kvietimo 
tikslas aiškus. Juo dau
giau pradės lankytis, juo 
mažiau liks laisvame pa
saulyje balsų, kalbančių 
apie Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės at
statymą,- apie sovietinio 
okupanto lieuvių tautai 
daromą begalinę skriau
dą, apie tikrąjį jo veidą.

Nereikia didelės iš
minties suprasti šiuos 
okupanto kėslus, ypač 
pagyvenusiam lietuviui, 
taip gerai pažįstančiam 
ir daugeliui ant savo kai
lio išgyvenusiam savo 
tėvynės pavergėjo klas
tą.

Kai kas paskaito gautą 
iš ten eilėraštį ir sako: 
"skaitai ir jauti, kaip tie 
iš gimtojo krašto atėję 
žodžiai tiesiog už šir
dies griebia..."

Ar mūsų širdys jau 
atšalo, ar jausmai at
buko ir už tėvynės lais
vę kritusių partizanų žo
džiai nieko nebesako:

"Aš matau, gęsta 
žvaigždė manoji

Ir šešėliai išnyksta 
kovo j -

Nepamirškite broliaį 
artojai,

Savo brolio, kurs kri
to kovoj..." 

(Iš partizanų Laisvės Ko
vų Dainų).

Ar tie žodžiai tik Lie
tuvos artojams taikomi? 
Ar jie ne kiekvienam lie
tuviui skirti? Kas skaito 
iš pavergtos tėvynės ei
lėraščius, turėtų pa
skaityti ir prozą, kurio
je jie sukurti, pav.,

"... Į klausytojo šir
dį ir protą randa kelią 
tik protingas ir gilus 
propagandisto žodis..."

"Tarybiniai rašytojai 
ir žurnalistai — ištiki
mi Komunistų partijos 
pagalbininkai. Jie vado
vavosi ir vadovausis le
nininiais partiniais prin
cipais, visada ištikimai 
tarnaus tarybinei socia
listinei Tėvynei, prisi
dės prie jos didybės kė
limo, didesnio jos vaid
mens pasaulinėje kovoje 
už socialinę pažangą, 
už nacionalinį išsivada
vimą , už taiką ir tautų 
draugystę, už broliškos 
socialistinių nacijų šei
mos susitelkimą... (Tie
sa, 1966.X.1).

Paminėtinas J. Ais
čio apibūdinimas paverg
toj Lietuvoj šiemet iš
leisto almanacho "Po
ezijos Pavasarį":

"Asmenybės kulto lai
kai paliko keliolikos 
metų properšą. Ir kas 
pikčiausia, kad talentų 
ir tada nestigo, tiktai 
jie buvo (ir dabar yra) 
prievartaujami ir siste
mingai žudomi. Prievar
taujami primetamais 
siužetais, žudomi pa
sisekimu, dideliais tira
žais, stachano vi etiška
gamyba. Taip talentas, 
kaip neišplaukęs javas, 
nuvysta arba, kaip ru
gys į dirsę, talentas iš
virsta į grafomaną..."

"Rašytojas buvo ir 
yra administracijos 
ramstis ir įnagis. Lie
tuvio poeto poreikiai la
bai kuklūs. Kalnų vers
ti jie netiktai nemano, 
bet nei jauste nejaučia 
kiek saitas leidžia. Ta
čiau jau jis atbudęs, ne
ramus ir ieškąs". (Drau
gas, š.m. spalio 15 d.)

Lapkričio 19 d. įCle- 
velandą atvyksta chica- 
giškis Dainavos ansamb
lis su G. Veličkos muzi
kiniu veikalu "Nemunas 
žydi".

Rašyti apie žydintį Ne
muną, tai vienas malo
numas. Juoba, kad ir mie
las pažįstamasis Bronys 
Raila, lyg nujausdamas, 
savo laišką. rašytą šio 
straipsnio autoriui, už
baigė užuomina, kad 
mes, aukštaičiai, turim 
daugiau širdies ir sim
patijų upeliams ir me
džiams, prie kurių au
gome...

Bet simpatijos Ne
munui plaukė ir tebe- 
plaukia iš visos tautos 
ir išeivijos širdžių.

VL. RAMOJUS

O Tiesos vedamaja
me vėl rašoma:

"Veiksminga interna
cionalinio auklėjimo jė
ga yra literatūra ir me
nas. Tautų draugystė ir 
savitarpio pagalba kovo, 
j e už naują gyvenimą, 
anksčiau neregėti, bro
liški įvairių tautybių 
žmonių santykiai —ko
kia tai dėkinga ir įkvė
pianti tema rašytojams 
ir dailininkams, kino te
atro . ir muzikos veikė
jams! Socialistinio in
ternacionalizmo idėjų 
propagavimas turi užim
ti žymią vietą ir spau
dos puslapiuose, radijo 
ir televizijos laidose... 
Ugdyti nepakantumą bet 
kuriems nacionalizmo 
bei šovinizmo pasireiš
kimams ir atgyvenoms. 
Tuo tarpu dar neretai 
tenka susidurti su to
kiomis atgyvenomis, su 
nacionalinio ribotumo ir 
atskirumo tendencijo
mis, sprendžiant ūki
nės ir kultūrinės staty
bos klausimus"...

Šie visi sugretinti pa
sisakymai aiškiai paro
do, kad kiekvienas kraš
te likęs mūsų kūrėjas tu
ri suprasti, jog jis pri
valo kurti taip, kaip rei
kalauja visos Sovietų 
Sąjungos interesai.

Suprantama, mūsų šir
dys yra jautrios prie
spaudoj gyvenantiems 
broliams lietuviams ir 
jų kūrybai, kuri deja, 
neturi sąlygų laisvai pa^ 
sireikšti. Tą mūsų šir
džių jautrumą okupantas 
ir išnaudoja savo nau
dai , Graudindamas kvie
čia vizituoti, grįžus pra
šo blogai nekalbėti arba 
skelbti kūrybos laisvę. 
Taip ir nutyla balsai,at
verdami plačiau duris ko
munizmui plėstis ir nai
kinti mūsų tautą.

E. Čekienė

Matėm G. Veličkos 
"Nemunas žydi" tremti
nių stovyklose tuoj po 
karo, kai anomis dieno
mis Lietuvių Tautinis an
samblis jį vežiojo per vi
sas zonas, kur tik buvo 
lietuvių stovyklos. To
mis dienomis, kada mū
sų širdyse dar liepsnote 
liepsnojo gyvi tik ką pra
rastos Lietuvos vaizdai, 
kada mes opiausiai išgy
venom Lietuvoje Stalino 
vykdomą genocidą, gal ir 
sentimentalus, o vieto
mis ir kiek vulgarus 
"Nemunas žydi" visiems 
spaudė ašaras, kai sce
noje kėlėsi vienas po ki
to prabėgą Lietuvos vaiz
dai su masinėmis jauni
mo scenomis, jų daino
mis ir šokiais.

Tautiniam ansambliui 
baigus egzistenciją ir jo 
vadovams perėjus į Dai
navą, "Nemunas Žydi" 
tapo Dainavos ansamb
lio nuosavybe.

1951 m. Nemunas vėl 
pražydo Chicagoje, įku- 
rią persikėlė dauguma 
dainaviečių su veikalo 
autorium rež. G. Velič
ka, muzikiniu apipavida
lintojų muz. S. Sodeika ir 
kitais. Ir štai, sužydėjo 
anais metais Nemunas 
naujame žemyne. Vėl su 
dideliu pasisekimu spek
taklis nešė žiūrovų min
tis per platųjį Atlantą į 
žydinčią ir dainuojančią 
Lietuvą, į vaikystės ta
kus, į Nemuno pakran
tes.

Taip bėgo metai. Dai
navos ansamblis, kaip ir 
daugelis kitų gyvųjų me
no vienetų, nestovėjo vie 
tojo, bet savo veiklą žy
mėjo naujais muziki
niais veikalais, koncer
tais, kantatomis.

Pasaulio politinėje pa
dėtyje nesirodant jo
kiems šviesesniems pra
giedruliams, priartėjo 
ir Dainavos dvidešimt
metis. Jo belaukiant, 
1962 m. Los Angeles 
mieste mirė rež. G. Ve
lička. Dainavos meno va
dovas muz. S. Sodeika, 
žvelgdamas į ansamb
lio dvidešimtmečio su
kaktį, pramatė, kad ge
riausia būtų vėl pastaty
ti populiarųjį "Nemunas 
žydi", jį įvilkus į naują 
rūbą. Šiai minčiai prita
rė ir ansamblio valdyba. 
Bet 1964 m. Chicagoje į 
amžinybę iškeliavo ir 
muz. S. Sodeika, į Dai
navos ansamblio istori
ją neištrinamai įrašęs 
savo šviesų vardą.

Dainavos vairas ku
riam laikui atiteko į S. 
Sodeikos taip nuošir
džiai ruošto Alg. Šim
kaus rankas. Ansamblis

VIESEIHMI CHICAM PIRKITE GI JOJE NOBUItJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAŪTOVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSJTE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Canad. delux Wiskey ....:..........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.

pajuto, kad gyvybės krau
jas dar tebeteka jų gys
lose. O kai į Chicagą per
sikėlė S. Sodeikos amži
ninkas ir muzikos studi
jų draugas Petras Ar- 
monas, vėl prasidėjo nau
ja ir kūrybinga ansamb
lio darbymetė.

Naujasis vadovas ir 
įgyvendino a.a. S, Sodei
kos valią. "Nemunas žy
di" žodiniai buvo perko- 
reguotas, muz. J. Zda
nius jį pritaikė simfoni
nio orkestro palydai, pa
rašė melodingas uvertiū
ras, įvedė visai naujas 
dainas, kai kurias jų vi
sai negirdėtas, žodžiu, 
veikalą pagrindinai at
naujino. Žodinėje dalyje 
įvestas pasakotojo prolo
gas ir epilogas taip, kad 
veikalas sujungiamas su 
mūsų dienomis, mūsų 
padėtimi ir aplinka.

Chicagoje iškilmingai 
minint Dainavos ansamb
lio 20 metų sukaktį, at
naujintas "Nemunas žy
di" ir buvo du kartus 
pastatytas Marijos aukšt, 
mokyklos koncertinėje 
salėje. Nors viduržie
myje ir šaltyje, šmo- 
nių antplūdis buvo mil
žiniškas, salė toli gražu 
negalėjo visų norinčiųjų 
talpinti. Kiekvieną trau
kė savas lietuviškas vei
kalas su lietuvišku siu
žetu, dramine veikalo 
slinktimi, masinėmis, 
spalvingomis jaunimo 
scenomis Nemuno pa
krantėje ir nesibaigian
čiomis dainomis beitaut. 
šokiais. Tarp kitų, pa
grindinėse rolėse buvo 
jaunosios kartos solistė 
N. Linkevičiūtė, akt. L. 
Barauskas ir šimtas su 
viršum ansambliečių.

Simfonija ir baletas 
(dabar baletas išimtas) 
folkloriniame veikale 
gal ir įnešė tam tikrų 
kontrastų, bet masinės 
dainos, šokiai ir įžangi
nės uvertiūros atsklei
dė tikrai malonias ir ne
užmirštamas akimir
kas. Pati veikalo pabai
ga su įdomiu šviesų žais
mu ir masine choro dai
na "Šiaurės pašvaistė" 
parašyta S. Sodeikos - 
VI. Jakubėno, pasiekia 
kulminacinį punktą, pa
gauna kiekvieną žiūrovą 
savo muzikiniais ir tau
tiniais niuansais ir taip 
pabuvojęs porą valan
dų prie Nemuno, pasi
junti ta viešnage pilnai 
patenkintas, taip sunku 
pakilti iš salės ir grįž
ti į kasdienybę.

Toks tai Nemunas 
lapkričio 19 d. iš Chica
gos atplaukia į Clevelan- 
dą. Su didžiuliu ansamb
liu, su simfoniniu orkest
ru (Clevelando), su me
niškomis dail. J. Daug- 
vilos dekoracijomis. Ži
nau, kokių išlaidų reika
lauja 2 vai. Lietuvos at
kūrimas scenoje su tokia 
mase žmonių - svečių iš 
Chicagos, o ypač su sim
foniniu orkestru. Todėl 
LB Clevelando I apylin
kė, atsikviesdama Dai
navos ansamblį imasi di
delio ir tikrai kultūrin
go užmojo. Bet tas už
mojis nebus baisus, kai 
1000 žiūrovų susirinks 
pabuvoti prie žydinčio 
Nemuno, kai gėrėsis juo, 
plos ir kels ovacijas. 
Taip buvo Chicagoje, ti
kiu taip bus ir Clevelan
de, kur reziduoja visų my
limas Čiurlionio an
samblis, kur tiek daug

šviesuomenės ir geros 
valios lietuvių.

Nors kelis sykius esu 
matęs "Nemunas žydi" 
veikalą, bet, jei aplinky
bės leis, vyksiu su dai- 
naviečiais ir į Clevelan- 
dą pamatyti, kokiomis 
spalvomis ir kokiu 
džiaugsmu ten žydės tas 
mūsų visų pamiltas Ne
munas.

HELP WANTED MALĖ

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 

1 1 00 Prairie Avė. 
South Bend, Indiana 

An Equal Opportunity Employer 
(112-121)

PLASTICS PROF1LE EXTRUSION 
ENG1NEER Man with at least five 
years practical background with 
know-how for extruding plastic pro- 
files and design of dies, jigs, and 
lixtures for auloniotive and other end 
uses. Good experience acceptahle in 
lieu of degree. Salary commensurate 
with experience. A real challenge to 
put your knovviedge to work in a 
ground floor opportunity with a es
tablished plastics processing com
pany.
Contact: Director, Administrative
Division.

PHILL1PS PRODUCTS CO., INC.
A Subsidiary of Phillips Petroleum 

Company
1500 E. North Territorial Road 

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

An Equal Opportunity Employer 
(I 15-121)

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 lndianwood Rd., 
Lake Orion, Mich.

3 19 15 Groesbeck, Fraser, Mich. 
(I18-127)

EXP. MACHINISTS
FULL T1ME -GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY TURU FR1DAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(114-130)

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 FAIR ST. 

FERNDALE, MICH.
2 blocks F., of Woodward,

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

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

CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf La. 

Philadelphia, Pa. 
PI 4-4452.

(117-123)

\VANTED 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)
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MEDICINA IR ŽMOGUS (2) Dr. A. SUTKUS

Lipidų įtaka į kraujo indų ligas
Bandymais yra įrody

ta, kad cholesterolis ir 
kitos riebalinės medžia
gos, besiverždamos per 
vidujinę kraujo indų sie
nelę (intimą), gali ją su
žaloti, kartais iššaukda- 
mos net arterinių indų 
sienelių suerzinimą, ar 
net jų uždegimą. Elektro
ninio mikroskopo pa
galba yra nustatyta, kad 
pirmosios nuosėdos 
kraujo indų sienelės da
lyje yra riebalinės me
džiagos. Tos medžiagos 
pirmiausiai renkasi ly
giajam raumenyje
(smooth musele). Rie
balinių medžiagų kiekiui 
didėjant, ląstelė nustoja 
savo tikrosios paskir
ties ir pavirsta į foam 
cell. Tų ląstelių padaugė
jimas, arba agregacija 
ir pavirsta į pirmąsias 
klinikiniai pastebimas 
žaizdas — riebalinius lo
pus arba fatty streaks.

Šalia riebalinių me
džiagų kraujo sienelės 
žaizdos viduryje užtinka
mas ir fibrinas. Fibri
nas yra kraujo sukre
šėjimo produktas, arba 
tie baltymai, kuriuos 
kraujo koaguliacijos at
veju enzymai (fibri- 
nogen) paverčia kraujuje 
nebetirpstančiais balty
mais. Žaizdai plečian
tis fibrino sluoksnis už
sideda ant riebalinių nuo- 
sėdų arterinės sienelės 
vidujiniame paviršiuje. 
Fatty streaks yra plokš
čiosios žaizdos, gi fib
rinui deponuojantis tos 
žaizdos storėja ir ram- 
bėja. Dėl to jas dažnai 
vadina iškilusiomis žaiz
domis — raisedlesions.

Nė vienas iš lipidų ne
susilaukė tiek daug dė
mesio, kiek cholestero
lis, nes jo daug randama 
kraujo indų žaizdose. Tai 
yra balta, minkšta ir lim
panti medžiaga, kurios 
gana daug įvairių organų 
ląstelėse. Jos taip pat 
apstu gyvuliniuose rie

baluose, kiaušinyje ir 
pieno produktuose. Cho
lesterolis yra labai kom
plikuota cheminė mole
kulė, kurios pagamini
mui reikia net atskirų 
36 cheminių reakcijų. 
Daugiausia cholestero
lio žmogaus kūne paga
mina kepenys. Iš viso, 
žmogus pasigamina dau
giau negu pusę jo organiz
mui reikalingo kiekio. Li
kusią dalį jis gauna iš 
maisto. Populiarioji li
teratūra cholesterolį 
dažnai "sumala į miltus? 
palaikydama jį net nuo
dais. Tikrumoje taip nė
ra, nes cholesterolis 
žmogaus organizmui la
bai reikalingas. Jo bū
tinai reikia tulžies ga
mybai, riebalų ištirpini- 
mui arba emulsifikaci- 
jai. Jo būtinai reikia hor
monų sintezei bei kaž
kurioms inkstų funkci
joms. Ypatingai choles
terolis reikalingas ląs
telinių membranų staty
bai. Susijungęs su balty
mais čia jis atlieka ypa
tingai svarbias funkci
jas. Dalis tų finkcijųdar 
nėra išaiškinta, tačiau 
viena iš tikrųjų žinome, 
kad be cholesterolio ląs
telinė membrana neiš
laikytų savo formos ir 
tuo pačiu neatliktų kai ku
rių būtinų cheminių reak
cijų.

Bandymais įrodyta, 
kad kraujo cholesterolio 
kiekis iš dalies priklau
so nuo vartojamos die
tos, būtent nuo kalorijų 
kiekio ir nuo riebalų rū
šies. Yra nustatyta, kad 
pieno produktai bei gy
vuliniai riebalai choles
terolio kiekį kraujuje di
dina, o augalinė alyva ir 
mažas riebalų kiekis cho
lesterolio kiekį mažina. 
Tačiau dar ir šiandien 
stipriai tebesiginčijama 
kokiu būdu tas įvyksta: 
vieni mano, kad nepaso
tintos riebalinės rūgš-> 
tys (polyunsaturated fat

ty acids) pašalina tulžies 
rūgštį, o tuo pačiu ir 
cholesterolį. Kita teo
rija tvirtina, kad nepa
sotintos riebalinės rūgš
tys sumažina choleste
rolio gamybą kepenyse. 
Paskutiniu laiku atsira
do ir trečioji, kuri įro
dinėja, kad cholestero
lis, susijungęs su nepa- 
sotintom riebalinėm 
rūgštim, yra daug leng
viau transportuojamas 
ir todėl jis lengviau iš 
kraujo patenka į kitus or
ganus, ypatingai į ly
giuosius raumenis.

Kaip minėjau, choles
terolis ir kitos riebali
nės medžiagos kraujuje 
netirpsta, todėl jos vie
nos jame nekeliauja. 
Transporto dėliai jos 
su riebalinėm rūgštim ir 
baltymais sudaro lipo
proteinų kompleksus. Ma
no supratimu, ne tiek ab
soliutus cholesterolio 
kiekis kraujuje, kiek su 
juo sujungtų lipoprotei
nų rūšis turi įtaką įathe- 
rosclerotinių žaizdų vys
tymąsi. Lipoproteinų mo
lekulių konfigūracija bei 
kitos jų fizinės savybės 
pareina dalinai nuo rie
balinių rūgščių rūšies. 
Nepasotintos riebalinės 
rūgštys sudaro judres
nius lipoproteinų jungi
nius už pasotintų rūgš
čių junginius.

Dar ir šiandien nėra 
vienos nuomonės, kokiu 
būdu riebalai ir kitos me
džiagos patenka į kraujo 
indų sieneles, kuri susi
deda iš 3-jų sluoksnių. 
Pats vidujinis sluoksnis 
— intima — yra nuola
tiniam kontakte su krau
juje kėliau jančiom me
džiagom. Kraujo persi- 
sunkimo arba difuzijos 
būdu ta kraujo sienelės ' 
dalis ir yra maitinama. 
Kai kraujuje atsiranda 
riebalinių medžiagų 
perviršius arba pasikei
čia lipoproteinų sudė
tis, kitaip sakant, kai

BUILD
A BETTER CLEVELAND
X VOTE FOR THESE BOND 

ISSUES TO IMPROVE 
CLEVELAND FOR YOU 
AND YOUR FAMILY

4. POLICE AND FIRE IMPROVEMENTS .................................... $ 1,500,000
5. SEWERS (PAID FROM SEWAGE CHARGES) ..... ................... $10,000,000
6. SEWAGE TREATMENT BONDS

(PAID FROM SEWAGE CHARGES) .........................................$12,000,000
7. GARBAGE AND RUBBISH DISPOSAL ................................. $ 6,000,003
8. HEALTH CENTERS ...................................................................... $ 1,500,000
9. PARKS AND RECREATION (CITYAVIDE) .......................... $ 7,000,000

10. STREET IMPROVEMENT .............................................................$ 3,000,000
11. OFF-STREET PARKING ............................................................... $ 6,500,030
12. PORT DEVELOPMENT .................................................................$ 7,500.000

Build a Better Cleveland. Vote for 
these Bond Issues to improve 

Cleveland for you and your family.
CLEVELAND BOND COMMITTEE 

Miss Lily P. Volosin, Sečretary 
1309 West Boulevard 
Cleveland, Ohio 44102

žmogaus metabolizmas 
sukrinka, tai sukrinka 
ir laisvas cheminių me
džiagų pasikeitimas per 
tą vidujinį sienelės 
sluoksnį. Tarp viduji
nio ir vidurinio kraujo 
indų sluoksnio yra dar 
labai plonas elastinės 
medžiagos sluoksnis, 
kurio uždavinys yra re
guliuoti medžiagų kelia
vimą per kraujo indų sie
nelę. Paskutiniai bandy
mai rodo, kad dalis rie
balinių medžiagų įstrin
ga toje elastinėje mem
branoje. Tas pasitaiko 
dažniau kai lipoproteinų 
molek ulės ir jų skai
čius kraujuje padidėja. 
Tokiam įstrigimui susi
daro ypatingai palankios 
sąlygos, kai pasotintos 
riebalinės rūgštys su
jungia riebalus su balty
mais, nes, kaip minėjau, 
pasotintos rūgštys pasi
žymi fiziniu nelankstu
mu. Infiltracinis proce
sas dar labiau spartėja, 
kai elastinė membrana 
praranda savo lankstu
mą ar tai dėl fizinio jos 
pertempimo, ar dėl kitų 
priežasčių, kaip paveldė
jimo defektų, ar atsiradu
sių kraujo indų sienelė
je žaizdų.

Riebalų infiltracijos 
šalininkai savo teoriją 
parėmė daugeliu bandy
mų, ypatingai su radio- 
aktyvinėm medžiagom. 
Jų pagalba galima nu
statyti, kad cholestero
lis ir kitos riebalinės 
medžiagos kaip tik ir 
susirenka daugiausiai 
tose vietose, kur skle- 
rotinių žaizdų daugiau
sia. Kad tie riebalai į 
žaizdas patenka iš krau
jo, liudija ir tas faktas, 
kad cheminė riebalų su
dėtis žaizdose yra labai 
panaši į kraujo riebalų 
cheminę sudėtį. Pernai 
chirurgai šią teoriją pa 
rėmė ir bandymais, ant 
plonų siūlelių pakabin
dami gyvulio arterijoje 
kitos arterijos gabalą, 
kuris neturėjo jokio ki
to kontakto su arteri
jom, o tik per kraują, 
ir tame arterijos gaba
le tuoj pat susirinko 
riebalų sluoksnis. Jau 
per 50 metų bandymais 
buvo įrodoma, kad pana
šias atherosklerotines 
žaizdas gyvuliuose gali
ma išauginti riebalinės 
dietos pagalba. Prieš 
tris metus Konstanti- 
dinas padarė bandymą, 
kuriame kralikų kraujo 
cholesterolis buvo pakeL 
tas cholesteroline die
ta. Tuos kralikus Kon- 
stantidinas padalino įdvi 
dalis. Pusę jų ir toliau 
šėrė ta pačia dieta, ki
tus gi perkėlė ant nor
malios dietos. Paaiškė
jo, kad abiejose kralikų 
grupėse arterijos turėjo 
daug žaizdų. Tuo Kons- 
tantidinas įrodė, kad kar
tą riebalinėms medžia
goms patekus į arteri
nes žaizdas, tos žaiz
dos didėja savaime irne- 
bereikalauja aukšto rie
balų kiekio kraujuje. At
seit, žaizdų išsivysty
mui reikia aukšto rieba
lų kiekio kraujuje, bet jų 
palaikymui užtenka ir žy
miai mažesnio. Ta pa
čia proga tenka kons
tatuoti, kad beveik kiek
vieno Vakarų pasaulio 
žmogaus kraujuje yra pa
kankamas kraujo riebalų 
kiekis kraujo žaizdų plė- 
timuisi.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVA

Jauskitės 

užtikrinti 

kai balsuojate 

už kandidatus 

į teisėjus. 

Pažinkite 

teisėjus, 

laikomus 

geriausiai 

kvalifikuotais 

Clevelando 

teisininkų

OHIO
SUPREME COURT

Louis J. Schneider 
Paul W. Brown

COURT OF 
APPEALS

Daniel H. Wasserman 
Charles W. White

PROBATE COURT
Frank J. Merrick 
Joseph W. Bartunek

DOMESTIC 
RELATIONS COURT

John L. Maxwell
John E. Sweeney

COMMON PLEAS
COURT

Victor Cohen 
Peny B. Jackson 
John L. Angelotta 
Donald F. Lybargcr 
John J. McMahon 
John M. Manos 
Thonias J. Parrino 
George J. McMonagle 
Arthur H. Day 
Herbert R. Whiting 
Harry T. Marshall

HELP ELECT THEM

ENDORSED BY
THE CLEVELAND 

BAR ASSOCIATION 
Hotel Manger • R. L. Kehoe, Sečretary

PATIRTIS! SAVARANKIŠKUMAS!
Perrinkite . . .

J U D G E
JOHN M.

MANUS
COMMON PLEAS 

COURT
ENDORSED B Y:

• Cleveland Bar Association
• Cuyahoga County Bar Assn.
• War Veterans Bar Assn.
• The Cleveland Press
• The Cleveland Dealer
• Citizens League "PREFERRED’’
• Greater Cleveland Weekly Nevvspaper 

Association
• AFL-CIO
• Teamsters Union

Ben M. Hauserman. Chairman
508 Public Square Bldg., Cleveland, O.

X JOHN M. MANOS

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savings SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

JmmM Z. (rritatuias, £xec. Secv- 
1447 SO. 491h CT. • CICERO, ILLINOIS 6Q650 

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

Y
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SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS h
Santaros - Šviesos su* 

važiavime, penktadienio 
popietės programa praė
jo "Veidu į Lietuvą” ženk
le. Programoje simpo
ziumas "Susitikimai su 
Lietuva” dalyvaujant Ži
vilei Gimbutaitei, Skir
mantei Makaitytei, An

Pokalbio metu (iš kairės Į dešinę) Santaros - Šviesos Federacijos 
pirmininkas Raimundas Mieželis, inž. Valdas Adamkavičius ir dr. 
Vytautas Kavolis Ged. Naujokaičio nuotrauka

gelei Šimaitytei ir Korne
lijui Jazbučiui. Tai jauni 
žmonės, kurie neseniai 
turėjo progą lankytis 
krašte kaip turistai, iš
skyrus Angelę Šimai- 
tytę, Vilniaus Universi
teto studentę, kuri nese
niai atvyko iš Lietuvos 
pas JAV gyvenančius tė
vus. Simpoziumui mode- 
ravo Donatas Šatas.

Atpasakoti tokio sim
poziumo turinį būtų veik 
neįmanoma, tačiau, tur
būt visi dalyvavę pasiju
to truputį arčiau Lietu
vos, besiklausydami dar 
šviežių įspūdžių.

Atrodo, kad Lietuvos 
gyventojai yra netaip blo
gai informuoti apie išei
viją. ši informacija su
plaukia iš įvairių šalti
nių ir nevisada yra tiks
li. Mūsų spaudoje pasku
tiniu metu buvo išlieta 
daug rašalo ir tulžies 
kai kurių jaunimo orga
nizacijų ir paskirų as
menų adresu dėl jų taria
mo sukomunistėjimo, 
dėl naujai besikurian
čios "janičarų" klasės, 
išduodančios išeivijos 
principus ir siekimus. 
Pasidalinimas tokiomis 
fantastiškomis idėjomis 
savo tarpe, faktinai, nie' 
ko blogo dar niekam nepa
darė, tai gal tik parodo 
kai kurių asmenų ypatin
gai lakią vaizduotę. Blo
giau, jog ir Lietuvos 
jaunimo tarpe juos pasie
kusios šios akcijos nuo
trupos sudarė įspūdį, jog 
galimas daiktas, kad da
lis jaunimo yra sukomu- 
nistėjusi. Tas, žinoma, 
gali turėti demoralizuo - 
j antį efektą Lietuvos jau
nimo tarpe.Jeigu spręs
ti apie darbų vertę pa
gal jų vaisius, tai ši ra
ganų medžioklė atliko pa? 
sitarnavimą Lietuvos 
okupantui.

Dažnam gali kilti klau
simas, kokį efektą gali 
turėti jauniems žmo
nėms apsilankymas Lie
tuvoje. Lietuva jiems 
yra pažįstama tik iš pa
sakojimų ir toks pirmas 
susitikimas su realybe 
gali turėti įvairių nepra- 
matytų pasėkų. Neskai
tant šiek tiek skirtingų 
įspūdžių, susidarė vaiz
das, jog jiems visiems 
lietuvybė pasidarė daug 
realesnė, tuo juos stip
riau užangažuojant lietu
viškam darbui. Veik vi
si besilankiusieji paste
bėjo žmonių tarpe atsar
gumą ir nepasitikėjimą 
vienas kitu. Tas nesun

kiai krinta į akis laisvai 
Vakaruose užaugusiam 
jaunimui, pripratusiam 
ir mėgstančiam viską 
laisvai diskutuoti.

Simpoziumo dalyviai 
aktyviai dalyvavo savo 
klausimais, palietusiais 
veik visas Lietuvos gy

venimo sritis, šiame net 
tris valandas truku
siame pasikalbėjime.

Vakaro programoje 
dail. Romas Viesulas 
pravedė "Pokalbį apie 
vaizdą ir garsą". Paskai
ta palietė ryšį tarp gra
fikos bei tapybos ir mu
zikos. Vietoje, kad pada
rius bendrą apžvalgą, ko 
daugumas paskaitininkų 
neišvengia susidūrę su 
toje srityje mažiau su
sipažinusia publika, Vie
sulas palietė porą nau
jesnių eksperimentinių 
bandymų susieti vaizdinį 
ir garsinį meną, iliustra
cijai gausiai panaudoda
mas skaidres ir magne
tofono juostą.

Sintezė vaizdiniame 
mene, jungiant tapybos 
ir skulptūros elementus 
yra seniai naudojama. 
Kinetinė skulptūra įjun
giant judėsį, taip pat jau 
yra įsipilietinusi vaiz
diniame mene ir fakti
nai, turbūt, nėra logiško 
pagrindo, kodėl nebūtų 
galima jungti įvairius 
vaizdinius elementus į 
vieną kūrinį. Bandymas 
panaudoti muziką ar gar
są paįvairinimui ar di
desniam efektui, jį sujun
giant su vaizdiniu kūri
niu (pavyzdžiui kinetinė 
skulptūra), taip pat yra 
nesunkiai suprantamas 
ir priimamas. Prele
gentas koncentravosi į 
daug neaiškesnį ir abs- 
traktesnį klausimą, bū
tent, dabartines ekspe
rimentines pastangas 
ieškoti tapybos ekviva
lento garse. Romas Vie
sulas labai įdomiai per
davė šiuos bandymus, 
prie jų prieidamas iš 
dviejų skirtingų taškų.

Muzikos lakštų skaid
rės palengva nuvedė žiū
rovą nuo įprastinės muzi
kos notacijos, kol muzi
kos lakštai pradėjo pa
našėti į grafikos kūri
nius, bet ne į instrukci
jas, skirtas muzikinio 
veikalo išpildytojui. Va
dinamoji optinė partitū
ra daugiau vaizdinio me
no priemonėmis parodo 
išpildytojui bendrą kū
rinio kryptį, leidžiant 
jam laisvai improvizuo
ti ir tuo išpildytoją pa
statant net į svarbesnę 
poziciją nei patį kūrinio 
kompozitorių. Tai viena- 
kryptis, kur vaizdinis ir 
garsinis menas yra pa
siekę bendrą tašką.

Iš kitos pusės yra ban 
dymų paversti tapybinę 

kūrybą į garsines vibra
cijas. Prelegentas papa
sakojo ir pademonstra
vo Guether Maas (gyve
nančio Vokietijoje, Muen- 
chene) eksperimentus, 
kuris jau septyneri me
tai bando šį klausimą iš
spręsti. Pati šio ban
dymo schema yra gana pa 
prasta. Abstraktaus ta
pybinio kūrinio pavir
šiumi kokia nors tvarka 
yra vedžiojamas šviesos 
pluoštas. Priklausomai 
nuo dažų spalvos ir nuo 
tapybinių elementų for
mos daugiau ar mažiau 
šviesos yra praleidžia
ma ar reflektuojama. Šis 
šviesos signalas yra per
duodamas į aparatą, kur 
jis paverčiamas garsu. 
Garsas priminė oro pa
vojaus sirenas, girdė
tas Vokietijoje, bet čia 
gal daugiau technikinis 
tos dėžės konstrukcijos 
klausimas, nes, be abejo,, 
būtų galima išgauti įdo
mesnių ir įvairesnių gar
sų. Gal būt įdomesni pa
tys principiniai klausi
mai, kuriuose prelegen
tas laikėsi santūriai ir 
davė progos pasireikšti 
klausytojų fantazijai.

į tapybinį kūrinį ir 
ypatingai į abstraktų dar
bą mes žiūrime, kaip į 
visumą. Niekad nesu ban
dęs žiūrėti į tapybos kū
rinį jį uždengęs popie
riaus lakštu sumažapra- 
kirpta skylute, vis atiden
giant naują paveikslo da
lį. Manau, kad nebūtų 
galima susidaryti tik
ro kūrinio vaizdo, šis 
eksperimentas daro kaip 
tik tą — vienu metu gar
su yra paverčiama tik ma
ža paveikslo dalis. Mu
zikinis kūrinys, tačiau 
yra perduodamas laiko 
dimensijoje. Muzikinio 
kūrinio garsai perduoti 
iš karto būtų tik didelis 
triukšmas, nieko bend
ro neturįs su pačiu kū
riniu. Taigi, šis laiko 
elementas, atrodo, yra 
sunkiausiai išsprendžia
mas klausimas šiame 
vaizdo - garso ekvivalen
to ieškojime. Tapyba yra 
išreiškiama erdvėje, o 
muzika — laike.

Iš kitos pusės galima 
sakyti, kad tapyba yra 
įvairių formos ir spal
vos elementų išdėsty
mas erdvėje. Jei šių ele
mentų išdėstymo tvarka 
sukelia mumyse estetinį 
pasigėrėjimą, tai tų pa
čių elementų garsinio 
ekvivalento išdėstymas 
laike irgi nebūtinai turė
tų prarasti šį estetinį pra
dą.

Kiek ši paskaita turė
jo bendro su muzika ar 
vaizdiniu menu, sunku pa 
sakyti, bet tai buvo tik
rai įdomi ekskursija į 
naują ir egzotišką sritį.

-dš-

GUBERNATORIUS
ROCKEFELLER

TIKRAS BIČIULIS
Rockefeller savo valstijos žmonėms 
pasitarnavo daugiau nei bet kuris 

kitas buvęs N. Y. gubernatorius

Gubernatorius su tautinių grupių atstovais ir kandidatais.

ROCKEFELLERIO LAIMĖJIMAI
New Yorko valstija, vadovaujami gub. Rockefellerio, vėl vadovaujančių 
valstijų tarpe.

GERESNĖS ŠVIETIMO SĄLYGOS
Gubernatoriaus pasižadėjimai švietimui reiškia 40G viso biudžeto. Vals

tijos parama viešosioms mokykloms paaugo visu 147' '< , o N. Y. miesto uni
versitetui 58 G. Valstijos universitetas yra sparčiausiai augąs visame 
pasaulyje.

GERESNĖS SVEIKATOS APRŪPINIMAS
Plačiausias valstybėje apdraudos nuo ligų aprūpinimas. Medicinos para
ma visoms šeimoms ir pavieriiems asmenims, nepajėgiantiems apsirūpin
ti reikalinga medicinos pagalba.

KARAS SU NUSIKALTIMAIS IR NARKOTIKAIS
Gubernatoriaus pastangos išnaikinti nusikaltimus ir narkotikus padarys 
New Yorką saugų gyventi ir jame dirbti.

DAUGIAU IR GERESNIŲ DARBŲ
Gubernatorius Įvedė minimalų valstijos atlyginimo dydi $1 jau 1958 m. ir 
padidino ji iki $1.50 skaitant nuo 1967 m. sausio 1 d.Maksimalinė bedar
bių pašalpa nustatyta iki $55.00, jau du kartu tą pašalpą pakėlus. Tota
linis dirbančiųjų skaičius yra aukščiausias.

SKATINAMA STATYBA
Įvesta visuotina programa, tenkinanti gyv. namų reikalavimus ir kokybę.

PILIETINĖS TEISĖS
Gubernatorius Rockefelleris yra kovotojas prieš diskriminaciją ir už ly
gias teisės jų siekiantiems.

UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ
Remia pavergtu tautų apsisprendimo teises ir jų nepriklausouybės sie
kius.

GYVA EKONOMIJA
Nevv Yorko valstijos ekonominė būklė yra rekordinio aukščio. Asmeni
nės pajamos siekia 59 bilijonus — tai 40'< daugiau nei 1958 m. Naujų 
Įmonių vertė siekia $15 bilijonų.

ROCKEFELLERIO VADOVYBĖ
Gubernatoriaus Rockefellerio vadovybėje daugiau atsiekta švietimo, 
sveikatos, darbo, pajamų, namų statybos ir susisiekimo srityse negu bet 
kada New Yorke.

FEMALE HELP

REGISTERED NURSES 
ANO

REGISTERED NURSING 
ASSISTANTS

AI’I’LICA I'IONS are invited from 
Registered Nurses and Registered 
Nursing Assistants wh<> are interest- 
ed in returning to "nursing at the 
bedside" in a wellequipped general 
hospital. F.xcellent starting salaries 
and fringe benefits now. F’urther in- 
creasę January I, 1967. Residenee 
acconimodation if des;red. For full 
particulars write to:

DIRF.CTOR Of NURSING.
SIOUX LOOKOUT 

GENERAL 1IOSPI1 AL 
P. O. BOX 909.

SlOLX LOOKOUT. ON 1ARIO

(117-120)

IŠLAIKYKITE NEW YORKĄ PAŽANGU SU ROCKEFELLERIO 
BENDRADARBIAIS:

AVILSON LEFKOAVIIY LANIGAN
Lt. Governor Att. General (’omptroller

Vykite į rinkimus ir balsuokite už gub. 
ROCKEFELLERIO perrinkimg!

BALSUOKITE UŽ A KOLUMNĄ LAPKRIČIO 8 D.

ROCKEFELLERIO VYRIAUSYBĖS BIČIULIAI
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OHIO NEEDS -

F E R G U SO N
AUDITOR OF STATĖ

- Restore a system of checks and balances in Ohio!

_ - . Kppp ( uyfihoga C.otmlv On The Go . .Re-elect...
FRANK M.

GORMAN
Enilortpd by:

SIN« rou« COUNTY COMMISSIONER
DEMOCRATIC EXECUTIVE COMMITTEE CLEVELAND PLAIN DEALER 
CLEVELAND PRESS COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE
CLEVELAND AFL-CIO WEST SIDE NEVVSPAPERS, INC.

AND OTHER CIVIC ORGANIZATIONS

X FRANK M. GORMAN
1Avė.'

Casimir Bielen, 3716 E. 50th St., Cleveland. O.

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

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.

Vilniuj stato ne butus, o laužus

X
Lietuvoj vykstančios 

gyvenamųjų namų staty
bos stebėtojai tvirtina, 
kad šitaip, kaip dabar su 
ta statyba yra, kaip jos 
bebūtų daug, neįsivaiz- 
duo jamai aštri butų sto
ka niekad negalės būti 
pašalinta, kadangi stato
mi nauji lūšnynai. Daug 
butų tuose naujuose na
muose esti netinkami gy
venti iš pat pradžių, o 
jei kuriuos ir geriau pa
vyksta pastatyti bei 
įrengti, tai jie retai iš
lieka pakenčiami ilgiau 
kaip trejetą metų. Netik 
statybos pigumas bei ne
apdairumas kaltas, bet 
ir įnamiai uoliai padeda 
naujiems butams virsti 
laužu.

Kaip tai atsitinka, bū
dingų pavyzdžių pasako
ja rusiškojo Vilniuje ko
munistų partijos lei
džiamo dienraščio ben
dradarbis savo "apmąs* 
tymuose po teismo". 
Teismas svarstė ieški
nį, iškeltą vieno nese
niai pastatyto namo gy
ventojui, vardu Josif Jo- 
sifovič Znak ("ženklas") 
Kitų septynių to paties 
namo (Vilniuje, Žirmū
nų gatvėj) butų gyvento
jai skundėsi, kad tasai 
"ženklas" . gyvendamas 
viršutiniame aukšte, ne
turįs papročio užsukti 
vandens čiaupą, ir nuo
lat paplukdąs vandeniu 
ne tik savo, bet ir visą 
eilę kitų butų: sugadinęs 
kitų gyventojų ne tik sie
nas, bet ir baldus. Teis
mas priteisė ieškinį, įpa
reigojo tą "ženklą" už
mokėti nuostolius, bet iš 
ko jis užmokės už sep
tynių butų sugadinimą! 
Tiek to, kalba žmonės, 
patys pasitaisysim kaip 
nors. Teisme Znakas nuo 
lankiai teisinosi, esąs 
užuomarša, todėl nepri
žiūrėjęs vandens. Bet po 
teismo jau kita kalba: 
"Neužsukinėjau ir neuž- 
sukinėsiu, o ką man pa
darys!"

Toj pačioj gatvėj kita
me narfie gyvenanti kita 
"užuomarša" — Feodo- 
sija Dimitrijeva, kuri su 
metusi vonion skalbinius 
ir paleidusi vandenį ei
nanti .. pasilsėt, ligi vi
sam 
šauksmai, kad tvanas.

Vilnius išaugo iki 
300,000 gyventojų, ko

name pasigirsta gą,

ne pusė jų rusai, dau
giausia darbininkai, su
plūdę čia iš Rusijos už
kampių, kur savo gyve
nime nematė padores
nio buto. Čia jiems leng
viau pasiseka įsibrauti į 
naujus namus, bet kaip 
juose gyventi, daugu
mas nei moka, nei rū
pinasi. (ELTA)

Ir Tiesa 
protestuoja

Dėl telegrafo stoties 
priestato Vilniaus Ge
dimino aikštės pakrašty,, 
dėl kurio protestavo 
Vilniaus architektai, dai
lininkai ir visuomeni
ninkai ( įskaitant ir pro
jekto autorius, (prie to 
protesto prisijungė ir 
Amerikoj gyvenantieji 
vilniečiai) — net ir ko
munistų partijos Tiesa 
užėmė poziciją lietuvių 
visuomenės, o ne Bieli- 
anino ministerijos pu
sėj.

Spalio 23 d. Tiesa pa
skelbė skaitytojų laiškų 
apžvalgą tuo klausimu. 
Iš apžvalgos matyti, kad 
prieš to "neapgalvoto 
projekto" vykdymą ener
gingi pasisakė architek
tai ir istorikai (S. Mi- 
kulionis, A. Pilypaitis, 
R. Batūra, St.Pinkus, V. 
Parčiauskas, V. Gabriū- 
nas, M. Banikonienė), 
kompozitoriai ir diri
gentai (B. Dvarionas, Jo 
Švedas, J. Gaižauskas, 
A. Račiūnas, M.Dvario
naitė), dailininkas V. Ki
sarauskas, poetas M. 
Martinaitis, mokytojas 
R. Skeivys ir, matyt, dar 
daug kitų, kurių redakci
ja įsakmiai nepaminėjo. 
Apžvalgoje paskelbtos 
laiškų ištraukos įtikina, 
kad nuo to projekto at
sisakyti dar nevėlu ir 
yra galimybių tos staty
bos reikalą išspręsti ki
taip, nesužalojant mies
to.

Ta proga pridedama iš
traukų iš laiškų, nuro
dančių ir kitus jau įvyku
sius miesto sužaloji
mus. Redakcija, pateik
dama tą laiškų apžval- 

su si laiko nuo savo 
sprendimo, bet vien toks 
argumentų surinkimas 
yra ženklas, kad partijos 

laikraštis šiuo atveju pri
taria visuomenininkams, 
ne ryšių ministerijai.

(ELTA)
Kelionė taksiu iš 

Šiaulių į Radviliškį (22 
km.) pagal tarifą turinti 
kaštuoti pustrečio rub
lio. Bet komjaunimo CK 
narys iš Vilniaus susi
dūrė su tokiu šoferiu, 
kuris kategoriškai pa
reiškė: "Keturi rubliai, 
o jei nenori mokėt, tai 
taksi užimtas!" ir įjun
gė raudoną šviesą... (E)

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR

EXPER1ENCED 
MILLAVRIGHTS

PAID VACAT1ONS, HOL1DAYS, AC- 
CIDENT AND SICKNESS 1NSUR- 
ANCE, PENSION PROGRAM, ALSO 
STEADY WORK AND GOOD PAY, 
PLEASE APPLY IN PERSON, OR 
WRITE TO:

BLOCKSOM & CO.
MICHIGAN CITY, INDIANA 

Corner
Michigan Blvd. and 5th Street 

”An Equal Opportunity Employer” 
(119-123)

SURFACE GR1NDER HANDS 
MILL HANDS

Small, progressive die details. Ben
efits. 58 hours.

29970 CALAHAN RD. 
Roseville, Mich.

Bet. M-9 7 and Schoenherr off Com- 
mon Rd.
ALTAIR TOOL 313 - 779-1100

(119-126)

WANTED AT ONCE

EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND 

SĖT UP MEN
Mušt be experience 1 on Daven- 
ports and New Britains.
Steady work for qualified men. 
Good working conditions. Fringe 
benefits & overtime.

DETROIT ALLIED 
MACHINE PRODUCTS 

65 11 STRONG 
DETROIT, MICH. 

313 WA 1-2846 
(I 19-128)

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

CROWN PRODUCTS
2121 Wheatsheat Lane

Philadelphia, Pa.
PI 4-4452

(1 17-123)

STEREO DIVISION
LEAR JET INDUSTRIES

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR:

PRODUCTION SUPERVISORS
5-10 years experience in small electronics products 

essembly.

TOOL DESIGN DRAFTSMEN
2-5 years experience in drafting and layout on small 

mechanical and electronic components.

IF QUALIFIED — APPLY EMPLOYMENT OFFICE

13131 LYNDON AVĖ. DETROIT 27, MICH.
(119-121)

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. 
All benefits.

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

PASSA1C, N. J.
PHONE (201) 777-0013

An Equal Opportunity Employer
I I 7-1 19)

OPPORTUNITY FOR PROFESSIONAL 
HELP MALĖ OR FEMALE

CHEM. OPER. TRAINEE 
For General plant Work 

(2nd & 3rd Shifts) 
GOOD SALARY

— Liberal Co. Benefits — 
Call for Appt.:

M1LLMASTER CHEMICAL CORP. 
I I Summit Avė., 

Berkeley Heights, N. J.
464-1200 

(117-120)

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

ALSO
REGISTERED NURSES

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

APPLY CALL OR WRITE TO MRS. LEWIS
BENJAMIN FRANKLIN HOSPITAL j

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

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS
&

HILL HANDS
Day & night shifts
All fringe benefits.

G. & W. TOOL CO.
2 1770 Wyoming Avė. 

Between 8 & 9 Mile Rd.
Oak Park, Mich.

(119-128)

WANTED EXPERIENCED

SCREW MACHINE 
OPERATOR

Warner Swasey Experience Required 
also 

JOURNEYMEN
TOOL & DIE MAKER

TOOL GRINDER 
ELECTRICIAN

FOR AFTERNOON SHIFT

BENDIX FILTER DIVISION
434 W. 12 MILE RD. 

MADISON HEIGHTS, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(119-121)

FEMALE

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. Lavvrence Hospi
tal, Lansing, Michigan.

I 17-119)

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 or phone collect Person
nel Dept., St. Lawrence Hospi
tal, Lansing, Michigan.

117-119)

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR 
KALĖDOS...

Dabar, jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti- 
kokį dovanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.

Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir 
pigu, pasinaudojant leidžiamu siųsti prekių kaino
raščiu, kurį gali gauti kiekvienas, veltui, pareikala
vęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba ne
žino ką reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus prak
tiškus ir reikalingus siuntinius.
RK 1. (MOTERIŠKAS)

Vilnonė paltui medžiaga 3 jardai, itališkas nai
loninis lietpaltis, nepermatomo japoniško nailono 
suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nailoninių koji
nių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas ir graži 
dėžė šokoladiniu saldainių. $75.00.
RK 2. (VYRIŠKAS)

Grynos vilnos nertinis, 3\/-> jardo vilnonė kostiu
mui medžiaga, 2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. 
vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 1 kak
laraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokola
dinių saldainių. $75.00.
JUNGTINIS SIUNTINYS RK1 IR RK 2 
KAINUOJA $135.00.

4 sv. taukų, į/o sv arbatos, 1/2 sv. geriamo šoko- 
5 lado, !Z> sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. 
s neseafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 
j Vt- sv. pipirų, 1/2 sv. šokolado.
į $30.00.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio 
1 pasisekimo turį siuntiniai; V-3, 10U jardo kostiu- 
| mams medžiaga, už $55.00, P-3, trims paltams ang- 
5 liška vilnonė medžiaga už $60.00. N-4, 16 jardų ne

permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hackney Rd., London, E. 2, England.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan

tuotas su gavėjo parašu patvirtintas pristatymas, 
per 3-4 savaites, visos siuntos registruotos ir ap
draustos.

Atstovai: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; 
A. Kusinskis, 167 Colledge St., Apt. 2, Sudbury, On- 
tario; L. Radzevičius, R. R. 2, Port Arthur, Ontario, 
Canada.
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
_* MARIJA NAVIKIE

NE mirė Clevelande ir 
palaidota lapkričio 5 d. 
Visų Šventųjų kapinėse, 
gedulingas mišias atlai
kius N. Parapijos bažny
čioje.

Laidotuvėmis rūpino
si D. Jakubs & Son lai
dotuvių įstaiga, 93.6 E. 
185 gt.

Velionė išaugino 7 
dukras ir sūnų.

* TEISĖJAS MAX- 
WELL, kandidatuojąs į 
jau turimą vietą Com- 
mon Fleas teisme, yra 
ne tik prityręs teisinin
kas-, bet kartu aktyvus 
visuomenininkas. Jis 
kreipia ypatingą dėmesį 
šeimų santykiams ir jau
nimo auklėjimui, gy
venimo sąlygų ir aplin
kos gerinimui. Priklau
so visai eilei pagrindinių 
labdaros ir jaunimo auk
lėjimo organizacijų. Rin
kimuose jį remia ne tik 
teisininkai ir vietos spau
da, bet ir visa eilė pa
grindinių organizacijų.

* OHIO VALSTIJOS 
atstovas Anthony O. Ca- 
labrese Jr. (Dem — 
Clev.) ir demokratų kan
didatas į Kongresą iš 22- 
ro distrikto, pabrėžia 
imigracijos įstatymo 
pakeitimo reikalą.

"Nors ir išvengta dis
kriminacijos kvotų siste
moje, bet Darbo Depar
tamentas vistiek siaurai 
interpretuoja imigraci
jos įstatymą", sako Ca- 
labrese.

"Laikas jau 22-medis- 
trikte atstovauti* visus 
žmones".

A. O. Celebrese Jr. 
remia demokratų parti
ja, AFL - CIO ir eilė ki
tų organizacijų.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

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

KEEP
JUDGE CHARLES W. WHITE
Court of Appeals, Cuyahoga County 
EXPER!ENCED • QUAUFIED • COMPETENT

Cit*. Coinm. for Judge Chas. W. White. Chester-12th B|dg . A. Pinkney. 0<r.

Velionė N. Vaikšnorienė ir sūnūs Algirdas (kairėje) ir Antanas. 
Vyt. Braziulio nuotrauka

N. Vaildnorienę amžinybėn palydėjus
Staigi širdies smūgio 

mirtis iš gyvųjų tarpo iš
plėšė Nelli Vaikšnorie- 
nę, vyresniosios kartos 
Clevelando lietuvių bend
ruomenės narę. Velio
nę mirtis palietė staiga 
ruošiant pietus: sūnus 
Algirdas T. Vaikšnoras 
grįžęs iš darbo, rado 
paruoštus pietus, o na
mų šeimininkę ramiai 
besilsinčią kėdėje. Ji 
buvo mirusi prieš kelio- 
liką minučių, nesuspė
jusi pasišaukti nei sūnų 
nei dukters.

Velionė Nelli Vaikš- 
norienė-Kuzaitė, gimu
si prieš 70 metų Du 
Bois Pennsylvanijos an
gliakasių miestelyje, iš
tekėjusi už Antano J. 
Vaikšnoro (miręs 1947 
m.) kilusio iš Varnėnų 
kaimo, Leipalingio vals 
čiaus, prieš penkiasde
šimtį metų apsigyvenę 
Clevelande; augino tris 
sūnus ir dvi dukteris. 
Vienas sūnus ir viena 
duktė mirė. Išaugo du 
sūnūs — Antanas J. 
Vaikšnoras, nūdien pla
taus garso dailininkas ir 
Algirdas T. Vaikšnoras 
elektrotechnikas, taip 
pat gabus dailininkas - 
mėgėjas, bei duktė Ka-

Teisėjas John L. An- 
gelotta kandidatuoja į sa
vo dabar užimamą pos
tą — Common Fleas tei
sėju, lapkričio 8 d. rin
kimuose.

Baigęs teisės moks
lus Clevelande, Ange- 
lotta įsijungė it jaunimo 
katalikiškų, skautų ir kt. 
organizacijų eiles. Vi
suomeniško darbo patir
tį jis jungia su teisinin
ko darbu. O tame darbe 
jis jau spėjo pasižymė
ti plačiu akiračiu, hu
maniškumu ir bešališ
kumu. Jis yra remiamas 
visos eilės įtakingų or
ganizacijų. 

terina, sukūrusi šeimą 
Clevelande. Nelli Vaikš- 
norienė be sūnų ir duk
ters, giliam liūdesy pa
liko kelis brolius ir se
seris bei kitus artimes
nius gimines. Velionė bu
vo pašarvota Della E. 
Jakubs & Son laidotuvių 
namuose 6621 EdnaAvė., 
o gedulingos pamaldos 
įvyko Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje. Pamal
das atnašavo klebonas 
kun. Balys Ivanauskas; 
solistė Nora Braziulie- 
nė pagiedojo Juozo Nau
jalio "Kad skausmas tau 
širdį suspaus" ir Schu- 
berto "AvėMaria", Pra
nui Ambrazui vargonais 
pritariant. Palaidota Kal
varijos kapinėse.

Antanas ir Nelli Vaikš- 
norai savo metu buvo 
veiklūs Clevelando lie
tuviškam gyvenime, 
priklausė prie SLA ir ki
tų sambūrių. Giliam liū
desy likusiems sūnus — 
dailininkams Antanui ir 
Algirdui Vaikšnorams 
bei dukrai Katerinai Dir- 
vos bendradarbių vardu 
nuoširdi užuojauta.

Vytautas Braziulis

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

5TH ANNUAL
WHITE ELEPHANT 

SALE
TUES., NOV. 8
9 a. m. to 9 p. m.
WED„ NOV. 9

9 a. m. to 8 p. m.
at

TEMPLE ON THE 
HEIGTHS 

3130 Mayfield Rd.
(neSr Lee Rd.)

Nepaprastas pasirinkimas naujų ar
ba apynauju prekių. Rūbams medžia
gos. Apranga visai šeimai. Elektri
niai įrankiai, bangenybės, dovanos, 
skalb. maš., džiovintuvas, T. V., mieg. 
baltiniai, užuolaidos, ugniakurui 
įrankiai.

UŽKANDINĖ ATDARA VISĄ DIENĄ.

NAMINIAI SALDUMYNAI.

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

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

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

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

Tel. 752-3400.

$16,300 
NAUJI!

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

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

(118-120)

REIKALINGAS 
DARBINNKAS

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

HOFFMAN BRONZE 
1000 Addison Rd. 

(118-123)

CLEVELANDO PARENGIMŲ
— KALENDORIUS -

LAPKRIČIO 13 D. Nauj. para
pijos choro pagerbimas --tradi
cinis vakaras.

LAPKRIČIO 19 D. Dainavos 
ansamblio pastatymas "Ne
munas žydi" Slovėnų salėje. 
Rengia LB Clevelando I apyl. 
valdyba.

LAPKRIČIO 26 d. kariuomenės 
Šventės minėjimas. Rengia L.V.S. 
Ramovė.

HELP WANTED MALĖ

MACH1N1STS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefitf
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

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)

- IEŠKO TALKOS- 
VALYTOJAS

bažnyčios valymui, 2 dienas 
Į savaitę, — antrad. ir šeš- 
tad. 8 vai. ryto iki 4:30 v. 
p. p. Darbovietė Mayfield 
Rd., Lindhurste. Kreiptis 
nuo 3 iki 4 vai. p. p. Į Ad- 
vance Window Cleaning Co. 
2249 Pavne Avė.

(119-121)

LAPKRIČIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos pietūs.

GRUODŽIO 3 D. Madų paro
da. Rengia Putnamo senelių na
mų statybai remti komitetas.

GRUODŽIO 4 D. Sekmadienį 
SLA 14 Kuopos 65 metų veik
los minėjimas - pobūvis Lie
tuvių salėje.

GRUODŽIO 4 D. ŠV. Kazi
miero lit. m-los tėvų k-to ruo
šiami pietūs Naujosios Para
pijos salėje.

GRUODŽIO 17 D. — Lietuvių 
tautos 25 metų sukilimo sukak
ties minėjimas. Rengia LKD 
S-gos Clevelando Skyrius.

GRUODŽIO 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

GRUODŽIO 31 D. šv. Jur
gio parapijos k-tas ruošia Nau
jų Metų sutikimą.

GRUODŽIO 31 — Naujųjų Me
tų sutikimas Slovėnų Auditori
joje. Rengia LB I-os Apyl. Val
dyba.

GRUODŽIO 31 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo ren
giamas Naujų Metų sutikimas 
Lietuvių Salėje.

1967
SAUSIO 8 D. Šv. Kazimiero 

lit. mokyklos Kalėdų eglutė 
Naujosios Parapijos salėje.

SAUSIO 14 D. Lietuviams Bu- 
džiams Remti Valdybos meti
nis tradicinis blynų balius - va
karas šv. Jurgio prapijos salė
je.

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas

SAUSIO 28 D. Balfo labdary
bės balius Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

KOVO 5 D. Kaziuko mugė.
KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 

lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Valam 
čiaus lit. mokyklos balius.

GEGUŽES 28 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas.

FEMALE

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- 
sonnėl Dept., St. Lavvrence 
Hospital, Lansing, Michigan.

I 17-119)

DAUG TRIUKŠMU
Paskutiniu metu ir Lie

tuvoj jau galima gauti 
mažų tranzistorinių ("ki
šeninių") radijo imtuvų. 
Nors jie ten nėra tikra to 
žodžio prasme kišeni
niai, bet rankoj ar ant dir
želio pasikabinus nėšio' 
tis galima. Kadangi tai 
naujiena, tai jaunuoliai 
mėgsta, kad visi matytų 
ir girdėtų, jog jie tokį 
dalyką turi: kelia triukš
mą gatvėse, autobusuo
se, kavinėse, net kino te
atruose. Vienas laikraš
tis jau reiškia pasipikti
nimą tąja "tranzistorių 
manija" ir reikalauja, 
kad visiems būtų įtaisy
ti į ausį įdedami klausy- 
tuvai, tegu klausosi ki
tiems nekliudydami. Ta 
proga išsitaria, kad tran
zistorių srity pirmaujan
ti šalis — ne "didžioji 
tėvynė", o Japonija. Bet 
japonai jau esą išmokę 
jais naudotis kitiems ne
kliudydami, (E)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* PAŠTAS nebus iš
nešiojamas penktadienį, 
lapkričio 11 d. Tai Vete
ranų diena, pašto įstaiga 
švęs ir pristatinės tik 
special delivery siuntas.

Tos dienos (lapkričio 
11) Dirvos laida tuo būdu 
bus pristatinėjama se
kančią dieną — šešta
dienį, lapkr.12.

* ALBINAS PLIOP- 
LYS, per Dirvos atstovą 
Toronte A. Statulevičių 
apmokėjęs prenumeratą 
už kitą asmenį Chicago
je, pridėjo ir 9 dol auką 
Dirvai. A. Plioplys yra 
nuolatinis tautinės min
ties spaudos rėmėjas ir 
būtų džiugu, kad ir kiti 
pasektų jo pavyzdžiu.

Ta proga primename 
Dirvos skaitytojams To
ronte, kad turint reikalų 
Paramos banke, galite 
užsisakyti pas A. Statu
levičių Dirvą ir apsimo
kėti prenumeratą. A.Sta- 
tulevičius yra vienas iš 
stropiausių ir pavyzdin
giausių Dirvos atstovų ir 
savo patarnavimais yra 
atsiekęs gražių rezul
tatų.

NEW YORK

NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ

Korp! Neo-Lithuania 
Valdyba New Yorke pra 
neša, kad mišios už mi
rusius ir žuvusius kor- 
pracijos narius bus lai
komos Tėvų Pranciško
nų koplyčioje, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn,
N.Y. šeštadienį, lapkri
čio 12 d., 8 vai. ryto. 
Kviečiami dalyvauti visi 
nariai.

Tą patį vakarą 7:30 
vai. įvyks Korp! Neo- 
Lithuania metinė šven- 
tė-balius, Crystal Ball
room, Sheraton Tenney 
Inn, 90-10 Grand Cent
rai Pkwy., East Elm- 
hurst, N. Y. Važiuoti 
Grand Centrai Pkwy. La 
Guardia aerodromo link
me ir išsukti ”94 St. — 
La Guardia Airport". At 
važiuojant iš pietų pusės 
reikia išsukus pervažiuo
ti tiltu virš Grand Cent
rai Fkwy. į kairę pusę. 
Važiuoti tiesiai 94 g-ve 
du blokus iki 23 Avė., 
sukti įdešinę. Pravažia
vus du blokus — trečia
me yra Sheraton Tenney 
Parking aikštė.

Visi korporantai-ės 
prašomi dalyvauti šven
tėje su spalvomis.

* LIŪNE SUTEMA, 
autorė trijų poezijos 
rinkinių Tebūna -tary
tum pasakoj, Nebėra nie
ko svetimo ir šiais me
tais pasirodžiusios Be
vardės šalies, yra svar
bi naujais poslinkiais. 
Ji ieško kitokių kelių 
negu ankstenėj mūsų po
ezijoje ir pajungia min
tį daugiaplanininiam ir 
nepertraukiamam mu
zikiniam garsui, kas ryš
ku nūdienėje avangardi
nėje pasaulinėje poezi
joje.

Savo kūrybą Liūnė Su
tema skaitys Metmenų 
žurnalo literatūriniam 
vakare, įvykstančiam 
sekmadienį, lapkričio 
mėn. 20 d., 4:30 vai. vak.

Transfiguracijos bažny
čios salėje, 64-14, 56 
Rd., Maspeth, Queens. 
Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

* LIETUVIŲ GRAFI
KŲ reprodukcijas svei
kinimo atvirukų forma 
išleido Gabija. Tinka 
šventiniams ir sukaktu
viniams sveikinimams 
bei kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų at
virukų komplektas su vo
kais — $ 1.10. Gabija, 
87-85, 95 St., Woodha-
ven, N.Y. 11421.

KNYGŲ IŠPARDAVI
MAS — nuolaida iki 90%. 
Sąrašai išsiunčiami pa
rašius šiuo adresu: Ga
bija, 87 - 85, 95 St.,
Woodhaven, N.Y. 11421.

CHICAGO

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.

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.

METINĖ SUEIGA

Sueiga įvyko Jaunimo 
Centre š.m. spalio 30 d. 
Sueigai vesti išrinktas 
J. Jurkūnas, sekreto
riauti — Danguolė Šu- 
kelytė. Sueigą pradėjo 
pirm. Algis Modestas. 
Greta eilinių klausimų 
svarstymo bei tarimo, 
šioje metinėje sueigoje 
buvo išklausyti kruopš
čiai paruošti Korp! NL 
Chicagoje pirmininko Ao 
Modesto, ižd. — J. Žvy- 
nio ir kontrolės komisi
jos pranešimai. Pirm. 
Algis Modestas savo me
tinės veiklos apžvalgo
je gražiai pavaizdavo už
sibrėžtuosius darbus bei 
jų ryžtingą vykdymą ir 
sunkumus bei pasiektus 
davinius. Sueiga džiaugs
mingu plojimu užgyrė 
valdybos gražias pastan
gas bei darnų darbą ir. 
pareiškė jai padėką.

Šioje sueigoje iš esa-

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo futbolo komandos rungtynės su vokiečių Schwaben Soccer Club spa
lio 30 d. Franklin K. Lane aikštėje, Woodhavene, N.Y., kurias šį kartą lietuviai pralaimėjo 1:0. Dabar
tiniame sezone lietuvių komanda stovi savo lygos apatinėje pusėje, sužaidusi 6 žaidimus: laimėjo 1, ly
giomis, 1, pralaimėjo 4. Ged. Naujokaičio nuotrauka

EAST CHICAGOJE PAMINĖTA
JUNGTINIU TAUTU MENA

Kiekvienais metais 
šioje vietovėje yra mi
nima Jungtinių Tautų įsi 
steigimo ir East Chica
gos bendruomenės die
na. Minėjimas įvyko spa
lio 24 d. Washingtono 
aukštesn. mokyklos au
ditorijoje, kur, greta ki
tų tautinių grupių, pasi
rodė ir lietuviai.

Minėjimą pradėjo la
bai punktualiai, įprasti
nėmis ceremonijomis: 
įvedamuoju žodžiu, vė
liavų įnešimu, invokaci- 
ja ir t.t.

Iš kitų tautybių, savo 
pasiruošimu ir puikiu iš
pildymu, išsiskyrė lie
tuviai ir meksikiečiai. 
Lietuvius atstovavo tau
tinių šokių grupė Gran
dis smagiai pašokusi Ma
lūną. Dar Malūnui besi
sukant, net porą kartų 
žiūrovai išreiškė savo 
susižavėjimą plojimais. 
Be abejo, tai yra gru
pės vadovės Irenos Sme- 
liauskienės įdėto darbo 

mų 25 junjorų-ių, sep
tyni, išbuvę nustatytąjį 
junjoravimo laiką, daly
vavę sueigose, aktyviai 
reiškęsi Korp! gyveni
me, parašė rašinius ir 
išlaikę egzaminus, pa
kelti į senjorus. Jiems 
spalvų suteikimo cere
monijos bus NL metinė 
j e šventėje, lapkričio 12 
d. Naujieji senjorai-ės: 
R. Balcerytė, Z. Burnei 
kytė, Vyt. Cicėnas, P.V. 
Jokubauskas, A. Šefle- 
ris, R. Taujenytė ir D. 
Valiukėnas.

Taip pat šioje sueigoje 
išrinkta naujiems akade
miniams metams valdy
ba: Gintas Saulis, Liuci
ja Virpšaitė, Bronius Ka- 
sakaitis, Šarūnas Valiu
kėnas ir Vytautas Kas
niūnas jr. Naujoji val
dyba pareigas pradės ei
ti lapkričio 12 d.

(mv)

♦ KUN. DR. J. KUBI
LIUS, S.J., lapkričio 27 
d. 10 vai. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje Chicagoje lai
kys pamaldas ir pasa
kys pritaikytą pamokslą 
mokytojų konferencijos 
dalyviams. Mokytojų kon
ferencija įvyksta lapkri
čio 26-27 dienomis Jau
nimo Namuose. Į konfe
renciją kviečiami visi 
mokytojai, lituanistinių 
mokyklų tėvų komitetų at
stovai ir šiaip tėvai su
sidomėję lituanistiniu 
švietimu.

ir pasiaukojimo nuopel
nas. Akordeonu grojo Al
gis Ingaunis.

Meksikiečių 4 jauni
mo poros, gerai susi- 
repetavę, išpildė jų tau
tinį šokį - kepurinę.

Graikai taip pat pasi
rodė su šokiu, bet pa
liko gana blankiai ir ne
pakankamai pasiruošę 
(net programoje jie ne
buvo įtraukti). Juos gel
bėjo tik drabužių spal
vingumas.

Serbai ir kroatai sce
noje pasirodė su savo 
chorais, padainuodami 
po 2 dainas. Chorai ne
gausūs, choristai daugu
moje senyvo amžiaus ir 
pasirodė silpnai. Gau
sius chorus išstatė dvi 
didžiosios aukštesnio
sios mokyklos: Washing- 
tono ir Roosevelto, bet 
ir jie neturėjo progos pil
nai pademonstruoti savo 
pajėgumą, nes laiko bu
vo duota tik po 5 minutes 
kiekvienam programos 
dalyviui.

Ta pačia proga buvo 
įteiktos dovanos pirmų
jų trijų vietų laimėto- 
j am s, auk št. mokyklų 
mokiniams, už rašinius 
apie Jungtines Tautas. 
Laimėtojus pasveikino 
ir dovanas įteikė bur
mistras dr. J. Nicosia.

Žiūrovų buvo bemaž 
pilna auditorija, dau
giausia aukšt. mokyklų 
mokiniai. Dominavo spal
votieji. Lietuvių buvo ma- 
tyti vos keliolika veidų. 
Kad lietuviai galėtų da
lyvauti, daugiausia rūpes
čio įdėjo ALT skyr. 
pirm. A. Vinickas ir L.
B. apylinkės pirm. Z. 
Moliejus, talkinant B. 
Ruzgai iš Gary.

(aj>

WATERBURY
METROPOLITAN 
OPEROS SOLISTĖS
L. ŠUKYTĖS
KONCERTAS

Waterburio Lietuvių 
Bendruomenė lapkričio 
20 d. 3 vai. p.p. Sv. Juo
zapo parapijos auditori
joje 29 John St., rengia 
vienos iš ryškiausių ta
lentų už Lietuvos sienų 
gyvenančios mūsų tautos 
dalies — Lili jo s Šuky
tės — Metropolitan Ope
ros solistės — koncertą 
- rečitalį. Solistei akom
panuoja pianistas Alek
sas Mrozinskas. Lietu
vių tarpe solistė Lilija 
Šukytė, kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno žodžiais 

yra pasirodžiusi, kaip 
pirmaeilė rečitalistė. 
Tad susidomėjimas kon
certu yra itin didelis ne 
tik lietuvių tarpe Water- 
buryje, gretimose apylin
kėse, bet nemažiau ir 
amerikiečių tarpe. Kad 
išvengti spūsties prie 
įėjimo, bilietus galima 
įsigyti iš anksto Viktoro 
Vaitkaus knygyne Spau
da, 10 John St., tel. 756- 
5173, arba pas Juozą Val
kauską — Joe Package 
Store, 30 Savings St., 
tel. 753-2047.

Įėjimo auka $4 ir $3.
Kviečiame visus į Wa- 

terburio Lietuvių Bend
ruomenės rengiamą Met
ropolitan operos solis
tės Lili jo s Šukytės reči
talį.

Rengėjai

LOS ANGELES
KLAIDOS PATAISYMAS

Spalio 17 d. Dirvoje 
"L.K. Susivienijimas mi
ni 80 m. sukaktį" — kon
certo - vakaro diena bu
vo duota lapkričio 5 d. 
Dėl susidėjusių aplinky
bių koncertas nukeltas į 
lapričio 12 d., šeštadie
nį, 7:30 vai. vak.

* RŪTA SKIRIUTE, 
lapkričio 10 d., 8:30 vai. 
v, iš ABC stoties 7 ka
nalo dalyvaus programo 
je "The Dating Game n

BOSTON

* JAUNIMO METŲ 
Komitetas Bostone š.m. 
gruodžio 25 d. per Kalė
das So. Bostono Lietu
vių Klubo III a. auditori
joje rengia Jaunimo - 
vakarą - šokius.

Meninę programą iš
pildys mūsų jaunosios 
kartos menininkai — li
teratai — solistai su 
Daiva Mongirdaite. Vi
sas Naujosios Anglijos 
jaunimas kviečiamas ne
pamiršti Kalėdų šven
tės pirmosios dienos ir 

NAUJOS, {DOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

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

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

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

★

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

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

$3.75
$2.50

$2.00

$3.75

atvykti į Bostoną. Jau
nimo Metų Komitetas 
Bostone pasipildė nau
jais nariais, tai: Ginta
ras Čepas, Giedrė Ka- 
rosaitė, Ramūnas Gir
nius ir Al. Martišaus
kas.

Vakaro pelnas bus ski
riamas atstovų siunti
mui į užbaigiamąjį Jauni 
mo Metų Kongresą Pie
tų Amerikoje.

NENORI BŪTI
KOMJAUNUOLIAIS...

— Kalbos vežimas, o 
naudos už grašį, — to
kiais žodžiais apibūdi
namas komjaunimo gre
tų didinimas Lietuvoj įs
pūdžiuose iš šiuo metu 
vykstančių komjaunimo 
apyskaitinių susirinki
mų. (Kojm. Tiesa, spalio 
14). Šalia vieno kito op- 
timistiškesnio vaizde
lio, įspūdžiuose rikiuoja
si tokių pasisakymų ei
lė:

— Komjaunimo gretos 
pasipildo palyginti mik
roskopišku skaičiumi 
jaunų žmonių. Ieškoda
mi išeities, kaikurie 
komjaunimo darbuotojai 
griebiasi kraštutinumų 

ima "organizuoti" 
komjaunimo eilių augi
mą... Utenos rajono ko
mitete dar ir šiandien te
beguli devyni komjauni
mo bilietai, išrašyti ge
gužės mėnesį. Kodėl jie 
liko stalčiuje?... Atvažia
vo į mechanizatorių kur
sus devyni jaunuoliai. Ur
mu juos priėmė į kom
jaunimo eiles... Ir štai 
pasekmės. Nesėkmingai 
baigę kursus, jie pareiš
kė: "Neišlaikėm egza
minų, nenorim būti kom
jaunuoliais"...

Viename Mažeikių ra
jono kolchoze komjauni- 
man priima "be jokių 
kalbų: atėjai į susirin
kimą — pildyk anketą". 
Panevėžio rajone vie
name susirinkime prane
šimas taip skambėjęs: 
"Būna ataskaitiniai, tai 
mes pakalbam, įsiparei- 
gojam. Paskui vėl viskas 
nurimsta".

įspūdžių išvada: "Kol 
komjaunuoliai kalba apie 
eilių augimą, kuria pla
nus, o neįvykdžius juos 
— bejėgiškai skėsčioja 
rankomis ir vėl kuria nau
jus, — tuo metu geriau
sieji darbininkai, kolū
kiečiai neranda kelio į 
komjaunimą" (ELTA)

Šį rudenį Lietuvoj pa
sėta rugių ir žieminių 
kviečių 475 tūkstančiai 
hektarų. Paskutinio Lie
tuvos nepriklausomybės 
dešimtmečio vidurkis 
(beveik 15% mažesnėj te
ritorijoj, be Vilniaus 
krašto) buvo 666,700 ha, 
paskutinio penkmečio 
(1936-40) — 676,800 ha.

(ELTA)
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