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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KODĖL HO SAKO NE “?
VIENA DIDŽIAUSIŲ ŠIŲ DIENŲ MĮSLIŲ YRA 
ŠIAURĖS VIETNAMO PREZIDENTO HO ČI- 
MINO NENORAS SĖSTI PRIE DERYBŲ STA
LO SU AMERIKIEČIAIS, NORS JAM TURĖTŲ 
BŪTI VISAI AIŠKU. KAD KARU JIS LAIMĖTI 

NEBEGALI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

TIME magazinas savo 
paskutinę apybraižą pa
skyrė klausimui ”Why 
Ho Keeps Saying NO?” 
Kariškai žiūrint, ameri
kiečiai įrodė, kad jie ne
gali būti nugalėti. Tai pa
žiūrai paremti galiu pa
cituoti buv. Izraelio ka
riuomenės štabo virši
ninko Mosche Dayan, ku
ris keletą savaičių pra
leido Vietname su ame
rikiečių armija, pažiūrą 
pareikštą londoniškiam 
The Sunday Telegraph. 
Dayan rašo:

"Aš nežinau, ar gene
rolas Giap, arVietkongo 
vyr. vadas ar pats Ho 
Či-min iš tikro žino, 
kas vyksta fronte, ir ar 
Vietkongo puolimai yra 
įsakomi iš aukščiau, ar 
pravedami vietinių vadų 
iniciatyva. Kiekvienu at
veju prielaida, kad ame
rikiečių armija gali būti 
panašiu būdu nugalėta, 
kaip prancūzai 1954 me
tais, yra absoliučiai ne
pagrįsta. Kiekvienas ban
dymas amerikiečiams 
patiekti Dien Bien Fhu

IŠ VISO PASAULIO

* IZRAELIO kariuomenės da
liniai tankų ir aviacijos pagal
ba buvo įsiveržę 2 mylias Į 
Jordano teritoriją, kur susi
dūrė su prityrusio Arabų le
giono daliniais. 2 vai. užtru
kusias kovas pagaliau sulaikė 
JTO stebėtojai, pasiekę laiki
nų paliaubų.

Smarkiai apsišaudyta ir Iz
raelio - Sirijos pasienyje.

Izraelio premjeras Levi 
Eshkol ta proga pareiškė, jog 
tai buvęs "įspėjamasis įsiver
žimas".

♦ JAV ASTRONAUTAI maj. 
Edwin E. Aldrin jr. ir kpt. Ja
mes A. Lowell jr. atliko kelio
nę erdvėje, įvykdžius visą ei
lę numatytų bandymų su gre
timai lekiančia kita raketa. Al
drin išbuvo virš 2 valandų iš
lipęs iš raketos.

Tai paskutinė iš 12 Gemini 
misijų ruošiantis astronautų ke
lionei į mėnulį.

* POTVYNIAI ITALIJOJE 
pridarė 160 mil. dol. nuosto
lių. Istorinės vertės meno tur
tams padaryti nuostoliai ne- 

. apskaičiuojami. Potvynių metu 
žuvo eilė žmonių, tūkstančiai 
susižeidė ir liko be pastogės.

* JAV JAU TURI 65 atomo 
energija varomus povandeninius 
laivus.

♦ PABALTIEČIAI ir kitų pa
vergtų tautų atstovai Kanadoje 
užplūdo imigracijos ministeri
ją Otavoje protesto telegramo
mis už atsisakymą suteikti po
litinio pabėgėlio teises iš Jugo
slavijos pabėgusiam kroatui 
Martynui Bilič’ui. Telegramose 
pabrėžiama, kad reikalas lie
čia ne vieno jūreivio likimą,bet 
principą, kuriuo iki šiol rė
mėsi Kanados politika politinių 
imigrantų atžvilgiu. 

yra iš anksto pasmerk
tas nepasisekimui ir 
puolančių dalių sunaiki
nimui”.

Dayanas pats pergy
veno vieną Vietkongo puo 
limą, kurio metu komu
nistai puolė vieną prieš 
šešias dienas tik atvy
kusią korėjiečių kuopą. 
Komunistai nesitikėjo, 
kad amerikiečiai taip 
greitai gali ateiti pagal
bon su lėktuvais, arti
lerija ir net tankais. To
ji pagalba atėjo ir į 200 
metrų platumo ruožą 
tarp įsikasusios korėjie
čių kuopos ir džiunglių 
buvo paleista 21.000 svie- 
dinių, t.y. daugiau negu 
Izraleis paleido per 9 die
nas trukusį Suezo karą ir 
visas savo neriklausomy- 
bės kovas!

Atrodo, kad komunis
tai nenori skaitytis su 
paprasta ir geležine lo
gika: atviroje kovoje
tarp dviejų nelygių prie
šų visados nugali stip
resnis. Vien tik šiais 
metais komunistai, anot 
Time, prarado 48.000 
žuvusiais, maždaug dvi
gubą skaičių sužeistais. 
8.000 jų pateko nelais
vėn ir 10.000 patys per, 
bėgo į šią pusę. Savai
me aišku, kad komunis
tų karuomenės aprūpi
nimas nėra paprastas, 
net ir turint galvoje jų 
nedidelius reikalavi
mus. Pagaliau ir šiauri
niame Vietname gyveni
mas nėra lengvas. Be
veik visi 18-47 m.m. am
žiaus vyrai yra mobili
zuoti. Trys dalykai ofi
cialiai yra 'atidėti’: švie
timas, vedybos ir vaikais 
Tiesa, Ho Či-minas gau
na pagalbos iš komunis
tinių kraštų, tačiau toli 
gražu ne tiek, kiek no
rėtų ir kiek užtektų pa
sipriešinti amerikie
čiams.

- Aš dabar neturiu laiko skaityti jūsų taikos pasiūlymo...

Tai kodėl jis nesėda 
prie derybų stalo, kur 
jis gali daug daugiau lai
mėti negu ginklais? Iš 
vienos pusės galima pri • 
leisti, kad Ho Či-min 
pats tiki savo propagan- 
dai, kuri skelbia milži
niškus amerikiečių nuo
stolius. Galimas daik
tas, kad jis, kaip išsi- 
reiškia amerikiečių va
das generolas Westmo- 
reland, žiūri "į pasau
lį per labai mažą lan
gelį".

Iš kitos pusės, Viet- 
kongas vis tebekontro- 
liuoja daugybė Vietnamo 
kaimų, kur gyvena 4/5 
visų gyventojų. Ameri
kiečiams ir jų sąjungi
ninkas vis dar neužten
ka kariuomenės, kad lai. 
mėjus kokį mūšį, išva
duotą teritoriją paimti 
savo tvirton ir nuolati- 
nėn kontrolėn. Tol, kol 
vyksta kovos, partizanų 
moralę galima dar pa
laikyti. Prasidėjus tai
kos derybom, partizanų 
moralė, žinoma, smuk- 
tų ir to Ho Či-minas 
labai bijo. Todėl, pasak 
Time, Ho Či-minas vis 
gali manyti, kad jis kada 
nors laimės kantrybe, ku
ria amerikiečiai nepasi
žymi.

Už tat amerikiečių pas
tangos dabar bus daugiau 
negu iki šiol nukreiptos į 
kaimų išvadavimą iš ko
munistų kontrolės. Kai 
tai bus padaryta, Ho Či- 
minui jau nebeliks nie
ko kito, kaip prašytis tai
kos.

Čia dar yra ir tarptau
tinės politikos pusė. 
TINI E rašo: "Mažai kas 
abejoja, kad Maskva 
spaudžia Hanoi derė
tis..." Kažin ar tai tei
singa. Kol kas Maskva 
turi naudos iš karo Viet
name ir daugiau yra pa
tikėtini gandai iš finan
sininkų sluoksnių, kad 
Maskva už savo tarpinin
kavimą iš amerikiečių 
norėtų gauti įvairiausios 
ūkinės pagalbos už 10 bi
lijonų dolerių.

Čia yra dar vienas dė
mesio vertas momentas. 
Dar neseniai buvo mano-
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Scena iš Dainavos ansamblio muzikinio veikalo "Nemunas žydi" pastatymo, kuris po didelio pasi
sekimo Chicagoje, New Yorke ir Philadelphijoje, bus suvaidintas lapkričio 19 d. Clevelande.

REZOLIUCIJA IR VALSTYBES DEPARTAMENTAS
JAV Senatui priėmus 

rezoliuciją Baltijos kraš
tų reikalu, teiraujamasi, 
kaip dabar ji bus vykdo
ma, tai yra, kaip Balti
jos kraštų klausimas bus 
keliamas ir kaip tai at
silieps į Jungtinių Valsty
bių vyriausybės pastan
gas plėsti ūkinius bei kul
tūrinius santykius su va
dinamaisiais sateliti
niais kraštai s* ir pačia 
Sovietų Sąjunga.

ma, kad JAV - Raudono
sios Kinijos konflikto at
veju sovietai noromis ne
noromis turėtų stoti Ki
nijos pusėn. Dabar jau 
girdisi aiškinimų, kad so
vietai neturėtų nieko 
prieš JAV - Raudonosios 
Kinijos susirėmimą. Dėl 
ko kalta "kiniečių kultū
rinė revoliucija" ir jų 
įsigyjimas atominių bom
bų bei raketų joms nu
gabenti. Jei JAV dabar 
norėtų pasitraukti iš Azi
jos, Japonija ir Indija 
skubiai turėtų įsitaisyti 
atominių ginklų, kas la
bai nepatiktų nei JAV, nei 
Sovietų Sąjungai. Žodžiu, 
gyvename tokiame są
myšyje, kad niekas neži
no, kas kam naudinga ir 
kas žalinga. Visa tai tur 
būt skatina ir Ho Či-mi- 
ną dar kiek laikytis.
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dienotvarkėn". (Iš tik
rųjų, Kongresas taip 
įsakmiai nepasisakė. 
Tik kituose rezoliucijų 
projektuose buvo kelia
ma tokia mintis. Kaip kon
krečiai tą klausimą kel
ti, buvo ir tehėra prezi
dento nuožiūros daly
kas).

Atstovas J.S. Mona- 
han (D., Conn.), priim
tosios rezoliucijos auto - 
rius Atstovų Rūmuose, 
pats parodė pavyzdį, 
kaip naudoti kiekvieną 
progą Baltijos kraštų 
reikalu veikti tarptauti-

Ryšium su tuo įsidė
mėtina, kad kalbamoji 
rezolucija, nors ir abe
jų Kongreso rūmų pri
imta, nėra įstatymas ir 
ji neteikiama preziden
tui pasirašyti. Tai yra 
Kongreso nuomonės bei 
nusiteikimo pareiški
mas, kuris, suprantama 
perduodamas Valstybės 
Departamentui, o tasai 
savo keliu gali tatai 
pranešti ambasadoriui 
Goldbergui ir gali jam 
pavesti daryti atitinka
mų žygių Jungtinėse Tau
tose. Bet Valstybės De
partamentas gali šiuo me-niuose forumuose, 
tu to ir nedaryti, nebent 
.prezidentas įsakytų da
ryti.

Valstybės dep art amen, 
tas dviem atvejais (At
stovų Rūmų Europos rei
kalų komitetui pernai, o 
Senato už s. reikalų ko
miteto pirmininkui šį
met) yra tik pareiškęs, 
kad neturi priekaištų re
zoliucijos redakcijai 
(wording), bet nėra duo
menų, kad Valst. D-tas 
rezoliuciją būtų "bloka
vęs”, "vetavęs”, ar ki
taip būtų priešinęsis jos 
priėmimui iš esmės. Ta
čiau Washingtono sluoks
niuose manoma, kad 
Valst. D-te šiuo metu vy
raujanti nuomonė, anot 
kurios, dabar dar esąs 
netinkamas laikas tam 
klausimui veikliau kel
ti.

Atstovas J.P. Adabo 
(demokratas, iš New Yor- 
ko, lapkričio 8 d. vėl iš
rinktas) neseniai dėl to 
yra taip pasisakęs:

"Valstybės Departa
mentas gali manyti, jog 
šis metas nėra pats pa
togiausias šiam klausi
mui, kelti. Bet aš manau, 
kad Valstybės Departa
mentas klysta, nes šiose 
diskusijose (tarp Vals
tybės Departamento ir 
komunistinių kraštų) tas 
klausimas yra reikšmin
gas veiksnys, ir, jei ren
giamės tvarkyti klausi
mus, tai tvarkykim vi
sus, o čia yra klausimas, 
į kurį nepateisinamai bu
vo nekreipiama dėmesio 
visą eilę metų. Kongre
sas pasisakė, kad šis 
klausimas turi būti įra
šytas Jungtinių Tautų

Teherane, Tarpparla
mentinės Sąjungos kon
ferencijoj, kai Britų at
stovas išsitarė, kad kolo
nializmas jau esąs be
veik likviduotas, jis pa
reiškė, kad Baltijos kraš
tuose J. Tautų pripažin
tos žmogaus teisės tebė
ra paneigtos. Anksčiau 
ten pat dėl Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pavergi
mo kietai pasisakė ir 
Airijos atstovas.

Ambasadorius Gold- 
bergas, dar prieš Sena
tui priimant rezoliuci
ją dėl Baltijos kraštų, 
išdėstė JAV vyriausy
bės poziciją tuo klausi
mu laiške, rašytame Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimo pirmininkui St. 
Korbonskiui. Tai buvo 
spalio 10 d. rašytas jo at
sakymas P ET Seimo pir
mininkui į Seimo rezo
liuciją.

Laiške pareikšta: 
"Apsisprendimo tei

sės pripažinimas Balti
jos kraštams yra drau
gingai priimta Jungtinių 
Amerikos Valstybių po
litika, ir tai yra politi
ka, kurios ši vyriausy
bė niekad nėra palikusi 
nepabrėžtos pasaulio 
akyse. Mūsų Misija prie 
Jungtinių Tautų pakar
totinai siekė kreipti pa
saulio nuomonės spau
dimą prieš Sovietų val
dymą 
bėse 
tose 
kiais 
reiškimais atkreipdama 
pasaulio dėmesį į netei
sybes, dėl kurių kenčia

(Nukelta į 2 psl.)

Baltijos valsty- 
ir kitose pajung- 
srityse, savalai- 
ir atitinkamais pa-
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Kur sustos amerikiečiai?
'Šio slaptojo žemėlapio 

originalas ir dokumen
tas su paaiškinimais bu
vo paslėptas geležinėje 
spintoje O, O.W opera
cinio skyriaus viršinin
ko gen. Jodl biure. Iš vi
sų slaptų dokumentų, ku
rie karo metu pateko į 
vokiečių rankas, ši byla 
su raudonais viršeliais 
buvo didžiausias atiden
gimas, kokį gen, Jodl 
kada matė.

Byloje buvo du žemė
lapiai ir 70 psl. mašinė
le rašytas paaiškinimas. 
Gen. Jodl statė sau klau
simą, ar sąjungininkai 
bus pastebėję, kad viena 
kopija jų slapčiausio do
kumento bus dingusi. Ši 
byla į vokiečių rankas pa
teko laike Ardėnų ofen
zyvos.

Hitleris nusprendė, 
kad tai pavojingas doku
mentas ir tik keliems O.
K.W. štabo nariams lei- 
do «!i juo susipažinti. 
Praleidę naktį
nagrinėdamas, AiuCxlc 
pareiškė, kad tai "vals
tybės paslaptis” ir tik jo 
kariniai patarėjai ir jų 
pavaduotojai gali doku
mentą skaityti. Apie tai 
jis nepainformavo net sa
vo vyriausybės narių. Ta
čiau nežiūrint visų tų 
griežtų priemonių, apie 
tą dokumentą patyrė vi
sai pašalinis asmuo: tai 
prieš kelias savaites iš
tekėjusi už gen. Jodl jo 
sekretorė Luiza. Vieną 
vakarą gen. Jodl nutarė 
jai parodyti dokumentą. 
Pagaliau, ar ji nebuvo su - 
pažindinta su daugeliu 
slaptų dalykų, nes buvo
O.K.W. štabe sekretore.
Šią bylą gen. Jodl vieną 
vakarą parsinešė na
mo ir pasakė:

— Štai ką sąjunginin
kai nori padaryti su Vo
kietija!

Luiza paėmė bylą ir 
pasidėjusi ant stalo, pra
dėjo vartyti. Ji mokėjo 
skaityti žemėlapius, bet 
šį kartą nereikėjo tiek 
daug žinoti. Skaitant by
los paaiškinimus, jos šir
dį suspaudė skausmas. 
Tai,ką ji laikė savo ran
kose , buvo ne kas kita, 
kaip Vokietijos okupaci
jos planas. Eisehhowe- 
rio štabo žmogus, kuris 
davė šiam planui pavadi
nimą, matyt, galvojo apie 
kerštą, nes pavadino 
Operation "Eclipse". 
Jodl ištiesė ant stalo 
žemėlapį ir parodė jai 
būsimos Vokietijos sie
nas.

Luiza atidžiai žiūrė
jo į linijas; skaldančias 
Vokietiją. Siaurinėje ir 
Šiaurės-Rytų dalyje bu-

Rezoliucija •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

Baltijos ir kitos Sovie
tų valdomos tautos.

Būkite tikri, kad Jung
tinių Valstybių vyriau
sybė šią padėtį kruopš
čiai stebi ir pasinaudos 
kiekviena proga primin
ti pasauliui tą neteisy
bę".

Taip vyriausybės var
du pasakyta mintis, jog 
vyriausybė jau vykdan
ti ir toliau mano vyk
dysianti tai, ką ragina 
JAV Kongreso rezoliu
cija. (ELTA) 

vo nubrėžtos "U.K.” rai
dės, Pietinė dalis ir Ba
varija turėjo "U.S.A" rai
des ir likusioji Vokie
tijos dalis, įskaitant ir 
Berlyno miestą )buvo at
žymėta "U.R.S.S." rai
dėm. Berlyno miestas, 
nors jis priklausė sovie
tinei zonai, dar buvo su
skaldytas į tris zonas: 
amerikiečiams priklau
sė pietinė, anglams šiau
rinė ir visa kita sovie
tams.

Luiza negalėjo tikėti 
savo akimis.

— Iš kur gavot šią by
lą?

Jodl jai patvirtino, kad 
žemėlapis ir dokumen
tai autentiški, bet nepa
sakė, kokiu būdu pateko 
į vokiečių rankas, steng
damasis tik pasakyti, kad 
buvo rasti viename ang
lų kariuomenės štabe.

Jodliui išėjus į štabą, 
ji pradėjo iš naujo gal
voti apie matytą žemė
lapį. Jei Vokietija pra- 

karą, tai jos šei
ma, kuri buvo Harz kal
nuose, atsidurs sovietų 
zonoje. Nors ji labai my
lėjo Jodlį ir buvo atsida
vusi tėvynei, bet huma
niškas jausmas ją nugalė
jo ir pirmą kartą nusi
žengė patarimui niekad 
neatidengti,ką mato Jodl 
bylose. Ji negalėjo leis
ti savo brolio žmonai ir 
vaikams pakliūti į rusų 
rankas.

Luiza nutarė rizikuo
ti. Žinodama generolo 
telefoninio šaukimo pir
menybės ženkląji pakė
lusi ragelį paprašė su
jungti su savo broliene.

buvo

6 STROH’S
TO 8®

Nepakeičiamas sezone 
Stroh’s šešių dėžučių pakas keliauja ten, kur

smagiai — prašyk ”Six Stroh’s to go”.

jūs einate. Patogios dėžutės atšala 
minutes... nedūžta 
tik patrauk juostelę 
nintelį alų Amerikoje, kuris gami-
minamas tiesiog ant liepsnos. 
Todėl geriausieji Stroh’s mišinio 
elementai persiduoda į alų. Se- , 
kantį kartą planuojant išvyką ... ž® 
kad būtų dar linksmiau ...

pasiimk kartu garsųjį 
raudoną Stroh’s šešių paką. Gyvenk

per 
Nori atidaryti, 

ir ragauk vie-

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

sąlyginiai, tebegalioja? 
Ar sąjungininkai tikrai 
yra pasiryžę statyti Vo
kietijai tokią besąlyginę 
kapituliaciją? Į visus 
tuos klausimus Eclipse 
byla davė atsakymą.

Tik vasario mėnesio 
antrąją savaitę Jodl ge
riau suprato,ką reiškia 
tas žemėlapis,kaiRoose- 
veltas, Churchillis ir Sta
linas susitiko Jaltos 
konferencijoje. Nežiū
rint visų pastangų suži
noti, kas ten buvo svars
toma, vokiečiai turėjo 
pasitenkinti tik oficialiu 
komunikatu spaudai. Ku
riame nors ir labai mig. 
lotai ir atsargiai buvo 
parašyta, kad sąjungi
ninkų intencijos Eclipse 
dokumente patvirtintos.

Oficialiame komunika
te buvo rašoma: "Mes 
susitarėme dėl bendros 
politikos ir bendrų pla
nų, kad užtikrinti besą
lyginės kapituliacijos 
vydymą, kuri bus užkrau
ta nacinei Vokietijai... 
Sąlygos nebus paskelb
tos anksčiau, kol nebus 
pasirašytas Vokietijos 
pralaimėjimas... Pla
nas numato, kad kiekvie
nas trijų sąjungininkų su 
savo armija užims at
skiras zonas Vokietijo
je..."

Buvo nereikalinga, 
kad sąjungininkai skelb
tų savo sąlygas. Jodl jas 
skaitė Eclipse byloje. Ir 
jei komunikate nebuvo ati
dengiamos okupacijos zo- 

Pasikalbėjimas 
trumpas:

— Tu žinai, paskuti
nėm dienom vėjas smar
kiai pučia. Tad tu gerai 
padarytum, aš tau sa
kau visai atvirai, su vai
kais persikeldama į kitą 
upės pusę...

Luiza padėjo ragelį, 
tikėdamasi, kad užmas
kuotą įspėjimą brolienė 
supras.

Kitame gale brolienė 
išgirdo išjungiant telefo
ną ir klausė savęs, ko
dėl taip vėlai Luiza jai 
telefonavo. Jai buvo ma
lonu išgirsti Luizos bal
są, bet neturėjo mažiau
sio supratimo, ką Luiza 
norėjo pasakyti, ir dau
giau apie tai stengėsi ne
galvoti.

Tomis pirmomis pava
sario dienomis Jodl su 
savo štabo karininkais 
atidžiai išegzaminavo tą 
žemėlapį ir dokumentus. 
Jis beveik kiekvieną pa
ragrafą žinojo atminti
nai. Nors tai neturėjo 
strateginės reikšmės, ta
čiau tai buvo svarbus do
kumentas. Pirmiausiai 
jis davė atsakymą į eilę 
klausimų, kuriuos jau se
niai statė Jodl ir jo šta
bas.

Koks yra sąjungos 
tarp anglo-saksų ir sovie- nos, tai Jodl matė nu- 
tų stiprumas? Ar jiene- 
susipyks besidalinant ka
ro grobį? Dabar, kai ru
sų jėgos buvo užėmusios 
didžiąją dalį Centrinės 
Europos, ar Churchillio 
ir Roosevelto 1943 m. 
Casablankoj padarytas 
pareiškimas, kad Vokie
tija turi kapituliuoti be

brėžtas slaptame žemė
lapy, kuris buvo prijung
tas prie Eclipse bylos.

Komunikate buvo sten
giamasi neparodyti, kad 
Vokietijos padalinimo 
planai buvo ratifiKuoti 
Jaltoj. Norėta buvo paro
dyti, kad ten buvo priim
tas padalinimo nutari

mas. Tikrumoje ant Ec
lipse bylos pažymėta da
ta rodė, kad nutarimas 
dėl Vokietijos padalini
mo tarp sąjungininkų jau 
buvo priimtas daug 
anksčiau. Byla buvo at
spausdinta 1944 m. lap
kričio mėnesį.

Kai raudonoji armija 
perėjo rytines Vokieti
jos sienas, Hitleris su 
savo patarėjais laukė, 
kad sąjungininkų tarpe 
prasidės nesutarimas. 
Tai buvo fatališka, gal
vojo jis, nes vakarie
čiai, ypač anglai, niekad 
neleis rusams dominuo
ti Centrinėje Europoje. 
Jodl irgi buvo tosnuomo* 
nės. Bet tada jis dar ne
matė tos Eclipse bylos. 
Gi byla rodė, kad vieny
bė tarp sąjungininkų pa
silieka tvirta ir Jalta ją 
patvirtino.

Tokiu būdu sąjunginin
kų intencijos nedavė jo
kių vilčių Vokietijai. Net 
jei Vokietija norėtų ka- 
pituoliuoti, turės tai pa
daryti besąlyginiai. Tai 
buvo aišku ir Jodliui. 
Reiškia, kad Vokietija tu
ri kariauti iki paskutinio 
atodūsio.

Kai vokiečių žvalgy
bos viršininkas Gehlen at 
vyko pas naująjį Vys
los armijų grupės virši
ninką gen. Heinrici pa
informuoti apie sovietų 
armijos išdėstymą fron
te, portfely jis atsivežė 
ir Eclipse bylos vieną 
egzempliorių, norėda
mas Heinrici su ja supa
žindinti. Heinrici gerai 
išstudijavęs žemėlapį 
trumai pasakė:

— Das ist Todesur- 
teil! (Tai mirties spren
dimas).

Kovo 25 d. gen. Jodl 
iš naujo išegzaminavo 
Eclipse bylą. Tam jis tu
rėjo priežastį. Nes nak
tį Pattono 3-j i ame
rikiečių armija prie Op- 
penheimo persikėlė per 
Reiną ir dabar spaudė 
Frankfurto link. Kitą die
ną šiaurėje maršalo 
Montgomery jėgos irgi 
persikėlė per Reiną. Na
tūralioji Reino gynimosi 
linija griuvo ir sąjungi
ninkai pilnu greičiu ver
žėsi pirmyn. Tad Jodl, 
žiūrėdamas į Eclipse by
los žemėlapį, statė sau 
klausimą, kaip toli ang- 
lo-saksai eis pirmyn. 
Jodl tuo metu labai no
rėjo turėti kitą plano 
dalį, kuriame būtų paro
dytos karinės operaci
jos. Bet neturint turėjo 
pasikliauti savo intenci
ja. Demarkacijos linija 
tarp rusų ir anglo saksų 
žemėlapy buvo nubrėžta 
išilgai Elbės nuo Luebe- 
ko iki Wittenbergo, ir to
liau vingiavo iki Eise- 
nach. Jodl pasakė savo 
žmonai, kad jis negalvo
jus, jog anglai ir ameri
kiečiai ateisią iki Berly
no. Jis įsitikinęs, kad 
raudonoji armija užim- 
sianti Vokietijos sos
tinę. Jei Eclipse byla 
paskutiniu momentu ne
buvo pakeista, tai Ei- 
senhowerio jėgos susto
siančios prie demarka
cijos linijos, pažymėtos 
slaptame žemėlapyje.

(Bus daugiau)

FEMALE

STITCHERS.
EXPERIENCED

Steady year round employment. Shoe 
factory located in Methuen.

Bolita Foot Wear, Ine.
49 Osgood St. 

Methuen, Mass.
(122-123)

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
lst CLASS SKILLED 
MACHINE HANDS 

BORING MILL OPERATORS 
VERTICAL & HORIZONTAL 

MILL
MACHINE REPAIRMEN ' 

PLANER HANDS
TOOL MAKERS

5 8 HOUR WEEK 
Long program-—excellent fringe 

benefits.
ARTCO INC.

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

31915 Groesbeck, Fraser, Mich.
(I18-127)

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)

WANTED AT ONCE

MACHINE 
BU1LDER 
LEADERS

Day and Afternoon Shift. 
Mušt be JOURNEYMEN 

Special Machine &
Eng. Ine.

20000 W. 8 Mile Rd.
(Corner Evergreen Rd.) 

Southfield, Mich.
313 — 444-1540

(121-127)

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)

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR

EXPER1ENCED 
MILLWR1GHTS

PAID VACATIONS. HOLIDAYS. AC- 
C1DENT AND SICKNESS INSUR
ANCE, PENSION PROGRAM, ALSO 
STEADY WORK AND GOOD PAY. 
PLEASE APPLY IN PERSON, OR 
WR1TE TO:

BLOCKSOM & CO.
MICHIGAN CITY, INDIANA 

Corner
Michigan Blvd. and 5th Street 

"An Equal Opportunity Employer”
(1 19-123)

SURFACE GRINDER HANDS 
MILL HANDS

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

29970 CALAHAN RD. 
Roseville, Mich.

Bet. M-97 and Schoenherr off Com- 
mon Rd.
ALTA1R TOOL 313 779-1100

( I 19-126)

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)

WANTE.D 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 vvorking conditions. Fringe 
benefits & overtime.

DETROIT ALLIED 
MACHINE PRODUCTS 

65 11 STRONG 
DETROIT. MICH, 

313 - - WA 1-2846 
(I 19-128)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL & DIE MAKERS 
8c

MILL HANDS
Day 8c night shifts
All fringe benefits.
G. & W. TOOL CO.
21770 Wyoming Avė. 

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

(119-128)
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KELETĄ PASTABU DĖL NEMUNAS ŽYDI 
PASTATYMO NEVI YORKE

ringu būdu."
Kultūringas ir nepra- 

Vardžiuojantis būdas ki
tų darbams įvertinti bū
tų — tiksliai išvardi
nant, kas suruošė tą 
"vienadienį pasivaikščio 
jimą didmiesčio gatvė
mis 'Ybei kas, surinkę 
90.000 dol.,"stebuklų ne
padarė". Ne kažin kaip į 
tokį ALT pirmininko pa
reiškimą žiūri ir ta vi
suomenės dalis, kuri 
"pasitikėdama visų ge
ra valia", nepagailėjo 
1/4 mil. dolerių. Atro
do, kad būta ne mažos 
visuomenės dalies, tiek 
pinigų sudėjusios ir... 
stebuklų nesusilauku
sios... ir kažin, ar tiek 
nusivylusios, kiek nori
ma įtaigoti.

Niekas stebuklų nelau
kia nei iš ALT, nei iš 
kitų veiksnių. Bet laukia, 
kad vadovaują tai ar ki
tai veiklai asmens rastų 
savo užimamai vietai 
tinkamesnių kitų darbui 
įvertinti išsireiškimų.

Čia norėtųsi trumpai 
sustoti ties F LB pirmi
ninko Juozo Bačiūno žo
džiais, skirtais Jaunimo 
Kongreso pabaigtuvėms. 
Pasaulio Lietuvio tik ką 
pasirodžiusiame 24 nr. 
(rugsėjo - spalio) jis sa
ko:

"TVIRTAI TIKIU, 
stiprinamas Kongreso 
dvasios, jo nutarimų ir 
visos eigos, kad šiais 
Jaunimo Metais iš viso 
laisvojo pasaulio suskri- 
dęs Chicagon lietuviška
sis jaunimas parodė, jog 
jis atstovavo rinkti
niams mūsų jaunosios ge
neracijos sluoksniams, 
degė karšta lietuvybės 
meile ir gyveno bendro
sios tėvynės Lietuvos 
laisvės viltimis. Pabuvo
damas bendrojoje aplin
koje, jis galėjo tik dar 
daugiau sustiprinti ir su
bendrinti tuos jausmus, 
diskusijose perkratyti ir 
užgrūdinti protinius nusi
statymus ir vėliau grįž
ti į savo gyvenamąsias 
vietas su dar didesniu 
pasiryžimu tęsti ir iš vy
resnės kartos perimti 
gausių visuomeninių ir 
kultūrinių uždavinių vyk
dymą.

Kongresas išsklaidė 
visas "baimes", įtarinė
jimus bei nepamatuotus 
priekaištus, jog mūsų 
jaunoji karta gali nueiti 
ar būti kurstoma eiti 
klaidingais keliais. Visa 
Kongreso eiga ir jo nu
tarimai bei įsipareigo
jimai davė trumpą, bet 
aiškų ir tvirtą atsakymą. 
Jeigu dėl vieno ar kito 
nutarimo iš vyresnės 
kartos pasigirsta kriti
kos ir priekaištų, tai pir
miausia nereikėtų už
miršti, jog tai buvo Jau
nimo Kongresas, kuris 
nevaržomas reiškė sava
rankišką jauną dvasią,
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laukta dviejų 
muzikinė pje- 

su vaidinta New

VEIKSNIAI, KURIE
TURĖTU JUNGTI

ALT pirmininkas inž. 
Antanas J. Rudis, kalbė
damas metiniame Tary
bos suvažiavime (spalio 
29 d. Chicagoje), kiek il
giau sustojo ties t.v. 
"rezoliucine veikla", nu
rodydamas, kokių pa
sekmių per 13 metų su
silaukė ALT įteiktos re
zoliucijos.

Pradedant prieš 13me
tų pravesta garsiąja 
Kersteno rezoliucija, 
kurios pasėkoje buvo su
rinkta daug kaltinamo
sios medžiagos prieš 
Sov. Sąjungą apie jos 
vykdytus ir tebevykdo
mus nusikaltimus Bal
tijos kraštuose, baigiant 
buv. senatoriaus PaulH. 
Douglas rezoliucijomis, 
(kurių viena numatė 20 
mil. dol. Sov. S-gos pa
vergtų tautų kultūriniam 
išlaikymui išeivijoje!),

ALT pirmininkui be
lieka konstatuoti kad 
"įvairių rezoliucijų ir 
įvairiais tikslais ALT 
rūpesčiu buvo praves
ta gana apsčiai. Todėl 
šiandien ALT nebesi
naudoja atskirų naujų re- 
zoliucijų pravedimu, bet 
naudoja naują metodą, 
kuris jau seniau praves
tas rezoliucijas kiekvie
nais metais stipriai pa
tvirtina Vasario 16 pro
ga duodamais šios ša
lies vyriausybės pareiš
kimais bei patvirtini
mais, jog Lietuvos okupa
cija nėra ir ateityje ne
bus pripažinta".

Pasitenkinimas tokiu 
pravestų rezoliucijų re
zultatu vargu ar gali pa
tenkinti lietuvių visuome
nę ir tų organizacijų na
rius, kurios yra atsto
vaujamos ALT. Ir vargu 
ar toks ALT pirmininko 
pareiškimas derinasi su 
tos pačios kalbos pra
džioje padarytu pareiš
kimu, jog "šiandien mus 
visus krūvon jungia vie
nas bendras ir didelis 
rūpestis — tai atgavimas 
laisvės ir nepriklauso
mybės bolševikų pa
vergtai Lietuvai". Oku
pacijos nepripažinimas

ir laisvės atgavimas yra 
skirtingo pobūdžio daly
kai, reikalingi ir skirtin
gų veiklos metodų.

***
ALT nėra siaura, vie

nos žmonių grupės palai
koma organizacija, o pla
tesnio pobūdžio įvairių 
organizacijų junginys. Iš 
tokio junginio viršūnės 
žvelgiant į kitų organiza
cijų ar jų junginių veik
lą tektų žiūrėti kiek ki
tokiais akiniais ir kito
kiu aspektu, nei kad tai 
iki šiol darė ALT pir
mininkas inž. A.J. Ru
dis. Toje ALT suvažia
vime pasakytoje kalboje 
ir vėl randame du nesu
derinamus posakius. Vie 
name jų išsireiškiamą 
tokiu stilium:"... žiūrint 
į netolimą praeitį mato
me, kad paskutiniu lai
ku mūsų tarpe yra pra
bangavę įvairių politinių 
judėjimų ir įvykių. At
skiri asmenys ar grupės 
mėgino įtaigoti mūsų vi
suomenę, kad jie suge
bės parodyti dar nebū
tus stebuklus. Gi mūsų 
nuoširdi ir patriotiškoji 
lietuviška visuomenė, pa
sitikėdama visų gera va
lia ir pažadais, sudėjo 
gausiai lėšų tiems žy
giams vykdyti. Vieniems 
— apie 90.000 dolerių, ki
tiems — 75.000. Opridė- 
jus dar įvykių dalyvių ke
lionių išlaidas, susidarė 
suma arti ketvirties mi
lijono dolerių. Tačiau 
nežiūrint tokių išleistų 
sumų — stebuklų neįvy
ko. Ir rezultatų, kokie bu
vo žadėti — nebuvo. Bu
vo tik paprastas pasi- 
garsinimas. Vieni įvy
kiai pasibaigė vienadie
niu pasivaikščiojimu did
miesčio gatvėmis, kiti 
irgi jokių stebuklų nepa
rodė".

F o tokio pareiškimo 
čia pat vėl kalbama, jog 
"Taryba niekam nesto
ja skersai kelio, kitų 
dirbamų darbų niekada 
neniekina ir nieko ne
pravardžiuoja. Savo tiks
lų mes siekiame kultū-

Ilgai 
veiksmų 
sė buvo 
Yorke lapkričio 5 dieną. 
Susidomėjimas ja buvo 
toks didelis, kad publi
kos suplaukė net ir iš 
tolimų apylinkių.

Laukę neapsivylė. Jau 
iš pat pradžių gero sim
foninio orkestro sugro
toji uvertiūra apie Ne
muno grožį, kaip sako
ma programoj, sudarė 
sieloj šiltą, jaukią nuo
taiką. Vaidyba, tautiniai 
šokiai, dainos, muzika, 
dideliam orkestrui har
monizuota, lietuviškos 
melodijos sekė, pynėsi 
viena po kitos švelniai, 
grakščiai ir nesinorėjo, 
kad pasibaigtų. O cho
ras, tiek mergaičių, tiek 
vyrų sudainuotos parti
jos, buvo tikrai aukšto 
lygio, o bendras choras 
pasigėrėtinas. Ne vie
nam išspaudė ašaras, 
ypač paskutinioji "Šiau
rės P ašvaistė". Tokį cho 
rą negėda būtų įstatyti ir 
į Lincoln Center operų 
pastatymus.

Apšvietimas ir deko
racijos buvo geros. 
Aukščiau sėdintieji ge
rai matė žvilgantį mėly
ną Nemuną, nenušiu
rusią ūkininko trobą, me
džius.

Kalbant apie vaidybą, 
jeigu ją žiūrėtų svetim
tautis, be sentimentų 
mums pasakytų, kad 
trūksta ryšio tarp veiks
mo ir statikos. Tas la
bai apsunkina vaidinto
jus ir lyg nuvertina visus 
kitus scenos dalyvius. 
Ypač tas žymu pirmame 
veiksme. Matosi, kad 
vyksmas sudurstytas iš 
atskirų gabalų, nesuriš
ta, nesupinta su choru.

Kol nereikia dainuoti vi
si lyg sustingę stovi, ar
ba tylomis iš kur nors 
atslenka.

Tikra dramos užuo
mazga, taigi ir vaidyba, 
įtraukiant visą ansamblį, 
prasidėjo antrame veiks
me. Gaila, kad jis taip 
greit pasibaigė,pačiame 
įdomume. Tikrai, trūko 
trečio veiksmo.

Kalbant apie vaidinto
jus — ką čia daug gali
ma pasakyti. Jie ne pro
fesionalai, ir visi atli
ko savo uždavinį labai ge
rai, kaip režisūros nu
rodyta. Kadangi veiks
mas kaime, daugumas 
vyrų stengėsi kalboje ir 
veiksme pamėgdžioti kai
miečius. Kalba pavilk
dami, pagležusiai, tai 
perdėtai smarkiai, iš ko 
susidaro įspūdis, kad tai 
gana prasti žmonės. To 
visai nereikia. Kaime, o 
ypač tarp pažangesnių 
ūkininkų, kalba ir apsi
ėjimas būdavo gana in
teligentiškas, nekalbė
davo kaip girti net ir tuo 
atveju, kai jau būdavo 
"įsismaginę". Tas pats 
scenoje ir su senom mo
terėlėm ar samdinėm. 
Kam reikalinga tas per
dėtas prastumas?

Baleto šokio solo iki 
žemės ilgame, skirtin
game apdare — kažin, 
ar jau taip reikėjo, ne
žiūrint, kad K. Žebraus- 
kaitė atliko tai grakš
čiai. Choras, atrodo, be 
reikalo bus išmetęs V. 
K. Banaičio "Fo aukštus 
kalnus vaikščiojau...” 
pradžią ir pabaigą. Jų 
niuansai yra nepapras
tai gražūs, mūsiški... 
"Kaip gi gražus gražus

rūtelių darželis..." me
lodijos grakštumas per
daug sukapotas. Esame 
pripratę prie daug švel
nesnės. Nastei tas būtų 
daug labiau tikę jos to 
meto lyriškam nusitei
kimui.

Pabaigoje visiems bu
vo atsidėkota, ir net po 
daug sykių tikrai užtar
nautai, tik gaila — tas 
puikusis simfoninis or
kestras, iškėlęs tiek oru
mo ansambliui, buvo už
mirštas. Gaila. Atsitiko 
ne iš blogos valios.

Baigiant, reikia dar pa
sakyti kad "Nemunas žy
di" malonaus muz. Ar- 
mono vadovybėje paliko 
didelį įspūdį, už ką pub
lika atsidėkojo tikrai gau - 
siais plojimais.

Šis pastatymas gali bū
ti pradžia į lietuvišką 
operetę. Ją reikia tik 
papildyti, suderinti, pa
daryti ištisinį veikalą. 
Tuomet būtų galima ban
dyti išeiti su ja į ame
rikinę publiką.

A.Kc.

HELP VVANTED MALĖ

WANTED AT ONCF.
EXPERIF.NCED or TRA1NEES.

HAND SCREW MACHINE 
OPERATORS & MACHINE 

OPERATORS
Mušt have job shop experience. Stea
dy work. All shifts.

BF.NTON CORP.
2870 Industrial Row Troy, Mich. 

( 123-129)

FOREMAN: For Medium Size 
Rubber Plant, North Detroit 
Area—Paid insurance for em. 
ployees and dependents, ex- 
cellent vacations, pensions 
and other benefits. Reply to 
St. Clair Rubber Co., P. O. 
Box 188, Marysville, Mich. An 
Equal Opportunity Employer. 

(123-127)

savo originalumą ir nau
jus užsimojimus. Tegy
vuoja tas jaunas ryžtin
gumas ir dvasia, o gyve
nimas suspės parodyti, 
kas buvo brandu, ir ne
pamirš ištaisyti, jeigu 
kur įvyko apsirikimų.

Dar kartą lietuviškas 
ačiū visiems Kongreso 
dalyviams, jo rengėjams 
ir šio didelio sąskrydžio 
darbų parėmėjams".

Kad išlaikyti ir toliau 
mūsų išeiviją atsparią, 
gana vieningą ir lietu
viškos dvasios, kaip mi
ni ALT pirm. A. Rudis, 
reikalingos ir toje dva
sioje sakomos kalbos. 
"Fasišpilkavimai" turė
tų būti vengiami ir pa
liekami tiems, kurie ne
neša pirmininkų naštos 
ir atsakomybės.

(j.pm.)

BUS MOKAMA PRADEDANT 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

M 
F
S

u t u a I 
ederal 
avings
2212 WEST CERMAK ROAD

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

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ

Automobiliams aikšte greta mūsų įstaigos
Nuo spalio mėn. 17 d. 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15,000.00 

per Federal Savings & Loan Insurance Corporation.

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI

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

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
5. Bordeaux Import. White \Vine 5th — $0.98
6. (’anada Dry Vodka ........ 5th —$2.98
7. Riccadona Vermouth . 30 oz. Bolt. — $1.29

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

MtROOtni PLUK CHICAGO
2533 W. 71 St. ’ei. GR 6 2345 6

*

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., Tel TO 3-2108 9
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LOS ANGELES
_* DAIL. A. RUKŠTE- 

LES mano paroda Los 
Angeles mieste atida
roma lapkričio 26 d. ir 
tęsis visą savaitę iki 
gruodžio 4 d.

Paroda atidaroma lap
kričio 26 d.» šeštadie

nį, 3:30 vai. p.p. Liet. 
Tautinių Namų salėje. 
Parodą maloniai sutiko 
atidaryti gen. konsulas 
dr. J. Bielskis.

Į parodą atvyksta dail. 
A. Rakštelė, atgabenda
mas gausią savo kūrinių 
kolekciją. Jis yra Los 
Angeles gyvenęs, kūręs 
dalyvavęs vietos visuo

meniniame ir kultūri
niame gyvenime. Pažy
mėtina, kad dailininkas 
A. Rūkštelė šįmet šven
čia 60 metų gyvenimo su
kaktį, taigi ir ši dailės 
paroda, sakytume, yra 
jubiliejinė.

Visi Los Angeles lie
tuviai kviečiami kuo gau
siau šią vertingą ir įdo

mią parodą aplankyti.
Paroda Liet. Tauti

niuose Namuose, 3356 
Glendale Blvd. bus ati
darą lankytomas šešta
dieniais ir sekmadie
niais nuo 12 iki 10 vai. 
vakaro, o šiokiadieniais 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vak. 
Parodos informacijos 
reikalais prašome kreip

tis telefonais: 665-9314 
arba 831-1989.

(ai)

* JŪRATĖ NAUSĖ
DAITE, filmų ir televi
zijos pasaulyje žinoma 
Ann Jilliann vardu, lap
kričio 23 d. 9 vai. vak. 
bus matoma Los Ange
les televizijoje 4-tam 

kanale Bob Hope pro
gramoje.

Jūratė su tėveliais ir 
broliu gyvena Los An
geles apylinkėje. Ji jau 
dalyvavo keliuose fil
muose, puikiai pasiro
dydama. (g)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Paskutinė proga

BLUE CROSS
ATVIRAS ĮSIRAŠYMAS 
ASMENIMS
ŽEMIAU 65

■ >■

Kaip bendrą patarnavimą asmenims žemiau 65 m., Blue Cross of North- 
east Ohio vėl siūlo kvalifikuotiems gyventojams, gyvenantiems mūsų ap
tarnaujamose vietovėse, gerą progą pasinaudoti Blue Cross draudimu sau 
— ir sąlygoms atitinkantiems šeimos nariams.

Ryšium su augančiais ligoninių kaštais ši apdrauda yra svarbesnė nei 
bet kada. Jei iki šiol nepriklausėte šiai apdraudai dėl to, kad dirbate pri
vačiai, kur nėra 5 žmonių grupės, negalite dabar praleisti šios progos.

Dabar, 3 savaičių bėgyje nuo spalio 31 iki lapkričio 18, 1966 m. galite 
registruotis 120 dienų ligoninės patarnavimo sutarčiai, kuri teikiama gru
pėmis įsiregistravusiems. Sąlygos pagal šią sutartį įsigalioja 1967 m. 
sausio 1 d.

*ŠTAI, KĄ JŪS LAIMĖSITE. Jei registruositės šiuo skelbiamu lai
kotarpiu, kaip Blue Cross narys ir ligoninės pacientas turėsite:

120 DIENŲ APMOKĖTĄ. -
Pusiau privatų kambarį.................................... Be piniginių reikalavimų
Maistą bei specialią dietą .................................................................. Neribotai
Bendrą slaugymą ......................... ................................................. Neribotai
Operacinės naudojimąsi .................................................................. Neribotai
Anesteziją, daromą ligoninės tarnautojų.................................... Neribotai
Pilną laboratorijos aptarnavimą ..................................................... Neribotai
Rentgeną ir radiografinį patikrinimą ........................................ Neribotai
Basalio metabolizmo patikrinimą ................................................. Neribotai
Elektrocardiogramas ...............................   Neribotai
Elektroencephalogramas .................................................................. Neribotai
Kūno terapiją ........................................  Neribotai
Priimtinus vaistus............................................................................... Neribotai
Oxygeną.................................................................................................... Neribotai
Transfuziją, išskyrus jau panaudotą kraują ir plasmą .... Neribotai 
.Žaizdoms aprišti medžiagą .............................................................. Neribotai

Be to, turite teisę į pirmąją pagalbą ir pirmam vizitui 72 vai. po akci- 
dento arba naudojimuisi ligoninės operacijų kambariu pradinei operacijai 
be piniginių apribojimų bet kurioje Blue Cross priklausančioje ligoninėje.

Gimdymas padengiamas, kai šeimos kontraktas galiojo 270 dienas prieš 
gimdyvei patenkant į ligoninę. Gimdyvė ir kūdikis aprūpinami ligoninės 
patarnavimais.

Kontraktas numato taip pat avansą nepriklausomoms ligoninėms bet 
kur pasaulyje. Kontrakto sąlygos įsigalioja vėl 90 dienoms praėjus po 
išsiregistravimo iš ligoninės ar prieglaudos.
^Nurodytos sąlygos galioja bet kuriam Blue Cross priklausančioje ligoninėje Ash- 
land, Ashtabula. Cuyahoga, Geauga, Lake, Lorain, Medina, Portage, Richland ir 
Wayne apskrityse bei kitur. Summit apskrities ligoninėse aptarnavimas apima $28 
dienai už kambarį, maistą ir slaugimą plius 80'sąskaitos už laboratorijos, opera
cines. rentgeno ir kt. ligoninės priedus. Mokestis už patarnavimus už ligoninės ribų 
apribotas iki $25.

KAS TURITE TEISĘ? Viengungiai registruojasi pagal VIENO AS
MENS kontraktą. Vedusieji registruojasi pagal šeimų kontraktus, kurie 
apima vyrą, žmoną ir nevedusius vaikus iki 19 m. Jei vyras ar žmona pa
siekė 65 m. ar daugiau, tik vienas nepasiekusių 65 m. gali registruotis. 
Turite teisę registruotis jei atitinkate šiems paprastiems reikalavimams:

1. Jūs ir žmona esate jaunesni nei 65 m. ir neturėsite iki 1966 m. gruo
džio 31 d.

2. Jūs ir žmona netarnaujate ir neturite ryšio su grupe, jau įsiregistra
vusia Blue Cross ar su teise Į Blue Cross draudimą.

3. Jus (ir jūsų šeima) esate gerame sveikatos stovyje ir gyvenate Blue 
Cross of Northeast Ohio aptarnaujamame rajone.

KIEK VISA TAI KAINUOJA? Cuyahoga, Geauga, Lake, Lorain, 
Medina, Portage ir Summit apskrityse mėnesinis pavienis mokestis yra:

Asmeniui ....... $11.00 šeimai ........$23.20
Ashland, Ashtabula, Richland ir Wayne apskrityse (ir Willard mieste, 

Huron apskr.) mėnesinis pavienis mokestis yra:
Asmeniui ....... $9.30 šeimai ....... $18.60

KAIP ĮSIRAŠYTI? Paprastai — užpildykit ir prisiųskit čia jungiamą 
anketą. Tai nieko nekainuoja. Gausite sąskaitą atėjus terminui.

ĮSIRAŠYMAS UŽDAROMAS LAPKRIČIO 18. šis specialus bend 
ruomeninis įrašymas uždaromas lapkričio 18, 1966. Anketa privalo būti 
vėliausiai ta data štampuota. Kontraktai pagal šį įrašymą įsigalioja 1967 
m. sausio 1 d.

BLUE CROSS APPLICATION FOR COMMUNITY ENROLLMENT
I hereby apply for Blue Cross Contract M104 as offered during the Community 
Enrollment open October 31 to November 18, 1966

for □ Myself only (maternity service not included)
□ Myself and family — husband, wife (maternity service included) 

and all unmarried children under 19.

I hereby authorize any doctor of medicine or osteopathy hereafter attending or 
examining me or any hospital vvhich hereafter provides service to me to disclose to 
Blue Cross of Northeast Ohio any record, knowledge or information made or acquired 
by virtue of such services.

I certify that:
1. I and the members of my family listed below are in good health; I have no knowl- 
edge of any ailment or condition that now requires or may require surgical, medical 
or hospital service, for them or me, and have not been told by any physician that such 
care would be required and I meet all your conditions for enrollment;

2. I am Single □ Widowed □ Married □ Divorced □;

3. My name is:
Mr.
Mrs.
Miss________

And the first
Name of wife
or husband i s_________________________________________________ _________Birth______________

4. My address is________________________________________________________________ _

City and
5. County_________________________________ ._______Zip Code______________________

6. My employer is-------------------------------------------------------------------------No. of employees____
My Spouse's employer is__________________________________No. of employees____

7. My Unmarried Children under 19 years of age are:
First Name Mo. Day & Year Born First Name Mo. Day & Year Born

Year 
of 

Birth

Signature_________________________________________________ ___

Completed Applications mušt be mailed before midnight Nov. 18, 1966 to 

BLUE CROSS OF NORTHEAST OHIO 
2066 East Ninth Street • Cleveland, Ohio 44115

BLUE CROSS OF NORTHEAST OHIO
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

* AKORDEONISTAS GARY 
METALONIS dalyvau ramovė- 
nų baliaus programos paįvai
rinime lietuviška ir bendra mu
zika. Įdomu susipažinti su šiuo 
14-kos metų amžiaus akorde-

HELP WANTED MALĖ
- ----—RĮ—————

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for yoti.

An Equal OpportuMity Employer

F E M A L E

TYPIST INVOICES
IBM ELECTRIC

Westside manufacturer has 
opening for giri to TYPE 

INVOICES.
Fringe Benefits.

UPSON WALT0N CO.
12500 Elmwood Avė.

(Off W. 117 St.) 
Cleveland, Ohio 
216 — 252-4200

(123-125) 

onistu, pirmą kartą dalyvau
jančiu lietuvių tarpe, kuriam 
šv. Jurgio parapija savotiškai 
artima.

Jo teta (tėvo sesuo), vienuo
lė pranciškietė M. Anne, mo
kytojavo Šv. Jurgio parapijos 
mokykloje ir 1958 m. buvo iš
kelta Į St. Louis.

Clevelande gimęs Gary mė
go muziką ir pradėjo mokytis 
akordeonu. Praeitą vasarą Ce- 
dar Point rengtame 25-me me
tiniame Tarptautinės Muzikos 
Sąjungos januolių konkurse lai
mėjo pirmą vietą. Tai ketvir
tas paeiliui jo laimėjimas to
kiuose konkursuose.

Jo tėvas, kaip ir jo teta vie
nuolė, gimė ir augo DuBois, 
Pa., ten lankė lietuvių para
pijos mokyklą. Jo seneliait atei
viai iš Lietuvos, ir dabar ten 
gyvena.

Gary Metalonio močiutė bu
vo nuvykus į Lietuvos 20 me
tų nepriklausomybės iškilmes 
ir Olimpijadą 1938 metais.

Akordeonisto tėvas, Vincas 
P. Metalonis su šeima gyvena 
Euclide. Jis atsimena iš anų 
laikų dainas, kurias mūsų tar
pe paskleidė komp. A. Vana
gaitis. Patyręs, kad sūnus gau
na progą lietuvių tarpe pasi
rodyti, apsidžiaugė ir daly
vaus ramovėnų baliuje, kuris 
įvyks lapkričio 26 d. Šv. Jur
gio parapijos salėje.

* DR. ADOMAVIČIUS 
ir ponia, dėl atostogų 
negalėdami atsilankyti į 
"Nemunas žydi" vaidini
mą, LB I apylinkei pri
siuntė auką 20 dol., skir
dami nupirkti bilietus 
Vys. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos moki
niams.

KRISTINA ŽEBRAUSKAI- 
TE, kuri su Dainavos ansamb
liu atvyksta į Clevelandą, "Ne
munas žydi" veikale išpildys 
solo šokėjos partiją.

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

Klausk mus kaip 
pasirinkti tarp 

taupymo sąskaitos ir 
Cleveland Trust 

taupymo certifikatų.
Cleveland Trust taupymo certifikatai duoda 5% į metus, 
didžiausią banko nuošimti leistą įstatymais.
Jūsų sutaupos geriau apsimokės perkant Cleveland Trust tau
pymo certifikatus. Toks investavimas galimas 6, 9 ar 12 mė
nesių ir neša 5% metinių pajamų.

Jie yra išleisti po $100 mažiausiam certifikatui nustatant 
$2,500. Juos galima atnaujinti pagal to meto ratą. Nuošimčiai 
išmokami laikui Įsigaliojus išmokant juos čekiu ar deponuojant 

z jūsų sąskaiton. Nėra reikalo laukti kalendorinio metų ketvir
čio, kad vieną įsigijus — nuošimčiai mokami nuo įsigijimo da
tos. Norint certifikatą išsikeisti terminiu ii dar nepasibaigus, pi
nigus gausite pranešus 90 dienų iš anksto pagal to meto ratas, 
nurodytas certifikate.

Cleveland Trust taupymo certifikatai yra apdrausti Fede
ralinės Depozitų Draudimo bendrovės aukčiausia įstatymų lei
džiama apdrauda. Vyro ir žmonos certifikatas gali būti apdraus
tas iki $30,000.

Normalios taupymo sąskaitos neša maksimumą bankinių 
nuošimčių: 4% į metus. / ;

Reguliariai taupomi pinigai Cleveland Trust taupymo sąskai
toj užtikrina saugumą ir kartu augina sutaupąs. Nuošimčiai 
apskaičiuojami kas pusmetį pagal didžiausią bankams skirtą 
ratą 4% metams, įnašams išbuvusiems ne mažiau metų ketvirtį. 

Tad ką pasirinkti? Jei panorėsit investuoti $2,500 ar dau
giau 6, 9 ar 12 mėnesių gaunant 5% metams, Cleveland Trust 
taupymo certifikatai suteikia puikiausią progą. Jei turite ma
žiau pinigų deponavimui, arba jei norite parankesnį pasinau
dojimą, Cleveland Trust taupymo sąskaita duoda taip pat gerą 
pelną. Ką bepasirinktumėt, gaunate aukščiausią metinį nuošim
tį, taupant saugiame mūsų banke. Klauskit mus, kaip ugdyti 
saugiai ir pastoviai jūsų sutaupąs bet kuriame iš mūsų 78 skyrių.

Cleveland Crust
DIDŽIAUSIAS OHIO BANKAS

Federalinės Depositų Draudimo Bendroves narys

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

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

Tel. 752-3400.

SLAUGĖS
PADĖJĖJA

Reikalinga moteris pa
cientams aptarnauti sene
lių prieglaudoje.

Teirautis tel. 486-7676.
(122-127)

REIKALINGAS 
DARBINNKAS

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

HOFFMAN BRONZE 
1000 Addison Rd.

(118-123)

• V. Giedraitis, Nation- 
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.

HELP WANTED MALĖBORING MILL 
OPERATORS

OPERATORS FOR C1NC1NNAT1 
GILBERT FLOOR. TYPE MILLS 

also LATHE HANDS 
HYDRO MFG.

970 1 Moenart Detroit, Mich.
FO 6-4000 (12'3-132 1

MAINTENANCE
HELPER

MUŠT HAVE PRESS
REPAIR EXPERIENCE

HYDRO MFG.
19071 Moenart 
Detroit, Mich.

FO 6-4000
(I2J-132) 

HOSPITAL PERSONNEL 
A qualified and experienced Director 
of Nursing is required for a 30 bed 
hospital with 3 medical staff. Salary 
open to negotiation. Living-in acconi- 
modations available in modern nur- 
ses residence. Personnel policies. 
Located on Saskatoon Edmonton C. 
N. R. mainline and bus service. Ap
ply in writing to Administrator, Uni- 
ty Union Hospital, Unity, Sask.

also a

Combined Lab and 
X-Ray Technician 

required. Apply in writing to the 
Administrator. (123-130)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Manufacturing-Processing 
Engineer

Opportunity for young engineer in interesting- and 
dynamic hydraulic-pneumatic field. Will furnish you 
valuable training, with excellent opportunities for 
personai growth. Send resume and salary reųuire- 
ments in confidence to:

Personnel Department

Blactak Industrial Products Co.
13000 W. Silver Spring Dr., Butler, Wis.

An Equal Opportunity Employer

GENERAL PRODUCTION 
EMPLOYEES

ONE or NAT1ONS LEAD1NG AND FASTEST GROWING DIECASTING 
COMPANIF.S IS F.XPAND1NG AND 1S NOW ACCEPTING APPLICA- 
T1ONS FOR GENERAL PRODUCTION EMPLOYEES AND:

DIE CAST OPERATORS 
TOOL AND DIE MAKERS 

MAINTENANCE JOURNEYMEN 
DIE CAST OPERATOR TRAINEES

FULL BENEFITS, COMPANY PAID. TOP WAGES.

APPLY IN PERSON.

GRAND STEEL & MFG. CO.
14 MILE RD. AT CROOKS RD. 

CLAWSON, MICH.
(123-129)

CLEVELANDO PARENGIMU
— KALENDORIUS -

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.

LAPKRIČIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus 11L 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 26 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos eglutė.

— NEW PLANT —
MEAT MEN with or without experi- 
ence needed, SKINNERS, BONERS, 
LUGGERS, DRIVERS, PACKAGING 
MEN. Prima working conditions Ap
ply: PARAMOUNT MEATS, 635 Hen
ry St., Corner Woodruff Lane, Eliz
abeth, N. J. (122-124)

EXP. MACHINISTS
FULL TIME—GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM

MONDA-Y THRU FR1DAY

SANFORD MFG. 
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION. N. J.

UOl) — 687-3200
(1 14-130)

EXPF.RII.NCED
STEEL PLATE F1TTERS

&
WF.EDF.RS

For Steel Plate. Fabricating Shop. 
HELPERS also WANTED.

Top rate 58 hours a week. Paid Blue 
Cross. Holidays & vacation. 

OPAT1CK WELD1NG CO. 
28880 Lorna Warręn. Mich.

(123-127)

F E M A L E

50 BED GENERAL HOSPITAL 
HAS NEED FOR PROFESS1ONAL 

HELP
REGISTERED NURSES

For all services & all shifts. Salary 
$455.00 per month. Differential for 
evenings & night duties.

MALĖ OR FEMALE
Medical Technologist ASCP prefer- 
red salary open.

L1BF.RAL PERSONNEL POLICIES 
SEND RESUME TO PERSONNEL 

DEPARTMENT
MASON GENERAL HOSPITAL

800 E. COLUMBIA 
MASON, MICH. 48854 

(120-126)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲLAIKRASTIS

ANTANO VAIKŠNORO 
KURINIAI NEW YORKC 
METROPOLITAN 
MUZIEJAUS PARODOJ

Dail. Antanas J. Vaikš- 
noras gavo pranešimą iš 
American Watercolor 
Society, kad jury komi
sija parinko jo kūrinius 
parodai, kuri ruošiama 
New Yorko Metropolitan 
muziejuje American Wa- 
tercolor Society šimtme
čiui paminėti, kartu at
žymint 200 metų tos sri
ties dailės kūrybos isto
rinę sukaktį.

Iškilmingas sukaktu
vinės parodos atidary

PADĖKA

Š. m. spalio 4 d. Chicagoje palydėtas Į Šv. 
Kazimiero kapines amžinajam poilsiui nepamirš
tamas mano brangus vyras ir mūsų tėvas

DIPLOMUOTAS TEISININKAS
A. A.

PETRAS S T A N K O VI č IU S.
Mirusįjį pagerbti aplankė jo kolegos-teisinin- 

kai, draugai ir pažįstami, kurie suteikė mūsų šei
mai didelę paguodą, užuojautą ir pagalbą.

Visiems aplankusiems velionį a. a. Petrą, iš- 
reiškusiems mums asmenišką užuojautą, aukavu
siems Šv. Mišioms, pareiškusiems užuojautas 
spaudoje, suteikusiai pagalbą ir nuolatinę prie
žiūrą Universiteto Billings ligoninėje sesiai M. 
Vizgaitienei, laikusiems pamaldas ir palydėju- 
siems į kapus šv. Jurgio parapijos asistentui kun. 
J. Makarui, kun. F. Gureckui, aukavusiems amži
noms Mišioms Fr. & M. Paliokams, rūpinosiems 
laidotuvėmis ir dalyvių pagerbimu velionies drau
gams Alks. Blinstrubui, J. & G. Malioriams, pa
minėjusiems velionį ir jo darbus spaudoje G. La- 
pėnui, Pr. šului, J. Talalui, dariusiam laidotuvių 
nuotraukas V.. Račkauskui, karsto palydovams — 
N. Abromui, K. Jukniui, J. Našliūnui, V. Rač
kauskui, K. Smalenskui, J. Talalui ir tvarkingai 
su dideliu pareigingumu tvarkiusiam laidotuvių 
apeigas — direktoriui A. M. Philips ir jo bendra
darbiams, laikusiems š. m. lapkričio 5 d. už vė- 
lionies sielą ir jo atminimą Jėzuitų bažnyčioje 
pamaldas kun. J. Aranauskui, SJ, kun. J. Bore- 
vičiui, SJ, kun. B. Sugintui, solistui Jonui Vazne- 
liui už giedojimą mišių metu, reiškiame 
nuoširdžią padėką.

JŪSŲ MALDOS PARAMA, PAGALBA IR 
UŽUOJAUTA MUMS SUNKIOJE VALANDOJE 
LIKS NIEKAD NEPAMIRŠTAMA.

Velionies žmona Jadvyga, sūnus 
Steponas ir Juozas Stankovičiai

ALT S-gos Richmond Hill skyriaus narei 
ELENAI POVILANDSKIENEI 

mirus, jos dukrą ALVIRĄ su šeima, brolius Dr. 
kun. STASĮ VALIUŠAITĮ, JUOZĄ VALIUŠAITĮ 
su šeima, gimines ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučia

Richmond Hill Skyriaus 
Valdyba

A. A.
ELENAI POVILANDSKIENEI 

mirus, jos dukrą ALVIRĄ su šeima, brolius Dr. 
kun. STASĮ VALIUŠAITĮ, JUOZĄ VALIUŠAITĮ 
su šeima; sūnėnus VIDMANTĄ VALIUŠAITĮ su 
šeima ir ALGĮ VALIUŠAITĮ nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime

E. J. Sirusai

mas prasidės banketu ir 
minėjimu gruodžio 6 d. 
muziejaus patalpose.

* ARCHITEKTAS SI
GITAS NOVICKIS su žmo
na Kristina Paprockaite 
ir dukra Liuda iš San 
Francisco, Kalifornijos, 
atskrido įNew Yorkąpas 
tėvus dr. V. ir B. Paproc- 
kus ir A. ir B. Novic- 
kius trims savaitėms 
atostogų.

Jie abu newyorkiečiai, 
buvę aktyvūs akademi
kai. Kristina yra Korp! 
Neo-Lithuania narė ir 
dalyvavo lapkričio 12 
d. įvykusioje korporaci
jos metinėje šventėje 
New Yorke.

• Didieji STEREO RA- 
DIO, TV, transistoriniai pa
gauną visą pasaulį, RAsO- 
ivlOS, skaičiavimo, pini
gams priimti mašinos ir t.t. 
Daug pigiau kaip kitur. 
Sparta atstovauja Royal, 
Olympia, Burroughs,’ Tele- 
funken, Grundig, Zenith ir 
t.t.. Pranešę kuo domitės, 
gausite katalogus su kaino
mis: SPARTA, P. O. Box
237., E. Northport, N. Y. 
11731.

Pianistė Julija Rajauskaitė - Šušienė.

RAJAUSKAITĖ IR POVILAVIČIUS 
KONCERTUOS NEW YORKE

Beveik trims šimtams 
muziką mėgstančių New 
Yorko ir apylinkės lietu
vių paskutinį lapkričio 
šeštadienį bus progos 
pasiklausyti pianistės Ju
lijos Rajauskaitės - Šu- 
šienės ir dainininko (bo
so) Benedikto Povilavi- 
čiaus koncerto.

Ta Proga atiteks ne vi
siškai trims šimtams lie
tuvių .kadangi koncertas 
bus senojoj muzikos "pi
ly” — Carnegie solisti- 
nių koncertų salėj (Re- 
cital Hali), kurioj iš vi
so tėra 298 vietos ir da
lį jų paprastai pagrobia 
tos aplinkos muzikinių 
įvykių nuolatiniai stebė
tojai. Tai yra ta pati sa
lė, kurioj anais metais 
atsitiko New Yorko lie
tuvių kultūriniame gyve
nime negirdėtas daly
kas: į K.V. Banaičio kū
rinių koncertą pritrūko 
bilietų ir didžiulis bū
rys turėjo grįžti namo 
salėn nepatekę.

J. Rajauskaitė-Šušie
nė New Yorke koncer
tuos nebe pirmą kartą. 
Jau prieš aštuonetą me
tų N.Y. Times rašė, kad 
ji turi didelius gabumus 
ir kad jos koncertas New 
Yorko Town Hali buvęs 
pilnas staigmenų. Esą, 
būdama lyg trapi lėlytė, 
pianą privertė taip per
kūniškai sugusti, lyg 
joje būtų bent keturgu
bai stambesnio vyro jė
ga, o tonas tačiau buvęs 
šiltas ir sodrus. Tai 
smalsu dabar, kokių 
staigmenų galima susi
laukti, jai sugrįžus New 
Yorkon scenon po ilgos 
eilės metų.

Sol. B. POVILĄ VIČIUS

B. Lovilavičius New 
Yorke dar naujas var
das, nors jau yra kon
certavęs daugelyje kitų 
vietovių Amerikoj (taip 
pat ir drauge su J.R. Šu- 
šiene), o anksčiau Ang
lijoj, kur 22 tautų daini
ninkų varžybose yra vie
ną kartą laimėjęs antrą, 
kitą kartą pirmą premi

ją. Čia, šalia kelių lietu
viškų dainų, atliks ir po
puliariųjų boso arijų, — 
apie šmeižtą iš Sevilijos 
Kirpėjo, ariją iš Verdi 
Simono Boccanegro ir iš 
J. Gaidelio naujos ope
ros Dano s. Jam akompa
nuos Vytenis Vasyliū
nas. B. Lovilavičius da
bar gyvena Bostone, lan
ko Bostono koncervato- 
rijos operos klasę.

Koncertą rengia Lie
tuvių Moterų Klubų Fe
deracijos New Yorko klu
bas. Koncertas bus Car
negie Recital Hali, 154 
West 57th Street, šešta
dienį, lapkričio 26 d., 
8:15 v.v.

CHICAGO
* DR. ANDRIUS GRI- 

GONIS, Dirvos skaity
tojas ir rėmėjas Chica
goje, mirė lapkričio 8 
d. netikėtai jam susižei
dus.

Velionis baigęs Jėzui
tų gimnaziją Kaune, me
dicinos mokslus išėjo Vo
kietijoje. Įsikūręs Chica
goje, šalia savo specia
lybės, aktyviai reiškėsi 
lietuvių visuomeniniame 
gyvenime.

Lietuvių visuomenė 
liūdi netekusi jauno ir 
daug vilčių teikusio gy
dytojo.

* LB MARųUETTE 
Parko apylinkės valdy
bos parengime skanus 
ir patrauklus maistas, 
Neo-Lithuania orkest
ras ir nuoširdi lietuviš
ka nuotaika laukia visų 
lietuvių atsilankant. Pri
tyrusių ponių L. Vaičiū
nienės, Miklaševičienės 
A. Žygienės ir vald. na
rės J. Janulevičienės 
pagamintas maistas ne
apvils ir labai rafinuo
to skonio.

Įėjimas ir vakarienė 
— tik 3 dol. Pobūvis 
bus š.m. lapkričio 19 
d. 7:30 vai. v. Mar
gu ette Parko lietuvių 
parap. salėj.

Gautas pelnas skiria
mas Ped. Lituanistikos 
Institutui. Savo maloniu 
atsilankymu paremsite 
instituciją, ruošiančią 
busimuosius lituanisti
nių dalykų mokytojus.

(sk)

TORONTO

* LIETUVIŲ NAMŲ 
kultūrinėj popietėj, kuri 
ruošiama š.m. lapkričio 
20 d. (sekmadienį) 3 vai. 
p.p. dalyvauja mūsų jau
nieji menininkai ir ša
lia jų organizacijos su 
savo laimėjimų atžymė- 
jimais.

Laukiama visuomenės

ATEITININKU SĄJUNGOS ATSIŠAUKIMAS DĖL 
ŽYGIO PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ

Tikėjimas į PrisikėlusĮ Kristų yra brangiausias lietuvių tautos 
turtas. Už jį per šimtmečius mūsų tautos vaikai kentėjo, kovojo ir 
aukojo save iki gyvybės atidavimo. Šiandieną ta kova yra pasiekusi 
žūtbūtinį laipsnį. Tikėjimas Lietuvoje yra bandomas padaryti dar 
didesnės paniekos žyme, negu jis buvo krikščionybės pradžioje.

Kaip spaudoje nekartą buvo minėta, Antrasis Vatikano Suvažia
vimas yra atvėręs galimybę ne tik atskirų apeigų bet ir atskirų tau
tybių vyskupijoms. Ir tėvynės nelaimės ir nuolatos laisvėje sunkė- 
jančio parapijų bei organizacijų religinio aptarnavimo, mažėjančio 
pašaukimų skaičiaus akivaizdoje, šios galimybės pavertimas tikro
ve turėtų didžiulę reikšmę visai mūsų tautai. Pilnai, laisvai ir neša
liškai kurios nors tautybės reikalus tvarkyti gali tiktai nepriklau
somi tos tautos vyskupai. Taip, pavyzdžiui, su Roma -- dalinai ir 
lietuvių pastangomis — susijungusių ukrainiečių kunigų, parapijų, 
mokyklų skaičius ne tik nemažėja, bet pamažu auga. Bet jie lais
vajame pasaulyje šiuo metu turi 18 vyskupų; vieną arkivyskupą ir 
dvi vyskupijas tiktai Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Todėl Moksleivių Ateitininkų Sąjunga, Jaunimo ir savo besi
artinančių Jubiliejinių Metų proga, skelbia ŽYGĮ PAS ŠVEN
TĄJĮ TĖVĄ, kviesdama kiekvieną lietuvį ir, ypatingai kiekvie
ną ateitininką, parašyti lietuviškai šventajam Tėvui laišką,dėkojant 
už vyskupo Prano Brazio paskyrimą laisviesiems Europos lie
tuviams Ir prašant laisvajame pasaulyje įkurti lietuvių vyskupijas, 
bei pavesti joms visas lietuvių parapijas, nuo vyskupijų priklau
sančias lietuvių vienuolijas ir mokyklas. Kviečia taip pat raginti 
visus lietuviškoms parapijoms dar nepriklausančius lietuvius gali
mai greičiau į šių parapijų gyvenimą pilnai įsijungti.

Visų bendra prašymą iškilmingai Šventajam Tėvui įteikti turė
tų lietuvių katalikų jaunimo delegacija. Moksleivių Ateitininkų Są- 
jungos Centro Valdyba (1000 Dillwood Rd., Cleveland, Ohio, 44119) 
mielai svarstys kiekvieną pasiūlymą dėl tokios delegacijos sudary
mo bei jos kelionės išlaidų į Romą.

Kristui ir broliams!

Rimas Laniauskas, Kun. Kęstutis Žemaitis, 
Eugenijus Šilgalis, Danguolė Tamulionytė, 
Romualdas Bublys, Antanas Razgaitis, Pra
nas Razgaitis, Simonas Laniauskas, Paulius 
Alšėnas, Romas Bridžius.

BAITIMORIEČIAI RUOŠIASI 
JAUNIMO KONCERTUI

Didžiojoje sa- riniais

Baltimoriečiai lietu
viai reiškia susidomė
jimą Jaunimo Metų kon
certu, kuris įvyks š.m. 
lapkričio 19 d. 7 vai. 
Svetainės
Įėję. Tai bus lyg ir už
sklendimas darbų, su
sijusių su Jaunimo Me
tais. Tuose darbuose Bal- 
timorės jaunimas daly- 
vovo gana našiai ir 
veiksmingai. Sudaryta
sis komiteto branduo
lys iš trijų jaunuolių — 
studentų: Eimučio Ra- 
džiaus, Vitos Noreikai
tės ir Vėjūnės Svotely- 
tės sugebėjo į darbą 
įtraukti skaitlingą kie
kį talkininkų.

Jaunimo Metų koncer
to sumanytoju, planuo
toju ir pirmaisiais orga
nizatoriais ir šį kartą 
yra Albina ir Jonas Ja
kubauskai.

Prie suplanuoto kon
certo įvykdymo ir prave_ 
dimo veiksmingai įsijun
gė jaunimas. Keliais at
vejais Jakubauskų gra
žioje sodyboje buvo kon
certo reikalais pasita
rimai.

Meninę koncerto dalį 
atliks rašytojas - humo
ristas Antanas Gustai
tis, akordionistas Char- 

gausaus atsilankymo, 
kuriuo būtų išreikštas 
nuoširdus jaunimo dar
bų ir laimėjimų įverti
nimas.

k. ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskau 
Exccutive Secretary

INSURf 0

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

lis Daubaras ir New Yor
ko vyrų oktetas. A. Gus
taitis baltimoriečiams 
pažįstamas iš poros jo 
atsilankymų su savo kū- 

praskaidrinusių 
lietuvių nuotaikas.

Akordionistas C. Dau
baras irgi jau vieną kar
tą Baltimorėje girdėtas. 
Bet vieną kartą jį gir
dėti permaža, nes išpil
domos lietuviškos melo
dijos jo paties pritaiky
tos akordeonui, įklausy- 
tojų širdis nuskamba 
jautriai ir maloniai.

New Yorko vyrų okte
tas taipgi jau nebe nau
jas svečias.

Daugiausia viliojanti 
bus koncerto pirmoji da
lis pavadinta Įvadas į Jau
nimo Metų koncertą. Šio
je dalyje klausytojai tu
rės malonią progą susi
pažinti su JūraGailiušy- 
te ir "Miss Lithuania" 
Giedre Galinyte.

* RUDUO Baltimorėje 
buvo derlingas parengi
mais. Pradžią davė LB 
apylinkės valdyba su 
gražiu koncertu. Po to 
SLA 64 kuopa iškilminę 
gai paminėjo Susivieniji
mo ir kuopos 80 metų su
kaktį.

* PASKUTINĘ spalio
šeštadienį Lietuvių Sve
tainės valdyba suruošė 
tradicinį kaukių balių. 
Jame atsilankė ne tik lie
tuvių, bet ir svetimtau
čių. (mk)
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