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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AMERIKOS 
LIETUVIŲ 
TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių 
Tarybos 26-sis metinis 
suvažiavimas įvyko spa
lio 29 d. Chicagoje, Sher- 
man House.

Suvažiavimą atidarė 
Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas Antanas 
J. Rudis.

Frezidiuman buvo pa
kviesti: vysk. V. Briz- 
gys, ALT garbės pirmi
ninkas L. Simutis, I vi
cepirmininkas dr. P. 
Grigaitis ir sekretorius
E. Bartkus. Pirmininka
vo A.J. Rudis, pasikeis
damas su vicepirminin
kais — dr. P. Grigaičiu,
T. Blinstrubu ir dr. V, 
Šimaičiu.

Sekretoriavo Jonas Ta- 
lalas ir Albinas Valen
tinas.

Rezoliucijų komisi- 
jon pakviesta: dr. P. Gri
gaitis, J. Jurkūnas, K. 
Kleiva ir M. Vaidyla,

Patikrinus suvažiavi
mo dalyvius paaiškėjo, 
kad dalyvavo — 28 Ta
rybos nariai, 15 Tary
bos narių įgaliotinių ir 
3 neatvyko,, nieko neįga- 
liavę atstovauti.

Pirmasis suvažiavi
mą sveikino vysk. V. 
Brizgys. Savo kalboje 
jis pareiškė: "Šiandięn 
mes esame viena šei
ma ryžtingai kovojanti 
už Lietuvos laisvę, už 
savo tautos išlikimą. Ir 
toji šeima neprivalo ko
voti tarp savęs ar steng
tis įnešti kokį nevienin
gumą, bet vieningai ir 
ryžtingai kovoti su Lie
tuvos ir mūsų tautos lais
vės priešais-’.

VLIK vicepirminin
kas St. Lūšys sveikino 
kalbėdamas apie lietu
vių vienybės reikalin
gumą, ypatingai šiuo me
tu, ir apie dabartinius mū 
sų uždavinius, suderintą 
veiksnių darbą organi
zuojant Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo 
50 metų sukaktį ir apie 
dabartinę padėtį Lietu
voje.

ALT garbės pirminin
kas L. Simutis sveikino 
suvažiavimą linkėdamas, 
kad Lietuvos išlaisvi
nimas kuo greičiau įvyk
tų.

Sveikinimus raštu per
skaitė Amerikos Lietu
vių Tarybos sekretorius 
E. Bartkus. Suvažiavimą 
sveikino: — Illinois gu
bernatorius Otto Ker- 
ner, senatorius Paul H. 
Douglas, Laisvės Studi
jų Centro direktorius 
John M. Fisher, LLK pir
mininkas V. Sidzikaus
kas, Lietuvos gen. kon
sulas New Yorke V. Sta
šinskas BALF pirminin
kas kun. V. Martinkus, 
J. Pakalka, Alg. Žemai
tis, dr. J. Valaitis, prel.

VIRŠUJE: Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo, {vykusio 1966 
m. spalio 29 d. Chicagoje Sherman House, dalyviai. Sėdi iš kairės: 
inž. Eugenijus Bartkus, adv. John Zuris, T. Blinstrubas.Povilas P. 
Dargis, L. Šimutis, St. Lūšys, Antanas Rudis, prel. J. Baltusevičius 
-Boll, dr. Pijus Grigaitis, dr. VI. Šimaitis, prel. Ignas Albavičius, 
Stovi iš kairės: J. Jurkūnas, Alg. Žemaitis, DaliaBobelienė, K. Klei 
va, V. Rušinskas, M. Kasparaitis,JonasTalalas, J. Skorubskas, adv. 
S. Bredes jr., dr. K. Šidlauskas, V. Adamkavičius, V. Mankus, V. 
Abraitis, E. Mikužiūtė, R. Mieželis, Wm. Kvetkus, Cezaris Modes- 
taviČius, Josephine Miller, dr. St. Biežis, Martynas Gudelis, Rūta 
Domarkaitė, K.P. Žygas, prel. J. Balkonas, Jonas Valaitis, Ona Bie 
žienė, A. Rukšėnas, S. Diržienė, Alb. Valentinas, Emilija Vilimaitė, 
Mikas Vaidyla, Eleonora Laurin, M. Pakalniškienė ir G. Gedvilą.

M. Krupavičius ir Mar
celė Andrikytė.

Atvykę į pietinę sesi
ją suvažiavimą sveikino 
Lietuvos generalinis kon
sulas Chicagoje dr. P. 
Daužvardis ir LB Cent
ro valdybos pirmininkas 
Jonas Jasaitis. Tary
bos pirmininkas Anta
nas Rudis pristatė pie
tuose dalyvavusį svečią 
D. Martin, senatoriaus
T. Dodd administracinį 
sekretorių ir patarėją, 
kuris pareiškė, kad Ame
rikos politikos vadovai 
Lietuvos laisvės reika
lo niekada nepamirš, ap
tarė rūpestį dėl konsu- 
larinės konvencijos pasi
rašymo tarp JAV ir So
vietų Sąjungos ir paža
dėjo dėti pastangas iš
leisti pašto ženklą Lie
tuvos Nepriklausomybės 
50 metų sukakties minė
jimo proga.

Racine skyriaus pirm. 
M. Kasperaitis,sveikin
damas suvažiavimą įtei
kė Tarybai 300 dolerių 
čekį.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas Anta
nas J. Rudis suvažiavi
mui padarė išsamų pra
eitų metų Amerikos Lie
tuvių Tarybos veiklos 
pranešimą.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos finansinio sekreto
riaus J. Talalo praneši
mas — apyskaita apie Ta
rybos praeitų metų fi
nansinę padėdį ir visų Iž
do globėjų vardu V. Ab- 
raičio perskaitytas re
vizijos aktas — buvo su
važiavimo vienbalsiai 
priimtas.

Popietiniame posėdy
je išklausytas prel. J. 
Balkūno sveikinimas ir 
pranešimas apie jo ir 
Amerikos Lietuvių Ta- Sekantiems metams 
rybos atstovų veiklą Ry- Amerikos Lietuvių Ta- 
tų ir Centro Europos ame. rybos Centro Valdybą su 
rikiečių kilmės konferen- darys: E. Bartkus, T. 
cijoje. Prelato praneši- Blinstrubas, P. Dargis,

mas užgirtas vienbal
siai ir patvirtinti Ameri
kos Lietuvių Tarybos at
stovai šioje organizacijo
je: prel. J. Balkūnas, V. 
Alksninis, St. Gudas, A. 
Ošlapas ir VI. Barčiaus- 
kas.

Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdybos suvažia
vimui pasiūlytas darbo
tvarkės punktas apie su
organizavimą didžiulio 
Amerikos Lietuvių Kon
greso sąryšyje su Lie
tuvos Nepriklausomybės 
50 metų minėjimu 1968 
metais, rado nemažąpri' 
tarimą. Paprastai tokį 
kongresą Amerikos Lie
tuvių Taryba organizuo- 
ja kas ketveri metai. 
Toks kongresas ir turė
jo įvykti 1968 metais. 
Dabar tai supuola su mū
sų tautos jubiliejiniu ne
priklausomybės atgavi
mo minėjimu, todėl apie 
kongreso apimtį, jo di
dingumą ir vietą buvo 
kalbėtojų pasisakyta 
daug ir pareikšta įvai
rių minčių. Šito kongre
so vieta buvo siūloma: 
Washingtonas, Chicaga 
ir net Vakarų Berlynas. 
Toks iškilmingas lietu
vių kongresas suvažia
vimo vienbalsiai nutar
tas surengti, o jo vieta 
pavesta nustatyti būsi
mai Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybai.

Suvažiavimas priėmė 
visą eilę rezoliucijų ir 
sveikinimų.

Po metų pertraukos į 
Amerikos Lietuvių Tary
bą Lietuvių Studentų Są
junga delegavo šiuos sa
vo atstovus: — R.Domar
kaitę iš Chicagos, A. 
Rukšėną iš Blooming- 
ton, III., ir K. P. Zygą 
iš Cambridge, Mass.

TUO TARPU EUROPOJE...
KAI MES ČIA BUVOM SUSIRŪPINĘ RINKIMŲ 
REZULTATAIS IR PADĖTIMI AZIJOJE, EURO
POJE NEJUČIOM ĮVYKO STAMBIŲ PAŽIŪRŲ 

PASIKEITIMŲ.

___________ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------------

Tuo tarputkai mes čia 
kalbame apie vakarykš
čius rinkimus ir situa
ciją pietryčių Azijoje, į 
kurią vis daugiau siunčia
ma amerikiečių kariųy 
šis tas pasikeitė ir Eu
ropoje. Tiesa, Vokieti
jos vyriausybės krizės 
tiesiogine priežastimi 
buvo ne kokie tarptauti
nės politikos sumetimai, 
bet finansų politika, ta
čiau dėl jos būtų lengva 
susitarti, jei vokiečiųpo- 
litikams ir visuomenei 
pasąmonėje nebūtų kilę 
abejonių dėl vokiečių 
vaidmens tarptautinėje 
politikoje.

Pirmiausiai, sustoki
me prie formalios vokie
čių krizės priežasties. 
Vakarų Vokietijos kons
titucija reikalauja suba
lansuoto valstybės biu
džeto. Jį galima būtų su
daryti 1967 metams, jei 
valstybė atsisakytų kai 
kurių savo abejotinos ver 
tės išlaidų arba pakeltų 
mokesčius. Viena iš 
svarbiausių tų 'nepa- 
dengtų’ išlaidų buvo 
kanclerio Erhardo gink
lų pirkimas JAV už 1,8 
milijardo markių — 350 
milijonų dolerių. Už tat 
Erhardas nuskubėjo pas 
prezidentą Johnsoną pra
šyti, kad jis nespaustų 
jo dėl to įsipareigojimo. 
Tačiau Johnsonas, pats 
spaudžiamas Vietnamo 
karo ir infliacijos bėdų, 
Erhardui padėti atsisa
kė. Grįžęs tuščiomis ran- 

dr. P. Grigaitis, A. Ru
dis, dr. K. Šidlauskas, 
dr. V. Šimaitis, M. Vai
dyla, dr. J. Valaitis, J. 
Talalas ir J. Zuris.

Suvažiavimas praėjo 
lieuviškoje patriotinė
je nuotaikoje. 

komis Erhardas atsisto
jo prieš pasirinkimą ar
ba griebtis taupumo prie
monių socialiniame sek
toriuje ir atsisakyti vi
sos eilės subsidijų atski
rom piliečių grupėm, ku
rių parama būtina krikš
čionių demokratų parti
jai, arba pakelti mokes
čius. Krikščionys demo
kratai buvo už antrąją 
priemonę, maža laisvų 
demokratų (liberalų) par
tija už pirmą. Krikščio
nims demokratams nenu
sileidus, liberalai nuta
rė, kad jiems reikia pa
sitraukti iš koalicijos. 
Tokiu būdu Erhardas ne
teko paramos seime, ta
čiau gali ir toliau eiti sa
vo pareigas, kol seimo 
dauguma neišrinks naujo 
kanclerio.

Kaip ten būtų, Erhar
das, kurio pasitraukimo 
neteks labai ilgai laukti, 
kaip politikas yra palai
dotas. Liberalams pasi
traukus, jis pats pareiš
kė jų vadui Mende: "Nūn 
weiss ich, dass mein 
Kopf weg ist” (Dabar ži
nau, kad netekau galvos.) 

Iš tikro, jis gal tik 
pats dar .nežinojo, kad 
jo dienos yra suskaity
tos. Tą jau senokai žino
jo jo paties draugai. Er
hardas, kuris, anot Der 
Spiegal, atėjo valdžion 
be kovos, be kovos jos 
ir neteko. Jo uždavinys 
buvo labai sunkus. Fak- 
tinai jis turėjo toliau tęs
ti senojo Adenauerio po
litiką, kuri buvo kilusi 
iš 'šaltojo karo’ situaci
jos. Tačiau AVashingto- 
nui trokštant šaltąjį ka
rą su sovietais baigti, 
Bonnos vyriausybės po
litika pasidarė svarbiau
sia kliūtim.

Vokiečių politikai ku
rį laiką bandė tikėti, kad 
gal čia laikinas reiški- 
nys, kad jie buvo reika

lingi sąjungininkai Jung_ 
tinėm Amerikos valsty
bėm. Tačiau, jei vokie
čiai yra sąjungininkai, 
koks gi būtų ’jų statu
sas’, ar jie privalo ame
rikiečių vadovaujamai 
NATO sąjungai duoti tik 
pėstininkus, palikdami 
atominius ginklus vien

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

* ORBITER 2 RAKETA, pa
leista erdvėn naktį J lapkričio 
7, praleis ištisą mėnesį skren 
dant aplink mėnulį ir fotogra
fuojant arti 13 vietų, numaty
tų kaip galimas nusileidimo sto 
tis astronautams.

* ALAN S. BOYD yra numaty
tas paskirti naujai įsteigto su
sisiekimo departamento sek
retorium. Šiuo metu jis yra 
prekybos departamento pasek- 
retorius susisiekimo reika
lams. Naują prez. Johnsono ka
bineto postą Boyd užims susi
rinkus Kongresui sausio mėn.

* NEPAPRASTOS liūtys Ita
lijoje apsėmė beveik trečdali 
viso pusiasalio, atnešant di
džiausią katastrofą, kokią tik 
Italija yra išgyvenusi taikos me
tu. Iš kraštų išsilieję upės, kai - 
nų slinktys ir epidemijos jau 
pareikalavo virš 1.000 gyvybių. 
Vien Florencijoje žuvo 40 žmo
nių. Šimtai tūkstančių žmonių, 
persikėlę Į aukštumas,liko be 
pastogės. Venecija apsemta, 
žmonės palikti be geriamo van
dens ir elektros.

* KROKUVOS metalurgijos 
instituto studentai, užpildę 
jiems patiektas anketas, savo 
atsakymais nustebino daugelį 
profesorių ir visuomenės nuo
taikų stebėtojų. Į klausimą, kas 
jų manymu yra šio meto pasau
linės įžymybės, dauguma pirmoj 
vietoj atžymėjo J. F. Kennedy. 
Toliau seka kosmonautas Gaga- 
rinas, prez. de Gaulle, popie
žius Jonas XXIII ir -- Karolis 
Marksas.

Tik 45% iš 734 studentų tei
singai atspėjo, kas šiuo metu 
yra Lenkijos valstybės galva, 
o 80% teisingai atsakė, kokios 
partijos veikia Amerikoje.

Zycie Literackie laikraštis 
ta proga rašo, kad "studentai 
dėl to negali būti apkaltinti po
litine indiferencija, nes jie ge
rai orientuojasi svetimų valsty
bių politinio gyvenimo raidoje".
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (2)

Bandymas nusikratyti Himmleriu
Gen. Heinrici greit ga

vo leidimą įvažiuoti į 
vyriausiojo štabo stovyk* 
lą Maybach I. Sargybapa- 
kėlė barjerą ir jis su 
savo palydovais pasiju
to pakliuvęs lyg į kitą pa
saulį. čia viskas buvo 
gerai paslėpta, tvarkin
gai sustatyta. Tik labai 
nedidelis skaičius žmo
nių žinojo,ką reiškia sto' 
vykių pavadinimai "May- 
bach I" ir "Maybach II". 
Gen. Heinrici vyko į tą 
stovyklos dalį, kuri vadi
nosi Maybach I, kas reiš
kė O.K.H. vyriausias šta
bas, arba vyriausioji sau
sumos kraiuomenės va
dovybė, kurios priešaky
je buvo generolas Gude- 
rianas. Iš čia jis vado
vavo Rytų frontui. Už my
lios, miško gilumoj bu
vo kita stovykla, kuri va
dinosi Maybach II, arba
O.K.W. Vyriausias šta
bas, tai buvo visų gink
luotų jėgų vyriausioji va
dovybė, kurios priešaky 
buvo pats Hitleris, su 
štabo viršininku marša
lu Keiteliu ir operacijos 
viršininku gen. Jodl. 
Priešingai gen. Guderia- 
no štabui, kuris iš čia 
vadovavo, Hitleris su 
Keiteliu ir Jodl retai čia 
būdavo. Čia buvo tik jų 
štabo administracinė 
dalis, kuri tarnaudavo 
įsakymų perdavimui.

Maybach II buvo šven
čiausia iš švenčiausių 
vietų, jog net daugelis ka
rininkų neturėjo teisės 
ten kojos įkelti. Abi sto
vyklos viena nuo kitos bu
vo izoliuotos aukšta 
spygliuota užtvara ir sar
gyba saugojo, kad niekas 
jos neperžengtų. "Nie
kas neturi žinoti daugiau, 
kiek leidžia jo pareigos" 
pasakė Hitleris 1941 m. 
Ir Guderiano štabe buvo 
sakoma, jei priešas už
imtų Maybach II, tai dar
bas toliau būtų tęsiamas 
kaip nieko neatsitikę, 
nes niekam apie tai nebū
tų žinoma.

Stovyklos pastatai tar
pusavy buvo sujungti po
žeminiais tuneliais ir di
džiausias požeminis pa
statas buvo "Centrinė 
500", kurioj buvo radi
jo, telefono ir telegrafo 
įrengimai. Iš čia galima 
buvo susisiekti su bet 
kuria pasaulio dalimi. 
Šitas pastatas, 60 pėdų 
po žeme, buvo užbaigtas 
statyti 1939 m. ir buvo 
skirtas aptarnauti Vokie
tijos imperijai.

Nežiūrint visų slėpi
mo priemonių, Zosseno 
stovykla ne kartą buvo 
bombarduota, tą Heinri-. 
ei tuoj pastebėjo, susto
jęs prie Guderiano šta
bo. Medžiai buvo apde
gę ir aplink visur matė
si gilūs krateriai. Bet na
mai, stiprios konstruk- 
cijos) buvo nenukentėję.

Gen. Heinricį ir jo ad
jutantą kapitoną von Bi
lą pasitiko uuderiano 
štabo viršininkas gen. 
Hans Krebs. Heinrici jo 
nemėgo, nes tai buvo 
nors ir labai protingas 
karininkas, bet niekad ne
norėdavęs sutikti su tie
sa, mokėjo iš juodo pa
daryti baltą ir paslėpti 
fronto sunkumus nuo Hit
lerio. To trumpo pasikal
bėjimo, juodu buvo nu
vesti į Guderiano kam
barį.

Gen. Guderianas nuo
širdžiai pasitiko Heinri
ci. Nors jam buvo tik 56 
metai, bet jis atrodė se
nesnis. Žmogus, kuris 
sukūrė Hitlerio stipriam 
šią šarvuočių armiją, lei
dusią per 27 dienas nuga
lėti Prancūziją ir kuris 
taip pat turėjo didelį pa
sisekimą Rytų fronte, 
šiandien buvo bejėgis. 
Nors jis skaitėsi sau
sumos kariuomenės vy
riausiojo štabo viršinin
ku, neturėjo jokios įta
kos į Hitlerį.

— Atvykstu tiesiai iš 
Vengrijos, — pasakė 
Heinrici, — ir nieko ne
žinau apie padėtį prie 
Vyslos ir Oderio.

— Aš jums atvirai pa
sakysiu, — pareiškė Gu
derianas,-jog Hitleris ne
norėjo jūsų tai vietai. 
Jis buvo kitą numatęs. 
Dėl jūsų paskyrimo tai 
aš kaltas. Aš pasakiau, 
kad jūs esate tai situa
cijai fronte tinkamiau
sias žmogus. Pradžioj 
jis net nenorėjo girdėti, 
bet pagaliau davė sutiki
mą jūsų paskyrimui. Tai 
buvo geriausia proga nu
sikratyti Himmleriu.

Heinrici tik dabar su
žinojo, kad Vyslos armi
jos grupei vadovavo Hein- 
rich Himmleris. Naujie
na jam buvo tokia staigi, 
kad nenorėjo tikėti. Jis 
žinojo, kad Himmleris 
yra slaptojo Hitlerio ka
bineto narys, galingiau
sias žmogus po Hitlerio. 
Bet jis nežinojo, kad 
Himmleris turėtų gabu
mų vadovauti kariuome

8
STIKLINĖS 
BONKOS
BE DEPOSITO — 
NEGRĄŽINTINOS

Stroh’s 
eina kartu 
su pramoga...

Kur tik rasite pramogaujančius, rasite ir Stroh’s 
liepsna darytą skonį populiariuose 8 pakiete su 8 
lengvai atidaromomis, be deposito ... negrąžintino
mis bonkutėmis. Sekantį kartą vykdami pramogauti, 
pasiimkite keletą 8 pakietą Stroh’s. Amerikos vienin
telis liepsna darytas alus.

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

nei fronte ir dar būti ar
mijos grupės vadu.

Guderianas jam papa
sakojo, kaip nuo sausio 
mėnesio, kai Lenkijoj 
frontas pradėjo braškė
ti nuo rusų spaudimo, jis 
reikalavo sudaryti Vys
los armijos grupę, kuri 
sulaikytų rusus nuo ver
žimosi į Vokietijos cent
rą. Guderianas siūlė gru
pės vadu paskirti mar
šalą Weichsą. Tai buvo 
žmogus, kuris tiko šiai 
situacijai. Bet Hitleris 
pasakė, kad Weichsas se
nas ir paskyrė Himmle- 
rį. Nieko nepadėjo atkal
bėjimas nuo tokio spren
dimo. Hitleris užsispy
ręs laikėsi savo. Himm- 
leriui vadovaujant fron
tas beveik visiškai su
griuvo ir raudonoji armi
ja manevravo taip, kaip 
Guderianas buvoprama- 
tęs. Tol,kol jų jėgos bu
vo anapus Vyslos, dalis 
armijos pasuko į šiaurę 
ir pasiekė Baltijos jūrą 
prie Dancigo, izoliuo
dami Rytprūsiuose 25 vo
kiečių divizijas. Liku
sioji rusų armija smogė 
į Pomeraniją ir Aukštą
ją Sileziją, pasiekdama 
Oderį, Bendrai. visame 
fronte vokiečiai turėjo 
trauktis prieš rusų jė
gą, bet labiausiai atsi
traukė Himmlerio vado
vaujamame sektoriuje, 
kuris greit pasidarė ru
sų centriniu puolimu ir 
tuo pačiu tiesioginiu pa
vojumi Berlynui.

Guderianas papasako
jo Heinriciui, kad jis bu
vo nuvykęs į Himmlerio 
štabą ir įtikino jį atsi

sakyti nuo armijos gru
pės vadovavimo. Buvo iš
galvota, kad Himmleris 
serga ir turįs atsigulti į 
sanatoriją. Guderiamas 
rado, kad tai geriausia 
proga nusikratyti Himm
leriu. Jis jam patarė 
atsisakyti nuo armijos 
vadovavimo, kad pasi
liktų tik SS viršininku. 
Himmleriui pasiūlymas 
patiko, nes jam atsibodo 
žaisti armijos grupės va
do pareigose, ypač kai 
pradėjo nesisekti fronte.

Hitleris greit jį atlei
do nuo šių pareigų, pa
aiškindamas, kad Himm
leris yra perkrautas 
darbu ir turįs pailsėti.

Guderianas stengėsi 
Hitlerį įtikinti, kad tik
rasis pavojus Vokietijai 
gresia iš Rytų fronto ir 
ten reikia imtis energin
gų priemonių. Jis siūlė 
padaryti keletą strategi
nių atsitraukimų Pabal
tijo kraštuose, ypač iš 
Latvijos, o taip pat siū
lė atsitraukti iš Norvegi
jos ir Italijos. Visur fron
tą reikėjo suglausti, kad 
visas laisvas divizijas ga
lima būtų pasiųsti į Rytų 
frontą. Turimomis žinio
mis rusai ten turėjo dvi
gubai daugiau divizijų, 
negu anglo-saksai vaka
ruose. Bet priešingai, 
geriausios vokiečių divi
zijos buvo išstatytos 
prieš Eisenhowerį.

Hitleris atsisakė per- 
eiti į gynimąsi ir neno
rėjo tikėti skaičiams, 
kuriuos jam rodė Gude
rianas.

Ir Hitleris, aiškino 
Guderianas, padarė pa
čią didžiausią klaidą, 
1944 m. gruodžio m. pra
dėdamas prieš vakarie
čius ofenzyvą Ardėnuo
se. Su šia ofenzyva Hit
leris norėjo vakaruose 
perkirsti sąjungininkų 

jėgas. Į puolimą jis me
tė tris geriausiai apgink
luotas savo armijas.

Kai ofenzyva nepasi
sekė, Guderianas pra
šė kariuomenę iš Ardė
nų atitraukti ir pasiųs- 
i į Rytų froną, kur rei
kėjo laukti didelio rusų 
puolimo su 225 divizi
jom ir 22 šarvuočių kor- 
pais. Šitą apskaičiavi
mą padarė žvalgybos vir
šininkas Gehlen. Bet Hit
leris turėjo savo idėją 
ir jis pradėjo ofenzyvą 
Vengrijoje, kad atsiim
ti naftos šaltinius.

(Bus daugiau)

TUO TARPU
EUROPOJE...

(Atkelta iš 1 psl.) 
amerikiečių žiniai ir nuo
žiūrai? Dėl to kurį laiką 
amerikiečių - vokiečių 
santykių pagrinde buvo 
atominių ginklų klausi
mas. Vokiečiai kaip nors 
norėtų turėti savo pirš
tą jei ne prie paties ato
minio užtaiso gaiduko, 
tai bent kur nors netoli. 
Tuo tarpu sovietai gra
sė amerikiečiams, kad 
jei jie leistų vokiečiams 
prieiti prie atominių 
ginklų, nebūtų jokių vil
čių susitarti dėl atomi
nių ginklų bent kokios 
kontrolės ir jų nedavi
mo kitiems kraštams. 
O kadangi amerikiečių 
vadovaujamam liberalų 
sluoksniui susitarimas 
su sovietais dėl atominių 
ginklų kontrolės yra gy
vybės arba mirties klau
simas, vokiečiai faktinai 
niekados neturėjo jokių 
rimtų galimybių susitari
mui su Washingtonu. Kad 
vokiečius nuraminti,pre 
zidentas Kennedy buvo 
sugalvojęs vadinamą 
tarptautinio atominio lai
vyno projektą. Johnsono 
administracija tą projek
tą tyliai palaidojo.

Daugiausiai ką ameri
kiečiai vokiečiams toje 
srityje galėjo pasiūlyti, 
buvo tikpasitarimaįkaip 
panaudoti atominius gink
lus, galutiną žodį palie
kant Washingtonui. Vo
kiečiai dabar norėtų 
bent numatyti visą eilę 
situacijų, kuriose ame
rikiečiai pasižadėtų Vo
kietijos apgynimui pavar
toti savo atominius gink
lus, tačiau amerikiečiai 
yra linkę apie tai tik pa
sikalbėti, bet ne susi
tarti.

Tokioje situacijoje ki
lo klausimas, kam vokie
čiams reikalingi ypatin
gai draugiški ryšiai su 
amerikiečiais? Jei so
vietų grėsmė ištikropa
sidarytų rimta, ameri
kiečiai vis tiek būtų pri
versti ginti Vokietiją, 
nes jos perėjimas (ge
ruoju ar negeruoju) į So
vietų pusę, pakeistų jė
gos balansą Washingto- 
no nenaudai. Iš kitos pu
sės, vokiečiai negali vi
sai laisvai, kaip pavyz
džiui prancūzai, laviruo
ti tarp Washingtono ir 
Maskvos dėl ypatingai 
jautrios Vakarų Berly
no situacijos. Jei ame
rikiečiai atsisakytų Ber
lyną ginti, sovietai jį 
tuojau paimtų savo pres
tižo padidinimui ir nė
ra pasaulyje kitos galy
bės, kuri galėtų jiems 
tai sukliudyti. Iš to iš
eina, kad vokiečiai rei
kalingi amerikiečių tal
kos.

Todėl, nors maskvi- 
nės "Pravdos" komen

tare apie būklę Vokie
tijoje yra nemažai tie
sos: "Tai nėra kancle
rio krizė, tai nėra vy
riausybės krizė, bet 
paprastai visos pokario 
Vokietijos politikos kri
zė", — vokiečiai ir to
liau negali atsisakyti Wa- 
shingtono globos, tačiau 
tam jau nereikia ypatin
gai glaudžios sąjungos.

Jei pirmiau tik Der 
Spiegei reikalavo 're
alios’ politikos, atsisa
kant specialaus priešin
gumo Maskvai bei ato
minių ginklų, kas suda
rė kliūtį Washingtono - 
Maskvos santykių pa
gerėjimui, šiandienpana- 
šių nuomonių girdėti vi
suose vokiečių politiniuo
se sluoksniuose. Naujos 
politikos esencija: rei
kia sutikti su dabartine 
padėtim ir joje ieškoti 
daugiausiai naudos.

Vaizdžiau tariant, 
Washingtonas neteko se
nos meilužės — Vakarų 
Vokietijos. Ar tai padi
dins Sovietų Sąjungos 
simpatijas? Dėl to nega
lima būti visai tikriems.

HELP WANTED MALĖ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR

EXPER1ENCED 
M1LL,WRIGHTS

PAID VACATIONS, HOLIDAYS, AC- 
C1DENT AND S1CKNESS INSUR
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 Egual Opportunity Employer" 
I I19-123 i

SURFACF. GRINDI.R HANDS 
MILL HANDS

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

29970 CALAIIAN RD. 
Roseville, .Mich.

Bet. M-9 7 and Schoenherr off Com- 
mon Rd.
ALTAI R TOOL 3 13 779-1100

<119-126)

Vi'ANTED AT ONCE

EXPERIENCED
AUTOMATIC SCRFAV

MACHINE
OPERATORS ANI) 

SĖT UP MEN
Mušt be experience i on Daven- 
pofls and New Britains.
Steady work for gualified men. 
Good vvorking conditions. I ringe 
benefits & overtime.

DETROIT ALLIED
MACHINE PRODUCTS

65 11 STRONG 
DETROIT. M1C1I.

313 VC’A 1-2846
(119-128)

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)

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

PHll.LIPS PRODUCTS CO., INC.
A Subsidiary of Phillips Petroleum 

Company
1500 E. North Territorial Road 

VVhitmore Lake, Michigan 48 189 
Phone: (313) 761-3512 

An Ėgliai Opportunity Employer 
(115-121)

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

CR0WN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf La. 

Philadelphia, Pa.
PI 4-4452.

(117-123)
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VISAI KAIP JAMES BONO...
Spalio 21 d. iš britų kalėjimo pabėgęs sovietų šnipas George 

Blake, atrodo, lyg būtų šnipų romanų ir filmų herojus James 
Bond. Jis ir kalėjime gyveno kaip filmose. Jo-celės grindis puo
šė tikras persiškas kilimas, o biblioteką sudarė per 100 knygų. 
Kai jį ateidavo kas aplankyti, kalėjimo sargai į celę patiekdavo pa
čią brangiausią arbatą. Konservatorių partijos pasiūlytą dėl to vy
riausybei papeikimą, parlamento darbiečių dauguma spalio 31 d. 
331 balsias prieš 230 atmetė, tačiau jau prieš tai vyriausybė pa
skyrė specialią komisiją su lordu Montbatten priešakyje ištirti bri
tų kalėjimų padėtį, nes vien tik 1965 metais iš jų pabėgo 507 kali
niai. Londoniškis The Times net paskelbė karikatūrą, kurioje tei
sėjas sako kaltinamajam: "Aš tave pasmerkiu kalėjiman kol tau pa
siseks pabėgti". Mat, britų kalėjimai daugumoje yra labai seni, o 
sargų labai trūksta. Atrodo, kad toji profesija nėra labai populiari 
ir blogai apmokama. Bet kas gi buvo tas George Blake, gražus 44 
metų vyras?

ORGANIZACINIŲ DARBŲ TEMOMIS
Rudens metui atėjus, 

veik visų organizacijų 
vadovybės rodo susirū
pinimą, kokioj salėj, o 
svarbiausia, kokį rasti 
laisvą šeštadienį baliui, 
paminėjimui ar kito
kiam parengimui su
ruošti. Gal tai kai kam 
ir atrodo dideliu pasi- 
nešimu į baliavojimų 
madą, bet reikia atsi
žvelgti ir į tai, kad or
ganizacijoms sunku su
rasti kitokių pajamų šal
tinių saviems tikslams 
paremti. Būtų sunku pati
kėti, kad yra ir tokių or- 
ganizacių, kurios ba
liaus surengimą ir lai
kytų savo veiklos tikslu.

Pavyzdžiui ALTS-gos 
skyrių ruošiami baliai 
labai daug pasitarnauja 
Dirvai paremti, kada 
pelnas tam tikslui ski
riamas. O tokiam tiks
lui šį rudenį ne vienas, 
o keli ALTS-gos skyriai 
parengimas ruošia.

Ne visur tam yra pa
lankios sąlygos. Bet gi 
tikslas galėtų likti tas 
pats, tik gal reiktų pa
ieškoti kitokių priemo
nių jam siekti. Žmo
nėms yra įkyrėjęs įvai
rių vajų ir rinkliavų me
todas. Kas įmetė kepu- 
rėn dolerį, kas ne — 
auka ir lieka auka. Žmo
gus duodi, kada ir pats 
ką nors gauni. Daugely
je vietovių sunkiau pri
einamos knygos, sun
kiau prisiversti laikraš
tis užsisakyti. Kada tam 
sudaromos palankesnės 
sąlygos, atsiranda ir dau

giau norinčių laikraštį 
ar knygą pasiskaityti.

Savo laiku taip buvo pa- 
daryta su viena Vilties 
leidyklos išleista knyga. 
Po tam tikrą kiekį jos 
buvo pasiųsta ALTS-gos 
skyriams. Knyga buvo 
išplatinta ir už ją atsi
skaityta.

Ką tik knygų rinkoje 
pasirodė trys knygos, 
kuriomis ALTS-gos sky
riai turėtų parodyti susi
domėjimą ir pasiimti jų 
platinimą. Tai dr. Jono 
Balio "Lietuvių Liaudies 
Pasaulėjauta". Jos iš
leidimą parėmė Lietu
vių Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje. Iš
leido Pedagoginis Litu
anistikos Institutas. Ki
ta, taip pat ALTS-gos 
narių verta dėmesio kny
ga, tai J. Bačiūno išleis
ta, V. Šliogerio parašy
ta — "A. Smetona — 
žmogus ir valstybinin
kas", o trečia tai Dir
vos bendradarbio B. Rai
los — "Laumių juosta" 
išleista Nidos Londone.

Į tą knygų sąrašą tu
rime įjungti dar nebaig
tas platinti ir dar ne vi
sų įsigytas Laisvės Ko
vų Dainas bei A. Merke
lio parašytą A. Smeto
nos monografiją.

Prie kai kurių ‘ iš tų 
knygų, kiek seniau išleis
tų, ALTS-gos skyriai 
yra uoliai prisidėję. Bet 
tas darbas neturėtų su
stoti pusiaukelėje. Ly
giai kaip naujų prenume
ratorių Dirvai suradi
mas, taip ir knygų pla-

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA —
kietais viršeliais ..................... ,.....$3.75
minkštais ....................................... $2.50

V. Šliogeris — A. SMETONA — žmogus ir 
valstybininkas .............................. $2.00

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
kietais viršeliais .......................... $3.75

★

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

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

Pagal britų žurnalis
to Norman Lucas knygą 
"Sovietų špionažas", 
George Blake tikroji pa
vardė yra George Be- 
har. Jo tėvas Albert Be- 
har, žydų kilmės britų 
pilietis, turėjo biznį Rot- 
terdame, Olandijoje,kur 
vedė gražią, iš gerų na
mų olandę Katharina 
Beijderwellen, ir su ja 
susilaukė trijų vaikų. 
Nors tėvas 1936 m. ir mi
rė, jis paliko pakanka
mai turto, kad vaikai ga
lėtų lankyti geras mokyk
las. Vokiečiams 1940 m. 
Rotterdamą užėmus, Ge
orge buvo internuotas, 
motina ir dvi seserys pa
bėgo. Netrukus George 
pabėgo iš internavimo 
stovyklos ir pasidarė vie
nas iš pogrindžio vadų, 
nors tada turėjo vos 18 
m. amžiaus. Gestapo pra
dėjus intensyviai gaudy
ti, jis 1943 m. per Pran
cūziją ir Ispaniją pabėgo 
į Angliją. Čia jis stojo į 
britų laivyną, kur buvo 
paskirtas į žvalgybos 
skyrių ir netrukus pakel
tas į leitenantus. Invazi
jos metu Blake buvo ver
tėjas, o vėliau dirbo bri
tų karinėje žvalgyboje 
Vokietijoje. Kaip tik čia 
pasižymėjo savo artis
tiniais gabumais. Apsi
rengęs kaip vokiečių ka
reivis, jis belaisvių sto 
vykioje greitai mokėjo 
įsigyti kitų pasitikėjimą 
ir greitai buvo laikomas 
savu.

Po demobilizacijos 
Blake buvo priimtas į 
britų slaptąją tarnybą 
MI6 ir paskirtas įužsie- 
nio reikalų ministeriją. 
Pramokęs rusų kalbos 
Cambridge universitete 
Blake buvo paskirtas 
vicekonsulu į Seoulą, Ko
rėjoje. Šiaurinei Korėjai 
užpuolus pietinę ir pa
ėmus Seoulą, jis su ki-

tinimas turėtų būti ne- 
apleistina ALTS-gos sky
rių veiklos dalimi. O 
prie šitos veiklos dalies 
savo patarnavimais mie
lai prisidės Dirva. Rei
kia tik, kad ALTS-gos 
skyriai tuo reikalu paro
dytų daugiau iniciatyvos.

tais diplomatais buvo ko
munistų internuotas ir 
tik po poros metų paleis
tas.

Nėra jokių davinių, 
kad internavimo metu 
jis būtų nutaręs pereiti 
sovietų tarnybon. Taip 
jis apsisprendė pasky
rus jį Vokietijon. Vaka
rų Berlynan jis buvo pa
skirtas 1955 m., jau bū
damas vedęs savo įstai
gos sekretorę. Savaime 
aišku, kad jam labai daž
nai tarnybos reikalais 
teko vykti Rytų Vokieti
jon.

Būdamas Vokietijoje, 
jis buvo pristatytas buv. 
generolui Gehlenui, Hit
lerio laikais buvusiam 
kariuomenės žvalgybos 
vieno skyriaus viršinin
kui, kuris tada suorgani
zavo savo žvalgybos tink
lą pradžioje amerikie
čiams, o vėliau Bonnos 
vyriausybei. Ryšiui su 
Blake palaikyti, Gehle- 
nas 1956 m. paskyrė tū
lą Horst Eitner.

Po trijų metų bendra
darbiavimo Blake ir Eit
ner patyrė, kad jie abu 
dirba ne vienam ponui. 
Ir Blake ir Eitneris, ša
lia savo tiesioginių parei
gų, dirbo ir sovietams. 
Iš prigimties atsargus 
Blake suprato kad atsi
dūrė pavojuje. Eitneris 
galėjo kokia proga tyčia 
ar netyčia išduoti. Todėl 
jis prašėsi perkeliamas 
ir buvo paskirtas britų 
špionažo centralėn Bei
rute, Lebanone.

Gahlenas tačiau savo 
agentais iš principo ne
pasitiki. Kas metai Vo
kietijon iš Rytų ir Vaka
rų atvyksta per tūkstantį 
šnipų, dvigubi agentai jų 
tarpe nėra retenybė. Geh- 
leno įtaringumas pasi
rodė visai pamatuotas. 
Kitas jo agentas iš sovie
tų žvalgybos Vokietijoje 
centro pranešė, kad Eit
neris dirba sovietams. 
1960 m. spalio mėn. Eit
neris buvo suimtas ir 
kalėjime apsisprendė 
'giedoti*. Tarp jo 'gies
mių* buvo ir Blake išda
vimas. Tų pačių informa
cijų apie Blake gavo ir 
amerikiečių ČIA iš vie
no perbėgusio ruso.

Kai Gehlenas ir ČIA 
apie tai painformavo 
britų MI 6 centrą, jo pa-

NAUJOS DAILININKES PARODA... Detroito šauliai lapkričio 
13 d. Detroite rengia Saulės K. Kodatienės tapybos kūrinių pa
rodą. Atidarymo žodį tars VI. Pauža ir inž. J. Urbonas. K. Ko- 
datienė, iki Šiam laikui buvo žinoma, kaip aktyvi skaučių ir šau
lių veikėja, rašanti eilėraščius, dabar pasirodo su nauju talen
tu. Inž. J. Gaižučio nuotrauka

VIESĖnAMI PIRKITE UUJUE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Import. 5 Stars Greese Brand . .. 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ...................... . 5th — $2.98
3. Coeur de France Cordials . .... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th—$4.75
5. May Wine — Import.

From German ........... 5th — $0.98

6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey ..

5th — $3.69
5th — $3.98

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

reigūnai labai nustebo, 
taip jie pasitikėjo Bla
ke.

Britai paprastai įtaria, 
mo špionažu tuojau ne- 
suima. Šiuo atveju jiems 
rūpėjo atšaukti iš Sovie
tuos kontroliuojamų sri 
čių visus agentus, apie 
kuriuos žinojo Blake. Iš 
40 atšauktų grįžo tik 25.

Blake sovietams iš
davė ir slaptą tunelį, ku
ris iš Vakarų Berlyno 
vedė iki pat sovietų 
žvalgybos centro Rytų 
Berlyne. Tame tunely
je buvo įtaisymų, per 
kuriuos vakariečiai gir
dėjo visus telefoninius 
pasikalbėjimus.

Tačiau už savo veik
lą Blake, atrodo iš so
vietų negavo jokio mate
rialinio atlyginimo. Kaip 
ir pas kitus perbėgėlius, 
kaip Fuchsą, Fonte- 
carvo, Burgess ir Mac- 
lean ( ir iš dalies Nunn 
May) sovietams dirbti 
paskatino tikėjimas į ko
munizmą ir tai tokiu 
mastu, kuris išjungia 
protą ir logiką.

Blake byla teisme ne
sukėlė sensacijos. Mat, 
jis prisipažino, o pro
kuratūra visai nenorė
jo kelti viešumon slapto- 
šio veiklos faktų. Teisė
jas Sir ReginaldManning- 
ham - Bullers skelbda
mas sprendimą pareiš
kė:

"Kiekvienas žmogus tu 
ri teisę į savo įsitikini
mą, tačiau šiuo atsitiki
mu Jūsų nenaudai kalba 
ta aplinkybė, kad Jūs ne
pasitraukėte iš tarnybos 
— Jūs pasilikotepatikė
tinio vietoje, kad išduo- 
tumėte tėvynę.

Jūs esate 39 metų ir 
turit suprasti savo nusi
kaltimo sunkumą. Dauge
lyje kraštų Jūs būtumėt 
pasmerktas mirti. Ta
čiau pagal mūsų teisę aš 
neturiu kitos galimybės 
kaip nubausti Jus kalė
jimu. Turint galvoje nu
sikaltimo sunkumą, baus
mė turi būti labai griež
ta.

Už vieną tokį nusikal
timą, kaip Jūsų, aš galiu 
nubausti daugiausiai 14 
metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Tačiau yra 5 kal
tinimo punktai prie kurių 
jūs prisipažinote. Tokiu- 
būdu už 1, 2 ir 3 kal
tinimo punktą jūs gausi
te viso 42 metus sunkių
jų darbų kalėjimo".

Tai buvo pati ilgiausia 
fiksuota kalėjimo baus
mė britų teisės istorijo
je. Ji buvo paskelbta 1961 
m. gegužės 3 d., taigi 
Blake viso labo išsėdė
jo Virš 5 metų. Eina gan
dai, kad po pabėgimo so
vietai jį iš D. Britanijos 
išsivežė medinėje dėžė
je kaip savo diplomati
nį bagažą.

LAIŠKAI^
FONDAI IR LRK 
KOMITETAS

Fondų infliacijos rei
kalu daug teko girdėti 
ir skaityti spaudoje pa
sisakymų. Bet niekas, 
išskyrus LRK remti ko
mitetą (Dirva nr. 116) 
nepasisakė už du ar ke
lis fondus vienam irtam 
pačiam tikslui. (Manopa
braukta)!

Dirvos vedamasis spa
lio mėn. 10 d. "Lygia
gretumas šalpoje", yra 
tikslus - nuoširdus bal
sas.

LRK remti komitetas 
sako, kad jis rūpinasi 
Vak. Vokietijos lietuvių 
šalpa ir turi VLIK prita
rimą. Jei taip ištikrųjų 
yra, tai Balfas turėtų iš
jungti Vak. Vokietiją iš 
savo šelpiamųjų sąrašų 
ir rūpintis tik tais, ku
riems niekas nepadeda 
ir šalpa labiausiai reika- 
linga. Lauktina, kad šiuo 
reikalu Balfo seimas lap
kričio 26 ir 27'd.d. tar
tų žodį. Broliškos šal
pos srityje konkurenci
ja nieko gero niekam ne
duos. Patarlė sako: "Kur 
dvi auklės, ten vaikas be 
galvos".

K. Bružas 
Chicago, III.

FEMALE

50 BEI) GENERAL HOSPITAL 
HAS NI.EI) 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.
LlfeERAL PERSONNEL POL1CIES 
SENO RF.SUME TO PERSONNEL 

DEPARTMENT
MASON GENERAL HOSPITAL

800 E. COLUMB1A 
MASON, MICH. 48854 

(120-126)
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HELP WANTED MALĖ

BONERS & SAUSAGE 
PROCESSORS 

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

APPLY BETWEEN 
10-12 noon or 3-5 PM 

26 KENDALL ST., 
NEW HAVEN, CONN.

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

(118-120)

EXP. MACHINISTS
FULL TIME—GOOD HOURS 

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FR1DAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(114-130)

CHEM. OPER. TRAINEE
For General plant Work 

(2nd & 3rd Shifts) 
GOOD SALARY

— Liberal Co. Benefits — 
Call for Appt.:

MILLMASTER CHEM1CAL CORP 
I I Summit Avė.,

Berkeley Heights, N. J.
464-1200

(117-120)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

TOOL & DIE MAKERS 
& 

H1LL HANDS 
Day & night shifts 
Ali fringe benefits. 

G. & W. TOOL CO. 
21770 Wyoming Avė. 

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

(119-128)

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.

(I16-125)

OPPORTUNITY FOR PROFESSIONAL 
HELP MALĖ OR FEMALE

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

ALSO
REGISTERED NURSES

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

APPLY CALL OR WRITE TO MRS. LEWIS
BENJAMIN FRANKLIN HOSPITAL

1755 ALUM CREEK DR., COLUMBUS, OHIO, PHONE: 258-9556
(I 15-«l)

STEREO DIVISION
LEAR JET INDUSTRIES

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR:

PRODUCTION SUPERVISORS
5-10 years experience in small eleetronies produets 

essembly.

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

mechanical and eleetronie components.

IF QUALIFIED — APPLY EMPLOYMENT OFFICE

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

WANTED EXPERIENCED

SCREW MACHINE, 
OPERATOR

Warner Swasey Experiencė 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)

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 100

FOUNDRY 
PERSONNEL

Now accepting applications
for the following openings:

Machine Molders
Shake out operators

Core makers
Casting Cleaners

APPLY AT:
Great Lakęs Foundry 

I 1 00 Prairie Avė.
South Bend, Indiana

An Equal Opportunity Employer
(112-121)

FEMALE HELP

REGISTERED NURSES 
AND

REGISTERED NURSING 
ASSISTANTS

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

DIRECTOR OF NURSING, 
SIOUX LOOKOUT 

GENERAL HOSPITAL 
P. O. BOX 909,

SIOUX LOOKOUT, ONTARIO

(117-120)

MEDICINA IR ŽMOGUS (3)

Lipidų įtaka į kraujo indų ligas
Manoma, kad kartą rie

balinėms nuosėdoms at
siradus kraujo indų sie
nelėje, jos savo ruožtu 
reikalauja daugiau ener
gijos deguonies formoje 
tų riebalinių medžiagų 
suskaldymui. Tiesa, 
kraujo indų sienelė cho
lesterolio suskaldyti ne
pajėgia, bet deguonis jai 
reikalingas cholestero
lio įjungimui į ląstelės 
vidaus struktūrą. Jei de
guonies nėra pakanka
mai cholesterolis negali 
būti panaudotas sienelės 
struktūrinei statybai ir 
daug jo susirenka tarp
ląstelinė j erdvėje. Gi rie
balinių medžiagų trūku
mas ląstelėje iššaukia 
dar didesnį jų pareikala
vimą. Manoma, kad dide
lis deguonies trūkumas 
ląstelėje, gali net pakeis
ti ląstelės membraną ta 
prasme, kad ji pradeda 
praleisti daugiau lipidų. 
Naujas lipidų kiekis, ži
noma, deguonies pareika
lavimą dar labiau padi
dina ir taip susidaro ne
lyginant "Užburtas ra
tas", arba užtroškimas, 
kurį mokslas vadina "Hy 
poxia". Tas ir sudaro 
labai palankias sąlygas 
atherosclerotiniam pro
cesui pagreitinti. Antro
ji teorija prileidžia, kad 
pakitęs kraujo sukrešė
jimo (koagulation) pro
cesas ant sužeistos krau
jo indų sienelės palieka 
fibrino nuosėdas, kurios 
savo ruožtu sutraukia ir 
riebalines medžiagas. 
Tai inkrustracijos teo
rija ir jos tėvu laikomas 
prancūzas Diąuid. Tre
čioji teorija sako, kad 
sužeista kraujo indų sie
nelė mobilizuoja jas ce
mentuojančių medžiagų 
pasikeitimą. Pastaro
sios savo keliu suža
dina pačioje kraujo in
dų sienelėje riebalinių 
medžiagų gamybą arba 
sintezę. Ketvirtoji teo
rija, kurią paskelbė ka
nadietis Musstard, ban
do sujungti arterijoje vi
sų medžiagų atsiradimą 
per baltuosius kraujo kū
nelius. Kaip žinote, tie 
kūneliai, vykdo kraujo 
apvalymą. Mustard pa
darė keletą bandymų, ku
riuose kraujo sienelės su 
žeidimo atveju įvyksta 
baltųjų kraujo kūnelių su~ 
lipimas. Paskutiniu lai
ku išaiškinta, kad tas 
baltųjų kūnelių susikli- 
javimas priklauso nuo 
thrombin, kuris padidi
na ATP (Adenosine Tri- 
phosphate) atsargas 
kraujo indų sienelėje. Gi 
ATP padidėjimo atveju 
tie kūneliai išbrinksta ir 
jie prisikibę prie krau
jo sienelės elastinės me-

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

58 HOUR WF.I'.K 
Loti” program <-xcelleiit friii”e 

beneI ils.

ARTCO INC.
1925 Clav, Detroit, Mich. 

3020 Indianvvood Rd., 
Lake Orįon, Mich.

3 19 15 Groesbeck. k raser. Mich. 
(118-127, 

džiagos (collagen) ją su
žeidžia. Žaizdai užgydy
ti mobilizuojamos rie
balinės medžiagos bei 
fibrin, ir taip prasideda 
atherosclerotinis proce
sas.

Gali būti, kad visos te 
orijos yra teisingos, nes 
paskutiniai moksliniai 
daviniai rodo, kad athe- 
rosclerosis gali prasidė • 
ti keleriopu būdu. Pro
cesui prasidėjus į jį vei
kia labai daug skirtingų 
jėgų: kraujo induose
esantieji enzymai skal
do riebalinių baltymų 
kompleksus, paliuosuo- 
dami cholesterolįbei rie 
balines rūgštis. Kaip 
minėjau, cholesterolio 
arterinė ląstelė toliau 
skaldyti nebegali, tad ir 
atsiranda cholesterolio 
ir kai kurių riebalinių 
rūgščių perviršius. Tos 
rūgštys ir cholesterolis 
pradeda ardyti kraujo in
dų sieneles bei didinti 
jau ten esančias žaiz
das, tuo pačiu iššaukiant 
naujų lipoproteinų kiekį 
tom padidėjusiom žaiz
dom užlopyti. Įsijungus 
fibrin, tos žaizdos išvirs 
ta į randus, nes ant jų 
formuojasi ir kalcijaus 
nuosėdos. Tuo pačiu krau 
jo indų sienelė sukietėja 
ir pasidaro nebelanksti, 
silpna ir trapi. Ligos pro
cesas gali prasidėti iš 
karto keliose kraujo in
dų vietose. Paprastai 
žaizdos prasideda tokio
se vietose, kur yra krau
jo indų išsišakojimai bei 
didesnis kraujo spaudi
mo svyravimas. Širdies 
arterijos bei aorta yra 
ypatingai tam palankios 
vietos.

Mano supratimu, tik
rąją ligos priežastį yra 
sunku nustatyti dėl to, 
kad labai sunku nustaty
ti tos ligos tikrąją pra
džią. Kaip minėjau, li
gos procesas gali vykti 
ilgą laiką be jokių klini
kinių simptomų. Tie 
simptomai pasirodo tuo
met kai kraujuje susifor
muoja fibrino gumulas 
arba plaąue,kurisužkliū 
va nuo degeneracijos su
siaurėjusiam kraujo in
de ir sumažina, ar net vi
sai sustabdo, kraujo cir
kuliaciją. Jei dalis šir
dies raumenų nebegauna 
pakankamai maisto, tuo
met atsiranda krūtinės 
skausmai (angina pecto- 
ris. Kai dalis širdies 
kraujo indų yra sužalo
ta arba visai sunaikin
ta — myocardial infaret 
Sumažintas ar neberegu 
lairus širdies plakimas 
pagaliau išvirsta į šir
dies smūgį, kuomet visai 
nutraukiama kraujo cir
kuliacija pagrindinėse 
širdies arterijose. Šir
dies smūgiui dirva pap
rastai yra paruošiama 
palaipsniui, nes riebali
nių bei kitokių medžiagų 
infiltracija palaipsniui 
sumažina kraujo indų dia
metrą bei kraujo sukre
šėjimas užblokuoja tose 
susiaurėjusiose arterijo
se kraujo cirkuliaciją ir 
širdis nebegauna pakan
kamai deguonies ir kitų 
maisto medžiagų.

Perkrauta širdis (con- 
gestive heart failure) pa
sidaro tuomet kai jos 
muskulai nebepajėgia 
pumpuoti pakankamai 
kraujo per visą 60.000

Dr. A. SUTKUS

mylių ilgumo cirkuliaci
jos tinklą.

Atsitinka, kad athero
sclerotinis procesas, 
vietoj naujų nuosėdų lip
dinio, vykdo griovimo 
darbą ir išgriaužtos in
dų sienos taip suplonė- 
ja, kad jos perdėtai iš
sipučia. Jei tas iškišu- 
lys, (arba aneuryzm ) 
pratrūksta, žmogus ga- 
Ii mirti nuo kraujavimo. 
Smegenų paralyžius ar
ba stroke įvyksta tuo
met, kai smegenų arte
rijos susiaurėjo ir kai 
kraujo sukrešėjimas ar 
kraujo indų pertrūkimas 
sustabdo kraujo cirkulia
ciją smegenyse.

Reta ligos problema 
tur būt sukėlė tiek daug 
ginčų, kiek prileidimas 
arba tezė, kad sunaudotų 
kalorijų kiekis, ir ypatin
gai maisto rūšis, gali 
būti širdies ligos prie
žastim. Mokslininkai ir 
šiandien dėl tuo nesuta
ria — nes dar daugelis 
esminių klausimų nėra 
išaiškinta. Nėra paga
liau nei pakankamai 
moksliškai pagrįstų da
vinių, kuriais remiantis 
būtų galima rekomen
duoti vieną ar kitą die
tos rūšį, kuri sumažin
tų širdies ligą. Ir dėl 
riebalų vartojimo yra 
daug neišaiškintų prieš 
tar avimų, pav., labai 
mažas riebalų nuošim
tis dietoje gali būti net 
kenksmingas. Tačiau 
yra labai daug netiesio
ginių davinių, kuriais re 
miantis galima tvirtinti, 
kad per didelis kalorijų 
kiekis yra kenksmin
gas, ypatingai kai jis su
rištas su per dideliu rie
balų suvartojimu, kurių 
organizmas nespėja me- 
taboliniai sunaudoti, at
seit, atsargų krovimasis 
’juodai dienai’ kuri nie
kados neateina, o vietoj

SUPERIOR 
SAVINGS"

$IN<(

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

to sukrautos atsargos ve
da prie įpročio jas ir to
liau "aplink juosmenį” 
krauti,

(Bus daugiau)

HELP WANTED MALĖ
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 
M1LLS

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 you.
An Equal Opportuhity Employer

-

>
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CLEVELANDO
NEOLITU ANAI 

ŽVELGIA ATEITIN
Lapkričio 4 d. Čiurlionio 

Ansamblio namuose susi
rinko stebėtinai gražus bū
rys jaunimo, susispietęs Į 
Korp! Neo-Lithuania. Susi
spietė jie tradicinei-metinei 
sueigai, kukliai, bet nuošir
džiu iškilmingumu prisaik
dino 3 naujus savo narius, 
kartu pabrėždami, Algio 
Garlausko žodžiais, kad 
korporacijos įstatai, nusa
ką jos narių tikslus ir veik
los prasmę, ne tik kad ne
sikeičia su "laiko dvasia”, 
bet priešingai, stiprina 
kiekvieno nario įsitikinimą, 
kad per korporaciją žengia
ma gražiu ir prasmingu lie
tuviškuoju keliu.

Sueigos dalyviams pras
mingų minčių ir linkėjimų 
paskleidė visus sveikinąs 
Vilties draugijos pirm. Al. 
Laikūnas.

Iškilmingą sueigą savo 
ramiomis, neperdėtomis ir 
prasmingomis įtarpomis ir 
paaiškinimais pravedė fil. 
Algis Garlauskas.

K o r p o r acijos vėliavai, 
valdybai užėmus vietą pre
zidiume, sugiedojus Lietu
vos himną, korp pirm. Moc- 
kaitis pareiškia džiaugsmą, 
galėdamas pristatyti 3 nau
jus korporacijos narius. V. 
Stankevičius perskaito pro

Naujieji Korp! Neo-Lithuania Clevelande seniorai Kalvaitis, Ei
mutytė ir Degesys.

SHOP MAY’S BAILY: D()WNT()WN 9:30 TO 5:15; MON. & THVR. TIL 9 P.M: BRANCIIES
~ ŪSE EAGLE STAMI’S LIKĘ M ONE Y AT MAY’S

[MAY’S BASEMENTS

Nuotaikingai dalinasi įspūdžiais Nasvytytė, Eimutytė ir Augusti- 
navičiūtė. Toliau dešinėje matosi Irena Mašiotienė.

Neolituanų sueigoje dalyvavę: J. Čiuberkis, Ir. Mašiotienė, Vilties 
d-jos pirm. Al. Laikūnas ir buv. Vilties d-jos pirm. Dr. VI. 
Ramanauskas.

LAPKRIČIO PALTŲ 
IŠPARDAVIMAS!

Pavyzdžiai ir specialūs pirkiniai!
Panelėms ir Juniorems

ŽIEMINIAI PALTAI

Pavyzdžiai ir specialūs pirkiniai geriausių medžia
gų naujausiuose stiliuose, žema pardavimui kaina!

Stiliai:
• Slim Lines • Flairs • Yoke Backs
• Belted Backs • Braid Trims • Single Breasted
• Double Breasted

Spalvos:
• Pilki • žali • Juodi • Raudoni • Mėlyni
• Rojaliniai • Rudi • Auksiniai • Rusvi • Lygūs

Dydžiai:
Juniorems 5 iki 15, Panelėms 8 iki 18

Pirkite naują žieminį aukštos kokybės paltą išpardavi
mo metui skirta žema kaina. Nepaprastas pasirinkimas 
stiliuose ir spalvose. Ir už nepaprastą kainą.

$5 ĮMOKĖJUS laikysime jūsų pasirinktą paltą iki 
pareikalavimo arba naudokitės savo kredito sąskaita.

BASĖMENT MISSES’ ANI) WOMEN’S COATS ALL 6 STORES

tokolą, iš kurio paaiškėja, 
kad nustatytus egzaminus 
pasigėrėtinai išlaikę junjo- 
rai Eimutytė, Degesys ir 
Kalvaitis pakeliami į senjo
rus. Tėvūnas A. Jakulis at
sisveikina su juniorais, lin
ki jiems darnaus įsijungi
mo į korporantų eiles. Moc- 
kaičiui ir Stankevičiui įtei
kiant pakeltiesiems korpo
racijos spalvas ir ženklus, 
susirinkusieji dainuoja tra
dicinę dainą — Maironio 
Lietuva brangi. Jaudinanti 
priesaika. Trumpas Dai
niaus Degėsio padėkos žo
dis, Gaudeamus — viskas 
priminė gražias tradicijas, 
taip prasmingai išlaikomas 
ir įgyvendinamas jaunojoje 
mūsų išeivijos kartoje.

Po to Dainius Degesys 
perskaitė savo egzaminams 
patiektą referatą, liečiantį 
lietuvybės išlaikymo pras
mę išeivijos jaunojoje kar
toje. Tai ne bandymas "fi
losofuoti ’ bet atviras žvilg
snis į jauno lietuvio pažiū
ras taip jautriu lietuvybei 
išlaikyti klausimu.

Sueigos dalyviams vaiši
nantis kava ir pyragaičiais, 
valdyba ir baliaus rengimo 
komisijos nariai griebėsi 
paskutinių darbų, reikalin
gų sėkmingam baliaus pra-

DIRVA

Korp! Neo-Lithuania Clevelande baliaus reikalais besirūpiną (iš 
kairės) A. Garlauskas, V. Staškevičius, V. Vinclovas, B. Augusti- 
navičiūtė, V. Stankevičius.

vedimui. Balius įvyko lap
kričio 5 d., bet apie tai — 
vėliau.

Į sueigą buvo atsilankę 
naujai pakeltųjų seniorų tė
vai ir gražus būrys korpo
racijos filisterių.

KORP! NEO-LITHUANIA 
KREPŠINIO KOMANDA

NUGALĖJO ŽAIBĄ 102:83
Lapkričio 6 d. CathedraĮ 

Latin salėje įvykusiose 
rungtynėse svečiai iš Chica
gos, kaip geriau susiderinęs 
vienetas, rungtynes laimė
jo, nors žaibo paskiri krep
šininkai (Motiejūnas, Ke- 
dys ir kt.) parodė aukštą 
žaidimo lygį. Pirmas pus- 
laikis baigėsi 53:43 irgi 
svečių naudai.

Rungtynių sekti prisirin
ko arti 100 žiūrovų.

* 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.

* "NEMUNAS ŽYDI” 
pastatymu Clevelande 
lapkričio 19, visuomenės 
susidomėjimas didelis 
ir kvietimų pareikalavi
mas vyksta sėkmingai.

I-os Apyl. valdyba pra 
šo, kurie dar neįsigijot 
ar neužsakėt kvietimų,pa' 
daryti tai kaip galint 
iš anksto, kad išvengti 
susigrūdimo prie įėji

mo kasos. Be to, nebus 
sutrukdyta numatytu lai
ku pradėti programą.

Valdyba kviečia visus, 
kam sąlygos leidžia įsi
jungti į "Nemunas žjydi" 
pastatymo rėmėjus (10 
dol. asm.) nes šio kultū
rinio muzikinio vaidini
mo pastatymas reikalau
ja didelių išlaidų ir šiuo 
reikalu prašome kreip
tis į J. Mikonį telef. 
IV 1-6900, namų 531- 
2190.

REIKALINGA MOTERIS!
Tarnautoja — pardavi

mui importuoto maisto — 
vakarinėje miesto dalyje.

Darbas penktadieniais ir 
šeštadieniais.

Teirautis tel. PR 1-4479.
(120-122)

- 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 Payne Avė.

(119-121)

14,200 iki 16,300
Nauji 3 mieg. ranch tipo namai, įgijami su rū

siu ar be jo. Virtuvės su įmūrytomis krosnimis, 
šiukšlėms malti maš., rankų darbo spintelėmis. Vo
nios iškl. plytelėmis. Pasirinkimas vietovių.

VINE REALTY, INC.
WH 2-4440 35165 Vine St.

Nr. 120 — 5

• Apdraudos reikalais ge
riausius 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.

REIKALINGAS 
DARBINNKAS

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

HOFFMAN BRONZE 
1000 Addison Rd.

(118-123)

DRIVERS 
WANTED

for established routes
UNIFORMS FURNISHED
STEADY W0RK — NO 

LAYOFFS
PAID VACATIONS

APPLYIN 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)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

sukti įdešinę. Pravažia
vus du blokus — trečia
me yra Sheraton Tenney 
Parking aikštė.

Visi korporantai-ės 
prašomi dalyvauti šven
tėje su spalvomis.

• M. K. Čiurlionio mono
grafijai anglų kalba išleis
ti sudarytas komitetas, į 
kurį įėjo: P. Čepėnas, E. 
Vilkas, J. Jurkūnas, K. 
Bradūnas, K. Varnelis ir P. 
Gaučys.

• Atlanto rajono skautų 
vadovų suvažiavimas įvyks 
lapkričio 12 d., 2 vai. p. p., 
New Britain, Conn., Lietu
vių Piliečių Klubo patalpose 
352 Park St. Prašoma visus 
skautus vadovus, skautus 
vyčius, skautes vadoves ir 
vyr. skautes šiame suvažia
vime dalyvauti. Bus svars
tomos tolimesnės veiklos 
gairės ir nuveikti darbai. 
Po sueigos įvyks pasilinks
minimas.

skirtą kvotą, kiek jau da 
bar Detroite surinkta, 
kiek turime narių ir kiek 
dar turėsime surinkti, 
kad 1968 metais Lietuvių 
Fondas pasiektų savo 
tikslo — turėtų vieną 
milijoną dolerių.

Taipgi šiame susirin' 
kime bus renkamas Lie
tuvių Fondo Detroito va. 
jaus komitetas, kuris 
stengsis Detroitui pa
skirtą kvotą sukelti.

Tad visi nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į šį 
susirinkimą.

Vytautas Kutkus 
FL Tarybos narys

• Prel. Dr. Audrys Bač- 
kis, Costa-Ricoje-San Jose 
nuo rugpiūčio 27 d. laikinai 
eina Charge d’Affaires pa
reigas šv. Sosto Nunciatū
roje.

• Romas Jonis-Joneliūkš- 
tis — lietuvis gimęs Kaune, 
nuolat koncertuoja Gosta- 
Ricoje, kaip solistas — ba
ritonas.

Paskutinis jo gražus pa
sirodymas buvo š. m. spa
lio 26 d. Simfoniniame kon
certe San Jose.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto signataro mi- 
nisterio Petro Klimo duk
ters vyras, Renė Fourier 
Ruelle, yra paskirtas Pran
cūzijos Ambasadorium 
Dominikos Respubliką.

i

DETROIT

LF SUSIRINKIMAS

Lapkričio 12 d. 12 vai. 
30 min. Detroito Lietu
vių Namuose įvyks Lie
tuvių Fondo susirinki
mas, kuriame kviečiami 
dalyvauti Detroite ir jo 
apylinkėje gyveną Lietu
vių Fondo nariai, rinkė
jai ir visi visi tam Fon 
dui pritariantieji.

Susirinkusieji bus pa
informuoti apie dabarti
nį Lietuvių Fondo stovį, 
jo vadovybę, narių skai
čių ir ateities veiklos 
planus. Taip pat bus pra
nešta apie Detroitui pa-

NEW YORK

'* GUNARS SALINS, 
gimęs 1924 metais, yra 
vienas iš ryškiausių jau
nos kartos latvių poetų. 
Jis su jau mirusiu E. 
Tauns sudaro New Yor
ko mokyklą, kuri yra lin
kusi į miesto motyvus, 

Salinš poezijos rinki
nys, pavadintas Miglų 
taverna, yra išleistas 
1957 metais. Dalyvauja 
antologijose.

Poetas skaitys savo kū
rybą latviškai Metmenų 
literatūriniam vakare, 
įvykstančiam sekmadie
nį, lapkričio mėn. 20 d. 
4:30 vai. po pietų Trans- 
figuracijos bažnyčios sa
lėje, 64-14 56 Road,
Maspeth, Queens. Lietu
viški vertimai ruošiami 
Liūnės Sutemos ir Hen
riko Nagio.

Jaunųjų korporantų -- gerbės svečių stalas ALTS Chicagos skyriaus tradiciniame Rudens Lapų ba-

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- Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
me ir išsukti ”94 St. — Po pamaldų, pagerbiami 
La Guardia Airport". At- kritusieji ir mirusieji 
važiuojant iš pietų pusės Lietuvos laisvės kovo te
reikia išsukuspervažiuo- jai, 
ti tiltu virš Grand Cent
rai Pkwy. į kairę pusę. 
Važiuoti tiesiai 94 g-ve 
du blokus iki 23 Avė.,

DIRVOJE DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
NAUJU KNYGŲ, 
PLOKŠTELIU IR 
TAUTINIU 
RANKDARBIU!

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

SURASDAMI 
DIRVAI NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ, 
LAIKRAŠTĮ 
SUSTIPRINSITE

LB Centro Valdybos skelbtas Kultūros Fondo vajus Chicagoje 
baigėsi sėkmingai. Vajaus vykdytojas dr. Leonas Kriaučeliūnas 
banketo rengėja O. Gradinskienė ir Centro valdybos pirmininkas 
J. Jasaitis Įteikia čekius KF valdybos pirmininkui Z. Dailidkai. 
Vajaus metu KF sukelta iki 10.000 dol. V. Noreikos nuotrauka

padedant vainiką 
prie paminklo Jaunimo 
Namų sodelyje; Iš so
delio organizuotai vyks
tama į Šv. 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.

KAZIMIERUI STRAVINSKUI
okup. Lietuvoj mirus, jo brolius PETRĄ ir JURGĮ 

STRAVINSKUS ir artimuosius nuoširdžiai užjau-

čia

Lietuvos Teisininku Draugijos 
Clevelando Skyrius

liuje, Chicagoje, spalio 29 d. Pakšto salėje. Iš kairės: skyriaus pirm. Algis Modestavičius, Živilė Ke- 
liuotytė, ALTS pirm. inž. Jonas Jurkūnas, Kęstutis Cicėnas, Zita Cicėnienė, Gintautas Saulis. Stovi: 
Algirdas Saulis, Virginija Šaulienė ir Vladas Liubertas. V.A. Račkausko nuotrauka

V.A. Račkausko nuotrauka

Tradiciname Rudens Lapų baliujeiiš kairės: Jonas KasČiukas, Birutė KasČiukienė, inž. Jonas Jurkū
nas, Teodoras Blinstrubas, Barbara Blinstrubienė, inž. Eugenijus Bartkus, Vytautas Abraitis, Severiną 
Juškienė ir Bernardas Juškus. V-A- Mka“sk0 nuotrauka

JAUNIMAS — GARBES 
SVEČIAS

Spalio 29 d. Pakšto sa
lėje Chicagoje ALTS- 
gos Chicagos skyrius su
ruošė tradicinį Rudens 
lapų balių. Nepaisant, 
kad tą vakarą Chicagoje 
buvo daugiau panašių su
buvimų, tautininkų baliu
je visi stalai buvo užsa
kyti.

• Vai. Šimkus ir J. Vin- 
ciūnas aukojo kraują R. Ta- 
mulienės-Tamulevicienės su
dėtingai širdies operacijai. 
Reikia 24 puskvorčių 
(pints) kraujo. Ponai Ta
muliai nuoširdžiai dėkoja 
pirmiesiems aukotojams.

Geros valios tautiečiai 
nuoširdžiai prašomi paau
koti kraujo, Chicagoje gy
venantieji prašomi duoti 
Billings Hospital, 950 E. 59 
St., kraujo bankui, nes ki
tur duotąjį ligoniui užskai- 
to tik 59 G . Kraują duodant 
pažymėti, kam skiriamas.

(ad)
• Prisidėkime dabar prie 

Jaunimo Centro praplėtimo. 
Dalyvaukime Jaunimo Cen
tro vajaus vakarienėje, ku
ri įvyks lapkričio 20 d., 5 
vai. p. p. Jaunimo Centre.

Šių metų baliuje viena 
naujiena ypatingai pažy
mėtina. Pirmininkas su 
valdybos pritarimu dvy
likos vietų stalą pasky
rė Korp! Neo-Lithuania 
Chicagos skyriaus jau
niesiems kolegoms ne
mokamai, kaip garbės 
svečiams.

Be valdybos, kurią su 
daro pirm. St. Šiaučiū
nas, Elena Matutienė, 
Ona Daškevičienė ir Pet
ras Stoncelis, prie ge
rai pasisekusio, tradici
nio baliaus suruošimo 
prisidėjo skyriaus na
riai Felomena Braunie- 
nė, Kazys Matutis, Juo
zas Žemaitis ir Audronė 
Matuty ė.

Barą visą vakarą pa
vyzdingai tvarkė Kazys 
Rožanskis ir Juozas Šla
jus.

Svečių tarpe buvo ma
tyti iš toliau atvykę Vy
tautas Abraitis, Povilas 
Dargis — SLA pirminin
kas ir kiti.

Tai Vienas iš jaukiau
sių pastarųjų metų tau
tininkų balių, maloniai 
nuteikęs visus atsilan
kiusius.

V. A. Račkauskas

* LIETUVIŲ FONDO 
vadovybė televizijos pro
gramoje painformavo vi
suomenę apie LFtikslus 
bei uždavinius ir plačiau 
papasakojo apie dabarti
nę jojo būklę. Progra
moje dalyvavo Valdybos 
pirmininkas dr. A. Raz
ma, Tarybos pirminin
kas dr. G. Balukas, val
dybos vykdomasis vice
pirmininkas A. Rėklaitis 
ir iždininkas dr. V. Ši
maitis.

• NORITE PIRKTI? Pi
giau ir sparčiau Jums pa
tieks ”SPARTA”. Rašomos, 
skaičiavimo ir kt. mašinos, 
Radio, TV ir 1.1. Vokiečių 
ir USA firmos. J. L. GIED
RAITIS, 10 Barry Drive, 
E. Northport, N. Y. 11731.

BUS MOKAMA PRADEDANT 
SAUSIO 1 D., 1967 M.

UŽ VISAS SĄSKAITAS.

r

♦

F

Josep/i F. Grlbauska* 
Ex«eutive Sečretary

L. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

M 
F
S ovings

2212 WEST CERMAK ROAD 
CHICAGO, ILL. 60608

I John J. Kazanauskas. Pres.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ
Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos

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

HC IRS: Mon. 9-8; Tues., Thurs., Fri, 9-5; Saf. 9-1; Wed. Closed
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