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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SOCIALIZMO ATGIMIMAS?
ITALIJOS SOCIALISTŲ, KURIE IKI ŠIOL BU
VO ARTIMI KOMUNISTAMS,IR SOCIALDEMO
KRATŲ SUSIVIENIJIMAS Į VIENĄ PARTIJĄ 
LABAI BŪDINGAS VISAM TARPTAUTINIAM 

SOCIALIZMO SĄJŪDŽIUI.

----------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS __________

Beveik po dvidešimts 
metų skilimo Italijos so
cialistai, kuriems va
dovauja dabartinis Ita
lijos vicepremjeras P. 
Nenni, ir socialdemo
kratai, vadovaujami da
bartinio prezidento G, 
Saragat, vėl sutarė su
daryti vieną partiją. 
Kaip žinia, partija su
skilo 1947 metais, ka
da dauguma su Nenni 
priešakyje pasisakė už 
‘vieningą akciją’ su ko
munistais. Mažuma tada 
sudarė socialdemokra
tų partiją. Už tokią veik
lą Pietro Nenni, žinoma, 
gavo Stalino taikos pre
miją, tačiau žiaurus 
Vengrijos sukilimo nu-

Praeitą sekmadienį Clevelande po gražiai pavykusios Korp! Neo-Lithuania metinės šventės, naujai 
pakeltas senioras Dainius Degesys savo tėvų namuose surengė šventėj dalyvavusiam jaunimui priėmi
mą. Chicagos neolituanai turėjo skubėti namo ir priėmime negalėjo dalyvauti, bet bostoniškis I. Vilė- 
niškis dar turėjo progos pasidžiaugti clevelandiečių vaišingumu. Nuotraukoje dalis priėmime dalyva
vusių. Sėdi iš kairės: M. Stasaitė, I. Vilėniškis, D. Orantaitė, V. Stankevičius. Stovi: A. Kalvaitis, J. 
Sakalauskas, D. Degesys, D. Nasvytytė, J. Stankevičius, J. Matonis ir V. Valavičius.

Studentų suvažiavimas Toronte
malšinimas atvėrė ir 
jam akis — jis grąžino 
tuos pinigus atgal. Tai 
buvo 1956 m. Po to Nenni 
vėl pradėjo artintis 
prie Italijos demokrati
nių partijų, o krikščio
nys demokratai jam, ga
li sakyti, ištiesė ran
ką. Ministeris pirmi
ninkas Fanfani jau 1960 
metais prašė jo paramos 
savo vyriausybei, o da
bartinis premjeras Aldo 
Moro 1963 m. paskyrė 
Nenni vicepremjeru. 
Kaip valdžios partija so
cialistai jau nenorėjo nie
ko bendro turėti su ko
munistais, kartu nebebu
vo prasmės ir dviejų so
cialistinių partijų egzis
tencijai.

New York Times taip 
komentavo tą įvykį:

"Tai, kas atsitiko sek
madienį Romoje, buvo 
daugiau negu dviejų so
cialistų partijų susivie
nijimas. Tai buvo drą
sos ir nesustingimo per
galė politikoje. Tai buvo 
demokratijos pergalė".

***
"Italas yra socialis

tas, bet to nežino" — sa
kė prieš 14 m. Ežio Vi— 
gorelli, ir tas posakis, 
anot Hamburgo Die Welt( 
galėtų būti Italijos so
cializmo 75 metų isto
rijos motto.

Iš tikro; socializmo 
idėjos visoje Italijoje bu
vo ir yra smarkiai pa
plitusios, ypač jos po
puliarios inteligentų 
sluoksniuose, tačiau tas 
sąjūdis niekados neturė
jo geros politinės vado
vybės.

Italijos socializmas, 
kaip ir vėliau italų ko
munizmas, niekados ne
buvo visai ‘švarus’. Nuo 
pat pradžios jis skyrė
si nuo ortodoksinio, 
‘švaraus’ vokiško mark
sizmo — italų marksis
tai rezervavo sau kri
tišką galvojimą.

Juk iš italų socialis
tinio sąjūdžio yra kilęs 
ne tik miręs komunistų

vadas Togliati, bet ir 
fašizmo kūrėjas Benito 
Mussolini. Visame są
jūdyje visados buvo de
centralizacijos polinkis 
— 1921 m, atskilo komu* 
nistai, 1947 m. kaip jau 
minėjome, socialdemo
kratai.

Socialistai Italijoje be
veik visą laiką buvo opo
zicijoje valstybei. Net 
ir po paskutinio karo jų 
dauguma neatsisakė 
bendradarbiavimo su ko
munistais. Dabar Nenni 
jau kalba kitaip, jis siū
lė persvarstyti kai ku
rias tradicinio socializ
mo pažiūras ir pareiš
kė: "Moderni valstybėzpo 
šimto metų darbininkų ir
socialistų kovos,jau ne
bėra vien buržuazinių in
teresų organizmas ... ir 
nors ji nėra visų valsty
bė, ji pasiduoda mūsų įta
kai, mūsų vadovybei ar 
mūsų dalyvavimui jos va
dovybėje".

O jei taip, "tai rei
kia atsisakyti ir nuo 
marksistinės proleta
riato diktatūros koncep
cijos, nes ji komunisti
nėje praktikoje privedė 
prie partijos viršenybės 
prieš darbininkus, o pa
čią partiją valdė jos apa
ratas, kurio priešakyje 
dažnai stovėjo vienas vie- 
nintėlis žmogus. Tokiu 
būdu demokratija buvo 
užtroškinta iš viršaus 
primesto biurokratinio 
socializmo".

Užtat ateityje naujos 
partijos programa reika- 
lauja: "Juo daugiau dar
bininkai dalyvaus val
džioje, tuo daugiau vals- 
tybė pasitrauks iš kapi
talizmo tarnybos ir virs 
darbininkijos išvadavi
mo įrankiu... Socializ
mas yra neatskiriamas 
nuo demokratijos ir 
laisvės... Paskutiniųjų 
penkių dešimtmečių is
torija moko, kad prole
tarų revoliucijos, nors

Ohio lietuvių gydytojų pagalbinės organizacijos narės dalyvavusios gydytojų suvažiavime Clevelande.
V. Pliodžinsko nuotrauka

jos ir panaikino gamy
bos priemonių privačią 
nuosavybę ir privatų tar
pininkavimą, išsigimė į 
partijos ir valstybės des
potizmą, kai tik užgniau- 
žė laisvą ir demokratinį 
individo gyvenimą".

Žinoma, dėl to galima 
būtų gerokai pasiginčyti. 
Privačios nuosavybės pa
naikinimas, gali sakyti, 
automatiškai veda ir 
prie demokratinių lais
vių suvaržymo, nes kam 
jos reikalingos, jei ne
gali veikti laisvai? 
Užtat Vakarų kraštų so
cialistai jau seniai atsi
sakė nuo visų gamybos 
priemonių suvalstybini- 
mo. Gali sakyti, kad dau
giau ar mažiau ‘marksis
tinės’ buvo likusios tik 
italų ir prancūzų socia
listų partijos. Prancūzų 
partija ir toliau dar li
ko teorijoje ‘ortodoksi
nė’, tačiau ir ji greičiau
siai paseks italų pavyz
džiu, jei italai susilauks
pasisekimo, t.y. sau 
gaus tokių rinkikų bal
sus, kurie iki šiol bal
savo už komunistus. Ita
lijoje tokių yra apie 7,7 
milijono!

Mat, tų rinkėjų masė 
staiga neteko vilties ka
da nors turėti įtakos vai' 
džioje. ‘Taikingos koeg
zistencijos’ epochoje nie
kas netiki, kad Italijos 
proletariatą galėtų "iš
vaduoti" Raudonoji armi- 
ja, niekam neimponuoja 
ir kiniečių siūloma 
‘kultūrinė revoliucija’ 
apvalyti partiją iš vi
daus, ir pagaliau socia
listams atsisakius nuo 
vieningos akcijos su ko
munistais, tie neteko vii- 
ties kada nors pasiekti 
valdžios ‘liaudies fron
to’ pagalba.

Faktinai ir Italijos ko- 
munistai yra daugiau so
cialistai negu komunis
tai bolševikinėje prasmė
je, tik iki šiol to dar ne
žinojo. Jei nauja socia
listų partija tai sugebės 
įrodyti komunistų rinkė
jų masėm, komunistai 
ir Italijoje surinks, kaip 
ir visoje Vakarų Europo
je, vos kelis nuošimčius 
balsų. Be to, naujosidė-

Į Lietuvių Studentų 
Sąjungos XVI-ąjį visuoti
nį suvažiavimą šimtai 
Kanados ir JAV-ių stu
dentų suvažiuos į Toron
tą š.m. lapričio 24-26 
dienomis.

Pernai Clevelando su
važiavime ir užpernai 
Detroite dalyvavo virš 
400 lietuvių studentų, at
stovaujančių beveik vi
sas vietoves. Šių metų 
rengimo komisija, su
daryta Toronte, numa
to gal net įdomesnę ir 
įvairesnę programą, įs
kaitant tris pagrindines 
paskaitas, eilę diskusijų 
organizaciniais ir kitais 
klausimais, ir vakarus 
su šokiais ir programa. 
Rengimo komisijos na
riai yra Audrius Šilei
ka (informacija ir ry
šiai su viešbučiu), Aldo
na Šapokaitė (registra- 

jos turės kai kurios įta
kos ir už'geležinės už
dangos.' Dėl viso to,nau
ja partija susilaukė tiek 
daug dėmesio ir šiose 
skiltyse.

cija); vakarinės progra
mos patikėtos Giedrei 
Rinkūnaitei, Laimai
Švegždaitei, Daliai
Skrinskaitei ir Vidai Ta- 
mulaitytei; kiti nariai - 
Arūnas Dailidė ir Algis 
Rukšėnas (iš Clevelan
do).

Suvažiavimo techninė 
organizacija sumoder
ninta, kad sklandžiau vyk
tų programos dalykai, 
seniau delsę programą. 
Suvažiavimo rengimo ko
mitetas atliks ir suvažia
vimo prezidiumo parei
gas, o Kontrolės komi
sija sudaryta taip pat iš 
anksto iš narių Eglės Au
gu stinavičiūtė s, Ramu
nės Kubiliūnaitės ir Ri
mo Vaitėno (visi iš Cle
velando), kurie atliks bu
vusios Mandatų komisi
jos pareigas.

Kad studentų suvažia
vimo nutarimai būtų iš 
anksto aptarti ir apimtų 
visus skyrius, Rezoliu
cijų komisija sudaroma 
taip pat iš anksto: kiek
vienas skyrius siūlo na
rius į rezoliucijų komi
siją ligi lapkričio 15 d., 
o užsiregistruodami su
važiavimo dalyviai iš
rinks septynis asmenis, 
kurie sudarys Komisiją. 
Tuo pačiu būdu, per re
gistraciją ir pirmąją su
važiavimo parą bus siū
lomos rezoliucijos.

Pagrindiniais kalbėto
jais suvažiavime pa
kviesti Romas Vaštokas 
(Toronto), Romas Mi
siūnas (New Haven) ir 
Antanas Saulaitis, S.J. 
(Boston).

Diskusijas pravedan
čiųjų sąrašas tebesuda
romas, bet ligi spalio 31 
d. sutiko dalyvauti sekan
tys asmenys: Kazys Bar- 
teška, Gintautas Beres
nevičius, Angelė Šimai- 
tytė, Algis Rukšėnas, Au
gustinas Idzelis, Marytė 
Gailiušytė, Vytautas Ra- 
dzivanas, Birutė Augus- 
tinavičiūtė, Salvinija 

Gedvilaitė, Bernardas 
Prapuolenis, Algis Za- 
parackas, Kęstutis-Pau- 
lius Žygas.

Studentai apie suvažia
vimą informuojami per 
skyrių valdybas ir paš
tu pagal turimus antra
šus. Bet pasiekti naujai 
pradėjusius studijuoti, 
persikrausčiusius ar 
anksčiau lietuviškoje 
veikloj nedalyvavusius, 
Sąjunga remiasi lietuviš
ka spauda, šių studentų 
tėvais, draugais ar bend
radarbiais, susirūpinu
siais jų asmeniniu lietu
viškumu ir veikla lietu
vių jaunimo tarpe.

Rengimo komitetas ir 
centro valdyba kviečia vi
sus lietuvius, ypatingai 
gyvenančius Toronto 
apylinkėse, dalyvauti su
važiavimo programoje, 
ypatingai baigiamajame 
vakare, šeštadienį, lap
kričio 26 d. 7 vai. vak., 
vykstančiame pačioje di
džiausioje visos Kana
dos salėje. Bus ir proga 
įsigyti studentų spaudos, 
ypač gražiai išleistą 
1965-66 studentiškos 
veiklos ir studentiškų 
minčių apžvalgą, Sąjun
gos 1966 Metraštį, reda
guotą Mykolo Drungos.

* BUVĘS valgyklos savinin
kas, aršus integracijos priešas 
Lester Maddox išrinktas Geor- 
gia valstijos gubernatorium.

* ALABAMOJE gub. George 
Wallace žmona išrinkta guber
natorium. Tuo būdu anti-inte- 
gracinė G. Wallace politika lie
ka ir toliau jo rankose.

* LAPKRIČIO 8 D. rinkimai 
būdingi tuo, kad didžiųjų miestų, 
kaip New Yorko, liberalų val
domi rajonai nepravedė savo 
kandidatų. Tai baltųjų balsuo
tojų pasisakymas prieš pilie
tinių teisių įgyvendinimo for- 
suotojus ir negrų balsų medžio
tojus.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (3>

Hitleris gali palaukti
Gen. Guderianas įsa

kė atnešti žemėlapius ir 
išdėstęs ant stalo pra
dėjo aiškinti generolui 
Heinrici paskutinę situ
aciją frontuose. Pirmą 
kartą Heinrici matė bend - 
rą situaciją. Daugiau 
kaip trečdalis Vokietijos 
jau buvo sąjungininkų už
imta vakaruose ir rytuo
se. Liko, tai siauras ruo- 
žas tarp Reino ir Oderio. 
Gi didieji pramonės cent
rai, jei dar ir nebuvo 
priešo rankose, tai jie 
buvo dieną ir naktį bom
barduojami. Vakaruose 
Eisenhowerio armija jau 
buvo prie Reino, natū
ralios Vokietijos gynimo
si sienos. Anglų ir ame
rikiečių jėgos buvo iš- 
sidėsčiusios 800 km. 
fronte kairiajame Reino 
krante. Vienoj vietoj 
prie Remagen amerikie
čiams net pasisekė kovo 
7 d. persikelti per Reiną, 
pirm negu vokiečiai spė
jo 
Šiuo 
ten 
km.
plote ir kiekvienu mo
mentu buvo laukiama per. 
sikeliant kitose vieto
se. Rytuose rusai buvo 
užėmę Rytų Europą nuo 
Baltijos iki Adrijos jū
ros, išsitiesdami 1,300 
km. fronte. Pačioj Vo-

žiūrint mažo ūgio, tur
būt buvo geriausias šar
vuočių generolas, kokį 
vokiečiai turėjo po Gu- 
deriano ar Rommelio.Ši 
armija laikė frontą 150 
km. pločio nuo Stetino 
šiaurės iki Oderio santa
kos su Hohenzollerno 
kanalu per 45 km. nuo 
Berlyno. Nuo šios vie
tos iki Oderio ir Neisės 
santakos, apie 130 km. į 
pietus, frontą gynė gen. 
Theodoro Busse 9—ji ar
mija. Tai buvo dar jau
nas, vos 47 metų am
žiaus generolas.

Nors ir labai buvo liūd
nas vaizdas, Heinrici

KULTŪROS FONDO vajaus užbaigimo proga, vajaus vykdytojas dr. Leonas Kriaučeliūnas savo re
zidencijoje spalio 26 d. buvo sukvietęs LB, KF, spaudos ir radijo valandėlių atstovus pokalbiui apie 
praėjusį KF vają. Nuotraukoje sėdi iš kairės: O. Gradinskienė, J. Jasaitis, Irena Kriaučeliūnienė, J. 
Gradinskas. Stovi iš kairės: F. Daukus, St. Ingaunis.K. Avižienis, J. JanuŠaitis, A. Pužauskas, Z. Dai- 
lidka, dr. L. Kriaučeliūnas, J. Vaičiūnas ir H. Žemelis. V. Noreikos nuotrauka
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susprogdinti tiltą, 
metu amerikiečiai 

buvo įsitvirtinę 8 
gilumon ir 30 km.

kietijoje jau jie buvo 
prie Oderio ir Neisės, 
ir čia ruošėsi pradėti 
didelę ofenzyvą. Vokie
čių žvalgybiniai lėktuvai 
patyrė, kad visi keliai 
buvo užtvenkti tankais 
ir judančia fronto link 
kariuomene. Jie buvo su
koncentravę tris armi
jas prieš Vyslos armijų 
grupę.

Gen. Heinrici pirmą 
kartą pamatė baisią tie
są apie frontą, kuriam 
teks vadovauti. Ant že
mėlapio buvo nubrėžta 
plona linija, užiman
ti 270 km. nuo Baltijos 
iki Oderio ir Neisės
santakos. Tai buvo Vys- nebuvo nustebintas prie- 
los armijų grupė. Di
džioji dalis jos jėgų bu
vo Oderio kairiajame 
krante, bet buvo keletą 
vietų kur vokiečiai turė- dangos su minimumu tan- 
jo pozicijų ir dešiniame kų. Viskas priklausė, 
krante: šiaurėje prie Ste- kaip sakė Heinrici, nuo 
tino, o pietuose prie se
no universitetinio mies
to Kuestrino. Abu tie 
punktai buvo rusams pa
kely į Berlyną.

Heinrici pamatė, kad 
sukliudyti rusams užim
ti sostinę ir veržtis į 
Vokietijos centrą jis te
turi tik dvi armijas. Kai
riajame sparne buvo 3- 
ji šarvuočių armija, va
dovaujama gen. Hasso 
von Manteuffel, kuris ne-

šais jį esančiom rusų jė
gom. Jis Rytų fronte bu
vo pripratęs kovoti 1 
prieš 9, be aviacijosprie-

Mano pavardė 
EDWARD LUCAS

Iš
su
ar

Aš dirbu Schmidt’ui Clevelande
Sugrąžintas tuščias bonkas aš dedu ant juostos, 
čia jos eina plovimui, sterilizavimui ir pripildymui 
”one beautiful beer”. Kai susitinku su bičiuliais
nueinu į taverną ir matau žmones geriant Schmidt’o 
alų, didžiuojuos prisidėjęs prie tų bonku atėjimo iki 
jų. Kiek pastebėjau, kas kart (langiau ir daugiau 
žmonių geria Schmidt’ą, nes iš tikrųjų bonkos ne
paliauja riędėję.

bne beautiful beer
C. SCHMIDT & SONS, INC., CLEVELAND. OHIO

vokiečiai, kad galima bū
tų sutalpinti 5 šarvuo
tas divizijas. Tad, pasi
žiūrėjęs į Guderianą, jis 
pasakė:

— Tai visiškai neįma
noma.

Guderianas tam prita
rė ir pasakė, kad siūlęs 
Hitleriui kitą planą, bet 
tas laikėsi savo nuomo
nės, jog pulti reikia kaip 
tik šioj vietoj.

Dar kartą ištudijavęs 
padėtį žemėlapy, Hein
rici pasakė, kad Busse 
armijai tai būsianti tik
ra pražūtis.

Guderianas jam nie
ko neatsakė. Pasižiūrė
jęs į laikrodį jis prisi
minė, kad vėluojasi pas 
Hitlerį. 3 vai. po pietų 
Berlyne įvyksta pasita
rimas.

— Tiesiog neįmano
ma dirbti su tais nuola
tiniais posėdžiais. Aš 
praleidžiu didesnę laiko 
dalį kelyje į Berlyną ir 
klausydamasis posė
džiuose plepalų.

Guderianas pradėjo 
pykti ir Heinrici išsi
gando, kad negautų šir
dies smūgio, žinodamas, 
kad Guderianas nega
luoja su širdimi.

Už minutės Guderia
nas atgavo ra^mumą ir 
pasiūlė:

— Posėdyje Hitleris 
kalbės apie Kuestrino 
puolimą. Gal norėtumėte 
su manimi važiuoti.

Heinrici atsiprašė.
— Jei aš priverstas ry

toj pradėti tą kvailą puo
limą, tai bus geriau, jei 
greičiau pasieksiu savo 
armijų grupės štabą. Hit
leris manęs gali palaukti 
keletą dienų...

Prieškambary kapito
nas Bilą skaičiavo, kaip 
ilgai dar tęsis tarp Hein
rici ir Guderiano pasikal
bėjimas, matydamas be 
perstojo nešant kabine
tan vis naujus žemėla
pius. Belikotik vienas ar 
du žemėlapiai ant stalo ir 
jis galvojo, kad ilgaine- 
beužtruks. Prisiartinęs 
prie stalo, jis metė 
žvilgsnį į vieną žemėla
pį. Taibuvo visos Vokie
tijos žemėlapis, bet jo 
išbraizymas atrodė ne
įprastas. Von Bilą norė
jo nusigrįžti, kaip stai- 

skirtos 5 divizijos persi-ga užkliuvo jo akis. Jis 
kelti į dešinįjį krantą. 
Bet čia rusų artilerija 
iš aukšto kranto ga
lėjo sunaikinti bandymą 
persikelti. Prie Kuestri
no buvo per daug siau
ras plotas, kurį turėjo

SVARBUS PRANEŠIMAS
karių vertės. Kas labiau
siai jį gąsdino, tai ka
riai, iš kurių buvo suda
rytos tos dvi armijos.

Prityrusiam genero
lui, kokiu buvo Heinrici, 
užteko sužinoti tik divi
zijos numerį ir jos vado 
pavardę, kad žinotų vi
są istoriją ir ko ji verta 
mūšyje. Žiūrėdamas že
mėlapį jis beveik neuž
tiko divizijų, kurias pa
žinojo Rytų fronte. Kai 
kurios divizijos vietoj 
įprasto numerio turėjo 
keistus vardus: "Kasse. 
no grupė”, "Doeberlitz" 
"Nederland”, "Kur- 
mark", "Berlin". Ar tai 
buvo vienetai sudaryti iš 
kitų divizijų likučių? Iš 
žemėlapio Heinrici ne
galėjo to sužinoti. Reikė
jo patikrinti įtarimą, bet 
su Guderianu reikėjo ap
tarti kitas problemas, 
daug skubesnes, ypač 
kiek tai lietė Kuestriną.

Stipriausioji iš dviejų 
armijų,, kurias Heinrici 
turėjo, buvo generolo 
Busse, kuri stovėjo ru
sams kely į Berlyną. 
Sprendžiant iš situaci
jos, buvo aišku, kad Bus
se turėjo skubiai iš- 
spręstinas problemas. 
Guderianas išdėstė, kad 
rusai koncentruoja prieš 
Busse visas jėgas, steng
damiesi vokiečius prie 
Kuestrino nustumti į kai
rįjį krantą. Paskutinėm 
savaitėm rusams pavyko 
ten keliose vietose persi
kelti per Oderį, bet vo
kiečiai prie Kuestrino 
vis dar tebesilaikė deši
niajame krante ir beturė
jo tik siaurą praėjimą. 
Jei rusams pavyktų 
Kuestrino gynėjus ap
supti, miestas kristų ir 
rusams būtų geriausia 
bazė Berlyno puolimui.

— Aš jums turiu blo
gą žinią, — pasakė Gu
derianas. — Hitleris nu
tarė atnaujinti puolimą, 
kad sustiprinti vokiečių 
pozicijas prie Kuestri
no. Gen. Busse ruošiasi 
puolimui, kuris turėsiąs 
įvykti už 48 valandų.

Heinrici pasižiūrėjo į 
žemėlapį. Buvo tik viena 
vieta, kur galėjo puolimui

pasižiūrėjo iš arčiau. 
Tai buvo skirtingas nuo 
kitų žemėlapių: jis buvo 
angliškas. Von Bilą pasi
lenkė geriau jį išegza
minuoti.

(Bus daugiau)

SIUNČIANTIEMS ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTI
NIUS GIMINĖMS SOVIETŲ SĄJUNGOJE 

10'i nuolaida jau veikia visiems.
POPULIARAUS STANDARTO ir 

SPECIALIAI ŠVENTĖMS 
MAISTO SIUNTINIAMS

Reikalaukite asmeniškai arba raštu mūsų specialių 
maisto katalogų, kuriuose rasite 22 populiarius 

standarto siuntinius.
SPECIALŪS ŠVENČIŲ MAISTO SIUNTINIAI

No. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ŠVENTINIS $34.00 dabar
SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0,8 litro
VYNAI "PORTVINE” arba "MADERA” 0,75 ltr. 
DEGTINĖ "STOLIČNAJA” 0,5 ltr.
VYNAS SAUSAS "CINANDALI” 0,75 ltr. 
ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 5 ŽVAIGŽDŽIŲ 0,5 
SALAMI — RŪKYTA
VĖŽIAI 220-245 gr. 1 dėžut.
JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 56 gr. 
MARINUOTI AGURKAI DĖŽĖSE 500 gr. dėžut. 
SAUSAINIAI 500 gr.
ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "TRUFELI"

$30.00

ltr.

— 1 bonka
— 1 bonka
— 1 bonka
— 2 bonk.
— 1 bonka
— 1 kg.
— 3 dež.
— 4 dėž.
— 2 dež.
— 1 dež.
—1 kg.

No. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MAŽA DOVANA $25.00 dabar
ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 5 ŽVAIGŽDŽIŲ
JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 1 dėž. 56 gr.
VĖŽIAI 1 dėl. 220-240 gr.
KAVOS MILTELIAI 1 dėž. 50 gr.
ŠOKOLADINIŲ SALDAINIŲ MIŠINYS dėž. 400 gr. 
SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0,8 litro 1 bonk.

$22.50
— 2 bonk.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 3 dėž.
— 2 dėž.
— 2 bonk.

No. 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

GASTRANOMINIS $31.00
DEGTINĖ STOLIČNAJA o,5 litro 1 bonk. 
VYNAI "PORTVINE” arba "MADERA” 0,75 litro 
ŠPROTAI ALYVOS MEDŽIŲ ALYVOJE 350 gr. 
KIMŠTA SALAMI (FARSU) 250 gr. 1 dėž. 
MARINUOTI AGURKAI DĖŽUTĖJE 500 gr. 1 dėž. 
RŪKYTA SALAMI
CIGARETĖS SU FILTRAIS "NOVOST” po 20 pakel. 
ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "MIŠKĄ KOSOLAP1” 
RAUDONA ŽUVIS PAMIDORŲ SUNKOJE 350 gr. dėž. 
VĖŽIAI 220-240 gr. dėž.
JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 56 gr. dėž.
RŪKYTA KIAULĖNOS NUGARINĖ arba BEKONAS 
OLANDŲ SŪRIS

dabar $27.90
— 2 bonk.
— 2 bonk.
— 1 dėž.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 1 kg,
— 10 pak.

— 1 kg.
— 2 dėž.
— 1 dėž.
— 2 dėž.
— 1 kg.
— 2,3 kg.

No. 4. DOVANOS PRIE ARBATOS 
dabar $23.40

ARBATA "CEYLON” arba ’TNDIA" 50 gr. pakel. 
VYNAS "KAGOR” 0.75 litro 
VYŠNINIS LIKIERIS 0,5 litro 
ŠOKOLADAS ”LUX” 100 gr. pylt.
ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "STRATOSPHERE” 
ŠOKOLADĖLIŲ RINKINYS 400 gr. dėžut. 
KARAMEL SALDAINIAI "VĖŽIŲ KAKLELIAI" 
SAUSAINIAI "MOE LIUBIMOIE” 500 gr. dėž. 
GABALINIS CUKRUS
KONDENSUOTA SALDINTA GRIETINĖ 400 gr. dėž. 
MARMALADAS — PARINKTAS 650 gr. dėžut. 
KAVOS MILTELIAI 50 gr. dėžut.

$26.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

No. 5.

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

— 2 pak.
— 1 bonka
— 1 bonka
— 2 plyt.

— 1 kg.
— 1 dėž.

— 1.05 kg.
— 2 dėž.
— 1 k g.
— 2 dėž.
— 4 dėž.
— 5 dėž.

— 2 kg.
— 2 kg.
— 1 kg.
— 4 dėž.
— 2 bonk.
— 1 kg.

GROSERINIS PASIRINKIMAS
dabar $23.85

KVIETINIAI MILTAI
GRIKIŲ KRUOPOS
RYŽIAI
LYDYTAS SVIESTAS 450 gr. dėžut.
SAULĖGRĄŽŲ ALIEJUS 500 gr. bonk.
TAUKAI
KONDENSUOTAS SALDINTAS PIENAS 410 gr. dėžut. — 4 dėž.
CUKRUS SMULKUS
NATŪRALŪS MEDUS 600 gr. dėžut.
MAKARONŲ PRODUKTAI 600 gr. dėžut.
TROŠKINTA KIAULĖNA 338 gr. dėžut.
SALDAINIAI "MIŠKĄ KOSOLAP1Y”

— 2 kg.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 3 dėž.
— 1 kg.

IR
NERIBOTAS PASIRINKIMAS PAGEIDAUJAMOS 
KOKYBĖS PRODUKTŲ IR NERIBOTAS KIEKIS 
SVORIO PAGAL MŪSŲ MAISTO produktų surašą 

iš kurio jūs patys sudarote savo užsakymą.
Ikšioliniai $5.00 kaštai N E S K A I č I U O J A M I . 
TUOJAU P A S I N A U BOKITE viršuje minė
tais SPECIALI A I S pasirinkimais ir SKU
BĖKITE užsakyti ŠVENTĖMS DOVANAS 

savo G I M I N Ė M S .
Kreipkitės asmeniškai, skambinkite arba rašykite i

PODAROGIFTS Ine.
220 PARK AVENUE SOUTH (corner 18th Street) 

New York, N. Y. 10003. Telefonas: 212 — 228-9547 
arba per bet kuri autorizuotą atstovą ar skyrių.
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RINKIMINĖS PAMOKOS
Lapkričio 8 d. rinki

mai parodė ne tik ryš
kų respublikonų parti
jos atsigavimą, bet ir 
tas balsuotojų nuotaikas, 
kurios buvo jaučiamos 
anksčiau ir kurios veikė 
kaip varžtai smarkiai įsi
bėgėjusiai prezidento 
Johnsono Great Society 
politikai. Tai jo politi
kai pristabdyti varžtai 
jau buvo pradėję veikti 
praeitoje Kongreso ir 
Senato sesijoje. Įstaty
mų projektai, kuriais po
litikieriai norėjo pasi- 
ž ve joti balsų naujai įsi
registravusių negrų bal
suotojų tarpe, supliuš- 
kėjo, paliekant juos iš 
naujo svarstyti tiems, 
kurie ateina šviežesnių, 
atsargesnių ir atsakin- 
gesnių idėjų vedini.

Esamoje santvarkoje, 
šalia Senato ir Kongre
so sąstato, svarų politi
nį vaidmenį vaidina pa
skirų valstijų guberna
toriai. Jų įtaka svari 
ateinantiems preziden
to rinkimams. 1968 m. 
bus lemtingi Amerikos 
politikos ateičiai, o pir
mi ženklai tos politikos 
ir gyventojų nuotaikų pa
sirodė dabar, pvz., Kali
fornijoje gubernatorium 
išrinkus Ronald Reagan, 
konservatyvaus sparno 
respublikoną. Liko sa
vo postuose respubliko
nai Rockefelleris New 
Yorke, didele balsų per
svara laimėjęs Rhodes 
Ohio valstijoje ir Rom- 
ney Michigane. Įsidėmė
tinas ir respublikono 
Percy laimėjimas prieš 
Illinois veteraną, libe
ralų politiką Paul Doug- 
las.

Įdomių posūkių rasi
me pietinėse valstijose, 
bet apie tai dar daug bus 
įvairių komentarų spau
doje.

Kaip ir ankstyves

LAIŠKAI I
CENZŪROS REIKALU

0

Redaktoriai dažnai 
pasisako laikraščio rei
kalais, bet buvo gera pa
siskaityti ir skaitytojo 
mintis (D. Degesys) spa
lio 14 d. laiškų skyriu
je. Kokios ten bebūtų 
laikraščio bėdos, dėl 
laikraščio kokybės dide
lę atsakomybę neša pa
tys skaitytojai. Jie ma
žai domisi laikraščio tu
riniu, o jei domisi, tai 
retai dėl to pasisako 
spaudoje. Susidaro įspū
dis’, kad mūsų spauda 
turi neraštingus skaity
tojus, arba, kaip yra pa
grindo įtarti, redakto
riai skaitytojų nuomo
nės retai pageidauja.

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

niuose rinkimuose, lie
tuviai ir vėl neparodė 
ryškesnės koncentraci
jos į tinkamus mūsų rei
kalui kandidatus. Ir vėl 
daugelyje vietovių buvo 
pasistengta padaryti su 
tuo ar kitu kandidatu po 
nuotrauką. Iš milijoni
nių sumų, išleidžiamų 
rinkiminei propagandai, 
buvo sėkmingesnių ir 
pavėluotų pastangų bent 
vienu skelbimu paremti 
lietuviškąją spaudą. Ki
tur nei tų pastangų ne
simatė.

Nedaug dėmesio tebu
vo atkreipta ir įtas pas
tangas, kuriomis norėta 
atkreipti lietuvių balsuo
tojų dėmesį į tai, kad ir 
lokalinio pobūdžio rinki
mai yra svarbūs lietu
viams bendruomenine ir 
politine prasme. Ten, 
kur iš anksto tuo keliu 
buvo eita (pvz. Clevelan
de), buvo atsiekta ir lai
mėjimų bei kreditų atei
čiai. Kas be ko, ir čia 
buvo pavienių bandymų 
elgtis "kad ir nežmoniš
kai, bi tik kitoniškai". 
Suprantamas ir pateisi
namas tų lietuvių darbas 
ir pastangos, kurie ak
tyviai yra įsijungę į tos 
ar kitos politinės parti
jos veiklą. Ir jų abiejose 
partijose reikia dar dau
giau. Tačiau pastangos 
bendru visų lietuvių var
du pasisakyti už palan
kų, visais atžvilgiais tin
kamą ir priimtiną kandi
datą neturėtų būti kom
promituojamos vien tik 
noru pasirodyti, kad, 
štai, "ir aš vyras".

Skaldytis ir peštis tu
rime pakankamai laiko 
tarprinkiminiame laiko
tarpyje. Gi susikoncen
travimas Amerikos val
džios rinkimams yra kur 
kas svarbesnis reikalas, 
negu "politikieriavi- 
mas" savitarpyje.

Kadangi p. Degesys 
pasigenda Dirvoje "V. 
Rastenio ir kitų anksčiau 
rašiusių Dirvoje",nega
lima nutylėti nenuro
džius galimybės, kad V. 
Rastenį ir jo liniją gi
nanti cenzūra gali būti 
priežastimi to, kad "ne
simato... kitų anksčiau 
rašiusių Dirvoje" ir pa - 
galiau, paties Rastenio. 
Anot prancūzų patyrimo 
— "revoliucija praryja 
savo vaikus..."

"Cenzūros" klausi
mas Dirvoje buvo iškel
tas šiais metais bent tre
jetą kartų. ALTS Phila
delphijos skyrius priėmė 
rezoliuciją,neva tai siū
lančią Dirvos redakcinę 
cenzūrą. Po to B. Raila 
rašė , jog ta rezoliuci
ja "spaudos bendradar
biams kelianti nerimo’-’. 
Pagaliau vienas iš skai-

JAUNIMO CENTRE PASIDARĖ PER ANKSTA
/

Ankšta pasidarė Chi
cagos Jaunimo Centre... 
Kukli, lietuviškame sti
liuje dekoruota koplyčia 
jau netalpina visų norin
čių susikaupti sekma
dienio rytą. Iš čionai 
plaukia nuoširdūs lietu
viškos giesmės aidai, ku
rie primena anuos lietu
viškus sekmadieninius 
laikus ir šventoriuje pa
sikalbėjimus. Nuolat už
imtos, nors ir erdvios, 
parengimų salės, kur 
vyksta minėjimai, kon
certai ir paskaitos. Per 
mažas skaičius patalpų 
Lituanistinio Instituto 
klasėms, chorų repeti
cijoms, baleto studijai 
bei organizacijų valdybų 
posėdžiams. Gi prisi
glaudusi Čiurlionies Ga
lerija bei Muzikologijos 
Archyvas rado prieglau-

tytojų (berods p. Juod
valkis) laiške Dirvai įs
pėja dėl tokios cenzū
ros įvedimo pavojaus. 

Tačiau niekas iki šiol 
nenurodė fakto, kad cen
zūra Dirvoje (kurios Re
dakcinėje Kolegijoje 
buvo V. Rastenis...) jau 
seniai buvo vykdoma ir 
tiktai, kaip atrodo, min
tims prieštaraujan
čioms rasteninei - nau- 
jokinei linijai.

Pavyzdžiui, man yra 
žinoma, jog Dirva ne
talpino laiško iš Stam- 
ford Conn. skaitytojo, 
rašyto atsakant V. Ras- 
teniui dėl jo nepaprastai 
jau šviesiom spalvom nu
piešto gyvenimo Butirkų 
ir Liubjankos kalėji
muose Maskvoje. Laiš
ke buvo duoti pavyzdžiai 
kitų ten buvusių kalinių 
parodymų, kuriuose anie 
sovietų kalėjimai visai 
neatrodė kaip "Viešbu
tis" Laiškas, atrodo, ne
praėjo pro cenzūrą.

Prof. Kubiliaus "meš
keriojimo" Chicagoje 
metu, Waterburio L.B. 
Apylinkės narių susirin
kimas priėmė rezoliu
ciją, griežtai pasmer
kiančią kultūrininkus ir 
visuomenininkus, susi- 
tikinėjančius su Lie- 
tuvosokupanto oficialiais 
agentais. Dirva jos irgi 
nespausdino.

Teko patirti, jog čia 
Connecticut gyvenąs vie
nas iš "kitų rašiusių Dir
voj" V. Bražėnas turėjo 
nustoti bendradarbiavęs 
irgi dėl Dirvos cenzū
ros: netalpino jo straips
nio, kuriame jis pagaliau 
atsakė V. Rasteniui į jo 
dažnus kandžiojimus an- 
tikomunistų ir laisvės ko ■ 
votojų atžvilgiu.

Tad kaip sakiau, nei 
Philadelphijos ALTS, 
nei Juodvalkiui, nei Rai
lai nėra ko čia cenzūros 
klausima jaudintis: jis 
Dirvoje, atrodo, jau se
niai buvo išrištas. Vie
ninteliai, kas turėtųjau- 
dinis .tai Dirvos skaity
tojai ir cenzūruojami 
bendradarbiai ir organi
zacijos, nes pagal Railą: 
— "Iš kitur mes gausim 
smūgių per galvą, ir 
per širdį, ir per žemes
nes vietas, —o atsiliep
ti begalėsim tik ...asme
niškais laiškais."

Su necenzūruota pa
garba

Juozas Valiušaitis 
Stamford, Conn.

A. KALVAITIS

dą rūsiuose bei palė
pėse.

Kyla naujos proble
mos — nauji uždaviniai.

Priaugančioji jaunuo
menė, kuri šiose patal
pose pradėjo dalyvuti Li
tuanistinio Instituto kla
sėse ar skautų sueigose 
priprato prie šios vie
tovės. Šis centras tapo 
antrieji jaunuolio ar jau
nuolės namai. Su šia įs
taiga jaunimas, atrodo, 
nenori ir nemano skirtis 
ir ieškoti naujų vietovių, 
kad savo fizinį bei dvasi
nį auklėjimą ugdyti.

Atrodo, kad J.C. vado
vybė susidūrė su neleng
vai išrišamomis proble
momis:

1. Palikti status quo, 
užmiršti jaunimo polė
kius, pasitenkinant esa
ma padėtimi, arba

2. plėsti esamas pa
talpas , statyti naujas ir 
dabar jau sudaryti nau
jus tolimesnei ateičiai 
planus.

Pirmas punktas visai 
neatitinka J.C. Vadovy
bės principams, kuri su
daro galimybes naudotis 
patalpomis ne vienai ku
riai nors politinei parti
jai ar konfesinei grupei. 
Kaip žinome, Jaunimo 
Centro patalpomis nau
dojasi visi lietuviai, ne
paisant pavienių asme
nų ar organizacijų reli-

Kur prisiglausiu gyvenimo 
saulėlydžio

štai 
Nei 
pa

ką 
Kad

Prieš keletą metų te
ko sutikti vieną tylų mū
sų kultūrininką, jau po 
amžiaus našta gerokai 
palinkusį, vienišą šia
me krašte ir kukliai įsi
kūrusį prie šeimos ma
žame kambarėlyje. Jo 
protinė galia ir dvasi
nis kūrybingumas pui
kiai švietė. Tačiau jį 
žudė vienuma, aplinka ir 
neviltis.

— Kur senas žmogus, 
sulaukęs gyvenimo ru
dens, gali prisiglausti... 
Neturiu nei giminių, o 
ir draugai/mano bendra
amžiai, baigia amžiny
bėn iškeliauti. O taip no
rėtųsi dar ką nors kur
ti, ką nors naudingo pa
daryti lietuviškam rei
kalui. O dabar, 
gyvenu lyg karste, 
kur rašyti, nei kur 
doriau atsirėmus 
nors paskaityti...
taip turėtume savus po
ilsio namus, su sava, 
malonia aplinka, su lie
tuvišku pasauliu... Kiek 
tokių, kaip aš, ten susi- 
kraustytume gyventi ir 
kiek dar galėtume naudin
go darbo atlikti ateinan- 
čiom kartom. Kiek palik
tume prisiminimų...
Juk ne veltui tiek am
žiaus ir mes mokė
mės.. Ll"d '': . ada kal
bėjo anas mielas žmo
gus tikrai gyvybiniu rei
kalu — poilsio namų rei
kalingumu. Po keletos 
metų vienišą gyvenimą 
ir jis baigė, su savimi 
nusinešdamas daug mū
sų gyvenimo prisimini
mų, nebaigtų darbų ir 
kultūrinių vertybių...

Neretai ano mielo žmo
gaus mintimis bandome 
pagyventi ir mes, paskai
tę spaudoje užuominas, 
kad reikia susirūpinti 

ginių ar partinių įsitiki
nimų. Taigi, lieka antro
ji alternatyva — plėsti, 
kurti ir statyti naujas pa
talpas. J. C. Vadovybė 
šia linkę jau eina.

Jaunimo Centro naujai 
statybai reikalingos lė
šos. Taip skamba tėvo 
Kubiliaus atsišaukimas į 
lietuviškąją visuomenę.

Jaunimo Centras netu
ri jokio finansiniai pajė
gaus užnugario, iš kurio 
galėtų gauti savo projek
tams įgyvendinti para
mos. Vienintėlis pajamų 
šaltinis-mūsų visuomenė, 
Naujoji statyba skiriama 
ne kam kitam, o lietuviš
kai visuomenei ir jos at
žalynui. Patalpomis nau
dosimės mes, taigi, tu
rime jausti pareigą pri
sidėti prie šio kilnaus 
projekto ir jį remti vi
somis savo išgalėmis.

Lapkričio 20 dieną pra
dedamas statybos vajus. 
Tėvas Kubilius kviečia 
visus vakarienėn ir pra
šo iš kiekvieno dalyvio po 
šimtinę.

Kaip girdėti, šis jo 
kvietimas Chicagos vi
suomenėje priimtas su 
entuziazmu.

Chicaga, įvykdžiusi 
Dainų Šventę ir Jauni
mo Kongresą, sudėjusi 
šiems tikslams dauge
lį tūkstančių dolerių, tik
rai parems šįtaipmums 
naudingą ir reikalingą 
projektą.

artėjančios senatvės 
reikalais, poilsio na
mais. Ir tikrai, mums 
reikia savų poilsio na
mų, o ne vadinamų sene
lių prieglaudų, su nuobo
džiomis gyvenimo die
nomis, su įprasta tarny
bine rutina, be džiaugs
mo ir šviesių pragiedru
lių senatvės sulaukus. 
Mums r eikia poilsio na
mų, kiruose galėtų žmo
gus gyventi kaip savuo
se namuose, su įprasta, 
sau artima, malonia ap
linka, su darbui reikalin
gomis sąlygomis, su 
maloniu poilsiu ir džiu
giomis dion.'inis. O kai 
suspaudžia negalios, kad 
ten būtų rasta paguoda, 
globa ir užtikrintas am
žiaus saulėleidis.

Tokių namų statybos 
bene pirmosios ėmėsi 
M.N.Pr. seselės (Put- 
namiškės). Šio vienuoly
no seselės yra didelės 
patriotės lietuvės. Tai 
jau jos įrodė per eilę 
savo veiklos metų leis
damos laikraščius, kny
gas,išlaikydamos bend
rabutį ir vasaros stovyk
las lietuvių jaunimui. Se
selės pašvenčia savo gy
venimo dalį mūsų jauni
mui, lietuvybei ir tuo pa
čiu rūpinasi tais, kurie 
iš palengvo ateina į gy
venimo pavakarį. Jos rū
pinasi žmogaus senatvės 
užtikrinimu, jos paįvai
rinimu ir pradžPigini
mu.

Ir malonu konstatuoti, 
kad štai prie gražaus 
miškelio, ant akį trau
kiančios kalvos spar
čiai auga naujieji Matu
laičio Namai mūsų artė
jančios senatvės laimei.

Šis pastatas bus pa
minklu kartų kartoms, gi

poilsio namais naudosis 
lietuvis. Namuose čia 
ras kiekvienas savąjį pa
saulį, ras tokią aplinką, 
kuri žmogų džiugina, ku
rioje kiekvienas galės 
jaustis kaip savo namuo
se. O tai be galo svar
bu. Seselės tokių namų 
administravimui turi di
delės praktikos ir pui
kiai pažįsta žmonių psi
chologiją, bei užgaidas.

Savaima aišku, kad to
kių namų statyba reika
linga didelės finansinės 
paramos. Seselės^ netu
ri savo išteklių. Šį visų 
lietuvių bendrą reikalą 
gali paremti tik kiekvie
nas lietuvis savo auka. 
Todėl visur veikia Put- 
namo seselių rėmėjų vie. 
netai, kurie rūpinasi or
ganizuotu būdu telkti lė
šas. Ir Chicagoje turime 
šaunų seselių rėmėjų 
būrį, kurios ne kartą sa
vo auka ir darbais pa
rėmė kilniuosius Putna- 
mo seselių darbus.

Statybos įkarštyje 
yra būtina kuo skubiau
sia sutelkti dar daugiau 
lėšų. Tam tikslui lapkri
čio 13 dieną Jaunimo 
Centre, Chicagoje, yra 
ruošiama M.N.F r. Se
selių rėmėjų metinė 
vakarienė. Tai, sakytu
me, tradicinė šventė, ku
rios metu pasikalbama, 
kas daroma, kam veikia
ma, pasiryžtama tuos kil
nius darbus tęsti toliau. 
Metinė vakarienė ir yra 
visų šio lietuviško vie
nuolyno rėmėjų šventė. 
Šių metų šventė prasidės 
lapkričio 13 d., sekmadie* 
nį, 5 vai. v. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje pamaldo
mis. 6 vai. vakaro Jauni
mo Centre vakarienė, 
kurios metu kalbės Mo
tina Aloyza (Šaulytė). 
Programą atliks seselė 
Ignė (Marijošiūtė), sese
lė Jurgita (Saulaitytė) ir 
Dainavos stovykloj bu
vusios mergaitės, se
selių auklėtinės. Vaišes 
ruošia neseniai įsijun
gusi į rėmėjų eiles Ma
tulevičienė, talkininkau
jant ilgametei seselių rė
mėjai J. Bičiūnienei - 
Healty food restorano sa
vininkei.

Šios vakarienės metu 
turėsime progos pagy
venti bendromis gražio
mis lietuviškų kilnių dar
bų nuotaikomis, plačiau 
susipažinsime su sese
lių planais statant poil
sio namus ir savo atsi
lankymu paremsime 
tuos kilniuosius darbus) 
kuriais gėrėsis lietuvis 
sulaukęs savo gyvenimo 
pavakario. Mūsų auka ma
žytė, bet sujungtomis jė
gomis pasieksime daug. 
Tad junkimės visi į šio 
kilnaus tikslo darbus ir 
dalyvaudami seselių rė
mėjų šventėje - vaka
rienėje parodysime, kad 
mums rūpi artėjanti se
natvė, kad mums rūpi vie
nišas, pasaulyje be jau
kaus kampelio gyvenąs 
brolis lietuvis.

J. Janusaitis

FEMALE

50 BED GENERAL HOSPITAL 
IIAS 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.

LIBERAL PERSONNEL POL1CIES 
SENO RF.SUME TO PERSONNEL 

DEPARTMENT
MASON GENERAL HOSPITAL

800 E. COLUMB1A 
. MASON, MICH. 48854 

(120-126)
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Lipidų įtaka į kraujo
Šiandien daugelis ti

ki, kad širdies arteri
jų degeneracija, vedanti 
į čia suminėtas širdies 
ligų komplikacijas, yra 
ne vieno, bet daugelio 
priežasčių išdava. Tos 
priežastys veikia ilgą lai
ką ir net kulminaciniu 
būdu. Pav., vyras su 
aukštu kraujo spaudimu 
ir drauge su aukštu cho
lesterolio kiekiu, dargi 
stipriai rūkydamas, turi 
žymiai daugiau rizikos 
tą ligą gauti, negu tas; 
kuris visai nerūko ir jo 
kraujo spaudimas yra 
normalus.

Dalį tų atherosclero- 
tinių faktorių žmogus ga
li bent dalinai kontro
liuoti, būtent — aukštą 
cholesterolio kiekį, aukš
tą kraujo spaudimą, rū
kymą, per didelį svo
rį arba nutukimą, paga
liau ir fizinį judrumą.

Yra tačiau faktorių .ku
rių kontroliuoti neįma
noma, būtent paveldėji
mą, kuris gali atsiliep
ti ne tik į cholesterolio, 
bet ir į kitų hormonų ga
mybą. Apie tai šįmet Dr. 
D. Degesys labai vaiz
džiai aprašė Dirvoje.

Lytis, ypač jei ji yra 
moteriška, taip pat sun
kiai kontroliuojantis fak
torius. Gėda viešai prisi
pažinti, bet vyrai iki 45- 
50 metų amžiaus turi 
6 1/2 kartų daugiau gali
mybių šia liga susirgti 
negu moterys. Tačiau po 
50 metų amžiaus tas 
skirtumas (ligos atžvil
giu) tarp vyro ir moters 
pradeda nykti ir 80 metų 
sulaukus vyro ir moters 
galimybės tai ligai susi
lygina. (Žinoma, 80 me
tų sulaukus retai kam iš 
mūsų berūpės studijuoti 
esminius skirtumus tarp 
vyro ir moters.)

Moters atsparumas 
šiai ligai greičiausiai 
glūdi Estrogen hormo
ne, tačiau kaip tas imu
nitetas įgaunamas, tiks
liau dar ir šiandien nė
ra išaiškinta. Žinoma, 
kad estrogen hormono 
vartojimas sumažina vy
ro kraujuje cholestero
lio kiekį. Hormoninis gy
dymas nėra labai popu
liarus, nes jis kartais 
vyrą padaro per daug 
moterišku... Šiuo me
tu yra daromi bandymai 
su mažom estrogeno do- 
zom, kurios neduotų fe- 
minizavimo pasekmių. 
Jei jie pasitvirtins, bus 
gera priemonė choleste
roliui sumažinti. Angliš
kas Aramid yra efektin
gas ir jis veikia per 
kepenų cholesterolio sin
tezės sulėtinimą. Deja, 
aramidą vartodami kai 

VŪ1N1 CHCAGUE PIRKITE tUUO.JE NODMHME
MAISTO R LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE 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.

kurie pacientai gauna ke
penų ligą. Atrodo, kad 
dieta, ar tai riebalines 
kalorijas sumažinant, ar 
tai jas pakeičiant augali
niais riebalais, tiksliau 
išsireiškiant — satura- 
ted fatty acids pakei
čiant polyunsaturated, 
kurių apsčiai augalinėj 
alyvoj ir kai kuriuose 
margarinuose, galima 
ne tik cholesterolio kie
kį kraujuje sumažinti, 
bet taip pat ir papildyti 
atsargas tų būtinųjų rie
balinių rūgščių, kurių 
pats organizmas pasida
ryti negali, o kurios ci
vilizacinio žmogaus iš- 
lepinimo dėka baigia pra
nykti iš jo kasdien var
tojamos dietos. Maistas 
ruošiamas taip, kad ne
lyginant "kepti karveliai 
į burną skrenda". To pa
sėkoje dieta nustoja daug 
essential fatty acids, nes 
jos yra išmetamos su žie 
ve, su žaliom daržovėm 
ir t.t. Alyvos vartojimas 
dietoje bent padidintų 
tų riebalinių rūgščių kie
kį, kurių žmogaus orga
nizmas pats pasigaminti 
negali.

Kaip minėjau, viena iš 
pagrindinių kliūčių šios 
ligos tyrimui yra ta, kad 
jos pradžia daugeliu at
vejų neturi aiškių klini
kinių simptomų, atseit 
labai sunku rasti taip va
dinamus normalius pa
cientus, kuriuos būtų ga
lima palyginti su šia li
ga sergančiais.

Dr. Sones ir Dr. 
Shirey Clevelando Kli
nikoje pirmieji pradėjo 
vartoti radiologinius me
todus širdies arterinėm 
žaizdom tirti. Jie plono 
vamzdelio pagalba tie
siai į širdį įleidžia ma
žą kiekį radioaktyvinės 
fosforuojančios (opaąue) 
medžiagos. Tuo būdu 
įleistas skystis peršvie
čia širdies arterijas, ku- 
rios optiniu būduyrapa- 
didinamos ir jų morfolo
ginė charakteristika foto
grafuojama iš daugelio 
padėčių ant 35 milimetrų 
filmo nuo 60 iki 20 kartų 
per sekundę. Tas nuo
traukas ekranan palei
dus, matosi ne tik šir
dies plakimas, bet ir vi
si kraujo indai ir ten 
esantieji susiaurėjimai 
bei žaizdos. Tuo būdu pa
vyko pirmą kartą medi
cinos istorijoje pamatyti 
dar gyvo žmogaus tikrą 
širdies arterijų padėtį ir 
tiksliai atskirti šia liga 
sergančius nuo sveiko 
žmogaus. Tas metodas 
atidarė naujas galimy
bes širdies ligai tirti. 
Mes pirmieji turėjome

Dr. R. BUTKUS 

indų ligas 
progos studijuoti Dr. So
nes pacientuose kraujo 
lipidus, jų metabolinį pa
sikeitimą bei kitus labo
ratorinius davinius, su
rištus su atherosclero- 
tinėm širdies ligų žaiz
dom. Davinių buvo labai 
daug ir jų apskaičiavi
mas labai komplikuotas. 
Tam tikslui man įpagal- 
bą atėjo WesternReser- 
ve Statistikos fakulteto 
dekanas ir jo žinioje 
esantieji kompiuteriai.

Praėjusią savaitę 
American Heart konfe
rencijoje aš t uos davi
nius paskelbiau ir malo
nu prisipažinti, kad mū
sų studija susilaukė la
bai didelio susidomėji
mo konferencijoje daly
vavusių tarpe. Greičiau
siai dėl to, kad tai buvo 
pirmasis tos rūšies dar
bas, paremtas tiksliais 
klinikiniais daviniais.

Šiuos davinius noriu la
bai suglaustai paminėti, 
nes ir mūsų studija įro
dė, kad kraujo lipidų įta
ka į širdies ligą yra la
bai didelė. Širdies angio- 
grafine procedūra yra ne 
tik labai sudėtinga ir ri
zikinga, bet taip pat ir 
brangi. Todėl ji mūsų kli
nikoje naudojama tik to
kiems pacientams tirti, 
kurie gydytojų pripaži
nimu visi turi kliniki
nius širdies ligos simp
tomus. Tačiau mūsų da
viniai rodo, kad tų pa
cientų tarpe virš 20%tu
ri sveikas širdies arte
rijas. Tas tik dar kartą 
patvirtina širdies ligos 
komplikuotūmą bei aiš
kių klinikinių simptomų 
trūkumą tiksliai diagno
zei nustatyti.

Mes analizavome virš 
500 pacientų. Tačiau 
moteris iš savo projek
to išskyrėme, nes tuoj pa
sitvirtino , kad moter s p a- 
linkimas ne tik į širdies 
ligą, bet ir moters lipi
dų metabolizmas yra 
skirtingas nuo vyrų.

Iš 450 vyrų. 100 turė
jo sveikas širdies arte
rijas ir 350 turėjo šir
dies arterijose žaizdas. 
Mūsų daviniai patvirti
no, kad amžius turi įta
kos į ligos vystymąsi ir 
dėl to ta liga sergančių
jų yra didesnis nuošim
tis vyresnių vyrų tarpe. 
Šalia amžiaus, aukštas 
kraujo spaudimas ir krau- 
jo lipidų kiekis turi di
delės įtakos į širdies 
arterijų ligą. Rizika tu
rėti širdies ligą didėja 
su kylančiais riebalų kie
kiais kraujuje ir atvirkš - 
čiai — toji rizika labai 
sumažėja tuose pacien
tuose, kurių kraujo rie

balų kiekis yra žemas. 
Mes taip pat pastebėjo
me, kad toji rizika turė
ti širdies ligą auga pa
laipsniui su palaipsniui 
kylančiu riebalų kiekiu 
kraujuje. čia nėra jo
kio kritiško riebalų kie
kio kraujuje, kuriam at
siradus, dramatiškai 
pasikeistų ligos padaž
nėjimas. Kadangi am
žius turi įtakos, mums 
atrodo, kad tuo pasitvir
tina nuomonė, jog scle- 
rotinė ligos eiga vysto
si palaipsniui per ilgą 
laiką, veikiant visai ei
lei anksčiau suminėtų 
faktorių.

Mūsų daviniai rodo, 
kad cholesterolio kie
kis kraujuje pareina ir 
nuo amžiaus, 250 mg % 
cholesterolio kraujuje 
yra normalus kiekis vy
rui iki 45 metų amžiaus, 
tačiau tas pat choleste
rolio kiekis yra per aukš
tas ,kai vyras sulaukia 
55 metų amžiaus.

Nagrinėjant paskirų 
lipidų įtaką, paaiškėjo, 
kad cholesterolio kiekis 
kraujuje turi didesnę įta
ką širdies ligai, negu 
phospholipidai ar gly- 
ceridai atskirai. Tačiau, 
kai žmogaus kraujas tu
ri ne tik aukštą choles
terolio kiekį, bet ir aukš' 
tą kiekį glyceridų, tai jo 
galimybės ta liga susirg
ti dar labiau padidėja.

Mes pastebėjome, kad 
širdies liga sergančių 
vyrų tarpe glyceridų kie
kis kraujuje labai svy
ruoja. Tas svyravimas 
pastebimas ne tik tarp 
atskirų pacientų, bet 
taip pat ir to paties pa
ciento glyceridų kiekis 
diena iš dienos labai 
svyruoja. Mūsų supra
timu tas rodo, kad šir
dies liga sergančio 
žmogaus metabolizmas 
yra sutrikęs ir jis nebe
gali pastoviai lipidus me
tabolizuoti.

Perdidelis glyceridų 
vietinis susirinkimas 
kraujuje, sudaro labai 
palankias sąlygas trhom- 
botiniam epizodui, ku
ris, kaip minėjau, gali 
privesti prie staigios 
mirties.

Širdies liga veikia kul
minaciniu būdu. Tą te
zę patvirtino ir mūsų da
viniai: pacientai kurie tu
rėjo ne tik žemą kraujo 
spaudimą bei cholestero
lį, bet taip pat ir žemus 
kitus lipidus, tik pusė 
(52%) buvo angiografi
niu būdu patvirtinti, kad 
jie turi širdies arterijų 
žaizdas. Gi pacientai, ku
rių kraujo spaudimas ir 
lipidai buvo aukšti, be
veik neišvengiamai, ar
ba jų 96%, turėjo širdies 
arterijų žaizdas.

Pabaigai noriu pabrėž
ti, kad nors kraujo indų 
sienelės ligos pradžia 
dar nėra išaiškinta, ta

čiau daugumas šioje sri
tyje dirbančių sutinka, 
kad tų indų degenera
cija yra pirminė širdies 
ligos priežastis.

Klinikiniai simptomai 
arba ir jų pasėka — mir
tis — nebūtinai priklau
so nuo arterinių žaizdų 
kiekio, nes šalia arteri
nių žaizdų ir kiti fakto
riai turi įtakos širdies 
ligos vystymuisi, būtent 
Thrombosis, ar pagaliau 
geografinė tų žaizdų pa
dėtis, nes kaip minėjau, 
vienokios pasėkos ištin
ka, kai užblokuojami tik 
periferiniai kraujo in
dai ir visai kitokios pa
sėkos, kai tas pats už- 
blokavimas atsitinka šir
dyje ar smegenyse.

Pagaliau, ir pats žaiz
dos atsiradimas gali at
sitikti keleriopu būdu, bū' 
tent, riebalų infiltraci
jos, fibrino inkrustaci
jos, ar mucopolysaccha- 
ride (MFS) degeneraci
jos būdu. Paskutiniai da
viniai, kaip minėjau, ro

1807 Pine Street, Philadelphia • LO 4-3060

Actuaf costs of the lašt 
1125 consecutive 

funeral services conducted 
by William F. Cushing, Ine.

L. ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION jgĮ

Joseph F. Grlbauskat
Executive Secretary

INSURED

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
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SAVINGS 
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1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių įmonė , registruota 

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

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

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

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

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

do, kad visos tos teori
jos gali pasitvirtinti, nes 
baltųjų kraujo kūnelių ag<- 
regacijos atveju kraujo 
sienelėje paliekama žaiz
da ir taip pat pagreitina
ma ATP sintezė. Toji nau. 
jai atsiradusi cheminė 
energija sumobilizuoja 
čia išvardintas medžia
gas atskirai, ar gal ir vi" 
sas drauge.

Mokslas šiandien tiki, 
kad širdies liga nėra se
natvės pažymys, bet yra 
sutrikusio metabolizmo 
arba reguliacijos liga ir 
kad jos procesas gali bū
ti sustabdytas ir žmogus 
turėtų būti nuo jos išgy
dytas.

Visiems čia suminė
tiems klausimams šian
dien atsakymo dar nėra, 
tačiau jo reikia tikėtis 
netolimoje ateityje, nes 
per paskutinį dvidešimt
metį ir gydytojai ir kiti 
mokslininkai šioje srity
je padarė didelępažan
gą* (Pabaiga)



1966 m. lapkričio 11 d. DIRVA Nr. 121 — 5

SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS w
Šeštadienio rytą, rug

sėjo 10 d., ketvirtoje San
taros - Šviesos suvažia- 
vifno dienoje, skaitė 
paskaitą estų poetas dr. 
Ivar Ivask. Paskaitos te
ma "Pokarinė estų poe
zija egzilyje ir Sovietų 
Estijoje". Savo įžangoje 
paskaitininkas paminėjo 
reikalingumą palaikyti 
artimesnius kultūrinius 
ryšius tarp Pabaltijo 
kraštų,įskaitant ir Suo
miją, ne tik dėl tų kraš
tų politinės padėties, bet 
taip pat dėl panašumų Ii* 
teratūros išsivystyme, 
ypatingai šiame šimt
metyje. Šituos panašu
mus dr. Ivask išdėstė 
duodamas trumpą san
trauką poezijos išsivys
tymo istorijos visuose 
keturiuose kraštuose.

Lietuva, dėka Done
laičiui, pirmavo tarp jų 
poezijos srityje aštuonio
liktam šimtmety. Bet jau 
devynioliktame amžiuje, 
nors Lietuvoj poezija 
klestėjo, Suomi ja litera
tūros istorijoje rastų 
aukštesnę vietą negu Pa
baltijo kraštai, ir taip 
pat Lietuva praėjusiam 
šimtmety, daugiausiai 

Rašytojai Astridė Ivask ir Ivar Ivask pasirašo savo leidinius 
Živilei Gimbutaitei. P. Petružio nuotrauka

dėl vieno kūrėjo — 
Alexis Kiwi — ir vieno 
klasikinio kūrinio — 
"Kalevala".

Estų poezija iš tikrų
jų pradėjo vystytis tik 
šiame šimtmetyje. Ga
lima nustatyti tris pa
grindinius judėjimus, ku 
rių kiekvienas susirišęs 
su svarbiu Estijos istori 
jos momentu. 1905m.įsi' 
kūrė "Jaunoji Estija", ku
rios svarbiausias poetas 
buvo Gustav Suits; 1917 
m., "Siuru" grupė, ku
rios žymiausia atstovė 
buvo Marie Under; o 
apie 1934 m., "Žodžių 
burtininkai" (angį. Logo. 
mancers).

Karo metu daug poe
tų pabėgo, ypatingai iš 
"Jaunosios Estijos" ir 
"Siuru” grupės, bet iš 
"Žodžių burtininkų" tik 
vienas (Kangro). Išei
vijoje poetai tęsė savo 
darbą. Pasirodė ir nau
jų poetų. Ypatingai pir
mam pokariniam dešimt 
mėty išeivija reikšmin
gai prisidėjo prie estų 
poezijos lobyno, nes Es 
tijoje tame laikotarpy
je buvo galima rašyti tik 
labai ribotomis temo- 

rfiis. Įdomūs šie faktai: 
tarp 1945 m. ir 1956 m. 
išeivijoje buvo atspaus
dinta 53 poezijos rinki
niai, 22 iš jų pirmkar- 
tiniai leidiniai. Pačioje 
Estijoje tuo laiku išė
jo tik 45 leidiniai, ir iš 
to skaičiaus tik 11 naujų 
poetų rinkinių. Bet jau 
nuo 1957 m. ligi dabar 
išeivijoje išleisti tik 37 
poezijos rinkiniai, iš jų 
8 pirmkartiniai. Pačioj 
Estijoj yra išleista 90, 
jų tarpe 36 pirmkarti
niai. Poezija Estijoje, 
paskaitininko nuomonėj, 
ne tik kiekybinei bet ir 
kokybinei pasitaisė. Po
ezija šiandien pratur
tėjus tematikos atžvil
giu, nesiribodama ko
munistinėmis temomis. 
Paskaitoje dr. Ivask 
karts nuo karto papildė 
savo žodžius skaityda
mas angliškus vertimus 
žymesnių estų poetų. Jis 
davė tikrai reikšmingą 
estų poezijos istorijos 
santrauką, supažindin
damas su šia estų kultū
ros dalele. Tokių susi
tikimų su estais (ir lat
viais) turėtų būt daugiau, 
kad galėtumėm geriau pa
žinti mums dvasiniai ar
timas šalis.

Po paskaitos Rita Ka- 
volienė skaitė Zinos Ka
tiliškienės padarytus es
tų poezijos lietuvių kal
boje vertimus.

Popietinėje progra
moje dalyvavo Vincas 
Rastenis su paskaita 
"Patriotizmas nuo tėvy
nės tolimose kryžkelė
se". Šioje paskaitoje V. 
Rastenis pareiškė visą 
eilę įdomių minčių, apie 
kurias verta pagalvoti 
kiekvienam sąmoningam 
lietuviui. Visųpirma, jis 
teigė kad patriotizmas 
yra ne tik tautos meilė, 
bet ir tėvynės meilė. O 
tėvynė yra daugiau negu

Grupė Santaros - šviesos suvažiavimo dalyvių vieno posėdžio metu. G. Naujokaičio nuotrauka

tauta, ji yra ir tam tik
ras žemės plotas, tam 
tikri kultūriniai ir isto
riniai reiškiniai. Patrio 
tizmas neprigimtas, pa
skaitininkas toliau argu
mentavo, galima tėvynę 

Vincas Rastenis paskaitos 
metu. A. Grigaičio nuotrauka

mylėti, nes ji sava, bet 
galima pirma pamilti^ir 
tada ji tampa sava. Pro
tas vienas neįžiebia pat
riotizmo, o meilė nekyla 
be poveikio iš pačios tė
vynės (t.y., tautiečių) pu
sės. O protas tą meilę 
racionalizuoja, ir dėl to 
patriotizmo jausmo re
zultatai tokie skirtingi: 
ne pats jausmas, o mąs
tymas skirtingas.

Išeivijoje patriotiz
mas yra painioj padėty. 
Kai meilės objektas to

li, sunku įžiebti tą mei
lę, ir net sunku ją išlai
kyti. Bet patriotai, kurie 
skaito tik savo pasirink
tą kelią lietuvybės išlai
kymui pagirtinu, o kitus 
nelaiko patriotais, yra 
fariziejai. įsakymu, pra
šymu jaunimą savo mei
le neužkrėsi. Patriotiz
mą reikia įkrėsti ne jė
ga, o žavesiu. Paskaiti
ninkas toliau kreipėsi į 
publiką, kad žavėtų jau
nimą ne abstraktine, pei
zažine, bet realia, tikra 
Lietuva. Gal kai kam min
tis nukreipti žvilgsnius 
į komunistinę Lietuvą at
rodo pavojinga, bet ban
dymas suprasti šios die
nos lietuvius yra būtina 
sąlyga Lietuvą mylėti. 
Ir teisingai Vincas Ras
tenis paklausė, ar atsi
sakymas to yra doras ir 
sąžiningas patriotizmas., 
ar tik egoistinė meilė. 
Žinoma, atgavimas Lie
tuvos nepriklausomybės 
yra mums aukščiausias 
tikslas, bet kol tas neį
manoma, ką daryti? Sto-' 
vim kryžkelėse ir nega
lim apsispręsti, nes mū
sų patriotizmas dar ne
suradęs racionalaus ke
lio. O blogiausiai, kad dėl 
visų tų neapsisprendimų 
ir nuomonių skirtumų, 
mes "sėdim košėje,kurią 
ne mes valgom, bet kuri 
mus valgo".

Paskaita, kaip buvoga> 

Įima tikėtis, susilaukė 
karštų diskusijų. Kiek bu
vo komentarų, tiek ir 
nuomonių, Moderavo dr. 
Zenonas Rekašius.

P o p ertr auko s įvyko 
Santaros - Šviesos Fe
deracijos posėdis, kuria
me buvo tęsiami pasita
rimai organizaciniais 
reikalais.

Šeštadienio vakare, 
kaip ir visuose iki šio 
laiko įvykusiuose San
taros - Šviesos suvažia
vimuose Tabor Farmoje 
(o šis jau buvo trylik
tasis), suruoštas lite
ratūros vakaras sudarė 
vieną iš labiausiai dė
mesį patraukusių suva
žiavimo įvykių. Taip ir 
pridera, nes lietuviško
ji literatūra Santaros- 
Šviesos- veikimo progra
moje yra užėmusi iš
skirtiną vietą ir jai ska
tinti bei ugdyti yra pa
dedama daug pastangų, 
ypač per Algimanto Mac
kaus Fondo knygų leidi
mą ir literatūros vakarų 
ruošimą. O ir Santaros 
Garbės Filisterių sąra
še rašytojai sudaro di
delę daugumą. Įdomu pa
stebėti, kad santykiai 
daugumoje yra glaudes
ni su jaunesniaisiais, 
modernesnėn kūrybon 
linkusiais kūrėjais. Tad 
ir ruoštuose literatūros

(Nukelta į 6 psl.)

Nemokamai, puikus servavimui staliukas
naujiems 
Kalėdų Klubo 
nariams.

Norėtume įteikti jums šį puiku metalinį staliuką, 13”, 
visiškai nemokamai.

Ir tą mes padarysime, kai tik įstosite į Kalėdų Klubą.
{stoję į Kalėdų Klubą dabar, turėsite pinigu, reikalin

gu sekančiais metais. Ar ne lengviau taupyti $1, $2, $5 
ar $10 į savaitę, nei susidurti su sunkesniais reikalavi
mais sekančiu metu gruodžio mėn.?

Šildome sustoti bet kuriame Society skyriuje ir atida
ryti 1967 Kalėdų Klubo sąskaitą, tuo pačiu gaunant do
vanai staliuką.

OF CLEVELAND
Federalinės Depozitu Draudimo Bendrovės narys.
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Dailininkai Romas Viesulas ir Vida Krištolaitytė pokalbio me
tu santariečiy suvažiavime. G. Naujokaičio nuotrauka

' mįįįgfe?

Santaros - Šviesos suvažiavimas...
(Atkelta iš 5 psl.) 

vakaruose visuomet bū
davo įdomu sekti mūsų 
išeivijos literatūros nau
juosius žingsnius.

Šio suvažiavimo lite
ratūros vakaras buvo 
skirtas Pabaltijo poezi
jai, dalyvaujant latvių 
poetei Astridei Ivaškai, 
estų poefui Iv ar Ivask 
ir lietuvių poetams Liū- 
nei Sutemai, Jurgiui Ble- 
kaičiui, Kaziui Bradū- 
nui, Mariui Katiliškiui 
ir Jonui Mekui.

Svečiai savo poeziją 
skaitė originalia kalba 
ir angliškuose verti
muose. Gi į lietuvių kaF 
bą išverstus latviškus 
Astridės Ivaškos eilė
raščius skaitė Angelė Ši- 
maitytė, o Ivar Ivasko 
estiškųjų eilėraščių lie
tuviškuosius vertimus - 
Rimas Vėžys.

Literatūros vakaras 
savo plačia skale > nuo 
Kazio Bradūno iki Jono 
Meko, suteikė tikrai įdo
mią pabaltiečių poezi
jos panoramą, išryškin
damas jos turtingumą ir 
įvairumą. Jame gyvai 
jautėsi ir visą pabaltie
čių kūrybą vienijanti 
dvasia. Reikia tik tikė
tis, kad ši bendradar

biavimo nuotaika tęsis 
ir toliau (čia malonu pa
stebėti, kad -New Yorke 
lapkričio 20 dieną ruošia
mo "Metmenų" vakaro 
programoje šalia Liūnės 
Sutemos ir Mariaus Kati
liškio taip pat dalyvaus ir 
latvių poetas Gunars Sa- 
linš).

Visi literatūros vaka
ro dalyviai buvo publikos 
labai šiltai sutikti. Va
karą pravedė Saulius Ši- 
moliūnas ir ta pora va
landų , praleistų kūrybi
nėj e atmo sferoj e i pr abė - 
go kaip kelios akimir
kos.

Padarius pertrauką po 
literatūros vakaro toje 
pačioje salėje įvyko nuo
širdus prisiminimo va
karas, skirtas prieš pen
kis metus iš tokio pat su
važiavimo namų link iš- 
vykusiems, bet jų jau 
nepasiekusiems ir pake
lėje tragiškai žuvusiems 
rašytojui Antanui Škė
mai, visuomenininkui
Jurgiui Jaks-Tyriui ir 
studentei Juditai Audė- 
naitei.

Artimai su lietuviš
kuoju teatru suaugęs re. Antanui 
žisierius Jurgis Blekai- čius, 
tis trumpomis apybraižo- dinus 
mis perbėgo savo susi'

DIRVA

tikimus su Antanu Škė
ma atkurdamas gyvą ir 
dramatišką jo paveiks
lą. Antanas Škėma pa
traukė savo asmenybe 

' bei kūrybine galia ne tik 
jaunuosius išeivijoje, 
bet jau buvo išskirtina 
figūra ir Lietuvoje. Jo 
netekimas paliko skau
džią žaizdą lietuvių li
teratūroje, dramaturgi
joje ir teatre.

Antroje šio prisimini
mo vakaro dalyje buvo pa
statyta ištrauka iš An
tano Škėmos "Šventosios 
Ingos", tvirtai surežisuo
ta Dalios Juknevičiūtės- 
Mackuvienės. Ištrauka, 
savo mirties beprasmy
bės ir pasikartojimo te
ma, dramtaiškai pagau
nanti ir sukrečianti.

Ištrauka daugiausia 
reikalavimų statė akto
riams Daliai Juknevičiū
tei ir Leonui Barauskui. 
Dalia Juknevičiūtė savo 
vaidmeniu buvo pasigėrė
tinai persiėmusi ir su
žibėjo išskirtinu lietu
viškojo išeivijos teatro 
talentu. Aktorius Leonas 
Barauskas, kaip ir vi
suomet, atliko savo už
davinį su giliu įsijauti
mu ir vaizdingumu. Kiti 
veikėjai derinosųsąžinin 
gai išlaikė visą ištrau
kos vientisumą iki kul
minacinio Ingos ir Skaid
rūs susitikimo.

Šį Antano Škėmos 
"Šventosios Ingos" iš
traukos pastatymą rei
kia skaityti pasisekusiu 
ir vertu Antano Škėmos 
prisiminimu. Prisimini
mu to žmogaus, tiek da
vusio lietuviškojo teat
ro augimui, kurio pasku
tinysis teatrinis trium
fas įvyko toje pačioje 
Tabor Farmos salėje 
ant tos pačios scenos - 

Škėmai pasta- 
surežisavus ir vai-
Kosto Ostrausko 

dramą ''Pypkė" mirties 
dienos išvakarėse.

Po pertraukos prasi
dėjo paskutinioji šešta
dienio programos da
lis. Tai linksmos, ne
forsuotos ir nerežisuo
tos programos vakaras, 
suteikęs daug giedrios 
nuotaikos visam suvažia
vimui. Savo satyrinę po
eziją skaitė Rimas Vė
žys ir Titus Antanaitis 
šmaikščiai patraukdami 
daugelį suvažiavimo bei 
lietuviškojo gyvenimo 
įvykių. Romas Kinka, 
Anglijos jaunimo atsto
vas Jaunimo Kongrese, 
dar užsilikęs Amerikoje 
ir šio suvažiavimo sve
čias, sudainavo eilę dai
nų su gitara. Jo dainos 
buvo priimtos su dideliu 
entuziazmu (kaip girdė
ti jis buvo labai populia
rus ir prieškongresinėje 
Jaunimo Metų stovyklo
je). Romas Kinka yra 
kviečiamas ir Anglijoje 
dainuoti įvairiuose klu
buose, nors iš profesijos 
yra lingvistas. Malonu 
buvo stebėti Romo Kin
kos visapusiškumą, nes 
jis taip pat yra vienasis 
aktyviausių Anglijos lie
tuvių jaunimo organiza
torių, bendradarbiaująs 
spaudoje, einąs eilę pa
reigų ir gyvai sportuo
jąs. Dainomis prisistatė 
ir Algis Byla su gitara 
palydimas studenčių trio 
iš Chicagos ir Rolando 
Grybausko. Jų dainos 
skambėjo ne tik šį vaka
rą, bet ir visą suvažiavi
mo laiką buvo su malonu
mu priimamos. Nepap
rastai didelio publikos 
entuziazmo susilaukė 
viešnios, pademonstra
vusios vėliausius šo-

kius. Šį linksmavakarį 
gyvai pravedė Gabrie
lius Gedvilą. Jam užsi
baigus prie juostų muzi
kos tęsėsi šokiai. Šeš
tadienis buvo ilgiausioji 
suvažiavimo diena...

Skir. M.

HELP WANTED MALĖ

EXP. MACHINISTS
FULL TIME—GOOD HOURS

CALL BY PHONE OR IN PERSON

FROM 9 AM TO 6 PM 

MONDAY THRU FRIDAY 

SANFORD MFG.
CORP.

695 RAHWAY AVĖ., 
UNION, N. J.

(201) — 687-3200
(I14-130)

WANTED AT ONCE

MACHINE 
BUILDER 
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 

TOOL & DIE MAKERS
&

MILL HANDS 
Day & night shifts 
All fringe benefits.

G. & W. TOOL CO.
2 1770 Wyoming Avė. 

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

(119-128)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

DIE CAST DIE MAKERS
* PANTOGRAPH OPERATORS
* MILL OPERATORS

Full Benefits — Steady — Overtime. 
Apply 

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

(116-125)

WANTED AT ONCE 

EXPERIENCED 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
OPERATORS AND 

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

DETROIT ALLIED 
MACHINE PRODUCTS 

65 11 STRONG 
DETROIT. MICH.

3 13 WA 1-2846 
(119-128)

OPPORTUNITY FOR PROFESS1ONAL 
HELP MALĖ OR FEMALE

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

ALSO
REGISTERED NURSES

FOR ALL. SI III TS
Good salary. Plūs differential. I rmge benefits, paid holidays, vacation 
with pay, siek leave, good ret irement plan. Ali positions sulijeet to 
County Division oi Ohio Statė Personnel.

APPLY ( ALI. OR \VRIII l(> MRS. I.IAVIS

BEN.JAMIN I RANKLIN HOSPITAL
1755 ALUM CREEK DR., COLUMBUS, OHIO, PHONE: 258-9556

( I I 5 - I 2 I t
................-.......................................... . ■ N.....................        .III...I , — ...

STEREO DIVISION
LEAR JET INDUSTR1ES

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR:

PRODUCTION SUPERVISORS
5-10 years experienee in small electronics products 

Assembly.

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

mechanical and eleetronie components.

IF GUALIFIED — APPLY EMPLOYMENT OFFICE

13131 LYNDON AVĖ. DETROIT 27. MICH.
(I 19 -12 I I

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR

EXPER1ENCED 
MILLWR1GHTS

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 Equal Opportunity Employer” 
(I19-123)

SURFACE GRINDER HANDS 
MILL HANDS

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

29970 CALAHAN RD. 
Roseville, Mich.

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

(119-126)

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)

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

CROWN PRODUCTS, 
2121 Wheatsheaf La. 

Philadelphia, Pa.
PI 4-4452.

(I 17-123)

WANTED EXPER1ENCF.D

SCREW MACHINE 
OPERATOR

Wa rner Svvasey Experience Required 
also 

JOURNEYMEN
TOOL & DIE MAKER 

TOOL GRINDER 
ELECTRICIAN

FOR AFTERNOON SHIFT 

BENDIX FILTER DIVISION 
434 W. 12 MILE RD.

MADISON HEIGHTS. MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(119-121)

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 F.qual Opportunity Employer
(112-121)

1966 m. lapkričio 11 d.

PLASTICS PROF1LE EXTRUS1ON 
ENG1NEER — Man with at least five 
years practical background with 
know-how for extruding plastic pro- 
files and design of dies, jigs, and 
fixtures for automotive and other end 
uses. Good experience acceptable in 
lieu of degree. Salary commensurate 
with experience. A real challenge to 
put your knowledge to work in a 
ground floor opportunity vvith a es- 
tablished plastics processing com
pany.
Contact: Director, Administrative
Division.

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

Company
1500 E. North Territorial Road 

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

An Equal Opportunity Employer
(115-121)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

OR
lst CLASS SKILLED 
MACHINE HANDS 

BORING MILL OPERATORS 
VERTICAL & HORIZONTAL 

MILL
MACHINE REPAIRMEN 

PLANER HANDS 
TOOL MAKERS 

58 -HOUR WEEK 
Long program—excellent fringe 

benefits.
ARTCO INC.

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

3 19 1 5 Groesbeck, Fraser, Mich.
(I18-127)

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 vvrite to:

DIRECTOR OF NURSING.
SIOUX LOOKOUT 

GENERAL HOSPITAL 
P. O. BOX 909, 

SldUX LOOKOUT, ONTAR1O 

(117-120)

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

£41-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

An Equal Oppottufcity Employer
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nCLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* RALPH J. PERK, 
Cuayhogos apskrities 
vyr. mokesčių inspekto
rius ir tautybių sąjūdžio 
vadovas, remiamas visų 
tautybių spaudos ir vi
suomenės, laimėjo rin
kimus prieš demokratų 
kandidatą Matia 271.280 
balsais prieš 179.004.

* ADV. GEORGE VOI- 
NOVICH, kandidatas į 
Ohio valstijos senato
rius, pirmą kartą (poli
tinę areną išėjęs 29 m. 
vyras, taip pat remia
mas ir lietuvių, laimėjo 
rinkimus prieš patyru
sį politiką Fuerst 14.588 
balsais prieš 13.460.

G. Voinovich aiškiai 
ir nedviprasmiškai pa
sisakė už mažųjų namų 
savininkų teises ir jų nuo
savybės neliečiamybę ir 
prieš tokias integracijos 
pastangas, kuriose toji 
nuosavybė lieka bevertė.

NEOLITUANŲ BALIUS
Chicagos neolituanų 

orkestras, vadovauja
mas A. Modestavičiaus, 
baliaus nuotaikų nepa
mainoma sudarytoja dai
nininkė Vanda Stanku
vienė, buvo Clevelando 
lietuvių visuomenei trau
ka, pripildžiusi Diamond 
salę. Clevelando neolitu- 
anai, suruošę savo me
tinę šventę ir balių, ga-

TICKETS NOW

METROPOLITAN OPERA 
National • Company

Four N"ew Productions

Presented by NORTHERN OHIO OPERA ASSOC.

in MUSIC HALL
Wed., Nov. 16—8:30 P.M.

"MARRIAGE OF FIGARO"
Directed by KIRK BROV/NING

Thurs., Nov. 17—8:30 P.M.
"LA BOHEME"

Directed by JOSE QUINTERO

Fri., Nov. 18—8:30 P.M.
"LA TRAVIATA"

Directed by YOSHIO AOYAMA

Sat., Nov. 19—8:30 P.M. 
"RAPE 0F LUCRETIA"
Directed by GUENTHER RENNERT

BOX OFFICE: Music Hali, St. Clair 
at E. 6th—Phone 523-2229. PRICES: 

$6.50 to $2.50. No Tax. Curb Perking
Knabę Piano Used Exclusively

HELP VVANTED MALĖ

FITTERS
FITTERS HELPERS

I ,x|>ei iencc Ivlpful būt not necessary. 
VVork in s I ru.c I u ra 1 fabricatin^ for 
mannlrtCtūrer of convevors. Company 
benefits. Apply Shippint' Department, 
8:30-11:30 a. nr.

May-Fran Mfg.
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohio

(East of Intersection of Euclid & 
lvanhoe Rds.)

An r.rjuai Opportunity Employer 
(121-122)

ELECTRICIANS
Experienced in machine 
tool and panel wiring. 
Steady employment with 
manufacturer of handling 
eųuipment. E x c e 11 e n t 
company benefits.

Apply in person.

American Monorail Co.
1111 E. 200

Between Euclid and St. Clair Avė. 
Public Transportation via 

CTS Bus from Windermere Station

An Equal Opportunity Employer

(121-122)

Scena iš Dainavos ansamblio pastatymo "Nemunas Žydi". Lapkričio 19 d. Dainavos ansamblis atvyks
ta į Clevelandą ir Slovėnų auditorijoje suvaidins šią muzikinę pjesę, LB Clevelando I-os apyl. valdyba, 
rengianti šį vakarą, kviečia visus clevelandiečius gausiai atsilankyti.

vo ir tebegauna už tai 
''pylos”, bet lieka neat
sakytas klausimas, ar 
balius laikytinas pasise
kusiu, kada daug, ar ka
da mažai žmonių...

Diskusijos tuo klau
simu tebevyksta, o ne- 
olituanai džiaugiasi, ga
lėję sudaryti sąlygas vi
suomenei pasilinksminti, 
geroj nuotaikoj praleis
ti vakarą.

Chicagos neolituanų 
orkestro pasirinktas šo
kių muzikos repertuaras 
daugumai žinomas, pri
taikytas lietuvių publi
kos skoniui ir gerai at
liekamas. Gi Vandos 
Stankuvienės simpatin
gas tos muzikos paįvai
rinimas dainos žodžiais 
ir melodija sudaro labai 
šiltą, šeimynišką ba
liaus atmosferą.

Programoje pasirodė 
ir Clevelando neolituanų 
orkestras. Buvo ir dai
nos, mūsų Eimutytės, 
Mockutės ir Kalvaičio dai 
nuotos. Visa tai pynėsi 
vienan vakaran, kur vis-„ 
kam, pasirodo, laiko per 
mažai...

Programai vadovavęs
V. Staškevičius prista
tė svečiams naujai pa
keltuosius į seniorus su 
palyda ir eilę veiklesnių 
korporantų, kurie pradė
jo šokius. įsijungus sve
čiams šokiui, pasirodė 
maža vietos. O negali 
nešokti, kai taip viliojan- 
čiai skamba V. Stanku
vienės daina, lydima rit
mingo orkestro.

Balius praėjo, laukia
me kitų. įspūdžiai ir nuo
taikos tebesklinda. Lau
kiantiems "recenzijos" 
galime tik tiek pasaky
ti, kad — rengėjai moki
nasi iš savo klaidų, kri
tikai tebekritikuoja, o 
dauguma svečių grįžo į 
namus patenkinti nuotai
kingai praleidę kupiną 
svečiais, gera daina ir 
muzika lydėtą balių.

* VENGRŲ KOVOTO
JO, 1956 m. pasitrauku
sio į Vakarus, dailininko 
Endre Rozsdos tapybos 
kūrinių paroda atidaro
ma šį sekmadienįGalle- 
ry International patalpo
se, 13218 Superior Avė., 
Clevelande.

* PRIEŠŠVENTINIS 
laimėjimų vakaras ren
giamas Lietuvių Salėje 
lapkričio 12 d. (šeštadie
nį) 7 vai. vak. Lietuvių 
Klubo vadovybė kviečia 
savo narius ir jų svečius 
atsilankyti į šį vakarą, 
pasinaudoti turtingais 
laimėjimais, kaip kala
kutais, kumpiais, paršiu
kais ir eile kitų surpri- 
zų.

Veiks baras ir valgyk
la. Alus nemokamai. Įė- 
imas nemokamai. Klubo 

vadovybė laukia gausaus 
dalyvavimo!

* NIDOS klubo narių 
susirinkimas įvyksta lap
kričio mėn. 11 d. (penk
tadienį) 7:30 p.m. Lietu
vių salėje. Narių daly
vavimas būtinas.

MADŲ PARODA
Senelių Namų Statybai 

Putname remti Clevelan
do komitetas pakvietė 
chicagiečių madų paro
dą į Clevelandą gruo
džio 3 d. Visa lietuvių 
visuomenė kviečiama į 
šią parodą atsilankyti. 
Paroda įvyks Šv. Jur
gio Parapijos salėje 7:30 
vakare.

* KUN. PETRO DZE- 
GORAIČIO dailės dar
bų paroda įvyks lapkri
čio 27 d. Čiurlionio 
ansamblio namuose.

* TĖVYNĖS GARSŲ 
radijas Clevelande, va
dovaujamas Juozo Stem- 
pužio, nepaprastai gra
žiai ir gausiai garsino 
Korp! Neo-Lithuania ruo - 
šiamą balių, patiekiant 
baliuje dainavusios Van
dos Stankuvienės dainas 
plokštelėse ir kt. su ba
lium bei metine švente 
susijusią informaciją.

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelande reiškia dide
lę padėką Juozui Stempu* 
žiui už jo tokį nuoširdų 
dėmesį ir paramą jauni
mo organizacijai ir jos 
pastangoms. Tai skatina 
ir jaunimą kreipti dides
nį dėmesįlietuviškojo ra
dijo veiklai ir tos veik
los parėmimui.

* L.R.K. MOTERŲ 36 
kuopos vadovybė, kurios 
pirmininke šiuo metu 
yra Adelė Benokraitie- 
nė, 35-rių metų gyva
vimą ruošiasi paminė
ti šiam tikslui skirtu kul
tūriniu vakaru, kuris 
įvyks lapkričio 13 d. 4 
vai. p.p. Naujosios Pa
rapijos salėje.

Rengiamo kultūrinio 
vakaro programoje dai
nų ir muzikos pynė, ku
rią paruošė tos parapi
jos vargonininkė Regina 
Brazaitienė. Programos 
vykdytojai: Ignas Ber- 
žinskas — baritonas, No
ra Braziulienė — sopra
nas, Elena Garnienė — 
mezzosopranas ir Mo
terų Oktetas — E. Gar
nienė, O. Juozaitienė, O.

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., ranku darbo spintelėmis. Vo
nios iškl. plytelėmis. Pasirinkimas vietovių.

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

Karklienė, A. Kazėnienė 
D. Kemežiūtė, D. Miko- 
liūnienė, E. Mikšienė ir
P. Žiedonienė, vadovau
jant Reginai Brazaitie- 
nei.

Į sukaktuvinį vakarą 
maloniai kviečiamos kuo
pos narės su šeimomis 
ir svečiai, kurie domisi 
šio sambūrio visuomeni
niais, labdarybės bei kul
tūriniais darbais. (vv)

Į Ohio Lietuvių Gydytojų Pagalbinį Komitetą suvažiavime buvo 
išrinktos Milda Lenkauskienė ir Daina Eimontienė. Nuotraukoje 
senojo ir naujojo komiteto narės. Sėdi: K. Martusienė ir B. Juo- 
dėnienė. Stovi: M. Lenkauskienė ir D. Eimontienė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

SURASDAMI 
DIRVAI NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ, 
LAIKRAŠTĮ 
SUSTIPRINSITE

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

• V. Giedraitis, Nation- 
wide kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir 1.1.

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

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

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

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00 
St. Baro — Operų arijos

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
J. Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ..............................$5.00

★

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)

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 
i 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. i Ad- 
vance Window Cleaning Co. 
2249 Payne Avė.

(119-121)

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

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲLAIKRASTIS

* DIRVOS 112 NR. 
(spalio 21 d.) dail. Ant. 
Tamošaičio dailės dar
bų parodos aprašymą su
teikė VI. Mingėla. Minė
toje Dirvos laidoje auto
riaus pavardė buvo per 
klaidą praleista.

* VYSK. PRANCIŠKUS 
BRAZYS, prelatas Čer
niauskas iš Chicagos ir 
kun. klebonas B.Ivanaus
kas iš Clevelando įsijun
gė į Lietuvių Fondą na
riais.

PHILADELPHIA

RETA PROGA IŠGIRSTI
L. ŠUKYTĘ

Philadelphijos ir apy
linkių lietuviai turės re
tą progą išgirsti mūsų 
operos žvaigždę Liliją 
Šukytę. Toji proga, tai 
ALTS-gos Rytų Apygar

Solistė L. Šukytė Philadelphijoje

LILUOS ŠUKYTES, Metropolitan Operos solistės, koncertas 
Įvyks Philadelphijoje, Lietuvių Klubo salėje, 928 E. Moyamensing 
Avė. Koncertą rengia ALTS-gos Rytų Apygardos valdyba. Visuo
menė kviečiama gausiai Į koncertą atsilankyti.

Vilties Draugijos nariams ir uoliems 
Dirvos talkininkams, ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdybos nariui ir to skyriaus ne
pailstamai talkininkei

VYTAUTUI ir JULIJAI 
STUOGIAMS, 

švenčiantiems 25 metų vedybinę sukaktį 
Clevelande, linkime laimės ir daug saulėtų 
dienų.

Vilties Draugijos Valdyba, 
Dirva,

ALT S-gos Clevelando 
skyrius

ZĮ “
Uoliems Liet. Tautinės Sąjungos Los Angeles 

Skyriaus nariams bei nenuilstantiems visuomeni
ninkams

ELENAI ir PRANCIŠKUI 
SKIRMANTAMS

švenčiant Jų 25-rių METŲ VEDYBINĘ SUKAK
TĮ, linkime kuo laimingiausių ir ilgiausių metų.

L. T. S-gos Los Angeles Skyrius

dos valdybos ruošiamas 
koncertas lapkričio 13 d, 
sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Academy of Music salė
je, Broad ir Lokus gt. 
sankryžoje.

Po koncerto vaišės 
buv. lietuvių klubo salė
je, 928 E. Moyamensing 
Avė., Philadelphia.

Lilija Šukytė savo ne
paprastu talentu įkopusi 
į Metropolitan operos 
žvaigždžių eiles, yra su
silaukusi gražių atgar
sių tiek Amerikos tiek 
Kanados spaudoje.

LOS ANGELES

DIDELE LIETUVIŲ 
LIAUDIES MENO 
PARODA

Kalifornijos Univer
siteto (UCLA) europinės 
archeologijos profeso
rės Dr. Marijos Gim

butienės pastangomis 
UCLA Muziejus ir Et
ninio Meno Laboratori
jos paruošė didelę lietu
vių liaudies meno paro
dą, Universiteto lankyto
jams ir visuomenei išsta
tant arti 150 įvairių lie
tuvių liaudies skulptūros 
kryžių, audinių, papuo
šalų bei drožinių ekspo
natų. Ta proga išleidžia
mas platus katalogas su 
Dr. M. Gimbutienės įva
diniais paaiškinimais ir 
amerikietės studentės 
Victorijos Feldon esk- 
ponatų aprašymais.

Parodos atidarymas 
įvyksta š.m. lapkričio 20 
d., 8-10 vai. vakare (sek
madienį). Visuomenei 
lankyti paroda truks nuo 
š.m. lapkričio 21 d. li
gi 1967 m. sausio 15 d., 
savaitės dienomis 12-5 
vai. po piet, sekmadie
niais 1-5 vai. po piet.

Paroda vyksta UCLA 
Architektūros Rūmų 
Etninio Meno Galerijų pa
talpose (UCLA Ethnic 
Art Galleries, 405 Hil- 
gard Avė., Los Angeles, 
Calif.).

Pietinės Kalifornijos 
lietuviai kviečiami gau
siai aplankyti šią paro
dą, kuriai paskyrė tin
kamo dėmesio ši įžymi 
Amerikos aukštojo moks
lo institucija.

RUDENS BALIUS
Spalio 22 d. įvykęs bi- 

rutininkų Rudens Balius 
praėjo gražioje ir iškil
mingoje nuotaikoje t daly
vaujant konsului dr. J. 
Bielskiui su ponia.

Nežiūrint, kad Los An
geles paskutiniu laiku 
pasižymi gausybe viso
kių balių bei parengimų, 
tačiau birutininkių pas
tangos turėtų būti dau
giau įvertintos ir atsi
lankyti į jų ruošiamus 
balius turėtų būti kiek
vieno lietuvio pareiga, 
nes juk jų uždirbtas do
leris nušluosto ne vieną 
skausmo ašarą už gele
žinės uždangos bei toli
majame Sibire kenčian
tiems mūsų broliams ir 
sesėms. (vm)

NEWARK

* MIRUSIO RAŠYTO- 
JO, kun. Stasiaus Būdavo 
minėjimas įvyksta lap
kričio 13 d. Būdavą kaip 
kūrėją pristatys Pr.Nau< 
jokaitis, o Irena Veblai- 
tienė ir Br. Balčiūnas 
skaitys ištraukas iš jo 
kūrybos.

* KUN. PETRAS TO
TORAITIS, išvykstan
čiam atgal į Romą prel. 
dr. L. Tulabai suruošė 
jaukų paminėjimą su 
vaišėmis, dalyvaujant 
gražiam būreliui kunigų.

* RŪTOS ansamblis 
25 metų jubiliejų švenčia 
lapkričio 19 d. Newarke 
parapijos salėje.

* DR. ALGIMANTAS 
BALČIŪNAS, jūrų ltn., 
buvo parvykęs pas tėvus 
atostogų.

* ONA-AUDRONE ir 
BRONIUS BALČIŪNAI 
lapkričio 21 d. mini 30 
metų vedybų sukaktį.

* NAUJŲ METŲ su
tikimą šiemet rengia 
New Yorko ir N. Jersey 
ateitininkai, Newarke, 
naujos parapijos salėse. 
Vaišes paruoš Marija 
Šaulienė. (k)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

"/ir

Clevelandiečiai Vytautas Mazoliauskas, Ernestas Šamas ir Jurgis Dereška prie laimikių po sėkmin
gos antilopių medžioklės Wyoming valstijoje.

NEW YORK

* METMENŲ žurnalo 
redaktorius dr. Vytautas 
Kavolis, socialogijos ir 
antropologijos departa
mento vedėjas Dickinson 
College, Carlisle, Pa., 
tars žodį Metmenų lite
ratūriniam vakare, o Da
lia Juknevičiūtė, baigus 
Chicagos meno institutą 
ir Goodmano teatro mo
kyklą, praves programą 
kurioje savo kūrybą skai
tys rašytojai Marius Ka
tiliškis, Gunars Salinš 
ir Liūne Sutema.

Vakaras įvyksta sek
madienį, lapkričio mėn. 
20 d., 4:30 vai. po pietų 
Transfiguracijos bažny
čios salėje, 64-14 56 Rd. 
Maspeh, Queens. Visuo
menė maloniai kviečia
ma dalyvauti.

CHICAGO

* ADELE ABROMAI- 
TIENE iš Toronto at
vyksta Chicagon įmoky- 
tojų konferenciją ir at
siveža jos pačios pasi
gamintų vaizdinių prie
monių pavyzdžių. Abro- 
maitienės vaizdinėmis 
mokymo priemonėmis 
yra susidomėjusi ir Ame
rikos pedagoginė spau
da. INSTRUCTOR peda
goginis žurnalas rugp.- 
rugsėjo laidoje net du 
puslapius skyrė šių prie
monių iliustracijai. Mo
kytojų konferencija 
įvyksta lapkričio 26-27 
dienomis Chicagoje, Jau 
nimo Namuose. Kas do
misi pedagoginiu išradin
gumu, galės pamatyti 
šias vaizdines priemo
nes mokytojų konferenci 
joje.

* KNYGOS VAKARO 
sceninėje programoje 
Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto studentai 
suvaidins Adomo Mic
kevičiaus "Vėlinių" II 
dalies sceną koplyčioje 
kur Vėlinių naktį susi
tinka gyvieji su miru
siais. Adomas Mickevi
čius, vienas iš didžiųjų 
pasaulio romantikų, sa
vo "Vėlinėse" yra įam
žinęs ir mūsų protėvių 
tikėjimo papročius bei 
jų savijautą pasaulyje. 
Dr. Jonas Balys, žymu
sis tautosakos moksli
ninkas, šiuos ir kitus ti
kėjimus bei papročius 
yra moksliškai aptaręs 
naujai išleistoj "Lietu
vių liaudies pasaulėjau
toj", kurios išėjimo pro
ga ir ruošiamas šis kny
gos vakaras, drauge sie
kiant sustiprinti mūsų 
dėmesį lietuviškajai kny

METMENŲ LITERATŪROS
VAKARAS

BALTIJOS TAUTU VIENYBEI UGDYTI BEI JŲ 
AKCIJAI PLĖSTI.

Dalyvauja: LIŪNĖ SUTEMA 
GUNARS SALINš 
MARIUS KATILIŠKIS.

Vertimus į lietuvių kalbą skaito Dalia Juknevičiūtė. 
Dr. Vyt. Kavolio pratarmė.
Dail. Vidos Krištolaitytės darbų paroda.

Pradžia 4:30 vai. p. p., sekmadienį, 
1966 m. lapkričio 20 d.

Atsimainymo bažnyčios salėje, 64-14 56 Rd., 
Maspeth Queens.

Auka — $3.00, studentams — $1.50.

DISKUSIJŲ RATELIO POPIETĖ
Pirmoji dalis:

DR. VYT. KAVOLIO paskaita 
Abejingas žmogus, jo kūryba ir pasaulėžiūra.

Antroji dalis:
JAUNIMO SIMPOZIUMAS. 

Apie žodžius į tautą.

Dalyvauja: Ramūnas Girnius 
Skirmante Makaitytė 
Romas J. Misiūnas 
Antanas Saulaitis, S. J.

Pradžia 3 vai. p. p., šeštadienį, 
1966 m. lapkričio 19 d.

Carnegie Endcwment salėje, 345 E. 46 St., 
Manhattan.

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJA 
NEW YORKO SKYRIUS

gai apskritai. Knygos va- 
karas bus gruodžio 3 d., 
šeštadienį, 7 vai. v. Jau
nimo Centro didžiojoj sa^ 
lėj.

• Jaunimo Centro vajaus 
vakarienė įvyks lapkričio 
20 d., 5 v. p. p. Nuoširdžiai 
kviečiame joje dalyvauti. 
Nuo Jūsų vienų priklauso, 
ar bus Įmanoma pradėti 
statybą sekančiais metais.

* Į PEDAGOGINIO 
Lit. Instituto neakivaiz
dinį skyrių nuo š.m. rug
sėjo pradžios įsirašė 
šie nauji studentai: Van
da Gramašauskaitė (Me- 
xico), Danguolė Razuty- 
tė (Los Angeles, Calif.), 
Jonas A. Steponaitis, 
(Detroit, Mich.), Nijolė 
Vaičaitytė (S. Boston, 
Mass.), Vincas K. Vil
kaitis (Australija), Ra
munė Zinkutė (Australi
ja). Norintieji neakivaiz
diniu būdu studijuoti li
tuanistiką prašomi kreip
tis šiuo adresu: P.L. Ins
titutas, 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago, III., 
60636.

JONO MILAŠEVIČIAUS 
-BAGANIO ĮPĖDINIAMS 

1939 metais Perth 
Amboy, N.J., mirė Jo
nas Milaševičius - Ba- 

ganis palikdamas keletą 
šimtų dolerių TroškūnuO'- 
se, Panevėžio apskrity
je gyvenančiai žmonai, 
Karolinai Baganienei, ir 
dukteriai Veronikai Ba- 
ganytei.

Jos pačios, arba jų ad
resus žinantieji, malo
nėkite rašyti Lietuvos 
Generaliniam Konsula
tui New Yorke:

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

KAPOČIUS PASITRAUKĖ

Laurynas Kapočius, 
kurs, grįžęs iš Washing- 
tone eitų ypatingų parei
gų, buvo perėmęs vyriau
sio "Draugystės ir kultū
rinių ryšių su užsienio 
sūlimis draugijos" pir
mininko pareigas, iš tų 
pareigų pasitraukė. Per
einąs į mokslinį darbą. 
J jo vietą išrinktas R. 
Petrauskas, kurio pava
duotojai bus A.Paragys, 
J. Jurginis ir M. Požars- 
kas. Tas pasikeitimas ne
liečia draugijos padali
nio santykiams su užsie
nio lietuviais, kuriam va
dovauti yra pastatytas 
buv. generolas V. Karve
lis. (ELTA)
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