
l bibV'Otevy

Nr. 127

IŠ DIDELIO DEBESIO TIK KELI LAŠAI?
Džiaugsmas dėl prezidento laimėjimo greitai turėjo užleisti vietą nusi

vylimui. - Leidimas tarpininko vietą užimti JT gen. sekretoriui susilp
nino Amerikos poziciją, nes JT būdamos už nesikišimą į vidaus reikalus, 
bus Castro pusėje. -Ko verta JT narių dauguma?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Paskutiniųjų dienų įvykius pre

zidentas J. F. Kennedy pradėjo 
nuostabiai gerai. Jei patikėti Bal
tųjų Rūmų vidaus santykiu eks - 
pertams, prezidentas pats vienas 
padarė staigų sprendimą, tarda
masis tik su gynimo sekretorium 
R. McNamara ir valstybės sek
retorium D. Rusk. Iš mažesnių pa
reigūnų buvo painformuotas tik jo 
asmeninis patarėjas užsienio po
litikos reikalams G. Bundy. Pre
zidentui buvo aišku, kad švelnios 
politikos šalininkai nenusivokė 
tikroje padėtyje ir kad teisūs yra 
griežtesnės politikos šalininkai, 
kurių netrūksta ir demokratų tar
pe, pvz. Dean Acheson. Nors 
priešrinkiminės propagandos mo
mentas iš visų pusių yra pa
neigiamas, tačiau vien faktas, kad 
jis vis dėl to yra linksniuojamas, 
rodo jog ir jis turėjo tam tikros 
reikšmės. Prezidentas savo žy
giu norėjo išmušti iš respubli
konų rankų stiprų kozirį. Tačiau 
jei mes laikysimės kortų termino
logijos, tai, deja, reikia konsta
tuoti, kad lošdamas pokerio par
tiją su Chruščiovu J.F. Kennedy 
po pirmojo stambaus laimėjimo 
laikėsi taip, tarytum jis savo ran
kose neturėtų jokios didesnės 
kortų kombinacijos negu dvejukių 
porą! Tuo tarpu JAV galybė yra 
daug didesnė negu tokios mažytės 
kombinacijėlės ekvivalentas. Rei
kia turėti tik drąsos ja pasinau
doti.

Už Chruščiovo pažadą atsiim
ti savo ofenzyvinius ginklus iš

AR velnias yra juodas?
Kada visas pasaulis užėmęs kvapą seka Kubos įvykius, Vati

kane visuotinas Bažnyčios susirinkimas svarsto liturginių re
formų klausimą.

Jei ginčai tuo klausimu anksčiau buvo labiau scholastiniai, 
šiandien jie įgyja politinį atspalvį. Krikščionybei išsiplėtus 
Afrikoje (susirinkime dalyvauja net vienas kardinolas negras), 
vaizduoti velnią juoda, o angelus balta oda, kaip sako kardino
las Lercaro, reikštų savotišką "kultūrinį kolonializmą".

Kongo vyskupas Mbuka-Nzunda sako, kad Afrikos vyskupai 
yra nutarę reikalauti liturginių reformų, kad būtų leista Mišias 
laikyti tautine kalba, dalyvauti tautiniuose šokiuose ir vietoj 
vargonų vartoti tam-tam (būgnus).

*

NEŽIŪRINT uždaro posėdžio, nagrinėjant liturgijos pakeiti
mo klausimus, paaiškėjo, kad tarp posėdžiaujančių yra didelis 
nuomonių skirtumas, ypač dėl liturginės kalbos vartojimo.

Lotynų kalbos šalininkai aiškina, kad ji sulaiko Bažnyčią nuo 
skilimo. Priešininkai sako, kad atsisakius lotynų kalbos, būtų 
galima lengviau susivienyti su kitomis krikščionių sektomis, 
kurios vartoja gyvąją kalbą. Azijos ir Madagaskaro vyskupai 
pasisakė už gyvosios kalbos vartojimą. Patriarchas Maksimas 
IV pastebėjo, kad Kristus anais laikais irgi kalbėjo gyva vi
siems suprantama kalba ir priminė šv. Povilo žodžius korin- 
tiečiams: "Jei tu laiminsi kalbėdamas nesuprantama kalba, kaip 
gali norėti, kad nemokantis atsakytų amen, jei nežino ką tu sakai".

Kardinolas Leger, po Mišių, kurios buvo laikomos graikų ir 
arabų kalbomis, vyskupams pastebėjo: "Jūs nė žodžio nesuprato
te per šias Mišias. Tai yra tas pats ką mes darome, versdami 
savo tikinčiuosius klausyti Mišias lotyniškai".

$

POSĖDŽIAUJANTIEJI turės sutarti, ar Dievo žodžiai bus ir 
toliau perduodami žmonėms nesuprantama lotynų kalba, nežiū
rint kaip ji turtinga ir graži, ar bus leidžiama vartoti apeigose 
tautinę kalbą.

Apie 200 dvasiškių palankiai pasisakė už tautinės kalbos įve
dimą į liturgines apeigas. Bet konservatoriai prisibijo, kad pa
naikinus lotynų kalbą, bus imtasi ir kitokių reformų...

O viena iš jų tai panaikinimas bažnytiniuose patarnavimuose 
socialinių klasių.

Kai vienas vyskupas posėdy pasiūlė panaikinti vedybų ir lai
dotuvių iškilmių kategorijas, visiems suteikiant vienodą patar
navimą, pasiūlymas, priešingai papročiui, buvo sutiktas visų da
lyvių spontanišku plojimu.

#

VAKARIEČIAMS žurnalistams lankantis Sovietijoj, netoli Ki
jevo buvo parodytas pavyzdinis kolchozas.

-- Kaip jums patiko šis kolektyvinis ūkis? -- paklausė jų 
Inturisto atstovas, baigus apžiūrėjimą.

-- Ar tai buvo kolektyvinis ūkis? O mes gėrėjomės jo hu
maniškais metodais, manydami kad tai kalinių stovykla.

(vg)
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Kubos, prezidentas atidavė pa
žadą nepulti Kubos, kuriame, kiek 
dabar galima numatyti, pasiliks 
komunistinis režimas -- ko ge
ro Maskvos marijonetė. Tokie 
mainai gal nebūtų visai blogi, jei 
JAV pasiliktų sau teisę nustatyti, 
kas yra ofensyviniai ginklai ir kas 
sudaro pavojų jų saugumui. Deja, 
teisėjo rolė atiteko Jungtinių 
Tautų laikinajam sekretoriui U 
Thant, Burmos piliečiui. Labai 
galimas daiktas, kad U Thant 
atsidūrė prieš labai didelį, ko
munistinį spaudimą. Jo krašte vei' 
kia komunistiniai partizanai, jo 
kraštas rubežiuojasi su komunis
tine Kinija, kuri po dabartinių lai
mėjimų Indijos pasienyje dar dau
giau galės spausti Burmą, todėl 
gelbėdamas išlaikyti Chruščiovo 
prestižą jis be abejo nori gauti 
šiokių tokių kreditų ir savo kraš
tui prieš Raudonosios Kinijos 
grėsmę. Tai be abejo veiks jo 
laikyseną.

Ir iš viso, ko vertos Jungti
nės Tautos, kurioms pasitikėjimą 
dar kartą parodė JAV? Tos or
ganizacijos svarbiausias organas 
Saugumo Taryba yra suparali- 
žuota didžiosiom valstybėm su
teikta veto teise. Lieka tik vi
suotinas narių susirinkimas, ku
ris turi mažai praktiškos galios. 
JT šalininkai tačiau pabrėžia, kad 
visuotinas susirinkimas turi di
delės moralinės reikšmės, kuo aš 
labai abejoju. Senoje Tautų Sąjun
goje, gali sakyti, visi nariai turė
jo atitinkamas kvalifikacijas, tai
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Cleveland, Ohio

buvo daugiau ar mažiau kultūringi 
kraštai. Jungtinės Tautos šian
dien turi jau 110 nariu, kurių kiek
vienas turi lygų balsą. Tokiu bū
du šiaurinė Amekka (JAV ir Ka
nada) turi du balsus savo 205 
milijonų gyventojų, lotynų Ame
rika mažesniam gyventojų skai
čiui turi 22 balsus, Afrika savo 
227 milijonams turi 33 balsus, 
Indija 400 milijonų gyventojų vie- 
ną balsą ir tt. 56 valstybės, ku
rios gali sudaryti daugumą vi
suotinam susirinkime, atstovauja 
tik 10% viso pasaulio gyventojų! 
60 valstybių kartu sudėjus neturi 
nė tiek turto,kiek vienas Ohio! 
Maža to, labai daug narių galima 
pavadinti valstybėmis tik iš 'man
dagumo’, kaip teisingai pastebėjo 
James Burnham National Review. 
Tos valstybės neturi jokių isto
rinių, geografinių, etinių, ūki
nių ar politinių pagrindų būti 
valstybėm pilnoje to žodžio pras
mėje. Kai kuriose iš jų dar 
bujoja vergija, ritualinės žmog
žudystės, politinių žudynių prak
tika... Ar tokie gali spręstinas 
yra teisus JAV-Sovietijos gin
če? Ne, jie neverti pasitikėjimo. 
Būtų buvę geriau, jei JAV, rei
kalaudamos sovietų išsinešdini - 
mo iš Karibų jūros, būtų tiesior 
giniame sąlytyje su Kremlium be 
tarpininkų, kurių interesas rei-
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ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* KRISHNA MENON, Indijos 

gynybos ministeris, pasižymėjęs 
savo prokomunistine politika, nu
šalintas nuo krašto gynybos pos
to, jį perimant pačiam ministe- 
riui pirmininkui Nehru.

* JTO SEKRETORIAUS U. 
THANT misijai Kuboje nepavy
kus, JAV tęsia laikinai nutrauk
tą Kubos blokadą ir tikrinimą 
įtvirtinimų iš lėktuvų.

* ANASTAS MIKOJAN, deši
nioji Chruščiovo ranka, skrenda 
į Kubą "išsiaiškinti" su Castru 
dėl Sov. Sąjungos sutikimo iš
montuoti ir išsivežti bazes. Yra 
susidaręs įspūdis, kadCastro ne
žino, ką sovietų vyriausybė daro 
Kuboje ir ką ji planuoja daryti...

* U THANT GRĮŽĘS IŠ KU
BOS pareiškė, kad pasitarimai 
su Castro buvę vaisingi, tačiau 
jokio susitarimo nebuvo prieita. 
Castro laikosi savo anksčiau pa
reikšto nusistatymo neprileisti 
JTO inspekcijos sovietinių bazių 
išmontavimui tikrinti.

Ar atvykstąs Mikojanas "su
sitars" su Castro laikytis "kie
tos linijos" ar privers jį nusi-

Ja Jas j^eckauskas 
4222 Euclid Str* 
E•Chicago,Ind«

Lietuviai respublikonai Chicagoje kviečia visus Chicagos lietuvius, gyvenančius trečiame distrikte 
lapkričio 6 rinkimuose savo balsą atiduoti už respublikonų kandidatą Ernest E. Michaels. Nuotraukoj 
pirmoj eilėj iš kairės: Ernest E. Michaels, L. Vanagaitienė, O. Biežienė, J. Kazanauskienė, dr. St. 
Biežis, D. Mieželienė, V. Vaitiekūnienė, V. Olienė. Antroj eilėj: dr. J. Dauparas, A. Kerėlis, E. Mi
chaels, Jr., P. Gudas, J. Čėsna, S. Rastutis, J. Jakubs. Trečioj eilėj: A. Lauraitis, A. Vengris, R. 
Mieželis, A. Nakas, J. Kazanauskas, A. Kėželis, T. Meyer, J. Burke-Burkauskas, Jr.

ILLINOIS LIETUVIAI REMIA TEISĖJĄ WELLS
Teisėjas Alfonsas F. Wells yra vienas iš nedaugelio lietuvių, 

kurie yra plačiai žinomi ir įtakingi amerikiečių visuomenės tarpe. 
Lietuviškųjų reikalų atstovavimas eitų daug lengviau jeigu turėtu
me daugiau tokių asmenų, nes tuo pačiu teisėjas Wells nėra pasi
traukęs ir iš aktyvios lietuvių veiklos. Jis priklauso eilei organi
zacijų ir yra ilgą laiką ėjęs Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagoje 
Pirmininko ir Ekzekutyvinio sekretoriaus pareigas.
. Teisėjas Wells gimė Chicagoje prieš 47 metus ir čia baigė gim
naziją. Studijų šaka pasirinko teisę ir 1940 m. gavo teisių mokslų 
diplomą iš George Washingtono universiteto, Washington, D.C. Bai
gęs universitetą kurį laiką dirbo kaip specialus FBI agentas. Antro
jo karo metu tarnavo karinėje žvalgyboje. Nuo 1944 metų praktikuoja 
teisę Illinois valstijoje.

Teisėjas Wells priklauso Amerikos, Illinois ir Chicagosteisininkų 
sąjungoms. Neseniai buvo išrinktas visos Amerikos Miestų Teisėjų 
Sąjungos pirmininku. Aktyviai veikia Amerikos Legione ir eina 
Illinois valstijos legiono Garbės Gynėjo pareigas.

Demokratų partija 1952 m. Alfonsą Wells išstatė savo kandidatu į 
Chicagos miesto teisėjus ir jis rinkimus lengvai laimėjo. Savo parei
gas teisėjas Wells atliko taip gerai,.kad 1954 ir 1960 metų rinkimuo
se jis buvo perrinktas didele balsų persvara vėl toms pačioms parei
goms.

Šiuo metu Alfonsas Wells kandidatuoja į Illinois valstijos Aukš
tesnįjį Teismą (Superior Court). Jis yra pirmas lietuvis, kuris yra 
bet kurios partijos parinktas tokioms aukštoms pareigoms. Chica
gos lietuvių tarpe yra sudarytas platus nepolitinis komitetas teisėjo 
Wells kandidatūrai remti ir į jį įeina lietuvių demokratų, respubli
konų ir nepriklausomųjų veikėjai. Ateinančiuose rinkimuose (lapkri
čio 6 d.) visi Illinois lietuviai turi aktyviai balsuoti atiduodami savo 
balsus už teisėją Alfonsą F. Wells. Jo išrinkimas nepaprastai sus
tiprintų lietuvių įtaką Illinois valstijoje.

Norėdami Dirvos skaitytojus arčiau supažindinti su teisėju Wells 
kreipėmės į jį su keliais klausimais.

-- Kaip Jums atrodo Jūsų ga
limybės lapkričio mėnesįbūtiiš
rinktam Aukštesniojo Teismo tei
sėju?

leisti, paaiškės iš tolimesnės 
įvykių raidos.

* RAUD. KINUOS SPAUDA at
virai kaltina Chruščiovą už nusi
leidimą Kubos klausimu.

* SOV. SĄJUNGOS KAS MET 
KARTOJAMAS pasiūlymas pri
imti Raud. Kiniją į JTO baigėsi 
įprastu nepasisekimu. Būdinga 
tik, kad Indija balsavo už priė
mimą.

* GEN. DE GAULLE LAIMĖ
JO REFERENDUME, siūlant, kad 
ateityje Prancūzijos prezidentas 
būtų renkamas visos tautos, o ne 
jos atstovų. Bet gautoji dauguma 
liko tiek menka, kad kai kas tą 
referendumą linkęs laikyti de 
Gaulle pralaimėjimu.

— Mano įsitikinimu padėtis yra 
gan gera. Žinovų tvirtinimu lap
kričio rinkimuoseCook apskrity
je demokratai gaus 55% balsų, o 
respublikonai tik 45%.

--Ar galėtumėte trumpai api
brėžti Aukštesniojo Teismo ju
risdikciją?

-- Aukštesnysis Teismas yra 
teismas turįs plačias teises. Ja
me sprendimai daromi visais 
Cook apskrityje įvykdytais civi
liniais ir kriminaliniais nusikal
timais.

--Jūs nepaprastai sėkmingai 
sutvarkėte Chicagos Judėjimo 
teismo procedūras ir efektingu
mą. Ar Jūs turite konkrečių pa
siūlymų Aukštesniojo Teismo 
veiksmingumui sustiprinti?

-- Illinois valstijoje šiuo metu 
yra siūloma gan griežtų'pakeiti- 
mų visoje valstijos teisinėje sis-

Teisėjas Alfonse F. Wells

temoje. Jei pakeitimo įstatymas 
bus priimtas, aš tikiu, kad ir Aukš
tesniojo Teismo reorganizacija 
būtų pravesta bendru planu. Tuo
met aš žiūrėsiu.ką bus galima pa
daryti.

-- Kodėl Jūsų manymu lietu
vių kilmės amerikiečiai turi tiek 
mažai įtakos politinėse partijose 
ir retai statomi kandidatais?

-- Lietuvių kilmės amerikie
čiai neturi didesnės įtakos tik to
dėl, kad jie neranda laiko nei rei
kalo įsijungti ir dirbti politinį 
darbą savo lokalinėse apylinkėse. 
Per dažnai galvojame, kad savo 
pareigas pilnai a'tliekamejei pa
balsuojame laike prezidentinių 
rinkimų. Per dauglietuviųtrupu- 
tį pažeminančiai žiūri į tuos, ku
rie dirba precinct'uose ir var
duose. Neatkreipiame dėmesio į 
faktą, kad žmonės išreiškia savo 
balsą kaip tik per apylinkių or
ganizacijas, ar jos būtų politinės 
ar visuomeninės. Yra neįmanoma 
rūpintis tik aukščiausiomis pa
reigomis ir atsisakyti dalyvauti 
"Grass Roots" (lokalinėse) par
tijos organizacijose, kurios yra 
gyvybinės išauginimui partijos 
vadų, platformų sudarymui ir už
simojimų įvykdymui, kuriuos turi

NIKITA: — Už tai, kad buvai neutralus, gausi šaukštą košės!...

atsiekti bet kurios partijos žmo
nės.

Aš esu tvirtai įsitikinęs, kad 
kiekvienas pilietis turi dalyvauti, 
kad atsiekus geriausių rezultatų 
ir tautinėje ir politinėje grupė
je, jei tokia egzistuoja ir tuo pa
čiu laiku veikti ir reguliarioje 
savo partijos organizacijoje.

-- Kas Jus paskatino susido
mėti ir įsijungti į politinį veiki
mą?

--Aš įsijungiau į politinį dar
bą net neturėdamas užtektinai 
mettj balsavimui. Pagrinde buvau 
susidomėjęs lokalinės valdžios 
problemomis ir todėl pradžioje 
dirbau Washingtone ir vėliau ki
tuose miestuose. Laike šių darbų 
turėjau puikias galimybes stebė
ti partijų veikimą lokalinėje ir 
valstybinėje plotmėje. Tad buvo 
visai natūralu, kad išėjęs iš val
džios tarnybos, grįžau į savopre 
cinkto organizaciją ir pasidariau 
tos politinės partijos nariu, kuri 
mano įsitikinimu geriausiai ats
tovauja tai kuo aš tikiu.
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Vertė J. P. PALUKAITIS

Jis atsimušė kairiuoju keliu į geležinį skersinį, deši
niosios blauzdą siaubingai skaudžiai sutrenkė į buferį, o 
ištiesta ranka tuo pat metu pasiekė tarp vagonų einančio 
gaubto šoną, kurin bandė įsikabinti, bet ranka beviltiškai 
slydo apledijusia gumuota medžiaga, jis metė kairiąją į 
šoną, skausmingai sutrenkė į vagono sieną, bet pastūmė 
pirmyn ir pajuto, kaip jo nugrubę pirštai įsispraudė siau- 
ran plyšin tarp vagono ir gaubto. Mėšlungiškai apkabino 
jo ranka tą briauną, ir po trijų sekundžių jis jau stovėjo 
ant skersinio, kairiąją ranką patikimai įtvirtinęs ir visu 
kūnu drebėdamas po nervų įtampos.

Drebėjimas tikrai buvo tik įtampos pasėka. Reinol
das, kuris neseniai vos nemirė iš baimės, dabar jau buvo 
peržengęs tą ribą, už kurios baimė išnyksta ir viskas tam
pa visiškai nesvarbu. Savo peiliu jis išpiovė gaubto gu
moje skylę dešiniajai kojai, kiek aukščiau kitą kairiajai 
rankai, prisitraukė ir dešiniąja ranka pradūrė gaubto 
stogą. Paskui jis .atsidūrė viršuje ir visomis jėgomis lai
kėsi, įsikibęs į stogan įsmeigto peilio rankeną, kai vėjas 
stipriu smūgiu pūstelėjo iš šono ir grasino jį nunešti nuo 
stipriai siūbuojančio gaubto.

Pirmasis vagonas — tiksliau pasakius: ketvirtasis 
nuo priekio — pasirodė esąs palyginti paprastas. Meta
liniai vėdinimo angų dangčiai, iškilę stogo viduryje, tęsėsi 
išilgai viso vagono, ir Reinoldui, užuovėjos puse šliaužian
čiam pilvu, galvą nuleidus prieš vėją, nereikėjo nė pusės 
minutės pasiekti kitam vagono galui. Jo kojos tuo metu 
kabojo stogo šone, tačiau ko kito nebuvo galima išgalvoti: 
jo batų smaigaliai nerado jokios atramos, nes lietaus 
vamzdžiai buvo prisnigti ir užšalę.

Tačiau jis beveik neturėjo už ko užsikabinti, kai rei
kėjo paleisti vėdinimo angų briaunas ir ranką ištiesti į 
naujo gaubto, jungiančio su kitu vagonu, raukšles; jis 
tuoj pamatė, kad padaręs klaidą. Jam reikėjo bandyti 
vienu šuoliu pasiekti kito vagono stogą, vieto; išstačius 
save kaukiančiam vėjui, .kuris klastingai pradėjo stiprėti, 
jį dabar grasino nupūsti nuo stipriai siūbuojančio gaubto, 
o sekančią akimirką taip staiga atlyžo, kad Reinoldas 
turėjo mėšlungiškai įsikibti, kad nenukristų. Tačiau, pri
sispaudęs kiek galėdamas prie paviršiaus, jis kibo raukš
lė n; po raukšlės, kol pagaliau pasiekė trečiojo vagono galą.

Ir čia buvo palyginti paprasta pereiti stogą. Pasiekęs 
galą, jis šiek tiek pakilo priekine kūno dalimi, perkėlė 
kojas per stogo briauną, jas nuleisdamas ant sekančio 
gaubto, pasilenkė ir šoko priekin, gerokai susitrenkdamas 
kelį į sekančio vagono briauną, bet tuo pačiu metu ran
komis stipriai užsikabindamas už vėdinimo angos. Per 
kelias sekundes, kaip jam atrodė, peršliaužė ir antrojo 
vagono stogą ir dabar, keldamas kojas per briauną į se
kančio gaubto viršų, jis pamatė: tai pasirodydavo, tai 
vėl dingdavo už sniego kamuolių automobilio prožektorių 
šviesos -plente, kuris ėjo lygiagrečiai su geležinkeliu, ne
toliau kaip už dvidešimties metrų. Reinoldas pajuto tokį 
palengvėjimą, kad tą akimirką visiškai užmiršo savo per
vargimą, šiurpų šaltį ir nugrubusias rankas, kurios jau 
beveik nebegalėjo jam tarnauti, žinoma, tai galėjo būti 
ir kuris kitas automobilis, slenkąs per tą pūgą, bet Rei
noldas keistai jautė, kad tai būta lauktojo. Jis susikūpri
no, pasispyrė kojų pirštų galais ir šoko ant pirmojo va
gono stogo ir tik ten, slysdamas viršumi, jis pamatė, kad 
tas vagonasneturėjo jokių ventiliacijos dangčių.

Beviltiškai yrėsi jis rankomis ir kojomis, ieškoda
mas apledijusiame stogo paviršiuje kokio užsikabinimo, 
bet kokio užsikabinimo. Paskui prisivertė nurimti, nes 
suvokė, kad tas laukinis blaškymasis jį nešė į stogo kraš
tą. Ir ant šio stogo, beviltiškai kalbėjo jis sau, turi būti 
koki nors ventiliatoriai, ir staiga jis atsiminė, koki venti
liatoriai ten turi būti — maži vamzdeliai su smailomis 
dangčių viršūnėmis — po du ar po tris, lyg maži kaminė
liai tam tikrais atstumais kyšą iš vagono stogo. Ir tuo 
pat metu, kai jam dingtelėjo tie ventiliatoriai, jis konsta
tavo ir dar šį tą: traukinys darė aštrų posūkį vėjo pusėn, 
ir išcentrinė jėga jį lėtai, bet negailestingai traukė va
gono stogo kraštam

Jis gulėjo ant pilvo ir slydo atgal, kojų pusėn, ir jo 
batų galai negailestingai daužėsi vagono stogan, bevil
tiškai bandydami išmušti skylę lede, pripildžiusiame lie
taus vamzdžius, kad bent kojomis už ko nors užsikabintų. 
Tačiau tai buvo bergždžios pastangos, jau jo blauzdos 
negailestingai daužėsi į stogo briauną, o traukinys vis 
dar tebetęsė tą posūkį? kuris neturėjo galo.

Jau jo kelis palietė stogo briauną, ir jo pirštų nagai 
nulūžo, rankomis kimbant į ledo dangą, užklojusią stogą. 
Jis žinojo, kad jau nebėra išsigelbėjimo, ir vėliau jis nie
kada nesugebėjo paaiškinti, koks keistas instinktas pa
skatino jį, — nes jo visos mintys tą akimirką buvo nu
kreiptos į mirties pavojų, — žaibo greitumu išsitraukti 
peilį ir geležtę visa jėga įsmeigti stogan — kaip tik pačią 
paskutinę akimirką.

Kaip ilgai jis ten gulėjo, kabodamas ant peilio, jis 
nežinojo; gal tai tebuvo tik sekundės. Pamažu jam paaiš
kėjo, kad traukinys vėl važiavo tiesiai, kad išcentrinė jė
ga jau jo žudikiškai nebetempė. Lėtai, centimetrą po cen
timetro, jis užtraukė kojas ant stogo, ištraukė peilį, įsmei- 
kė jį kiek toliau stoge ir taip darbavosi po gabaliuką, kol 
pasiekė stogo vidurį. Akimirka vėliau, vis dar tepanau
dodamas peilį,’kaip vienintelę pagalbą, jis pasiekė venti
liatoriaus vamzdį ir įsikibo jin taip tvirtai, lyg niekada 
nebenorėtų paleisti. Tačiau jis turėjo paleisti, nes laiko 
tegalėjo būti daugiausiai dvi ar trys minutės. Jis turėjo 
pasiekti artimiausią ventiliatorių. Jis ištiesė ranką ta 
kryptimi, kurioje tas ventiliatorius turėjo būti, pakėlė 
peilį ir bandė jį įsmeigti stogan, bet peilis atsitrenkė į 
kažkokį metalinį daiktą, greičiausiai varžtą, ir geležtė 
nulūžo. . (Bus daugiau)

Connecticut valstijoj kandidatuojantis į JAV kongresą respubliko
nų kandidatas John M. Lupton (kairėje), didelis lietuvių ir paverg
tųjų tautų draugas, politiniai sveikai galvojantis žmogus su LB Hart
fordo apyg. vicepirmininku J. Strazdu, žadančiu paramą rinkimuose.

IŠ DIDELIO DEDESIO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalauja išlaikyti jėgų pusiausvy
rą jų pačių naudai, tykojant iš 
amerikiečių ir sovietų atlyginimo 
už kiekvieną savo nuomonės pa
reiškimą. Savaime aišku, kad 
daugumas JT narių vyriausybių 
yra pirmiausiai susirūpinusios iš
silaikyti valdžioje, todėl jos labai 
atkakliai priešinsis Castro reži
mo pašalinimui, kad nebūtų pre
cedento jų pačių pašalinimui.

Kad ir pesimistiškai žiūrint 
į ateiti, vis tiek reikia sutikti, kad 
prezidento žygis buvo reikalingas 
ir geras. Gaila tik, kad jo atneš
tas pirminis laimėjimas nebuvo 
protingai toliau išnaudotas. Deja, 
tai nebuvo iniciatyvos perėmimas 
šaltajame kare, kaip kad iš pra
džių atrodė, tai kas liko, gerai 
apibūdina tokia laikraščio ant
raštė:

RUSSIAN BACK-DOWN FAILS 
TO STIR VICTORY FEELINGS

Nereikia tačiau manyti, kad 
prezidento vėlesnis minkštumas 
neturi šalininkų Amerikoje. Yra 
nemažai manančių, kad preziden
tas teisingai pasielgė ir štai dėl- 
ko. JAV kariaudamos iki galu
tinės absoliutės pergalės I-me 
pasauliniame kare pasėjo 2-jo 
pas. karo sėklą, o reikalauda- 
,mos Hitlerio Vokietijos besąly
ginės kapituliacijos padėjo įsi
tvirtinti sovietams. Korėjoje no
ras suvienyti tą kraštą po pir
mųjų McArthuro karinių laimė
jimų privedė prie ilgo karo, kuris 
nedavė jokių rezultatų. Ir inva
zija į Kubą būtų kaštavusi daug 
gyvybių, tačiau būtų laimėjimas 
tik viename mažame fronte. Už 
tat prezidentas pasitenkino mažu 
laimėjimu, pademonstravimu pa
kankamai valios mirtinam pavo
jui ištikus griebtis ginklo savi
saugai. Telieka tikėtis, kad ir 
toks ribotas laimėjimas -- tie
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keli lašai iš didelio debesio -- 
turės savo reikšmės ir padidins 
balsą tų, kurie reikalauja, kad 
JAV vestų jos dydžiui vertą už
sienio politiką, o nesilygintų su 
eile abejotinos vertės valstybių.
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RINKIMAMS ARTĖJANT
Lapkričio 6 d. vykstantieji rinkimai daugelį JAV piliečių 

gali suklaidinti. Kada nerenkamas Prezidentas, daugeliui atro
do, kad "lokalinio pobūdžio" rinkimai neturi pakankamos reikš
mės ir Įtakos tolimesnei krašto politikai, kad jokie griežtesni 
pakeitimai neįmanomi. Tat — kam čia laiką gaišti...

Bet taip nėra. Šį kartą rinkimuose bus renkami 37 JAV 
senatoriai, 36 valstijų gubernatoriai, JAV atstovų rūmai (House 
of Representatives), šimtai burmistrų ir kitų aukštų vietos pa
reigūnų. Rinkimuose iškyla ir eilė klausimų, susijusių su kelių, 
mokyklų, ligoninių statyba. Žodžiu, kas turi teisę balsuoti, tas 
gali nustatyti ir pakreipti vietos ir visos valstybės politiką. Bet 
tai atlikti gali balsuojant, ne miegant ir vien tik kritikuojant.

Labai daug kas priklauso nuo balsuotojo pažiūros į pačią 
balsavimo esmę. Tai yra privilegija, kuria ne visur galima pa
sinaudoti. Tai yra dalis laisvių, dėl kurių žmonės dar šiandien 
tebekovoja ir žūva. Didelė mūsų planetos dalis pavydi tiems, 
kurie laisvai gali pareikšti savo valią demokratiniuose rinki
muose.

Yra tiesos posakyje, kad tauta turi tokią vyriausybę, kokią 
ji pati yra užsitarnavusi. Vyriausybė retai kada būna tobula, 
retai kada ji gali patenkinti visų norus ir reikalavimus. Todėl 
ir rinkimai daromi periodiniai, kad kartą apsirikęs, kitą kartą 
būtum akylesnis.

JAV rinkiminė propaganda Europos politinę mokyklą iš
ėjusiems atrodo kiek nenuosekli, perdaug taikanti į rinkėjų 
tamsumą, o ne jų inteligenciją. Kartais net perdaug karnevališ- 
kumo ir dzinguliukų. Ne visada ir kandidatų pasirinkimas būna 
laimingas, kada susiduria jo gabumai dirbti su gabumais agi
tuoti ir įtikinti. Neišvengiamos ii’ įvairios pašalinės įtakos ir 
interesų grupės.

Tat ir yra svarbu, kad su kandidatais būtų tinkamai susi
pažinta, kad nebūtų vadovaujamasi jo pažadais, o jo sugebėji
mais ir darbais praeityje, jo padėtim ir vardu visuomenėje.

JAV balsuotojų nuošimtis yra per mažas. Tai rodo politi
nio subrendimo stoką, tai rodo, kad partijos, daug energijos ir 
organizacinių gabumų rodančios rinkimų metu, neatkreipia tin
kamą dėmesį į politinį auklėjimą.

Čia daug galėtų pagelbėti aktyvesnis naujųjų ateivių įsi
jungimas į JAV politinį gyvenimą. Suaktyvėti kelias dienas 
prieš rinkimus yra jau pavėluotas reikalas. Bet savo politinį 
brandumą, savo politinę inteligenciją parodyti partijos’ mažiau
siuose branduoliuose visą laiką atneštų kur kas daugiau naudos. 
Susipažinus su politine aplinka, su įprasta politinio gyvenimo 
rutina priverstų ir kitus pagalvoti, kas iki šiol buvo negerai da
roma, kas keistina ir taisytina.

Rinkimai, jų daviniai yra gera pamoka ateičiai. Bet ta atei
tis ne sekančiuose rinkimuose, o tuoj po rinkimų.

Naujųjų ateivių balsas, jei jis reikštųsi aktyviau, jei jis 
nesiremtų vien reikalavimais ir memorandumais, o darbu poli
tiniame gyvenime, įgytų reikšmės, įgytų svorio, kurio nesuteiks 
jokie rinkimai, tegul mes juose ir visa 100% dalyvautume.

Tai sugestijos ateičiai. O šiuose rinkimuose nelikim pasy
viais stebėtojais. Nuo išrinktųjų inteligencijos, nuo jų tikslų ir 
siekių priklauso ne vien tik JAV likimas.

Mūsų, tebesisielojančių savosios tautos — Lietuvos valsty
bės — likimu, pareiga ne tik balsuoti, bet stengtis ir dirbti, kad 
būtų renkami kandidatai su platesniu akiračiu, o ne vien savo 
kelių metų ateičiai ir gyvenimui, o gal tik asmeniškam presti
žui, pakelti.

Esame komunistinės vergijos liudininkai. Įrodykime, kad 
esame mums čia suteiktų laisvių verti. Išrinkime ir kovokime 
už kandidatus, kurie šiandien išrinkti gal dar neturės progos 
tarti žodį Washingtone, bet mums brangus draugas ir miesto 
taryboje, teisme ir visur, kur tik jis siekia politinės įtakos. Bran
dinkime ir kelkime jo įtaką. Ji gali mums būti labai reikalinga. 
Bet neužmirškime, kad jų įtaka mūsų labui neatsiras savaime, 
be mūsų darbo, be mūsų įrodyto supratimo, kad vertinam ne 
vien tik laisvę, bet suprantame ir reikalingas pastangas tai lais
vei apginti ir už ją kovoti. (j. č.)

GUBERNATORIAUS AR PREZIDENTO 
RINKIMAI NEW YORKE?

Neabejoja, kad Rockefelleris laimės, tik spėlioja, kokia dauguma
Ypač į tris Amerikos vietas 

ateinančio antradienio vakarą, 
kai bus skaičiuojami balsai, bus 
nukreiptas dėmesys ne tik vieti
nių, bet visų amerikiečių bei ki
tų Amerikos politinio gyvenimo 
stebėtojų. Tai Kalifornija, Illi- 
nois ir New Yorkas.

Kalifornijoj sprendžiasi R. 
Nixono politinis likimas. Ar pra- 
kirs jis sau kelią dar kartą -- 
1966 metais -- bandyti laimėti 
Amerikos vairininko vietą, ku
rios prieš dvejus metus tik ”per 
plauką" nelaimėjo?

Illinois valstybėj sprendžia
mas senatoriaus Dirkseno liki
mas, respublikonų auksaburnio 
vado senate, dėl kurio, sakoma, 
pats prezidentas esąs atsidūręs

žinoma, taip ir darė. Bet ne toki 
griežti partiečiai ar vadinami ne
priklausomieji balsavo už Rocke- 
fellerį. Gal ne tiek dėl to, kad 
būtų gerai žinoję jo pažiūras į 
reikalus, kiek dėl ypatingai pa
trauklios jo asmenybės. Jis turi 
to patrauklumo savo išvaizdoj, 
laikysenoj ir kalboj, kuri, be abe
jo bus daug padėjusi ir preziden
tui Kennedžiui atsidurti prieJAV 
vairo. Gal dar daugiau. Matyda
mas Rockefellerį, kažkaip pamirš
ti, kad tai vienas iš aukščiausių 
Amerikos magnatų. Iš karto su
daro įspūdį, kad tai "mūsų žmo- 
gus".

Bet dabar New Yorkas jau 
daugiau žino apie Rockefellerį ir

kaip apie gubernatorių. Tiesa, 
pačioj savo gubernatoriavimo pra
džioj jis visiems užpylė "šalto 
vandens": ėmė ir pakėlė mokes
čius! Staigiai ir drąsiai. Nes, sa
ko, reikia. Nes valstybės biudže
te skylė. Kitais metais tuos mo
kesčius kiek sumažino, padalino 
šeimoms "po saldainį" (po 10 ar 
25 dolerius mokestinio kredito), 
reformavo mokesčių ėmimo tvar
ką, ta proga palygino mokesčių 
tarifus ekonomiškai silpsnesnių- 
jų labui, bet bendrai imant mo
kesčiai pasiliko kiek didesni, ne
gu buvo Harrimano laikais. Už
tai valstybės biudžetas subalan
suotas, skolos sumažintos, o kas 
svarbiausia -- per ketverius me

tus padaugėjo darbo vietų beveik 
puse miliono, ir yra užsimojimai 
artimoj ateity parūpinti naujų 
darbų dar pusmilijoniui. Tuo pa
čiu metu pakilo uždarbiai.

Kas be ko, demokratai šaukte 
šaukia, kad viskas esą priešingai. 
viskas apleista, kad jų guberna
torius viską daug geriau padary
siąs. Taip, kaip visada rinkimų 
metu būna. Ir nėra abejonės, kad 
yra gana daug balsuotojų, kurie, 
nieko nepaisydami, vistiek norė
tų išrinkti gubernatorių iš savo 
partijos. Tačiau šį kartą New 
Yorko demokratai nėra laimin-

(Nukeltaį 4 psl.)
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padėty, apibūdinamoj lietuviška 
patarle "gaila žento, gaila ir 
varškės". Partijos požiūriu pre
zidentui svarbu, kad laimėtų de
mokratas, bet netekti oraus, kad 
ir kieto, be sąžiningo ir protin
go opozicijos vado, su kuriuo 
įmanomas tikrai džentelmeniš
kas bendradarbiavimas, prezi
dentui irgi ne visai patrauklu. 
Nors prezidentas illinojiečius ir 
labai karštai ragino mesti į ša
lį visus kitus sentimentus ir iš
rinkti demokratą senatorių, bet 
manoma, kad nebūtų labai nelai
mingas, jei šioj vietoj jo ragini
mo ir nebūtų paklausyta.

New Yorke renkamas, žinoma, 
gubernatorius, bet visiems aišku, 
kad drauge renakamąs ir prezi
dentui Kennedžiui varžovas 1964- 
tiesiems metams. Tai Nelsonas 
Rockefelleris. Jei jis bus išrink
tas, ir ypač jei bus išrinktas stam
bia balsų dauguma, tai (Nixonui 
kietai davus žodį 1964 metais ne
kandidatuoti), respublikonų par
tijoj jis bus, be abejo, pirmas ir 
stipriausias kandidatas siekti pre
zidentūros. Pats Rockefelleris 
tokios intencijos neginčija. Kai 
demokratų partijos interesų gy
nėjai spiria jį pasižadėti išbūti 
visus ketverius metus guberna
torium, jei būtų išrinktas, jis 
atsisako tą pažadėti, atvirai pa
brėždamas, kad būtų nerimta to
kius pasižadėjimus duoti. Dėl to 
demokratai ir gąsdina rinkikus: 
nebalsuokit už jį, nes jam rūpi 
kas kita, ne mūsų New Yorko 
valstybės reikalai. Tačiau rin
kikams šis gąsdinimas ypatingo 
įspūdžio nedaro. Dažnas sako,-- 
ir gerai, kad jis siekia toliau, 
padėkim jam! O kas jam rūpi ar 
nerūpi, bet gubernatorius geras, 
ir jei tik dvejus metus pabus, tai 
jau gerai.

New Yorko valstybė šiaip jau 
daugiau linkusi į respublikonus. 
Bet tirščiausia vieta valstybėje 
yra New Yorko miestas, kuria
me yra apie pusė visos valsty
bės gyventojų. O čia vyrauja de
mokratų partija. Tačiau Rocke
felleris ir čia populiarus.

1958 metais jis rungėsi dėl 
gubernatoriaus vietos suHarri- 
manu. Tai buvo dviejų multimi- 
lionierių varžybos dėl jiems vi
sai nepelningos, tikriau pasakius, 
nuostolingos vietos. Atrodė, kad 
New Yorko miesto demokratai, 
turėdami pasirinkimą tik tarp 
dviejų multimilionierių, automa 
tiškai turėtų stoti už tą iš jų, 
kuris atstovauja "biednesniųjų" 
partijai. Principiniai partiečiai,

Rinkime NELSON A. ROCKEFELLER New Yorko 
valstijos gubernatorium!

Nealson A. ROCKEFFELLER rūpinasi visų gerove — Skelbia Lietuvos Nepri
klausomybės Dieną kiekvienais metais — Valstybės reikalus taip tvarkė, kad 
subalansuotų biudžetą — Parūpino 450.000 naujų darbų — Uždarbis didžiausias.

New Yorko valstybę įsta
tė pirmon vieton atomi
nėje industrijoj.

•
Mokykloms paramą pakė
lė 60% — iki 1 bilijonio 
dolerių.

•
Padvigubino kolegijų stu
dentams stipendijas.

•
160,000 studentų apmoka- 
kamas mokslas.

Valstybės universite tas 
padvigubintas.

Nelson A. Rockefeller

Padidino atlyginimų lygį.

Paskyrė 1 bil. dolerių ke
lių statybai.

•
100 mil. dolerių paskyrė 
naujiems parkams įrengti

•
Pagerino susisiekimą už
miesty dirbantiems New 
Yorko gyventojams.

•
Išplėtė vėžio, širdies ligų 
tyrinėjimą.

Suprastino balsavimą 
jpaštu.

Balsuokime už tinkamą vyrą į New York gubernatorius

NELSON A. ROCKEFELLER
Balsuokim už jo grupę: MALCOM WILS0N į gubernatorius; JACOB K- JAVITS 
į senatorius; LOUIS J. LEFKOWITZ į vyr. prokurorus; JOHN P. LOMENZO į kon
trolierius , — Balsuokite už visus Respublikonų kandidatus EILĖJE ”A”.

New York Statė Republican Party — Ali American Committee, Lithuanian Division

išrinkite... JOHN MARSHALL

U. S. SENATOR
5 svarūs samprotavimai už Briley!

1) Amerikos užsienio politika šiandien v ra silpna.
* BRILEY SIEKIA, KAD MES SUGEBĖTUME UŽKRĖSTI AMERIKONIZ- 

MU UŽSIENĮ!

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVES
2) Amerika artėja prie didelės centralizuotos biurokratinės vvriausvbės.

• BRILEY SIEKIA SUMAŽINTI BESIPLEČIANČIAS VYRIAUSYBĖS 
AGENTŪRAS!

REKORDAS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

3) Amerika švaistosi pinigais užsieni įe ten, kur to nereikia.
* BRILEY APLANKĖ EUROPĄ IR SIEKIA UŽSIENIUI PARAMĄ SUSTAB

DYTI TEN, KUR JI GELBSTI KOMUNISTINĖMS VYRIAUSYBĖMS!
4) Amerika pralaimi šaltąjį karą.

* BRILEY SAKO, KAD MES PRIVALOME KEISTI SAVO POLITIKĄ ŠIAN
DIEN — KUBOJE, VID. RYTUOSE, PIETRYČIŲ AZIJOJE, — KAD AT
STAČIUS AMERIKOS PRESTIŽĄ!

5) Amerikos politika žemės ūkio paramos programoje — prekyboje — defi
citinėse išlaidose — turi būti persvarstyta.

# BRILEY NORI, KAD MES SUSTOTUME, PAŽVELGTUME IR PAKLAU
SYTUME DAR PRIEŠ TAI, KOL NEPASIEKĖME BANKROTO — I R 
LAISVASIS PASAULIS KARTU SU MUMIS!

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Svparvisad by th« United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kaxanouskas, Pres.

RINKIMAI ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 6 D., 1962 M.

Nationalities Committee for Brilley for U. S. Senator
John M. Manos, Chairman 2700 j Bruce Rd., Cįoveland, Ohio

FOR U. S. SENATOR

X JOHN MARSHALL BRILEY
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VOTE TUESDAY, NOVEMBER 6TH
for the man on the job...who KN0WS the job 

RETAIN AS MAYOR

X RALPH S. LOCHER DEMOCRAT

Locher for Mayor Committee. Bronį* J. Klemantowicx. Sccretary. 16S9 Meri Avenue. Cleveland, Ohio.

ĮVERTINKITE PATYRIMĄ

gerai 
vyriausybei

RAY T.

MILLER, Jr.
STATĖ SENATOR

(4-Year Term)

DEMOCRAT

ENDORSED BY . . .

Cuyahoga County Democratic Executive Committee 
Cleveland Press — CIO-AFL — Citizens League

X RAY T. MILLER, Jr.
Ray T. Miller, Chairman

15970 S. Park Blvd., Shaker Heights

GUBERNATORIAUS AR...
(Atkelta iš 3 psl.)

gi. Jie nesurado kandidato, ku
ris galėtų savo kortose turėti 
ką nors daugiau, negu Rocke- 
felleris turi, išskyrus demokratų 
partijos bilietą, kuris, žinoma, 
gana dideliam balsuotojų skai
čiui turi lemiamos reikšmės.

New Yorko laikraščiai pasako
ja, kad šįmet respublikonų ir de
mokratų rinkiminės organizaci
jos, kai palygini vieną su kita, 
tai atrodo lyg profesionalų rung
tynės su pradedančiais mėgėjais. 
Tie pradedantieji mėgėjai esą 
demokratai: taip esą pakrikę, 
nors šiaip jau demokratų "par
tinė mašina" čia turi didelę pa
tirtį ir senas tradicijas.

Demokratų kandidatas yra ir
gi garsios pavardės, tačiau New 
Yorko visuomenėje nežinomas as
muo. Tai Morgenthau, sūnus 
Roosevelto laikų finansų sekre
toriaus, kuris ir tarptautiniu mas 
tu buvo žinomas, kaip plano, kaip 
po karo turėtų būti sutvarkyta 
Vokietija (turėjo būti paversta ar
tojų ir piemenų kraštu).

Dabartinis kandidatas į guber
natorius kalba kaip vidurinės mo
kyklos mokytojas matematikos 
pamokoje. Kartais smarkiai pa
peikia oponentą, ir greit vėl at
rodo nelabai tesidomįs visais 
tais reikalais, arba tikrai mažai 
teinformuotas apie New Yorko 
valstybės tvarkymą. Visi žino, 
kad New Yorko demokratų kon
vencijoj dėl kandidatūros buvo 
didelių nesutikimų, ir kad šis 
kandidatas yra parinktas (kiti 
tiesiog sako, kad primestas) New 
Yorko burmistro Wagnerio. Wag- 
neris, nepaisant nemažos opozi
cijos prieš jį pačių .demokratų 
tarpe, pernai laimėjo gana stip
riai. Wagneris -- vokiečių kil
mės, katalikas, jo oponentas res
publikonas buvo Levkowitz, žy
das. Kadangi New Yorke žydų

balsuotojų skaičius itin didelis, 
tai pernykščiai rinkimai čia pa
liudijo, kad rinkimuose visgi par
tijos korta lemia daugiau, negu 
tautybės. Dabar Wagneris savo 
partijos kandidatą parinko ir su 
kita spėjamai stipria žydų tauty
bės korta. Rockefelleris, sako, 
turįs ir vieną "blogą kortą", 
būtent, jo išsiskyrimas su žmo
na: sako, konservatyviosios mo
terys jam to neatleidžiančios 
(nors ne jis buvo skyrybų ini
ciatorius, ir ne dėl "kitos mo
ters"). Demokratai viešai šios 
kortos nevartoja, bet iš jos šio 
to tikisi, nors bijo, kad Rocke- 
fellerio simpatinga išvaizda gali 
moteriškoje liaudyje ir atsverti 
tą skyrybų priekaištą.

Visa tai sudėjus, susidaro ga
na stipri įtampa: kokios "kortos" 
šį kartą daugiau lems. Bet spė
jimai (ir net lažybos) kalba Rocke- 
fellerio naudai, nes šis jau ži
nomas, gerai užsirekomendavęs, 
energingas, patrauklus, o prie
šininko kvalifikacijos visai ne
žinomos, kiek dabar tenka pa
matyti -- palieka menką įspūdį, 
ir kas kalba tam tikriems bal
suotojams už jį, tai tik demo
kratų partijos bilietas, kitiems 
gal ir tautybė (bet ne visiems 
net ir žydams), dar kaikuriems 
-- Wagnerio rekomendacija (pre
zidento rekomendacija išėjo silp 
na, parado metu prezidentas dau 
giausia buvo matomas besikal
bąs su Rockefelleriu, o Morgen
thau stovėjo nuošaliai, lyg pa
mirštas, o su viceprezidentu iš 
viso išėjo dezorganizaciškas ne
susipratimas ir tas visai nekal
bėjo). Dėl to ir manoma, kad 
išrinktas bus, be abejo, Rocke
felleris, klausimas tik ar pa
kankamai dideliu kaupu, kad su
sidarytų pastiprintas pagrindas 
kandidatuoti į prezidentūrą.

r
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CUYAHOGA COUNTY NON**AimtAN

JUDICIAL BALLOT 
(M** HARRY 

JAFFE
FOR

COMMON PLEAS COURT

The Cleveland Bar Association
The Cuyahoga Bar Association
The Cleveland Press
The Cleveland Plain Dealer
The Citizens League
AFL-CIO

X HARRY JAFFE
EDVARD G. KEHOt ASS'T CHM'N.. 2162 W. 67th ST.

Demokratų partijos 
rekomenduoti 

kandidatai 1962 m. 
lapkričio mėn. 6 d. 

rinkimams
BALSAVIMO BŪDELĖS ATDAROS NUO 6:30 

VAL. RYTO IKI 6:30 VAL. VAK.
a. Kad balsuoti už kandidatą, padėkit ”X” j kvadratą kai

rėje pusėje kandidato pavardės.
b. Jei balsavimo lapas suplyšta, susitepa ar klaidingai 

atžymimas, grąžinkite jį balsavimo pareigūnams ir 
gaukite kitą lapą.

VARTOKITE ”X” TIK ATŽYMINT SĄRAŠE

For Mayor
--------------------------------------------

For Statė Representative
(Vote for not more than seventeen)X RALPH S. LOCHER

Democrat X | ANTHONY 0. CALABRESE
Democrat J rFor Representative to Congress 

(20th District)
(Vote for not more than one)

X 1 JOHN F. CORRIGAN
Democrat

X MICHAEL A. FEIGHAN
Democrat

X | anne m. donnelly
Democrat

For Representative to Congress 
(21st District)

(Vote for not more than one)

X Į WILLIAM M. FEIGHAN
Democrat

X | GERALD E. FUERST
DemocratX CHARLES A. VANIK

uemocrat X į JOSEPH J. HORVATH
DemocratFor Representative to Congress

JU125LJL1UL7
(Vote for not more than one) X I JULIUS A. KRUPANSKY

Democrat
X EDVVARD CORRIGAN

Democrat X Į DAVID T. MATIA
Democrat

For Representative to Congress 
(23rd District)

(Vote for not more than one)

X I JAMES J. McGETTRICK
Democrat

X EMIL C. WEBER
Democrat

X Į CHARLES A. MOONEY
Democrat

For County Commissioner
(Vote for r.ot more than one)

X 1 ANTHONY F. NOVAK
Democrat

X FRANK M. GORMAN
Democrat

X I FRANK R. POKORNY
Democrat

For County Auditor 
(Vote for not more than one)

X i ANTHONY J. RUSSO
Democrat

x JOHN J. CARNEY
Democrat

X I CARL B. STOKES
Democrat

For Statė Senator 
(Four Year Term) 

(Vote for not more than two)

X i FRANCIS D. SULLIVAN
Democrat

X Į MICHAEL A. SWEENEY
DemocratX ANTHONY O. CALABRESE

Democrat

X RAY T. MILLER, JR.
Democrat

X 1 STEPHEN A. ZONA
Democrat

BŪK TIKRAS 
KAD BALSUOSI Už 

KIEKVIENĄ 
KANDIDATĄ 

PAŽYMĖTĄ VIRŠ 
ŽODŽIO 

"DEMOCRAT”

TEISĖTA TURĖTI
SU SAVIM ŠIAS REKO
MENDACIJAS Į BAL

SAVIMO BŪDELĘ
Democratic Executive

Committee of Cuyahoga County 
RAY T. MILLER, Chairman 

15970 So. Park Blvd., Shaker Hts., O. 
THOMAS L. TERRELL, Sec’v 

13433 Emcrson Avė.
Lakewood, Ohio

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(8)
DEGANTIS MIESTAS

Aš nežinau, kas man yra. Mama sako, kad esu 
tinginė. Bet gi aš dirbu ir dirbu. Taip sunku ištaigoj 
dirbti! Mano galva jlaugelio dalykų neneša. Aš nesu
prantu, ko jie nori iš manęs.

Atsidarau langų. Persikų medis čia pat, šakos lie
čia sienas. Tarp mėlynų žiedų suspurda paukščiukas. 
Mane ima juokas. Aš myliu pavasari! Aš myliu paukš
čiukus ir medžius. Myliu žolynus. Aš myliu saulę, kai 
pateka ir kai nusileidžia. Mama sako, kad Lietuvoj 
saulėtekis daug gražesnis. Aš neatsimenu Lietuvos: 
tik ropinėjau, kai mane čia atsivežė.

— Mare! — girdžiu tėvo balsą.

Jau užduos kokio darbo. Karvių mėšlą išgramdyt, 
ar viščiukus palesint. Neatsiliepiu. Aš myliu, kad šitą 
ūkį nupirko, čia dainuodavom ir dainuodavom. Užtat 
ir Dainorynė. Seniau žmonės būdavo linksmesni. Kad 
suvažiuos, kad dainuosim, kad imsim šokt. Ir Prano 
brolis atvažiuodavo. Aš nemyliu Prano. Nemyliu, nie
kada nemylėjau. Mama norėjo, tai išėjau. Verkdavau, 
slėpdavaus. Paskui išsimaniau užsidaryt tame kamba
rėly, kur drabužius kabina. Tėvams gerai: Pranas pi
nigų turėjo, ūkį drauge pirko. Mamai gerai, kad darbi
ninkas. O gal mamai patiko? Pranas jai teikdavosi, 
ranką pabučiuodavo. Gražus, bet man jo nereikia, šir

dis nepriima. Brolį būčiau galėjus mylėt. Bet Prano 
brolis man pasakė:

— Pranas geras, būk ir tu jam gera.
Paskui jis numirė. Toks jaunas! Reikėjo, mat, 

peršalt, reikėjo pas daktarą nevažiuot! Pykau ant vi
sų, verkiau. Širdį skaudėjo.

Skauda ir šiandien. Prano brolį užmiršau, bet širdį 
man dažnai skauda. Kvepiu, kvepiu tyrą orą, o vis 
krūtinėj, regis, kokio dugno nepasiekiu. Vis maža. 
Oro maža, saulės maža. Nubėgu prie upeliuko, tai kas? 
Kiek tenai man gražu, tiek pat ir liūdna. Nesižinau, 
kur dėtis. Jau jis nebeatvažiuoja, pas save nebekviečia. 
Aš tik patelefonuoju tam, kuris rankas, kojas išbu
čiuodavo.

— Mare, Mare! — jau jieško manęs ir mamos 
balsas.

Tai jau užduos laistyt žolynus. As_myliu farmą, 
bet nemėgstu dirbti. Gal takus lieps nušluoti? Sako, 
vėl svečių atvažiuos. Ne tokie dabar žmonės, kaip bū
davo seniau. Pikti, tuoj apkalba: Marė tokia, Marė 
taip ... Seniau vis dainuodavom. Kad gražios, kad liūd
nos lietuviškos dainos! Eisiu ir paskambinsiu vieną, 
kad širdį nustotų maudę . . . Jis irgi mano skambinimą 
mėgdavo . ..

Ne, pianinu skambinti negaliu. Išgirs mama, pra
dės rėkauti:

— Tingine tu! Ragana prakeiktoja! — Nors kur 
dėkis.

Bet aš myliu mamą. Tokia ji linksma, moka visa 
padirbti ir žmonėms gera. Visi ją myli. Kur tik ji būna, 
visi linksmi. Gal užtat ir dainuodavom . . .

Ai, kaip skauda galvą! Paukščiukas kai čiulba, 
atrodo, grąžtu gręžia. Betkoks garsas mane erzina.

Neatsiliepiau, ir mama nutilo. Manys, kad miegu. 
Pamiegoti ji man leidžia. Ji nepikta, nors daug kei
kiasi.

Neva tai tvarkau kambarius. Myliu tuos daikte

lius, per metų metus mūsų suneštus, štai — balto kau
lo drambliukas.Nušluostau dulkes, nublizginu. Pirkau 
jį mamos gimimo dienoj. Nelabai ji mėgo, bet aš mėgs
tu. štai pirmutinė mano numegzta staltiesė. Daug klai
dų. Akys vis raibo. Bet mama liepė mokytis. Ji daug 
irgi megzdavo. Išpurtau, paglostau, vėl ant stalelio 
užkloju. Dabar man galvą dažnai skauda, nebegalėčiau 
megzti.

Danguolės tai nemyliu. Mėgau iš pradžių,- kad mo
kyta, kad visa žino. Gera ponams: knygas skaito, 
mokslus pažįsta. Bet kam nagus užrietę į turtus? Dan
guolės nepakenčiu. Geriau Tony būtų Carol apsivedęs. 
Meiliai į ją žiūrėdavo, kaip į mane Prano brolis. Bet 
Antanas už mane laimingesnis. Į visokias mokyklas 
ėjo, skaito knygas ir supranta. Aš jį visko klausinėju:

— Tony, iš kur žmogus žino apie Dievą?
Tony, ei Antanai, kas šitoj storoj surašyta? Gra

ži knyga, paauksuotais krašteliais. 1
Tony, iš kur atsiranda vėjas?
— Antanai, o kaip žmonės žino, kada jie myli ir 

kada neapkenčia?
Man kartais Prano taip gaila, taip . . .
— Antanai, kodėl seniau žmonės buvo daug links

mesni? Seniau, kai aš dar už Prano nebuvau išėjus . . .
O Tony tik šaipos ir tyli, arba atsistojęs nueina. 

Retai kada su manim rimtai pasikalba.
Aš esu tamsi, kaip naktis, nemokyta, vos kelįs 

metus mokykloj tebuvusi. Aš tik Marė Bartienė, dau
giau niekas. Daugiau niekas. Aš nieko nežinau, užtat 
pavydžiu žmonėms, kurie žino.

Eisiu prie upelio, pasivaikščiosiu, apie Prano brolį 
pagalvosiu, apie anas dieneles. Bet, štai, per kiemą 
bėgant, ir pagauna man. Mama sėdi su viešnia. Pati 
ta didžioji pletkininkė! Visus Čikagos, o gal ir viso 
pasaulio, lietuvius apkalba!

— Sveika, Mare, kur gi skubi?
(Bus daugiau)
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G. ROMNEY Į MICHIGANO GUBERNATORIUS BALSUOK UŽ OHIO • TAPT • OHIO • TAPT • OHIO

Rinkimų diena -- lapkričio 6-ji 
čia pat. Ką rinksime, kam atiduo
sime įgaliojimą save ir visą vals
tiją valdyti? Prieš eidamas ati
duoti savo balsą, kiekvienas ta
tai turi rimtai pagalvoti.

Priklausantieji ar simpatizuo
jantieji kuriai partijai (demokra
tams ar respublikonams) daž
niausiai atiduoda savo balsus už 
partijos kandidatus, daug negal- 
vędami, ir nepaisydami kandida
to asmenybės. Man atrodo, kad 
ne partijos bilietas, o asmenybė 
lemia valstijos gerbūvį, nes par
tijos bilietas nėra laidas į gerus 
valstybininkus.

Į Michigano valstybės guber
natorius demokratai antram ter
minui nominavo dabartinį guber
natorių John Swainson, o respub 
likonai prisikalbino George Rom
ney. Respublikonai šį kartą į gu
bernatorius pasirinko žymiai di
desnio kalibro vyrą negu demo
kratai. Dabartinis Mich. guber
natorius John Swainson, mano 
galva, yra pasiekęs aukščiausią

savo politinės karjeros, laipsnį, 
o George Romneygubernatoriaus 
kėdė gali būti pirmutinis laiptas 
į Amerikos prezidentus.

1961 m. jis išrenkamas Mich. 
valst. konstitucinės konvencijos 
viceprezidentu. Jis aktyvus įvai 
riaušių jaunimo, labdaros, sppr-
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Detroito lietuvių komitetas rėmimui George Romney j Michigan 
gubernatorius. Sėdi iš kairės: F. Motuzas, J. Uvick ir M. Sims. Sto
vi: V. Pauža, A. Ambroze, V. Urbonas ir J. Gaižutis.

FRANK R.

POKORNY
IŠRINKU BOS TAFT

r Re-elect Frances P.

BOLTON
FOR CONGRESS

Bolton for Congress Committee 
Kenneth J Sims Chairman j

293 E 214th St Euclid 23 0 Ą

Neighborhood
Offices...

Main Office:
813 EAST 185th STREET 

St. Clair Office:
6235 ST. CLAIR AVENUE

Euclid Office:
25000 EUCLID AVENUE 

Lake Shore Office:
26000 LAKE SHORE BLVD.

George Romney prosenelis yra 
buvęs Prūsų karininkas. Jo tėvai 
vykstant maištui, buvo pabėgę iš 
Amerikos į Meksiką, kur jis 1907 
m. gimė. Grįžus Amerikon, vos 
7 metų "vyras" padeda tėvams 
ūkio ir virtuvės darbus dirbti. 
Vidurinę mokyklą pradėjo lanky
ti jau sulaukęs 15 metų. 1927 m. 
įstojo į Utah universitetą, o jau 
1929 m. dirba kaip tarifų specia
listas Washingtone ir lanko 
George Washington universitetą. 
Ir taip metai po metų G. Romney 
pradeda lipti aukštyn ir aukštyn.

1939 m. G. Romney yra gene
ralinis vadovas automobilių ga
mintojų sąjungos Detroite, o 1941 
m. jau jis vadovaująs direktorius 
karinėje gamyboje, gumos racio- 
navime ir vyrų darbo jėgos ko
misijos narys. 1943 m. preziden
to Roosevelto už sumanumą ir 
nuopelnus karinėje gamyboje ap
dovanojamas premija ir garbės 
pažymėjimu. 1944 m. skiriamas 
U.S. karinės produkcijos tarybos 
direktorium. 1950 m. iš valsty
binės tarnybos pasitraukus, kvie
čiamas Nash-kalvinator. bendro
vės viceprezidentu, o 1954 m.-- 
American Motors prezidentu.

to, ekonominių ir religinių orga
nizacijų komitetų, komisijų ir 
tarybų narys.

Jo kuklumas, energingumas, 
prieinamumas, orientacija, hu
maniškumas žavi ir patraukia 
visus. Atrodo, kad populiares
nio ir aktyvesnio asmens į gu
bernatorius Michigano valstija 
neturi. Jo kandidatūrai remti yra 
susikūrę bene 23 komitetai iš įvai - 
rių tautybių. Žinoma, neatsiliko 
ir lietuviai. George Romney kan
didatūrą remia ir Detroito dien
raščiai Detroit News ir Detroit 
Free Press, beveik kasdien skir
dami ilgus vedamuosius, pažymė - 
darni, kad tik šis vyras tegali iš
vesti Michigano valstiją iš eko
nominės anarchijos ir sumažin
ti nedirbančiųjų skaičių. Todėl 
atiduokime už jį savo balsus ir 
leiskime jam paaukoti savo ma
giškus sugebėjimus valstijai, o 
kartu ir mūsų visų gerbūviui.

K. Jurgutis

STATĖ 
REPRESENTATIVE

prityrusį
įstamtimdavystėje

Jį remia:
• Cleveland Plain Dealer
• AFL-CIO
• Ohio Civil Service Emp- 

loyees Assn.
• Brotherhood of Locomo- 

tive Engineers
• Cosmopolitan Democratic 

League
• Cuyahoga County Democ

ratic Executive Committee
• Citizens League

X F. R. POKORNY
Irene Kleppel, Soc. 
11912 Buckey Road

KAS YRA WILLARD BROWN?

AUGANČIOS VALSTIJOS 
VALSTYBININKĄ

Šiais metais jūs gaunate papildomą Kongresui balsą. 
Padarykite, kad jis liktų svarus.

Balsuokite už pažangą * Balsuokite
už respublikonus

VOTE x Robert Taft, Jr.
FOR UNITED STATĖS CONGRESSMAN-AT-LARGE

Iss’d by Taft for Cong. Comm., 632 Dixie Term. Bldg., Cin. 2, 0.
Robert F. Groneman, Chr., 975 Delight Dr., Cin. 38, 0.

BRIGHTON KEPYKLA
2457 W. 46 PI. 
CHICAGO, ILL.

Tel. VI 7-1250
Savininkas

Feliksas Mackevičius
Čia gausite europietiškai keptos duonos — pyra
gaičių — tortų — galite užsakyti vestuvėms ir 

kitokiems parengimams.

KVIEČIKME PRADĖTI TUPIU PIS MUS!
MOKAME UŽ BONU 

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMUS VIS NAUIOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
CHICAGO PHONE ...............242-4395
SUBURBAN PHONE .............656-6330

Trys paskutiniai Clevelando 
burmistrai -- Lausche, Burke ir 
Celebrezze --buvoadvokatai. Jie 
visi buvo geri administratoriai ir 
praktiški žmonės. WillardBrown 
irgi yra advokatas --teisės laips
nį jis įgijo viename garsiausių 
Amerikos universitetų -- Yale, 
kurį baigė 1941 metais. Tačiau, 
užuot metęsis į advokatūrą, jis 
tų pačių metų rudenį įstojo sa
vanoriu į aviaciją. Pabaigęs avi
acijos mokyklą, jis kurį laiką 
buvo skraidymo instruktorium, 
o 1943 metais perėjo į aktyvią 
tarnybą ir buvo perkeltas į Eu
ropą. Tų pačių metų birželio 
mėnesį jis dalyvavo Kiehlio bom - 
bardavime, kurio metu vokiečiai 
numušė 15 iš 70 tą laivyno bazę 
bombardavusių amerikiečių lėk
tuvų. Numuštųjų skaičiuje buvo ir 
aviacijos generolo Forest lėktu
vas, kuriame skrido ir Brown. 
Iš 17 lėktuvo įgulos narių išsi
gelbėjo tik vienas: Nillard 
Brown. Jis su savo parašiutu 
įkrito į Baltijos jūrą, kelis ki
lometrus J šiaurę nuo Kiehlio. 
Keletą valandų paplūduriavęs 
Baltijos vandenyse, Brown bu- 
vos išžvejotas vokiečių pakran
čių sargybos ir paimtas į ne
laisvę. Po nepasisekusio ban
dymo pabėgti tų pačių metų ru
denį, jis ryžosi bandymą pakar
toti 1945 metų pavasarį, ir šį 
kartą jam pasisekė. Pabėgęs iš 
nelaisvės, jis tuojau įstojo į gar
siojo generolo Patton armiją ir 
netrukus suėjo į sąlytį šu iš ry
tų slenkančiais raudonosios ar
mijos daliniais. Tada jis savo 
akimis pamatė, kas yra bolševi
kai, ir . suprato, kad jų grėsmė 
laisvajam pasauliui yra didesnė 
už visas iki šiol buvusias grės - 
mes. Kaip ir generolas Patton, 
VVillard Brown galvojo, kad rei
kia atsisakyti nuo nesąlyginio 
vokiečių pasidavimo reikalavi
mo ir panaudoti jų kariuomenės 
likučius prieš bolševikus. Deja, 
prezidentas Rooseveltas apie tai 
nenorėjo nė girdėti.

1948 metais išėjęs į atsargą, 
VVillard Brown grįžo į Clevelan- 
dą 1949 metais ir tuometinioCle
velando burmistro Burke buvo 
paskirtas Clevelando Miesto Tei
sių Skyriaus Direktoriaus padė
jėju, kuriuo išbuvo iki 1952 metų. 
Pasitraukęs iš Clevelando mies-

W. W. Brown

to valdybos, Brownporą metų ver
tėsi advokato praktika, o 1955 
perėjo į Graphite Bronze Bend
rovę, kurios direktorium išbu
vo iki šių metų pavasario, kai 
nutarė kandidatuoti į Clevelando 
burmistrus. Kaip aktyvus anti- 
komunistas, VVillard Brown yra 
vienos stambiausių antikomunis
tinių organizacijų -- Institute of 
American Strategy -- direkto
rius.

Didmiesčio burmistras neturi 
reikalų nei su Chruščiovu, nei su 
Castro. Tačiau jo, kaip miesto 
žymiausio piliečio, reikšmė lais
vojo pasaulio kovoje su komuniz
mu yra labai didelė. Todėl mums 
visiems, kurie tos kovos dvasia 
kvėpuojame, yra labai svarbu, 
kad busimasis Clevelando bur
mistras ne tik turėtų gero admi
nistratoriaus savumų, bet i r aiš
kų prieš komunistinį nusistatymą 
kurį visuomet ir visur nesvyruo
damas reikštų.

Julius Smetona

NEPAMIRŠKITE
LAIKU 

ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

ATSILYGINKIME
UŽ GYVENIMĄ, 

PAŠVĘSTA VISUO
MENĖS TARNYBAI

RALPH J.

PERK
For

County Auditor

KLAUSIMAS AIŠKUS — PASIRINKIMAS 
JŪSŲ — KURĮ JŪS NORITE —

John J. Carney, dabartinis apskrities revizorius, pa
laikė stambius nekiln. turto savininkus, numažindamas jų 
mokesčius keliais milijonais dolerių, jų naštą perkeliant 
ant namų savininkų. Carney aukštesni nekiln. turto mo
kesčiai pakėlė ir nuomų kainas.

— arba —
RALPH J. PERK, dabar einąs penktą kadenciją mies

to taryboje, kuris buvo nepriklausomu, drąsiu balsu toje 
miesto vyriausybės srityje.
PERK be paliovos balsavo prieš 1.9 mokesčių padidinimą. 
PERK balsavo prieš mokesčių padidinimą ir anksčiau.
PERK vadovauja akcijai už autobusų tarifų sumažinimą 

seneliams.
PERK vadovauja akcijai prieš oro ir vandens teršimą. 
PERK vis kovoja prieš g’azo ir elektros kainų didinimą. 
PERK jūs visad rasite kovojanti namų savininkų pusėje. 
PERK yra palaikomas Cleveland Plain Dealer, Cleveland 

Citizens League, 18 D. Clevelando savaitraščių ir 
daugelio svetimomis kalbomis leidžiamų laikraščių.

ŽIŪRĖKITE Į BALSAVIMO LAPELĮ IR 
PADĖKITE X Už RALPH J. PERK.

X RALPH J. PERK

County Auditor
The Homeowners and Taxpeyers Conini., Frank Bartnikovvski, 

6217 Francis Avė.

RE-ELECT

DAVID T. MATIA
STATĖ REPRESENTATIVE

Turi kvalifikacijas, sugebėjimus ir savistovumų, 
kad tinkamai patarnauti Cuvahogos apskrities 

gyventojams.

Re Elect — For Statė Representative

X | DAVID T. MATIA
I) E M O C R A T

Issued by P. T. Matia, 629 Euclid Avė., Cleveland, Ohio
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” Rinkite buhalterį * 
buhalterio vietai”

Rinkite

THOMAS E.

FERGUSON
TREASUSER OF STATĖ

Išsimokslinime ... Patyrime daugiausiai 
KVALIFIKUOTAS vyras toms 

pareigoms.

EDWARD KATALINAS, 83 15 Medina Avė.

Teismas, reikalingas moters teisėjos

Balsuokite už

Alfia Elizabeth

MIANO
For Judge

O F

Juvenile Court
• Amžius: 42 metų.
• Prityrusi advokatūroje.
• Buv. prokuroro padėjėja.
• Buv. atstovė ir tarnautoja IUE-AFL-CIO.
IŠSILAVINIMAS: Baigusi psichologijos, teisių ir kalbų 
aukštąjį mokslą.
Mažemečiai patekę teisme, reikalingi moters supratimo 
ir simpatijų.

X Į Alfia Elizabeth MIANO
MiAMO for Judge Committee Mrs. Violet Szabo, Chairman, 

30249 Jackson Road, Ch. Falls, Ohio

SAVO VIETOJE ... IŠRINKITE

FRANK J. GORMAN
JUDGE Juvenile Court

Atstovų Rūmų narys, praktikuojąs 
teisininkas, 5 vaikų tėvas, IT Pas. 
karo veteranas. Buvo mažamečių 
namu prižiūrėtojas. Baigęs — Ca- 
thedral Latin, John Carroll Univer- 
sity, Ph., B., Western Reserve Uni- 
versity, L. L. B.
Remia m a s : Citizens League — 
”WeIl Qualified”, A. F. L. - C. I. ()., 
The Cleveland Press.
The Press sako: ’Tš septynių (kan
didatų) Frank J. Gorman geriausia 
tinka tai vietai”.

X Į FRANK J. GORMAN
Ilank Nowak — J. Boyd -r— Chmn., Leader Bldg.

BENDRUOMENE AKTUALIAISIAIS 
REIKALAIS

Lietuviškas mūsų gyvenimas, 
nors ir neatlaidžiai išeivijos ap
linkybių sąlygojamas, turi savo 
tėkmę. Tiesa, didieji tautiniai 
mūsų tikslai šioje tėkmėje ne
sikeičia, bet visados reikia su
sikalbėti dėl priemonių, kurios 
mūsų pačių pasirenkamos. Tiks
lai visur tie patys, nes visi nori
me laisvės savo tėvų žemei ir 
norime liktis svetur gyvąja savo 
tautos dalimi^ priemonės gali 
įvairuoti, nes jos gali kisti kar
tu su kintančiu laiku.

Tad natūralu, kad Lietuvių 
Bendruomenė organizacinėj savo 
santvarkoj yra numačiusi kelius, 
įgalinančius ją kalbėtis dėl prie
monių, kurios geriausiai vestų 
į tikslus. Šiam reikalui ji turi 
reguliariai šaukiamus savo sei
mus, taip pat praktikuoja ir va
dovybių pasitarimus, kurie nėra 
formalūs, bet naudingu būdu pri
sideda prie nuomonių subencfri- 
nimo.

Sąlygos teleidžia daugiausia tik 
PLB valdybos ir Kanados bei JAV 
bendruomenių vadovybių pasita

rimus. Toks pasitarimas dabar 
įvyko 1962 spalio 27-28 dienomis 
Toronte, Kanadoj, kuriame daly
vavo PLB valdybos nariai pirm, 
dr. J. Sungaila, J. Matulionis, J. 
Kralikauskas, Čiuplinskas, PLB 
kultūros tarybos pirm. dr. J. 
Puzinas, Kanados LB krašto val
dybos nariai pirm. dr. P. Luko
ševičius, dr. J. Šemogas, poli-; 
tinio komiteto pirm. J. Kardelis, 
kultūros fondo atstovai pirm. kun. 
J. Borevičius ir dr. H. Nagys, 
JAV LB centro valdybos nariai 
pirm. J. Jasaitis, V. Adamkavi
čius, Z. Dailidka, JAV LB Tary
bos pirm. St. Barzdukas ir kul
tūros kongreso komiteto pirm. P. 
Gaučys.

Šio bendro posėdžio tarimai iš
reikšti čia dedamu pranešimu, 
kuris buvo sutartas visų jo daly
vių. Posėdis taip pat nusiuntė 
telegramą JAV Prezidentui ry
šium su paskutiniųjų dienų tarp
tautinės politikos įvykiais. Taip 
pat telegramomis į savo kraštų 
vyriausybes kreipiasi JAV ir Ka
nados bendruomenės.

S.B.

MASTICS
FOR
Statė 

Representative
Primary Endorsements:

Cleveland Press 
Cleveland Plain Dealer 

Call & Post 
"Preferred” by 

The Citizens League 
Rairoad Brotherhoods

X [ GEORGE E. MASTICS
L. DeGrandis, Sec’y., 9604 Elsmere Dr., Parma, Ohio

J. Skelly, Chairman

POSĖDŽIO NUTARIMAI
PLB Valdyba ir Kanados bei 

JAV Lietuvių Bendruomenių va
dovybės bendrame posėdyje spa
lio 27 dieną Toronte, apsvarstę 
gyvenamojo momento aktualiuo
sius reikalus, sutarė:

I. KULTŪROS KONGRESO REI ► 
KALU.

Kultūros kongresai, telkią lie
tuvių išeiviją specialiai lituanis
tinio švietimo ir kultūros rei
kalams planuoti bei svarstyti, tu
ri tapti Lietuvių Bendruomenės 
tradicija.

Susipažinę su antrojo Kultū
ros Kongreso, įvykstančio lap
kričio 22-25 dienomis Chicago
je, programa ir pasirengimais, 
rado kad jo svorį reikia telkti į 
pagrindinį klausimą, būtent į PLB 
Kultūros Tarybos formuluotų ar
timiausių kultūrinių uždavinių 
ryškinimą bei vykdymą, sudarant 
sąlygas šio klausimo diskusijoms 
tiek kongreso plenume, tiek sek
cijose.

Atsižvelgiant į lietuvių išeivi
jos rūpesčius ir aspiracijas,atei
ties kultūros kongresų planavimą 
ir vykdymą pavesti PLB Kultū
ros Tarybai. Kultūros kongresų 
sėkmingumui užtikrinti kiekvienu 
atveju parinkti vieną kurį nors 
pagrindinį klausimą ir kongreso 
programą skelbti iš anksto. Į 
programos vykdymą traukti 
kiek galima daugiau jaunosios kar
tos akademikų ir kultūrininkų.

Su apgailestavimu konstatuo
dami žalą daugiausia asmeninių 
ginčų, kilusių ryšium su Antro
jo Kultūros Kongreso rengimu, 
tačiau atsižvelgdamas į kultūros 
kongresų reikšmę lietuvių išei
vijos gyvenimui, kviečia JAV ir 
Kanados lietuvius šiame kongre
se dalyvauti.

Ų. PLB SEIMO REIKALU

Apžvelgę PLB Valdybos pa
rengiamuosius PLB II-jo Seimo 
darbus, konstatuoja, kad 1963 m. 
rugpiūčio 30 - rugsėjo 1 d. To
ronte, Kanadoje, vykstantis sei
mas apims organizacinius, stu
dijinius, kultūrinius, finansinius 
ir politinius PLB uždavinius ir 
prašo visų kraštų bendruomenes 
aktyviai ir intensyviai Seimui 
rengtis.

III. PLB KULTŪROS TARYBOS 
REIKALU

Susipažinę su PLB Kultūros 
Tarybos planais ir jų vykdymu, 
šios Tarybos steigimą laiko reikš 
mingu bei pozityviu reiškiniu ir 
pageidauja iš jo organizacinių bei 
koordinacinių pastangų ypačiai 
lietuvių mokslo, kultūros darbo ir 
lituanistinio švietimo baruose.

IV. LIETUVIŲ LAISVĖS KO
VOS REIKALU

Konstatuodami PLB reikšmin
gą įnašą Lietuvos laisvės kovai, 
randa būtinu dalyku šį darbą ko
ordinuoti ir jam vadovauti. To
dėl prašo PLB Valdybą atlikti 
studijinius ir parengiamuosius 
darbus PLB Politiniam Komitetui 
steigti ir šį klausimą pateikti 
PLB Seimui.

Atkreipia ypatingą dėmesį į 
JAV LB išskirtinę veiklos padė
tį ir prašo JAV LB organus su
intensyvinti Lietuvos laisvės ko
vos pastangas ir lėšų telkimą.

V. BENDRADARBIAVIMO SU 
KRAŠTU REIKALU

Esamomis sąlygomis bendra
darbiavimas su okupuotąja Lie
tuva, kaip kenkiąs Lietuvos lais
vės kovai yra smerktinas. Bet 
su dideliu dėmesiu ir džiaugs
mu sutinka visus tuos kūrybinius 
laimėjimus, kurie pasiekia lais
vojo pasaulio lietuvius kaip pa
vergtųjų lietuvių kūrybinis pa
sireiškimas, prasiveržiąs pro 
okupanto varžtus.

VIENINTELIS KANDIDATAS SU TEISINE PATIRTIMI
IŠRINKITE JUDGE RICHARD T.

COLE
KANDIDATĄ Į

JUDGE SUPREME COURT OF OHIO
Dabartinį Springfieklo miesto teismo teisėją gavusi 
pirmąją premiją iš teisininku sąjungos už susisiekimo 
teismo programos nustatymą.
Buvęs Springfieldo miesto prokuroras ir teisėjas.
Vedęs, penki vaikai. II Pas. Karo veteranas.
YMCA Tarybos narys. Bažnyčios komiteto narys. 
Šeimų Globos Komiteto narys.

J. Eterovich, 294 E. 262, Sec. La\vyels For Cole

VOTE FOR

LEONARD P.

FRANKS
for JUDGE of

JUVENILE COURT
A family man, born and 
raised in old Newburgh, 
ųualified, experienced, 
Endorsed democrat.

T. Panek, Chairman

DIRVA METAMS 
KAINUOJA TIK 

1O DOLERIU
K

For Good Government
E L E C T

ANTHONY J.

RUSSO
STATĖ REPRESENTATIVE

DEMOCRATIC

ELECTION NOVEMBER 6, 1962

VOTE FOR
ANGELO I.

GAGLIARDO
FOR

Judge Juvenile Court 
(Cuyahoga County) 

Non-Partiean Judicial Ballot

TUESDAY, NOVEMBER 6,1962
•J'

X 1 Angelo J. Gagliardo
J.A.Kater Sec’y 833 Worton Park Dr. Cleveland 24,Ohio

GERAI VYRIAUSYBEI 
perrinkite

JOHN J. CARNEY FRANK M. GGRMAN
COUNTY AUDITOR COUNTY COMMISSIONER

JOHN J. CARNEY

Balsuokite 
už geriausiai 

kvalifi
kuotus
—o—

Balsuokitev uz 
demokratus

FRANK M. GORMAN

Jų perrinkimas rekomenduojamas žemiau išvardintu 
apskrities pareigūnu;

WILLIAM P. DAY
County Commissioner

HENRY W. SPEETH
County Commissioner 

JOHN T. CORRIGAN 
Prosecuting Attorney

EMU J. MASGAY 
Clerk of Courts, Common Pleas

JOSEPH M. SWEENEY
Sheriff

FRANK S. DAY
County Recorder

FRANK M. BRENNAN
County Treasurer

ALBERT S. PORTER
County Engineer

DR. S. R. GERBER, County Coroner

Nėra pakaitalo patyrusiems
RINKIMŲ DIENA, ANTRAD., 1962 LAPK. 6

JOHN McKENNF.Y, Chairman'
Countv Officials Committee, 14808 Clifton Blvd., LakevvoodI:------------------------- ------------------------------
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• ALT Clevelando sky

riaus atstovų susirinkimas 
įvyks lapkričio 4 ck, 12 vai. 
Lietuvių salėje. Darbotvar
kėje: 1. Susirinkimo atida
rymas, prezidiumo sudary
mas, skyriaus valdybos pra
nešimas, ALTo Centro Val
dybos atstovo dr. Pijaus 
Grigaičio pranešimas iš 
Centro Valdybos veiklos ir 
kt.

Visi organizacijų atsto
vai kviečiami atvykti. Cle
velando liet, visuomenė, ku
ri domisi ALTo veikla, taip 
pat kviečiama atsilankyti.

PRUDENCUA BIČKIENE,Chi
cagos Lyric Operos solistė, madų 
parodos metu Clevelande žavės 
svečius ne tik madų atrakcijomis, 
bet ir žavia daina.

* Š. AMERIKOS PABALTIE- 
ČIŲ SPORTO FEDERACIJOS me
tinis suvažiavimas vyksta lapkri
čio 3 d. Čiurlionio Ansamblio na
muose.

Suvažiavimą rengia FASK’as. 
Vakare suvažiavimo dalyviams 
ruošiama uždara vakarienė.

• Respublikonu kandida
tas j JAV senatorius JOHN 
M. BRILEY praneša, kad 
išrinkus į Senatą, jis nedel
siant atidarys įstaigą Cle
velande, kur kiekvienas pi
lietis galėtų kreiptis į jį rū
pimais klausimais.

SLA broliško bendravimo 
vakaras

Tarpusavio sugyven i m o 
darna ir broliškas bendra
vimas visų su visais, mūsų, 
gyvenančių po svetimu dan
gumi, tautinio išsilaikymo 
pagrindas. Ir SLA broliško
ji šeima, tais kilniais prin
cipais grindžia savo veiklą. 
Tuo pačiu siekiu, SLA 14 
Kuopos valdyba, lapkričio 
10 d., šeštadienį, Lietuvių 
salės namuose ruošia vaka- 
rą-subuvimą, su Įdomia me
niška programa ir vaišėmis. 
Vakaras .skiriamas susipa
žinimui su Kanados lietu-

LAPKRIČIO MĖN. 4 D., SEKMADIENI, 4 V. PO PIETŲ,
/

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIA

MADŲ PARODĄ
Pamatysite naujausius dieninius ir vakarinius rūbus.

Rūbų demonstravime dalyvauja: soliste P. Bičkienė, kuri mums

ir padainuos ir Chicagos, Cicero bei Clevelando ponios — mėgėjos

ir profesionalės.
Visos ir visi — ir vyrams pravartu pamatyti — kviečiami atsi-

lankyti. Saldumynai ir kava nemokamai.

nęs pasaulio teisinę situa
ciją, užsienio politiką ir ko
munistinės agresijos sukur
tus faktorius, kurių pasėko
je milijonai pavergtų tautų 
kelia naujas laisvės ir žmo
gaus teisių problemas. Taip, 
jis nėra ir toms problemoms 
svetimas.

A

Pelnas skiriamas senelių namų P u t n a m e statybai.

Kvietimus galima gauti pas: S. Stasienę, A. Neimanienę, R. čiu-

berkienę, A. Alkaitį, Dirvoje ir Lietuvių Prekybos Namuose, nuo 2

vai. prie įėjimo. Bilietai po 2 dol.
Ruošia: Marijos N. P. Seserų Rėmėjų 

Clevelando Skyrius.

viais, kuriuos šį kartą at
stovaus Toronto SLA 236 
kuopos narių būrelis, pir
mininko S. Jokūbaičio vado
vaujamas. Subuvimas, kaip 
numatoma, dalyvaus ir kitų 
Ohio valstijos SLA kuopų 
veikėjai bei jųjų kviestiniai 
svečiai. Sueiga bus tuo reik
šmingesnė, kad ją pagerbs 
savo dalyvavimu Povilas P. 
Dargis, SLA prezidentas.

S u s ivienijimas Lietuvių 
Amerikoje po savo vėliava 
burdamas visus lietuvius be 
politinių bei pasaulėžiūrinių 
skirtumų, į ruošiamą vaka- 
rą-pobūvį kviečia visus Cle
velando tautiečius ir tau
tietes. Tarpe įvairaus am
žiaus, svečių ypatingai bus 
laukiamas mūsasis atžaly
nas, nes svečių iš Kanados 
daugumą sudarys taip pat 
jaunimas, kuriam bus ma
lonu susitikti su mūsų jau
nimu, užmegsti pažintis, bi
čiuliškoje nuotaikoje pa
bendrauti.

Įėjimas — auka su vai
šėmis tik $2.00 asmeniui. 
Mielų svečių patogumui 
įėjimo ženklus prašoma įsi
gyti iš anksto Baltic krau
tuvėje ir Lietuvių Klube, 
darbo valandomis. Sueigos 
vakare — Lietuvių Salės 
kasoje. SLA 14 Kuopos lap
kričio 10 d. vakaras — visų 
Clevelando lietuvių bend
ras vakaras. Bendraukime 
visi su visais!

• Ralfo 55 skyriaus vice
pirmininko Kazio Gaižučio 
pranešimas apie Balfo sei
mą Įvyks š. m. lapkričio 4 
d. šv. Jurgio parapijos sa
lėje tuoj po pamaldų — 
11:30 vai.

Šiame posėdyje dalyvau
ja visų trijų skyrių valdy
bos ir naujas Balfo direk
torius clr. VI. Ramanaus
kas, kuris beabejo irgi tars 
savo žodį apie tolimesnę 
šiame mieste Balfo veiklą.

Posėdis viešas, todėl pra
šomi dalyvauti visi, kas no
rėtų pasiklausyti šių prane
šimų.

Balfo 55 sk. valdyba
• Baltijos tautų radijo 

programa pradedama trans
liuoti pirmadienį, lapkričio 
5 d., 8 vai. vak. per WXEN- 
FM radijo stotį (banga 
106.5 mgc.). Radijo progra
mos vedėjas Juozas Stem- 
pužis.

• Ralph S. Locher, kan
didatas Į Clevelando bur
mistrus, yra gimęs Europo
je ir supranta ateivių pro
blemas. Jis jau ilgą laiką 
tarnauja miesto vadovybėje 
ir yra Įrodęs savo adminis
tracinius sugebėjimus. Ji 
remia Clevelando spauda ir 
Įtakingos miesto organiza
cijos.

Madų paroda
Viliojanti pirmiena Cle

velande — madų paroda jau 
yra sužadinusi nemažo susi
domėjimo. Atsilankiusieji, 
atrodo, patirs daug įvairių 
Įspūdžių ir susipažins su 
daugeriopais pavaizdais.

Iš Chicagos rengiasi stoti 
čia modeliais patyrios žino
vės ir mėgėjos: solistė Pr. 
Bičkienė — tiek tualetams 
rodyti, tiek dainuoti, dantų 
gyd. P. Vaitaitienė, A. Vai- 
taitytė, E. Kučiūnienė, St. 
Olšauskienė, M. Meškaus- 
kaitė, M. Remienė, aiškin
toja Br. Jameikienė ir kt. 
Be to, ištisoje pavyzdžių ei
lėje figūruos ir clevelandie- 
tės.

Jeigu Chicagoje jau Įro
dyta, kad tokios parodos 
sėkmingai konkuruoja su 
amerikinėmis, tai Clevelan
de laukiamoji paroda, kad 
ir be ypatingų pretenzijų, 
bus žymiai platesnio masto.

Pagirtinas svarbiaus i a s 
parodos tikslas — senelių 
namų Putname statybai pa
remti.

• Locher mano, kad Cle
velandas žengia pirmyn.

Oficialiai stodamas Į rin
kiminę kampaniją, Cleve
lando burmistras Ralph S. 
Locher skaičiais apšaudė 
opoziciją, įrodydamas, kad 
Clevelandas visose srityse 
žengia pirmyn.

Clevelandas iregistr a v o 
10,700 naujų darbų, bedar
bių skaičius yra žemesnis, 
palyginus su valstybės vi
durkiu.

44 naujos įmonės Įsikūrė 
praeitais metais, gi 546 ben
drovės praplėtė savo veiklą.

Statyba pasiekė naujų 
rekordų.

Re-elect Frances P.^

BOLTON
FOR CONGRESS

Bolton for Congress Committee 
Kenneth J Sims. Chairman K 293 E 214th St Euclid 23 0

Neabejojame, kad šv. 
Jurgio parapijos salėje len
gvai tilps visi suinteresuo
tieji.

• Vytautas Januškis, Be- 
nedictinų gimnazijos atle
tas — futbolistas buvo at
žymėtas vienu geriausiai 
pasižymėjusiu futbolo sezo
no žaidėju.

• Muz. Alfonsas Mikuls
kis, Čiurlionio Ansamblio 
repeticijos metu, Spalio 28 
d., buvo visų ansambliečių 
vardu pagerbtas jo vardinių 
proga.

Po repeticijos, ansamblie
čiai dar buvo varduvininko 
ir p. Onos Mikulskienės pa
vaišinti jų namuose.

• Ohio saugumo pareigū
nai 70,6', dauguma pasisa
kė už Lavvsono Įneštą Įsta
tymo pakeitimą dėl parda
vinėjimo teisių sekmadie
niais.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS► HOME ANO J
REMOOEUNG LOAN3 1

IX TOWX OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUOS & SON

GERI NAMAI
3 miegamųjų, 2 aukštų, 

vienos šeimos su dviem ga
ražais ir labai dideliu skly
pu, švarus namas.

Labai švarus ir modernus 
1 miegamas žemai ir 2 vir
šuj, gražus sklypas, gara
žas.

Namas su ekstra sklypu, 
geram stovyje.

Dviejų šeimų 5-5, gara
žai- Geriausiame stovyje.

Senesnis 4 šeimų namas, 
plytinis, prašo tik $23,000. 
Geros pajamos.

Visai naujas 6 šeimų, 
plytų, geros staty-

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 1*1763

936 Eaut 185 SI.
KE 1-7770

minėti namai yra 
parapijos rajone. Be

gražių 
bos.

Visi 
naujos
to turime sklypų.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti, 
ar sustoti
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 St. IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

Ralph J. Perk — į 
apskrities revizorius

Cuyahoga apskrities tau
tybių grupės palaiko R. ,J. 
Perk kandidatūrą ne vien 
dėl to, kad jis turi didelį 
patyrimą kovoje už miesto 
gyventojų interesus, bet ir 
todėl, kad jis aktyviai reiš
kiasi tautinėse grupėse ir 
jų jungtinėse organizacijo
se. Tat nedvejodami atiduo
kime balsą už Ralph J. Perk 
— apskrities revizoriaus 
vietai.

Vote for Ralph J. Perk 
for County Audi t ori

Alfia Elizabeth Miano,
siekianti mažamečių teismo 
teisėjos vietos per lapkričio 
6 d. rinkimus, yra gerai iš
silavinusi, aukštąjį mokslą 
atsiekusi moteris. Ji yra 
tarnavusi įvairiuose teisi
niuose postuose unijose ir 
kovojusi su komunistų įta
ka per ištisą eilę metų.

Priklauso daugeliui orga
nizacijų ir pasižymėjusi sa
vo veiklumu visuomenėje.

• George E. Mastics, jau
nas Clevelando teisininkas, 
kandidatuoja Į Ohio ValstN 
jos atstovo vietą lapkričio 
6 d. rinkimuose.

G. E. Mastics parinktas 
Clevelando spaudos, tauty
bių organizacijų geriausiu 
kandidatų dėl jo pasižymė
jimo teisių srityje, dėl jo 
gyvos ir .nepailstomos veik
los įvairiose visuomenės or
ganizacijose.

G. E. Mastics buvo vienu 
iškiliausių mokinių viduri- 
niose ir aukštosiose teisių 
mokyklose. Jis yra baigęs 
ir karinę akademiją. Vedęs, 
augina 3 dukras.

Jo politinėje programoje 
pabrėžiama opozicija nau
jiems valstijos mokesčiams. ■ 
Jis turi sveikų ir originalių 
idėjų valstijos biudžetui pa
pildyti. neužkraunant mo
kesčių naštos gyventojams.

• Robert Ta f t .Ir., pagy
vinęs priešrinkiminę kam
paniją, reprezentuoja gabią 
amerikonų jaunąją politikų 
kartą, jau nuo 1955 metų 
vadovaudamas respubliko
nų daugumos grupei Ohio 
atstovų rūmuose. Ir kaip 
toks, jis įrodė savo savaran
kišką galvojimą, sugebėji
mus vadovauti, inteligenci
ją ir atsakomybės jausmą.

Kaip teisininkas, jis yra 
susipažinęs ne tik su eko
nominėmis pro blemomis. 
bet kartu pilnai įsisąmoni-

Dirva metams 
tik $lo. oo

-i

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės Į vieną iŠ seniau
sių apdraudos Įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock 'Casualty 
Co’s” duoda 15-25 G nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
Įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Cleveland 
Crust Companu

TO NEW GAR BUYERS
Stop and consider how much you 

can save by Financing your car at our 
Rate of $lj per $100 per year. Let us 

prove that we can save you money!

Visit any of our convenient 71 offices or
PHONE CHerry 1-0875

✓



DIRVA
Nr. 127 1962 m. lapkričio 2 d.

KAS IR KUR?
9 Neringa Railaitė, Br. 

ir D. Railų dukra, iš Los 
Angeles, Kalifornijos, ilges
niam laikui atvykusi Į Bos
toną pas gimines dr. M. ir 
J. Gimbutus, šiuo metu vie
ši New Yorke pas A. ir S. 
Mackevičius.

• Dr. Vaclovas Paprockas 
New Yorke užsiprenumera
vo Antano Smetonos mono
grafiją, įmokėdamas 25 do
lerius ir tuo papildydamas 
garbės prenumeratorių ei
les.

• Ona Tercijonienė-Put- 
vinskaitė, dr. V. Tercijono 
žmona, eidama gatve pasly
do ir susilaužė koją. Pagul
dytą į Liuteronų ligoninę 
Brooklyne sveiksta.

• Dr. J. Kazickas, Neries 
bendrovės direktorius, važi
nėjęs du mėnesiu po Euro
pą prekybos reikalais, grįžo 
į New Yorką.

• D. Kuraitis, iš Chica
gos, praeitą savaitgalį lan
kėsi New Yorke, kur papa
sakojo savo kelionės įspū
džius po Lietuvą spalio 27 
d. Lietuvių Prekybos Rūmų 
organizacijos pakviestas ir 
28 d. Newarke, N. J.

• Nevv Yorko Respubli
konų Lietuvių komitetas ar
tinantis rinkimams pradė
jo vėl aktyviau reikštis, ra
gindamas newyorkiečius lie
tuvius balsuoti už Nelsono 
Rockefellerio kandidatūrą į 
Nevv Yorko gubernatorius.

Lietuvių respublikonų ir 
spaudos atstovai buvo ne
senai pakviesti į Rockefelle- 
riui remti Nevv Yorko res
publikonų komiteto suruoš
tą priėmimą Metropolitain 
Club, Fifth Avenue, Nevv 
Yorke.

• Pranė Lapienė, žinoma 
Amerikos lietuvių visuome
nininke, nusilaužusi ranką 
ir ilgesnį laiką sirgusi pa
sveiko.

LIETUVIŲ GAILEST. SESERŲ 
S-GA, CHICAGO, atsidėkodama 
už parengimo garsinimą Dirvoje, 
prisiuntė 10.00 dol. auką. Už tokį 
retą ir malonų dėmesį Liet. Gai
lestingų Seserų Sąjungos vadovy
bei Dirva reiškia nuoširdžią pa
dėką.

KULTŪROS KONGRESO 
PROGRAMA

II-asis Kultūros Kongre
sas įvyksta Jaunimo Cent
re lapkričio 21-25 d.:

21 d., 6:30 vai. Dailės ir 
architektūros parodų ati-

KORP! NEO-LITHUA
NIA Nevv Yorke, lapkričio 
mėn. 10 d. —šeštadienį — 
švenčia Korporacijos 40 me
tų sukakties minėjimą, ku
ris įvyks Maspetho Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo 
didžiojoj salėj, 69-63 Grand 
Avė., Maspeth, N. Y.

Pradžia — 6 vai. 30 min.
Iškilmingo posėdžio me

tu naujai pakeltiems senjo
rams bus uždėtos spalvos. 
Po iškilmingo posėdžio — 
vaišės ir šokiai grojant 
Korp! Neo-Lithuania Cle
velando orkestrui, šiose mi
nėjimo iškilmėse dalyvauti 
kviečiami visi Korporacijos 
draugai.

Pakvietimus galima gauti 
pas seniorę Danutę Mauru- 
kaitę, 84-23 116th Street, 
Richmond Hill 18, N. Y. ar
ba ten pat skambinti tele
fonu VI 6-5447 nuo 6-9 vai. 
vakaro.

NAUJOJI NEW YORKO NEO- 
LITUANŲ VALDYBA

Spalio 13 d. Korp! Neo-Lithu
ania New Yorke bendroje filis
terių ir seniorų sueigoje buvo 
išrinkta nauja valdyba: Algirdas 
Budreckis -- pirmininkas, Edu
ardas Laukys --vicepirmininkas 
bei iždininkas, fil. Juozas Mau
rukas -- vicepirmininkas, Danu
tė Maurukaitė -- sekretorė, ir 
Giedrė Noakaitė -- arbiter ele- 
gantiarum. Algis Bitėnas buvo 
numatytas tėvūnu ir Giedrė Use- 
lytė magistrą. Naujoji valdyba 
bus pakviesta užimti pareigas 
korporacijos 40 metų sukakties 
šventės metu, lapkričio 10 d. 
Maspetho Lietuvių Piliečių Klu
be. Visi neolituanai ir bičiuliai 
kviečiami dalyvauti iškilmėse. 
Spalio 13 d. sueigoje Vytautas 
Jurgėla buvo pakeltas į senio - 
rus.

(ab)

ALT Sąjungos East St. Louis skyriaus surengto vakaro dalyviai klausosi kongreso atstovo Melvin 
Price kalbos. Prie garbės stalo sėdi: A. Kleinaitienė, A. Svarcienė, skyr. pirm. dr. P. Švarcas, kal
ba kongresmanas Melvin Price, Br. Tiškus, A. Tiškuvienė ir kongrėsmano sekretorius. Prieky mato
mi: O. Tervydienė, V. Tervydis, M. Kleinaitienė, J. Kiemaitis ir kt.

Kongresmanas Melvin Price pasmerkė sovietų 
okupaciją Lietuvoje

ALTS-gos East St. Louis skyriaus Įspūdingas

darymas; kalba V. K. Jony
nas ir J. Mulokas. Šios, o 
taip pat ir spaudos paroda 
vyks kasdien Kultūros Kon
greso metu.

22 d., 10 vai. Kultūros 
Kongreso atidarymas: re
gistracija, sveikinimai, kal
bos, prof. J. Puzino ir Dr. 
J. Griniaus paskaitos.

7 vai. vak. literatūros va
karas ir vakarienė.

23 d. sekcijų posėdžiai ir 
paskaitos.

24 d. sekcijų posėdžiai.
25 d., 9 vai. ryto pamal

dos, 10 vai. baigiamasis po
sėdis: diskusijos, rezoliuci
jos, kongreso uždarymas.

25 d., 3 vai. 30 min. Ma
rijos aukštesn. mokyklos 
salėje lietuviškos simfoni
nės muzikos konertas.

Spalio mėn. 20 dieną ALTS 
East St. Louis skyrius gražiai 
pravedė rudens vakarą su už
kandžiais Dutch Giri svetainėje 
Bellville 111. į kurį atsilankė ir 
vienas iš žymesnių JAV kongre
so atstovų Melvin Price, kuris’ 
yra ginkluotų pajėgų ir atomi
nio komiteto narys. Savo žody
je Melvin Price pasakė: "Lietu
va, jūsų gimtasis kraštas, nuo 
1940 metų yra Sovietų Rusijos 
vergijoje. Jos žmonės yra pri
slėgti tokios rūšies persekio
jimo, kokio šis pasaulis nėra 
matęs nuo Nerono laikų. Jie ne
paliaujamai įvairiais galimais bū
dais siekė atgauti laisvę į kurią 
jie turi nenusavinamą teisę, tei
sę paties Dievo suteiktą, kuri 
yra šaltinis visų laisvių".

"Lietuvos dydis ir jos geo
grafinė padėtis uždavinį sunki
na. Yra aišku, kad maža tautą 
negali viena pati atgauti laisvės 
be laisvo pasaulio pagelbos. Lie
tuviai gyvenantieji laisvame pa
sauly yra susibūrę jos palaiky
mui ir yra remiami ne lietuvių 
kilmės laisvų žmonių visam pa
sauly, kurie krikščioniškos dva
sios vedini yra persiėmę nepa
liaujamu troškimu matyti teisin
gumą laimint".

"Per-paskutinius kelerius me
tus, Lietuvos atstatymo dieną, Va 
sario 16-tą, aš kalbėjau kongre
se stengdamasis iškelti Lietuvą 
ir pabrėžtiniausiai pasmerkti ne
teisybę ir beteisišką Lietuvos 
įjungimą Sovietų Sąjungon. Jung
tinės Amerikos Valstybės nie
kuomet neturi sutikti su nuola
tine netęisinga sovietų domina- 
cija ir mes privalome morališ
kai padėti Lietuvos žmonėms sie
kiant atstatyti jų laisvę, žmoniš-

kūmo teises ir politinį nepriklau
somumą".

Toliau savo kalboje kongreso 
atstovas Melvin Price, atsižvelg
damas į vakaro dalyvių sovietų 
teroro pažinimą nurodė, kad visi 
gyvai yra suinteresuoti Ameri
kos užsienių politika. Jis kalbė
jo: "JAV turi paprastą, bet ne
sikeičiantį tikslą. Pagal prezi
dento Kennedy žodžius -- taikin
ga pasaulio bendruomenė nepri
klausomų laisvų valstybių, laisvų 
pasirinkti jų pačių ateitį ir jųpa- 
čių sistemą taip ilgai, kol ne
graso kitų laisvei. Apgailėtina, 
kad yra jėgų pasauly, kurios yra 
priešingos šiam tikslui. Jėgos, 
kurios yra nusistačiusios pri
mesti jų sistemą visiems kitiems 
žmonėms pasauly.

Vadovaujančių komunistinių 
valstybių valdovai yra ne tik maEkJ 
sistai,- kurie tiki viršysiant jų 
sistemą virš visų kitų, bet jie 
yra leninistai, nusistatę primes
ti tą pramanytą neišvengiamumą 
visokiais suktais būdais. Jie kal
ba., pavyzdžiui, apie taikingą 
sambūvį, bet pagal išvedžiojimą 
taikinga koegzistencija yra konf
liktų programa,projektas išplės
ti komunistų viešpatavimą viso
kiais metodais iki didelio karo, 
kuris būtų jų pačių sisinaikini-

rudens vakaras
mas.

Jų projektas neišjungia jėgos 
panaudojimo, jie įsakmiai patei
sina ką jie vadina "tautų išlais
vinimo karais" -- tai būdingas 
komunistų apverstas užrašas sa
vos rūšies agresijai, kaip pavyz
džiui, dabar vykdoma Pietų Viet
name.

Mūsų tikslas -- tikslas visų 
laisvų žmonių -- yra nesuderi
namas su šiuo komunistų tikslu. 
Šis ginčas tarp dviejų nesuderi

namų sistemų ir koncepcijų tę
sis tol, kol laisvė triumfuos. Mū 
sų siekiu yra pasaulinio mąstr 
pergalė ne vieno žmogaus ar vie
nos tautos virš kitų, bet pergalė 
visos žmonijos, laisvės ir pado
rios pasaulio tvarkos.

Rungtynės tarp prievartos ir 
laisvės vyksta pasauly revoliu
ciniame pasikeitime. Laikai yra 
pavojingi. Mes visuomet turime 
būt pasiruošę didesniems sun
kumams. Bet balanse laisvas pa
saulis įgauna pajėgumo lyginant 
su komunistišku pasauliu: komu
nistams nesiseka gamybos lenk
tynėse. Palyginkime Rytų Vokie
tiją su Vakarų Vokietija arba 
Rytų Europa su Vakarų Europa. 
Berlyno siena pati yra simbolis 
komunistų nesėkmės. Pasekmin
gos sistemos neturi statyti sie
nos prieš savo žmones." Toliau 
kongreso atstovas Melvin Price 
pabrėžė, kad dar nei viena nau’ 
ja valstybė nepasirinko komuniz
mo ir dar niekad laisvuose rin
kimuose nepasirinko komunizmo 
valdžios formos. Aptaręs penkis 
pagrindinius JAV užsienio po
litikos principus siekiant geres
nio pasaulio reikalų sutvarkymo, 
baigė nurodydamas, kad: "Tai 
nėra lengva ir pigu, stovint prieš 
didelius mūsų uždavinius, prieš 
laisvės reikalus. Taika nėra dar 
atsiekta. Bet tie, kurie yra pri
sirišę prie laisvės, mažiau turi 
susirūpinti negu tie, kurie siekia 
apversti visą žmonijos istoriją. 
Ne mums yra ko baimintis, kad 
didieji pasikeitimų vėjai pučia 
šiandien. Tai yra vėjai, su kuriais 
mes plaukėme, vėjai kurie išnešė 
žmogų jo nesibaigiančio j kelio
nėj, vėjai laisvės".

Po kongreso atstovo Melvin 
Price kalbos kai kurie vakaro da
lyviai dar asmeniškai pasikalbėjo 
iki svečias išvyko. Visi vakaro 
dalyviai besivaišindami ir šokius 
nepamiršo. Taip kad nei nepajuto 
kai vėlus laikas nenorint visus 
vertė skirstytis namo.

B.T.

BOSTON

Prie vaišių stalo iš kairės: Gobernis, Gudaitienė, Tamašauskas, 
Rušėnas, Petrikienė, dr. Grybinas, dr. Petrikas, Grybinienė, Vil- 
činskienė, Gerčienė, Gerčys, Kriščiūnienė, Giberienė, Miliukevi- 
čius, Majarienė, Luja, Lujienė, Kikutytė, Saladžius, Izdunienė ir 
Izdunis.

Žymėkite jūsų “X” už

William Saxbe

WILLIAM B.
SAXBE
išimtiną kandidata
ATTORNEY GENERAL

vietai
• buvęs vyr. prokuroru
• buvęs atstovų rūmų 

pirmininku
• teisininkas — atsto

vas — karys
• patyręs — gabus — 

išimtinas

ATTORNEY-GENERAL

Saxbe For Attorney General Comm., Nat Lefton, Sec.. 2252 Enderby Rd.

X WILLIAM B. SAXBE

• Lietuvių Studentų Są
jungos naujoji centro val
dyba pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirm. Anta
nas Bartkus, 6918 S. Wes- 
tern Avė., Chicago 29, vice- 
pirm. Laima Petrauskaitė, 
sekr. Austė Paliokaitė, ižd. 
Diemantė Karvelytė, užs. 
reik. vad. Laima šileikytė, 
spaudos ved. Arūnas Udrys, 
atstovai į šalpos Fondą Va
lentinas Krumplys ir Auk
sė Paplėnaitė.

SESUO IEŠKO BROLIO
Panevėžietis Antanas Ži

donis 1913 metais atvyko į 
JAV ir iki 1930 m. gyveno 
373 Blatchey Avė., N. Ha- 
ven, Conn. Gavau atsakymą 
iš NH policijos, kad tais 
metais jis išvyko „aukso 
ieškoti”. Mano vyras, Ka
zimieras Pilka, pirminin
kauja Mindaugo Draugijai 
Berisse. Kas žino mano bro
lio likimą, labai prašau pra
nešti man. Dėkoju iš anks
to. Mano adresas; Aleksan
dra židonytė-Pilkienė, c. 
Napoles 4260, Berisso, GR, 
Argentina.

* LAISVĖS KOVŲ DAINOSE 
atsispindi Lietuvos partizanų ko
vų dvasia ir nuotaikos. Argi ne
įdomu Lietuviui šią knygą įsi
gyti ir perskaityti? Knygą galima 
įsigyti pas Romą Jasiūną 253 Gold 
St. So. Boston, Mass. Knyga siun
čiama ir paštu. Galima užsakyti 
ir telefonu AN 9-1676.

* LEONAS LENDRAITIS Jūrų 
Skautų Nemuno Uosto Direkcijos 
sekretorius, ALT S-gos Vasario 
16 gimnazijos būrelio vadovas 
ir kitų organizacijų narys, jau 
kuris laikas komandiruotas iš 
Bostono į Indianos valstiją. Ten 
darbininkus instruktuoja perei
namuose mechanikos darbuose.

* IGNO KUBILIŪNO plastikos 
dirbinių įmonė išsikėlė iš Bosto
no į VVoonsocket, R.I.

* JANE BUDREIKIENĖ DĖSTO 
Newtono kolegijoje laboratorijos 
procedūras. Ji yra chemijos la
boratorijų asistentė.

* IŠPARDUODA PAVEIKSLUS 
nesenai Bostone mirusio Stasio 
Grabliausko, kuris turėjo didelę 
kolekciją. Jo turto globėjai pa
veikslus parduoda gana pigiomis 
'kainomis. Paveikslus galima ap
žiūrėti M. Kavaliausko bute 24 
Prospect St. Hyde Park, Mass.

* STASĖS IR ERNESTO ŠMI
TŲ žentas Dr. E. VVaingortinati
darė modernų kabinetą, Šmitų 
namuose, 250 Ashmont St. Dor- 
chester Mass.

Daktaro žmona Liuda buv. A. 
Gustaičio dramos sambūrio ak
torė, augina dukrą ir sūnų, ku
rie gražiai kalba lietuviškai.

Gi daktaras, argentinietis, čia 
baigęs medicinos mokslus ir įgi
jęs gerą praktiką. Stasė Šmitie
nė pedagogė, o Šmitas buv. Lie
tuvos valst. tarnautojas. Abu že
maičiai -- raseiniškiai.

Vaišių dalyviai: Vanagaitė, Gudaitis, Kikutytė, Čerškienė, dr. 
Čerškus, Izdūnis, Tervydienė, Tervydis, Kleinaitienė, Kiemaitis, 
Gintautas, Paulikaitis, Paulikaitienė.

Juozo Kiemaičio nuotraukos

Aslain JUDGE
JOHN J.

McMAHON
Common Pleas Court

Unetplred term etiding Jau. 4, 1967
Judge McMahon ... William F.
Eloction Committea 55 Tantki, Chairman

JEI VOKIŠKI APARATAI,
tai tik pas Gradinską: čia, pačioj krautuvėj, jūsų laukia kelios 

, dešimtys Įvairių modelių. Televizijos, radijai, patefonai, mag
netofonai. 2512 W. 47th Str., Chicago, 111, FR 6-1998.
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