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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

RUDOS Himnu
PRIEŠINGAI AMERIKIEČIAMS, SOVIETAI VI
SAI NESIGĖDINA KALBĖTI APIE ATOMINIŲ 
GINKLŲ PANAUDOJIMĄ IR PER PASKUTI
NIUS VARŠUVOS PAKTO VALSTYBIŲ MA
NEVRUS ’MOLDAVIJA’ SUNAIKINO VISUS 
VAKARŲ EUROPOS MIESTUS. — VOKIEČIŲ 

DEMOKRATIJA SLĖPTUVĖJE.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------

Rugsėjo viduryje Če
koslovakijoje įvyko di
deli sovietų bloko kariuo
menių manevrai, pava
dinti 'Moldavija’. Juose 
dalyvavo 15 pilnai me
chanizuotų sovietų, če
ko slovakų ir vengrų di
vizijų, du Rytų Vokie
tijos pulkai ir Čekoslo
vakijos pasienio apsau
gos daliniai; penki so
vietų aviacijos pulkai 
su MIG-21 ir Yak-28 ti
po greitaisiais lėktu
vais, visa Čekoslovaki
jos aviacija ir dalys ry
tų vokiečių bei lenkų 
aviacijos. Rumunų ir 
bulgarų kariuomenės 
tuose manevruose ne
dalyvavo. Dėl savo geo
grafinės padėties jos tu
ri kitus uždavinius ir tu
rėjo atskirus manevrus. 
Moldavijos manevrams 
oficialiai vadovavo Če
koslovakijos Bohumir 
Lomski, tačiau faktinas 
vadas buvo sovietų mar_

IŠ VISO pasaulio

* FILIPINŲ PREZIDENTAS 
MARCOS buvo išrinktas kon
ferencijos pirmininku, kuri Ma
niloje spręs Vietnamo klausi
mus. Konferencijoje, be JAV 
prezidento Johnsono, dalyvau
ja dar 6 vyriausybių galvos. 
Konferencija, išskyrus jos ati
darymo ceremonijalą, vyksta
už uždarų durų.

* PREZ. JOHNSONO neseniai 
užsimintas pasiūlymas pagerin
ti santykius su R. Europos sate
litais ir Sov. S-ga tų kraštų at
stovų buvo priimtas gan šiltai, 
Bet tas šiltumas tuo tarpu reiš
kiamas tik privačiai, kai oficia
liose kalbose tebeskamba se
nas žargonas.

Ta proga iš Varšuvos atei
nančios žinios byloja, kad Sov. 
S-ga ir jos satelitinės valsty
bės ruošiasi paspausti Hanoi 
režimą, kad tas atsisakytų klau
sęs Pekino ir lanksčiau pažvelg
tų | taikos Vietname galimybes. 
Tęsimas karo ir jo nesėkmin
gumas galis iščiulpti pagalbai 
Įsipareigojusius ir Ūkiniai silp
nus komunistų valdomus kraš
tus.

Tokios perspektyvos galin
čios išplaukti iš neseniai įvy
kusių komunistų vadų pasitari
mų Maskvoje. Politinis spaudi
mas Į Hanoi režimą, jei ir vyks 
tai vyks be fanfarų ir viešų de
klaracijų.

Prie viso to veda ir tai, kad 
Pekino politika Vietnamo karo 
atžvilgiu dar labiau skaldanti 
komunistinį bloką.

* PEKINO KOMUNISTINE 
spauda jau iš anksto byloja, kad 
bet kokie iš Manilos konferenci
jos išplauktą taikos pasiūlymai 
bus atmesti. Su JAV kartu kalti
nant ir Sov. S-gos vyriausybę, 
Pekinas byloja apie tų vyriau
sybių norą apsupti Kiniją Viet
namo sąskaiton nauja "Muen- 
cheno konferencija" ir užgniauž
ti Azijos tautų "išlaisvinimo 
frontą". 

salas Grečko — Varšu
vos bloko vyr. vadas.

Tie manevrai tuo įdo
mūs, kad juose buvo nu 
matytas labai platus 
atominių ginklų panau
dojimas. Jis visiškai ati
tiko sovietų karinei 
doktrinai, kurią jų mar
šalas Sokolovskis taip 
išdėstė 1963 m. pasi
rodžiusioje knygoje "Ka
rinė strategija":

"Pasaulinis karas, kai 
jis bus pradėtas impe
rialistų, tiesiogiai ve
da į raketų ir atominių 
užtaisų karą, tai reiš
kia į tokį susirėmimą, 
kuriame atominiai užtai
sai bus svarbiausi gink
lai, o raketos svarbiau
sios priemonės jiems nu
gabenti į taikinius".

Pagal manevrų pla
ną raudonieji strategai 
įsivaizdavo, kad NATO 
dalys įsiveržė į Čeko
slovakiją, tačiau netru
kus buvo sulaikyti. Tada 
jie, "rožinės" spalvos 
puolikai, panaudojo tak
tinius atominius ir che- 
minius ginklus, į ką ry
tų gynėjai — "žalioji" 
pusė — atsakė masyviu 
raketų ir atominių už
taisų bombardavimu, nu
kreiptu į priešo gilumą, 
atseit Vakarų Vokietiją, 
į kurią buvo paleista 300 
atominių užtaisų. Po to 
sekė rytiečių priešpuo- 
lis, kurį parėmė sovietų 
parašiutininkai atgaben
ti iš pačios Sovietų Są
jungos vakarinių provin
cijų didžiaisiais trans
porto lėktuvais AN-12.

Kadangi manevrus pa
prastai bandoma galimai 
arčiau priartinti prie tik
ros situacijos karo me
tu, jie parodė, jog sovie
tai visai nenori pradžio
je "žaisti", kaip ameri
kiečiai numato, konven- 
cionaliniais ginklais, bet 

Mao: — Matot, draugai, mes progresuojame!...

smogti visa savo viduti
nės distancijos raketų jė
ga.

Įdomu, kad manevrai 
sukėlė didelį nerimą ir 
pasipiktinimą Čekoslo
vakijos gyventojų tarpe. 
Atrodo, kad gyventojų 
nuotaikos buvo tokios, 
kad net vyr. Čekoslo
vakijos armijos ’poli- 
trukas’ generolas leite
nantas Pričlik per radi
ją pasmerkė tuos savo 
tautiečius, kurie "nema
to toliau savo nosies ga
lo" ir nesupranta ma
nevrų reikšmės bei nau
dos pačiai Čekoslovaki
jai. Tuo tarpu darbininkų 
unijų organas "Prace" 
bandė nuraminti papras
tai gana šykščius čekus 
ir slovakus, kad kariuo
menės koncentracija jų 
krašte nepadarys jiems 
nuostolių, nes manevrų 
išlaidos bus padengtos 
visų dalyvių...

Už mėnesio Vakarų Vo
kietijoje irgi įvyko ma
nevrai "Fallex 66", ku
riame buvo sprendžiama 
situacija, kuri susidary
tų Rytų blokui į V. Vo
kietiją paleidus savo 
atomines raketas. Pagal 
planą V. Vokietijos pre
zidentas su vyriausybe 
ir parlamento ’bendroji 
komisija’ , kurią sudaro 
visų partijų svarbiau
sieji atstovai, pasi
traukė į jau įrengtas vy
riausybei slėptuves Ei
felio kalnuose. "Bend
roji komisija" turėtų at
stovauti vokiečių demo
kratiją atominių bombų 
krušoje. Pagal tikrai vo
kišką "Gruendlichkeit" - 
pagrindinumą, numaty
ta, kad iš seimo atsto
vų algų bus išskaityta po 
2,50 DM už jiems tiekia
mą maistą, tuo tarpu kar
tu pasitraukę valdininkai 
bus ne tik veltui maiti
nami, bet dar gaus po
7.5 DM priedą už 'pa
daugėjusį darbą’, o be to, 
priešingai seimo atsto
vams, jie dar gaus po
2.5 DM už rūbų padidin
tą nusidėvėjimą (fuer 
erhoehte Abnuetzung 
ihrer Kleidung). Kiek 
DM bus verta sovietams

Šiuo metu Amerikos lietuvių kolonijose plačiai vykdomas Balfo vajus. Ypatingai stipriai yra susi
ėmę Balfo veikėjai Chicagoje, .pasiryžę šiais metais surinkti daugiausiai aukų. Tam reikalui Chicago 
Savings and Loan Assoc. 6245 So. Western Avė., atidaryta rudens vajaus einamoji sąskaita Nr. 39946 
i kurią bus sudėti visi vajaus pinigai ir Balfo seimo metu Chicagoje bus perduoti Centro valdybai. Au
kotojai gali betarpiai ten savo auką pasiųsti. Nuotraukoje pirm. A. Gintneris išduoda Balfo veikėjams 
ir seniūnams vajaus knygeles. V. Noreikos nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIU TAUTININKU DARBAI
IR SUMAYMAI KAZYS SRUOGA, Ph. D.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Chica
gos skyriaus poatostogi- 
nis susirinkimas įvyko 
spalio 9 d. Pakšto salė
je. Skyriaus pirminin
kas Šiaučiūnas pradėjo 
susirinkimą, paprašė pa
gerbti mirusius sky
riaus narius atsistojimu 
ir pakvietė būti to susi
rinkimo pirmininku An
taną Kalvaitį ir sekre
toriumi dr. Kazį Sruo
gą-

Per gan trumpą laiką, 
nuo praėjusio susirin
kimo iki šio, mirė 5 sky
riaus nariai: Žemaitis 
Vincas, Vaitkus Antanas, 
Malinauskas Vincas, Ja
nulaitis Petras ir Stan- 
kovičius Petras. Sky
riaus pirmininkas Šiau
čiūnas ypatingai iškėlė 
a.a. Petro Janulaičio di- 

susprogdinus V. Vokie
tijoje savo atomines 
bombas — tas klausi
mas paliktas atviru. Ga
lima tik tikėtis, kad da
lis tų bombų visai ne
sprogs.

džius nuopelnus Tėvy
nei ir lietuviškai spau
dai. Tarp kitų aukų, Ja
nulaitis užrašė vieną 
tūkstantį dolerių Dirvai. 
(Reikia tikėtis kad ir ki
ti nariai šitokį gražų pa
vyzdį tinkamu momentu 
prisimins. K.S.)

Skyriaus narys daili
ninkas Rakštelė skaitė 
paskaitą apie lietuvių kul
tūrą ir kosmopolitizmą. 
Paskaitos turinį nesiimu 
čia atpasakoti. Joje atsi
spindėjo tartum atsaky
mas toms paskaitoms ir 
mintims, kurios teigia, 
kad tremties lietuviai pa
sidarė gerokai sustingę, 
nebepagauną laiko dva
sios ir todėl tampą šio 
laiko atžagareiviai. 
Rūkštelė nepasakė nie
ko, kas nebūtų buvęs jau 
kur nors kitur girdėta 
ar skaityta . Ir gal už
miršta . Naujas — vie
nas dalykas, kad Rūkš
telė nieko "neviniojo į 
bovelną” ir visur "sta
tė taškus ant raidės I". 
Paskaita susilaukė
klausytojų didelio pri
tarimo.

Tautinės sąjungos Chi
cagos skyriaus pirmi
ninkas St. Šiaučiūnas ne
seniai buvo išrinktas 
Amerikos LB Chicagos 
apygardos pirmininku. 
Tai ypatingai žymi vie
ta ir atsakomingas dar
bas Amerikos lietuvių kul
tūros laukuose. Visi ge
rai dar atsimename, kad 
prieš tuos rinkimus buvo 
didelis dialogas, per 
spaudą ir privačiai, tarp 
buvusio valdybos pirmi
ninko ir jo priešininkų. 
Buvęs pirmininkas pra
laimėjo. Bet greit pra
sidėjo naujai apygardai 
gan skaudūs užmetimai 
per spaudą ir kitaip. 
Šiaučiūnas, kaip naujas 
Chicagos apygardos val
dybos pirmininkas patei
kė per spaudą faktus, ku
rie minėtus užmetimus 
sugriovė. Taip atrodo. 
Skyriaus susirinkimas 

dėkojo Šiaučiūnui už jo 
pasišventimą ir suma
numą. Tai geras pavyz
dys tautininkams ir ne 
tautininkams.

Dr. Griniaus, buv. Ne 
priklausomos Lietuvos 
prezidento, paminklui pa
skirta 50 dolerių auka iš 
skyriaus lėšų. Abejonių 
dėl to nebuvo. Buvo tik 
vienas balsas, kad to pa
minklo atidarymo proga 
gali būti lietuviams tau
tininkams užgaunančių 
kalbų. "Pagyvensim — 
pamatysim. Dr. Grinius 
buvo Lietuvos preziden
tas i-r jo paminklui auko • 
ti reikia". Girdėjau tokią 
nuomonę iš ketvirtos 
susirinkusiųjų eilės.

Šiaučiūnas kreipėsi į 
susirinkimą Dr. L. 
Kriaučeliūno vardu ir 
prašė aukos Kultūros fon- 
dui. Pats Dr. Kriaučeliū- 
nas atsiprašė, kad asme
niškai į susirinkimą at
vykti negalįs — turįs la
bai daug susirinkimų tą 
pačią dieną. Be jokių 
svarstymų Kultūros fon
dui paskirta 50 dolerių 
ir inž. J. Jurkūnui — 
ALTS pirmininkuisiū
lant, nutarta dar ir aukų 
parinkti tame pačiame 
susirinkime.

(Nukelta į 2 psl.)

SENATAS 
PRIĖMĖ 
REZOLIUCIJA

* L. VALIUKAS tele
grama iš Los Angeles 
praneša, kad Senatas 
vienbalsiai priėmė Kon
greso jau anksčiau pri
imtą t.v. Nr. 416 rezo
liuciją, kuria prašoma 
Baltijos valstybių reika
lą įnešti ir svarstyti 
Jungtinėse Tautose.
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Chicagos lietuvių tautininkų darbai...
(Atkelta iš 1 psl.)

Įdomių svarstymų su
kėlė Šukelio siūlymas, 
kad Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyrius kas
met numatytų savo iš
laidų biudžete pašalpą 
švietimo reikalams. 
Priešingų balsų nebuvo, 
nors tuo reikalu kalbė
jo inž. Jurkūnas, Vėb
ra ir kiti. Tačiau buvo 
pageidauta visiško aiš
kumo ir tikslumo tų au
kų sunaudojimo srityje. 
Inž. Jurkūnas pageida
vo, kad skyriaus valdy
ba išaiškintų, kiek ir kur 
tų aukų reikia, kaip jos 
sunaudojamos ir kokio
mis aukomis prie to pa
ties tikslo prisideda ki
tos panašios organizaci
jos. O valdyba, turėdama 
tuos duomenis, galėtų at
einančiam susirinkimui 
konkrečiai pasiūlyti, ko
kią metinę auką numaty
ti lietuviško švietimo 
reikalams. Inž. Jurkū
no pasiūlymas buvo pri
imtas.

Pirm. St. Šiaučiūnas 
pranešė, kad vasaros me
tu suruoštas Chicagos 
tautininkų pobūvis davė 
400 dolerių pelno. Tad 
ir yra iš ko tas aukas 
skirti. Jis taip pat pra
nešė, kad spalio 29 d. 
Pakšto salėje Chica
gos skyrius rengia Ru
dens Lapų balių. Prašė 
visus dalyvauti — vi
sus, kurie nori pabend
rauti ir paremti svar
bius lietuvybės reika
lus, apie kuriuos čia ra
šoma. Modestas Korp! 
Neo-Lithuania vardu gra
žiai kvietė visus daly
vauti Jaunųjų talentų va
kare, kuris įvyko spa AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

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

8
STIKLINES 
BONKOS
BE DEPOSITO — 
NEGRĄŽINTINOS 

lio 15 d.
Dar prabilo inž. J. 

Jurkūnas — ALTS pir
mininkas. Jis dėkojo chi- 
cagiečiams, kurie paly
ginti gan gausiai dalyva
vo Dirvos baliuje. Tai 
parodo, kad mes Dirvą 
remiame visais būdais. 
J. Jurkūnas taip pat pra
nešė kad Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 
seimas įvyks Chicagoje 
ateinančių metų birželio

PLANINGAS TAUPYMAS
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Flnudiao), atradiaaĮ ir paakodiaį 
na 9 ral. ryto iki 4 vaL po pi. t%> 
CotvirtodimĮ uo 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
šaftadiuaj aao 9 vai. ryto iki 1 vai. po pi.t^ 
TfeOarfioal aMaryta via^diaav

Chartercd aad Sopcrviacd by the United Statės Governaeat 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, RUNOS

PhoM Vfrgfada 1-T141 Jobą J. Kasaaaaakaa, Pro.

Stroh s 
eina kartu
su pramoga...

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

mėn. 3-4 dieną, tame pa 
čiame viešbutyje, kur bu
vo paskutinis seimas. Sa 
lės jau užsakytos. Beje, 
paskutinis seimas Chi
cagoje įvyko tada, kai 
skyriui pirmininkavo 
a.a. Janulaitis. Sąjungos 
pirmininku tada buvo iš
rinktas V. Abraitis.

Susirinkimui pasibai
gus, pirmininkavęs Ant. 
Kalvaitis pakvietė pabu
voti prie kavutės.

SCREW MACHINE MEN

Brown & Sharpe, Davenport & Hand

Screw Set-Up & Operators

FULL TIME

WITH PLENTY OVERTIME
Our excellent benefit program includes paid BC & 
BS, paid holidays, paid vacations, retirement plan 
& profit sharing.

CARLISLE SCREW CORP.
146 MAIN ST. — MAYNARD — MASS.

Tel. 617 — 897-9951 Anytime

(113-115)

HELP AVANTED MALĖ

TRADESMENBEWARE
You learned your trade for se- 
curity. Be sure the Company 
you work for provides it... We 
do. lmmediate openings for 

MILLWRIGHTS, MACHINISTS, 
PLUMBERS, and ELECTRI- 
CIANS, MILL JOBS ALSO 
AVAILABLE.

EMPLOYEE RELATIONS 
DEPARTMENTANACONDA AMERICAN BRASS CO

ANSONIA, CONN.
Phone 734-2561

(108-114)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR
IST CLASS SKILLED 
TURRET LATHE 

OPERATORS

EXTERNAL GRINDERS
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. For 
dual shift. Steady work for qualified 
men. Overtime. Excellent fringe ben- 
efits.
Progressive division of large inter
national corporation in very desįr- 
able small city.

APPLY OR SENT RESUME TO

DUNKLEY COMPANY
19 10 LAKI. STREET

KALAMAZOO, MICHIGAN
(107-I14 >

FACTORY 
SUPERVISION

DIE CAST-TRIM FOREMEN 
(Afternoon Shift)

Mušt have supervisory background 
and full knowledge of zinc die east 
operation.*. Liberal salary and fringe 
benefits.

APPLY:

ACME PRECISION 
PRODUCTS

UNI\LX DIE CAST DIVISION, 
700 1 CHASE RD.. 
DI.ARBORN. MICH.

or call J. SMITU PLANT MGR.
313 846-6355

t I I 0 - I I 6 f

Man to work nights; for elean- 
ing in meat plant. Union 
wages: fringe benefits. Apply:

PEARL BRAND
MEAT PACKING CO.

196 Quincy St. 
Roxburv, Mass.

Tel. 617 — 415-6020
(110-1141

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

ELECTRICIANS 
DIE REPAIR 

MACHINE REPAIR 
ALL SHIFTS

Steady employment for quali- 
fied men.

ALLIED PRODUCTS
SOUTH BEND STAMPING 

DIVISION 
601 W. Broadway 
South Bend, Ind. 

An Equa! Opportunity Employer 
(111-114)

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 I 00 Prairie Avė. 
South Bend, Indiana 

An Equal Opportunity Employer 
(112-121)

TOOL-DIE MAKER
lst class, to build, alter, repair, pro

gressive, secondary dies. tools, 
gauges Able to work alone from 
sample sketeh , or instructions. 
National electro-mechanical pro- 
prietary products. Good pay, condi
tions, all benefits, permanent. Call 
Mr. Banghart, 727-1500, Safer- 
ville, N. J.

An Equal Opportunity Employer 
(114-116)

MEDICAL TECHNOLOGIST 
lmmediate openings in all depart- 
ments of :expanding 175 unit hospi
tal very latest equipment in new 
labota.tory.
MUŠT BE AMT ORASCP.
Salary based on education & exper- 
ience.
Apply by letter giving employment 
history, education and salary re- 
quired.

Personnel Department 
GRAND RAPIDS 

OSTEOPATH1C HOSP.
19 19 Boston S. F.. 

Grand Rapids. Mich.
An I.qual Opportunity Employer

( 1 I l-l 17)

DRAFTSMEN
Experienced in conveyor 

work.
Allied Steel & 

Conveyor
313 _ TW 2-3041

DETROIT, MICH.
(114-116)

\VF. NEI.D EXPERIENCED

OPERATORS for 
LATHE & MILLS 
FORM GRINDING 

DE VLIEG JIGMILL
AND

AN ESTIMATOR.
Steady work, fringe benefits.. 

HARRINGTON TOOL CO.
LUDINGTON, MICHIGAN

t 107-114)

MILLING MACHINE 
OPERATORS

DAY * NIGHT SI UI T 
Experienced only need apply. 

APPLY

NEW ERA MFG. CO.
23 3 Cl.NTRAL AVĖ. 
HA\VTHORNE, N. J. 

427-7000
(114-116)

DRILL PRESS 
OPERATORS

night shift.
Experienced only need apply. 

APPLY

NEW ERA MFG. CO.
23 3 CENTRAL AVĖ. 
HAVCTHORNE. N J.

427-7000
(114-116)

Pagerbė 
K. Ineiūre

VILNIAUS Aktorių Na
muose rugsėjo 26 d. bu
vo surengtas vakaras Ka
ziui Inčiūrai pagerbti jo 
60-tojo gimtadienio pro
ga. Čekistų "akademi
joj” mokyto poeto, dra
maturgo ir aktoriaus 
(priešbolševikiniais lai
kais ir iki antrojo jų Lie
tuvon įsibrovimo K. In- 
čiūra buvo Kauno ir Vil
niaus radijo pranešėjas) 
pagerbti dabartinė diduo
menė nepasirodė, bet bu
vo daug sveikintojų iš 
rašytojų, aktorių, buvu
sių mokinių ir draugų 
tarpo. Apie K. Inčiūros 
literatūrinį darbą pla
čiai pasakojo rašytojas 
(ir gydytojas) Vytautas 
Sirijos Gira. (ELTA)

Dr. I. SKLIUTAUSKAS 
buvęs Kapčiamiesčio, 
Pikelių, vėliau Žagarės 
gydytojas, 1929 metais 
aprašęs Žagarėje ir apy
linkėse pasirodžiusią po
lio epidemiją, dabarti
niais laikais įgijęs nu
sipelniusio gydytojo ti
tulą ir docento laipsnį 
Vilniaus medicinos fa
kultete, susilaukė 70 me
tų amžiaus. Nors dr. 
Skliutauskas esąs atli
kęs eilę mokslinių dar
bų medicinos srityje, jo 
iškilimą gerbėjai visdėD 
to sieja su faktu, kad nuo 
1931 m. jis buvęs Sovietų 
pasiuntinybės Kaune per
sonalo gydytojas ir su
teikdavęs pagalbą susir- 
gusiems komunistams 
pogrindininkams. (E)

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS
IMMEDIATE 
OPENINGS

STURBRIDGE, MASS.

—Country living
—Higher wage scale
—Excellent working conditions 
—Paid insurance and pension 

plan

Top Notch:

MACHINISTS
TOOLMAKERS

JIG BORE OPERATORS
GRINDERS—SURFACE 

I.D. or O.D.
LATHE OPERATORS

Totally air conditioned, new 
modern plant. A-l machines and 
inspection eąuipment. 40 miles 
from Providence. Excellent hous- 
ing facilities available. Near 
several lakęs —10 miles from 
Webster Lake.

Write, wire or call 
Mr. CHRIS ATIIANAS

ATHBRO PRECISION 
ENGINEERING CORP.

Hali Road 
Sturbridge, Mass.

(113-114)

TOOL MAKERS
Journeymen card or 10 years ex- 
perience reųuired. Union shop. 
All fringes. $4.00 per hour. Now 
uorking 58 hours a week.

AVON TUBE CO. 
4th & Water Strs. 
Rochester, Michigan 

(108-114)

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
(114-130)
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REZOLIUCIJĄ PRIĖMUS
Daugelis veikėjų ne

paliaujamai skambino į 
Dirvos redakciją, pra
nešdami, kad Senatas 
šeštadienį, spalio 22 d., 
vienbalsiai priėmė re
zoliuciją Baltijos vals
tybių reikalu.

Rezoliucijoje, kaip 
žinome, prašoma, kad 
Baltijos valstybių pa
vergimo klausimas per 
JAV vyriausybę būtų iš
keltas Jungtinėse Tau
tose. Panaši rezoliucija 
jau anksčiau buvo priim
ta Kongrese.

Daug rašalo išlieta ir 
nuomonių pareikšta tos 
rezoliucijos reikalais^su 
jos pravedimu susieta 
veikla ir veikėjais. Pa
gyrimai ir parama, už
metimai ir puolimai 
dar ir dabar tebeplau- 
kia į lietuviškų laikraš- 
čiiį redakcijas.

Žinoma, kad bet ku
rį lietuvišką darbą ne
same greiti užgirti. Bet 
ir veikėjų jautrumas, 
kai iškeli kokį kritišką 
žodį, gal kartais yra per 
daug akivaizdus. Tai su
kelia tik bereikalingų 
dulkių.

***
Rezoliucijos priėmi

mo fakto daugelis pasi
genda didžiojoj ameri
kiečių spaudoje. Gal vie
name kitame iš tūkstan
čių įvairiausių laikraš

Grupė Chicagos Balfo veikėjų ir bičiulių, atidarant rudens vajų, buvo susirinkę vajaus globos komi
teto pirmininko John Pakel rezidencijoje. V. Noreikos nuotrauka

VIENĖIMM1 CHIC1G0JE PIRKITE MlIJOJE MODEKJNJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import.
Germ. brendy ..................

2. Imported Canad. vviskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liųueur ...............

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

čių buvo ar bus apie tai 
užsiminta. Bet reikia at
siminti, kad toji spau
da skelbė Kongreso ir 
Senato priimtus įstaty
mus, o rezoliucija nė
ra įstatymas. Kokią 
galią ir teisinę jėgą to
limesniuose žygiuose 
turi toks rezoliucijos 
priėmimas (kad ir vien
balsiai už ją senato
riams pasisakius), apie 
tai ne kartą spaudoje bu
vo pasisakyta. Ateityje 
teks dar prie to klausi
mo sugrįšti, nes, anot,
L. Valiuko, rezoliucijos 
priėmimu darbas dar 
nėra baigtas ir užsimo
jimas, toli gražu, dar 
neatvedė į galutiną lai
mėjimą.

Kurie šiek tiek domi
si Amerikos politiniu gy
venimu, gerai žino, kur 
bus sutiktos didžiausios 
kliūtys tos rezoliucijos 
įgyvendinimui.

Kaip tas kliūtis nuga
lėti, kaip tą klausimą 
(Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų pavergimo) 
palaikyti gyvą, nėra vien 
kelių propaganda užsi
imančių vyrų ar veikė
jų reikalas. Svarbu taip 
pat, kad nebūtų apsiribo
ta "teise ar tradicija" 
tą darbą tęsti ir vykdy
ti. Čia yra labai svarbus 
ir gyvybinis Lietuvai rei
kalas, todėl kiekvienas ir

5th — $5.49 
5th — $3.98 
5th — $2.98
5th — $3.98

SKAITYTOJU NUOMONĖS

AR MUS KAS NURS RIŠA SU LENKAIS?
Paskutiniu laiku mūsų 

spaudoje pasirodė pasi
sakymų dėl santykių su 
lenkais. Kai kas bando 
teigti, kad mums su len
kais reikia net gerų san
tykių, nes esam gi kai
mynai ir buvom su jais 
susirišę praeityje, taigi, 
turėjome bendrą isto
riją. Lietuvių Vilniečių 
Sąjunga ir jos paskiri na
riai perspėja mus būti 
atsargiais ir labai kar
čiai prisimena netoli
mos praeities "ryšius" 
su lenkais. Atrodo, kad 
mūsų vilniečiai turi 
daug racijos.

Norėtųsi bent keliais 
žodžiais aptarti tuos "ry
šius" lenkų akimis žiū
rint. Bendrai, daugelis 
lenkų į mus žiūri išdi
džiai. Nepaslaptis, kad 
daugelis lenkų, o jie daž
nokai būna savo visuo
menės nuomonių reiškė- 

tikisi, kad tas darbas 
bus vykdomas kompe
tentingų, prityrusių, pla
tų pasitikėjimą turinčių 
asmenų ir organizacijų.

Pavydu, garbės troš
kuliu, pagarbos vieni ki
tiems stoka galime už
gniaužti kad ir geriau
sius norus ir pastan
gas. Taktikos klausi
mais gali ginčytis ir 
nuomonėmis keistis tie, 
kurie prie to darbo tie
sioginiai prisideda. Gi 
jei reikia visuomenės 
paramos, būtų naudin
giau visam reikalui, kai 
pirmautų ne nuomonių 
skirtumai, o tik pats tiks
las ir pozityvūs metodai 
jo siekiant. Mat, kažkas 
yra pasakęs, — jei visi 
taip intensyviai dirbtų, 
kaip apie juos rašoma, 
neliktų neatlikto darbo.

5.
6.
7. 

May Wine — Imported 
Riccadona Vermouth .....
Christian Brothers Wine

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

jais, visai nenori pri
pažinti mums teisių į 
savarankiškumą, savin a - 
si mūsų amžinąją sosti
nę ir Lietuvą nori laiky
ti tik Lenkijos prvinci- 
ja.

Kartą neeilinio lenko 
paklausiau, kuo jie visa 
tai paremia? Atsakymas 
buvo trumpas — "Jogai
la Lietuvą pažadėjo Len
kijai, o galutinis, nepa
keičiamas ir amžinas 
Lietuvos sujungimas su 
Lenkija įvyko per Liubli
no Uniją 1569 metais. Tai
gi, istorija mus surišo ir 
lietuvių kalbos apie pil
ną savarankiškumą yra 
nerealios, nes Lietuva 
tarpti tegali tik kartu su 
Lenkija..."

Nesutikau su tokiu is
torijos interpretavimu 
ir paprašiau minimo len
ko paklausyti, ką istorija 
iš tikro sako:

Lenkijos Karaliui ir 
Lietuvos Didž. Kuni
gaikščiui Steponui Bato
rui mirus, Lenkijoj iš 
karto ėmė reikštis anar
chija. Viena jųpartijapa- 
skelbė išsirinkusi savo 
karaliumi Vokietijos Im
peratoriaus sūnų Mak
similijoną, o kita — Šve
dijos Karalaitį Žygiman
tą Vazą. Lietuviai tuose 
rinkimuose nedalyvavo 
ir nė vieno valdovu ne
pripažino. Abu varžovai 
su kariuomene įžengė 
Lenkijon. Lenkijos et
monas Zamjoskis parė
mė Žygimantą Vazą ir 
jis 1589 m. skubiai buvo 
vainikuotas.

Lietuviai tuo tarpu nu
siuntė Krokuvon delega
ciją ir pareiškė, kad Žy
gimantą Vazą pripažins 
Didžiuoju Lietuvos Kuni
gaikščiu šiomis sąlygo
mis:

1) jei lietuvių sudary
tos karo paliaubos su 
Maskva bus patvirtintos; 
2) jei Lietuvai bus ati
duota Livonija ir po Liub ■ 
lino unijos atimtos že
mės ir 3) jei bus patvir
tinta lietuvių paruošta 3- 
čioji Lietuvos Statuto lai
da. Atrodo, kad lietu
viams svarbiausias da
lykas buvo - Ill-čiosios 
Lietuvos Statuto laidos 
patvirtinimas, nes šis 
1588 metų Statutas Lie
tuvą grąžino į tą pačią 
padėti, kuri buvo prieš 
Liublino Uniją. Valdo
vai įsipareigojo saugoti 
Lietuvos teises bei te
ritoriją, grąžinti visas 
atimtas žemes, įvesti at
skirą valdovo priesaiką 
Lietuvai, žemės ir aukš
tus urėdus duoti tik Lie
tuvos piliečiams, o ne 
svetimšaliams (len
kams).

. 5th — $0.98 
... 5th — $1.29 
. 5th — $1.49

Tiesa, lenkams labai 
nepatiko tokios lietuvių 
sąlygos ir jie šaukė, kad 
tai nepriimtina. Bet Mak
similijonas su savo ka
riuomene buvo bežy
giuojąs į Krokuvą. Lietu
va ne tik nesirengė sto
ti prieš Maksimilijoną, 
bet ginklavosi ir savo rei
kalavimus, matyt, ren
gės jėga paremti. Len
kams nieko kito nebeli
ko, tik nusileisti. Žy
gimantas Vaza, vainikuo
tas Lenkijos Karalius, 
patiektas lietuvių sąly
gas priėmė ir pasira
šė 1588 m. sausio 28 d. 
o tatai praktiškai ir 
teisiškai reiškė visų es
minių Liublino unijos 
nuostatų panaikinimą. 
Šis karaliaus aktas nie
kad vėliau nebuvo atšauk
tas ar pakeistas. Štai ką

SOVIETINIS TROJOS ARKLYS
Kaip vilkai avies kai

lyje, JTO hipokritai skel
biasi Angelais Sargais 
žmonių laisvės saugoto
jais visam pasauly.

Praėjus daugiau kaip 
20 metų nuo JTO įkūri
mo, bilijonas žmonių ar
ba trečdalis viso pasau
lio yra pavergta Sovietų 
Sąjungos ir Raud. Kini
jos. Iki šiol dar nė vienai 
valstybei JTO pagalba ne
pasisekė nusikratyti ko
munistinio režimo.

Lietuviai piketavo 
prie JTO New Yorke. Jie 
ruošė mitingus ir kvie
tė politikus būti jų sve
čiais - kalbėtojais; jie 
rašė peticijas ir laiškus 
kongresmanams; jie 
džiaugėsi kiekvieną kar
tą kai koks senatorius 
įdėdavo į Congressional 
Record žinią apie Lietu
vos išlaisvinimą su JTO 
pagalba. Visa ta energi
ja buvo siejama su vilti
mi, kad pagaliau Lietu
vos Nepriklausomybės 
reikalas bus iškeltas 
JTO.

Įsivaizduok policijos 
departamentą, sukurtą 
apsaugoti garbingus pi
liečius, tačiau sudarytą 
iš gerų žmonių ir iš kri
minalistų. Kiek pajėgi bū
tų ta policijos jėga? Di
delė dalis JTO narių su
sideda iš Sov. Sąjungos 
satelitų — taigi, ar gali 
galvojantis žmogus lauk
ti iš tokių narių, kad JTO 
imtųsi kokios iniciaty
vos Lietuvai išlaisvinti 
iš Sovietų jungo?

Amerikos Nepriklau
somybės Deklaracijoje 
net keletą kartų yra pa
minėtas Dievo vardas. 
Amerikos įkūrėjai krei
pėsi į Dievą kaip į Lais
vės Saugotoją. Tačiau 
JTO įkūrėjai jokiam do
kumente Dievo nepaminė
jo. Vietoj to, jie pažiū
rėjo į pasaulio komunis
tų apaštalą Kari Marx, 
kad gauti įkvėpimo... Šv. 
Raštas sako: "Jei Vieš
pats nestatys namo, vel
tui vargsta tie, kurie jį 
stato.

JTO įkūrėjų tarpe bu
vo komunistų agentai, 
kaip: Alger Hiss, Harry 
Dexter White, Nathan 
G. Silvermaster, Noel 
Field, Victor Perlo, Leo 
Pasvolsky, Abraham Go 
Silverman ir daug kitų 
(Žiūr. "Postwar Foreign

Lietuvos Statuto 3-čioj 
laidoj viename skyriuj 
sako: "Mes, valdovas,
pasižadame ir prisie
kiame savo ir savo ai
nių vardu, kad garbin
gąją didžiąją Lietuvos 
Kunigaikštiją ir visas 
jos žemes nuo seno ir 
dabar jai priklausančias 
laikysime garbingai, pa
liksime titulus, sostinę, 
turtą, valdžią ir visa ki
ta, taip pat jos sienas, 
nieko nemažinsime ir 
nesiaurinsime..."

Mano oponentas len
kas pašoko ir išraudęs 
pasakė, kad aš nežinąs 
istorijos ir Lenkijos gar
bingų teisių į ... Lietu
vą. Atsakiau, kad Liub
lino Uniją panaikino Len
kijos teisėtas karalius 
ir tuo nutraukė visas len
kų "garbingas teises į 
Lietuvą". Tuo ir pokal
bis nutrūko, nes lenkas 
pamatė, kad savo kės
lų į mūsų sostinę bei 
Lietuvą negali paremti 
nei istorija nei teise.

L. Eimantas

Policy Preparation 1939 
-45," U.S. Statė Dept. 
1950).

Didžioji dalis JTO 
Chartos yra numodeliuo. 
ta pagal Sovietų Konsti
tuciją. JTO vėliavos pro
jektas buvo prižiūrimas 
komunisto Carl Aldo 
Marzani. Tai tur būt ir 
yra priežastis didelio 
JTO ir USSR simbolių 
panašumo. (The Fearful 
Master p. 162 — By. G. 
Edward Griffin — Wes- 
tern Islands Publishers)

JTO postas Politi
niams ir Saugumo reika
lams visada buvo užim
tas komunisto. Tai pa
tvirtina JTO metinė kny
ga - leidinys nuo 1946 
iki 1961 ir sekantieji bu
vo šio svarbaus karinio 
posto vadovai: Arkady 
Sobolev, Constantin Zin- 
chenko, Ilya Tchernyc- 
kev, DargoslavProtitch, 
Anatoly Dobrynin, Ge- 
orgy Arkadev, E.D. Ki- 
selev, Vladimir P. Sus- 
lov.

Korėjos karo metu ge
nerolui MacArthurui 
siunčiami įsakymai iš 
Washingtono pereidavo 
per minėtą JTO karinį 
postą — komunistinio va
dovo rankas. (Žiūr. Con
gressional Record Jan. 
15, 1962 HON. James B. 
Utt). Visai nenuostabu, 
kad gen. MacArthuruibu
vo neleista bombarduoti 
komunistų bazes šiaurė
je nuo Yaluupės. Nenuos
tabu, kad jam nebuvo 
leista laimėti Korėjos 
karo. Taip pat nenuos
tabu, kad Amerikos ka
riai dabar kariauja "ne
laimimą" karą Vietna
me.

Jau laikas, kad visi 
Amerikos lietuviai at
bustų ir suprastų faktą, 
jog Jungtinės Tautos va
dinasi pasaulio valdžia 
ir pasaulio valdžia reiš
kia praradimą JAV ne
priklausomybės. JTO, 
kaip ir dvynukė sesuo, 
Tarptautinis Komuniz
mas reikalauja, kad pri
klausančios tautos atsi
sakytų nepriklausomy
bės. Jėzus yra pasakęs: 
"Nė vienas negali tar
nauti dviem valdovam: 
nes arba jis vieno ne
kęs ir mylės kitą, arba 
vieno laikysis ir niekins 
kitą. Negalite tarnauti

(Nukelta į 4 psl.)
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draugovės skautai su draugininku J. Pažemiu ir pavaduotoju A. Senbergu.
V. Bacevičiaus nuotrauka

Clevelando Vytauto

SURASDAMI 
DIRVAI NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ, 
LAIKRAŠTĮ 
SUSTIPRINSITE

Sovietinis
Trojos arklys...

(Atkelta iš 3 p si.) 
Dievui ir Mamonui". 
(Mato 6,24) Tuo pačiu 
žmogus, pripažįstąs 
JTO pasaulio valdžia, ne
begali reikalauti nepri
klausomybės nei Lietu
vai, nei Amerikai.

Iki šiol veltui nuėjo 
visos pastangos iškelti 
Lietuvos ir Baltijos kraš- 
tų reikalą Jungt. Tauto
se. Nustokime galvoję, 
kad JTO nori ar esama
me sąstate norės kada 
nors išlaisvinti Lietu
vą.

HELP WANTED MALĖ

1MMEDIATE 
OPENINGS

Ali types of foundry work. 
No experience needed.
Write, wire, or call Stur- 
gis Foundry Corp., 1000 
W. West St., Sturgis, 
Mich. 651-8544.

(I 14-1171

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskas, Exec. Seev.

1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 6Q650
HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED

PHONE 656-6330

GULBĖS GIESMĖ' DETROITE
Nelengva pareigą ten

ka atlikti koresponden
tui pristatant kurį vei
kalą visuomenei, to vei
kalo nemačius, aktorių- 
vaidintojų draminio pa
siruošimo nežinant. Ten
ka kai kada ir "nusvil
ti nagus". Tačiau šį vei
kalą pristatant, bent 
iš spaudos jau esame 
įsitikinę, su kuo turime 
reikalą.

Pirmiausia, to pasiti
kėjimo mums duoda šio 
veikalo aktorė ir reži
sierė E. Dauguvietytė- 
Kudabienė. Ji ryškiai iš
siskiria iš daugelio Ka
nados ir JAV-bių lietu
vių teatrų, aktorių ir re
žisierių. Jos darbštu
mas, talentas, ir reži
sierės sugebėjimai tik
rai aukšto lygio. Užtat 
šiuo veikalu susidomė
jo LB Detroito Apylin
kės Valdyba ir pasikvie
tė Hamiltono lietuvių te
atrą suvaidinti "Gulbės 
Giesmę" Detroite.

"Gulbės Giesmės" 
premjerai pakėlė už
dangą Hamiltono lietu
vių teatras 1966 m. ko
vo 19 d. ir tų pat metų 
kovo 27 d. Toronto te
atras.

"Gulbės Giesmės"
vaidinime matysime
daug jaunimo.

Štai, galvoju, jog apie 
Barborą Radvilaitę ir J. 
Griniaus eiliuotąją kny
gą "Gulbės Giesmė" jei
gu ir nebūtume skaitę, 
tai tikrų tikriausia esa
me girdėję. Tad prieš už
dangai pakylant Detroi
to Lietuvių namuose, ne
verta turinio ir liesti.

Tačiau iš veikėjų sąs
tato aišku, su kokiais me
niniais užmojais Hamil
tono "Aukuro" teatras at
vyksta. Savaime aišku, 
kad nežiūrint kurių pažiū
rų būtume: "demokratų 
ar respublikonų", bet šio 
veikalo pažiūrėti, juo pa
sigrožėti, atvyksime vi
si, visi.

Kaip žinia, vaidintojai 
beveik visi jauni, nuo 15 
iki 30 metų amžiaus. Pa
remkime Kanados lietu
vių jaunimo gerus užsi
mojimus parodyti mums 
"Gulbės Giesmę", ku
riai bus pakelta scenos 
uždanga 1966 spalio 29 
d. 7:30 vai. vak. Lietu
vių Namuose, Detroi
te. Mūsų susidomėji
mas, mūsų entuziazmas 
ir parodytas palanku
mas be abejo prisidės 
prie "Aukuro" ir lietu
vybės ugdymo bei puo
selėjimo. Lietuviško te
atro kultūros ir jo bran
dumo ugdymui reikalin
gas mūsų beatodairinis 
pritarimas: moralinė ir 
medžiaginė paramao

Linkime "Aukurui" 
sėkmės Detroito sceno
je. O mes, detroitiečiai, 
kaip visada užpildyki- 
me Lietuvių namų salę 
ir pasidžiaukime šiuo 
istorišku, poetišku ir 
Elenos Dauguvietytės - 
Kudabienės režisuotu 
"Gulbės Giesmės" vei
kalu.

Tad spalio 29 d. 7:30 
vai. vakare tenelieka nė 
vienos tuščios vietos 
Lietuvių namų salėje’.

VI. Mingėla

TARPTAUTINE’ 
KONFERENCIJA VILNIUJE

Spalio 11 d. Vilniuje 
susirinko "Tarptauti
nės radijo ir televizi
jos organizacijos" admi
nistracinė taryba. Nors 
ši organizacija esanti su
kurta prieš 20 metų Briu
selyje, tačiau jos tarp- 
tautiškumas labai >ribo
tas. Joje dalyvauja tik ko
munistinių režimų val
domų kraštų radijo-tele- 
vizijos vadovybių atsto
vai, neišskiriant^ Šiau
rės Vietnamo, Šiaurės

ATSAKOMYBĖ:
Remiame David T. Matia j County Auditor parei
gas. Jo 8 metų darbas valstijos senatoriaus ir at
stovo pareigose užsitarnavo respektą už jo ištiki
mybę, atvirumą ir atsakingumą. Balsas už Matia 
yra balsu už gerą vyriausybę.

Lietuviai už MATIA
JOSEPH P. MULL, pirmininkas

REMIAMAS Cuyahogos Apskrities Demokratų Partijos
REMIAMAS Kosmopolitines Demokratų Lygos

COUNTY AUDITOR

DAVID T. MATIA
DEMOKRATAS

Lietuviai už Matia komitetas, Joseph P. Mull, pirmininkas
10825 Snowville Rd.

Y

Korėjos ir Kubos. Iš ne
utralių kraštų yra tik 
Irako, Mali, Egipto ir 
Suomijos radijo atstovai. 
Albanijos ir Kinijos at
stovai, manoma, "ne
spės" atvykti. Sovietų Są
junga šioj organizacijoj 
atstovaujama ne tik Mask
vos, bet ir kažkurių res
publikinių radijo-tele- 
vizijos komitetų, būtent, 
Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Moldavijos, Gudi
jos ir Ukrainos.

Vilniškio komiteto pir
mininkas J. Januitis ta
rybos posėdžio išvakarė
se dar negalėjo pasakyti, 
kas jame bus svarstoma, 
bet pasidžiaugė, kad ta
rybos nariai, pasirink
dami Vilnių savo posė
džiui "tarsi pabrėžė 
smarkiai išaugusį mū
sų respublikos radijo ir 
tele vizijos autoritetą". 
Ir pasididžiavo, kad Vil
nius buvo pasirinktas pir. 
mas iš visų "sąjunginių 
respublikų sostinių".

Tos "kominterniškos" 
radijo-televizijos orga
nizacijos pirmininkas 
yra lenkas. (ELTA)

Vilniaus opera šešta
dienį, spalio 8 d., atida
rė sezoną naująja Vytau
to Klovos opera, kurios 
paskutinę valandą ir var
das pakeistas: ji dabar ■ 
vadinama nebe "Žalgi
ris", o "Du kalavijai". 
Kaip ir kodėl atsirado 
tas staigus vardo pakei
timas, neaiškinama, bet 
greičiausia tai įvyko dėl 
to, kad "Žalgiris" nepa
rankus išversti rusiš
kai. (ELTA)

HELP WANTED MALĖ

F1TTF.RS
F1TTERS HELPERS

Expet ience helpful būt not necessary. 
Work. in structural fabricatirig for 
nianufacturer of conveyors. Company 
benefits. Apply Shipping Departnient, 
8:30- 11:30 a. m.

May-Fran Mfg. 
1710 Clarkstone, 
Cleveland, Ohio

(l ašt of Intersection of Euclid A: 
Ivanhoe Rds.l

An r.<|ual Opportunity Employer 
(113-114)

FACTORY
Metai Stamping plant located 
near Route 21 and Broadvva.v 
\vill train men to ūse precision 
instruments and read blueprints 
while working with tools and 
dies.

QUALITY STAMPING 
PRODUCTS

5322 Bragg Road
Cleveland, Ohio 

441-2700
(113-114)

HELP WANTED 
MALĖ

An excellent opportunity for an 
aggressive man with ability to 
read blue prints in the office of 
a progressive metai stamping 
shop located near Route 21 and 
Bioadway.

QUALITY STAMPING
PRODUCTS

5322 Bragg Road
Cleveland, Ohio 

441-2700
(113-114)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP WANTEI) MALĖ

MACH1NISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

,341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS * 
Corp.

MACH1NISTS
TO W0RK ON
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER-

HYDROTEL
Contouring and profiling

Machines

HOR1ZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHĖS

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RAD1AL
DRILLS

NUMER1CAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuftity Employer

HELP tVANTED FEMALE

GENERAL OFFICE
Opportuniety for giri who has 
graduated in upper third of her 
class to assume responsible po- 
sition in office of a metai stamp
ing shop located near Broadway 
and Route 21.

QUALITY STAMPING 
PRODUCTS 

5322 Bragg Road 
Cleveland, Ohio 

441-2700
(113-114)
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* ALGIS MOTIEJŪ
NAS, lietuvių krepšinio 
rinktinės narys, dalyva
vęs laimėjimais apvai
nikuotoje kelionėje po 
Australiją, iškilus spor
tininkas Western Re- 
serve universitete, pa
sirodė ne tik geru krep
šininku ir lengvaatletu, 
bet šiuo metužaizdamas 
to universiteto futbolo ko
mandoje išsiskyrė savo 
sugebėjimais tiek, kad 
The Cleveland Fress 
dienraštis spalio 21 d. lai
doje įsidėjo ilgesnį
straipsnį su jo nuo
trauka, pabrėžiant jau
no ir gabaus atleto svei
ką humorą, jo inteligen
ciją ir sugebėjimą laiku 
ir vietoje pasirinkti sau 
tinkamą sporto šaką.

* LIETUVIŲ FONDO 
komiteto Clevelande vyk
domo LF vajaus iždinin
kui Ed. Karnėnui mirus, 
šiom pareigom pakvies
tas A.V. Jonaitis. Įstoję 
į LF narius, mokėdami 
pasižadėjimą dalimis ir 
nauji nariai prašomi pi
niginius atsiskaitymus 
su LF siusti naujam iž
dininkui šiuo adresu: A. 
V. Jonaitis, 773 Wood- 
view Rd. Cleveland, Ohio 
44121, Telef. 381-0930.

* JAV LB Centro val
dybos patvarkymu, Kul
tūros Fondui remti lai
mėjimo knygučių plati
nimas pratęsiamas iki š. 
m. gruodžio 1 d.

* ANTANAS TAMULIS 
clevelandietis, šiomis 
dienomis užsisakyda
mas Dirvą paaukojo 9 
dol.

A. Tamulis įsigijo ne- 
kiln. turtą ir persikėlė 
gyventi į 4070 Verona 
Rd., Cleveland, Ohio 
44121.

* PIJAUS DABRILOS 
žudikas, 17 metų Jesse 
Scott, Clevelando teisė
jo R.F. McMahon buvo 
nuteistas kalėti iki gy
vos galvos.

* CLEVELANDO VY
ČIAI globos Mid-Cent- 
ral distrikto Seimą Cle
velande spalio 29-30 
dienomis Pick - Carter 
viešbutyje.

Posėdžiai vyks Pick- 
Carter Spanish kamba
ry spalio 29 d.2val.p.p. 
Halloween Masąuerade 
šokiai vyks Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje spalio 
29 d. 9 vai. vak. Gros 
John Nawarsko orkest
ras.

Sekmadienį, Šv. Mi

teisėjas.
Prisidėjo prie daugelio pažangių {statymų ir 
teismo programų.
Remiamas Clevelando ir Cuyahogos apskrities 
Teisininkų Sąjungos ir The Plain Dealer bei 
Cleveland Press dienraščių.

Experience Counts! • Apdraudos reikalais ge
niausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi i Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

RE ELECT DANIEL H.
WASSERMAN

NEW LOCATION 
of

JOHN KUBACKI,
PHOTOGRAPHER

Judge, Court of Appeals
Judge Daniel H. Wasserman Campaign Committee, Room 236, Chester-12th Bldg., 
Cleveland, Ohio. Frederick Wolf, Chairman, 1901 Rockside Drive, Cleveland, Ohio.

5437 MAYFIELD RD. 
LYNDHURST, OHIO

Clevelando lietuviai budžiai akademikai spalio 16 d. susirinkę dr. A. Pautieniaus namuose išlydėjo 
savo kolegą Rimą Saikų į JAV kariuomenę. Nuotraukoje R. Saikus (antras iš kairės) sėdi tarp savo tė
vų. R. Saikus yra buvęs Lietuvių Studentų Sąjungos Clevelando skyriaus pirmininku.

MAŽŲJŲ NAMŲ SAVININKAI 
APSAUGOKITE SAVO INVESTACIJĄ.Į NEKILN. 
TURTĄ! BALSUOKITE Už PASTOVIAI RODOMĄ 
PAŽANGĄ IR EKONOMIJĄ COUNTY AUDITOR 

IŠTAIGOJE!
PERRINKITE

šios 10:30 vai. Sv. Jur
gio par. bažnyčioje. Po 
Mišių pietūs, vaišės de
legatams, nariams ir 
svečiams.

Laukiama svečių ir de
legatų iš Detroito, Day- 
tono, Pittsburgho ir 
Youngstowno. Seimo 
pirm. — Nellie Aruns- 
ki (BR 1-6344) ir Albert 
Shigo (MI-1-0192).

Suvažiavime taipgi 
bus dalinama laipsniai.

Maloniai visus prašo
me dalyvauti.

* BALFO VAJUS ei
na pirmyn. Praeitą sa
vaitę aukojo: Dr. Mi
liauskas — $50, Dr. A. 
Martus — $30, Lietuvių 
Klubas — $25, C ir l. 
Šatkauskai, P. Žilins
kas po $20, V. Stepona
vičius — $12, A. Valai
tis, E. Variakojis po 
$11.

Iki vajaus pabaigos li
ko tik 6 dienos.

STOKIME I BALF
C-

Pranešame, kad lap
kričio 26 d. Chicagoje 
įvyks Balfo Seimas. Šis 
seimas yra tuo svarbus, 
kad bus keičiami Balfo įs
tatai. Pernai išėjo nau
jas JAV imigracinis įs
tatymas ir visa eilė nau
jų įstatymų, prie kurių 
šalpos organizacijų įsta
tai privalo būti pritaiky 
ti.

Seime gali dalyvauti 
1 atstovas nuo 25 pilna
teisių narių. Aukotojas 
nėra dar narys. Pilna
teisis narys yra asmuo 
padavęs Balfui pareiš
kimą ir mokantis 1 dol> 
nario mokesčio metams.

Tai viena iš priežas
čių, kodėl mes išsiun
tėme šeimoms su laiš
kais pareiškimų blan
kus. Narių verbavimą su
jungėme su piniginiu va
jumi.

Kuo daugiau Clevelan
de turėsime narių, tuo 
daugiau atstovų galės vyk 
ti į seimą. Būtų nesma-

Ką rašo T. Brazaitis apie 
G. Voinovieh?

Pirmiausia, pristato
me Tomą Brazaitį. Tai 
vienas iš Scoop, Euclide 
ir artimesniuose prie
miesčiuose plačiai žino
mo laikraščio redakto
rių. Jis yra Nauj. Pa
rapijos vargonininkės ir 
choro vedėjos A. Brazai- 
tienės sūnus. Be to, kaip 
matosi iš jo straipsnių, 
yra gabus ir prityręs 
žurnalistas.

Šia proga Scoop laik
raštyje jis plačiau su
stoja ties George Voi- 
novič gyvenimu, šeima, 
jo, kaip teisininko sie
kius ir politinius užsimo
jimus.

G. Voinovič yra vienas 
iš daugelio kandidatų į 
Ohio valstijos legislatū- 
rą. Tų kandidatų buvo ir 
yra daug. Jų skelbimai, 
aprašymai stengiamasi 
patiekti vietinėje spau
doje. O jei šį kartą ir 
mes, Dirvoje, kiek su- 

gu didelei Clevelando ko
lonijai, jei ji nebūtų at
stovaujama Seime, arba 
turėtų tik vieną atstovą, 
kuris balsavime ne ką nu
lemtų.

Todėl prašome pareiš
kimus pasirašyti ir kar
tu su aukomis mums 
grąžinti.

Tuo būdu aukotojai 
taps ir pilnateisiais na
riais.

BALF Clevelando 
Skyriaus Valdyba

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

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

stosime ties šio jauno 
teisininko ir politiko as
meniu, tai todėl, kad jojo 
tikslai ir politinė filoso
fija yra skirtingesnė nuo 
kitų.

Būdamas antrosios ge
neracijos ateivių sūnus, 
jis yra arčiau susipaži
nęs ne tik su šio krašto, 
bet ir su įvairių kitų tau
tybių aspiracijomis, 
ypač su-komunistų pa
vergtų kraštų laisvės sie
kiais. Gal todėl jis labai 
vertina tuos demokrati
nės santvarkos princi
pus, kurie kartais neju
čiomis daugelio prade
dami nevertinti.

Žmogaus nuosavybė ir 
jos neliečiamybė yra vie
nu tos demokratijos pos
tulatų. O G. Voinovič ma
to, «kaip Clevelande išti
suose rajonuose kyla 
žmonių susirūpinimas, 
kai pradedama kėsintis 
į jų nuosavybės teises, 
jas siaurinti ir apribo
ti neva kitos žmonių 
grupės gerbūvio ir lygy
bės labui. į šias prob
lemas G. Vonovich, anot
T. Brazaičio, žiūri tie
siai atviromis akimis, 
negaudydamas balsų 
ten, kur reikia vykdyti 
prisitaikymo ir savo 
principų išsižadėjimo 
politiką.

G. Voinovieh nesiekia 
karjeros ar geresnių pa
jamų. Kaip advokatas jis 
turi plačią klijentūrą ir 
šeimos aprūpinimo klau
simai nekyla. Dar studen 
tu būdamas jis aktyviai- 
reiškėsi organizacinia
me darbe. "O dabar, 
sulaukus 30 metų am
žiaus", sako Voinovieh, 
"dalykai keičiasi... Ma
no patirtis, išsilavini
mas, gyvenimo aplinka 
ir žmonių rūpesčiai ro
do, kad tai yra pareiga 
— siekti tokio politinio 
posto, kuriame yra gali
mybių ko nors atsiekti 
ne tik sau, bet tiems 
žmonėms, kurių rūpes
čiai ir principai sutin
ka su mano rūpesčiais ir 
principais."

Kandidatuodamas, jis

RALPH J. PERK
COUNTY AUDITOR

— JĮ REMIA —
CLEVELAND PRESS, ORGANIZUOTA DARBININKIJA, 
DAUGELIS FRATERNALINIŲ IR TAUTINIŲ ORGANIZA

CIJŲ.
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|xl RALP J. PERK~
COUNTY AUDITOR

Nicholas A. Bucur, pirm., 10206 Clifton Blvd.

atiduoda savo tolimesnę 
karjerą į balsuotojų ran
kas. Tai pareigos, o ne 
karjeros žmogus.

Gyvendamas Naujo
sios Parapijos rajone 
(Crestland Rd.), G. Voi- 
novich atstovauja Euc- 
lidą, 32 Ward, Collin- 
wood rajonus. Tai dau
gelio lietuvių gyvenami 
rajonai.

Pažįstant asmeniškai 
G. Voinovieh, tenka pil
nai pritarti ir sutikti su 
T. Brazaičio mintimis, 
jog šiame demokratų už
valdytame rajone G. Voi- 
novich, kaip respubliko
nas, laimi kasdien nau
jus būrius pritarėjų. 
Daugelis prisiekusių de
mokratų išsireiškia, jog 
tai "demokratiškiausias 
respublikonas". Ir iš tik
rųjų, jo programa, jo sa
varankiškas ir aktyvus įs 
tojimas į sunkų politinio 
darbo kelią rodo, kad tai 
jaunosios kartos politi
kas, žiūrįs į gyvenimo 
problemas labai atvirai 
ir gyvenimiškai. O tų 
problemų yra tokių, ku

MINT TAVERN
397 East 156 gt.

DEGTINĖ, ALUS, VALGIAI

PENKTADIENIAIS iki vėlaus vakaro žuvis, 
blynai ir kt.

Galima pirkti alų dėžėmis išsinešimui už žemą kainą.

Povilas šūkis
savininkas

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

rios gali artimoje atei ■ 
tyje nulemti ne tik paski
rų rajonų, bet ir viso Cle- 
vlenado miesto likimą. 
Jauno ir ryžtingo vyro po
litinis kelias privalo bū
ti paremtas ne tik žo
džiais. Visi turį teisę 
balsuoti; privalo žinoti, 
kad lapkričio 8 d. dauge
liu atvejų kiekvienas bal
sas, atiduotas už tinkamą 
ir pareigingą kandidatą 
lemia kur kas daugiau, 
negu galvojame. Mūsų 
balsas už G. Voinovič 
(jugoslavų kilmės), yra 
balsas už tuosprincipus, 
dėl kurių ir mes kovo
jame. (j.m.)

$16,300 
NAUJI!

I
3 miegamųjų ranch tipo 

namai, 1’4 vonios, įrengtos 
virtuvės ir šiukšlėms maši
nos. Ištisas rūsys.

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

(I14-116)
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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VILNIAUS DIENOS MINĖJIMO 
PROTESTO REZOLIUCIJA

1966 m. spalio 9 d. 
mes, susirinkusieji į 
Lietuvių Jaunimo Cent
rą Chicagoje iškilmin
gai paminėti Vilniaus 
dieną, giliai pasipiktinę 
griežtai protestuojame 
prieš rusų bolševikų oku - 
pantų pasikėsinimą su
žaloti istorinį, laiko ir 
žmogaus genijaus su
kurtą Vilniaus Gedimi
no aikštės istorinį ar
chitektūrinį ansamblį.

Užuot stačius naują te- 
legrafo-telefono centri
nę kurioje nors kitoje 
Vilniaus miesto dalyje, 
Lietuvai Maskvos pri
mestame projekte numa
tyta plėsti Gedimino aikš
tės šone stovintį tele
grafo pastatą, prie jo pri
jungiant didelį pastatą. 
Be to, dar numatyta nu
griauti visą eilę vakari
nėje Stuokos - Gucevi
čiaus gatvės pusėje sto
vinčių namų,praplečiant 
gatvę iki 70 metrų. Vie
name tų namų gyveno lie - 
tuvių rašytoja Žemaitė. 
Visi šie centrinių Mask
vos ministerijų nurodyti 
pakeitimai sužalotų Ge
dimino aikštę, radikaliai 
pakeistų jos aplinkos,o 
kartu ir viso Vilniaus 
miesto architektūrinių 
perspektyvų charakterį.

Vilnius yra ne vien 
Lietuvos sostinė; jis yra 
ir lietuvių istorijos, 
mokslo bei kultūros cent
ras.

Su Maskvos projek
tu, kuris'yra sistematin- 
gas didžiarusiško impe
rializmo reiškinys ir aki
vaizdus Lietuvos oku
panto pasireiškimas, 
teisėtai nesutinka atsa
kingi Lietuvos architek
tūrinių, miesto planavi
mo, statybos bei kultū
rinių paminklų apsaugos 
pareigūnai, mokslinių 
įstaigų bendradarbiai. 
Maskvos užsimojimas 
sužaloti istorinio Vil
niaus miesto architekti- 

Chicagoje vykdomo Balfo vajaus globos komiteto pirmininkas 
John Pakel perduoda Balfui savo ir šeimos auką 600 dolerių. Ša
lia stovi A. Gintneris ir J. Baris. V. Noreikos nuotrauka

A t A

Komp. ANTANUI BUDRIŪNUI
• mirus Lietuvoje, Jo broliui komp. BRONIUI BUD

RIŪNUI su Ponia ir artimiesiems gilią užuojautą 

reiškiame

B. ir D. Mackialai

nį ansamblį vaizdžiai pa 
rodo, kaip naikinamos 
architektūrinės ir kultū
ros vertybės.

Protestuodami prieš 
imperialistinį Maskvos 
šeiminikavimą Lietuvos 
sostinėje, prieš politinę, 
kultūrinę bei religinę 
priespaudą Lietuvoje, ra
giname visas lietuviškas 
organizacijas — politi
nes, kultūrines, akade
mines — skubiai atkreip - 
ti dėmesį ir įvairiausiais 
būdais protestuoti savoj 
ir svetimoj spaudoj, kad 
laiku būtų sustabdytas 
Lietuvos sostinės Vil
niaus sužalojimas.

Vilniaus Dienos 
Minėjimo Įgaliotas 
Komitetas: Kun. A. 
Stašys, K. Avižie
nis, Dr. J. Anysas, 
E. Laurin, V. Šim
kus.

"MŪSŲ LIETUVOS", 
serijinio 4 tomų veikalo 

apie Lietuvos vietoves 
trečiasis tomas, kaip pra
neša Liet. Enc. leidėjas 
J. Kapočius iš Bostono, 
yra baigiamas rinkti, 
laužomas, koreguoja
mas. Jo sudėtingiems 
spaudos darbams atlik
ti sutelktas visas spaus
tuvės bei leidyklos per
sonalas. Yra gerų vilčių, 
kad skaitytojai jį gaus 
dar prieš šventes. Jau 
pagaminta apie 1000 ilius - 
tracijų (nuotraukų ir že
mėlapių) ofsetinių kli
šių. Bus patiekti Šiaulių 
aps. ir visos Sūduvos vie
tovių aprašymai. Be au
toriaus, į knygos paruoši
mo darbą įsi jungę beveik 
100 bendradarbių patie
kia daug įdomios rašytos 
medžiagos. Nemažiau 
įdomios ir Sūduvos sri
ties (ypač pietinės dalies 
buv. jotvinigų žemių) nuo
traukos. Autoriui pra
šant, LE leidėjas J. Ka
počius sutiko M L prenu-

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
CHICAGOS SKYRIAUS

RUDENS LAPŲ BALIUS
įvyks spalio mėn. 29 d., B. Pakšto salėje, 2801 W. 38th St. 

/lalūzud. ■pAadyia 8 u-al. utzkaMJ-.
Vietas prašome iš anksto rezervuoti pas ELENĄ MATUTIENĘ, 2022 W. 51st St., telef. PR 8-4236.

A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIAUS V-BA

meratoriams, apsimokė
jusiems knygos mokestį, 
labai palankiomis sąly
gomis (tik pridėjus $1 
pers, ir kt. išlaidoms) 
atleisti žinomo mūsų kar
tografo J. Andriaus irkt 
sudarytą didžiulį Lietu
vos Žemėlapį 1:532.000. 
Drauge pridedamas ir 
dr. A. Salio paruoštas 48 
pusi. "Lietuvos žemė
lapio vardynas".

Leidykloje (361 Broad- 
way, South Boston, Mass 
02127) dar galima užsi
sakyti visus M L tomus, 
už kiekvieną jų vietoj 
$15 temokant po $10.

_* PUTNAMO SESE
LĖMS ir senelių na
mams remti komitetas 
Chicagoje, per A. Pra- 
puolenytę prisiuntė Dir
vai $25 auką už paramą 
sėkmingą madų parodą 
ruošiant. Komitetui 
reiškiame padėką už dė
mesį spaudai.

NEW YORK

* ALTS-GOS I-jo sky- 
riaus narių susirinki
mas įvyks spalio 29 d. 
7 v.v. Antano Jurgėlos 
patalpoje 1497 Putnam 
Avė., Brooklyne.

Bus specialus respu
blikonų pranešimas apie 
lapkričio 8 d. rinkimus. 
Pradedant veiklos sezo
ną, yra svarbių klausimų 
susietų su skyriaus veik
la.

Skyriaus valdyba kvie
čia visus narius ir bend
raminčius šiame svar
biame susirinkime daly
vauti.

* MARIUS KATILIŠ
KIS, autorius Prasilenki
mo valandos, Užuovėjos, 
Miškais ateina ruduo, Iš
ėjusiems negrįžti ir 
Šventadienio už miesto 
atžymėtas Lietuvių En
ciklopedijos premija, 
Vinco Krėvės vardo pre 
mija ir Santaros-Švie
sos Federacijos kūrybi
ne stipendija, pirmą kar
tą New Yorke skaitys sa
vo kūrybą Metmenų žur
nalo literatūriniam va
kare, įvykstančiam lap
kričio mėn. 20 d., sek
madienį, 4:30 v. po pie
tų Transfiguracijos baž
nyčios salėje, 64-14 56 
Rd., Maspeth, Queens.

NEVVARK
* ALBINAS IR IEVA 

TREČIOKAI spalio 31 
dieną American Export 
linijos laivu Independen- 
ce per Kazio Trečioko įs
taigą, Newarke, išvyko į 
ilgesnę kelionę. Prie Tre
čiokų pasirinktos kelio
nės prisijungė būrelis ke
leivių, kuriems Trečio
kai, kaip prityrę keliau
tojai, vadovaus.

to 23 dienų kelionės 
lapkričio 23, grįš į New 
Yorką.

Aldona Stempužienė, mezzo- 
soprano.

Naan Pold, tenoras Vera Leinvebers, pianistė.

KANADOS 
LIETUVIAI

* PARAMOS jaunieji 
taupytojai spalio 29 d. 1 
vai. p.p. renkasi į Lietu
vių Namus paminėti ko
operacijos dieną, kuri 
ruošiama visame pasau
lyje spalio mėn. antrojoj 
pusėj. Minėjimo tikslas 
supažindinti visuomenę, 
o ypač jaunimą su koope
racijos idėja, pagal kurią 
yra pratinamas jauni
mas planingai kurti savo 
ateitį.

Programoje numato
ma: žodis jauniesiems 
kooperatininkams, spal
voto filmo rodymas, o 
po jų vaišės ir dovanė
lės.

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

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS .
PRENUMERATĄ

RETA MENO ŠVENTĖ NEW YORKE!
DAINAVOS ANSAMBLIS

iš (’ h ? a g o s 
SAVO 20 METŲ JUBILIEJAUS PROGA STATO 

GASPARO VELIČKOS 2 veiksmų muzikinę pjesę 

"NEMUNAS ŽYDI"
su simfoniniu orkestru 

Dirigentas muz. PETRAS ARMONAS 
šeštadienį, lapkričio 5, 1966

Brooklyn College Walt Whitman Auditorijoj
1 blokas į pietvakarius nuo Flatbu<h Avė. ii- Nostrand Avė. kampo, 

B R O O K L Y N E
Pradžia 7 :30 vai. vak. punktualiai.

Bilietai tik po 6. 5. 4 ir 3 dolerius.
Įsigykite bilietus iš anksto, nes visos vietos numeruotos.

Rengia JAV Lietuviu Bendruomenės New Yorko Apygarda

BALTU KONCERTAS BOSTONE
Baltų koncertų serija 

Bostone šį rudenį prade
dama solistės Aldonos 
Stempužienės rečitaliu,, 
kuris įvyksta lapkričio 
25 d. garsiojoj Jordan 
Hali. Solistės akompa
niatorium bus žinomas 
pianistas Boris Whit- 
comb.

Aldona Stempužienė, 
ryškiausia lietuvių mo
derniosios muzikos in- 
terpretatorė, jau anks
čiau yra davusi eilę iš
kilių rečitalių, dainavu
si beveik visose Chica
gos lietuvių operos pa
statymuose, koncerta

D I R A O J .K galite įsigyti
ka tik pasirodžiusia V. Šliogerio knyga 

A N TANAS' SMETON A
ŽMOGUS IR VALSTYBININKAS

Kaina $2.03
Ant. Gustaičio — IR ATSKRIDO .JUODAS

VARNAS ........................ .$3.0o
I , ITERATūROS M ETR AšT IS

ANTROJI PRADALGĖ .... . $3.00
V. Alanto — TARP DVIE.JU GYVENIMŲ .... . .$4..’>0
Alg. Landsbergis — PENKI STULPAI

TURGAUS AIKŠTĖJE — Drama . . 82.00
M. M. Gertler. M. D. — ŠIRDIES PRIEPUOLIAI $3.75 

Turime pasirinkimui visą eilę mūsų rašytojų poezi
jos, novelių, romanų, prisiminimui ir kt. knygų.

Užsakant knygas ar plokšteles, rašykite čekį ar paš
to perlaida j

DIRVA.
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

vusi Bogotoj, Medelline, 
Buenos Aires, Heidelber
ge ir Romoje.

Šioje koncertų serijo
je vasario 7 d. dainuos 
estų tenoras Naan Pold, 
laimėjęs prancūzų pre
miją už Brahmso kanta
tos Rinaldo įdainavimą 
plokštelėje, ir balandžio 
7 d. koncertuos latvių 
pianistė Vera Leinve
bers, išmokslinta Dani
joje ir pagarsėjusi savo 
rečitaliais Carnegie 
Hali, New Yorke.

Šis yra vienuoliktasis 
Baltų koncertų sezonas3

1
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