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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

New Yorke Waldorf-Astoria viešbutyje spalio 14 Nixono-Agnew rinkiminės kampanijos organizato
riai surengė tautybių atstovams priėmimą. Ta proga respublikonų kandidatas i viceprezidentus Spiro 
T, Agnew pasakė kalbą. Pažymėtina, kad kandidatas { prezidentus Richard Nixon spalio 30 atvyksta i 
Clevelandą, kur turės pasitarimus su vajaus komitetų vadais ir padarys pranešimą visuomenei.

V. Maželio nuotrauka

UŽ KĄ BALSUOTI?

NUOTAIKOS KRAŠTE
AR JAS PAKEISTU BOMBARDAVIMO SUSTABDYMAS

Rinkimams artėjant 
didelį politinį įtempimą 
pergyvena ne vien JAV 
prezidentiniai kandida
tai, bet ir visaskraštas, 
ieškodamas sprendimo 
už ką balsuoti.

Mes lietuviai taip pat 
esame šio krašto bal
suotojų dalis, reikalin
ga valdžios postų siekian
tiems kandidatams ir 
mums reikalingas toks 
to didžiojo krašto prezi
dentas ir kiti aukšti val
džios postus užimą as
menys, kurie suprastų 
ir remtų pavergtų tautų 
kartu ir mūsų siekius 
išlaisvinti sovietinio oku
panto pavergtą mūsų tė
vynę Lietuvą nes mes 
ne tik šio krašto pilie
čiai, bet ir savo tautos 
reikalų gynėjai.

Prezidento rinkimai 
yra proga kiekvienam lie
tuviui Amerikos pilie
čiui atiduoti savo bal
są už tinkamiausią as
menį žiūrint iš lietuviš
kojo taško, nesvarbu, 
ar jis būtų vienos ar ki
tos partijos žmogus, to 
dėl negalime likti vien 
tik stebėtojais, bet pa
žinti kandidatus, tinka
miausią iš jų remti, bal
suoti ir kitus paskatin
ti atlikti savo kaip JAV 
piliečio ir lietuvio pa
reigą.

Koks iš tų trijų kan
didatų mums remtinas? 

Stebint jų priešrinkimi
nes kalbas, dažnai ne
realius pažadus, mato
me, kad Richardas Nixo~ 
nas mažiausia svaidosi 
tuščias žodžiais, nejuo
dina savo oponentų, ku
rie tačiau nesigaili ašt
rių nepagrįstų kaltinimų 
jo adresu. Nixonasjauta 
santūria laikysena pa
traukia daugelio stebė
tojų dėmesį, o pažvel
gus į jo pasiruošimą ma
tome, kad JAVpreziden
to postui užimti jis turi 
geriausias kvalifikaci
jas toli pralenkdamas ki
tus du kandidatus savo 
oponentus tiek politiniu 
patyrimu bei pasiruoši
mu tiek dabar rinkimi
nėj kampanijoj.

Richardas Nixonas 
yra dar tik 55 metų, o 
politinę karjerą sėkmin
gai pradėjo būdamas dar 
gana jaunas. Grįžęs lei
tenanto laipsniu iš II- 
jo pasaulinio karo laivy
no tarnybos 1946 m. bu
vo jau išrinktas į atsto
vų rūmus, po 4 metų į 
JAV senatą. Jis pasižy
mėjo antiamerikinei 
veiklai tirti komisijoj 
atidengdamas raudono
jo išdaviko Hisso veik
lą. 1952 m. Nixonas jau 
buvo išrinktas į vicepre
zidentus, kuriuo išbuvo 
aštuonis metus ir per tą 
laiką prezidentui Eisen- 
howeriui sergant eidavo 

jo pareigas. Jam teko at
likti daug svarbių JAV 
politinių misijų vidaus 
ir užsienio pasaulyje, 
kas ir suteikia galimybę 
pilnai pasiruošti JAV 
prezidento pareigoms, 
kurioms tinkamesnio 
kandidato šiais rinkimi
niais metais tikrai nėra.

Be šių kvalifikacijų 
verta pažvelgti ir į Nixo- 
no nusistatymą mumsrū-

Nixono - Agnew rinkiminės kampanijos organizatorių suruoštame priėmime tautybių ir spaudos at
stovai. Prieky sėdi lietuvių komiteto Nixonui remti pirm. R. Kezys, Darbininko red. K. Bučmys ir Dir
vos atstovė E. Čekienė. Už garbės šulo dešinėje sėdi kandidatas i viceprezidentus Agnew.

V. Maželio nuotrauka

Rašant šias eilutes bu
vo pasklidę gandai apie 
galimą šiaurinio Vietna
mo bombardavimo su
stabdymą. Kad jis yra 
galimybių ribose, minė
jom jau rugsėjo 18 d. Nr. 
Trūko tik šiek tiek mei
lesnio mosto iš Hanojaus 
pusės.

Aplamai imant buvo 
galvojama, kad komu
nistai nenorės kokio 
skirtingo kovos būdo nuo 
iki šiol vartoto iki pre
zidento rinkimų. Tačiau 
krašto nuotaikos nelei
džia jiems tikėtis, kad 
toks lūkuriavimas bū
tų jiems tikrai naudin
gas. Krašto nuotaikos 
rodo, kad tarp 70 ir 80 
nuošimčių rinkikų (Nixo. 
no ir Wallace šalininkai) 
pageidautų taikos Viet
name daugiau išnaudo
jant JAV karinį pajėgu
mą. Tai turint galvoje, 
komunistams turėtų at
rodyti dabar pats geriau- 

pimais klausimais, ku
riais jis taip pasisako: 
"Amerika šiandien priva
lo ginti ne vien tik dabar
tinę padėtį, bet turi siek
ti išplėsti laisvę ir tau
tų nepriklausomybę vi
same pasaulyje. Tokiu 
idealu turi būti paremta 
JAV užsienio politika. Ir 
ta kryptimi turi veržtis 
visos amerikiečių pa
stangos, tiek karinės, 
tiek ūkinės. Visi diktato, 
riai ir tironai niekados 
neįvertino pakankamai 
moralinių jėgų ir todėl 
jų pralaimėjimas anks
čiau ar vėliau turi atei
ti...

Nepamirškime, kad 
šių dienų kovoje su ko
munizmu mes susiduria
me su labai karinga dva
sia, su mus puolančiais 
ideologiniais ginklais.to- 
dėl neužtenka mums gin
tis vien gynimosi gink
lais, nes jais neįmanoma 
atlaikyti tą piktą, kurs 
ateina komunizmo ūbai
siais. Prie gynimosi 
reikia būtinai prijungti

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

sias laikas išsiderėti 
bombardavimo sustab
dymą pačiomis geriau
siomis jiems sąlygomis. 
Mat, bombardavimo su
stabdymas galėtų būti 
labai naudingas demo
kratams ir už tat jie tu
rėtų jo siekti bet kuria 
prieinama kaina.

Kaina tačiau gali būti 
ir labai didelė. Kaip pra
neša, U.S. News&World 
Report, iš karinio taško 
žiūrint, bombardavimo 
sustabdymas būtų tikra 
nesąmonė, kuri JAV pa
kenktų ir militariškai ir 
politiškai. Už tat galima 
tikėtis, kad prezidentas 
Johnsonas, kuris, nedaly
vaudamas rinkimuose, 
gali daugiau rūpintis sa
vo vieta istorijoje negu 
praktiškais politiniais 
apskaičiavimais, bom
bardavimo nesustabdys 

ir puolimą, paremtą tvir
tu ir idealistiniu noru 
įgyvendinti pilną laisvę 
visame pasauly — šia
pus ir anapus geležinės 
uždangos...

Pats didžiausias ir sun
kiausias klausimas bū
simam Amerikos prezi
dentui bus pareiga tapti 
tikru laisvės ir taikos 
gynėju, pareiga pagrin
dinai supažindinti žmo
nes su tuo mirtinu pavo
jumi, kurs stovi prie 
vartų, reiks rasti būdų 
laimėti karą ir užtikrin
ti laisvę visoms tau
toms..."

Tiek Nixonas tiek jo 
pasirinktas kandidatas 
viceprezidento parei
goms Maryland valsty
bės gubernatorius Spi
ro T, Agnew savo kalbo
se pažymi, kad Vietna
me taika turi būti pasiek
ta garbingai, kad einant 
su priešu tartis reikia 
būti gerai pasiruošu
siam kovai. Jie abu labai

(Nukelta į 2 psl.) 

negavęs tam tikros kom
pensacijos. Juo labiau, 
kad bombardavimo su
stabdymas be kompensa
cijos gali ir nepakeisti 
rinkikų nuotaikų.

Kokios iš tikro yra tos 
nuotaikos? Pagal pas
kutinį 'Gallup poli' rin
kikai yra ’angry and 
frustrated'. 44% dėl to 
kaltina Vietnamo karą, 
23% mini netvarką na
muose - 'lawlessness', 
pagaliau trečia daugiau
siai rinkikus jaudinanti 
problema yra kainų ki
limas - infliacija (8%).

Žinia, ir naiviausias 
rinkikas ilgiau pagalvo
jęs gali suprasti, kad 
vieno ar kito asmens iš
rinkimas prezidentu iš 
karto negali pakeisti vi
sos situacijos. Brėži-- 
dentas gali nulemti Viet
namo karo vedimo bū
dą, bet mažai ką gali pa
daryti prieš 'lawless- 
ness', nes tai yra dau
giau lokalinių organų ir 
teismų, kurie yra nepri
klausomi nuo adminis
tracijos problema. Ta
čiau šiaip ar taip rinki
kų dauguma, atrodo, ma
no, kad šis kraštas yra 
'in a real mess' ir kad 
iš jos išbristi reikia nau
jos vadovybės. Čia glūdi 
Nixono pasisekimo prie- 
žastis. Ne dėlto, kad jis 
žadėtų radikalias refor
mas, bet greičiau todėl, 
kad jis žada permainas 
ligšiolinės santvarkos 
rėmuose. Už tat už jį 
pasisako praktškai be
veik visi didesni laikraš
čiai ir kolumnistai nuo 
Alsopo iki senojo Lipp- 
manno, su kurių nuomo
ne šiuo atveju sutinka 
net ir Goldwateris. J. 
Alsopas net rašė,kad jei 
Nixonas vis tiek turi lai
mėti, reikia melstis, kad 
ji laimėtų su galimai di
desne dauguma, nes 
šiaip jis gali atsidurti 
mažumos prezidento ro
lėje, kurioje sunku ką 
nors nuveikti. Wallace 
pasisekimas rodo, kad 
jis turės nemažą opo
ziciją iš dešinės ir kai
rės. Ta pažiūra yra bū
dinga daugumai politinių 
komentatorių. Viską su
ėmus, Nixonas atrodo 
kraštui mažiau pavojin
gas negu du jo konkuren
tai. Tai gana ciniška pa
žiūra, bet, atrodo, dau
gumai priimtina.

Žodžiu, jei šiandien t. 
y. šias eilutes rašant 
įvyktų rinkimai ir jei vie
šosios nuomonės tyri
nėjimo mokslas iš tik
ro yra taip tobulas, kaip 
norime tikėti, Nixonas 
turėtų laimėti prieš 
Humphrey ta pačia dau
guma kaip Johnsonas lai
mėjo prieš Goldwaterį 
t.y. 3 prieš 2 santykiu.

Ar tokias nuotaikas ga
lėtų pakeisti būklės Viet 
name pagerėjimas, ten
ka gerokai abejoti, nes 
kaip karas nebūtų ame
rikiečiams nusibodęs, 
milžiniška dauguma Jo 
naštos ant saVo pečių 
tiesiogiai nejaučia, o tai 
daug ką reiškia.
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Nixono-Agnew rėmėjai Waldorf-Astoria viešbuty suruoštame pobūvyje. Iš kairės sėdi: A. Sperauskas, 
A. Vakselis, V. Abraitis,prel. J. Balkonas,S. Gudas, inž. K. Miklas, dr. M. Žukauskienė, V. Žukauskas, 
inž. J. Gasiliūnas.

UŽ KĄ BALSUOTI?
(Atkelta iš 1 psl.) 

griežtai pasisako prieš 
smurtą krašte, prieš nu
sikaltimus gatvėse, 
prieš studentų riaušes, 

Zip-atida

(Galinamas 6 pakete)

PATENKINĄS VIRS SIMTMECID

Nusukamas^

■ * ..... v į.
romas 
paketas

prieš bet kokį vidaus 
tvarkos ardymą, kas ve
da kraštą į anarchiją.

JAV krašto įstaty
mams visi piliečiai turi

V. Maželio nuotrauka 

paklusti. Įstatymų turi 
paisyti patys didieji kraš 
to vadai ir patys mažie
ji piliečiai, nežiūrint nei 
rasės nei religijos nei 
tautybės. Nixonas yra 
aiškus pavergtų tautų
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The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

MICHIGANO LIETUVIAI SUKRUTO
D e m o k ratų valdymas 

Ameriką privedė prie visiš
ko chaoso. Riaušės, žmog-

draugas, todėl komunis
tų nemėgiamas. Jis ir 
pats tą rašo savo kny
goje "Six Prisės".

Viceprezidentinis kan- 
didatas Spiro Agnew, spa
lio 14 d. New Yorke Wal- 
dorf Astoria viešbuty 
svetimų tautybių atsto
vams suruoštame priė
mime, būdamas graikų 
imigranto sūnus, savo 
kalboje itin pabrėžė imi
grantų didelį įnašą į šio 
krašto vispusišką gyveni
mą, ir pažadėjo remti 
pavergtų tautų išlaisvini
mą. 

žudystės, apiplėšimai, mo
terų prievartavimai, priva
taus ir valstybės turto nai
kinimai, šaukiamųjų į ka
riuomenę lapelių ir Ameri
kos vėliavų deginimai vyks
ta be paliovos. Amerikos pi
lietis nebėra šiandien sau
gus nė gatvėje, nė namie. 
Jis sėdi, lyg ant ugniakal- 
nio kraterio. O valstybės 
gynėjai — kariai ir polici
ja — kariauja, surištomis 
rankomis, nežiūrint, kad jie 
komunistų ir valkatų yra 
a p s p iaudomi, akmenimis, 
purvais apmėtomi. Tik ak
las negali matyti, prie ko
kios prarajos kranto Ame
rika, tas turtingas ir lais
vės kraštas, yra šiandien 
privestas. Kas atsitiktų, jei 
ta pati valdžia, H. H. H. ir 
Co. vadovaujama, dar ket- 

veriems metams pasiliktų 
Baltuosiuose Rūmuose?

Vienintelis vyras, kuris 
Ameriką gali išgelbėti, yra 
Richard Nixon. Tai yra 
švariausia, pajėgiausia, pa
sižymėjusi prieškomunisti- 
ne veikla asmenybė.

Artinasi sprendžia moji 
diena. Aukščiausias laikas 
sukrusti ir organizuotis R. 
Nixonui pagelbėti. Nors 
mūsų nedaug, bet rinkimuo
se ir vienas balsas yra le
miamas.

Daugely valstijų lietuviai 
sukruto, steigdami Nixonui 
ir Agnew remti komitetus. 
Tokį komitetą spalio 9 d. 
iniciatorių grupė, dalyvau
jant adv. Algirdui Ambro- 
zei, inž. Jonui Gaižučiui, 
Kostui Jurgučiui, inž. Jonui 
Urbonui, Augustinui Rin- 
kūnųi, Liudai Rugienienei, 
inž. Antanui ir Algiui Za- 
parackams ir Michigano 
valstijoje jau sukūrė.

Michigano Lietuvių Nixo- 
nui ir Agnew remti komite
tą sudaro šie asmenys: adv. 
A. Ambrozė — pirminin
kas, inž. Zaparackas — vi
cepirm., Liuda Rugienienė 
— sekretorė ir Juozas Ba- 
čiūnas — iždininkas. Suda
ryta ir Direktorių Taryba, 
į kurią įeina J. Briedis, dr. 
A. Damušis, inž. J. Gaižu
tis, mok. K. Jurgutis, J. Sa
kalas (visi iš Detroito) ir 
dr. R. Gaška (Midland), 
mok. V. Jonaitis (Grand 
Rapids), dr. Pr. Padalis 
(Southfield), dir. V. Bauža 
(Southfield), gen. J. Čer
nius (Flint), dr. J. Peters 
(Franklin), inž. A. Petra
vičius (Lansing), dr. A. 
Plepys (Midland), direkto
rius Ch. Step-Steponauskas 
(Redford) ir inž. J. Urbo
nas (Clavvson).

Komitetas jau užmezgė 
ryšį su Washingtonu, o spa
lio 26 d., 4 vai. Detroito Lie
tuvių Namuose šaukia ma
sinį lietuvių susirinkimą, į 
kurį pakviesti kalbėti aukš
ti svečiai iš Lansingo ir 
Washingtono.

K. Jurgutis

DETROIT
ANTANO SMETONOS 
PIANO KONCERTAS

Tik ką grįžęs jaunas ir 
žymus pianistas Antanas 
Smetona iš Europos, sėk
mingai koncertavęs po di
džiuosius miestus, pakvies
tas į Detroitą koncertui. 
Koncertą organizuoja ALT
S-gos Detroito skyrius. 
Koncertas įvyks spalio mėn. 
27 d., sekmadienį, 6 vai. va
kare, Meno Muziejuje — 
Lecture Hali — 5200 Wood- 
vard Avė.

Tai reta proga išgirsti ir 
p a s i d i džiuoti virtuozinio 
koncerto išpildymu.

Į koncertą kviečiami ne 
tik lietuviai, bet ir žymūs 
amerikiečiai, muzikos kriti
kai ir Detroite reziduoją 
konsulai.

Dalyvaukime gausiai.
A. M.

HELP WANTED MALĖ

PANTOGRAPH 
BURNERS

DO YOU NEED A JOB?
UNITED STATĖS STEEL

U. S. STEEL SUPPLY DIV.
Offers excellent starting wages and 
all the best employment benefits too.

New plant 
Job satisfaction 

Promotional Opportunity
If you have steel handing experience 
and are 18 years of age or over, ap
ply: Superintendcnt. U. S. Steel Sup- 
ply Division, 20601 Beverly Rd., Tay
lor. Michigan. 313 561-6000.

An Equal Opportunity Employer
(104-106)

GI NI RAU BOX COMPANY Cor- 
ruualed box factory in VVarren. Pro- 
duction vvorkers. Good conditions and 
all f ringes. Steady work and some 
overtime for those who want to grow 
and slav with a AAA-I expnnding 
company. Phone or stop ai GENERAL 
BOX COMPANY. 13251 Slephens Dr.

Mile Rd. at Schoenherr). War- 
ren," Mich. (313) 759-5000.

(105-110)
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MŪSŲ NUOPELNAI 

IR KLAIDOS

rJ

Paskutiniu laiku mū
sų spaudoje pastebima 
negailestinga kritika 
žmonių, kuriems likimo 
buvo lemta šiais Lietu
vos Laisvės Kovos Me
tais stovėti jų atžymėji- 
mo darbuotojų eilėse. 
Kritikuoti pačiam nie
ko neveikiant yra pats 
lengviausias darbas. 
LLKMetai eina prie ga
lo, todėl ir kritikos bei 
nusivylimo jų atžymė- 
jime daugėja. Tačiau 
tenka apgailestauti, kad 
mūsų tarpe yra kritikų, 
kurie nieko teigiamo ne
randa kitų darbuose, ki
tų asmenų atliktuose žy
giuose, jeigu pats ten 
savo dvilekio nepridėjo.

Kartais beskaitant ir 
beklausant nepailstan
čių kritikų, savaime ky
la pagunda mesti žvilgs
nį ir į jų "pavyzdingas 
asmenybes", kurie jo
kiam lietuviškam rei
kalui nei cento nenume
ta, o pakviesti prisidėti 
kurio nors darbo auka 
— griežtai atsisako, o 
kai kitas tas pareigas iš 
bėdos paėmęs eina, tai 
pasipila kritika.

Grįžtant prie LLK me
tų nėra ko nusiminti ir 
aimanuoti, kad jie nie
ku nepasižymėjo, kad 
buvo daug užsimota, o 
nieko neįvykdyta. Man 
ir daugeliui kitų atrodo, 
kad mūsų išeivijos va
dovai šių metų pradžio
je paskelbę ilgą numa
tomų atlikti darbų bei 
žygių planą, lietuvių vi
suomenės neapvylė. 
Tuos užsimojimus įgy
vendino ir net su dideliu 
entuziazmu, su tikra de
mokratinio krašto konku. 
rencija. Pav., puikiai 
pasisekusi tautinių šokių 
šventė, kurią rengiant 
vyko varžybos dėl inicia
tyvos, dėl pareigų, į ku
rią jaunimo privažiavo 
tiek, jog netilpo (didžiu
lę amfiteatro salę Chica
goje, kelios grupės turė
jo šokti pasikeisdamos. 
Žinoma, jose kilo nepa
sitenkinimo. Buvo su
laukta garbingų svetimų 
svečių, malonių kompli
mentų žodžių ir raštu 
amerikiečių spaudoje, 
bet nebuvo pastebėta tik
roji tos milžiniškos šven
tės darbuotoja, tikriau 
sakant, siela, pašven
tusi visas savo keturių 
savaičių šių LLK Metų 
atostogas, padariusi 
tūkstančius mylių skri
dimų savo lėšomis vizi
tuojant tautinių šokių gru
pes ir tikrinant bei lygi
nant jų pasiruošimą. Li
ko nepastebėta ta tikro
ji darbščioji nenuilstanti 
lietuviška bitė — Jadvy- 

ba Matulaitienė, kuri ir 
taip besistengdama ne
išvengė tos tendencingos 
kritikos. Bet įskaitant vi
sas klaidas ši šventė bu
vo didelis šių metų įvy
kis.

Kitas didžiulis LLK 
metų atžymėjimas —Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas, kuris 
nors maža pasitarnavo 
svetimųjų informacijai, 
bet labai daug įnešė nau
jos dvasios, gyvumo įmūr 
sų pačių lietuvišką gyve
nimą. Žinoma, neapsiėjo 
ir čia be klaidų sąmonin
gų ar nesąmoningų, ku
rių teisingas, objektyvus 
nagrinėjimas nereiškia 
kritikos, o tik pamoką to
limesniam veikimui. Su
stojant vien tik prie PLB 
vadovybės rinkimų, pa
sirodė, kad bereikalin
gai mes baiminamės, jog 
"kai kurios mūsų orga
nizacijos taip nusigyve
no, kad joks save ger
biantis žmogus nebesu
tinka būti renkamas įval
domuosius organus", 
kaip rašo Draugas š.m. 
rugsėjo 13 dieną. Trečia
sis PLB seimas parodė, 
kad net gerokai prieš 
seimą vyko varžybos, 
kaip .patekti į valdomuo
sius organus, kaip pra
vesti rinkimus, kad kiti 
nenumatyti asmenys ne
patektų. Ir dėl to nėra ko 
nusiminti ar žiauriai kri
tikuoti. Kas dirba, orga
nizuoja, ko nors siekia, 
anksčiau ar vėliau tiks
lą pasiekia. Tai tik ro
do mūsų lietuviško gyve
nimo judrumą.

Tas pats ir su kito
mis organizacijomis. 
"Valdžios" postams už
imti kandidatų tikrai 
mums netrūksta, tik vi
sa bėda tada, jei į val
domuosius organus atė
ję asmenys, kaip ir ame+ 
rikiečių politiniai kandi
datai, pamiršta savo pa
sižadėjimus, įsipareigo 
jimus tai org-jai. Jei 
mums ko trūksta, tai tik 
"juodo" darbo rankų ką 
nors didesnio organizuo
jant, bet PLB seimas ir 
jų nestokojo, kurios ty
liai dirbo prieš seimą, 
daug naktų nemiegojo, 
daug poilsio valandų au
kojo, pirmieji iš ryto 
atvykdavo į seimą ir pas
kutinieji grįždavo na
mo. Jų tarpe daug jauni
mo ir jie visi liko nepa
stebėti, "mauras savo 
atliko ir gali eiti", kaip 
sakoma.

Klaidų padarė vadai, 
neišvengė ir tylieji dar
buotojai, iš jų pasimoky
sime ateičiai. Aplamai, 
PLB Seimas buvo ant
rasis LLKMetų neeili

nis įvykis, sujudinęs vi* 
so laisvojo pasaulio lie
tuvius.

VLIKas taipgi šiais 
metais atliko visą eilę 
ne kasmetinių darbų. 
Lietuvos vardą plačiai 
išgarsino VLlKo pirmi' 
ninko dr. J.K. Valiūno ke
lionės po tolimuosius 
kraštus. O dabar nese
niai plačiai nuskambėjo 
svetimųjų tarpe VLIKo 
pirmininko ir nario dr. 
A. Budreckio 20 min. pa
sirodymas televizijos 
programoje supažindi
nant apie 50 milijonų t©' 
levizijos žiūrovų su pra. 
eities Lietuva ir dabar
tine tautos tragedija. 
Daugelis lietuvių apie tą 
programą išgirdo iš sve
timtaučių bendradarbių 
nuomones. Dėmesį at
kreipė ir didžioji New 
Yorko spauda be mūsų 
pastangų šią programą 
paminėjusi.

Savaime aišku be klai
dų ir čia nebuvo apsiei
ta, betgi kelios klaidos 
tokiuose didžiuose dar
buose negali nusverti tei' 
giamų rezultatų. Ir šiuo 
atveju reikalinga ne tiek 
kritikos, kiek talkos,tuo 
labiau, kad tie visi didie
ji darbai atliekami ne 
pasiruošusių profesio
nalų, bet po tiesioginių 
kasdieninės duonos dar
bų.

Be to, šiais metais iš 
leista daug įvairių leidi
nėlių svetimomis kalbo
mis. Vienas iš didžiau
sių 600 psl. anglų kalba 
leidinių "LITHUANIA" 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo leidžiamas, 
dr. A. Geručio sureda
guotas, kurio korektū
ros jau išsiuntinėtos au
toriams peržiūrėti, taip 
pat pasirodys dar šiais 
metais.

Tai tik paskubomis 
paminėti tie keli lietu
vių išeivijos didieji įvy* 
kiai bei darbai yra tinka
mos ir teigiamos prie
monės kovai už laisvę.

Nėra ko nusiminti jei 
atsiranda paskirų asme
nų pakovojančių ir savo 
tarpe, bandančių visa su
niekinti, kas kitų atlik
ta. Tokia tarpusavio ko
va nesustabdo lietuviš
kojo gyvenimo pulso, bet 
dar labiau jį pagreitina, 
atkreipia ir apsnūdusių 
lietuvių dėmesį. Tarpu
savio kova atsiranda tik 
didesnių bendrų darbų 
įgyvendinimo siekiant.

E. Čekienė

rašo
AKĖČIOS ir 
VEŽĖČIOS...

Dirvos 104 nr. Ramo- 
vėnas kpt. F. Eidimtas 
daro dvi pastabas dėl 
manojo rašinio apie ra- 
movėnų veiklą (Dirva 98 
nr.), bet man atrodo tos 
abi pastabos nevisai į te
mą...

Pirmoji. Aš esu pasa
kęs: "Lietuvių Veteranų 
Sąjunga "Ramovė" apjun
gia lietuvius (atsargos) 
karininkus...'1 O F. Ei
dimtas savo ruožtu pa
aiškina, "kas gali būti" 
šios sąjungos nariais pa< 
gal jos statutą. Aš žvel
giau į sąjungą praktišku 
žvilgsniu, ką ji ir antro
ji draugija-birutininkės 
dirba, o ne ką "gali dirb
ti"... Tarp kitko, malo
niam skaitytojų dėme
siui, galiu prisiminti ir 
vieną pasiūlymą, iškel
tą toje pat spaudos kon
ferencijoje... esą ramo-

Sukaktuvininkė Elena Reisonienė su savo vyru inž. arch. K. 
Reisonu Adelaidės Lietuvių Namuose.

Elenai Reisonienei

70 metų V. RADZEVIČIUS

Adelaidėje gyvenan
čiai visuomenininkei Ele
nai Reisonienei rugsėjo 
8 dieną suėjo 70 metų 
amžiaus. Neperdedant 
galima sakyti,kad E. Rei
sonienė visoje Adelaidės 
lietuvių kolonijoj yra nuo
širdžiausiai ir labiau
siai gerbiama visuome- 
nininkė. Tos pagarbos Ji 
pelnytai užsitarnavo tiek 
savo ilgamečiu darbu so
cialinėje ir kultūrinėje 
srityje, tiek savo nepaly
ginamu tolerantiškumu 
ir meile kiekvienam lie
tuviui, kiekvienam lietu
viškam judėjimui.

Teisininkė iš profe
sijos, tremtyje ji visas 
savo jėgas sukoncentra
vo socialinėje globoje. 
Jos dėka ta socialinė 
globa Adelaidės lietuvių 
kolonijoj aukštai pasta
tyta, jau beveik septy
niolika metų čia pasigė
rėtinai vykdo ALB mo
terų sekcija.

Pradžioje tai buvopa- 
gelbinė organizacija Ade
laidės LB apylinkės val
dybai. Lietuvės moterys 

vėnai "gali įvesti kari
nio parengimo pamokas 
visose lituanistinėse mo
kyklose"... Aš apie šį 
pasiūlymą nutylėjau, nes 
ir jis kalbėjo ne ką dir
ba ramovėnai, bet "ką 
gali dirbti"...

Antroji pastaba: F. Ei
dimtas teigia: "M. Va
liukėnas tame pačiame 
straipsnyje rašo, kad 
buv. karių šeimų Kuni
gaikštienės Birutės drau
gija atkūrė ir išleidžia 
kariško turinio žurnalą 
Karys. Deja, aš to neran
du savame straipsnyje... 
Aš teišskaitau apie Karį 
taip; "... Su ramovėnals 
sutartinai dirba buv. ka
rių šeimų Kunigaikštie
nės Birutės draugija. 
Šios draugijos savo 
veikla nuo atsikūrimo 
tremtyje jau kopia į ant
ro dešimtmečio pabaigą. 
Jos atkūrė ir išleidžia 
kariško turinio žurnalą 
"Karys",... Taigi, pagal 
mane, čia buvo kalbama 
apie abi draugijas, atseit 
ramovėnus ir birutinin- 
kes, kaip Kario talkinin 
kes-rėmėjas, nors for
maliai, F. Eidimtas pa
tikslina, leidėju tepasi
rašąs vienas LVS "Ra
movė" New Yorko sky
rius.

M. Valiukėnas 

ryžosi rūpintis su įsi
kūrimu naujam krašte 
besigruminačiomis dau
giavaikėmis šeimomis, 
ligos ar nelaimės netikė - 
tai prispaustais tautie
čiais. Anais pirmaisiais 
metais ypatingai prislėg
ti jausdavosi lietuviai, 
atsidūrę australiškose 
ligoninėse.

Pradėjusi nuo tokios 
ribotos pagelbos teiki
mo, nuo draugiškų paguo
dimų ir simboliškų do
vanėlių, laikui bėgant 
moterų sekcija, pati sa
vo jėgom ir iniciatyva, 
išaugo į vieną stipriau
sių ir savarankiškiausių 
lietuviškų organizacijų 
Adelaidėje. Anksčiau 
moterų sekcija savo veik
loje galėjo reikštis tiek, 
kiek visuomenė ją auko
mis paremdavo. Šian
dien moterų sekcija au
kų nerenka. Ji dabar stip
riai paremia ne tik ade- 
laidiškius, bet dar pasto
viai šelpia lietuvius džio
vininkus Vokietijos sana
torijose, remia Vasario 
16-sios Gimnaziją, Puns
ko lietuvius ir t.t. Mote
rų sekcija pasiėmė sa
vo globon bendruomenės 
savaitgalio mokyklą, ne
mokamai duoda vaikams 
ir mokytojams priešpie
čius. Visam lietuviškam 
jaunimui kasmet suren
gia puikią kalėdų eglu
tę. Ta pati sekcija kas
met rengia abiturientų 
pagerbimą, juos pavaiši
na, palinksmina ir apdo
vanoja reikšmingom do
vanom, daugiausia lietu
viškom knygom. Moterų 
sekcijos dėka Kalėdos 
virto ne tik atskirų šei
mų, bet ir visos lietu
vių kolonijos švente — 
ši sekcija kasmet rengia 
Lietuvių Namuose bend
ras kūčias, populiarin
dama lietuviškų kūčių pa
tiekalus ir tradicijas.

Motery sekcijos branduolys. Iš kairės: Bernatienė, Navakie- 
nė, Vabalienė, Varnauskienė, Jonavičienė ir Reisonienė. Stovi 
Berną itienė.

Ir Motinos Diena Ade' 
laidėje ypatingai gra
žiai švenčiama tos pa
čios moterų sekcijos dė
ka, Kasmet jos suren
gia atitinkamas tos die
nos iškilmes, kurių me
tu apdovanoja motinas. 
Motinos Dienos proga 
moterų sekcijos narės 
lanko tas lietuves moti
nas, kurios dėl amžiaus^ 
ligos ar kurios nors ki
tos priežasties negali 
dalyvauti bendroje visai 
kolonijai organizuojamo
je Motinos Dienos šven
tėje.

Nuolatinę moterų sek
cijos pagalbą jaučia Ade* 
laidės lietuviai skautai, 
studentai, sportininkai.

Moterų sekcija talki
ninkauja bendruomeni
nėms organizacijoms 
per tautines iškilmes, 
minėjimus, sukaktuves 
ir tt. Ta pati organiza
cija ne tik suteikė Lie
tuvių Namams jaukios ši
limos, bet buvo ir tebė
ra viena stipriausių tų 
Namų rėmėja.

Iš kur gi ta moterų 
sekcija gauna pinigų? 
Atsakymas paprastas ir 
trumpas: pati savo
prakaitu užsidirba. Kas 
met ji surengia du lab
daringus balius, organi
zuoja madų paradus. Mo
terų sekcija paruošia vai
šes lietuviškoms ves
tuvėms. Kadangi tai yra 
paranku ir nebrangu, 
moterų sekcijos patar
navimais naudojasi daug 
lietuvių rengiant dides
nio masto šeimynines su
kaktuves, sidabrines 
vestuves ir t.t. Visuose 
lietuvių rengiamuose ba
liuose, kurie, paprastai 
vyksta Lietuvių Namuo
se, moterų sekcija parū
pina už palyginti nedide
lį atlyginimą skanų mais
tą pasirinktinai. Ir lietu
viškos organizacijos sa
vo uždaruose pobūviuose 
mielai naudojasi moterų 
sekcijos patarnavimais. 
Jų rūpestingai paruoštas 
maistas ir gražiai gėlė
mis papuošti stalai kiek
vienam pobūviui iškarto 
sudaro reikalingą nuo
taiką.

Adelaidės lietuviai ži
no, kad moterų sekciją 
į jos dabartinę padėtį at
vairavo ne kas kitas, kaip 
Elena Reisonienė. Ta
čiau ji pati yra kitokios 
nuomonės ir atsisako pri
imti betkokius nuopel
nus. Jos tvirtinimu, mo
terų sekciją iškėlė visos 
joje dirbusios narės ir 
visų Adelaidės lietuvių 
nuoširdi parama. Tos 
nuomonės tvirtai besilai. 
kydama E. Reisonienė at
sisakė nuo iškilmių, ku
rias jai planavo sureng
ti Adelaidės lietuviškos 
organizacijos.

Tenka priminti, kad 
prie Lietuvių Namų, ku
riais didžiuojasi visi 
Adelaidės lietuviai, la
bai žymiai prisidėjo vi-

(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (67) BRONYS RAILA

JUODA MIRTIES GRĖSMĖ
Kai prieš keletą metų pradėjo dažnėti abipu

siai vizitai iš sovietinės Lietuvos užsienin ir iš 
mūsų ten, gausėti pasimatymai, susitikimai ir pa
šnekesiai, kai laikraščiuose buvo pradėtas nervin
gai svarstyti šiokių ir kitokių ryšių reikalingumas 
ar žalingumas su okupuotu kraštu, retas galėjomis 
karto prileisti, kad ilgainiui visa tai tiek toli nu
keliaus ir mums virs begalinės svarbos problema.

O virto, ir dar kaip.
Tai iš dalies dėl to, kad mes patys, neturėda

mi ir neišmanydami ką geresnio veikti, iš šakalio 
žūtbūt stengėmės priskladyti vežimą. Šipulių krū
va jau tokia aukšta, kad kartais nė dangaus nebe
matyti. Sovietinio pareigūno ar valdinio poetėlio 
apsilankymas Amerikoje, mūsų krepšininko nuvy
kimas pamėtyti kamuolį, kokio užsienio lietuvių 
turisto patekimas į ne tą tribūną Vilniuje ar solis
to pagiedojimas okupuotoje Vilniaus bažnyčioje, ko
munisto bibliotekininko pakvietimas dalyvauti san- 
tariečių diskusijose, sovietinio liaudies ansamblio 
ir Vilniaus operos tenoro gastrolės lietuviams Ka
nadoje, lietuvio komunisto mokslininko lankymasis 
profesiniais reikalais, bjauriai propagandinio so
vietinio filmo parodymas Paryžiuje ir jo režiso- 
riaus pavaišinimas lietuvių išeivių kompanijoje, - 
tokie ir dar kitokie susitikimai, pasimatymai, pa
sikalbėjimai, "nusikaltimai", kulno paslydimai, 
piršto nuospaudų užmynimai mums tapo dideliais 
įvykiais.

Nesakyčiau, kad į visus tuos barnius mums 
reikėtų žiūrėti tik neigiamai. Jei dar kyla jaudi
nimasis, nervinimasis, pagieža silpnadvasiams ir 
tautos išdavikams, o per tai užsiliepsnoja ryžtas 
narsiau kovoti, jei iš kitos pusės tai būtų "pasenu
sių metodų" atsisakymas, "naujų kelių" ieškojimas 
ir "geležinės uždangos nugriovimas",žodžiu,lietu- 
vių tautos dabarties reikalų jautrus išgyvenimas ir 
gyvas rūpinimasis jos ateitimi, - tai reikštų, kad 
mes dar nesame galutinai nudrižę ir kad emigranti
nių riebalų cholesterolis dar beviltiškai neužkimšo 
mūsų visų gyslų. O to aš jau gerokai ir nebe nuo va
kar prisibijodavau...

Dialogas — tai viskas
Bet kaip V. Meškauskas savo politinėse apžval

gose jau ne kartą teisingai pastebėjo, Amerikoje 
dabar įsigalėjo mada kiekvienam įvykėliui ar inci
dentui pritaikinti mokslinio tyrinėjimo metodus ir 
iš to sutaisyti "doktriną". Tuo keliu iškart pasukom 
ir mes savo negausių sąlyčių incidentus su okupuo
tu kraštu paversdami dideliausia ir beveik traginga 
problema, nenueinančia nuo spaudos puslapių ir šir
šės geluonio ištinimu tebeveikiančia mūsų kasdieni
nį gyvenimą. Solidarumo jausmo vedinas sutinau 
štai ir aš, begalvodamas, besierzidnamas ir vis to
liau rašydamas.

Bet kaip tu, broleli, mesi rašyti, kai "dialogas 
su kraštu" pas mus nėra dialogas, o stačiai viskas. 
Tai ir Lietuvos laisvės problema ir Vliko teisinė 
prigimtis. Ir kovos priešui skelbimas ar nuo kovos 
atsisakymas. Tautinė drausmė-ir tautinė moralė, ar 
nedovanotinas neklaužadų nusikaltimas, menkų sie
lų palūžimas, vėžys. Pagaliau, tai ir rezistencija, 
ir kvislingavimas, ir tautos išdavimas, ir artėjimas 
prie tautos kamieno sulčių. Ir prasmingas ar be
prasmiškas aukojimasis už tėvynę, konservatyviz- 
mas ir liberalizmas, dvasinis stiprėjimas ar ju- 
došiškas nešimas į komunistinį glėbį. Tiesioginių 
išeivijos ryšių su tauta atstatymas ir naujų Lietu
vos laisvinimo būdų ieškojimas. Vieningo laisvės 
kovos fronto ardymas, lietuviškų pajėgų silpnini
mas, o gal ir nusiangažavimas kovoje dėl Vasario 
16 akto galios atstatymo...

Kelionės, vizitai, gastrolės, ryšiai su tėvyne, 
dialogai su sovietiniais lietuviais, su giminėmis, 
draugais ir tik lietuviais trumpai drūtai, rodos, 
būtų daugiau technikinės problemos, su kuriomis 
galima tvarkytis ir be ypatingai gilių filosofavimų. 
Kiek painiau su bolševikine propaganda, bet juk tai 
normalus reiškinys.

Tėvai bėga ir saugo, vaikai 
griauna ir išduoda

Tačiau mums tas ryšių padažnėjimas ir bolše
vikinės propagandos sustiprinimas (dar ne pačių 
tiltų, o jos prietilčių statymas lietuvių išeivijoje, o 
mūsų tuo tarpu visiškas pasyvumas atstatyti savo 
prietilčius su pavergta tauta) jau sukėlė daug neri
mo ir pačių tamsiausių įtarimų. Juos vaizdingai 
išreiškė V. Vaitiekūnas savo brošiūros "Bendra
vimas su Lietuva” pačioje pabaigoje, jau dabar ir 
čia pat išmatydamas ženklų, kad, esą, nyksta vienin
gas lietuviškų uždavinių supratimas ir kad pasiryži
mas "atstatyti Vasario 16-sios akto galią" jau nebe
santi viena visų bendra intencija.

tremties: tėvai nuo bolševikų bėgo, vaikai virto 
bolševikų agentais".

Štai kur gali mus nuvesti užsimezgęs ir su
stiprėjęs bendravimas su mūsų gimtuoju kraštu, 
su mūsų tėvų tėvyne! Šio artėjančio vidurnakčio 
baimėje man šviestų gal vos ta vienintelė sping
sulė, kad savo tautos ir idėjos išdavimų kelias 
ne visuomet rieda tik į vieną pusę. Vis dar yra 
ir Rusijos imperijos išdavikų, jos bolševikinės ne
laisvės neištikimųjų, o taip pat ir laimingosios 
sovietinės okupacijos Lietuvoje senų ir jaunų atska
lūnų, labiau gerbiančių ne Lietuvos prie Rusijos 
Rugpiūčio 3-sios "prisijungimo" aktą, bet Vasario 
16-sios deklaraciją.

Taip, rusai bėgo nuo bolševikų, o jų vaikai vie
nas kitas virto bolševikų agentais. Bėgo nuo bol
ševizmo tūkstančiai lietuvių tėvų, o jų vaikai vie
nas kitas geruoju ir savo valia, gi daugumas ten 
likusių priverstinai virto bolševikų agentais. De
ja, taip buvo, būna ir dar bus. Bet pasitaiko ir taip, 
kad net pačio didžiausio bolševizmo įkūrėjo vai
kas bėga nuo savo tėvo ištobulintos sistemos, 
kaip pvz. Svetlana, Stalino duktė. O stalininio 
užsienių komisaro Litvinovo anūkas nubaudžiamas 
ištrėmimu už protestą prieš Sovietinę tironiją.

Pauostė — ir blaivas
Tad kai skaičiuojam pesimistiškuosius gyveni

mo ženklus, protarpiais nepamirškime ir optimistiš
kesnių. Anot Salio Semerio, "rasis melo ir didžiau
sioje teisybėj, o kai kas ir aromatą smarvėje su
uos". Žinoma, ne ypatingai miela smarvėje uosti
nėti geresnius aromatus, bet tai yra perspėjimas 
mūsų vingiuose neskubėti su per staigiais, per griež
tais ir neatšaukiamas sprendimais. Dėl to, kad gy
venimas keičiasi, vis pasitaiko staigmenų ir kai ku
rių dalykų raida tartum neįtelpa į vadovėlinę logi
ką. Vakar ar dar prieš kelis mėnesius vienas daly
kas atrodė neabejotinai vienaip, o šiandien kitaip.

Štai ir šioje mano rašinių tėkmėje vienas bur
bulas jau susprogo. Pvz. kad ir Kanadoskun. dr. F. 
Jucevičiaus triukšmingas pasirengimas sovietinei 
odisėjai ir jos išbandymas. Taip jau jis šiltai ir gra
žiai sutikinėjo sovietinius turistus iš Lietuvos Mon- 
trealio parodoje, su enkavedistinės kilmės Vilniaus 
burmistru Vildžiūnu fotografavosi ir prie vaišių sta
lo sėdo. Taip aistringai Sviesos-Santaros sąskry
dyje ir vėliau per paskaitą Chicagoje kalbėjo apie 
ilgus smetoninės Lietuvos . "nelaisvės" metus. 
Taip jau pagerbė lietuvį komunistą, kaip žmogų ir 
brolį, aiškindamas, kaip būtina jį mylėti ir bendrau
ti. Ir net taip vengė Lietuvos okupacijos ar aneksi
jos sąvokas paminėti, kad visur ją keitė mažiau 
ryškaus aromato "determinizmo" žodžiu. Atrodė 
net, kad teologijos daktaras beveik ruošiasi stoti 
kandidatu į sovietinės Lietuvos vyskupus.

Palaidota svajonė, jei tokia buvo, deja.
Vos nuvažiavo niekam nieko nesakęs tarybinėn 

Lietuvon, pavažinėjo, pamatė, pauostė - ir grįžo at
gal sveikas ir blaivas. Ir jo garbei tenka pasakyti, 
kad po to Kanados "Tėviškės Žiburiuose" (1968 m. 
Nr. 36-38) aprašė savo sovietinės kelionės įspū
džius beveik atviriausiai ir geriausiai, negu keli 
šimtai kitų mūsų turistų per kelerius metus.

Kai kuriu ryšių nauda...
Šis Vliko griovikas ir, pagal Stravinską, maž

daug "tautos išdavikas" Lietuvą pamatė ne okupuotą 
ir ne determinuotą, bet visiškai ir žiauriai Sovietų 
Rusijos aneksuotą.

Jis pasakoja, kaip atvykęs iš užsienio į sosti
nę lietuvis lietuviškame viešbutyje net negalėjo 
lietuviškai susikalbėti su jo tarnautojais. "Iš ar
ti Vilnius, Kaunas, Lietuva dabar yra "tarybinė" 
tikrovė, kurią dominuoja skurdas, baimė ir nevil
tis... Nė vienas kelionės metu matytas kraštas ne
darė tokio slegiančio įspūdžio, kaip Lietuva, ir nė 
vienas miestas neatrodė taip liūdnai, kaip Vilnius 
ir Kaunas. Per dvidešimt penkis metus rusams pa
vyko Lietuvą nualinti ir paversti "tarybine" provin
cija"...

Ir visos kitos jo išvados ne mažiau niūrios, bai
sios, greičiausiai arti tiesos. Esą, sovietiniame 
Lietuvos rojuje ne religija, o girtuoklystė tapo pil
na to žodžio prasme liaudies opiumas... Šalies su- 
pramoninimas, industrializacija -taitikužmaskuo-

ta kolonizacijos forma... Lietuvybė tik tiek paken
čiama, kiek ji tarnauja okupacijos pateisinimui... 
Rusiškos aplinkos lopinama tautinė kultūra tik ve
getuoja, nežiūrint visų mūsų menininkų, muzikų, li
teratų pastangų... Galutinė kun. F. Jucevičiaus iš
vada: - "Daugelis manė, kad tik išeivijoje lietuviui 
graso mirtis. Tautinė mirtis yra labai reali ir lie
tuviui Lietuvoje".

Kaip anksčiau paskaitos santariečiams, taip po 
metų kelionės įspūdžiai "Tėviškės Žiburiuose" kėlė 
vaizdą kunigą daktarą esant palankų ekstremizmams 
ir tolimų horizontų neįprastiems bangavimams. 
Kaip nesijaudinsi, jeigu taip bloga ir iš visur grą- 
so mirtis? Bet po šio incidento viena aišku, kad 
konservatorių baimė dėl kelionių Lietuvon ir susi
tikimų su bolševikiniais pareigūnais kolkas dar ne
labai pasitvirtino. Priešingai, čia turėjom pavyzdį, 
kaip toks "pabendradarbiavimas" nuoširdžių polin
kių entuziastus greit ir radikaliai gydo.

Govelienfe.ir Navakienfe ruošiant užkandžius...

ELENA REISONIENE...
(Atkelta iš 3 psl.)

sa Reisonų šeima. Sa
lės patalpų inž. architek
tas K. Reisonas savo pa
tyrusiu planavimu ir nuo
latiniu darbu taip praplė
tė ir pagerino, kad da
bar pilnai pakanka vi
siems lietuviškiems rei
kalams. Prie tų namų 
inž. Reisonas išdirbo 
daugiau kaip dešimts me
tų. Už jokį savo profesi
nį darbą jis nepaėmė nė 
cento, bet priešingaijęas

met kartu su kitais lietu
viais gausiai aukojo tų 
pačių namų reikalams. 
Architektė Renata Rei- 
sonaitė-Urmonienė, ku
ri specializuojasi patal
pų dekoravime, talkinin
kavo dekoruojant Lietu
vių Namus ir Lietuvių 
Muziejų.

Nėra abejonės, kad ir 
daugelis Amerikos lietu
vių, gyvenusių Nepriklau
somoje Lietuvoje gerai 
prisimena ponus Reiso- 
nus.

Jau išėjo iš spaudos
Knyga, kuri jus sudomins nuo 
pirmojo puslapio, tai

Giovannino Guareschi
DON CAMILLO ir PEPPONE
nauji nuotykiai Sovietų Rusijoj

DRAUGAS
DON CAMILLO

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Jeigu šitaip, tai tokia evoliucija būtų labai grės

minga. Ir paskutiniais savo šios dienos evengelijos 
žodžiais V. Vaitiekūnas kalba su paprastu, bet už 
tat dar gūdesnių šiurpumu: - "... pačių Lietuvos 
laisvės kovotojų laisvajame pasaulyje vaikai gali 
nueiti tarnauti okupantui ir išduoti ne tik savo tau
tos ir savo tėvų Lietuvos nepriklausomybės idealus, 
bet ir pačius savo tėvus. Deja, tam turime sovieti
nio bendravimo pavyzdžių iš pačių rusų politinės

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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GYVATARAS EUROPOJE
Kai šių metų pradžio

je Hamiltono Gyvataro 
vadovė G. Breichmanie- 
nė gavo iš Kanados Tau
tinio Meno Tarybos dir.
L. Kossar laišką, kuria
me buvo pranešta, kad 
rugpiūčio mėn. Prancū
zijoj vyks tarptautinis 
šokių festivalis, į kurį 
kviečiama yra ir Kana
da, kartu, Meno Tarybos 
direktorius klausė, ar 
Gyvataras būtų suintere
suotas vykti į Prancūzi
ją, tačiau kelionę jis tu
rėtų pats apsimokėti, 
nes greičiausiai Kana
dos vyriausybė šiam rei
kalui pinigų neskirs. Gy
vataro vadovė krepėsi 
į Hamiltono LB apyl. val
dybą užklausdama, ar iš

Gyvataro šokėjai paliekant Toronto aerodromą, 
rinkus Gyvatarą repre
zentuoti Kanadą tarptau
tiniam festivalyje, val
dyba padėtų sukelti lė
šas šiai kelionei. LB 
apyl. valdyba entuzias
tiškai pritarė, kartu pa
reikšdama: tik būkite 
išrinkti, o mes pasisteng
sime sutelkti lėšas.

Gegužės mėn. direkt. 
L. Kossar pranešė, kad 
Gyvataras iš kitų 8 finan
sinių grupių išrinktas at
stovauti Kanadą Montre
jeau festivalyje kartu su 
Montrealio prancūzų gru
pe "Les Danceurs de St. 
Laurent".

Nėra kalbos, kad šioj 
išvykoj veikė ir lietuviš
kas aspektas: jukhamil
toniečiai atstovaus ne tik 
Kanadą, bet reprezen
tuos mūsų tautą, mūsų rū
bus ir šokius, susipažins 
su kitų tautų atstovais,

J. PAUKŠTIENE

K. BARONAS

tad kartu atliks ir didelį 
propagandinį darbą ypač 
Lietuvos nepriklausomy
bės jubiliejiniais me
tais. Taip retos progos 
negalima buvo praleisti, 
tad skubiai Hamiltone bu
vo sudarytas Gyvataro 
išvykos į Prancūziją ko
mitetas šio sąstato: 
pirm. A. Juozapavičius, 
sekret. K. Žukauskas, 
ižd. A. Blekaitis, spau
dos - inform. K. Baronas 
ir nariai — K. Mikšys,
J. Gėdrys, G. Breichma- 
nas ir D. Prunskutė. Be 
abejo, svarbiausias ko
miteto tikslas buvo su
rinkti lėšas kelionei, nes

vien tik lėktuvo išlaidos 
siekė $7,600.

Nežiūrint vasaros 
atostogų, trumpu laiku, 
iš Kanados ir JAV lie
tuviu buvo surinkta be
veik 4,5 tūkst. dol. Li
kusią sumą komitetas 
galvojo skolinti Hamilto*- Boines miestą, kur gydo- 
no Lietuvių Kredito Ban
ke Talka, tačiau para
šytas raštas Kanados vy
riausybei ir padaryti 
stiprūs žingsniai įtakin
gų asmenų paramai gau
ti, atnešė gražių vaisių, 
nes Kanados valdžia pri - 
siuntė 5 tūkst. dol., o 
Hamiltono m. savival
dybė dar pridėjo 500 dol.

Taigi, kelias į Pran
cūziją buvo laisvas ir 
liepos mėn. 31 d. hamil- 
toniečiai pakėlė sparnus 
į Prancūziją.

Išleisdamas dir. L. 
Kossar aerodrome pa-

DIRVA

sakė: "Jūs esate pirmiem 
ji pionieriai, siunčiami į 
užsienį. Nuo to, kaip jūs 
reprezentuosite Kanadą 
— priklausys ir tolimes
nės panašios išvykos. 
Bet aš jūsų grupę gerai 
pažįstu ir žinau, kad pa
tikėtą uždavinį jūs atlik
site gerai".

Nesitenkino Kanados 
lietuviai vien tarptauti
niu festivaliu. Po trum
po poilsio Paryžiuje, jų 
traukė lietuviškos šir
dys Vasario 16 gimnazi- 
jon, kur dar vyko Eu
ropos lietuviu studijų sa
vaitė. Tačiau pirmas pa
sirodymas įvyko netoli 
Frankfurto, KoenigsteL 
no mieste, kur tuo me
tu vyko "Kirche in Not" 
organizacijos atstovų su
važiavimas. Lietuviai pa 
sirodė kartu su veng
rais, tačiau mūsų spal
vingi rūbai, mūsų sen
timentalūs tautiniai šo
kiai, pavergė žiūrovų 
širdis.

Vasario 16 Gimnazi
joje teko pasirodyti du 
kartus, pajusti senojo 
kontinento lietuvių sve
tingumą, užmegsti pa
žintis ir praleisti vaka
rus su lietuviška daina. 
Šios kelias dienos savų
jų tarpe šokėjams pali
ko gilų įspūdį.

Ir vėl kelionė į Pary
žių, o iš ten į Toulouse. 
Čia lietuviai vėl dėme
sio centre. Jie filmuo
jami, fotografuojami, ap
rašomi spaudoj, rodomi 
televizijoj. Visur skam
ba Lietuvos ir lietuvių 
vardas, nes mūsiškiai 
gatvėse paraduoja tik su 
tautiniais rūbais.

O iš Toulouse kelias 
ėjo į kurortinį Amelie

Gyvataras šokio sūkuryje Montrejeau tarptautiniame

si daugiausiai kariai- 
veteranai. Ir čia pasise
kimas milžiniškas, pra
šant kartoti net kelis šo 
kius.

Atrodytų, kad mūsiš
kiams pritrūks jėgų ir 
jau Montrejeau mieste 
jie negalės pasirodyti pil 
nam pajėgume. Bet kur 
ten! Savo amžium, Ha
miltono Gyvataras, jau
niausia iš visų dalyvių 
grupė, ne tik šoko scenoj 
bet dar surado laiko bend 
rauti su vietos gyvento
jais, nes tarptautiniai 
festivaliai Čia turi visai 
kitą antspalvį, negu JAV 
ar Kanadoj: be pasirody
mo scenoj, vakarais dar 
vyksta įvairūs pasilinks
minimai aikštėse, šoka
ma gatvėse ir bendrai,

"Jaunieji šoka" (aerylie). arčiau susipažįstama su

Gyvataro šokėjai Žygiuoja Montrejeau gatvėmis.

visais atvykusiais į šias 
iškilmes.

Pačiam festivalyje, da>- 
lyvaujant suomiams, ru
munams, ispanams, 
prancūzams ir kitoms 
grupėms, mūsiškiai bu
vo susidomėjimo cent
re. Mūsų tautiniai rūbai, 
mūsų tautiniai šokiai, 
dvelkė kažkuo tai nauju 
tarp šiandieninio triukš' 
mingo gyvenimo; mūsų 
šokėjos — su kasom, mo
kėdamos be anglų dar 
prancūzų ar ispanų kal
bas, pavergė jaunuolių ir 
"senių" širdis. Ir vėl 
skambėjo lietuvių var
das ir lietuviškos dai
nos po koncertų miesto 
aikštėse ar kavinėse.

Kyla klausimas — ar 
vertėjo Gyvatarą siųsti 
į Europą?

Taip, hamiltoniečiai 
atstovavo Kanadai kaip

to krašto geri piliečiai. 
Tačiau, jie atstovavo ir

• Lietuvą ir mūsų tautą.
Juk visose programose 
hamiltoniečių oficialus 
vardas buvo Lietuvių

• Tautinių šokių grupė Gy. 
vataras - Canada. Toks 
pats vardas buvo įrašy
tas ir plakatuose, rekla
mose ir kt. Programos 
pranešėjai, pristatyda
mi Gyvatarą, visuomet 
primindavo, kad tai šiau
rės krašto — Lietuvos 
imigrantai, apsigyvenę 
Kanadoj, tačiau brangi
ną savo tėvų kraštą, jų 
šokiuose jaučiama nos
talgija prarastos tėvy
nės ir pan.

Lietuviai, šiame tarp
tautiniam festivalyje da
lyvavo pirmą kartą, tad 
ir buvo dėmesio centre. 
Mūsų puikūs rūbai, gra
žios liaudies dainos ir

je.

j/*'gimnazijoje šoka K e]

Nr. 106 — 5

šokiai — žavėjo visus. 
Net senoji kun. Straz
delio giesmė "Pulkim 
ant kelių" galingai skam
bėjo didelėje Pirenėjų 
kalnų katedroj.

Iš daugelio Kanadoje 
gyvenančių tautų — lie
tuviai buvo išrinkti at
stovauti klevo lapo kraš
tą. Kanados vyriausybė 
pasitikėjo ne tik kaip šo
kėjais, bet ir jaunuo
liais, tinkamais repre
zentuoti Kanadą. Tai tik 
parodo, kad Kanados sos
tinėj Ottawoj lietuviai tu
ri gerą vardą, nes vy
riausybė kelionei pilnai 
pritarė, paskirdama net 
5.000 dol. nors anks
čiau to ir nebuvo numa
čiusi. Čia dar reiktųpa- 
žymėti, kad ir šimtme
čio proga, Gyvataras ke
lionei į vakarinę Kana
dą buvo gavęs 5 tūkst. 
dol. Tokiu būdu, iš Ka
nados gauta jau 10 
tūkst. dol. parama.

Mūsų jaunimui — tai 
labai geras pavyzdys, 
kad būti lietuviu yra gar
bė, o ne koks nors pa
reigos atlikimas. Ir tas 
jaunimas jam patikėtą pa* 
r eigą atliko labai gerai, 
neapvildamas nei Kana
dos vyriausybės, nei lie
tuvių, ką pabrėžė tame 
festivalyje dalyvavęs Ka
nados konsulas Bor- 
deaux mieste. Lietuviš
kas jaunimas dar turi pa
kankamai tautinio susi
pratimo, tik reikia jį ska
tinti ir ugdyti. Ta pačia 
proga, Gyvataras aplan
kė ir Vokietijos lietu
vius. Jiems Vasario 16 
gimnazija paliko labai 
gerą įspūdį, užmegsti

(Nukelta į 6 psl.)



Nr. 106 — 6 DIRVA 1968 m. spalio 23 d.

Dailininkės Jadvygos Paukštienės paroda nuo spalio 12 iki 31 d. vyksta Balzeko muziejaus galerijoje, 
4012 Archer Avė. Chicagoje. Paroda atidaryta kasdien nuo 1 vai. iki 4:30 v. p.p. J. Paukštienė yra bai
gusi meno mokyklą Lietuvoje ir studijavo Paryžiuje. Jos kūrinių parodos buvo suruoštos Vokietijoje, Ka
nadoje ir Amerikoje.

AMERIKA DIDELE IR GRAŽI SAUS, TIK...
Amerika yra didelė,, 

turtinga ir graži šalis. 
Didžioji jos gyventojų 
dauguma yra geri ir do. 
ri žmonės. Tačiau šioje 
gražioje laisvių šalyje 
yra nedidelė gyventojų 
dalis, kurios darbai bai 
gia uždengti blogu šydu 
visą Ameriką.

Laikraščiai ir kiti ži
nių perdavėjai ieško sen
sacijų, bet dabar su nu
sikaltimais susiduria
ma ne tik žiniose, bet 
veik kiekvieną dieną vi
sur gyvenime. Ne tik va
karais ir tamsiomis nak
timis, bet ir dieną žmo
nės, o ypatingai moterys 
nebesaugios miesto gat
vėse ir net savo namuo
se. Nusikaltimus daro 
suaugę, bet gal daugiau
sia jaunimas ir paaug
liai vaikai. Nusikaltimų 
rūšys: papirkinėjimas, 
sukčiavimas, išeikvoji
mas, vagystės, plėšimai, 
padegimai, išprievarta
vimai ir žmogžudystės.

6yvatara$....
(Atkelta iš 5 psl.) 

ryšiai su ten gyvenan
čiais lietuviais. Keli 
hamiltoniečiai net ke
tina grįžti vėliau į šią 
gimnaziją ir ten moky
tojauti.

Gyvataro išvyka pa
kėlė dar aukščiau lie
tuvių vardą kanadiečių 
tarpe, o mūsų jaunimui 
parodė lietuvybės reikš
mę, mūsų liaudies me
no vertę ir grožį. Tad 
lietuvių sudėtos aukos ir 
parama nenuėjo veltui. 
Ji ir ateityje stiprins lie
tuvišką jaunimą mora
liai.

P. ŽIČKUS

Prie to dar reikia pri
dėti kruvinas demonstra 
cijas, įstatymų nesilai
kymą, davimą sau visiš
kos laisvės, tuo pačiu pa
neigiant kitus. Tai nusi
kaltimų rūšys, kurios bai 
gia užvaldyti Ameriką, o 
pagal jos pavyzdį, per
simeta ir į kitus kraš
tus.

Baimė yra apėmusi 
Amerikos ir kitų kraš
tų ramių žmonių didžią
ją dalį. Žmogus jaučiasi 
nebesaugus ir net nebe
tikras dėl savo paties 
žingsnių. Pirmasis bai
mės pavyzdys yra Ame
rikos ir kai kurių kitų 
valstybių vyriausybių pa
taikavimas prievartai. 
Nekalbama ir bijomasi, 
kad kas nors kitas nepa
sakytų blogo žodžio 
prieš šių dienų raudonuo
sius tironus ir tautų pa
vergėjus. Baimė nelei
džia imtis griežtesnių 
priemonių prieš įstaty
mų laužytojus, miestų 
degintojus, kurie lieps
nojant gatvėms, apšau
do gaisrininkus, gesinan
čius tuos gaisrus. Baimė 
neleidžia areštuoti masi
nių plėšikų ir kitų nusi
kaltėlių bei tvarkos ar
dytojų, nes už jų nuga
ros stovi agitacinė jėga 
kurios centras yra Mas
kvoje.

Šiandien sunku kalbė
ti apie moralę. Šių dienų 
žmogus stengiasi net to 
žodžio nežinoti. Moralės 
sąvoka jam darosi atgy
venta ir išmestina į 
šiukšlyną. Seniau nuo vai
kystės buvo skiepijama, 
kad reikia gerbti tėvus, 
suaugusius, vyresnius, 

mokytojus, kunigus. Mū
sų mokyklose buvo elge
sio pažymiai. Šiandien 
tas viskas jau atgyventa 
ir pasenę. Tėvų neger
bia ne tik vaikai, bet ir 
suaugę. Suaugę vaikai 
stengiasi atsikratyti pa
senusiais tėvais, kaip ko
kiais niekam neberei
kalingais daiktais. Nebė
ra pagarbos vyres
niems. Jeigu mokinys 
sveikinasi mokytoją ir 
rodo jam pagarbą, kitų 
mokinių yra išjuokiamas 
ir nemėgstamas. Nebe- 
užleidžiam vietos viešo
je susisiekimo priemo
nėje ar kitur nei mote
riai nei vyresniam, ar 
net senam. Vaikai naiki
na svetimą turtą, nes nie
kas nemokina jų, kad to 
negalima daryti. Moti
nos sėdi ant laiptų su 
cigaretėmis lūpose, o jų 
vaikai mėto akmenis į 
kaimynų langus.

Didžioji atsakomybės 
dalis už nusikaltimus ir 
nusmukusią moralę ten
ka tėvams, mokytojams 
dvasiškiams ir pagaliau 
valdžiai. Reiškia visa 
visuomenė yra atsakin
ga už žmones, kuriuos 
ji pati auklėja ir mokina. 
Bet už daug nusikaltimų, 
moralės nusmukimą ir 
įstatymų laužymą yra at
sakingi spauda ir tele
vizija. Sensacijų ieško
dami ir blogai suprasda
mi žmonių laisves, di
džiąją informacijų dalį 
patiekia iš pasikalbėji
mų su nusikaltėliais, 
demonstrantais ir įsta
tymų laužytojais. Svar
biausia visų šių dienų 
blogybių priežastim yra 
asmenys, organizacijos 
ir valstybės, kurios su
drumstam vandeny nori

ERDMONAS 
SIMONAITIS

80 M. AMŽIAUS 
SUKAKTIES PROGA
Turėjau garbės ir malo

numo pažinti šią garsią as
menybę, kai 1927-1938 m. 
laikotarpy buvau Klaipėdos 
krašto komendantu.

Jo vardas neatskiriamai 
surištas su Klaipėdos kraš
to atvadavimu, kuriame jo 
vaidmuo turėjo lemiamos 
reikšmės. Apie tai sukilimo 
vadas J. Budrys savo atsi
minimuose sako: ”Jo atsi
stojimas priešaky, drąsa, 
krašto ir žmonių pažinimas 
laidavo pasisekimą”. Per 
eilę metų teko man su E. S. 
tarnybiniai bendradarbiau
ti ir privačiai bičiuliškai 
santykiauti ir tikrai įsitiki
nau, kad jis ir kraštą ir jo 
gyventojus gerai pažinojo. 
Mūsų dažnų susitikimų ir 
pasikalbėjimų metu jis ma
ne supažindino su krašte 
esančia politine padėtimi, 
veik iančiomis partijomis, 
lietuvių ir vokiečių santy
kiais. Jo informacijos, svar
bios ir turiningos, buvo man 
naudingos, nes turėjau rei
kalų, kaip su gyventojais, 
taip ir su krašto autonomi
ne valdžia. Reikėjo saugoti 
valstybės reikalus ir nepa
žeisti autonomijos statuto. 
E. S. buvo geras to statuto 
žinovas, nes turėjo reikalų 
jį vykdant, eidamas Krašto 
Direktorijos pirmininko pa
reigas. E. Simonaičio veik
los siekis buvo kuo arti
miausiai bendradarbi auti 
su visais krašto gyvento
jais krašto ir valstybės ge
rovei.

To tikslo siekdamas jis 
palaikydavo plačius santy
kius, kaip su lietuviais, taip 
ir su vokiečiais, nevengda
vo su jais susitikti ir pasi
kalbėti įvairiais politiniais 
klausimais.

Dėka tam, E. S. laimėjo 
kraštui ir valstybei didoką 
skaičių lojalių piliečių vi
suose gyventojų sluoksniuo
se. E. S. buvo viena iš ryš
kiausių asmenybių lietuvi
ninkų tarpe ir turėjusi au
toritetą vokiečių tarpe.

Tą jo sėkmingą darbą, 
gerinant tautybių santykius 
ir ugdant lojalių piliečių 
skaičių, nutraukė vokiečių 
okupacija ir Dachau kace-

žvejoti, tai komunistai 
ir jų simpatikai.

Labai blogai, kai kuni
gai eina deginti federali
nės valdžios turtą ir do
kumentus (Milwaukee, 
Wisconsin valstybėj, su
degino vyrų mobilizaci
jos kartoteką), labai blo
gai, kai universitetų pro. 
fesoriai ir mokyklų mo
kytojai mokina, kaip lau
žyti įstatymus, neklau
syti valdžios ir vesti 
kraštą į visišką anar- 
ciją.

Amerika didelė ir gra
ži šalis, tik joje nebe- 
saugu gyventi. 

tas, kur jis praleido 4 su 
viršum kančių metų. Bet ir 
čia jo stipri asmenybė ne
palūžo: išėjęs į laisvę, nors 
ir atskirtas nuo savo šei
mos, toliau dirba lietuvių 
visuomenės labui.

Jo nuopelnas Lietuvai ne- 
į k a i n uojamas: Klaipėdos 
uostas visokeriopai sustip
rino valstybės organizmą.

Tebūnie jam amžina gar
bė ir tesuteikia jam Aukš
čiausias geriausios sveika
tos ir ilgiausių metų!

R. Liormanas

MACHINE TOOL 
DESIGNER

MACHINE TOOL 
DETAILER 

INTERNATIONAL 

MANUFACTURER.

Permanent salary position.

BIRMINGHAM AREA, 

Call

J. FRANK or F. TAYLOR 

313-566-3811 
Equal Opportunity

Employer
(106-109)

Coroner Samuel R. Gerber sako:
"Šerifo McGettrick’s sumanumu ir pagerinimais tapo 
padidinta apsauga kiekvienam gyventojui Cuyahoga 
Apskrityje ...”

PERRINKITE JAMES J.

McGETTRICK
SHERIFF
DEMOCRAT

Užgirtas įvairių tautinių grupių atstovų
McGeltrick for Sheriff Commitlee,

Carl Narducci, Chairman 22281 Libby Rd.

Licenzijuotą lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice 

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP. 
MARdUETTE GIFT PARCĖLS SERVICE 

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

kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilų, šaldytuvų, 
televizijos aparatų ir t.t.

KREIPKI I ĖS j musų lietuvių bendrovę, kuri turi teise siun- 
tmius siųst! be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

PRODUCTION VVORKERS 
PRESS OPERATORS 

Fringe benefits and overtime. Day 
work. Steady work for qualified men. 

KORRECK MFG., INC.
32900 Deąuindre, Warren, Mich.

1 block south of 14 Mile
(106-108)

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS 

Excellent working condilionn
and fringe benefits.

APPLY IN PERSON 

EMPLOYMENT OFFICE 
1717 Fort Street 

TRENTON, MICH.

Applications acccpted Monday 
throug Friday 8 a. m. to 4:30 
p.m.

DANA CORP.
TRENTON PLANT

An equal opportunity employer 
(103-106)

PRODUCTION 
WORKERS

APPLY IN PERSON AT 

EMPLOYMENT OFFICE 
8A. M. TO 4:30 P. M. MONDAY 

THROUGH FRIDAY.

DANA CORP.
1717 Fort Street 

TRENTON, MICH.
An equal opportunity employer

(103-106)

Dl A KIIKK* A C TAI IDVk i A C MOKA GERUS DIVIDENDUS.PLANINGAS TAUPYMAS pradek taupyti šiandien

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse. ,

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau. įdedant po $1,000.00)

L" AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
įs^/2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
— Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed._____

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. President
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k. ATVYKSTA R. NIXON

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PADĖKA DIRVOS 
VAKARO MECENATAMS

Rengiant Dirvos jaunųjų 
dainininkų varžybas - kon
certą mecenatais mielai su
tiko būti, paremdami stam
besnėmis aukomis, šie as

Laikydamas svarbiu gau
ti Ohio "elektorių kolegijos” 
26 balsus, respublikonų 
kandidatas į prezidentus Ri- 
chard M. Nixon atvyksta 
kalbėti į Clevelandą trečia
dienį, spalio 30 d. Ta proga 
jis turės pasitarimus su va
jaus komitetų vadais. Lie-

menys :
Inž. R. Pauliukonis
Dr. A. Butkus
Dr. H. Brazaitis
Dr. D. Degesys 
A. Garmus
Dr. A. Martus

$30.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00

Dr. V. Ramanauskas $25.00
Dr. J. Skrinska $25.00

Dirva ir jos leidėja Vil
ties Draugijos valdyba ger
biamiems mecenatams už 
paramą nuoširdžiai dėkoja.

Pianistas Andrius Kuprevičius

• Sol. Baras, pianistas A. 
Kuprevičius ir smuikininkė 
E. Kuprevičiūtė - Bergienė 
išpildys koncerto programą 
spalio 26 d. Clevelando Mu
zikos Instituto salėje. Kon
certą rengia Jungtinis Fi
nansų Komitetas Clevelan
do skyrius ir pelnas skiria
mas vajui.

• Balfo vajus vyksta vi
są spalio mėnesį. Pirmieji 
aukotojai: 110 dol. Pranas 
Aleksandravičius, 51 dol. 
dr. Jonas Mačiulis, 50 dol. 
dr. Vytautas Kariblis, dr. 
V. ir V. Adomavičiai, Ak- 
ron, 31 dol. J. ir M. Miko- 
niai, 26 dol. J. Krištolaitis, 
16 dol. V. Juodvaiks ir B. 
Steponis.

Reikia savanorių aukų 
rinkėjų. Kas gali prašau te- 
lefinuoti valdybos nariams.

Balfo Valdyba

POSĖDŽIAVO KRIKŠČIO
NIŲ DEMOKRATŲ 

TARYBA
Praėjusiame savaitgaly

je Clevelande buvo suvažia
vusi Lietuvių Krikščionių 
Demokratų partijos taryba 
savo organizacinių reikalų 
ir politinės veiklos apsvars
tyti bei artimosios ateities 
veikimo planų aptarti, šią 
tarybą sudaro LKDP cent
ro komitetas, skyrių pirmi
ninkai ir biuletenio redakci
ja. Posėdžiams pirmininką-

vo CK pirmininkas A. Ka- 
siulaitis. Be kitų organiza
cinių dalykų, CK komiteto 
vicepirmininkais išrinkti to 
komiteto nariai, partijos 
veteranai buvę pirmininkai: 
kan. V. Zakarauskas, Pr. 
Vainauskas ir dr. K. Šid
lauskas.

Tarybos suvažiavimo da
lyviams pagerbti LKDP 
Clevelando skyrius šešta
dienio vakare Čiurlionio an
samblio namuose suruošė 
vakarienę. Ją atidarė sky
riaus pirm. P. Mikšys. Pa
sveikinęs tarybos narius ir 
svečius, kurių tarpe buvo ir 
gražus būrys kitų politinių 
srovių atstovų, tolimesnį 
programos vedimą perdavė 
P. Balčiūnui. Oficialiojoje 
dalyje kalbėjo CK pirm. V. 
Kasiulaitis, Pr. Vainauskas, 
dr. K. Šidlauskas bei sve
čiai J. Virbalis (LAS), J. 
Mikonis (LFB) ir J. Nas
vytis (ALTS Clevelando sk. 
pirm.), šiose kalbose pa
brėžta bekomprom i s i n i s 
LKDP ryžtas siekti Lietu
vos laisvės, nesižavint ta
riamojo bendradarbiavimo 
viliojimais.

Pobūvyje dalyvavo gra
žus būrys ir jaunimo, par
tijos prieauglio. Duota ir 
jam pasireikšti. Ant. Raz- 
gaitis perskaitė LKDP ma
nifestą, kuriuo šiais Lietu
vos laisvės atkūrimo sukak
ties metais Pasaulio ir CK 
komiteto pirmininkai su 
buv. pirmininkais glausta 
forma deklaravo pagrindi
nius krikščionių demokratų 
politinės platformos princi
pus.

Tiek tarybos posėdis tiek 
po jo sekęs pobūvis praėjo 
viltinga nuotaika, skatinan
čia mūsų politinių srovių 
bendradarbiavimą nemarių
jų lietuvių idealų siekime.

(ai)

• Ohio Citizens’ Komite
tas rengia paminėjimą 1956 
metų Vengrijos sukilimo 
prieš raudonąjį Sovietų te
rorą sekmadienį, spalio 27 
d., 5:30 vai. po pietų, Hol- 
lenden House, 612 Superior 
Avė. Pagrindiniais kalbėto
jais bus Ralph J. Perk, 
County Auditor, Tautybių 
Sąjūdžio pirmininkas ir 
Vengrų Laisvės Kovotojų 
pasaulinės federacijos pir
mininkas dr. Andrew Po- 
gany, Stanford Unicversite- 
to profesorius.

tuviai kviečiami gausiai da
lyvauti sutikime ir išklau
syti jo pranešimo.

Ohio valstija paprastai 
balsuoja už respublikonus, 
tačiau didysis Clevelandas 
būdamas demokratų kont
rolėje gali nusverti Ohio 
balsavimus, todėl respubli
konų vadai rado reikalą pa
sikviesti Nixoną į Clevelan
dą prieš pat rinkimus;

Lietuviai čia smarkiai 
dirba Nixono ir Agnew rė
mimui. Clevelando Lietuvių 
komitetas kviečia lietuvius 
balsuoti už Nixoną ir Ag- 
new ne laiškais parinkę ke
letą adresų, bet per DIRVĄ, 
kuri pasiekia tūkstančius 
šeimų visame krašte.

Jau buvo paskelbtas Cle
velando Lietuvių Komiteto 
sąstatas, susidedąs iš darbš
čių, įtakingų veikėjų. Jis 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai :

Dr. V. L. Ramanauskas
— pirm., A. Laikūnas — 
vicepirm., dr. V. Stankus — 
vicepirm., adv. A. širvaitis
— vicepirm., I. Šatkauskie
nė — sekr. ir K. S. Karpius
— spaudos informacija.

Nariai: V. Apanius, St. 
Astrauskas, dr. VI. Bložė, 
S. Gedgaudienė, inž. D. Ieš
mantas, V. Juodvalkis, G. 
Kudukienė, dr. J. Mačys, dr. 
inž. S. Matas, inž. V. Ma
tas, inž. J. P. Nasvytis, dr. 
K. Pautienis, dr. J. Stan
kaitis, č. Šatkauskas.

HELP WANTED MALĖ

WANTED

WAREHOUSE 
HELP

FULL TIME POSITIONS. 
DAY TIME HOURS. 

PART TIME 
1 To 5 P. M.

Good starting rate & good 
working conditions. Com

pany benefits, 
Apply 

Personnel Department 
GILTEX MFG. CO 

456 Sackett Pt. Rd. 
North Haven, Conn.

MONDAY-FRIDAY
10 A.M.-4 P. M.

An equal opportunity employer 
(104-105)

C & P PRINTING 
PRESS OPERATORS 

We have immediate full time open- 
ings for persons with either trade 
school training or equivalent experi- 
ence. Excellent starting salary. Ift- 
centive program, liberal benefits pro
gram, every opportunity for advance- 
ment. Please call Mr. Smith, (617) 
963-7700. Extension 3)6 or apply.

Perrin Products Corp.
A Subsidiary of Dyme 

Industries, Ine.
RANDOLPH INDUSTRIAL PARK 

RANDOLPH, MASS.
An Equai Opportunity Employer 

(104-106)

• Dail. Antanas Vaikšno
ras šiuo metu su savo nau
jais kūriniais dalyvauja 
The Cleveland Institute of 
Art, 1114 East Blvd., gru
pinėje parodoje, kurią pa
tartina visiems aplankyti, 
nes joje išstatyta vertingų 
kūrinių. Ji bus atidara iki 
lapkričio 1 d.

SHOP POSITIONS AVAILABLE
For experienced men or trainees 
Build Ref ri geration Equipment 

ELECTRICIANS 
Assemblers—in nut & bolt vvork. 
Steady vvork for qualified men. 

Fringe benefits.
Apply in Person or call Jack Stranko 

To Arrange for Intervievv 
ELLIS & \VATT.S CO.

8407 Monroe Avė., Rossmoyne, Ohio 
513 — 890-8000

(10J-J06)

D»U, Antano ValkSnoro vienas kūrinių* kuris Šiuo metu išstatytas Clevelande vykstančioje parodoje.

VANIK RŪPINASI ŽMONĖMIS.

ŠTAI JO REKORDAS

TURĖKIT SAVO ŽMOGŲ KONGRESE 

"Vienatinis būdas Kongresmanui įrodyti, kad jis 

tikrai paiso žmonių, yra kaip jis Kongrese balsuo

ja”.

KONGRESMANAS

CHARLES A. VANIK
balsavo ’TAIP ’ už Medicare.
Jo oponentas balsavo ”NE”.

Vanik for Congress Committee, Thomas C. V/estropp, Chmn., 2627 Rubyvale.

• Jžymus Clevelando Or
kestras praneša, kad stu
dentams įvestos papigintos 
kainos į savo koncertus 
Severance salėje, penktadie
nio ir šeštadienio vakarais 
ir sekmadienį po pietų.

Clevelando Orkestro sve
čias konduktorius Istvan 
Kertesz duos įdomų koncer
tą Mahler Simfonija No. 2 
spalio 31 d. ir lapkričio 2 ir 
3 dalyvaus soprano Simone 
Mangelsdorff, c o n t r a lto 
Brigit Finnila ir Clevelando 
orkestro choras.

• Tautybių grupės Cleve
lande uoliai įsijungė darbui 
išrinkti senatorium respub
likoną Saxbe į nominacijo
se pralaimėjusio senato
riaus Frank J. Lausche vie
tą. Komitetus už Saxbe yra 
sudarę lietuviai, čekai, es
tai, latviai, rumunai, grai
kai, kubiečiai, airiai, vokie

čiai, serbai, libaniečiai, slo
vakai, lenkai, slovėnai, ita
lai ir vengrai. Kandidatas 
VVilliam Sexbe yra gerai su
sipažinęs su tautybių gru
pių reikalais. Už Saxbe kvie
čiami balsuoti visi Ohio lie
tuviai.

Panašiu būdu tautinės 
grupės remia ir respubliko
nų kandidatę Frances P. 
Bolton. Už šią kandidatę 
balsuos tik 22-ro Kongresi
nio distrikto piliečiai.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gaut 
aite kreipdamiesi į Z. O*be- 
lenį tel. 531-2211.

HELP WANTED MALĖ

WOODWORKERS
□penings available days for opera- 
tora of aanders, et c- Experi-
ence preferred būt training also 
available. Thia is year round am- 
ployment vvith paid holidays and 
other employee benefits.

APPLY DAILY
Mon. thru Fri. 8:30 A. M. to 5 P. M.

E. NORRIS BR0WN CO.
58 SO. WASHINGTON ST. 

VH1TMAN, MASS.
(106-108)

COOK
Plain for family of six. No laundry 
or cleaning — some baby sitting. 
Lovely room & balh—live in 5 days. 

.Over 35. salary $75.00 per vveek —
216 — 932-0040 or 216 — 382-3438.

(104-107)

PAPER Trimmera, Sheelern and Slit- 
ter Operators. Top vvages and fringe 
benefits, permanent employment, ex- 
cellent vvorking conditions. Only ex- 
perienced need apply.

SEAMAN PATRICK PAPER CO. 
2000 Howard St,, Detroit, Mich.

313 — 825-5500
Ali repfies kept confidentiai

(105-111)

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

6835 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

Telef. 39 L H 43

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 Street
361-1763 531-7770

CORPORATE
INDUSTRIAL
ENG1NEERS

Expanding Multi-Plant Corporation is 
seeking services of aggressive, am- 
bitious engineers vvith potential line 
management abilities.
Experienc« in assembly line methods, 
woodvvorking, pre-fab housing prefer
red, būt not essenlial.
Mušt be willing to travel considcr- 
ably for first tvvo years. Initial as- 
signments do not require immediate 
relocation.
College degree or equivalent experi- 
ence required. Send resume and sala
ry requiremcnts to:
Ray A. Forycki, Chief Industrial En- 
gineer, Divco-Wayne Industries, 100 
South Broadvvny, Union City Michigan 
49094. (106-109)

RETAIL
SYSTEMS

ANALYSTS
FOR

NCR
CENTURY

SER1ES
Extremely succesnful marketing of 
the NCR Century Series Systems has 
created the need for additional hite 
of qualified systems analysts in the 
Detroit area.

Qualifications:

2 or more yrs. experience in pro- 
gramming (Cobol desired).
Possess the skilia neceaaary for a 
succeatiful magnelic file inatalla- 
tion.
Be able to advise and recommend 
documentation procedūros for aya- 
tema and programa aa vvell as aya- 
tenia designs for initial applica- 
tions.

Ahility to estabiish and mainlain 
schedules for entire ayatem, pro- 
gramnnng and converaion proce
dūros.
Soflware knowledge

Starting salary vvill be Competitive. 
Complete fringe benefit program 
100% company paid.
lf you aee no future in your current 

potilion, and are seeking a challenge 
in the retail EDP field. No overnighl 
travel.
We invite your responae. Selected ap- 
plicants wil enjoy a permanent and 
lucrative career.
Intervievvs in confidence—evening it 
desired. Phone Mr. Lew Knabę), Per- 
sonnei Director, (313) 873-5500 or 
send resume.

NCR
2875 W. Grand Blvd.

(At John Lodge Xway) 
Detroit, Mich. 48202

An Equal Opportunity Employer 
(100-101)



DIRVA
SUSITIKO PO PENKIOLIKOS METŲ...

Du pirmieji Australijos Lietuvių Bendruomenės organizacinio 
laikotarpio pirmininkai susitikę po ilgos pertraukos Bostone. Iš 
kairės buv. Australijos LB Krašto valdybos pirm, (išbuvęs 3 ka
dencijas) J. Vaičaitis, dabar gyvenąs Bostone ir Jonas Valys (iš
buvęs net 6 kadencijas), kuris buvo atvykęs iš Australijos j PLB 
seimą.

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuviai kandidatai Lietuvių Prekybos Rūmų susirinkime. Iš kairės: C. Oksas, inž. Valdas Adamkus 
-- kandidatas į Sanit. Distrikto patikėtinius, adv. Antanas Valukas — kandidatas į teisėjus ir Lietuvių 
Prekybos Rūmų prezidentas dr. Jerome. V. Noreikos nuotrauka

• ALTS Valdyba šiomis 
dienomis skyriams ir tary
bos nariams išsiuntinėjo sa
vo bendraraščius Nr. 7 ir 8. 
Pirmuoju bendraraščiu ska
tinama organizuotu ir pri
vačiu būdu remti Dirvos 
laikraštį, antruoju prime
nama, jog ateinančiais me
tais sukanka 25 metai nuo 
lietuvių tautines ideologijos 
kūrėjo ir ryškintojo Prezi
dento Antano Smetonos 
mirties. Tai neeilinė sukak
tis, minėtina pagal vietos 
galimybes, stengiantis vyk
dyti ją kiek galint plates
niu mastu.

• ALT S-gos East Chica
gos skyriaus iždininkas R. 
Nemickas, siųsdamas Dir
vai 55 dolerių čekį, rašo, 
kad ši suma buvo surinkta 
Dirvai paremti skyriaus de
šimtmečio minėjimo baliu
je, pravedus rožių valsą.

Dirva nuoširdžiai dėkoja 
aukojusiems.

Tai galėtų būti gražiu pa
vyzdžiu ir kitiems sky
riams, rengiantiems balius, 
kad visada galima sudaryti 
galimybę vienu-kitu doleriu 
paremti Dirvą.

Dar kartą ačiū ALT S-gos 
East Chicagos skyriui.

• Antanas Nakas, atos
togų metu daug laiko pa
šventęs tapybai ir muzikai, 
dabartiniu metu ruošiasi 

Ruošiantis J. Gaidelio operos "Dana" pastatymui, režisierius 
Petras Maželis iš Clevelando buvo nuvykęs Chicagon aptarti su 
dail. A. Kurausku operos pastatymo formą ir sceninį apipavida
linimą.

savo parodai, kuri įvyks 
lapkričio 16-24 dienomis 
Chicagoje, Čiurlionio Gale
rijoje. Iš profesijos būda
mas muzikas, jis 4 metus 
studijavo meną Chicagos 
Dailės Institute ir savo dar
buose puoselėja muzikos ir 
tapybos menų glaudų arti
mumą.

Jungdamas dailę su mu
zika, šią vasarą pagal mūsų 
poetų eilėraščius, sukompo
navo 10 dainų bosui, o ang
lų ir prancūzų kalba po dvi 
dainas. Į magnetofono juos
tą įrašė virš 10 improviza
cijų fortepijonui pagal liau
dies dainas.

Parodoje ruošiasi išsta
tyti nemažai paveikslų, ku
rie turės ryšio su jo kom
pozicijomis.

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko metinis banke
tas šiais metais įvyksta 
lapkričio 2 d. Travelers Ho- 
tel prie La Guardia aero
dromo.

• A. L. Kat. Federacijos 
ruošiama Kristaus Kara
liaus šventė įvyks š. m. spa
lio 27 d., 12 vai. (po Mišių), 
Mespheto lietuvių parapijos 
bažnyčioje, Nevv Yorke. 
Kalbės dr. Domas Jasaitis. 
Bus ir trumpa meninė dalis. 
Šventė tęsis neilgiau vieną 
valandą. Visi lietuviai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

Padėkime Valdui Adamkui
"Paviršutiniškai žiū

rint galėtų atrodyti, kad 
Chicago sanitariniu at
žvilgiu turėtų būti labai 
laiminga, turėdama tokį 
didelį ežerą, ir dar tiek 
daug vandens. Gerk, mau- 
dykis ir švarinkis. Deja, 
tai tik taip atrodo.

Jei užterši ežero van
denį, tai ne tik jo gerti 
negalėsi, bet jis pasi
darys tikras visokių li
gų šaltinis. Be to, ir 
vandens iš ežero negali 
semti tiek, kiek reikia. 
O ne. Čia yra kieti įsta
tymai ir sutartys su Ka
nada.

Senesniosios kartos 
miesto gyventojai, su
prasdami ar bent nujaus
dami ča suminėtų pro
blemų svarbumą, 1899 
metais įsteigė savotišką 
valstybės organizaciją. 
Tarytum būtų įsteigę II- 
linois valstybės viduje 
dar vieną valstybę - Met
ropolitan Sanitary Dist
rict of Great Chicago. 
Jos vadovybė susidaro 
iš 9 rinktų patikėtinių 
(trustees). Vienas iš jų 
yra prezidentas.

Svarbiausias tos orga
nizacijos uždavinys, 
trumpai ir labai papras
tai tariant, yra laikyti 
ežero vandenį tinkamu 
vartojimui ir bepriekaiš- 
tingai sutvarkyti atma
tas. Specialistai apskai
čiavo, jeigu žmogiškos 
ir pramoninės atmatos 
nebūtų tvarkomos, tai 
per vienerius metus vi
sa Chicaga būtų užkasta 
po 9 pėdom įvairių at
matų.

Visi žinome, kad mo
derniška atmatų trans
porto priemonė yra van
duo. Tačiau mažai kas 
težino, kad Chicagojeto
kio vandens (nešančio at 
matas), kasdien susida
ro 1,100,000,000 galionų. 
To, ir tokio vandens, nei 

A. A.

JONUI DĖDINUI
mirus, liūdesio valandoje p. DĖDINIENEI, duk
roms RASAI, AUDRAI ir sūnums SAULIUI ir 
RIMUI nuoširdžią užuojautą reiškia

Worcesterio Skautų "Nevėžio” Tuntas 
Worcesterio Skaučių "Neringos” Tuntas 
Worcesterio Skautų Tėvų Komitetas Chicagos Sanitarinio Distrikto rūmai, kurie buvo pastatyti A. Oliui būnant distrikto prezidentu. Kaip 

žinoma, dabar, lapkričio 5 rinkimuose J Distrikto patikėtinius kandidatuoja mūsą tautietis inž. V. 
Adamkus. Padėkim jam laimėti rinkimus.

į ežerą, nei į upę leisti 
negalima.

Per milžiniškus pože 
minius vamzdžius - tu
nelius, tas vanduo veržia
si įdistricto įmones, ku
rių uždavinys tą vandenį 
sutvarkyti... Dar dau
giau. Taip sutvarkyti, 
kad jos duotų pelno..."

Tokį Sanitary Dist
rict organizacijos ir dar
bo vaizdą 1958 metais 
Dirvos skaitytojams 
yra pateikęs Dr. K. Sruo
ga (Dirva Nr. 29).

O antroje minimo raši
nio dalyje, Dr. K. Sruoga 
pateikia adv. Antano A. 
Olio, tuometinio Sanita
ry District prezidento, 
pažiūrą į lietuvių daly
vavimą šio krašto politi
koje. A. Olis aiškiai ta
ria: "Aš visuomet norė
jau ir noriu, kad kiek gali
ma daugiau lietuvių iš
kiltų į aukštesnes Ameri
kos viešojo gyvenimo vie
tas. Tada ir kova už lie
tuvybę, o svarbiausia už 
Lietuvos nepriklausomy 
bę, būtų daug sekminges 
nė. Tai juk yra kiekvieno 
lietuvio karščiausias 
troškimas".

Šiandie ši apybraiža 
kartojama. Mat šiuo me
tu Chicagos lietuviai sto
vime prieš faktą, kad į 
tą patį Sanitary District 
vieno devynių patikėtinių 
postą, kandidatuoja jau
nesnės kartos mūsų tau. 
tietis, užsigrūdinęs vi
suomenininkas - inžinie
rius Valdas Adamkus. 
Visa lietuviškoji spauda 
ir visuomenė neabejoti
nai remia jo pastangas.

Tačiau jeigu galvoja
ma, kad užtenka lietuviui 
vien atiduoti balsą už 
Valdą Adamkų lapkričio 
5 d. balsavime, tai daro 
ma klaida. Tiesa, Valdas 
yra nuominuotas ir in- 
dorsuotas respublikonų 
partijos, bet ir šiuo at

veju reikalinga dar kiek 
vieno mūsų talka, paaki 
nant kaimynus, pažįsta
mus ir bendradarbius: ki 
tus amerikiečius, kad 
jie balsuotų drauge su 
mumis už Valdą. Tai vie
nas momentas. O ant
ras — Valdas reikalin
gas savo rinkiminei ak
cijai pravesti piniginės 
paramos. Šio mėn. pra
džioje, kaip jo rinkimų 
akcijos vadovas, adv. dr. 
G. Gedvilą pareiškė Val
do įsipareigojimai sie
kė per $20.000, o jų bū
sią dar daugiau. Todėl 
laukiama iš kiekvieno lie - 
tuvio ir piniginė parama. 
Pirmoje eilėje su ryš
kia parama turėtų išei
ti Valdo studijų meto ko
legos, karta, kuri geriau 
materialiai yra įsikūru
si, negu senesnioji ar tai 
ankstesnės ar tai poka
rinės imigracijos lietu
vių karta. O jauniausieji 
lietuviai galėtų įsijung
ti į Valdo Adamkaus rin 
kiminę akciją, talkinda
mi komitetui, platinant 
paskutinėmis prieš bal
savimą dienomis Chica
gos gyventojams atsi
šaukimus, lapukus, kvie
čiančius balsuoti už Vai 
dą Adamkų.

Piniginę paramą Val
dui Adamkui remti, pra
šoma nukreipti į jo var 
du spec. sąskaitą, Mar- 
ąuette National Bank, 
6316 So. Western Avė., 
Chicago 111. 60636, Acc. 
Nr. 577-227-0; asmeni
nę talką pranešti, įsire
gistruoti Margučio raš
tinėje, Marąuette Rd. ir 
Artesian Avė. kampe, 
tel. GR 6-2242.

M. Valiukėnas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

SUKAKTUVINIU 
METU KONCERTAS 
BOSTONE

Lapkričio 2 d. 8 vai. 
30 min. vak. Bostone, 
žinomoj koncertų salėj 
Jordan Hali, rengiamas 
Lietuvos neprlklausomy 
bės atkūrimo 50 metų 
sukakčiai minėti koncer 
tas, kuris turėtų būti mū
sų susitelkimas tos su
kakties reikšmei įpras
minti.

Koncerto pirmąją dalį 
atliks mūsų žinomi so
listai Dana Stankaitytė, 
Leonas Baltrus ir Arnol
das Voketaitis. Ir šios 
dalies vokalinės muzi
kos kūriniai rūpestingai
atrinkti ir pritaikyti šio 
koncerto nuotaikoms. Da
na Stankaitytė, be Pucci- 
ni’o Manon Lescaut ari
jos, Bostone pakartos 
komp. Jer. Kačinsko 
Triptiką, kurį ji dainavo 
PLB seimo didžiajame 
koncerte New Yorke, Lin. 
coln'o centre.

Antrąją koncerto dalį 
užims komp. Jul. Gaide
lio kantata Kovoto
jai, muz. Petro Ar mo
no ir Dainavos statytas, 
m. vasario 16 d. Chica
gos Lyric Operos sce
noj (tos kantatos atsira. 
dimu ypač daug rūpino
si tuometinis Chicagos 
ALT-bos pirm. Jul. Pa- 
kalka). Bostone Kovoto
jus stato Choru s pro Mu- 
sica, kuris Jul. Gaidelio 
veikalą dainuos lietuvių 
kalba. Kovotojų statyto
jas ir dirigentas — Al- 
fred Nash Patterson. So 
listai tie patys -- D. 
Stankaitytė, L. Baltrus 
ir A. Voketaitis.

Sukaktuvinių metų kon 
certą Bostone rengia Lie
tuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 50 metų sukak
čiai minėti Komitetas. 
Bostono ir jo plačių apy 
linkių lietuvius jis ma
loniai kviečia lapkričio 
2 d. vakare pripildyti 
Jordan Hall’ą, o taip 
pat visokiarlopai šio di
delio koncerto rengimą 
paremti.

Iki malonaus pasima
tymo sukaktuvinių metų 
koncerte!

RUDENS BALIUS
ALT S-gos Chicagos sky

rius spalio 26 d., šeštadie
nį, Balio Pakšto salėje ren
gia tradicinį Rudens Balių 
su įdomia programa.

• Cincinnati lietuviai, Lie
tuvos Vyčių kuopos kviečia
mi, gausiai susirinko į tra
dicinį rudens pikniką rug
sėjo 22 d. gražiame Mt. 
Airy miesto parke-miške. 
Valdybos pirm. Joe Maezer 
pravedė susirinkimą, kurio
metu vietoj pasitraukusio 
Jim Med, valdybos iždinin
ku buvo išrinktas A. Reifo- 
nas. Šių metų Cincinnati 
lietuvių valdybą sudaro: 
pim. Joe Maezer, vicepirm. 
Jerome Yocis, sekr. Mrs. J. 
Fedyk, ižd. R. Reifonas ir 
vis. reik. ved. dr. A. Liauba.

LATHE & TURRET LATHE OPRS. 
Needed for fast growing middle- 
sizcd company. Top rate#, all fringes. 
Steady non-seational employment. 

PYL.ES INDUSTRIES INC.
28990 Wixom Rd., Wixom, Mich.

See Mr. Berkuvv from 8 to 5 
An Equul Opportunity Employer 

(106*110)

FOUNDRY WORKERS 
Positions open for: 

GRINDERS 
LABORERS 
WELDERS 

FURNACE HELPERS 
Excellent pay and fringe benefit 

program.
Apply

Personnel Department 
DONEGAL STEEL FOUNDRY CO. 

Marietta, Pa.
(106-109)
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