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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KLAUSIMAI BE ATSAKYMO
RINKIMŲ PROGA IR Iš PAČIŲ AMERIKIEČIŲ 
PUSĖS STATOMAS KLAUSIMAS, KUR GI EI
NA AMERIKA. KODĖL VISI LAIMĖJIMAI 
BUVO DOVANAI PERLEISTI KOMUNIS
TAMS. — LIETUVIUS TAS KLAUSIMAS KAN
KINA JAU DVIDEŠIMT METŲ, TAČIAU PIR
MĄ KARTĄ PO II PASAULINIO KARO JIE GA
LI PRISIDĖTI PRIE JŲ REIKŠMĖS PABRĖŽI

MO.
------------ Vytautas Meškauskas-----------

Jack Hord, Pompano Beach, 
Floridoje, laikraščio Sun - Sen- 
tinel redaktorius prieš kurį lai
ką parašė vedamąjį atviro laiš
ko prezidentui formoje. Tas laiš
kas jau pasirodė daugelyje kitų 
Amerikos laikraščių, kaip "Tex- 
asiečių už Goldwater|" grupės 
skelbimas.

Tame laiške Jack Hord skun
džiasi negal|s atsakyti savo sū
nui | labai paprastą klausimą: 
"Kurgi eina Jungtinės Amerikos 
Valstybės"? Jo sūnus esąs die
vobaimingai ir patriotiškai iš
auklėtas, tačiau pagal nūdieni 
galvojimą, jis, kaip ir jo tėvas, 
esą laikomi ekstremistais. Is
torija rodanti — tęsia toliau 
Floridos laikraštininkas -- kad 
Rooseveltui, Trumanui ir Eisen- 
howeriui prezidentaujant, šis 
kraštas laimėjo karus, tačiau vi
sados kapituliuodavo prie taikos 
šulo.

Po to atėjęs John F. Kennedy, 
energingas jaunas vyras, kuris 
sakėsi nor|s priversti Ameriką 
vėl pajudėti. Jo žodžiai buvę nar. 
sūs, UČiau praktikoje jis pasi
rodė toks pat silpnas, kaip ir jo 
pirmukūnai. "Ar Jūs seksite jų 
pavyzdžiu. Pone Prezidente? Aš 
negaliu už Jus atsakyti, o mano 
sūnus nori žinoti! — klausia 
Hord.

CLEVELANDE GOLDVVATERIO 
KLAUSĖSI 11000 ŽMONIŲ

• SENAT. BARRY GOLDWA- 
TERIS Clevelande spalio 27 d. 
galėjo pasidžiaugti gausios ir en
tuziastingos audiencijos simpati
jomis. Apie 11.000 žmonių,gau
sias tautybių grupes atstovaujant 
autiniais rūbais pasipuošusioms 
delegacijoms su plakatais, šiltai 
priėmė jo kalbą, kuri bazavosi 
integracijos klausimais.

Senat. B. Goldwateris pabrė
žė, kad "laisvė liečia visą vi
suomenę, ne tik jos mažumą". 
Laisva asociacija priklauso nuo 
individo apsisprendimo ir sąži
nės. Vyriausybė negali nei paneig- 
ti nei užtikrinti tos asociacijos.

Savo kalboje jis uip pat aiš
kiai pasisakė prieš komunistinę 
tironiją. "Pasisakykime labai 
aiškiai", kalbėjo senat. Goldva- 
teris, "kad nebūsime patenkinti 
tol, kol nebus atstatyu pavergtų 
uutų laisvė ir nepriklausomy
bė".

• NESUTARIMAI KREMLIUJE

Italų ir prancūzų kompartijos nori žinoti Chručiovo nušalinimo visas priežastis

- Ko tos žingeidžios moterėlės dar ieško?...

Mes esame stipri ir galinga uu- 
U — aiškina mūsų atstovai Kon
grese. Niekas negali susilyginti 
su mūsų apsiginklavimu — tei
gia administracijos pareigūnai. 
Mes esame dievobaiminga uuta, 
gerbianti teisę ir senuolių tra
dicijas — rašo istorikai.

Bet jei ui tiesa. Pone Prezi
dente, paaiškink mano sūnui, ko
dėl mes Jaltos konferencijoje 
atidavėme komunistams Rytų 
Europą, kodėl mes uip nedrą
siai kovojome Korėjoje, kodėl 
mes toleruojame Raudonųjų ki
niečių agresiją nieko nedaryda
mi, lūda jauni amerikiečiai yra 
žudomi ir miršu nežinodami už 
ką."

Toliau laiške teiraujamasi dėl 
komunistų Valstybės Deparumen - 
to Urnybose bei komunistų jukos 
Aukščiausiame Teisme, pamini
ma Kuba ir gale tėvas sakosi, 
kad nežinodamas, kaip visa Ui 
paaiškinti savo sūnui, jis tega
lįs jam paurti melstis:

"Melskis, mano sūnau, kad kaž 
kokiu būdu, kaž kokiu keliu, per 
stebuklą mūsų tauu virstų tuo, 
kuo ji buvo anksčiau — stiprių, 
laisvų, nepriklausomų žmonių 
sambūriu, kuris negali ir nenori 
dingti iš šios žemės."

Mes, lietuviai, uis klausimais 
jau rūpinomės ne nuo šiandien, ir 

prasidėję jau vasario mėn., kai 
Chruščiovas labai aštriai puolė 
Pekino vyriausybę. Jau partijos 
prezidiumas buvo pasisakęs 
prieš Chruščiovo politiką, bet 
sprendimas nebuvo skelbiamas 
viešumai, | Pekiną išsiimtus de
legaciją susitail 
išsiaiškinti. Chri 
susilaukė prezidiumo pasmerki
mo, kai jis nieko neklausęs trim 
savaitėm išvyko inspektuoti Ka- 
zakstano pūdymus, savo išvadų 
nepranešęs prezidiumui. Visa ei
lė kitų nesusipratimų ir nesi
skaitymas su prezidiumo dau
gumos nuomone privedė prie ga
lutino išsiskyrimo.

šiuo metu nei Brežnevas nei Ko
syginas nesijaučia tikri savo po
zicijose. Visa eilė naujų preten
dentų siekia valdžios ir {takos. 
Niekas neabejoja, kad jų tarpe 
vyksta kova.

Pasaulis stebi tą kovą šaltai ir 
pasyviai.

ne rinkimų proga, bet jau kokius 
20 metų. Ir iš niekur mes nega
vome aiškaus atsakymo. Ir dabar, 
kai jie šutomi iš pačių amerikie
čių pusės, | juos atsakoma tik 
koliojimusi. TaipChicagoSunTi- 
mes , atspausdinęs Hord laišką 
kaip skelbimą, aiškina, kad tie 
klausimai esą niekas kius, kaip 
tik John Birch draugijos propa
ganda, teigianti, kad Roosvelto, 
Trumano, Eisenhowerio ir Ken
nedy administracijos kraštą ve
dusios | komunizmą.

"šiame krašte, kur kalbos lais
vė yra garantuou — rašo Sun 
Times — piliečiai turi pareikšti 
savo nuomonę, kaip šiame skel
bime. Mes tikime, kad tokia pa
žiūra išplaukia iš pasaulinių {vy
kių raidos iškraipymo ir nesupra 
timo apie istorines priežastis 
ir pasėkas. Tačiau nepaisant to, 
texasiečiai už Goldwater| yra {ga
linti panaudoti laisvą spaudą sa
vo idėjų paskelbimui.

Tačiau skaiunčioji publika tu
ri žinoti, kieno filosofija slypi 
už uip išreikštų idėjų..."

Toji filosofija esanti Birch So- 
ciety, kurios neparemia nė vie
nas rimtesnis laikraštis ir kra
tosi net pats Goldwateris.

Ar ne paprasčiau būtų neieško
ti, kas šuto klausimus, bet {juos 
atsakyti? Juk kaip neaiškinsi, 
juose yra bent iš dalies konsta- 
tuou tiesa. Galima, žinoma, 
ginčytis dėl to, ar kas nors są
moningai ar nesąmoningai padė
jo komunisums, sunkiau nugin
čyti teigimą, kad faktinai Uipbu
vo padaryu. O jei uip, klausimai 
šutomi ne bereikalo. Ir tie, kurie 
turi teisę balsuoti, pasielgtų labai 
negudriai, jei jų neišnaudotų, nes 
pirmą kartą po antrojo pasaullnib 
karo jie turi pasirinkimą. Pirmą 
kartą turi progos pareikšti savo 
nepasitenkinimą ligšioline eiga.

MIRĖ SKULPTORIUS 
JUOZAS MIKĖNAS

Vilniuje spalio 23 d. stai
ga mirė skulntorius Juozas 
Mikėnas, sulaukęs 63 mėty 
amžiaus.

Palaidotas Vilniaus karių 
kapuose.

pabaltiečių 
KULTŪROS DIENA

VOKIETIJOJE

Spalio 16-18 d. Hannoveryje, Vo
kietijoje, buvo surengtos "Pabal
tiečių Kultūros Dienos", kuriose 
savo dailės ir istorinius ekspona
tus išstatė meno istorikas Dr. P. 
Rėklaitis.

Spalio 17 d. surengtose iškil
mėse kalbėjo Lietuvos diploma
tinės tarnybos šefas ministeris 
S. Lozoraitis, atvykęs iš Romos. 
Be jo, kalbą pasakė vokiečių mi
nisteris pabėgėlių reikalams Dr.

šiais meuis Chicagoje suruoštoje tradicinėje tautų mugėje dalyvavo virš dvidešimt uutų. Lietuvių 
pasirodymą organizavo ir pravedė LB Chicagos apygarda, ulkinama Aukšt. Lituanistikos Mokyklos 
taut. šokių grupės ir neolituanų. Spalio 17-18 d. lietuviai mugėje pasirodė su menine programa. Nuo
traukoje grupė lietuvių prie savo paviljono su Chicagos burmistru R. Daley (viduryje). Jo kairėje stovi 
šokių vadovė L Smieliauskienė, gilumoje A. šantaras ir kairėje S. Ingaunis. V. Noreikos nuotrauka

RINKIMINĖS KOVOS PRINCIPAI
Alg. N

Vargu ar Amerikos prezidento 
rinkimai yra buvę taip svarbūs 
Amerikos politinei linijai ir viso 
pasaulio ateičiai. Reikia pripažin
ti, kad didžiuma Amerikos visuo
menės nei supranu nei domisi u 
principine Jumpa, kuri slepiasi 
už eilės visokių kaltinimų bei 
asmeninių puolimų, be kurių ne
apsieina nė viena Amerikos rin
kiminė kova. Dauguma piliečių 
žiūri | rinkimus grynai iš asme
niško interesų UŠko. Kok| jiems

C. Miehe. Iškilmių metu kvarte- 
us sugrojo M.K. Čiurlionio kom
poziciją. Pabaigoje buvo sugroti 
Pabaltijo valstybių ir Vokieti
jos himnai. Salė buvo papuošu 
visų dalyvavusių valstybių vėlia
vomis.

"Pabaltiečių Kultūros Dienų" 
proga Hannoveryje {vykoNieder- 
sachseno krašto lietuvių bend
ruomenės suvažiavimas, kur| ati
darė J. Wagneris. Suvažiavimo 
metu kalbėjo ir pranešimus darė 
ministeris S. Lozoraitis, pasiun
tinybės paurėjas Dr. A. Gerutis 
ir redaktorius V. Banaitis iš 
Muencheno. Spalio 17 d. {vykopa
baltiečių muzikos vakaras. Jo 
metu buvo atlikti lietuvių muzikų 
Vainiūno, Šimkaus, Dvariono, 
Banaičio, Gruodžio ir Pakalnio 
veikalai, šalia smuikininko irpia 
nisto programą atliko lietuvaitė 
Marija Panse. Be to, partizani
nes dainas dainavo seserys Goš- 
tautaitės.

***
DR. J.P. LOCHER, gyvenąs 

Berne, Šveicarijoje, pradėjo 
skaitai paskaitas Neuchatel uni
versitete, apie lietuvių ir slavų 
kalbas bei literatūrą. Sis jaunas 
šveicarų kalbininkas atnaujina 
žinomo lituanisto prof. dr. Max 
Niedermanno kursą. Kursas pra
plėstas slavų kalbomis.

Dr. Locher šiuo metu rašo ha
bilitacijos darbą apie žodžio 
"uuta" aiškinimą lietuvių kalbo
je. Šveicarijos nacionalinis fon
das mokslui remti suteikė jam 
stipendiją, kad jis galėtų labiau 
{sigilinti t lietuvių kalbą.

Berno universiteto lyginamo
sios kalbotyros katedros vedė
jas prof. d r. G. Redard yra prof, 
M. Niedermanno mokinys. Prieš 
kelis metus jis Berno universi
tete vadovavo lietuvių kalbos kur
sui, suruoštam lyginamosios kal
botyros studenums.

•••
Ziurlche brandos atesuto eg

zaminus išlaikė Algimantas Ge- 
geckas. Tai yra pirmas jaunos 
kartos lietuvis, gimęs iŠ pabė
gėlių tėvų Šveicarijoje ir čia 
baigęs mokslus. Jis tobulai mo
ka lietuvių kalbą. Al g. Gegeckas 
pradėjo medicinos studijas Ziu- 
richo universitete. (ag)

asvytis
{spūdį daro kandidaui savo kal
bomis, savo stiliumi ir {vairiais 
smulkiais pareiškimais? Pilie
čiai su Jdomum seka,ką kandida
tai žada daryti socialinėj srity
je, didins ar mažins mokesčius, 
kaip vykdys rasinius {sutymus, 
o mažai tegalvoja, kad vieno ar 
kito kandidato išrinkimas nu
spręs Amerikos pagrindinę po
litinę liniją: ar pasaulis bus vai 
domas JAV ir Sov. Sąjungos su- 
urimu, o tuo pačiu stiprinant 
Sovietų imperiją ir konsoliduo
jant jos užgrobimus, ar pasau
lis bus stengiamasi tvarkyti pa
gal Vakarų laisvės idėjas, for
muojant galingą Europos ir Ame
rikos sąjungą, izoliuojant ir siau
rinant komunistinės Imperijos 
ribas.

Atrodo, kas ne kas, o lietuviai 
turėtų suprasti pagrindinius šios 
kovos principus. Bet, kaip ma
tyti iš spaudos (žiūr. Naujie
nas), iš asmenini# pasikalbėji
mų ir ypatingai iš paskutini sek
madienį Clevelando studentų 
ruoštų diskusijų, mūsų visuo
menė ne ką geriau orientuo
jasi, kaip eiliniai amerikie
čiai. Nesiorientavimas atleis
tinas amerikiečiams, nes puikiai 
organizuou Amerikos spaudos 
propaganda ir dauguma kolum- 
nistų yra amerikiečiams davę 
kreivą realybės vaizdą, bet mes 
lietuviai, ant savo kailio patyrę 
komunizmą ir turėję progos su
prasti komunizmo metodus, turė 
tume kitaip reaguoti. Jau kelime 
tai mes vienas kium skelbiame 
visišką nusivylimą Amerikos pa
sauline politika, kritikuojame są
moningą ar nesąmoningą Ame
rikos pataikavimą komunizmui,o 
kada pirmą kartą JAV pasirodo 
sponuniškas, gaivalingas anti
komunistinis judėjimas, aiškus 
ženklas, kad didelė dalis Ame
rikos visuomenės ima praregė
ti, mes sutinkame šį judėjimą 
su abejingumu ir skepticizmu. 
Girdi, Eisenhoweris irgi kalbė
jęs prieš komunizmą. O ką jis 
padarė išrinkus prezidentu? Kur 
garantija, kad tą pat{ nepadarys 
Goldvaterls? Be to, ką galima 
šiandien padaryti komunizmui? 
Negi pradėsi atomini karą?

Mes turime sugebėti atskirti 
asmenines kandidato savybes nuo 
idėjinių sąjūdžių. Ne tiek svar
bu, ar Goldwateris karštas, greit 
darąs sprendimus, o Johnsonas 
atsargus ir apsvarstąs. Visos 
geros ir blogos Johnsono ypaty
bės bus prluikytos ui linijai, 
kurią apytikriai galima Jausti jo 
aplinkoJe. Tai yra. Jo bendradar
bių, draugų ir visų asmenų.suda- 
rančių Jo valdžios aparatą nuo
taikose. Lygiai uip pat Goldwa- 
terio politika bus diktuojama 
ne vieno asmens, bet visos gru
pės asmenų, kurie sudarytų nau
ją administraciją, Goldvateriul

laimėjus rinkimus.
Reikia stebėtis, kaip socialis- 

tiškai prorusiškas elemenusjsi-
vyravo Amerikos Jungtinių valsty
bių administracijoj, šis elemen- 
us buvo smarkokai apstabdyus 
pirmosios Trumanoadministraci
jos metu ir to elemento autorite
tui didelj smūgi sutelkė karin
ga antiamerikinė Sov. S-gos po
litika. Nežiūrint rusų imperia
lizmo smūgių, suteiktų laisvajam 
pasauliui, mistišku būdu, komu
nizmo ir Rusijos šimpa tikai vėl 
pradėjo stiprėti JAV. Jų {taka 
pasiekė viršūnę su prezidento 
Kennedy išrinkimu. Jokios abe
jonės nėra, kad Kennedy buvo 
Rusijos - Amerikos glaudaus 
bendradarbiavimo šalininkas ir 
šitą politiką toliau varo prez. 
Johnsonas. Prez. Kennedy jau 
1959 metais Syracuso universi
tete yra pasakęs kalbą, kurioj jis 
pareiškė, kad reikia ieškoti ry
šių bendradarbiavimui su Sov. 
Sąjunga. Girdi, Sov. Sąjunga ne
nori, kad Kinija turėtų atominę 
bombą, o JAV nenori, kad pran
cūzai turėtų bomą. Čia esąs pa
grindas glaudesniam bendradar
biavimui.

JAV nėra nė vieno politiko, ku
ris atvirai pasisakytų, kad jis yra 
sovietų sąjungos šalininkas. Dar 
daugiau, Amerikos politikai, pa - 
vadinti Sov. S-gos šalininkais,

(Nukelu | 3 psl.)

IŠRINKTAS 

LITUANISTIKOS 

INSTITUTO 

PREZIDIUMAS
Lituanistikos Instituto Prezi

dentu perrinkus dr. Joną s Balys, 
viceprez. — dr. Aleksandras 
Plateris ir sekr. — mag. Birutė 
Saldukienė. Prezidiumas renka
mas kas treji metai. Be to, Ins
tituto uryba patvirtino tikrai
siais Instituto nariais šiuos sky
rių urybųprisutytus kandidatus:

Lietuvių literatūros skyriaus - 
dr. Rimvydą šilbajorj (Chio Statė 
University) ir dr. Bronių Vaške
li (Lafayette College, Easton. 
Pa.);

Lietuvos istorijos skyriaus — 
kun. dr. Viktorą Gidžiūną (Brook- 
lyn, N.Y.), dr. Vandą Daugirdai
tę Sruogienę (Aurora College, 
I1L) ir Praną Pauliukonį (Wor- 
chester, Mass.);

Lietuvių uutotyros skyriaus — 
dr. Povilą Rėklaitį (Herder-Insti 
tut, Marburg/Lahn), Juozą LlngJ 
(Stockholme) ir Amaną Mažiuli;

Lietuvių iševijos istorijos sky
riaus — prel. dr. Juozą Končių ir 
dr. Aleksandrą Račkų;

Lietuvių spaudos istorijos ir 
bibliografijos skyriaus — kun. 
mag. Povilą Dil| (Univ. of Chi
cago Library).

Dabar Lituanistikos Instituus 
turi 50 tikrųjų narių.
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Mes galime išrinkti Amerikos valdžią, kuri pataikaus, lankstysis ir koloboruos su 
komunistais, kurios nesugebėjimas apsispręsti padeda komunizmui kasdien plėstis, ku
ri gelbsti komunistams, kai jie patenka į ūkinius ir politinius sunkumus, kuri nedrįs
ta paminėti komunizmo pavergtųjų tautų vardus:

’Mes eisime bet kuriuo keliu galinčiu vesti talkon. Mes sutiksime komunistus pa
šiau kelėj e ar dar arčiau, jeigu to reikės.’

Lyndon B.. Johnson (gruodžio, 1963)

Tačiau mes taip pat galime išrinkti respublikonišką Amerikos valdžią, kuri tvirtai 
stovės kovoje prieš komunizmą, kuri nuolatiniai ryškins komunistinio imperializmo pa
vojų pasaulio politikos arenoje, kuri pilnai išnaudos laisvųjų kraštų diplomatinę, eko
nominę, psichologinę ir moralinę jėgą galutinam komunizmo sunaikinimui ir laisvės 
bei taikos pasaulyje atstatymui.

”Aš norėčiau tikėti, kad vieną dieną Amerikos prezidentas pasakys ’Jūs klystate, 
ponas Chruščiovai. Mūsų anūkai negyvens po komunizmu. Jūsų vaikai gyvens laisvėj!**

Barry Goldwater (gegužės, 1964)

UZ LAISVE... UZ TEISINGUMĄ... 
BALSUOKITE UŽ ŠEN. GOLDWATER

CALIFORNIA:
Dr. P. Pamataitis, A. F. Skirius, E. Stirbienė, K. Liau- 
danskas, Alė Rūta-Arbienė, E. Arbas, J. Andrius, A. Ąžuo- 
laitienė, A. Bajalienė, A. Batkus, Bern. Brazdžionis, B. 
Budginas, N. Ž. Brinkienė, G. Z. Brinkis, M. D., Br. Bud- 
riūnas, B. Čiurlionis, A. Dabšys, A. Dirvianskienė, B. Ge
diminas, Alg. Gustaitis, M. Jagučanskienė, B. Janulis, J. 
Jodelė, S. M. Jonynienė, A. V. Jonynas, Dr. J. Jurkūnas, 
V. Kazlauskas, J. Kojelis, F. Kudirka, S. Kungys, A. Lat- 
vėnas, A. Laurinaitytė, Rūta Lee-Kilmonytė, L. Lašas, A. 
Markevičius, P. Masaitis I. Mažeikaitė, A. Mažeika, P. 
Mordus, V. Pažiūra, K. Prišmantas, J. Ramonis, J. Raibys, 
G. Rudelis, V, Šeštokas, B. Skirienė, B. Starkienė, B. San- 
čikas, J. Truškauskas, J. Uždavinys, L. Valiukas, F. Va- 
luskis, Dr. J. Varnas.

ILLINOIS:
Valdas Adamkavičius, Algirdas J. Aleksiūnas, Adolfas Ar
malis, Christine Austin, Edvinas Balceris, Dr. Juozas Bart
kus, Dr. Juozas Dauparas, Ona Biežienė, Gediminas Bis- 
kis, Dr. J. Dediminas Byla, Teodoras Blinstrubas, Dalia 
Bobelienė, Algirdas Budreckas, Dr. Stasys Budrys, Birutė 
Čiurienė, John Demereckis, Adam Didžbalis, Paul K. Dir- 
kiš, Ann Doches, Jonas Gaidelis, Vanda Gegevičiūtė, Sau
lius. Grėbliūnas, Vincas Gudaitis, Constance Hofer, John 
Jacubs, Stanley Jučus, Jonas Juodikis. Juozas Jurevičius, 
Jonas Jurkūnas, Antanas Kalvaitis, Vincas Kareiva, Dr. 
Ferdinandas Kaunas, Simas Kašelionis, Bronius Kasakai- 
tis, Jonas Kažemėkas, Algimantas Kėželis, Joseph Kriščiū
nas, Pranas Lapatinskas, Stasys Mankus, Antanas Marma, 
Elena Matutienė, Vytautas Mažeika, Raimundas Mieželis, 
Vladas Mieželis, Zenonas Mereckis, Vytautas Meškauskasi, 
Kazys Musteikis, Veronika Olienė, Kazys Oželis, Bronė 
Paplėnienė, Augustas Paškonis, Jonas Pečenkis, Raymond
L. Petrauskas, Viktoras Petrauskas, Vytautas Račkauskas, 
Vytautas Radžius, Stanley Rastutis, Antanas Rėklaitis, Ka
zys Rožanskas, Josephine Ruddy, Alfonsas Simonaitis, Ro

mas Stakauskas, Anthony Stakėnas, Anthony C. Stakėnas, 
Liudas Stašaitis, Vytenis Šilas, Adolfas Šimkus, Mečys 
Šimkus, Juozas Šulaitis, Dr. Povilas Švarcas, Algirdas 
Trinkūnas, Antanas Urbonas, Antanas Valonis, Virginija 
Valonis, Vladas Vaitekūnas, Petras Vėbra, Elena Velba- 
sienė, Simas Velbasis, Albertas Vengris, Rimas Vėžys, Sta
sys Vidmantas, Eglė Vilutienė, Stasys Virpša, Angelą Wac- 
ker, Uršula Žekonis, Juozas Žvynys, Povilas Žumbakis.

INDIANA:
Dr. K. Ambrozaitis, E. A. Bartkus, D. Bartkuvienė, E. 
Krikščiūnas, B. Pulkaunikas,

MICHIGAN:
J. Gaižutis.

NEW JERSEY:
P. Puronas.

NEW YORK:
V. Abraitis, V. BarČiauskas, L. Bieliukienė, S. Bredis. E. 
Čekienė, D. Klinga, P. Lalas, Dr. V. Paprockas, Dr. B. 
Radzivanas, J. Sirusas, L. Virbickas, Dr. M. Žukauskienė.

OHIO:
Milita Apanienė, Antanas Jonaitis, Kazys K. Karpius, Rai
mundas Kudukis, Jaunutis Nasvytis, Algis Pautienis, Vla
das Plečkaitis, Margarita Premeneckienė, Joseph J. Pre- 
meneckas, Dr. V. L. Ramanauskas, Julius R. Smetona, In
grida Stasaitė, Vytautas Staškevičius, Kazys Tallat-Kelpša,

PENNSYLVANIA:
W. T. Kvetkas.

WISCONSIN:
J. Gedrikas.

BALSUOKIME UŽ RESPUBLIKONŲ PARTIJOS KANDIDATUS LAPKRIČIO 3 D.
C1TIZENS FOR GOLDWATER-MILLER, AMERICAN-LITHUANIAN LEAGUE OF ILLINOIS, INC.t CALIFORNIA LITHUANIAN-AMER1CAN COMMITTEE TO ELECT 
GOLDWATER AND MILLER, OHIO AMERICAN-LITHUANIAN S COMMITTEE FOR GOLDWATER.
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RINKIMINES KOVOS PRINCIPAI

SPAUDA IR TAUTINIS 
SUSIPRATIMAS

Spalio 24 d. Draugo literatūriniame priede, aprašant Lietuvių 
Fondo augančius procentus, užsiminu ir apie spaudą. L. Augštys 
rašo, kad "iš LF tektų laukti pagalbos ir lietuviškajai spaudai, nes 
ji padėjo tam fondui išaugti ir toliau padeda plėstis. Žinoma, toks 
lėšų skirstymas spaudai nebotų gana lengvas, nes kai viena spauda 
besąlyginiai už fondą pasisakė, kita jį niekino, bet vėliau sustojo nie
kinti, gi kita ir dabar to fondo niekinimą tebetęsia, prikaišiodama, 
kad fondas yra vienos ar kitos partijos rankose. Fondas kiekvieną 
auką priima, fondo valdybas ir tarybas renka fondo nariai, ir jei 
vienos ar kitos partijos narių joje yra daugiau, tai kaip tik liudija 
tų partijų narių tautinį ir kultūrinį susipratimą".

Taigi, remti iš fondo lėšų spaudą, ar neremti, taip ir lieka klausi
mas neatsakytas, neišspręstas ir vargu ar išspręstinas.

Reikia pasakyti, kad toks spaudos rėmimo klausimo iškėlimas ne
išskiria nė kitų remtinų kultūrinio darbo šakų problematikos. Ką 
pirmoje eilėje remti, kas šiuo metu yra būtiniausiai reikalinga pa
ramos, neišsprendžia nė straipsnio autorius, siūlydamas procentus 
skirstantiesiems "pirmoje eilėje skirti grynai kultūriniams reika
lams". Kas gi pasakys, kad tai blogas patarimas?

Atrodo, kad dėl tų procentų skirstymo gal dar nevertėtų peštis. 
Nevertėtų nė afišuotis patarimais, kad tie procentai skirtini kultū
ros reikalams. Prisiginči jom, kol fondas procentais pradėjo vystyklus 
šlapinti, bus tų ginčų, jei teks susitikti priepilnesnio skobnio. Dabar 
gi dar tenka palaukti, kol visos partijos, ne vien tik tos, kurioms prie
kaištaujama sosto užgrobimu, parodys savo - tautinį susipratimą. Gi 
fondo vadovybė, turinti ne mažą visuomenės pasitikėjimą, be to turin
ti jau ir apčiuopiamą kapitalą, pagalvos apie metodus, kaip fondai auga 
ne iš priekaištų ar liaupsinimų, bet fondo kapitalo tinkamu investavi
mu ir ugdymu.

Grįžtant prie spaudos, atrodo, kad iš tikrųjų būtų labai ankstyvos 
pretenzijos paramos laukti iš L Fondo. Atrodo, kad ir L. Augštys, 
tuo klausimu užsiminęs, nėra artimiau susipažinęs su mūsų pasto
viosios ir dažniau skaitytojus lankančios spaudos apyvarta. Jei jau 
mūsų spaudai tektų prieiti prie tos padėties, kad būtų reikalinga Lie
tuvių Fondo apčiuopiama parama, tos spaudos leidėjai paliktų fondo 
procentus dalinti "kultūriniams reikalams" ir žvelgtų į patį fondo ka
pitalą...

Todėl mūsų išeivijos tautinį ir kultūrinį susipratimą nevertėtų ma
tuoti to ar kito fondo išteklių mastu. Mes turime tūkstantį ir vieną 
fondą. Juos visus kartu sudėjus pamatysime ir visuomenės susiprati
mo laipsnį.

Spauda ėjo ir eis, kaip ėjusi, knygos pasirodys, vaidinimai, kon
certai vyks, kaip vykę. Kada pavienių lietuviškųjų laikraščių metinė 
apyvarta kai kada prašoka ar bent apima, sakysim, pusę Lietuvių 
Fondo kapitalo, mes esame dar toli iki tos padėties, kada ir spauda 
galės džiaugtis ne vien savo skaitytojų, bet ir L. Fondo parama.

Taupymas ateičiai — didi ir graži dorybė. Bet ne merdėjimo 
sąskaiton. Nekartą buvo kalbėta ir rašyta, kad turime reikalų, kuriuos 
privalome atlikti jau dabar. Taigi, ir pagalvokime, ar, pvz., mūsų 
visuomenę galėtume pagirti už tokį tautinį ir kultūrinį susipratimą, 
kuriuo ji tenkintusi aukodama fondui, kad kada nors galėtų būti pa
remtas ir išleistas koks lietuviškas laikraštis? Ar kad kada nors 
būtų premijuojami rašytojai tokiomis sumomis, kad jie vien tų pre
mijų dėka galėtų pasišvęsti literatūriniam darbui?...

Dirvos vadovybė nesiekė ir nesiekia diskredituoti Lietuvių Fondo 
idėjos ir tikslų. Bet jos uždavinys apsaugoti nuo išskyrimo iš kultū
rinių ir tautinių reikalų supratimo tų savo skaitytojų ir rėmėjų, kurie 
ne mažiau užsitarnauja gero tautiečio ir susipratusio lietuvio var
do remiant tuos kultūrinius ir tautinius mūsų reikalus, kurie paramos 
reikalingi šiandien. Prie tų reikalų priklauso ir spauda. (j.č.)

Amerikos žmones dėl reikalo pa
grindinai pakeisti JAV užsienio 
politiką. Amerikietis tiki savo 
spaudai. Tiki, kad Chruščiovas bu
vo Amerikos draugas, kad Sov. 
Sąjunga yra pasikeitusi, kad vi
si žmonės Sov. S-goje yra rusai, 
kad visi ramiai ir laimingai ten 
gyvena ir daro nepaprastai dide
lę mokslnę, technikos bei švieti
mo pažangą ir grąso pralenkti 
JAV.

Kaip jau minėta, nemaža da
lis amerikiečių pradeda pra
regėtu Bet ta aktyvi grupė nėra 
didelė, nes iš viso labai mažai 
kas JAV tarptautiniais politikos 
klausimais domisi. Goldwateriui 
ir jo atstovaujamosios linijos 
šalininkams tik prieš porą mė
nesių pasisekė laimėti kontrolę 
respublikonų partijoj, šita per
galė prieš liberaliuosius respu
blikonus dar neužgydė vidujinės 
kovos žaizdų. Respublikonų kon
vencijos kritikai, Scrantonas ir 
Rockefelleris, savo asmeniškais 
puolimais dešimteriopai daugiau 
yra pakenkę Goldwaterio kandi
datūrai, kaip visa priešrinkimi
nė demokratų kova. Visas didy
sis Amerikos spaudos, radijo ir 
televizijos komentatorių apara
tas buvo įkinkytas Goldwateriui 
kompromituoti, ypatingai naudo
jant jo pareiškimų iškreipimo 
techniką. Tenka labai aptailes- 
tauti, kad visos šios aplinkybės 
nepaprastai mažina B. Goldwa- 
terio galimybes laimėti rinki
mus ir pakeisti pagrindinę Ame
rikos politikos liniją, kol dar 
ne vėlu. Bet mums, lietuviams, 
tai yra principinis reikalas. Ar
gumentu, kad nieko negalime pa
daryti, mes norime tik pridengti 
savo nesąmoningą ištautėjimą ir 
nenorime prisipažinti, kad mums 
vienas ar kitas socialinis paža
das ar priklausymas lietuviškai 
partijai, kurios principai yra ar
timesni Johnsono vidaus politi- 

valstybės turėjusios atominę bom k°s linijai, svarbesni, kaip ko- 
bą: JAV, Rusija, Prancūzija ir va su komunizmu.
Anglija. Tik Kinija esanti nepa- . ; Vakarų santykiuose kiek-
dori valstybė. Nežiūrint į tuos vi- vieną dieną yra progų pozity- 
siems žinomus faktus, Johnsono Pasireikšti (jeigu komumz- 
gynėjai tvirtina, kad prez. John- mas tikrųjų nemėgstamas ir 
sonas nugalėsiąs komunizmą, iš- Y™ S’
sprendęs socialines negeroves pa- ' * ’ .......
čiose JAV.

B. Goldwateris turi nepaprstai 
nepalankias sąlygas, kad įtikinti

(Atkelta iš 1 psL) 
nepaprastai užsigauna ir juos ap
kaltinusius asmenis vadina eks
tremistais ir neapykantos sklei
dėjais. Bet realiai stebinčiam po
litinius įvykius, ne tiek svarbu 
kas ką sako, bet ką daro. Negali
ma eilę metų skelbti vieną ir da
ryti kitą, kad gerai Informuotas 
žmogus to nepastebėtų. Šiandien 
jau nebesidrovima net ir viešai 
kalbėti.

Imkime, kad ir prez. Johnso- 
ną. Jo artimiausias patarėjas, 
kuriam jis padarė vizitą NevYor- 
ke, pirmą sykį apsilankęs kaip 
prezidentas Į šį miestą, yra žur
nalistas Walter Lippman, kurio, 
silpnai užmaskuotos tendencijos 
yra aiškios kiekvienam politiškai 
susipratusiam skaitytojui. Prez. 
Johnsonas atsisakė šią vasarą 
priimti ukrainiečių delegacijos 
Washingtone ir dalyvauti didžioje 
Ševčenkos šventėje. Jo asisten
tas Bunde ukrainiečiams pareiš
kė, kad dabartinė administracija 
neremia separatistinių judėjimų 
Sovietų Sąjungoje. Tai yra pir
mas toks Amerikos prez. ištai
gus pareiškimas, taip drastiškai 
prieštaraująs tautų apsisprendi
mo teisei. Savo ’interview’ vo
kiečių Ouick magazine prieš ke
lis mėnesius, jis patarė vokie
čiams sutikti Sovietų Sąjungą 
"pusiaukelyje", parodyti jai sim
patijos, nes girdi, sovietai biją 
vokiečių ir toks vokiečių elgesys 
padarytų Sovietų Sąjungą sukal- 
bamesnę. Savo nominacijos pri
ėmimo kalboje jis nė žodžiu ne
paminėjo apie kovą su komuniz
mu ir pavergtų tautų, šitoks pa
minėjimas buvo svarbus kiekvie
nam kandidatui į Amerikos pre
zidentus ir tradicija nuo n Pas. 
karo pabaigos. Savo pareiškime 
dėl Kinijos atominės bombos, 
jis pasakė, kad iki šiol tik ketu
rios "padorios ir tvarkingos"

SENATORIUS GOLDVVATERIS 
PASISAKO UŽ SVEIKĄ 

SOCIAL SECURITY SISTEMĄ
Vienu iš labiausiai paplitusių iškraipymų dabartinė

je prezidentinėje kampanijoje yra kaltinimas, kad res
publikonų prez. kandidatas Barry Goldvvateris siekiąs 
panaikinti Sočiai Security sistemą.

čia dedame senatoriaus B. Goldvvaterio pareiškimą, 
padarytą JAV Senate 1964 m. rugpiūčio 21 d.:

Aš remiu sveiką Sočiai Security sistemą ir noriu ma
tyti ią sustiprintą. Esu balsavęs už jos pagerinimus per 
visą laiką, kol esu Senate ir planuoju ateityje kovoti už 
tą patį.

Rėmiau 19^6 m. siūlytus pagerinimus ir 1958 m. bal
savau už padidinimą išmokų, kad būtų išlaikyta tų išmo
kų pirkimo galia.

Siekiu, kad kiekvienas besinaudoiąs tąja sistema 
gautų skirtą jam priklausančią dalį. Noriu matyti, kad 
išmokos atitiktų sveikam 100 centų doleriui.

Dažnai įtaigojama, kad Barry Goldvvateris siekia pa
daryti Sočiai Security savanoriška.

Kaip tik jis niekad to nesiūlė. Goldvvateris nori, kad 
Federalinė Sočiai Security sistema atitiktų funkcijoms, 
kurioms ji buvo numatyta.

Niekuomet ji nebuvo numatyta pakeisti savanoriš
komis privačiomis draudimo programomis. Jų pagrindine 
Užduotim buvo ir lieka tik tai sistemai papildyti. Pagal 
Sočiai Security gaunamos išmokos privalo likti baze, ku
ria individas gali remtis siekiant papildomų išmokų pa
gal jo paties sugebėjimus ir išgales.

Senatorius Goldvvateris rėmė ir tai, kad dabartinė 
sistema būtų lankstesnė ir atitiktų žmonių reikalavi
mams.

Pirmučiausia, kad išmokos būtų pratęstos vaikams, 
sulaukusiems ne 18, bet 22 m. amžiaus, 
vaikas lankytų mokyklą ar universitetą.

Antra, našlių amžiaus sumažinimas 
metų, kas jau yra atsiekta.

Ryšium su visu tuo, reikia pažymėti,

su sąlyga, kad

nuo 62 iki 60

kad senatorius 
Goldvvateris dar 1956 m. balsavo už tai, kad moterų Sočia] 
Security išmokos būtų mokamos sulaukus 62, o ne 65 m. 
amžiaus.

Vote for
NATURALIZED CITIZENS

Joseph 
Schmidt, Jr. 
Oscar Radanyi 
Anthony 
Goralski

OHIO STATĖ 
LEGISLATURE

(Mrs. F. Black, Chmn., 
710 St. Clair NE)

NAT1ONAL1TY CITIZENS
KN0W

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

JACK DUDEK
VOTE FOR AN 
EXPERIENCED 

COUNTY SHERIFF 
(Mrs. F. Black, Chmn.,

710 St. Clair NE)

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

CLEAN UP CUYAHOGA 
COUNTY

WITH
Robert B. 

KRUPANSKY 
Your Nationality 

Candidate for 
PROSECUTING 

ATTORNEY
(Mrs. F. Black, Chmn., 

710 St. Clair NE)

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON

1447 So. 49th Court, Cicero, Iilinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 65^-6330

LITHUANIAN CITIZENS 
RESPECT 

INTEGRITY and 
HONESTY 

ELECT 
Leonard P. 
RICHTER 

COUNTY RECORDER 
(Mrs. F. Black, Chmn., 

710 St. Clair NE)

voti. Kiek tokių progų buvo Ko- 
rė^>je, visoje Kubos aferoje, 

[ Vietname ir t.t. Kiek yra progų 
į tarptautinės propagandos lau

ke. Ar ne tragedija, kad Azijos 
Afrikos žemynas ir didelė da
lis Pietų Amerikos, Anglija, Pran
cūzija JAV laiko imperialistais, 
o Sovietų Sąjungą laisvės ir tau
tų apsisprendimo čempionu. Jei

būtų nuoširdus noras, keli ofi
cialūs Amerikos prezidento pa
reiškimai, paremti neginči
jamais faktais, greitai sugriau
tų tą absurdišką mitą. Bet jei 
tik apsimetama antikomunistu, 
neveikiama nuoširdžiai ir ener
gingai, nesėkmės ir "fatališkos 
klaidos" bus neišvengiamais 
nuolatiniais reiškiniais.

B. Goldwaterio pareiškimuose 
komunistiniu klausimu jaučia
mas pasibiaurėjimas komuniz
mu, kurį turi jausti kiekvienas 
padorus ir informuotas asmuo.. 
Jo pareiškimai stebina mus sa
vo giliu ir prasmingu komuniz
mo ir jo metodų supratimu, ku
ris taip retai sutinkamas Vaka
rų pasaulio politikų tarpe. Mes, 
lietuviai, nusikalstumėme savo 
tautinei misijai, jei pražiopso-

tumėm progą pirmą kartą pabal
suoti už tikrai nuoširdų antiko
munistinį JAV politiką.

Alg. Nasvytis

• Uždaros moterims re
kolekcijos ivyks lapkričio 
6, 7 ir 8 dienomis Cenacle 
vienuolyne, Chicagoje. Re
kolekcijas ves prel. J. Bal
čiūnas. Kviečiamos visos 
katalikės moterys be pažiū
rų ir profesijų skirtumo. 
Organizuoja ateitin i n k ė s 
sendraugės. Registruotis: 
PR 6-9801 (dr. J. Meškaus
kienė — vakarais) ir LU 
5-9500 (E. Daugirdienė — 
dienomis).

3 vyrai, kurie rūpinasi žmonėmis
Prezidentas Johnsonas, Senatorius Phil Hart, kandidatas j gubernatorius 

Neil Staebler —tai demokratai, kurie vienodai galvoja gyvybiniais klausimais. 
Kiekvienas jų kietai kovoja už tinkamus imigracijos įstatymus, už federalines — 
valstijų programas darbams ir švietimui, ir Medicare. Kiekvienas jų griežtai 
smerkia Goldvvaterio-----Romney respublikonų sąrašo viršūnių primetamas dė
mes — ”hyphenated-American”. Hart, Haebler ir LB J tęs savo kovą už progra
mą — kovos su neteisybe — kad pasaulį padarius geresne vieta gyventi. Lap
kričio 3 dieną!

Pabrėžiama — balsuokite tiesiai demokratiškai
.. . ir balsuokite NO dėl Massachusetts sąrašo referendumo

Tautybių Divizija, valstijos Demokratų centrinis komitetas
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Balsuok ir 
palaikyk ...

JUDGE

BERNARD

FRIEDM AN
COMMON PLEAS COURT

TERM BEGINNING JAN. 3, 1965

ENDORSED BY: Cleveland Bar Association, Cuyahoga 
County Bar Association, Cleveland Press, Cleveland 
Plain Dealer, Democratic Cosmopolitan League, Cuya
hoga County Democratic Executive Committee.

Joseph Walters, Secy. 3001 Mapledale Avė.

X BERNARD FRIEDMAN

ELECT

CONGRESSMAN

OLIVER P.

BOLTON
CONGRESSMAN 

AT—LARGE
FROM OHIO...

THE BEST MAN TO HELP TO FREE 
COMMUNIST DOMINATED COUNTRIES.

Paid for by Bolton for Congress Committee.

PATIRTIS! SAVARANKIŠKUMAS! VADOVO PRIVALUMAI!
Jis rėmė:
• Pagerinimą dabartinio imigracijos įstatymo.
• Pavergtų tautų organizaciją, siekiančią laisvės nepriklausomybės ir apsispren

dimo pavergtiems žmonėms visame pasaulyje.
• Padidinimo Sočiai Security išmokų. Kvalifikacijų liberalizavimo našlėms ir 
našlaičiams.

• Mokesčių kreditą ir pažymėjimų sistemą finansuojant vyresnio amžiaus žmo
nių gydymo išlaidas, numatant didesnius pagerinimus ir mažesnes išlaidas,

nei numatyta Medicare įstatymo projekte.
• Didesnes apdraudos darbininkams, dirbantiems prie valdžios statybinių pro

jektų.
• Padidintas apdraudas Karo Veteranams.
• Už vyrų darbo jėgos apmokymą ir statybos plėtimo aktą.
• Padidintas pašalpas profesinio išsilavinimo siekiantiems.

Prieštaravo:
• Compulsormiam tarpininkavimui.
• Raud. Kinijos įsileidimui į JTO.
• Prekybai su komunistinio bloko valstybėmis, kol tų valstybių vyriausybės ne

užtikrina asmeninės ir religinės laisvės.

X ROBERT TAFT JR.
FOR

UNITED STATĖS SENATE
Issued by NORTHEAST OHIO TAFT SENATE COMMITTEE. Paul W. Walter, Chairman
J. J. Kelley, Jr., Campaign Director — 2107 Overlook Avė., Lakevvood, Ohio

Palaikykite...

JUDGE

MAXWELL
JOHN L.

PROBATE COURT
"BRANDŽIŲ SPRENDIMŲ IR HUMANIŠKO

SUPRATIMO VYRAS”.

ENDORSED BY:
CLEVELAND BAR ASSOCIATION
CUYAHOGA BAR ASSOCIATION
WAR VETERANS BAR ASSOCIATION

Chrm.—Secy., Richard M. Brown, 25 South St., Chagrin Falls

MARK McELROY yra pasižy
mėjęs labai sėkmingais teisinio 
ir administracinio darbo laimė
jimais. 1959-63 metų laikotarpy
je jis iškilo tų įstatymų išaiš
kinimu ir sugriežtinimu, kuriais 
kovojama su įvairių rūšių gemb- 
linimu ir suktybėmis. Krimina
linių įstatymų išleidimo srityje 
jo vardas liko įamžintas pavadi
nant tuos įstatymus jo vardu — 
"McElroy Bills".

Aktyvus įvairiose visuomeninė
se organizacijose, M. McElroy 
kartu palaiko labai artimus ry
šius su tautybių grupėmis.

Jis kandidatuoja County Recor- 
der postui, kur| dabar užima.

JAMES J. McGETTRICK, ap
skrities šerifas, kandidatuoja se
kančiai kadencijai. Trumpu lai
ku jis yra spėjęs parodyti orga
nizacinius sugebėjimus, įvedant

PADĖK ATMESTI $10 MILIJONŲ 
URBAN RENEWAL BONŲ KLAUSIMĄ 

BUSIOK >-> KMMHL S

Jei bonų klausimas #8 lapkričio 3 d. nebus atmestas, URBAN RENEWAL BUL
DOZERIS išstums tūkstančius clevelandiečių iš jų namų ir kaimynysčių juos pri
verčiant ieškotis namų kitose apylinkėse.

URBAN RENEWAL NEPANAIKINA LANDYNIŲ.
Tikrumoje tai kuria NAUJAS LANDYNES kitose miesto dalyse, varinėjant žmo
nes iš vienos apylinkės į kitą. Toks tūkstančių benamių kilnojimas skatina per
krovimą, nuosavybių žalojimą ir turto vertės smukimą tose apylinkėse, į kurias 
kilnojamieji PRIVALO ĮSIKRAUSTYTI.

STABDYKITE NAUJŲ LANDYNIŲ KŪRIMĄSI 
BALSUOJANT NO" KLAUSIMU *8

ATSIMINK, kad URBAN RENEWAL grąso ir kenkia bet kuriai Clevelando APY
LINKEI. ŠIANDIEN gal gyvenate jaukioje aplinkoje. RYTOJ ji gali būti užplūs
ta ir perkrauta tūkstančių išstumtųjų iš tų namų, į kuriuos kėsinasi Urban Rene- 
wal kitose miesto dalyse.
NEGANA TO, jūs turėsite mokėti PADIDINTUS MOKESČIUS 30 METŲ, kad ap
mokėjus #8 klausimą. JŪSŲ PINIGAI BUS NAUDOJAMI PRIEŠ JŪSŲ PAČIŲ 
INTERESUS.
NĖRA SAUGIOS APYLINKĖS, kurios galėtų nepaliesti Urban Renewal Buldo
zeris. ŠIANDIEN jau jūsų kaimyno namas gali būti atimtas Urban Renewal sky
riaus. RYTOJ JŪS GALITE BŪTI SEKANČIA AUKA, jei nesiryšite atmesti #8 
klausimą.

BALSUOJANT “NO” *8 KLAUSIMU
JŪS SUSTABDYSITE CLEVELANDO POLITIKIERIUS NUO UŽMAČIŲ PRA
DĖTI URBAN RENEWAL PROJEKTUS ŠEŠIOSE KITOSE MIESTO APYLIN
KĖSE IR PRIVERSITE JUOS UŽBAIGTI DAR NEBAIGTUS DARBUS GARDEN 
VALLEY — EAST WOODLAND — GLADSTONE — UNIVERSITY, EUCLID 1 
— ERIEVIEW 1 — IR ST. VINCENT CENTRE.
VISAS ŠIS DARBAS PRIVALO BŪTI ATLIKTAS BE BONŲ #8 KLAUSIMO, 
NES MIESTAS JAU YRA PAĖMUS JŪSŲ PINIGŲ Už TŲ PROJEKTŲ ĮGY
VENDINIMĄ!

TAI JŪSŲ INTERESAS IR VISUOMENĖS INTERESAS

BALSUOK ”NO“ #8 KLAUSIMU
Kari Duldner, Exec. Vice President

Apartment and Home Ovoners Assn. 691 The Arcade, Cleveland 14, Ohio

X
VOTE—RETAIN EXPERIENCE—VOTE!

WILLIAM W. TAFT
STATĖ SENATE (2-Year Term)

B. H. Akers, Chmn., 2531 N. Moreland

daugeli patobulinimų ir moder- 
niškesnių metodų policijos, kalė
jimų ir nusikaltimų tyrimo srity
se. Savo patirtim tų institucijų 
darbe jis pasirodė ne tik tinka
mu šerifu, bet žmogum su ini
ciatyva ir aiškiai pastebimais 
laimėjimais tų sričių efektinges
nei veikiat

LAIŠKAI/

KAI TYLĖJIMAS DAROSI
NUODĖME PRIEŠ TAIHĄ...

tretas, Blrutinlnkių padovanotas 
kūrinys "Birutė", č. Galerijos 
steigėjų rūpesčiu atsiųsta 11 kflrf - 
nių nuo liet, dailininkų Australi
joje ir kt. Kol kas prašome dai
lininkų dovanas palaikyti pas sa
ve.

Adomas Varnas 
Chicago

one gift works many wonders
UNITED APPEAL

Lflžtvinė padėtis, | kokią pate
ko Čiurlionio galerijos veikla 
nuo to laiko, kai 1962 m. gruodžio 
mėn. pabaigoje, LAMenininkų 
klubo valdyba smurtu užgrobė jos 
steigėjų administruojamą Meno 
kūrinių fondą, o kartu ir buvusį 
sandėliuose privatų turtą, iki šiol 
toji padėtis, deja, tebelieka neatl- 
taisyta.

Galerijos steigėjai bei jos di
rekcijos nariai per dvejus metus 
yra padarę visą eilę žygių, kad 
šis pūliuojantis skaudulys būtų 
pašalintas bendromis visuomeni
nio pobūdžio pastangoms, neišei
nant iš savo kiemo ribų. Tačiau 
jų nuoširdžios pastangos susidū
rė su niekuo nepateisinamu, be
atodairišku menininkų klubo val
dybos ignoravimu ir tolesniu vi
suomenės turto tvarkymu lyg ko
kios savo privačios nuosavybės, 
iki tokio privatumo laipsnio, kad 
net neprisileidžia padaryti tam 
valdomam turtui jokios revizijos.

Imdamas dėmesin, kad tolesnis 
tylėjimas apie skandalingą Čiur
lionio galerijos padėtj pasidarytų 
gėdinga nuodėme prieš tautą, lai
kau šventa savo pareiga,kaip ga
lerijos krikšto tėvas ir jos direk
cijos narys, perspėti visuomenę 
ir savo kolegas dailininkus, kad 
susilaikytų kolektuoti meno kūri
nius.

Dėl aukščiau nurodytų priežas
čių yra sulaikyta apie 20 kūrinių 
ir neįteikta Meno kūrinių fondui, 
kol nebus atstatyta legali tvarka. 
Jų tarpe yra preL Pr. Juro por-

VOTE FOR...
| DIGNITY o |
I SECURITY I
I for SENIOR I
g ČIUŽENS! J
Vote Democratic on Nov.3
VOTE FOR...
JOHNSON HUMPHREY

CLEVELAND SENIOR CITIZENS COMM. 
CARL MEHRINGER, Chairman 
1101 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO
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Balsuok už . •. 

OLIVER P. 
BOLTON

CONGRESSMAN 
AT—LARGE

Jo patirtis, kaip 11-to 
Districto atstovo suteikia 
užnugarį, taip svarbų šiai 
gyvybinei pozicijai!

6 metus atitarnavęs da
bartiniame poste, Oliver 
P. Bolton buvo vienu ak
tyviausių Kongreso narių.

Tai viena iš priežasčių, 
kodėl Oliver P. Bolton 
privalo būti išrinktas į 
Congressman—At—Large 
postą iš Ohio.
Herbert K. Oakes, Treas. 
R. D. #2 Kirtland Rd. 
Willoughby, Ohio

UŽ M BALSUOSIME?
Lapkričio 3 dieną JAV gyven

tojai laisva valia nuspręs, ar 
galingiausios pasaulyje valsty
bės vairas bus patikėtas Lyndon 
B. Johnson ir Hubert H. Humph
rey, ar balsuotojai nuspręs pa
sirinkti naujos krypties žmones 
— Barry Goldwater ir William 
Miller asmenyje.

Lietuviai sudaro, palyginant, 
mažą dalį Amerikos balsuotojų, 
bet dažnai ir nedidelis balsų skai
čius gali nusverti rinkimus vie
non ar kiton pusėn.

Mes, lietuviai, darydami spren
dimą už ką balsuoti, turėtume ne
užmiršti ypač šiuos tris dalykus:

L LIETUVOS IR KITŲ PAVERG
TŲJŲ KRAŠTŲ IŠLAISVINIMAS.

Mums, kurie per savo pačių 
arba per savo artimųjų skausmą 
pažinome komunizmą, laisvės ar 
vergijos klausimas yra svarbiau
sias šiuose rinkimuose.

Dabartinė administracija šu
to "taikų sugyvenimą", uipvadi
namą koegzistenciją su Sovietų 
Sąjunga ir bendrai komunistiniu 
pasauliu virš visų kitų dalykų.

Pavergtųjų Tautų savaitės pas
kelbime nepaminėu vardais nei 
pavergtos uutos, nei jų pavergė
jas SSSR.

Demokratų konvencijoje kandi
daus į Prezidentus L.B. John
son savo pareiškime nė vieną 
kartą nepaminėjo komunizmo, lyg 
jo visai nebotų.

"Amerikos Balsas" liko toks 
nuolankus ir silpnas, kad Sovie- 
ui nemato reikalo jį trukdyti.

Respublikonų kandidatas j Pre
zidentus Barry Goldwater šuto 
principus pirmoje vietoje.

Jis tvirui stovi už kovą su 
komunizmu, šui, jis sako:

"Mes esame kare su piktu, o 
us pikus yra komunizmas. Mes 
turime suprasti, kad mūsų prie
šas yra ne tauta, bet politinis ju
dėjimas. Jo kadrai yra kiekvie
name krašte, o vadovybė Mask
voje.

Aš manau, kad mes turime žiū
rėti į laisvės ginimą šiandien ir 
į jos išplėtimą rytoj.

Aš tikiu, kad komunizmas, ku
ris giriasi mus palaidosiąs, tu
rės pasitraukti iš kelio laisvės 
jėgoms".

2. RELIGIJOS KLAUSIMAS.
Kad išstumti Dievą iš Lietu

vos mokyklų ir viešojo gyvenimo 
Sovieui turėjo panaudoti NKVD 
divizijas su unkais ir lėktu
vais.

čia Amerikoje, demokratų ad
ministracijai valdant, tam užte
ko kaikurių organizacijų spaudi
mo ir Aukščiausio Teismo spren
dimo.

Be to, kad religijai nebeliktų 
jokios vietos mokyklose, per pa
rapijinių mokyklų diskriminaciją 
paramos srityje bandoma jas su
žlugdyti.

Goldwateris siūlo: visas mo
kyklas remti lygiau

3. EMIGRACIJOS KLAUSIMAS
Demokraui, matydami kad tau

tinės mažumos suprato jų diskri
minuojančią politiką, nori pla
čiai atidaryti Amerikos duris 
naujiems balsuotojams, nežiū
rint kas ir kokiais tikslais no
rėtų imigruoti Į šį kraštą.

šiuo metu kaip lietuviai taip 
ir kitų pavergtųjų tautų imigran
tai yra uždaryti geležinės už
dangos ir jokiais imigracijos pa • 
lengvinimais negalės pasinaudo

ti.
Jei demokratų siūlomas imigra

cijos Įstatymas būtų priimus.net 
ir tada kai nugrius spygliuotų 
vielų užtvaros, Lietuvos žmo
nėms nebus likę vietos JAV.

Todėl demokratų siūlomas 
"humaniškas" imigracijos {sta
tymo pakeitimas yra beširdė ir 
akiplėšiška diskriminacija prieš 
antikomunistines Centro ir Rytų 
Europos, o ypač Baltijos tautas, 
kurios tų pačių kombinatorių bu
vo išduotos Sovietų vergijon per 
Jaltos, Teherano ir Potsdamo su
tartis.

Todėl lietuviai, balsuodami 
lapkričio 3 dieną nesuklyskime, 
balsuokime už tuos, kurie ryž
tingai remia mūsų reikalus.

Balsuokime už Respublikonų 
kandidatus!

Connecticut Lietuvių Res
publikų Komitetas.

SENATORIAUS H.H. HUMPHREY 
ATSAKYMAS

Spalio 19 d. Chicago Daily Tri
būne skyriuje "Voice of the Pe- 
aple" latvių tautinio respublikonų 
komiteto pirmininkas dr. L.V. 
Streips paskelbė,kad senatorius 
Hubert H. Humphrey, demokratų 
kandidates J viceprezidentus, 
kalbėdamas 1945 m. Minneapoly 
Pirmajame Kongregacinės baž
nyčios suvažiavime pripažino 
Baltijos kraštų priklausomybę 
Sovietų Rusijai.

ALT pasiuntė senatoriui Hu
bert H. Humphrey Chicago Dai
ly Tribūne kopiją ir paprašė su
teikti informacijų apie savo nusi
statymą Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų išlaisvinimo iš bol
ševikų okupacijos reikalu.

Dėkodamas už paklausimą, se
natorius H.H. Humphrey spalio 
23 d. atsakė, kad jo mintys yra 
iškreiptos, kad jis visą laiką per

Neužmiršk tėvynes Lietuvos — 
varyk lietuviškus ir rusiškus 

burliokus į Maskvą — 
BALSUOK UŽ SENATORIŲ 

BARRY GOLDWATERĮ!
Ohio Lithuanians for Goldwater-Miller Committee. 

Julius Smetona — secretary, 1704 Lee Rd., Cleveland, O.

IŠLAIKYK ŠVIEČIANTĮ

BALSUOKITLapkričio 3
UŽ

JOHNSON 
HUMPHREY

LAISVĖS

ŽIBURĮ!

• TAIKA PER PAJĖGUMĄ.

• DAUGIAU DARBŲ.

• DIDESNI MOKESČIŲ 
SUMAŽINIMAI

• PRIĖMIMAS IMIGRACIJOS
ĮSTATYMO.

Jei jums svarbu išlaikyti pastovų darbą ir jei siekiate 
tautos gerovės tęstinumą ... remkite demokratų partiją. 
Jei siekiate pravesto imigracijos įstatymo.. . remkite 
partiją, kuri remia imigracijos įstatymą ... balsuok de
mokratiškai. Jei tikitės sekančiais metais mažesnių mo
kesčių ... remkite demokratų partiją.

Demokratų partija veikia JŪSŲ labui — apsaugoda
ma J ūsų teisės j pilnas Sočiai Security išmokas, veikia kad 
jūsų vaikams būtų suteiktos sąlygos reikalingam išsi
mokslinimui, suteikiant jūsų apsigyvenimo saugumą, są
lygas gydymuisi, Medicare ir kas svarbiausia, kompete- 
tingą vadovybę, siekiančią taikos mūsų kraštui. Jei tai 
yra siekiai, į kuriuos tikite ... balsuokite demokratiškai... 
balsuokite už partiją, kuri tiki JUMIS.

• DAUGIAU SOCIAL SECURITY 
IŠMOKŲ.

• PRIĖMIMAS MEDICARE

ĮSTATYMO.
• GERESNI KELIAI.

• DAUGIAU IR GERESNĖS 
LIGONINĖS.

• PATYRUSI VADOVYBĖ.

BALSUOK
DEMOKRATIŠKAI

John T. DeRighter 
13015 6th St. 
Brecksville, Ohid

Honorable Robert F. Wagner, Chr. 
All Americans Council 
Washington, D. C.

ANTRADIENI, Q 
LAPKRIČIO **

eilę metų rėmė ir remia Lietu
vos ir kitų Baltijos kraštų išlais
vinimą iš bolševikų tironijos ir 
imperializmo ir kovoja dėl tei
singos taikos ir laisvės.

Atskiru voku senatorius pri
siuntė savo ankstyvesnių kalbų 
fotokopijas ir pridėjo trijų pus
lapių pranešimą, ką yra daręs 
Baltijos kraštų išlaisvinimo rei
kalu. Iš pranešimo matyti, kad 
jis remia lietuvių tautos išlais
vinimo pastangas ir smerkia ko
munistų tironiją Baltijos kraš

tuose. Ta pačia proga senatorius 
Humphrey primena, kad 1962 m. 
už savo veiklą pavergtųjų tautų 
išlaisvinimui jis gavo Pavergtų 
Europos Tautų Asamblėjos at- 
žymėjimą.

1962 m. vasario mėn. 15 d. jis 
kalbėjo minint 44 metus Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį ir iš
vardinęs kitus atvejus, pareiškė 
savo nusistatymą ir norą dėti 
pastangas išlaisvinti Baltijos ir 
kitus kraštus.

ALT Biuras

Patirtis! Garbingumas!
Palaikykite . . .

JUDGE
JOHN M.

MANOS
COMMON PLEAS 

COURT
ENDORSED BY:

• Cleveland Bar Association
• Cuyahoga County Bar Assn.
• War Veterans Bar Assn.
• The Cleveland Press
• The Plain Dealer
• Citizens League "PREFERRED”
• Greater Cleveland Weekly, Newspaper Association
• Alliance of Poles

X JOHN M. MANOS
Michael P. Syntax, Sec., 5339 Cato St.

BALSUOKITE ir 
IŠRINKITE 

NON-PARTISAN |UDICIAL
BALLOT

x Thomas F. Ferris
JUDGE

COURT OF COMMON 
PLEAS

Full Term Commencing 
Jan. 4, 1965 

GENERAL ELECTION 
NOVEMBER 3, 1964

Marry F. Burmester, Chairman

priimus.net
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VIUINI CHICICIIJE PIRKITE UliJUE MODmiUt 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

L Imp. 3-Star FRENCH COGNAC................... 5tK
2. Antiąue Bourbon Kentucky Str. Whiskey,.. 5th
3. CANADA DRY VODKA..............................5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy................ 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur........
6. CHIANTI Imported Wine ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th
5th

.98
1.29

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

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY „5Č0” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

FOR PROBATE JUDGE ...
JOSEPH W.

BARTUNEK
J. J. Quinn, Chmn., 5745 Spring Grove Dr.

demokratas senatorius
F. LAUSCHE - IR RINKIMAI

Senatoriaus iš Ohio F. Lausche 
nusistatymas Įvairiais JAV už
sienio ir vidaus politikos klausi
mais ne kartą yra sukėlęs gal
vosūkių demokratų partijos vir
šūnėse. Ir dabar senat. iš Ohio 
St. M, Young išleistoje knygoje 
skaitytojai randa nusiskundimų, 
kad senat. Lausche rinkimų me
tu ne visuomet remia partijos iš
keltus kandidatus, bet, dažniau
siai. vadovaujasi savo pilietine 
sąžine ir politiniu tikslingumu.

Ir šių rinkimų metu, prez. John- 
šonui lankantisClevelandejisnu- 
siskundęs burmistrui R. Loche- 
riui, kad senat. Lausche esąs 
šalus jo atžvilgiu.

Ta proga, šalia kitų problemų, 
kolumnistas A. Silverman spalio 
28 d. PlainDealer laikraštyje ra
šo:

"Lausche yra vėsus Johnsono 
atžvilgiu todėl, kad jis yra nepa- 
tinkinus šios administracijos iš
laidumu, unijų vadovybių ir Ame- 
rieans for Democratic Actionor- 

_ ganizacijos per didele įtaka į vy
riausybės veiksmus." Be to jį 
paveikė ir atsisakymas prieš rin
kimus toliau tyrinėti BobbyBa- 
ker bylą.

Taigi, kokių nusiskundimų savo 
knygoje beiškeltų į Senatą kandi
datuojąs senat. Young, senat. F. 
F. Lausche savarankiškumui pa
brėžti ir be knygos yra pakanka
mai faktų.

Bertiard Friedman, Com- 
mon Pleas Court teisėjas,

pasižymėjo savo tarnyboje 
nepaprastu teisės žinojimu 
ir žmonišku jos supratimu. 
Tai retos patirties teisinin
kas, savo pareigą atlikęs 
įvairiose atsakingose parei
gose. Negana to, jis randa 
laiko nuveikti dideliems 
darbams visuomeninėse ir 
labdaros o r g a n izacijose. 
Kaip uolus ir sąžiningas 
teisininkų organizacijų na
rys, šiuose rinkimuose jis 
yra tų organizacijų remia
mas ir rekomenduojamas.

Jis renkamas teisėju iš 
nepartinio sąrašo.

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 881-7741.

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

H. Seigan
DIDŽIULIS 

PASIRINKIMAS 
prekių ir kainų

WindowsDoer*

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS 
Tel. LU 5-6291

Chicago

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

-—ag M

I

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

/

• Dabartinis dividen
das 4*,i'i išmoka
mas du kart per 
metus.

VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9,111. Telef. YA 7-1272 

čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių! 

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marųuette Gift Parcels Service
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

Robert B. Krupanskv su
teikia geriausias aplinky
bes išrinkti j Cuyahoga ap
skrities prokurorus kovoje 
su korupcija pasižymėjusį 
teisininką. Jo išrinkimas 
taip pat atstatytų taip rei
kalingą dviejų partijų sis
temą. Užėmęs aukštas pozi
cijas valstijos administra
cijoje. jis pasižymėjo ne tik 
aukštu moraliniu ir inte
lektualiniu lygiu, bet ir ini
ciatyva ir reikiama akcija.

Nėra abejonės, kad B. B. 
Krupansky išrinkus proku
roru, būtų išvengiama ne
malonių bylų dėl suktybių 
balsavimo rezultatus skai
čiuojant.

♦ WILLIAM W. TAFT kandi
datuoja į Ohio valstijos senatą. 
Į tą vietą jis yra entuziastingai 
remiamas ne tik vietinės spau
dos, bet ir visų tų organizacijų, 
kurios sutinka, kad tai yra vienas 
iš efektingiausių Ohio senatorių. 
Jis jau dvejose kadencijose pasi
rodė gabiu ir iškiliu atstovu, be 
to, įgijo balsuotojų pasitikėjimą 
kovojant prieš valstijos mokes
čius, kuriuos siūlo jo oponentai.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

MAY'S
DOWNTOWN

ON THE HEIGHTS 
PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS
PASIRUOŠK DABAR ŠALTOMS ŽIEMOS NAKTIMS!

Lady Pepperell 100% Acrilan Acrylic 
Žiemos šalčiams antklodės

72x90” dydžio, jei be trūkumų 7.99

Ryšium su menkais trūkumais šios 100% 
Acrilan Acrylic lygių snalvų antklodės pri
statomos jutns už tok.ią žemą kaina! šiltos 
ir liuksusinės, laukia tik rąnaudojamos 
šaltais žiemos vakarais. Akcentuotos nylo- 
no apsiuvimais, jūsų pasirinkimui mėlynų, 
ružavų, rusvų, žalių, baltų ir auksinių spal
vų.

5"
Jumbo antklodė.

Dydis 80x90 ...

Priimami užsakymai paštu ir telefonu... Praneškite antros 
spalvos pasirinkimą... Skambinkite tel. CH 1-3070

BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, DOWNTOWN AND ALL 4 BRANCHES

NAUDOKIT EAGLE 
STAMPS KAIP PINIGUS 
VISOSE 5 MAY 
COMPANY 
KRAUTUVĖSE

6J



1964 m. spalio 3o d. dirva Nr.122 - 7

L.
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

SPORTININKŲ SUSIRINKIMAS
§| sekmadienį, lapkričio 1 d. 

Lietuvių apatinėje salėje (vyks 
LSK Žaibo narių susirinkimas, 
kurio metu bus atžymėti Sv. Ka
zimiero -- Vysk. M. Valančiaus 
Lituanistinių Mokyklų lengvo
sios atletikos varžybų laimėto
jai bei XIV-jų sportinių žaidynių 
įvykusių š.m. rugsėjo 12-13 d. 
Chicagoje, nugalėtojai.

Ta pačia proga bus aptarta 
ateinančio sezono klubo veiklos 
gairės.

Susirinkimo pradžia 3:30 vaL 
po pietų, tuoj po LSK Žaibo mo
terų tinklinio komandos rengia
mų pietų.

Visi klubo nariai, jų tėvai ir 
sportui prijaučiantieji kviečiami 
atsilankytL

LSK Žaibas

• BOB TAFT JR., kalbėdamas 
įvairių tautinių grupių komite
tuose, aiškiai užakcentavo rei
kalą "užtikrinti mūsų pasiryži
mą kovoti už pavergtų tautų lais
vių ir teisių atstatymą. Turime 
nedviprasmiškai duoti suprasti, 
kad niekad nesame į šalį numetę 
jų reikalo".

Ta proga jis pareiškė, kad 
Sov. S-gos viliojimai prekybos 
santykių praplėtimu reikia išnau
doti reikalavimams, kad, pirmo
je eilėje, Sov. S-ga privalo už
tikrinti laisvę pavergtoms tau
toms, o tik po to kalbėti apie pre

CLEVELANDO LIETUVIŲ 

SPORTO KLUBO

"ŽAIBAS"
moterų tinklinio komanda

šių metų lapkričio 1 d.z 
sekmadienį, 

rengia pietus.
LIETUVIU SALEJE 

Atsilankę skaniai pavalgysite ir tuo 
pačiu paremsite ŽAIBO tinklininkes.

WE’VE GOT A GREAT SHERIFF-LET’S KEEP HIM! 
Retain............................. James J.

McGETTRICK
Sheriff

ENDORSED 
Cleveland Plain Dealer 
Cleveland Press 
AFL-CIO
Cuyahoga County Democratic
Organization.
19 Cuyahoga County 
weekly nevvspapers.

GRADUATE
Notre Dame University 
Western Reserve Law School

ELECTED
8 contecutive term* to the STATĖ 

HOUSE OF REPRESENTATIVES

A MAN OF ACTIONI

Already he has—

• Established scientific 
investigation unit.

• Sėt up county wide identi- 
fication and record bureau.

• Modernized county law 
enforcement.

• Earned Federal commenda- 
tion for improving jail con- 
ditions.

McGETTRICK FOR SHERIFF COMMITTEE, Franci* A Rutkow*kl, Chairman, 15831 Norwey Avenue, Cleveland, Ohio

kybinius ir kt. santykius. Tai šal
tojo karo įrankiai, kuriais reikia 
naudotis, kad jį laimėjus. Aiški ir 
nedviprasmiška JAV užsienio po
litika turi pakeisti ikišiolinę svy
ruojančią ir klaidinančią. ,

"Laisvės Savaitė turi priminti, 
anot Bob Taft, Jr., *mūsų įsi
pareigojimus ne tik mūsų, bet ir 
viso pasaulio žmonių laisvei."

* TEISĖJAS JOHN M. MANOS 
kandidatuoja į jau dabar jo uži
mamą teisėjo vietą. Jis yra ne

Balsuok ”YES” už pasiūlymą #7 —

AERODROMO BONŲ 
KLAUSIMAS

Tai geriausias pasiūlymas balsavimo 
lapelyje . . .

JUO NEPAKELIAMI MOKESČIAI...
JUO GAUNAMA MIESTUI DU MILIJONAI DOLERIŲ 
IŠ FEDERALINĖS VALDŽIOS.-..-* ------I-
JUO BUS STATOMI PASTATAI, KURIŲ NUOMA 
DUOS MIESTUI MILIJONĄ DOLERIŲ PAJAMŲ Į ME
TUS ...
JUO BUS SUTEIKTA TŪKSTANČIAMS DARBŲ. 
$5,000,000 aerodromo bonų klausimas nekainuoja 
jums nei cento ... ir jis neš gerų dividendų.
Pirmos rūšies miestas reikalingas pirmos rūšies 

aerodromo.

BALSUOKITE ”YES“ KLAUSIMU NR.7
Endorsed by The Press, Plain Dealer, Citizens League, 
AFI-CIO, Federation of Realty Interests, Area Councils 
Association, Chamber of Commerce, KYW-TV, WJW-TV, 
West Side News.

CLEVELAND AIRPORT PROGRESS COMMITTEE 
James V. Stanton, .Chairman, 16414 St. Anthony.

BALSUOKIT UŽ ...

ROBERT B.

KRUPANSKY
FOR

COUNTY PROSECUTOR

"KOVOJĄS BOB” 
KRUPANSKY ŽADA
MODERNIZUOTI
APSKRITIES PRO
KURORO ĮSTAIGA...
IR ŽADA TARNAU
TI TIK SVARBIAU
SIEMS VISUOME
NĖS INTERESAMS!

Krupansky for Prosecutor, Committee 
Willard Brown, Chairman, 734 Euclid Avė,

tik teisininkas, baigęs Marshall 
Law School, bet ir inžinierius, 
baigęs Case Institutą. Jo patir
tis teisinėje srityje yra neabe
jotina, už tai jį ir remia visa 
eilė teisinių ir visuomeninių or
ganizacijų.

• Nęolituanų balius Įvyks 
spalio 31 d. ištaigingoje 
Stardust Ballroom (2177 
Lee prie Cedar) salėje. Pra
džia 7:30- vai. vak. Bilieto 
kaina $5.50. Programoje 
vakarienė, bufetas ir geras 
šokiams orkestras.

Iškilmingas Korp. Neo- 
Lithuania posėdis, kurio 
metu juniorai bus pakelti Į 
seniorus, įvyks toje pačioje 
salėje 6:30 vai. vak.

Svečiai maloniai kviečia
mi ir šiose iškilmėse daly
vauti.

• Dail. V. K. Jonyno dai 
lės paroda Gallery Interna- 
tional patalpose, 13218 Su
perior prie Euclid Avė., 
Clevelande, atidaryta šeš
tadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 7 vai. vak., antra
dieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 9 
vai. vak. Parodoje išstatyti 
akvarelės, grafikos ir 
skulptūros 47 kūriniai. Pa
roda tęsis iki lapkričio 19 d.

• Pilėnų skautų tuntas 
lapkričio 7 d., šv. Jurgio 
parapijos salėje rengia jau
nimo vakarą, į kurį žada 
atvykti ir detroitiškiai 
skautai. Laukiamas ir Cle
velando lietuviškas jauni
mas. šiupinio pavidalo pro
gramoje bus deklamacijos, 
liter. skaitymas, muzika ir 
šokiai. Bus skrajojantis 
paštas, laimėjimai ir žaidi
mai. šokiams gros jaunimo 
pamėgtas orkestras. Pra
džia 7 vai. vakaro.

BRANGŪS TAUTIEČIAI,
lapkričio mėn. 3 d. visi 

balsuokime už teisėią Ro
bertą B. Krupansky, kuris 
kandidatuoją i atsakomin- 
gą prokuroro nostą. Rober
tas Krupanskis yra didelis 
lietuvių ir tremtinių bičiu
lis. prityręs teisėjas ir ad
vokatas, per eilę metų eida
mas atsakomingas Ohio 
valstijos administraci joje 
pareigas, pasižvmėjo, kaip 
sumanus teisėjas, sąžinin
gas pareigūnas ir griežtas 
kovotojas prieš korupciją ir 
nusikaltimus.

Robert B. Krupansky kandi
datūrai remti lietuvių komite
tas:

Dr. A. Nasvytis, A. Kižys, J. 
Krvgeris, V. Jokūbaitis, O. Jo- 
kūbaitienė ir adv. A. Smetona.

FOR PROBATE JUDGE ...
JOSEPH W.

BARTUNEK
J. J. Quinn, Chmn., 5745 Spring Grove Dr.

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

MEDICINIŠKAS 
MASAŽAS 

Ohio valstijos leidimas.
DUS A N Š T O J K O V

Tel. 432-2039
(Tik kviečiant į namus).

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 'kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo buiu 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN 
1-0182 po 6 vai. vak.

X
VOTE—RETAIN EXPERIENCE—VOTE!

WILLIAM W TAFT
STATĖ SENATE (2-Year Term)

B. H. Akėrs, Chmn., 2531 N. Moreland

DVIGUBAS 
MŪRINIS

7-6 kamb. puikiame sto
vyje; studijų kambarys 3- 
me aukšte; svečių kamba
rys ir baras rūsyje; moder
niškos virtuvės; moderniš
kas karšto vandens šildy
mas; 3 automob. garažai. 
Ansel Rd. prie Pulaski Avė. 
$19,000.
McLEAN REALTY 

EV 2-3400 
(120-122)

Schaefer yra alus, kurj privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
d.vieju.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečiųs Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimų 
šaltų stiklų po stiklo ragaujant.

Jie ištikrujv turi pirmojo alaus 
malonumų, jis liks ragaujant visų 
turimų alų.

Taigi, kodėl neišbandyf 
Schaefer?

Sekantį kartų, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonkų 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kuri privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienų. Schaefer Brewerie>, New York and 

Albany, N. Y., Baltimore, Md.



DIRVA S
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MONOGRAFIJOS 
REIKALU!

Prez. Ant. Smetonos mo
nografijai pasirodžius, dau
gelis ieško kehų, kaip grei
čiau ją įsigyti. Neskuban
tiems ir kantrybės turin
tiems patariame užsisakyti 
per Dirvą. Tai ilgesriis ke
lias todėl, kad prenumera
torių sąrašus Dirvos admi
nistracija turi persiųsti mo
nografijos e k s p e d i ei jai. 
Skubantieji gerai padarys 
užsisakydami ir 10 dol. če
kį siųsdami šiuo 
K. POCIUS, 3908 
EAST CHICAGO,

adresu: 
FIR St., 
IND.

• A. Smetonos monogra
fiją užsisakė; St. Orentas, 
I. Norkus ir J. Jakubonis, iš 
Chicagos.

• Kokiam stovyje Jūsų 
populiarumas? Ar Jūs esa
te vengiamas? žmonos? Pa
žįstamų? Boso? Ar jaučia
tės nesukalbamas? Panašių 
dialemų didžiausias kalti
ninkas yra stoka humoris- 
tiško pakrapinimo. Jauski- 
t es saugus! Mylimas! Ne
vengiamas !

— Apsilankykite į ANT
RĄ KAIMĄ, kur per kele
tą valandų turėsite progos 
pasisemti humoris t i š k o s 
stiprybės. ANTRO KAIMO 
pasirodymai įvyks spalio 31 
ir lapkričio 7 bei 8 dieno
mis, Hollywood salėje. 2417 
W. 43rd St., Chicagoje. 
Publika priimama nuo 8 v. 
v. (lapkričio 8 nuo 6 v. v). 
Įėjimas su rezervacijomis, 
dėl kurių prašome skambin
ti N. Stakauskienei PR 
8-6804. Įėjimo kaina $2.00.

Adv. Julius Smetona su Lietuvoj gimusiu Sam H. Griff, kuris 
Clevelande šių rinkimų metu kandidatuoja į Common Pleas Court 
teisėjus. V. Pliodžinsko nuotrauka

• Korp! Neo - Lithuania 
New Yorke metinė šventė 
įvyks lapkričio 7 d. (šešta
dienį), Travelers Hotel, 
94-00 Ditmars Blvd. (prie 
La Guardia Airport).

Iškilmingas posėdis 6 v. 
v. Pompeii Room. Po posė
džio, 8:30 v. v. vakarienė ir 
šokiai Terrace Bali Room. 
Įėjimas į vakarienę su šo
kiais $10.00 asmeniui, stu
dentams tik į šokius $3.00. 
Stalai (10 asmen.) rezer
vuojami pas A. Sperauską, 
74-25 85th Road, Woodha- 
ven, N. Y., telefonas MI 
2-0656 iki spalio 30 d.

Metinės šventės proga už 
mirusius, žuvusius ar nu
kankintus korporantus šv. 
Mišios bus atnašaujamos 
Tėvų Pranciškonų koplyčio
je lapkričio 7 d. (šeštadie
nį), 9 vai. ryto.

• Akademinio Skautų Są» 
jūdžio 40 metų minėjimas- 
akademija įvyks lapkričio 1 
d., Jaunimo Centre, šventė 
prasidės šv. Mišiomis ir 
vainiko padėjimu prie žu- 
vusiems dėl Lietuvos lais
vės paminklo Uždara na
rių sueiga įvyks 4 vai. p. p., 
o akademija 5:30. Progra
moje pagrindiniu kalbėto
ju bus vyr. skautininkas 
Palčiauskas. Meninę dalį 
išpildys solistė fil. Nerija 
Linkevičiūtė ir violenčelis- 
tas Petras Armonas. Jiems 
akompanuos fil. Algis Šim
kus.

”THE MUSIC OF 
LITHUANIA”

Seton Hali Universiteto 
radijas, South Orange. New 
Jersey, WS0U-FM, duoda
mas FM bangomis — 89.5 
megacikliu, sutiko pirmą 
kartą duoti kultūrinę lietu
višką radijo valandą anglų 
kalba. Naujoji lietuviška 
kultūrine radijo valanda, 
pavadinta ”The Music of 
Lithuania”, bus transliuo
jama nuo lapkričio 2 d. kas 
pirmadienį nuo 9:30 vai. 
vak. Programoje nebus jo
kių skelbimų, tik lietuviška 
muzika ir trumpos paskai
tos apie lietuvių kultūrines 
vertybes. Programai vado
vaus Jokūbas J. Stukas, 
profesoriaująs Seton Hali 
Universitete.

"DIAGNOZĖ” 
ELIZABETHE

Spalio 31 d. bus suvaidin
ta A. Kairio "Popiečio Di- 
agnogė”. Rež. Vitalis Žu
kauskas.

šis veikalas daug kur 
statomas, tad mielai laukia-, 
mas ir New Jersey lietuvių.

Vaidinimas vyks Lithua
nia Liberty Hali, 268 Se- 
cond St. Pradžia 7 vai. ar.

• Prez. ANTANO SME
TONOS p r e numeratoriai, 
anksčiau pranešę savo ad
resus ir per tą laiką juos 
pakeitę, prašomi savo nau
jus adresus pranešti K. 
POCIUI, 3908 FIR ST., 
EAST CHICAGO, IND.

Kai kurios siuntos jau 
yra grįžę, paštui nesuradus 
adresatų.

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!

FOR PROBATE JUDGE ...
JOSEPH W.

BARTUNEK
J. J. Quinn, Chmn., 5745 Spring Grove Dr.

CLEVELANDO NAUJUJU PILIEČIU 

KOMITETAS REMIA TAUTYBIŲ 

KANDIDATUS
Jokflbaitienė buvo išrinkta iški
liausia piliete), Ingrida Stasai- 
tė buv. iškiliausia piliete ir Miss 
Cultural Gardens of Cleveland, 
taip pat aktyviai dalyvaujanti lie
tuvių visuomeniniame gyvenime. 

Daugelis kandidatų, kurie taip 
pat priklauso tautybių grupėms, 
šiemet yra rekomenduojami ir 
remiami šio komiteto. "Mes ti
kime, kad visi respublikonų kan
didatai yra rinktiniai ir verti 
jūsų balso", sako Mrs. Fredonia 
Black, "bet norėtume dar išskir
tinai pabrėžti tuos, kurie tikrai 
nuoširdžiai ir artimai dirba su 
tautybių grupėmis".

Tie remiamieji ir rekomen
duotinieji yra: Robert Taft, Jr. 
— US Senatui; Oliver P. Bolton 
— Kongresui; Robert B. Kru- 
pansky — gen. prokuroro vietai; 
Jack Dudek — apskr. šerifo ir 
Leoną r d Richter — apskr. re- 
gistraruL

Salia to, trys nauji piliečiai 
yra remiami valstijos reprezen
tantais: Anthony Goralsky (lenkų 
kilmės) ir Oscar Radanyi su Jo- 
seph Schmfdt J r. (vengrų kilmės). 

Lietuvių kilmės piliečiai yra 
kviečiami jungtis į respublikonų 
New Citizens Committee.

Rašykite ir kreipkitės į: Mrs. 
Fredonia Black, Chairman, 710 
St. Clair Avė., dėl smulkesnių

Respublikonų partijos Naujųjų 
Piliečių Komitetas (NevCitizens 
Committee) buvo įsteigtas prieš 
3 metus to komiteto dabartinės 
pirmininkės Mrs. F redonia 
Black, kad padėti svetur gimu- 
siems ir jų šeimoms jungtis su 
šio krašto piliečiais J bendrą 
darbą.

"šie parinkti piliečiai", sako 
Mrs. Black, "patyrė savo pra
rastose tėvynėse tuos pavojus, 
kurie gręsia ir šiam kraštui, jei 
ir toliau bus leista augti centra
lizuotos valdžios |tekai į pavie
nių žmdnių gyvenimą. Neseniai 
įsipilietinę žmonės, lygiai kaip 
antros ar trečios generacijos 
amerikiečiai, turi kur kas aiš
kesnį vaizdą apie pasaulinių įvy
kių raidą, kurių išsprendimas pri
klausys nuo šio meto rinkimų, 
už tuos amerikiečius, kurie netu
ri gyvenimo patirties apie pasau
lio įvykius. Naujieji piliečiai at
sinešė didelę patirties ir talentų 
dovaną".

Visų tautybių piliečiai įsijun
gė į Naujųjų Piliečių Komiteto 
formavimą. Lietuviams vadovau
ja Julius Smetona, buv. Lietuvos 
prezidento sūnus, kartu su ponia 
B. Smetoniene priklausydami to 
komiteto vadovybei. Kiti lietuviai 
priklausą komitetui, taip pat yra 
žinomi visuomenės veikėjai, kaip 
Vytautas ir Ona Jokūbaičiai (O. informacijų.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
be muito, licencijos ir kitų mokesčių!
Tokius siuntiniu# galima pasiųsti per mus iš 

sandėlių esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame 
automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas maši
nas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, me
džiagas, maistą, svaiginamus gėrimus, cigaretes 
ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietu
vą maistą, .medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms 
specialų labai vertingą

ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3 
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems pal
tams labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vie
nos atkarpos 3J/į jardų ekstra geros angliškos me
džiagos žieminiam vyriškam arba moteriškam kos
tiumui tik už

$75.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kalo- 

riteto maisto 22 svarų siuntinį M-13 susidedanti iš 
taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cukraus, ar
batos ir prieskonių tik už

$30.00 šu Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą 

turėjusį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų 
medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų atkarpų 
trims kostiumams po 3i/> jardų, viso 10ĮĄ jardų 
tik už

$55.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti 

nuo 1938 m.
Atstovai Amerikoje:

L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., 
Chicago, III. 60629. Tel. 436-0494. 
GAIVA, 3570 W. Vernor, 
Detroit 16, Mich.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207•'So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS 
Clevelande

maloniai kviečia praleisti liuoslaikį stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsų lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS
1964 M. LAPKRIČIO MĖN. 7 D., 7:30 VAL. VAKARE, B PAKŠTO SALĖJE, 

2801 WEST 38 ST., CHICAGOJE, RENGIA TRADICINĮ

RUDENS LAPŲ BALIŲ
Baliaus meninę programą išpildys solistė NATALIJA AUKŠTUOLIENĖ,

Po meninės programos — šokiai, kuriems gros B. PAKŠTO orkestras.

Įėjimas su vakariene vienam asmeniui: $5.00. Staliukus kviečiame užsisakyti iš anksto telefonais: iš ryto 
iki 2 vai. po pietų pas S. Šiaučiūną HE 4-1979, vakarais: tel. RE 7-8186 pas B. Paplėnienę h* tel. HE 6-2588 

pas K. Ramanauską. 
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