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TUO TARPU EUROPOJE....
RŪPESČIAI SOVIETŲ SPAUDIMO AKIVAIZDOJE
Grįžkime
trumpam
Europon, kur įvykių rai
da nebuvo sustojusi net
ir JAV rinkimų proga.
Kiekvienu atveju atro
do, kad Sovietų Sąjunga
ja naudojasi pastatyti
būsimą JAV prezidentą
prieš pakitėjusią situaci
ją. Sovietų spaudimas
ten jaučiamas dviem
kryptim. Visų pirma pa
sinaudodami Izraelioarabų konfliktu, sovietai
nori įsigalėti Vidurže
mio jūroje, kur jie jau
turi per 50 karo laivų.
Su tuo galima susieti
ir spaudimą į Jugosla
viją, apie kurį jau kal
bėjome šioje vietoje.
Antra spaudimo kryptis
yra nukreipta į Vakarų
Vokietiją, kuri po Čeko
slovakijos okupacijos ir
palikimo ten sovietų ka
riuomenės,
atsidūrė
prieš pakitusią karinę
būklę.
NATO — institucija
kurioje amerikiečiai ir
europiečiai bendrauja
apsigynimo klausimus
sprendžiant — prieš pir.
mą spaudimo kryptį nu
tarė įsteigti specialų
' aviacijos junginį ’Maritime Air Forces, Mediterranean', kurio uždavi
nys būtų sovietų laivų
Viduržemio jūroje seki
mas.
Kalbant apie spaudimą
Vidurio Europoje, rei
kia pastebėti, kad jei so
vietai Čekoslovakijoje
paliks, kaip žada tik 7 ar
8 divizijas, jos nesuda
rytų labai didelės grės
mės. Blogiau, kad sovie
tai tenai įsitaisys savo
kariuomenės tiekimo ir
aprūpinimo sistemą,ku
ri leis sparčiai tą ka
riuomenę padidinti ir tuo
pačiu drastiškai sutrum
pins laiką, reikalingą už
puolimo ir apsigynimo
pasiruošimams.
Todėl NATO apsi
sprendė savo Vokietijo
je stovinčias dalis laiky
ti tokiame stovyje, kuris
būtų lygus 85% karo me
to padėties, o likusieji
15% galėtų prisidėti ke
lių dienų laikotarpyje.
Šiuo metu nei amerikie
čių nei vokiečių divizi
jos toli gražu neturi
tiek karių, tiek etatų.
Kaip bėdos priemonė ga-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
lėtų padėti pašaukimas
apie 700.000 vokiečių at
sarginių keturių savai
čių pratimams (išdali
nus tą skaičių visiems
metams). Tačiau tai pa
reikalautų
miliardus
markių išlaidų ir vokie
čiai nerodo tam didelio
noro.
Iš kitos pusės vokie
čiai jau ir be NATO nu
tarimo yra padarę kai
kurių žygių esamas di
vizijas per 24 valandas
papildyti iki karo meto
stovio. Būtent kiekvie
nas dalinys savo žinio
je turi atitinkamą skai
čių atsarginių, kurių gy
vena netoliau 50 kilo
metrų. Reikalui esant
juos galima pašaukti per
24 valandas ar net grei
čiau. Blogiau, kad Vaka
rų Vokietijos kariuome
nei trūksta 38.000 kari
ninkų ir puskarininkų,
kurių suverbavimui ir
paruošimui reikia dau
giau laiko ir lėšų.
i
Vokiečių nenoras, ar
bent stoka entuziazmo
išpildyti savo karinę nor
mą, yra visų pirma aiš
kintina pažiūra, kad esa
moje situacijoje kon
flikto atveju labai grei
tai būtų panaudoti ato
miniai ginklai. O tuo
atveju divizijos neturės

tiek reikšmės, o tol, kol
nei amerikiečiai nei so
vietai tų ginklų nenorės
griebtis, reikia daugiau
rūpintis ūkiniais ir so
cialiniais reikalais negu
kareivių skaičiaus padi
dinimu.
Washingtonas (Vokie
tiją ir Vakarų Berlyną
buvo pasiuntęs Gynybos
Sekretorių Clark Cliffordą, kurio vizitas tu
rėjo nuraminti europie
čius ir įspėti sovietus,
kad jų eventualus toli
mesnis veržimasis į Va
karus turi skaitytis su
atominiu jėgų panaudoji
mu, kas reikštų trečią
pasaulinį karą.
Valstybės Pasekrete
rius Nicholas de B. Katzenbacho vizitas pas Ti
to turėjo pabrėžti JAV
susirūpinimą Jugoslavi
jos būkle, nors tas už
puolimas dar nereikštų
automatiško
atominių
ginklų panaudojimo, kas
yra beveik tikra Vokieti
jos užpuolimo atveju. Ta
proga įdomu pastebėti,
kad prasidėjus sovietų
spaudimui į Čekoslovaki
ją, Prahos vyriausybė pa
ti prašė Washingtono ne
daryti jokių ’demaršų'
jos naudai Maskvoje, nes
tai tik padidintų sovietų
norą ją greičiau 'sutvar
kyti’. Ji buvo 'sutvar
kyta* ir be Washingtono
įspėjimo.

Advokatas Antanas J. Valukas, lapkričio 5 d. rinkimuose Chicagoje respublikonų sąraše kandidatuo
jąs | teisėjus, tarp lietuvių rėmėjų. Iš kairės: Dirvos bendradarbis J. Janušaitis, Adv. Antanas J. Va
lukas, Dr. Steponas Biežis ir J. Šlajus.
V. Noreikos nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIAI ĮSIJUNGĖ

Į RINKIMINĘ KAMPANIJĄ

būviuose ir pasakyti kal
bas, ne retai ir gatvėse
ir Chicagoje turime net susibūrimų atvejais su
tris lietuvius kandidatuo sipažinti su šio krašto
jančius į gan svarbias piliečiais, būsimais bal
pozicijas. Inž. Valdas suotojais.
Adamkus stipriai iriasi
Lietuviai rengia jam
ne tik lietuvių visuome paremti taip vadinamus
nėje, bet plačiai garsė banketus. Golfo banketas
ja ir amerikiečių tar jo garbei praėjo dideliu
pe, kaip puikiausias ir pasisekimu, davęs net
tinkamiausias kandida pusketvirto tūkstančio
tas į Sanitarijos Distrik dolerių. Lietuvių Gol
to patikėtinio postą. Lie fo Klubo valdyba su pirtuviai ir amerikiečiai ge  min. Bariu priešakyje
rai prisimena Valdo ir visais talkininkais at
pirmtakūną a.a. A. Olį, liko didelį ir nuoširdų
kuris, būdamas Sanita darbą. Jiems ačiū. Spa
rijos Distrikto preziden lio 20 d. Cicero lietuviai
to poste, paliko visiems surengė inž. Valdui
šviesų ir iškilaus poli Adamkui šaunų priėmi
tiko
vardą. Tuo keliu štai mą su aukštais partijos
>■
ryžtasi eiti ir inž. Vah svečiais. Cicero lietu
das Adamkus, jaunas en viai pasigėrėtinai su
tuziastas, puikus visuo tartinai veikia kur rei
Pats sovietinės admi kad "tik 87 individuali pateikė "kolūkiečio die menininkas, uolus bend- kia, Čia turi stiprių jau
nistracijos Lietuvoj (res niai gyvenamieji namai nos" proga, vaizduoda ruomemininkas ir gerai nų pajėgų ir entuzias
publikinių ministrų ta keliamiems iš melio mas Lietuvos kolchozų pažįstąs Chicagos prob tingai jungiasi į bend
rus lietuviškus reika
rybos) pirmininkas J. ruojamų žemių" buvę pa "nepaprastą išaugimą ir lemas.
Į
apskr.
teisėjus
kan

lus.
Sako:
Maniušis rugsėjo gale statyti per devynis mė suklestėjimą".
didatuoja
čia
gimęs
lie

Spalio 25 d. Chicagos
(26 d.) Tiesoj rašė, kad nesius (t.y., iki rugsėjo "Nors metai dar nepasi
tuvis
Antanas
Valukas,
lietuviai
inž. Valdui
iš vienkiemių iškelia galo). O kitas Maniušio baigę ir galutinių duo
teisininkas.
Šis
vyras
Adamkui pagerbti suren
moms šeimoms iki to me pavaduotojas, Ksaveras menų neturime, jau da
to šiemet buvo pastatyta Kairys, šią vasarą Mask bar galime drąsiai tvir lietuvių tarpe dabar pra gė vakarą Jaunimo Cent
1276 namai. O jo pavaduo vos laikraštyje tvirtino, tinti, kad svarbiausių že dėjo ryškėti, kaip malo re.
Jaunimo Centre buvo
tojas V. Vazalinskas spa kad praėjusiais metais į mės ūkio kultūrų der nus ir sugebąs savo sri
lio 13 d. tvirtino, kad naujas gyvenvietes per lius šiemet yra maždaug ties darbus atlikti tinka susirinkę keliasdešimt
per šių metų devynis kelta 1829 vienkieminin- 2 centneriais didesnis, mai. į Illinois valstijos organizacijų atstovų ir
aptarė mūsų kandidatų
mėnesius "užbaigta ir kai. Kas viršininkas, tai negu pernai, ir pirmą kongresą perrenkamas
reikalus ir šiltai pasi
atiduota 1850 namų". Iš statistika, anot priežo kartą pasiekė 20 centne F. Savickas. Taigi visi
eitų, kad 574 namai iš džio apie kopūstų gal rių iš hektaro". O per trys lietuviai, du čia gi sakė už inž. Valdo Adam
dygo per tris paskutines vas... Dėl to stambus nai šiuo metu buvo kal mę ir augę, o inž. Val kaus ir kitų lietuvių kan
das Adamkus iš naujųjų didatūras ir jų išrinki
rugsėjo dienas...
klaustukas iškyla ir ties bama apie vidutinišką
mui jungiasi į darbus.
Apie pernykščius me kitais V. Vazalinsko derlių iš hektaro — 16 ateivių tarpo.
Inž. Valdo Adamkaus
Taigi, kaip matome,
tus Vazalinskas sakė, skaičiais, kuriuos jis centnerių. Tad Vaz alinsko statistikoj derlius kandidatūrą stipriai re Chicaga gyvena politi
dviem centneriais padi mia amerikiečiai. Jau kos
verpetuose, jais
dėjo ne tik šiemet, bet teko matyti taip vadina domisi ir svarbiausia
dar ir už pernykščius muose "spot" TV šio vy kiekvienam lietuviui tu
ro siluetus ir labai tei
metus...
ri būti artimiausias už
Kiti kolchozų sukles giamus apibūdinimus jo davinys — padaryti vis
tėjimo duomenys pas asmenybės aukštų ame ką, atiduoti savo kuklią
Vazalinską toki: pieno rikiečių politikų.
auką, paraginti kaimy
Taigi, kaip matome,
primelžimas — daugiau
nus balsuoti už lietuvius
kaip 3,000 kilogramų iš lietuviai šiais metais kandidatus ir kuo plačiau
karvės, arba arti 700 Chicagoje ne be pagrin
siai visur, darbovietėse,
centnerių iš 100 ha, o mė do sielojasi ir rūpinasi, susibūrimuose kalbėti
sos gamyba — arti 150 kad lietuviai kandidatai tik apie lietuvių kandida
centnerių (gyvo svorio) lapkričio 5 dieną išei tų gerąsias savybes ir
iš 100 ha. Dar vienas tų laimėtojais.
prašyti visų, kad rinki
Inž. Valdui Adamkui mų dieną už juos atiduo
klestėjimo ženklas esąs
tas, kad "Grūdųpardavi tenka ištisas dienas da tų savo balsą.
mo valdstybei planas žy bar praleisti amerikie
Stovime didžiojo ban
čių susibūrimuose, po dymo išvakarėse. Nuo
miai viršjlas".
Šiais, vietomis "iš
mūsų pačių daug priklau
akies", o neretai ir "iš
sys, ar lietuvių vardas
peties" surašytais duo vų derliai skaičiuojami amerikiečių visuome
menimis visiškai pasi lauke, ne aruoduose. O nėje įgaus svaresnį bal
kliauti išvadose apie kol tarp laukuose apskaičiuo są. Darykime taip, kad
chozų būklę mažoka pa to ir aruodus pasiekusio lietuvių vardas būtų
grindo. (Pavyzdžiui, ja(Nukelta į 2 psl.)
skambus.
— Jie jau visur
Chicagos lietuvis dar
niekada taip nepolitika
vo, kaip šiais metais.
Kur benueitum, ir su kuo
besusitiktum, visur po
litika... Ir tai, sakyčiau,
aukštoji. Tad geras ženk
las. Tas rodo, kad kartą
ir lietuviai pradeda do
mėtis politika, ruošiasi
rinkimų dieną rikiuotis
į eiles ir atiduoti savo
balsą už geriausią ir tin
kamiausią, kaip sakoma,
kandidatą.
Lietuviai rinkimais do
misi dar ir dėl to, kad

Tik po 20 metų kolchozuose pradeda pasiekti
patenkinančių rezultatų
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DIRVA

Lietuvių tautos kilmės beieškant (16)

TIRPO 20
METŲ...

IŠ KUR ĖJO VARINGIAI?

(Atkelta iš 1 psl.)
grūdų kiekio kolchozuo
se ligšioi tebebūna toks
stambus skirtumas, kad
statistikos sudarinėto
jams nepatogu jį ir mi
nėti). Išaugintų grūdų,
primelžto pieno ir (sker
dyklas atvežamų gyvulių
centneriai nerodo, kiek
naudos iš žemės gauna
tie, kurie ją dirba. Sovie
tinė valdžia ne tuo po
žiūriu ir matuoja kolcho
zų gėrį. Pagrindinis kolchzų uždavinys yra pa
rūpinti žemės ūkio pro
duktų valstybei (valdinin^
kijai, pramonės darbi
ninkams ir kariuomenei
maitinti). Tam tikslui
"išmintingoji komunis
tų partija" juos ir sugal
vojo. Tad svarbiausias
pastaraisiais metais pa*
siekto kolchozų ūkininka
vimo rezultatų pagerėji
mo Lietuvoje ženklas
yra ne tie centnerių skai
čiai, o faktas, kad "grū
dų pardavimo valstybei
planas žymiai viršytas".
Pastaruoju metu kolcho
zai Lietuvoj parūpina
valdinėms supirkinėji
mo įstaigoms ir pieno,
mėsos, kiaušinių, tiek,
kiek planuose užsakyta
ar daugiau. Tik pasiekus
šį rezultatą, patenkinan
tį "dvarininko", monopolitinio žemės savinin
ko —• valstybės reikalus,
pradėta didinti ir žemę
dirbantiesiems tenkantieji trupiniai. Anot V.
Vazilinsko, šiemet (per
pirmuosius 8 mėnesius)
žemę dirbančiųjų atlygi
nimas pakilęs 17%, ly
ginant su tokiu pačiu pra
ėjusių metų laikotar
piu. Ar tai patenkinamas
ir teisingas atlyginimas,
turėtų liūdyti tie, ku
rie turi iš jo pragyventi.
Bet atvirai išsižioti nė
ra kur. Už juos kalba ar
ba valdžios pareigūnai,
arba jų parinkti prasisiekėliai, kurie, tačiau,
irgi nepasikliauna kol
choziniais uždarbiais ir
kietai laikosi įsikibę so
dybinių sklypelių, to vis
dar patikimiausio pra
gyvenimo.
Po 20 metų kolchozi
nio eksperimento, Lie
tuvai primesto žiau
raus smurto būdu, pra
dedama pasiekti lygio,
rodančio, kad ir tokiu
būdu galima gauti bent
maždaug patenkinamų re
zultatų. Yra tokia patar
lė, anot kurios, jeigu zui
kį ilgai ir atkakliai muštum, tai galėtum jį iš
mokyt netgi degtuką už
degt.... Panašiai ir Lie
tuvos žemdirbiai ima iš
mokt netgi kolchozuose
pasiekt, jeigu dar ir ne
juos pačius, tai bent val
džią patenkinančių rezul
tatų. Tai, kas buvo gali
ma padaryt jau išbandy
tu paprastesnių būdu, da-

Trojėnams ir grai
kams išstačius visas jė
gas lygumoje, įvyko di
delis mūšis. Pats karo
dievas Varys (Varės) nu-,
žengė žemėn ir kovojo
trojėnų eilėse. Jisai iš- ,
žudė daug stipriausių
graikų didvyrių. Bet dei
vė Minerva budi: ji skrie.
ja graikams pagalbon ir
nukreipia Diomedo durk
lą dievo Vario diržo sag
tim (Iliada 5 giesmė).
Ingaurio sakmė apgai
lestauja Šventasaulavio
Aukso Žodyje, jog nebe
liko senovės vyčių karin
gumo, saulvarių, galvarių pralaužiamojo smū
gio, "nes jie be skydų,
ginkluoti tik peiliais au
luose nugali pulkus riks
mu, senuoliu garsu nuskamdėdami".
Žiniavaldo kronika ir
gi pagrėžia tą mūsų pa
protį — puolimo riks
mą. Rusų tradicija iš
laikė jį "ura" varijantu,
vakarai "hurra" (guerre). Lenkai sukrikščionijo į "Wiara", —vištai
senovės Varingių Vy
ties puolimo riksmas
"Vara" (Karas).
Toji raktinė karo šak-

roma sudėtingiausiu ir
skausmingiausių. Net ir
V. Vazalinskas prisipa
žįsta, jog "reikėjo ilgo
laiko, didelių pastangų ir
aukų, kad galėtume
džiaugtis šia diena"...Su
prantama,
kad visą
"garbę" už tai jis mielai
perleidžia, kam priklau
so, sakydamas: "Tai bu
vo pasiekta išmintingo
komunistų partijos vado
vavimo, kasdieninio rūpinomosi žemdirbių rei
kalais, dėka"... Tas rū
pinimasis, kaip žinoma,
buvo panašus į virvės vi
jimą ir, jei ne kasmet,
tai kas dveji metai jos
ardymą ir vijimą kir
taip...
Tą patyrė ne tik pa
prastieji Lietuvos žem
dirbiai, bet ir specialis
tai, kaippats V. Vazalins
kas, ar P. Vasinauskas,
J. Strazdas ir kiti vyres
niosios kartos Lietuvos
agronomai bei jaunesni
jų bendradarbiai. Jei
šiandien Lietuvos žem
dirbių darbas ir gyveni
mas kolchozuose tampa
pakenčiamesnis, negu bu
vo per trispirmuosiusto
eksperimento penkme
čius, tai gal iš dalies ir
dėka tų agronomų, kurie
— ar gelbėdami komunis
tų prestižą, ar iš užuo
jautos žemdirbiams —
dėjo ir gal tebededa ne
maža pastangų padėti
Lietuvos
žemdirbijai
bristi vargą, į kurį Ru
sijos bolševikų partija
sadistišku būdu ją įstū
mė.
(ELTA)

nojo pradinio swa. Taip
ir mūsų Ranka jau jo ne
SANTA MONICA, Calif.
beturi, bet lotynų kalbo
se jinai išliko b pavida
nis yra pati plačiausia lu:
Bras, Braccio ir sla
kitų lietuviškųjų tarpe. vų Brat-imti.
(V)arti, že
Ją lemia ne vienas, o net mę plėšti veiksmažodis
keliolika veiksmažodžių
nuo seniausių laikų smat
ir jai priklauso keli tūks kiai
vartotas, rodo tar
tančiai žodžių indoeuro pat nudilima.
piečių kalbose. Tai neiš
Dabar laikas paliesti
dildomas įrodymas, kaip mūsų
kaimynų skaudamą
giliai mūsų santvarką pa
— germanizmą.
veikė per 1500 metų mū vietą
Matėme
jog Europos tausų kaimynus Europoje tų karo pavadinimai
angį.
ir Azijoje. Neįmanoma War. pr. Guerre, vok.
čia pateikti nė mažos dalies to viso žodyno, nu Ger-mann (karo žmo
kilę iš mūsų senorodysime tik būdingus pa- gus)
vlškiausio
kovos dievo
vyzdžius: Varlys (HetiVario.
Jisai
suriko kovo
tų. aras) (V)arijų tauta, damas už Tauroją,
kuo
(V)arijų tikyba. Barba
met
germanai
dar
ne
rai (Variu-Variai), Ba
buvo
net
suprojektuoti.
ronas, Varonis, Varys, Tačiau *W>G>H>J>nulis
Vareika, Liauda Varys
(Liutavoras) Varuliai, slydimo pavyzdžiu turi
me jau nuo žilos seno
Berlynas, War (angį, ka vės:
Varingis, Gaurikis,
ras) Guerre (pr), vergas Gaurikulis,
Herkules,
varovas ir šimtai kitų
Gaurikis,
Georgius,
Jur
priklauso VARYTI šak
gis:
Varumonių
Rikis,
nies. Kortų "valetas" ir Germanarich, Hermagi iš jos kilęs. Mat 1516 šimt. varuliai eidavo nareik, Ermanrik (Edda
per si samdydami asme Saga), Iormanrek. Iš čia
niškais kunigaikščių ir aiškėja, jog "g" pereina
didžiūnų palydovais - moji stadija, užsilikusi
"guerre" ir vo
saugotojais, kaip ir šveL prancūzų
kiečių
"germann"
lytyse
carai, škotai ir kiti.
nėr
savita,
o
tik
vienas
Prancūzijoje jie išlaikė iš Varos kitimo laipsnių.
savo tautos vardą "varlets". Varulietis ir "var Vargšai Varuliai tai
les" Varulys lytim, iš skaudžiai patyrė: jų var
kurių vėliau gavosi "va- das buvo kraipomas įGelet". Frygai, Frizai, rulli, Heruli, Eurli, o jų
iš Varingijos
Frankai garso nuslydi kraštas
swa
nudilus
davė (VA)Rumo pažeisti, visgi neabe
gija.
Tačiau
jų senoviška
jotinai priklauso Varinsostinė,
išlikusi
stebėti
giams. Taip pat neabe nai visai nepaliesta,
jotinai Variu Rikis, ru dėka b-v svyravimo, gal
liu
sų pakviestas tvarkos
dija
Varulyną-Berlyną
padaryti, virto (VA)Riu tos genties centru buvus.
rikiu pradinei swa nudi
Štai jų kalbos pavyz
lus.
dys,
kurį taip norėta nu
Veiksmažodžiai virti, ginčyti:
Tabes mus, kas
verkti, verpti, verti ir
tu
es
eksan
(aukščiau) de
pan. tai tik pagrindinės besis, Svetlts
tovus
"varyti" prasmės vari- vards,
enak
(ineik)
j antai.
mums tovus Valstybe.toVaryti - varvėti - vers vus
(protas, va
mė kompleksas duoda lia) praats
bus
ka
eksan debesmums vieną seniausių ta virsan zumes,
muse
upių pavadinimų tinklą denise mause (maisto)
Europoj ir Azijoje: (V)
Uralas, Eufratas, (VA) dut mums sodien, pam
(pamesk) mums miu
Reinas,
(VA)Rodanas, inate
se
grake,
mes pam(Vara-Undone), Var Pie mat museka patraduken
tų pr.,Warta, nesuskaito
(kaltininkams), ne veda
mos Aar, Ar, Aa Švedi mums
louna (bloga) bajoje, Garonne (Varone) dekle (bandykle,
bandy
ir t.t. liudija mūsų pro mą) per pasardza (pa
tėvius tvirtai įsikūrus jų sergėk) mums nuo vuse
paupiuose. Neužmirš- luone. Matome jog su
kim paties svarbiausio: dviem išimtim, — pa
Borysthenes, mūsų Gin traduken ir louna, visi
taro kelio Varistenio- žodžiai yra mums pilnai
Dniepro.
suprantami, tik atrodo iš
Pagaliau Barma san- kraipyti be galo analskr. - aukščiausias šven fabetiško skribo. Toji
tas gyvybės pradas le kalba yra mums daug ar
mia gimimo, gimdymo timesnė už senprūsių ir
ciklą: berti (grūda) born latvių.
angį, bernas Hett. - gi
V aruliai amž ių bėgy
męs vaikas, brolis ir t.t.
je,
kaip aiškėja iš Žinia
Grįžtant prie Varyti
valdo
kronikos, dar
raktines šaknies, Lot.
prieš
Romą
nukariaujant
Rex, reges, mūsų Rikis
pasižymėjo
karingumu.
vok. Reich ir daugelis
Jie
lėmė
ir
ankstyvųjų
panašių antrinių varividuramžių
Europos
po
jantų jau yra nustoję silp
Č. GEDGAUDAS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
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.

1968 m. spalio 30 d.

litinį stovį. Rusų met teklius nuolat liejasi (ki
raščiais ir švedų šal tus kraštus. Faktas gi,
tiniais nustatyta, jog jog jie mūsų sostinėj
pasistatė
"Variagai" ėjo ne iš Kaunogardy
Švedijos, o iš Rugijos dievus lietuviškais var
salos ir jos užnugario, dais, dar kartą įrodo juos
Variu-Kaunios
-Rugijos žemės (dabar buvus
tinio
Meklemburgo - (Arkonos) Krivio-KriBrandenburgo). Taigi ne vaičio dievobaimingais
stebėtina, jei mūsų K. ir ištikimais sūnumis.
Krivaičiai, ieškodami
(Bus daugiau)
kuo saugiausios reziden
cijos, pasirinko ją tos
karingos tautos tarpe. HELP WANTED MALĖ
Nuo 785 ligi 1168 metų
Arkona (V)Ar-Kaunia bu
WOODWORKERS
vo mūsų tikybos vyriau Openings available days for operatora of saws, sanders, etc. Experisia šventove.
preferred būt training also
"Variagų" kilmės klau ence
available. Thh is year round amsimas yra nepaprastos ployment with paid holidays and
svarbos, todėl taip uo other employee benefits.
APPLY DAILY
liai stengtasi jį užtemdy
ti. Kartą nustačius, jog Mon. thru Fri. 8:30 A. M. to 5 P. M.
ta tauta buvo mūsų bro E. NORRIS BROWN CO.
58 SO. WASH1NGTON ST.
liškų 5 Sąjungos nare,
WH1TMAN, MASS.
(106-108)
kaip atskleidžia Žinia
valdo kronika, galime
drąsiai perrašyti pan- PAPER Trimmers, Sheeters and SlitOperatore. Top wages and fringe
germanistų supainiotą ter
benefits, permanent employment, exSarmatijos 4-9 šimt. is cellent vvorking conditions. Only exneed apply.
toriją, o taip pat padėti perienced
SEAMAN PATRICK PAPER CO.
rusų valstybės kilmės 2000 Howard St., Detroit, Mich.
313 — 825-5500
aiškinimui apsieinant be
Ali replies kept confidential
germanų.
(105-1II)
Tame laikotarpy Sarmatija jau nustoja savo
Skilled Trades
senesnio
pavadinimo.
TOOLMAKERS
Ją pradeda vadinti "GarVERT.
LATHE OPERS.
darike", sutrumpintai iš
JIG & FIXTURE BLDRS.
"Kaunogardo Rikija" (Ki EXCELLENT RATES—BENEFITS
jevo valstybe). Variagai,
Artco, Ine.
mūsų broliai Varingiai,
3020
Indianwood Rd.
Varuliai, užviešpatauja
Lake
Orion, Mich.
netik Gintarokelią, jie at
(107-11)
skleidžia naują magistra
le į Ryus, Volgos per
CORPORATE
ėją, įsteigdami Naugar1N0USTRIAL
ENGINEERS
dą Didi jįjį. Kadangi tų
Multi-Plant Corporation is
Variagų žygiai plačiai ži Expanding
seeking services of aggressive, amnomi iš oficialios isto bitious engineers with potential line
abilities.
rijos, jų čia ir nekarto management
Experience in aBsembly line methods,
siu, tik nuolankiai papra woodworking, pre-fab housing prefer
būt not easentiai.
šysiu mielų skaitytojų, red,
Mušt be willing to travel considerkur jie tą žodį beužtiktų ably for first two years. Initial asdo not require immediate
ištaisyti pagal Jablonskį signments
relocation.
į gramatiškai teisinges College degree or equivalent experience required. Send resume and salanį "Varingis".
requirements to:
Pats būdingiausias fak ry
Ray A. Forycki, Chief lndustrial Engineer, Divco-Wayne Industries, 100
tas betgi, istorikų neiš South
Broadvvąy, Union City Michigan
keltas, tai lygiagretis at 49094.
(106-109)
siradimas "Variagų" Ry
tuose ir "Frankų" Vaka
FOUNDRY WORKERS
Positions open for:
ruose, kurie yra tikri
GR1NDERS
broliai Varangai, tik gar
LABORERS
WELDERS
so nuslydimo iškreipti.
FURNACE HELPERS
Išeinant iš to fakto Va
Excellent pay and fringe benefit
program.
nilių tauta iškyla nuo Ro
Apply
mos užkariavimo ligi
Personnel Department
STEEL FOUNDRY CO.
Fridriko laikų kaip jė DONEGAL Marietta,
Pa.
gos židinys Šiaurėje, ku
(106-109)
rios gyventojų-karių per

Licenzijuotą lietuviu Įmonė, registruota
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
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Priimami užsakymai automobilų, šaldytuvų,
televizijos aparatų ir t.t.
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Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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LAISVASIS PASAULIS

STEBI AMERIKĄ
Politikoje vėjas bus
pasisukęs. Seniau kan
didatas, norėjęs laimė
ti rinkimus, pataikauda
mas minioms turėjo lai
kytis kairės, vis labiau
kairės, nes pasiskelbus
dešiniuoju tuoj būtų ap
šauktas karo kurstytoju,
arba tiesiog fašistu. Net
kandidatai, kilę iš tur
tuolių tarpo, kaip bro
liai Kennedy, naudojosi
kairiųjų demagogija. O
tokie, kaip Eugene McCarthy, siekdami taikos
Vietname besąlygine kai
na, studentų gyvenvietė
se sukeldavo entuziaz
mą. Ir paskui... viskas
dingo. Masių ovacijos pa
siliko Richardui Nixonui.
Pradžioj daug kas gal
vojo, kad rinkimus nu
lems Vietnamas, nes
balsuotojai — moterys
ir motinos — pasirinks
"balandžius", tad tas,
kas drįs komunistams
priešintis, iš anksto bus
pasmerktas pralaimėji
mui. Bet nieko panašaus

neįvyko. Nixonas neat
sisakė nuo Š. Vietnamo
bombardavimo, kol iš ko
munistų pusės bus tęsia
ma agresija, nors demo
kratai skubėjo pažadėti.
Ir kas gavosi? Nixonas
visvien pasiliko stovįs
pirmoje vietoje. Kodėl?
Dėl to, kad žmonės pa
matė tas netikras verty
bes, kuriomis demokra
tai jiems blizgino į akis
nuo Roosevelto laikų.
Čekoslovakijos agre
sija buvo stipriu smū
giu tiems, kurie teisin
gumo ieškojo laisvės sąs
kaiton. Žmonės pamatė,
kad negali būti teisingu
mo be laisvės. Štai ko
dėl minios šiandien sto
vi už Nixoną.
Priešrinkiminė nuo
taika Amerikoje rodo
grįžimą dešinėn. Ir ne
vien tik Amerikoje, bet
ir Europoje.
Richard Nlxonas be
abejo bus po karo pirma
sis Amerikos preziden
tas kuris nebandys su
jungti demokratijos ir

kolektyvinio totalitariz
mo. Europai Nixono iš
rinkimas reikštų pasiti
kėjimo Amerika atstaty
mą. Vietoj skubėjęs į
Maskvą, kaip pažadėjo
demokratų kandidatas,
Nixonas pareiškė, kad jo
pirmasis žestas būsiąs
atstatyti draugiškus san
tykius su de Gaulle ir su
stiprinti Atlanto sąjun
gą
Šiandien laisvųjų kraš
tų žmonių akys nukreip
tos į Ameriką, nes žino,
kad nuo lapkričio 5 rin
kimų rezultatų priklauso
ir jų ateitis.
Europa vieną dieną
bus komunistinė ir so
vietų armijos okupuota
kaip Čekoslovakija, jei
ateinančią savaitę Ame
rika neišrinks žmogaus,
kuris daiktus ir įvykius
nebijo vadinti tikrais
vardais.
Tokiu žmogumi tegali
būti tik Richard Nixonas
nes jis nelaviruoja ir sau
neprieštarauja. Tik jis,
o ne kas kitas, gali pa
šalinti tą atmosferą, ku
ri Maskvai padėjo oku
puoti Čekoslovakiją ir
atidarė kelią į Vidurže
mio jūrą.
(vg)

tJUimifi rašo
kodEl tyli?

Š.m. Spalio 4 d. Dir
vos Nr. 101 Bronys Rai
la straipsny "Menkų Sie
lų Vienybė" be kitko pa
lietė prel. M. Krupavi
čiaus neapykantą tauti
ninkams ir meilę liaudi
ninkams ir nurodė tokai
kurias priežastis. Nesi
gilinant ir nekartojant
prelato atsiminimuose
ar proginiuose pasisaky
muose spaudoje apie dau
gelį ano meto politinių
įvykių, kurie jį patį lie
čia, jis kreivai juos nu
šviečia, tikslu save iš
baltinti arba apie juos

visai nutyli. Ypatingai
nutyli apie 1940 m. bir
želio mėn. rusams vyk
dant okupaciją, Marijam
polės miesto salėje, mi
tingą kartu su Justu Paleckiu ir abiejų pasaky
tas sutartines ugningas
kalbas prieš to meto val
džią. Tačiau ir šį kar
tą jam nepavyko įkopti į
naują liaud. J. Paleckio
valdžią ir jo partija ne
pasipiktino. Kodėl? Apie
tą mitingą prelatas savo
ilguose atsiminimuose,
Drauge, žadėjo parašyti,
bet, anot B. Railos, kam
beprisiminti nemalonius
dalykus.
Dal.

NE IŠ TOS PUSES...
Leiskite ponas (vm)
dėl Jūsų teigimų, Dir
vos Nr. 105, Iš kitos
pusės..., pareikšti ke
lias pastabas.
1. Turime trijų rūšių
fondus. Vieni surinktas
aukas išleidžia čia pat:
politiniams,
kultūri
niams ar švietimo rei
kalams. Tai tvarkoj.
Antri sukeltus šimtus
tūkstančių, naudoja įvai
riom paminklų sta
tybom. čia nieko konkrectaus nei naudingo lietu
vybei, nei Lietuvos lais
vinimo reikalui. Pamink
lai įnirusiems, bei praei
čiai, nieko bendra neturi
su šių dienų degančiais
reikalais.
Pagaliau, trečias skir
tingas nuo anų abiejų,
Lietuvių Fondas, turi vi
sai kitokią paskirtį. Tiek
jo sumanytojai, tiek pir
mieji aukotojai turėjo ki
tą tikslą. Tikėdami Lie
tuvos prisikėlimu ir no
rėdami, bent maža dale
le prisidėti finansiniai,
prie būsimos laisvos Lie
tuvos atsikūrimo, tą fon
dą kūrė ir jam aukojo.
Jo nauda dvejopa, pagrin.
dinis neliečiamas kapi
talas ateities Lietuvai,
gi nuošimčiai dabarties

NIXONĄ -- Į PREZIDENTUS!
RICHARD M. NIXONĄ LAPKRIČIO 5 IŠRINKIME
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ PREZIDENTU!
Kodėl ? — Nes:
visų kandidatų turi daugiausia valstybinės patirties, kurioje parodė daugiausia
sveikos politinės, ypač komunizmo atžvilgiu, nuovokos ir veiklos — būdamas nuo 1946 JAV
kongresmanu, nuo 1950 senatorium, nuo 1952 iki 1960 JAV viceprez dentu.
NIXONAS iš

NIX ONA S vienas iš pirmųjų įžvelgė sovietinių agentų infiltraciją į JAV valstybės aparatą ir,
būdamas priešamerikinei veiklai tirti komisijos narys, drąsiai demaskavo buvusį prez. Roosevel
to patarėją, Valstybės Dept. pareigūną Alger Hiss kaip JAV-ių paslaptis išdavinėjusį Sovietam.

išeitį iš dabartinės padėties mato realią — derantis su Sovietais ir kitais komunistais
iš pozicijos savo jėgos pajautimo, ne iš nusivertinimo ir Amerikos jėgų nusilpninimo.
NIXONAS

NIXONAS

Nr. 108 — 3

DIRVA
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Sovietų pavergtuosius visad vertino, kaip geriausius JAV sąjungininkus.

NIXONAS pavergtom Baltijos valstybėm pažįstamas kaip aktyvus jų rėmėjas, įsijungęs į Balti
jos rezoliucijom remti komitetą, pasirašęs žygininkų “Appeal to the United Nations".

Lietuvi, kuriam rūpi viduje tvarka, JAV-ių prestižas ir saugumas, pasipriešinimas sovietinei ag
resijai ir viltys Sovietų pavergtom tautom, atlik savo pareigą — atiduok balsą už R. M. Nixoną!

LIETUVIAI UŽ NIXON-AGNEW:
V. Abraitis
Prel. J. Balkūnas
Adv. V. Banelis
VI. Barčiauskas
Adv. St. Bredes Jr.
Inž. Ant. Bobelis
E. Cekienė
M. Galdikienė
Inž. J. Gasiliūnas
St. Gudas
V. Jonuškaitė-Leslcaitienė
Inž. Z. ž. Jūriai
J. Juodis
K. ir M. Karečkai
Raim. Kazlas
Rom. Kezys
St. Krušinskas
Inž. K. Miklas
P. Minkūnas
P. Montvila
V. Paprockas M.D.
R. T. Alinskai

Br. A. Radzivanas M.D
Inž. A. Sabalis
Inž. Vyt. Radzivanas
A. Senikaą
J. Sirusas
Nast. Umbrazaitė
A. Vakselis
L. Virbickas
Prof. Dr. A. Vasys
P. Wytenus
Vit. ir M. Žukauskai
Inž. J. Ardys
J. Jurkus
Prof. dr. A. Klimas
Prof. dr. A. Musteikis
Kun. V. Dabušis
I. Giedrikienė M.D.
Inž. St. Giedrikis
A. Gustus
Inž. J. Iz. Diliai
P. Lanys
J. Puronas

Inž. V. Mėlinis
A. Masionis
Dr. R. Šomkaitė
J. Paknys
M. B. Raugas
Inž. V. Volertas
J. Stikliorius
V. Kvetkas
V. Balčiūnas
Inž. V. Bražėnas
L. Garsienė
Inž. A. Dzikas
J. Gailen D.D.S.
J. Janis D.D.S.
John Shoukimas M.D.
Adv. Leo Mazotas
J. Z. Strazdas
Dr. P. Vileišis
J. Kapočius
G. Karosas
A. Trečiokas

lietuviškiems
reika
lams.
2. Tiesa, pasivaikščio
jimas debesų pakriaušė
mis, anot Jūsų pasaky
mo, praktiškai nėra nau
dingas, bet suniekinimas
ar sumenkinimas Vilko,
ALT, Jaunimo žygio, ar
Rezoliucijų komitetų, nė
ra pateisinamas. Stebuk
lų iš jų nelaukiam, bet
jų veikla yra būtina ir
naudinga. Tylėjimas ar
tūnojimas, dažnai reiš
kia jei ne sutikimą su
esama padėtimi, tai bent
rezignaciją. Komuniz
mas propaganda labai
daug laimėjo.
3. Lietuvos tautai ir
valstybei 2 milijonai gy
ventojų, reiškia labai
daug, o milijonas dole
rių ir daug daugiau kaip
lašas.
V.D.
Worcester, Mass.
AR J. DAUGĖLA
SMERKTINAS?

leistas jam ničnieko ne
žinant, kad jis nesolida
rizuojąs nei su leidinė
lio turiniu nei su jo raši
nių forma ir t.t.
Daugėla norėjo čia pat
tą reikalą išaiškinti. Jis
buvo atvažiavęs į Seimą,
bet delegatu išrinktas
nebuvo. Per savo drau
gus jis prašė Pildomo
sios Tarybos pirminin
ką P. Dargį duoti jam bal
są pasiaiškinti viešai
Seime, bet tas balsas
jam nebuvo duotas.
Vyt. Alantas,
SLA 55 Seimo delegatas

PUTNAMO
SESELĖS MINĖJO
50 METŲ

SUKAKTĮ
Viena iš lietuviškiau
sių kongregacijų spalio
20 d. savo gražioj sody
boj Putname, Conn. at
šventė 50 metų gyvavi
mo jubiliejų.
Paminėjimas pradė
tas akademija naujų
jų Matulaičio namų gra
žioj vysk. Paltaroko var
do salėj 2 vai. p.p. Da
lyvavo daugiau 250 kvies
tinių svečių. Pirmiausia
šiltą ir nuoširdų sveiki
nimo žodį tarė Lietuvos
atstovas Washingtone J.
Kajeckas. Po to, istori
kas iš Romos kun. R.
Krasauskas nušvietė kon
gregacijos įsikūrimo ir
veiklos įvairius epizo
dus. Po jo paskaitos bu
vo perskaitytas sveiki
nimas iš Lietuvos ir
įteikta Motinėlei iš ten
gautos dovanėlės: ginta
rinis rožinis ir ginta
rinis paveikslas su už
rašu "Kur bakūžė sa
manota", Pabaigoj mo
tina M. Aloyza tarė nuo
širdų padėkos žodį pa
brėždama, kad visi di
dieji darbai atlikti nuo
širdžiai remiant pla
čiai lietuviškai visuo
menei.
Po to sekė meninė da
lis, kurią atliko solistė
Pr. Bičkienė, akompa
nuojant prof. V. Marijošiui. Buvo padainuota
arija iš operos Figaro
Vestuvės - W.A. Mozarto; arija iš operos La
Gioconda — A. Ponchielle, Gėlės iš šieno —
V. Jakubėno; Kur bakū
žė — Br. Budriūno; Oi
laukiau, laukiau — St.
Gailevičaus. Bisui dar
padainavo: Mano sieloj
šiandien šventė.
4:30 vai. vienuolyno
koplyčioj buvo padėkos
Mišios, kurias atnašavo
prel. P. Juras,pamokslą
pasakė kun. St. Yla. Po
pamaldų dviejose salėse
buvo užkandžiai ir jau
kūs pašnekesiai. Svečių
buvo atvykę: iš Bostono
Brocktono,
Chicagos,
Hartfordo, New Yorko,
Kennebunkporto, Providence, Worcesterio, Washngtono ir kitur.
J. Savėlis

A. Diržys Dirvoje (nr.
103 ir 104) paskelbė
straipsnį "Lietuvos Res
publikos 55 seimas",ku
riame kalbėjo apie Susi
vienijimo Lietuvių Ame
rikoje reikalus. Didelę
savo antrojo straipsnio
pusę jis paskyrė pana
grinėti ir griežtai pa
smerkti "Veikėjų komi
tetą", kuris, kaip žino
ma, buvo išstatęs antrą
kandidatų sąrašąperpas
kutiniuosius SLA Pildo
mosios Tarybos rinki
mus. Seimo metu pasiro
dė aukščiau paminėto ko
miteto išleistas leidinė
lis "Laiko Žodis", kur,
Diržio pasakymu, esan
čios iškištos "trys aiš
kios pavardės: Jonas
Daugėla, Petras Januš
ka ir Vilius Žiogas".
Diržys toliau tvirtina,
kad tokio komiteto su
darymas ir leidinėlio iš
leidimas esąs nelegalus
darbas, kad "viso komi
teto sąstato susimaišė
galvutė". Ir toliau jis
ypačiai nepasigaili kar
tybių taurės užpilti Dau
gėlai ant galvos saky
damas, kad reikią at
kreipti
dėmesį, jog
"šioje slidžios jungties
kompanijoje dalyvauja
agr. J. Daugėla norėjęs
tapti šiemet SLA pre
zidentu" ir kad "tokiu
trumpu savo supratimu
ir grubiu neapdairumu"
jis su savo draugais ne
tik nepatarnaująs senų
jų ir naujųjų ateivių su
gyvenimui ir SLA intere
sams, bet ir kasąs pra
rają tarp vienų ir kitų.
Nekalbėsiu čia apie
legalumą ar nelegalumą,
nekalbėsiu ar renkant
Pildomą Tarybą turi bū
ti išstatytas būtinai tik
vienas kandidatų sąra
šas kaip buvo daroma
metų metais, ar ten ga
li būti ir du sąrašai, ki
taip sakant, ar čia turi
būti vienos partijos sis
tema ar galėtų būti ir
dviejų, bet tik noriu pa
sakyti, ką žinau dėl
Daugėlos ryšių su "Lai
Skaityk ir platink
ko Žodžiu". Daugelis de*
DIRVĄ
legatų gavo tą leidinėlį
Seimo metu. Daugėla ga
vo jį ne tiesiogiai, bet
CONGRESSMAN
tik iš savo draugų. Su
juo susipažinęs jis nė
CHARLES A.
kiek neslėpė savo nusi
stebėjimo ir nesigailė
jo griežtų kritiškų žo
Voted
džių dėl laikraštėlyje pa
skelbtų dalykų. Liudinin YES on MEDICARE
kų akivaizdoje jispareiškė, kad leidinėlio pasi (His opponent voted NO)
Vanik for Congrest Comm.,
rodymas jam esanti
Thos. G. Westropp, Chm.
staigmena, kaip ir ki
2527 Rubyvale.
tiems, kad jis buvęs iš

VANIK

DIRVA
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. štabo pik. Itn. A. Špokevičiui mirus
Dirvoje žinia apie ve Pažangos gal tik tiek, dėstymo Lietuvoje sche
ma.
lionio mirtį mane pri kad buv.rusų armijoje,
— Atrodo, jog judu
trenkė. Prieš akis liko lietuviai galėjo pareikšti
pranašystę
tik parašas: "Lietuvos norą kovoti su vokiečiais Solovjovo
Savisaugos Dalinių buvę už pergalę ar atsisaky rengiatės įvykdyti —
kariai".
ti, tai reikštų sutikti su prie Uralo rusus supliek
ti.
Sunkiai mintys atsi belaisvio sąlygom!
— Visai ne. Batalionai
palaiduoja nuo Savisau
Tų pačių metų rudenį
gos buvusių karių gal to pulk. Špokevičius jau tu bus naudojami tik Lietu
dėl, kad tai susiję ir su rėjo savo "štabą" Kor voje savisaugos reika
velioniu. Toliau mintys puso lietuviai kariai iš lams. Vokiečiai tai yra
ir 6alvoje vaizdai kei belaisvės paleisti, kas užtikrinę raštu.
čiasi nuo vieno laikotar nenorėjo pasilikti kari
— Tai jau būtų šis tas.
pio į kitą. Galop, A. Pa niuose daliliuose, grįžo Politinė priemonė.
nemunė,
kareivinės, į nuosavus ūkius arba ga
Deja, savisaugos dali
smėlio dėžė*. Grupė ka vo administracinius dar- niai nepasidarė "politirininkų. Čia mezgasi ar. bus civ. įstaigose. Atsi ne priemone". Vokiečiai
timesnė pirmoji pažin kėlus Savisaugos Dalinių savo pažadą netesėjo, iš
tis su Antanu, o toliau ir Štabui į Kauną, užsuku korpuso likučių sudary
bendras darbas su sėk pas Špokevičių. Kamba tus batalionus, viena po
mėm,
nemalonumais, ryje pas jį buvo ir gen. kito, siuntė į rytus. 20
št. pik. Iz. Kriaunaitis. savisaugos b-no projek
staigmenom.
Velionis nebuvo eili Ant stalo didelė 20 sa tas atpuolė. Sąlygos rei
nis aukštesnio laipsnio visaugos batalionų iš- kalavo aukų. Lietuvių ir
karinininkas ir jo darbo
sąlygos nebuvo kasdie
ninės: pusketvirtų metų
Savisaugos Dalinių prie
kyje rusų-vokiečių karo
metu, 3 darbo metai Lie
tuvos Kariuomenės Šta
be, Tarnybų taktikos lek
torius Aukštoje Karo Mo
kykloje, rusams įgulą įvedus — pulko vadas.
Gen. št. pik. leitn. A.
Špokevičius Lietuvos ka
riuomenėje praleido gražiausį savo gyvenimo 20
metų laikotarpį. Iš jų per
6 metus karinio pobūdžio
mokyklose - kursuose.
Tai rodo jo parengimą
aukštesnėm pareigom ir
juo karinės vadovybės
dėmesį.
Tiek Karo Mokykloje,
įvairiuose
kursuose,
tiek pareigose velionis
niekada nesiskundė, nesisiūlė, bet dirbo atsidė
jęs ramiai kruopščiai ir
nuoširdžiai. Net ir sun
kiose - nemaloniose są
lygose likdavo ramus.
Viršininkai jo darbu bu
vo patenkinti.
Velionis kilimo suval
kietis. I Pas. karo metu
su Marijampolės gimna
zija evokuojamas į Rusi
ją. Mokosi lietuvių gim
nazijoje Varoneže.
Napoleonas kartą pa
rašė: "Gyvenime būna
akimirkų, kai aukštos pa
reigos yra sunki našta".
Velioniui tikrai buvo
užkrauta sunki našta.
Man atrodo, kad jam be
laisvių stovykloje ar kacete būtų buvę leng
viau, kaip savisaugos da
linių priekyje, ar Lietu
vos okupacinėse sąly
RICHARD M. NIXON’O
gose pulko vadu.
PAREIŠKIMAS
LIETUVIAMS
1941 m. rusų-vokie
I have been informed of the convention of Free Lithuačių karo išvakarėse Rau
nians held recently in New York City, and am pleased that
donosios Armijos taip vaJ
Free Lithuanians have a worldwide organization—The World
dinamos lietuvių teritoLithuanian Community. The newly-elected Executive Com
rialinis korpusas po nuo
mittee of this worldwide group deserves support from all
latinių ir griežtų valy
freedom-loving Americans. My best wishes to Mr. Joseph J.
mų buvo sutelktas į Va
Bachunas of Sodus, Michigan, President of the World Lithu
anian Community, and other officers: Mrs. M. Lenkauskas,
rėnos rajoną. Vieninte
Mr. St. Barzdukas, Dr. H. Brazaitis, Mr. A. Rinkunas, Dr. A.
lis pulko vadas lietuvis
Klimas, Dr. A. Butkus, Dr. V. Majauskas, and Mr. A. Gailiusis.
— Špokevičius. Gi dar
Americans of Lithuanian descent are among the bestsausio mėn. šiame korpu
organized groups in our nation. I am familiar with the work
se buvo: Lietuvos kariuos of the Lithuanian-American Community of the USA, Ine.,
the Lithuanian-American Council, Ine., the Supreme Commenėje buvę 7 generolai,
mittee for Liberation of Lithuania, the Committee for a Free
per 700 karininkų ir apie
Lithuania, the United Lithuanian Relief Fui.d of America,
9.000 lietuvių kareivių.
Ine., and other organizations. I have met personally or I have
Tai jau jėga!
been told by my Lithuanian-American friends about the
Liepos pradžioje, ke
present leadership of these organizations: M r. Bronius Nainys,
liaudamas iš Minsko į
Mr. Eugene A. Bartkus, Dr. Joseph K. Valiūnas, Mr. Vaclovas
Sidzikauskas and Rev. Vaclovas Martinkus.
kauną, užsukau į Vil
I was happy to see that my friend from California, Mr.
nių. Korpuso lietuviš
Leonard Valiukas, has organized the Americans for Congreskus likučius, kaip vyres
sional Action to Free the Baltic Statės. I am a member of
nysis, tvarkė Špokevi
this nationwide organization. I was also pleased to see the
čius. Atskiri būriai jau
U. S. Congress pass H. Con. Res. 416, which calls for freedom
buvo Baltgudijoje; saugo for Estonia, Latvia and Lithuania. I firmly believe that
achieving this finai goal can be successful.
jo geležinkelio tiltus ir
The Lithuanian-Americans are known throughout Amer
stotis. Kpt. Jurgį Drau ica as
religious, hard-working and loyal Americans. They
gelį buvau sutikęs Bals have contributed
significantly to the greatness of our nation.
togės stotyje, kita da
All of us want the United Statės to remain the greatest
lis buvo vokiečių belais country in the world, and hope that Lithuania my also regain
freedom and independence. 1 hope that you will vote for me
vėje, likutis Vilniuje.
in the November eleetion, so that work toward that goal may
Vilnius administruoja
continue. With God’s and your help, we will be successful in
mas vokiečių kariuo
our erusade for the greatness that is America and in your
menės. Jokių perspek
erusade for Lithuania’s freedom.
tyvų ir vilčių ateičiai.

1968 m. spalio 30 d.
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Vokiečių interesai susi kėši esąs ar buvęs tik ry
kryžiavo. Pik. A. Špoke šio karininkas.
Mano įsitikinimu, pik.
vičius atsidūrė tarp kū
Špokevičius visą Lietu
jo ir priekalo.
Velionio nebėra mūsų vos okupacijos laiko
tarpe, bet šia proga ir tarpį vykdė pareigas ir
per 25 metų pespektyva elgėsi taip, kaip jam lie
atrodo, leidžia pasakyti tuviška sąžinė, sveikas
kaip šią sunkią naštą protas ir sąlygos diktanešė ir nenukrypo nuo tau- vo•. Jo laikysena (tiek
tos interesų kaip, buvęs Lietuvoje, tiek čia) ataSavisaugos dalinių prie tiko laiko reikalavimus
ir todėl teisinga.
kyje.
Mes turime jį su pa
Ar buvo galima šią ne
išvengiamą paskirtį, ge garba prisiminti. A_g
riau ir su mažesniu blo
giu atlikti?
LITERATŪROS
IR
Manau,
kiekvienam
MENO
bendradarbis
aišku, kad be priekaištų
(spalio 5) štai ką pasa
ir užmetimų greit neį
koja
apie dainavimą kai
manoma.
me:
Gyvenime velionis at
"Prieš keletą mėne
sakomybės nebijojo ir ne*
sių
Pasvalio rajono laik
vengė. Tačiau, kiek lie
raštyje
teko skaityti
čia Savisaugos dalinius
straipsnelį,
kuriame
tai save nei vadu,nei virskundžiamasi,
jog kaišininku nelaikė.
Sa-
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...............
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iriuose tilsta dainos. Ne
beišgirsi nei šlenpiovlų,
nei rugelių plovėjų dai
nų. Nebeskardena jos ir
tradicinėse pasvaliečių
gegužinėse. Jaunimas ar
nebemoka, ar nebenori
dainuoti? Neseniai teko
apsilankyti tame krašte,
pasėdėti "prie alučio"
— kaimo vestuvėse. Kur
vestuvės — ten jauni
mas, ten ir dainos. Jau
nimas dainuoja, mielai
ir daug dainuoja! Bet ką?
Viską, tik ne savo kr aš*
to, ne savo tėviškės dai
nas. Ir sklinda iš Vokie
tijos, Graikijos, Meksi
kos ir dar perkūnėlis ži
no iš kur atklydusios
melodijos, jaunų skam
bių balsų traukiamos,
puikiai akordeonu pri
tariamos. Miestas kai
mui deda negailestingą
antspaudą..."
(E)

IŠRINKIME NIXON’Ą JUNGTINIU AMERIKOS
VALSTYBIŲ PREZIDENTU!
NIXON IR AGNEW IŠVES KRAŠTĄ IŠ DABARTINIO
SĄMYŠIO IR SKIRS PAKANKAMAI DĖMESIO
LIETUVOS BYLOS REIKALUI!
Mums rūpi ir JAV-bių ir kartu Lietuvos ateitis.
Turime išrinkti JAV-bių prezidentu ir viceprezidentu tokius as
menis, kurie išvestų kraštą iš dabartinio sąmyšio ir kartu skirtų
pakankamai dėmesio Lietuvos bylos reikalui.
Geriausiai kvalifikuoti tam darbui yra Richard M. Nixon ir
Spiro T. Agnew.
Ir vienas ir kitas palaiko labai artimus ryšius su lietuviais.
Visi balsuokime lapkričio 5 dieną už Nixon ir Agnew!
Kvieskime visus savo pažįstamus taip pat atiduoti savo balsus už
Nixon ir Agnew!
LITHUANIAN-AMERICAN NATIONAL COMMITTEE
TO ELECT NIXON AND AGNEW
KOMITETO VADOVYBĖ
Pirmininkai —

VINCAS DATIS
Los Angeles, California

VLADAS PAŽIŪRA
Anaheim, California

VYTAUTAS ABRAITIS
Fordą (VVoodridge), New Jersey

MYKOLAS GURECKAS
Waterbury, Connecticut

BALYS POŠKUS, M. D.
Kankakee, Illinois

EUGENIJUS A. BARTKUS
Chicago, Illinois

DR. FRANK JARAS
Highland, Indiana

DR.ZENONAS PRŪSAS
Chillicothe, Ohio

BRONIUS NAINYS
Chicago, Illinois

DR. VLADAS JUODEIKA
Portland, Oregon

BRONIUS RADZ1VANAS, M. D.
Richmond Hill, New York

LEONARDAS VALIUKAS
Los Angeles, California

JONAS JURKŪNAS
Chicago, Illinois

V. L. RAMANAUSKAS, M. D.
Cleveland, Ohio

Kasininkas —

JUOZAS JURKUS
Rochester, New York

BALYS RAUGAS
Delran, New Jersey

LIŪTAS K. JURSKIS
Delran, New Jersey

KAZYS RAŽAUSKAS
Dearborn Heights, Michigan

GINTARAS V KAROSAS
Boston, Massachusetts

ANTANAS RAZMA, M. D.
Joliet, Illinois

DR. JUOZAS P. KAZICKAS
New York, New York

ALGIS REGIS
Chicago, Illinois

ROMAS KEZYS
Middle Village, New York

RIMVYDAS SIDRYS, M. D.
Streator, Illinois

PETRAS KISIELIUS, M. D.
Cicero, Illinois

SOPHIA ŠIMOLIŪNAS, M. D.
Manteno, Illinois

ALEKSAS KULNYS
West Covina, California

ANTANAS F. SKIR1US
Burbank, California

JUOZAS KOJELIS
Los Angeles, California

Generalinė sekretorė —
NIDA BRINKIENB
Los Angeles, California

Sekretoriai —
EDMUNDAS ARBAS
Santa Monica, California
DR. JUOZAS JURKŪNAS
Lomita, California
DR. PETRAS PAMATAITIS
Los Angeles, California

Komiteto nariai —
(Dalinis sąrašas)
VALDAS ADAMKUS
Chicago, Illinois

JUOZAS ANDRIUS
Santa Monica, California
KAZYS G. AMBROZAITIS, M. D.
Chesterton, Indiana

WILLIAM T. KVETKAS
Wilkes-Barre, Pennsylvania

JUOZAS SKRINSKA, M. D.
Willowick, Ohio

A. LIPSKIS, M. D.
LaGrange Park, Illinois

ALBINAS ŠMULKŠTYS, M. D.
Riverside, New Jersey

ANTANINA LUKŠIENĖ
Santa Monica, California

VINCAS TAMOŠIŪNAS
Detroit, Michigan

THOMAS E. MACK
Wyoming, Pennsylvania

ALBERTAS J. AVIŽA, M. D.
Togus, Maine

VYTAUTAS MAJAUSKAS, M. D.
Detroit, Michigan

STASYS K. BALYS
Grand Rapids, Michigan

VYTAUTAS MAŽELIS
New York, New York

VYTAUTAS K. BANELIS
Woodhaven, New York

JOSEPH MIKONIS
Cleveland, Ohio

JUOZAS BARTKUS, M. D.
Chicago, Illinois

DR. V. J. BIELIAUSKAS
Cincinnati, Ohio
STEPHEN BIEŽ1S, M. D.
Chicago, Illinois

BERNARDAS BRAŽD2ION1S
Los Angeles, California
VILIUS BRAŽĖNAS
Watertown, Connecticut
JOSEPH BRIEDIS
Detroit, Michigan

ZIGMAS BRINKIS, M. D.
Los Angeles, California

JONAS URBONAS
Clawson, Michigan
JUOZAS VAINEIKIS
Chicago, Illinois

JUOZAS VALIUŠAITIS
Stamford, Connecticut

MATTHEW L. NAMIKAS, M. D.
Glendora, California

KONSTANCIJA VALIUŠKIENE
Portland, Maine

VACLOVAS PAPROCKAS. M. D.
Richmond Hill, New York

VYTAUTAS VOLERTAS
Delran, New Jersey

CASIM1R PAŽEMĖNAS
Hawthorne, California

PETRAS ŽEMAITIS, M. D.
Piymouth, Michigan

• PRISIDĖK PRIE NIXON-ĄGNEW RINKIMINĖS AKCI
JOS IŠLAIDU PADENGIMO!
• PASIUSK SAVO PINIGINE AUKĄ DAR ŠIANDIEN!
• Siųsk tiesiog komiteto kasininkui. Jo adresas duodamas že
miau.
M R. JUOZAS KOJELIS
2754 Colby Avenue, Los Angeles, California 90064

BRONIUS BUDRIŪNAS
Los Angeles, California

• Siunčiu — [2) $5.00;

DR. ANTANAS BUTKUS
Cleveland, Ohio

Vardas ir pavardė ................................................................................

BALYS ČIURLIONIS
Canoga Park, California

Namo nr. ir gatvė ................................................................................

DR. ADOLFAS DAMUŠIS
Detroit, Michigan

Į Į $10.00;

Į Į $25.00 ar daugiau

Miestas ............................... Steitas ............... Zip Code ...............

rius, vasaras ir žiemas;
Maironis budino tautą,
garbino jos praeitį, skel
bė tautos prisikėlimą.
Be abejonės, atrastumėm ir daugiau tokių
sipelnė ir savo ieškoji tikslams. Tam juk net įrodymų.
Poetas Mykolas Vait
mais, ir kūrybingumu, ryškų pavyzdžių nestokus
mūsų grožinėj li
ir štai dėl ko: iki jo po kojam: Kristijonas Do
teratūroj
yra estetizmo
etinės žvaigždės blyks nelaitis mokė savo bū
pradininkas,
nuo pat sa
telėjimo
beveik visa rus doros, daitjštumo ir
vo
kūrybinių
darbų pra
liet, grožinė literatūra teisingumo, apdainavo jų
džios
tikėjęs
ir iki šiol
tarnavo utilitariniams darbymečius, pavasatebetikįs tik Grožį ir
Gėrį, laisvą ir nevar
žomą žmogaus vidinį iš
sakymą.
Kai bėgam pro poeto
Myk. Vaitkaus gimtadie
nį — spalio 27 d., kai
minime garbingojo kūrė
jo ir kanauninko 85 me
tų gimimo sukaktį, pa
žvelkim nors į vardus
tų veikalų, kuriuos Su
kaktuvininkas per savo
amžių yra sukūręs. Peozija: Margumy
nas, Šviesūs krislai,
Liepsnelės, Nušvitusi
dulkė, Vienatvėje, Nuo
šaliu taku, Aukso ruduo,
Šerkšno sidabaras, Die
noraštis.
Epika: Laimė, Geni
jus ir Meilė, Upytė,
Brėkšta.
Beletristika: Iš įvai
rių pasalių, Auštant,
Rytmečio žygiai, Čirikšas siaube, Tvanas (iš
verstas į anglų kalbą ir
Manyland Books išleis
tas biblinės tematikos
romanas).
Drama: Žvaigždės duk
Poetas Mykolas Vaitkus.
B. Kerbelienės nuotrauka
tė (pirmoji Valst. Teat
ro dramos konkurso pre
Mykolas Vaitkus
mija), Vilnius mūsų, Žai
bas ir mergaitė.
Satyra: Rakšties Rakš
DU DRAUGAI
tys; antroji satyrų kny
ga Šypsniai yra dingusi
Griaudė perkūnai, žaibai tvaskėjo;
Sakalo leidykloj 1940 m.,
sieloje dūko audra;
kruvinas gaisras veržės pavėjuj...
bolševikiams okupavus
O tu šypsojai, o tu tylėjai,
Lietuvą.
kaip abejinga aušra...
Atsiminimai: Mistinia
me sode, Keturi Ganyto
Praūžė vėjai; liko griuvėsiai;
jai, Su Minija į Baltiją,
tvylo krūtinėj sausra.
Baltijos Gražuolė, Šiau
Žaizdos — kaip anglys jau apiblėsę...
rės žvaigždė, Per gied
Rymau pavargęs, vienas, nors dviese —
rą ir audrą,Nepriklauso
aš ir šaltoji aušra...
mybės saulėj (dutomai).
Vertimai: Chaignono
Eiki šen, drauge! Suglaudę galvas,
Meditacijos, Augustino
lauksim širdim atvira,
Išpažinimai, trys operų
kad, saulei tekant, nušvistų kalvos,
libretai: Romeo ir Juli
ir sužvilgėtų pabudę spalvos,
ja, Mignon, Trijų kara
krikštolo giesme tyra...
lių meilė.
Be to, daug smulkių
Rymau nutilęs... Blėsta žarijos.
poetinių kūrinių iš įvai
Grįžta krūtinėn giedra...
rių kalbų. Norėdami įmi
Mirga svajonių dausinės gijos.
nėtus poeto Myk. Vait
Rožės liepsnoja. Skamba lelijos.
kaus darbus iš arčiau
Varva žemčiūgais aušra...
pažvelgti, turėtumėm ne
vieną vakarą jiems au
koti, ne vieną dieną su
SILPNĄ VALANDĄ
jais nesiskirti, nes jie
yra ilgų metą kūrybinio
Plačiai didingai gaubiąs dangus.
darbo derlius.
Laisvai keliauja debesėlis.
Bet minimas kult, suSaulutės aukso liejas bangos.
batvakaris nebuvo dedi
Niūniuoja medžiai, šypso gėlės,
kuotas sukaktuvininko kū
rybos nagrinėjimams,
ir visa švyti, visa džiaugias
nuo saulės lig menkutės raugės.
nes to per vieną vakarą
ir nebūtumėm pajėgę
įveikti. Jis buvo skirtas
Kodėl gi man vienam, o Dieve,
taip liūdna, liūdna? Visa juoda...
kuklesniems
uždavi
niams: pasveikinti po
Pasaulis, kaip žiaurus patėvis,
etą kan. Mykolą Vaitkų,
Kartybių taurę gerti duoda,
nuostabiai žvitriai žings*
ir, rodos, visą žemės naštą
niuojantį per Aukso ru
man tenka nešt lig žemės krašto...
denį bei Šerkšno sidab
rą į nedažnai žmogaus
Toks mažas aš, dangau, toks menkas —
amžiuje pasitaikančią
Kriokly šapelis, vėtroj smilga...
viršukalnę, nors keletą
O debesiai padangėj renkas,
akimirkų atsigrįžti į jo
o kęst ir vargt — dar ilga, ilga...
Paties kūrybinį žodį.
Ach, trokštu aš širdies guodėjos!
Sveikinimo žodžiai,
"Tu vienas, vienas!" kužda vėjas...
palydėti nuoširdžių ir il
gų plojimų, buvo tokie:
O, motin mano, ar girdi tu,
"Brangus Poete, Gar
kaip rauda tavo kūdikėlis?...
bingasis Kanauninke, už
"Aš čia, mažyti", ji sakytų —
dailųjį žodį, už tiesų ir
ir dingtų skausmas kaip šešėlis...
atvirą žodį, už kūrėjo
Bet Jos nebėr... Kiek kartų lapais
ieškojimus, nerimą ir
jau barstė medžiai tylų kapą...
kančią, už nuovargio ne
rodančius darbus lietu
O jo viršuj svajingi dangūs;
vių
tautai — mes jun
linguoja medžiai, gėlės juokias;
giamės
į Tamstos gim
saulutės aukso liejas bangos;
tadienio
šventę mylin
alpiai lakštutė svają suokia...
čiom širdim! Ir tom pa
Ir priešais džiaugsmo okeaną
čiom mylinčiom širdim
toks vienas aš, o Dieve mano!...

PORA VALANDŲ SU POETU
KAN. MYKOLU VAITKUM
Kultūrinis subatvakaris, surengtas spalio 19
d. Bostone, ALTS-gos
dailiuose namuose, buvo
skirtas susitikimui su po
etu kan. Mykolu Vaitkum
prisimintas jo 85-sis
gimtadienis.
Sukaktuvininkas atvy
ko pas mus iš savo Tai
kos slėnio, su gausiu bū
riu Bostono lietuvių po
rą valandų paviešėjo,
daugelį pats pasveikinda
mas ir pakalbindamas.
Ir mes atsigrįžkim į sa
vo brangųjį rašytoją
nors vienu kitu mirks
niu.
Mistiniame sode,bėkitų žmonių apibūdinimų at
simindamas ir savo jau
nas dienas, poetas Myko
las Vaitkus rašo:
"1899 metais, moky
damasis rusų literatū
ros istorijos, vieną kar
tą paklausiau save patį:
ar sugebėčiau bent kokį
eilėraštį parašyti, kaip
kad, sakysim, Puškino
laikais visi moksleiviai
literatūros klasėj turė
davo kaip rašto darbą pa<
rašyti kokį eilėraštį?...
Tačiau apie ką dainuo
ti?... Beje, kaip tik bu
vau neseniai susižavėjęs
Fritjofo Nanseno kelio
ne į šiaurės arktiką. Tad
ar begali būti tinkamesr
nis siužetas?... Sulip
džiau rusiškai eilėraštį
ir manau: nekoks išėjo...
o ir sunku besą kurti!
Dar bandžiau vieną-antr
rą trumputį... Įsitiki
nau, eilėraščio griau
čius ir aš begalįs suda
ryti, bet jau ir anuomet
jauste jaučiau, jog tuose
griaučiuose įkūnyto bei
įdvasinto grožio nėra, ir
juos visai užmiršau, o
naujų berašyti visai nebebandžiau, nes, atrodė,
ne man tai lemta".
Nuo 1899 prabėgo 69neri metai, gerokai dau*
giau negu du trečdaliai
amžiaus, apkrauti palai
mos, laimėjimų džiaugs*
mo, skaudžių praradimų
ir sunkiai bepakeliamo
sopulio. Tame erdvia
me laiko tarpe įvyko tai,
kuo pats Mykolas Vait
kus savo jaunatvėj neti
kėjo: lietuvių grožinėn
literatūron jis įžengė
kaip poetas lyrikas ir sa
tyrikas, kaip dramatur
gas, epikas, beletristas,
atsiminimų rašytojas ir
vertėjas. Mykolo Vait
kaus kūrybiniai darbai
— autentiškas ir savai
mingas žodis, visada ne<
rimo persmelktas, ieš
kantis ir atrandantis, nusiplieskiąs giedra ir
žmogaus vidine šilima,
o kartais alsuojantis
vienišumo ir kančios
varsom. Tokis tas žodis
visuose Myk. Vaitkaus
raštuose, bet ypač išryš*
kėjęs ir brandus jo poe
zijoj.
Daugelis lietuvių ra
šytojų skendi patamsy,
nes mes labai stokoja
me savo grožinės lite
ratūros gilesnių studijų;
visa eilė autorių iki šiol
minimi tik apgraibom,
o kartais net ir tenden
cingai; viena rašytojų
karta nejungiama su ki
tom kartom, lyg mūsų
dailusis žodis turėtų vis
iš naujo gimti • ••
Šykštūs
šviesos
pluošteliai iki šiol tepalietė ir poeto Myk.
Vaitkaus kūrybą. O jis
akylesnio dėmesio nu
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linkime: tegu dar metų tis Bostone praėjo per
metus kūrybos sparnai pildytoj salėj. Dalyvių
dega dvasios giedra ir tarpe matėsi ne tik mū
jaunumu!"
sų šviesuomenė, vyres
Sveikintojų eilė nebu nio amžiaus žmonės, bet
vo ilga: LB Bostono Apy ir gausus būrys liėt. stu
gardos pirm. inž. Sku- dentų. Reti svečiai buvo
džinskas poetui Myk. p. Skučai iš New Jersey
Vaitkui įteikė sukaktuvi ir meno kritikas St. Goš
nių metų medalį už nuo tautas su žmona ir sū
pelnus Lietuvai, raštais neliu, pradėjęs dirbti
pasveikino LB Kultūros žinomoj Wellesley kole
klubas, Korp! Neo-Lithu gijoj, galima sakyti, Bos
ania Bostono padalinys, tone.
o Lietuvos atstovas J. Ka-*
Lapkričio 16 d. kult*
jeckas iš Washingtono, subatvakaris yra skir
D.C. savo laišku,berods tas Vydūno 100 metų gi
išsakė daugumos lie mimo sukakčiai paminė
tuvių linkėjimus Sukak ti. Paskaitą skaitys p.
tuvininkui.
Aldona AugustinavičiePoeto Myk. Vaitkaus nė iš Clevelando, Ohio.
kūrybą, kuriai kult, su
St. S.
batvakary daugiausia lai
ko buvo skirta, skaitė
Rita Ausiejūtė (penkis BOSTON
eilėraščius),
Birutė
Vaičjurgytė (septynis ei KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
lėraščius), Jurgis JaLietuvos kariuome
šinskas (pluoštą atsimi
nės
atkūrimo šventės mi
nimų apie Žvaigždės
nėjimas
Bostone įvyks
dukteris),
Raimundas
ta
1968
m.
lapkričio 10
Žičkus (ištrauką iš Tva
d.
(sekmad.)
sekančia
no); skaitytojus auto
tvarka:
riaus žodžiais jungė šių
Sekmadienį 10 vai. ry
eilučių rašytojas St.
to
Šv. Petro lietuvių pa
Santvaras.
Skaitymus
rapijos
bažnyčioje pa
baigė ispanų muzikos ga
maldos
už
žuvusius Lie
balu fortepionui B. Vaič
tuvos
laisvės
kovose: sa
jurgytė, su įsijautimu sa
vanorius
kūrėjus,
par
vo uždavinį atlikdama. Ir
tizanus
ir
visus
karius.
visi keturi skaitytojai ne
tik atskleidė pluoštą
Lietuvių klubo III aukš
Myk. Vaitkaus kūrybos to auditorijoje 3 vai. po
grožio, bet ir pasirodė pietų iškilmingas šven
kaip talentingi dailiojo tės minėjimas. Kalbės
žodžio skaitytojai.
Vliko vicepirm. Juozas
Jubiliatas kan. Myko Audėnas.
las Vaitkus, vakaro pro
Meninę minėjimo pro
gramą baigdamas, nuo gramą išpildys Worcesširdžiai pasidžiaugė sa terio lietuvių muzikos ir
vo raštų skaitytojais, ku dainos ansamblis.
rių daugumas (R. AusiePo iškilmingo minėji
jfltė, B. Vaičjurgytė, R.
mo
bus vaišės ir šokiai
Žičkus) buvo iš jaunimo
grojant
Worcesterlo
tarpo. "Kol mylėsim sa
skautų
jaunimo
orkestvo lietuvišką žodį, — jis
L.V.S.
Ramovė
Bosto
tarė, — tol išliksim geri
no
sk.
valdyba
visus
lie
lietuviai".
tuvius
maloniai
kviečia
Poeto Myk. Vaitkaus
85 metų gimimo sukak minėjime dalyvauti.

STEFANIJOS RŪKIENĖS
"VERGIJOS KRYŽKELIUOSE“
Daugelis nekantriai laukia ir teiraujasi, kada knygų
rinkoje pasirodys Stefanijos Rūkienės, Sibiro kankinės,
išgyvenimų ir prisiminimų knyga. Pirmoji dalis, pava
dinta "Vergijos kryžkeliuose”, jau atspausdinta ir atiduo
ta knygrišyklai. Knyga, su žurn. Emilijos čekienės įva
du, dail. Alg. Muliolio aplanku ir dail. Vidos Stankuvienės
teksto iliustracijomis, turės 443 psl. teksto ir vėliausiai
už poros savaičių bus galima gauti Dirvos redakcijoje,
6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103. Netrukus po
to ji bus gaunama ir. pas vietinius knygų platintojus.
Knygos kaina 5 dol., kitais viršeliais 6 dol. Norintieji
įsigyti ją kaip galint greičiau, prašomi užpildyti žemiau
dedamą atkarpą ir su pinigais ar čekiu tuojau pat atsiųsti
Dirvai. Užsakymai bus pildomi pagal jų gavimo eilę. Pir
miesiems užsisakiusiems knyga bus išsiųsta š. m. lap

kričio 15 d.
Kietais viršeliais knygos įrišimas gali užsidelsti dar
apie porą savaičių. Jų kiekis leidžiamas ribotas, todėl no
rintieji knygą su kietais viršeliais prašomi itin paskubėti,
kad jiems galėtume tokią knygą rezervuoti. Jeigu tokių
pageidaujančių susidarytų daugiau, negu leidėjų buvo
pramatoma, gali tekti dalį kartotiniais viršeliais egz. per
rišti kietais. Todėl tokių egz. kaip galint skubesnis užsi
sakymas ypatingai pageidaujamas.
Prenumeruokimės Stefanijos "Vergijos kryžkeliuose”
sau perskaityti ir turėti, įsigykime ją dovanoti savo arti
miesiems čia ir užsienyje. Skaudžiai išgyventa, vaizdžių
ir lengvu stiliumi parašyta Stefanijos Rūkienės knyga,
be abejo, bus daugiausiai ir plačiausiai skaitoma. Ji bus
geriausia ir kalėdinė dovana, štai jos užsakymo pavyzdys:

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

196 ... m............................d.

Siunčiu.......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”
(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.
.............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose”
(kietais viršeliais su aplanku), kaina 6 dol.

..............

Ta pačia proga prašau atsiųsti .............. egz. Giovannino
Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.
Mano adresas:

..............................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

■

Jie parinkti tų,
kurie geriausiai
Teisėjus pažįsta

■
Endorsed* by the

■

CLEVELAND
BAR
ASSOCIATION

■
■

■

FOR JUDGE
* jie remiami balsavimu visų
Cuyahoga County praktikuojančių advokatų.

OHIO SUPREME COURT

■ X
X

John M. Matthias*

Jan. 1, 1969 Term

Kingsley A. Taft*

Jan. 1, 1969 Term

COURT OF APPEALS

X
■X
■ X
X
■ X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
■X
X
X
X
■X
■

Joseph A. Arti*

Jan. 2, 1969 Term

■

Unexpired Term Ending
Feb. 8, 1971

Sumner Canary*

J. J. P. Corrigan*

Jan. 3, 1969 Term

Joseph H. Silbert*

Jan. 1, 1969 Term

Charles W. VVhite*

Feb. 9, 1969 Term

■

COMMON PLEAS COURT
John V. Corrigan*

Jan. 7, 1969 Term

Earl R. Hoover*

Jan. 4, 1969 Term

Harry Jaffe*

Jan. 6, 1969 Term

Blanche Krupansky
Ralph S. Locher

Jan. 2, 1969 Term

Harry T. Marshall*

Jan. 3, 1969 Term

Roy F. McMahon*

Jan. 8, 1969 Term

Joseph Nahrat

Jan. 9, 1969 Term

Leo M. Spellacy t

Jan. 9, 1969 Term

John T. Patton *

Jan. 1, 1969 Term

E. M. Rose

Jan. 12, 1969 Term

Eugene J. Savvicki

Jan. 11,1969 Term
Jan. 5, 1969 Term

Herbert R. VVhiting*

Unexpired Term Ending
Feb. 8, 1973

JUVENILE COURT
Leo G. Chimo

■

Jan. 10, 1969 Term

Francis J. Taity*

X
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Jan. 1, 1969 Term

* Dabar esantieji
t Mr. Nahra ir Mr. Spellacy, tai pačiai vietai, yra
lygiai rekomenduojami.
Robert G. McCreary. Jr., Chairman
1144 Union Commerce Bldg.. Cleveland, Ohio

Ctip and Take With You to
Your Voting Booth

■■■■■■■■■■■■H

DIDĖJA TAUTYBIŲ
PARAMA NIXONUI
United Citizens for
Nixon-Agnew centrinis
komitetas Washingtone
paskyrė žymų tautybių
veikėją, Cuyahogos aps
krities
kontrolierių
Ralph J. Perk Ohio tau
tybių komiteto už NixonAgnew pirmininku. Rug
sėjo 25 d. tautybių at
stovų susirinkime pirmi
ninkas Ralph J. Perk pri
ėmė ir patvirtino šios
sudėties Ohio lietuvių ko
mitetą už Nixon-Agnew:
J. Malskis, pirmininkas,
J. Stempužis, sekreto
rius; adv. A. Širvaitis,
profesionalų k-to pirmi'ninkas; R. Premeneckienė, moterų k-to pirmi
ninkė; D. Orantaitė, jau
nimo k-to pirmininkė ir
Ohio pietinės srities kto pirmininkas kun. G.
Sabataitis, S.J.
Į šiuos komitetus pa
dėti Nixon-Agnew rinki
mų darbuose įsijungė:
R. Kubiliūnaitė, A. Ruk
šėnas, G. Sniečkus, T.
Idzelytė, R. Butkus, T.
Neimanaitė, A. Idzelis,
R. Širvaitytė, A. Razgaitis, D. Orantaitė (jau
nimo k-tas). M. Apanienė, I. Bublienė, D. Gatautienė, S. Mačienė, L.
Nagevičienė, A. Neima
nienė, P. Orantienė, K.
Sadauskienė, V. Trimakienė, O. Žilinskienė, E.
Malskienė, A. Stempu
žienė (moterų k-tas),
adv. A. Širvaitis, Dr. J.
Mačys, Dr. Z. Sabatai
tis, Dr. J. Stankaitis,
Dr. V. Stankus, kun. G.
Sabataitis, inž. D. Ieš
mantas, inž. R. Kudukis, inž. V. Matas, Dr.
S. Matas (profesionalų
k-tas).
Ohio tautybių k-to pir
mininkas R. J. Perk
kviečia visas tautybes
organizuotis į įvairius
junginius už Nixon - Agnew, kad kuo didesnis są
jūdis būtų sukeltas už tau
tybių remiamus kandi
datus.
(s)

■

■
■

KANDIDATAI
PRAŠO PARAMOS
EUGENE J. SAVVICKI, Cle
velando Miesto Teismo teisė
jas per 6 metus, buvęs Ohio
seimelio atstovas, dabar de
mokratų kandidatas Į apskri
ties Common Pleas teismą, pa
reiškė: "Pagarba įstatymams ir
tvarkai privalo pirmiausia pra
sidėti namie". Jis stovi už
griežtą įstatymų vykdymą, kaip
jis savo veikloje Katalikų šei
mų ir Vaikų organizacijoje sėk
mingai vykdo. Teisėjas Sawicki toms naujoms pareigoms re.
miamas Cleveland Press, Plain
Dealer, Clevelando AFL-CIO,
Cleveland Bar
Association,
Cosmopolitan Democratic League ir daugelio tautinių grupių.
CHARLES A. VANIK, kandididatas { Kongresą 22-me distrikte, buvo išrinktas Kongresan iš kito distrikto, kuomet
John F. Kennedy buvo prezi
dentu. Jis yra demokratų kan
didatas. Jis taip pat artimai

PLANINGAS TAUPYMAS
Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

UNITED CITIZENS
FOR NIXON-AGNEW

HEADQUARTERS • WILLARD HOTEL,
WASHINGTON, D.C. 20004

NATIONALITIES DIVISION
VIENINGAI BALSUOKIME UŽ NIXON!
"Amerikos prezidentui reikės tapti tikru laisvės ir taikos gynėju... ir rasti bū
dų laimėti karą ir užtikrinti laisvę visoms tautoms”, yra pasakęs prezidentinis
kandidatas RICHARD NIX0N.
žinodami jo tvirtą antikomunistinį nusistatymą, esame giliai įsitikinę, kad kal
bėdamas apie laisvę visoms tautoms, Nixon pirmiausiai kalbėjo apie pavergtos
Lietuvos ir kitų sovietų okupuotų kraštų laisvę.

Jo dinamiška asmenybė, gili politinė ir valstybinė patirtis bei geležinis ryžtas
pasukti JAV užsienio ir vidaus politiką į garbingą ir be kompromisų tautų lais
vės kelią, į stabilų krašto gerbūvį ir demokratinio proceso būdu priversti vi
sus piliečius tolygiai gerbti krašto įstatymus ir tvarką, nuoširdžiai tikina mus,
kad vienintelis kandidatas į prezidentus, už kurį visi lietuviai turėtų balsuoti, yra
RICHARD NIXON.
Visos tautybės, jungdamosios kovai prieš komunizmą, vieningai remia Richard
Nixon. Jo rankose yra mūsų ir kitų pavergtųjų kraštų laisvės vilties žiburys!
Lietuviai, lapkričio 5 balsuokime už RICHARD NIX0N!
OHIO LIETUVIŲ KOMITETAS UŽ NIXON-AGNEW

J. Malskis, pirmininkas
J. Stempužis, sekretorius
Kun. G. Sabataitis, S. J., Ohio pietinės srities k-to pirmininkas
Adv. A. Širvaitis, Profesionalų k-to pirmininkas
R. Premeneckienė, Moterų k-to pirmininkė
D. Orantaitė, Jaunimo k-to pirmininkė

dirbo su Robert J. Kennedy
šiam esant Senate, iki jo nužu
dymo. Vanik remia gerinimą so
cialinės apdraudos programos
ir pakėlimą darbininkams minimum algų.
Viena jo didelių pastangų yra
pravesti federalinės valdžios
priežiūrą vandenų, kurie dkbar beviliškai užteršti upėse
ir ežeruose.
ALBERT S. PORTER yra
Cuyahoga apskrities inžinie
rium 21 metai. Jo {staiga veda
statybą, atstatymą ir taisymą
kelių ir tiltų 1200 mylių vieš
kelių dvidešimtyje miestų ir 38
miestelių apskrityje. Porter
taip pat yra pirmininku Cuya
hoga Apskrities demokratų par
tijos. Jis dažnai remia lietuvių
reikalus.
TEISĖJŲ
kandidatų eilėje
yra BLANCE KRUPANSKY, {
apskrities Common Pleas Court
Iki šiolei ji eilę metų tarnavo
teisėja Clevelando miesto teis
me. Artima lietuviams vengrų
tautybės veikėja ir advokatė.
GEORGE W. VVHITE yra kan
didatas {teisėjus Common Pleas
Court terminui, kuris baigsis
1970 m. gruodžio 31. Jis iki šiol
tarnavo {vairiuose teismų pata
rėjų pareigose. J| remia, be ki
tų, ir tautinės grupės.
CLEVELAND BAR ASSOCI
ATION, teisininkų organizacija,
patiekia ilgą sąrašą kandidatų {
teisėjus: Ohio Supreme Court,
Court of Appeals, Common
Pleas Court ir Juvenile Court,
prie jų pažymėta jų tarnybos
terminai.

KEEP CHARLES A.

VANIK
IN CONGRESS

LB PARENGIMAS
LB East Chicagos
Apylinkės valdyba lap
kričio 9 d. (šeštadienį)
7 vai. vakaro, Šv. Pran
ciškaus (lietuvių) pa
rapijos salėje, ruošia
koncertą-balių. Progra
mą atliks solistė D. Kučėnienė ir pianistas M.
Motiekaitis.
Po programos karš
ta - skani vakarienė ir
šokiai, grojant geram
(čigonų) orkestrui. Visi
artimesnių ir tolimes
nių apylinkių lietuviai
kviečiami gausiai atsi
lankyti į šį parengimą ir
paremti lietuvių bendruo
menės pastangas bei už
mojus. Tenka pastebėti,
kad tokio pobūdžio pa
rengimas šiais metais
yra paskutinis. Tad nepraleiskime progos ir vi
si dalyvaukime.

JUNGTINIŲ TAUTŲ
DIENA
Kiekvienais
metais
miesto vadovybės pas
tangomis minima Jung
tinių Tautų Dieną. Šiais
metais minėjimas įvyks
lapkričio 10 d. Washingtono gimnazijos audito
rijoje. Pastarųjų poros
metų bėgyje, tarpe kitų
tautinių grupių, pasiro
dė ir lietuviai su tauti
niais šokiais. Šiais me

tais yra organizuojama
gimnazijų mokinių tar
pe konkursiniai rašiniai
apie etninių grupių įna
šą į miesto gyvenimą.
Šiame konkurse numato
ma dalyvaus netoli po
ros desėtkų ir lietuvių
kilmės gimnazistų. Jų
rašiniams įvertinti su
daryta jury komisija iš
lietuvių kilmės gimna
zijos mokytojų. Už ge
riausius rašinius yra pa
skirtos 3 premijos: I —
25 dol., II — 20 dol. ir
III — 15 dol. Premijoms
pinigus sudėjo vietos or
ganizacijos:
lietuvių
bendruomenė,
tautinė
sąjunga, demokratų ir
pasilinksminimo klubai.
Visam šiam reikalui va
dovauja ilgametis ALT
skyriaus pirm. Albertas
Vinickas.
OLIO MINĖJIMAS
ALT S-gos East Chi
cagos skyriaus valdyba
š.m. gruodžio 1 d, ren
gia Antano Olio dešim
ties metų mirties sukak
ties minėjimą.
Paskaitą apie A. Olio
gyvenimą ir veiklą skai
tys žurnalistas Vytautas
Kasniūnas.
(aj)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Vanik for Congress Comm.,
Thos. G. VVestropp, Chm.
2527 Rubyvale.

EXPERIENCED
LABOR FOR STEEL WAREHOUSE
ENI’ERIE.NCED LABOR ONI.Y FOR SLITTING AND
J’ROCESSING I.1NES FOR HEAVY STEEL COILS.
OVERT1ME AVAILABI.E. ENCELLENT WAGE
SCAI.E AND FRINGE BENEFITS,

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

5%

EAST CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Mokamas už vienu metu taupymo
lakštus nuo išdavimo datos.

Michigan Metai Processing Corporation
6650 Mt. Eilioti. Detroit, Mich.

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

A\

I.<}1 \l. OI’I’OIOIMIY

I MI’l.OV I lt
i 108-110*

PRODUCTION WORKERS
ULU IMI
mutml

rtp»

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
fer .JK^/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

SM'ICS

Malė
Wood VVorking and Plastic
We Will Train You
Good Pav and Good Benefits

JONĖS & V1N1NG, INC.
108 Savvtęlle Avė., Brockton, Mass.
Mr. Ward or Mr. Uolines
(107-113*

-
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NEBALSUOKITE UŽ
GEORGE WALLACE!

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

JEI NORITE riaušių, plėšikavimų, prievartavimų, padegimų — NE
BALSUOKITE UŽ WALLACE!
JEI NORITE federalinės valdžios kišimosi į valstijų vidaus reikalus,
privatinių nuosavybių reikalus — NEBALSUOKITE UŽ
WALLACE!
JEI NORITE kad jūsų vaikus mokyklon vežiotų iš vieno miesto galo
į kitą prievartos integracijai — NEBALSUOKITE UŽ
WALLACE!

JEI NORITE komunistų įsigalėjimo gynybos įstaigose — NEBAL
SUOKITE UŽ WALLACE!
LIETUVIŲ KOMITETAS UŽ G. WALLA.CE:
DR. ALGIS MATULIONIS — pirm.
A. BENAS — sekr.
ir kiti, kurie prašo pavardžių neskelbti.

• Jonas Valys, senas tau
tininkas, ilgametis Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos pirmi
ninkas, po PLB seimo lan
kydamasis Clevelande, Sta
sio Astrausko ir dr. V. L.
Ramanausko lydimas ap
lankė Dirvos redakciją ir į
svečių knygą įrašė: "Dirva
gal vienintelis lietuvių laik
raštis, stovįs lietuviškų rei
kalų sargyboje ir tesirūpi
nąs mums visiems bendrai
siais reikalais. Valio Dir
va.'”
J. Valys yra bai
gęs Vytauto D. universitetą
Lietuvoje ir iki pasitrauki
mo į užsienį tarnavo Vidaus
Reikalų Ministerijoje. Įsi
kūręs
Australijoje
buvo
vienas pirmųjų įstojęs į
Vilties Draugiją ir visą lai

ką remiąs Dirvą.
Viešėdamas Clevelande,
J. Valys aplankė Preziden
to Antano Smetonos kapą
ir Lietuvių Kultūrinį Dar
želį.

TURĖKITE SAVO ŽMOGŲ KONGRESE
Pianistas ANTANAS SMETONA, neseniai grįžęs iš Europos,
kur turėjo visą eilę sėkmingų koncertų ir susilaukė iš anglų ir vo
kiečių kritikų gražiausių atsiliepimų, šį sekmadienį, lapkričio 3 d.
8 v.v. Cleveland Music School Settlement koncertų salėje, 11125 Magnolia Dr., duos piano rečitalį,išpildydamas JosephHaydn,Ludwigvan
Beethoven, Frederic Chopin, Robert Schumann ir Igor Stravinsky
kūrinis. Koncertą globoja Amerikos lietuvių koservatorių klubas.
Visi lietuviai maloniai kviečiami į šį koncertą atsilankytu
(sk)

• Moteris, atvykusi porai
bėtoju Ralph J. Perk.
Gražiausia šio vakaro mėnesių iš P. Amerikos,
dalis buvo Vysk. Valan mielai sutiktų lietuvių šei
čiaus lituanistinės mo moje būti slauge prie ligo
kyklos kanklių orkestro nio. Skambinti 486-3531.
"Aukuras" programa, di
riguojant Onai Mikulskie REIKALINGA MOTERIS
nei. Kanklių orkestrą su Valymui kambarių, 1 die
darė 14 mergaičių ir trys ną savaitėje, penktadieniais.
berniukai, kontrabasai, Netoli Shaker Rapid.
kurie pirmą kartą taip
Telef. 751-8461.
(108-109)
ryškiai pasirodė.< Daly
viai jaunimo programa
maloniai gėrėjosi.
VYRAI DIEMAKERS
Linksmas balius užsi
Patyrę, moderniškam, progre
tęsė iki vėlumai.
(k) syviam toolroom darbui. Gera

• Viktoro Banaičio kūri
nių koncertas, skirtas kom
pozitoriui pagerbti, įvyks
gruodžio 7 d., 8 vai. vakare,
Cleveland
Music
School
Settlement salėje.

alga, priedai ir darbo sąlygos.
Dienos ir nakties pamainoms.
Viršvalandžiai.
COLUMBIA METAL
STAMPING DIVISION
11900 Harvard Avė.

"Vienatinis būdas parodymui, kad jis rūpinasi jūsų

reikalais yra, kaip jis balsuoja

CONGRESSMAN

CHARLES A. VANIK
balsavo

YES už MEDICARE
(Jo oponentas balsavo NO)

CHARLES A. VANIK RŪPINASI ŽMONIŲ REIKALAIS
Vanik įor Congress Committee, Thos. C. VVestropp, Chm., 2527 Rubyvale

PATARNAU
TOJOS
Naktimis. Turi būti virš
18 m. Nuo 5 po pietų iki
2:30 ryto. Sveikatos ir li
goninės priedai, maistas,
kredito
unija,
atostogos.
Kreiptis asmeniškai nuo 2
iki 4 vai. po pietų.
BR0WN DERBY
SKYWAY

RENGIA PIETUS
Šį sekmadienį, lapkri
4998 Rocky River Drive
(108-109)
čio 13 d., po sumos šv.
Jurgio parapijos salėje
(108-109)
Vysk. Valančiaus lit.
IŠNEŠIOTOJAI
mokykla
rengia
pietus.
VYRAI
DIE
REPAIRMEN
SMAGUS VAKARAS
Turi būti virš
Visi kviečiami atsilanky Patyrę, moderniškam, progre 18Naktimis.
m. Nuo 5 po pietų iki
Lithuanian
Village ti, skaniai pavalgyti,pa syviam toolroom darbui. Gera 2:30 ryto. Sveikatos ir li
spalio 19 d. turėjo savo bendrauti ir tuo pačiu pa alga, priedai ir darbo sąlygos. goninės priedai, maistas,
ir nakties pamainoms.
metinį balių Lietuvių sa remti lietuvišką mokyk Dienos
kredito
unija,
atostogos.
Viršvalandžiai.
lėje. Dalyvavo didokas lą.
COLUMBIA METAL
Kreptis asmeniškai nuo 2
skaičius senųjų lietuvių
STAMPING DIVISION
iki 4 vai. po pietų.
11900 Harvard Avė.
ir naujųjų, kurie daugu
• Ralfui stambesniom su
BR0WN DERBY
(108-109)
moje jau sudaro Lithua mom aukavo:
SKYWAY
nian Village ir Lietuvių
Ona Rumbutienė $50.00,
4998 Rocky River Drive
• Apdraudos reikalais ge
(108-109)
Salės B-vės ir Lietuvių E. ir Alf. Steponavičiai —
riausius
patarnavimus
gath
$25.00,
Dr.
J.
Stankaitis
—
Klubo valdybas. Progra
mą pravedė p. Mačys;p. $20.00, D. ir V. Vinclovai ir site kreipdamiesi į Z. O"beINDŲ
lenį tel. 531-2211.
Dučmanas pristatė kal- VI. šniolis po $15.00.

MAZGOTOJAI

GERIEMS KELIAMS IR SAUGIEMS VIEŠKELIAMS
ILGAS PATYRIMAS PAREIGOSE!

PERRINKIT
COUNTY ENG1NEER

Kongrese.”

Naktimis. Turi būti virš
18 m. Nuo 5 vakare iki 2:30
v. ryto, šešios dienos savai
tėje. Sveikatos ir ligoninės
priedai,
maistas,
kredito
unija, atostogos. Kreiptis
asmeniškai 2 iki 5 v. po
pietų.
BR0WN DERBY
SKYWAY

MACHINE TOOL
DESIGNER
MACHINE TOOL
DETAILER
INTERNATIONAL

Skaityk ir platink
DIRVĄ
• Prieš atnaujindami sa
vo namų ai- automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami

V. Giedraičiui’tei. 944-6835.

MANUFACTURER.

Permanent salary position.
BIRMINGHAM AREA,

Call

J. FRANK or F. TAYLOR

313-566-3811
Eųual Opportunity
Employer
(106-109)

CENERAL BOX COMPANY — Corrugated box factory in Warren. Production vvorkera. Good conditions and
all (ringes. Steady nork and some
overtime for those who want to grow
and stay with a AAA-1 expanding
company. Phone or stop at GENERAL
BOX COMPANY, 13251 Stephens Dr.
(9V& Mile Rd. at Schoenherr), Warren, Mich. (313) 759-5000.
(105-110)

LATHE & TURRET LATHE OPRS.
Needed for fast growing middlesized company. Top rates, all fringes.
Steady non-seasonal employment.
PYLES INDUSTRIES INC.
28990 Wixom Rd., Wixom, Mich.
See Mr. Berkaw from 8 to 5
An Equal Opportunity Employer
(106-110)

INSPECTORS
DIE SETTERS

ROLL FORM
OPERATORS
ALL SHIFTS

APPLY

21650 Hoover Rd.
Warren, Mich.
(108110)

ELECTRIC MOTOR
REPAIR MAN
With good mechanical and electrical ability. Will train. Full
time. Apply—

J. C. ELECTRIC
MOTOR REPAIRS
13401 MT. ELLIOTT
313-366-6940
(108-112)

4998 Rocky River Drive
(108-109)

ALBERT S.

PORTER

ALBERT S. PORTER yra žmogus tu ilgu, sumaniu ir tinkamu patyrimu Cuyahoga Apskrities Inžinieriaus
ištaigoje. Jis buvo apskrities inžinierium 22 metus. Pirm to Jis 14 metu tarnavo vyriausiu inžinieriaus
padėjėju.
Porter vadovauja statybai, atstatymui, prižiūrėjimui ir taisymui kelią ir tiltų 1,200 mylių tęsinyje 20-Je
miestų ir 38 miestelių.
Savo ilgu laikotarpiu tose pareigose Porter numatė greitai besikeičiančią ateiti. Jis buvo pionierium viežkelių ir laisvakelių vystymo mūsų srityje, ir daugelis vieikelių ir laisvakelių, kuriais motoristai Šiandien
džiaugiasi, buvo Porterio sunkios pastangos dėka prlež daug metų.
Albert Porter kovojo apsaugojimui mokesčių mokėtojų nuo beverčių projektų taikomų padidinti
mokesčius. Jis dėjo pastangas apsaugoti mokesčius ką sumoka motoristai už gąsdiną ir leidimų biuruose.
Įrengimui Cuyahoga apskrityje geresnių kelių.
Albert S. Porter yra žinomas visame kraite kaip visokios tarpmiestinės transportacljos ekspertas, ir bu
vo patarėjas San Francisco Bay Area Rapid Transit vakarų kraite sistemą {rengiant. Jis taipgi yra nuola
tinis patarėjas Brotherhood of Railroad Trainmen’s bendrais masinio susisiekimo klausimais.

ENDORSED BY ALL MAJOR NEWSPAPERS, LABOR, CIVIC
GROUPS, AND THE CLEVELAND REAL ESTATE BOARD

PALAIKYKIT APSKRITIES PROGRESĄ

VOTE FOR ALBERT S. PORTER, TUESDAY, NOVEMBER 5TH
Porter for Engineer Committee, Geo. A. Green, Chm., 2706 Tonawanda, Rocky River, Ohio

VALYMUI
MOTERIS
R e s t o r ano

valgomam

kambariui.
Dienomis
ar
naktimis, šešios dienos sa
vaitėje. Turi būti virš 18 m.

Atostogos, sveikatos ir ligo
ninės priedai, maistas, kre
dito unija. Kreiptis asme
niškai nuo 2 iki 4 vai. po
pietų.

BR0WN DERBY
SKYWAY
4998 Rocky River Drive

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office: »•*««••
798 EAST 185th STREET
k
6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AV'ENUĘ

(108-109)

HELP WANTED MALĖ

HOME and

PRODUCTION VVORKERS
PRESS OPERATORS

REMODELING

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

LOANS
••••
INSURED SAVINGS

KORRECK MFG., INC.
32900 Dequindre, Warren, Mich.
1 block south of 14 Mile
(106-108)

W

Kraštas laukia naujos vadovybės!
Tik balsuodami už respublikonų partiją mes užtikrinsime taiką,
tvarką, saugumą ir sąžiningumą!

R. M. NIXON
PRESIDENT

R. B. OGILVIE

V. V. ADAMKUS

A. VADUKAS

GOVERNOR

TRUSTEE SANITARY
DISTRICT

JUDGE CIRCUIT COURT

ILLINOIS IR CHICAGOS LIETUVIAI!

BALSUOKIME VIENINGAI UŽ RESPUBLIKONU KANDIDATUS!
RINKIMAI PARODYS MŪSŲ POLITINĘ JĖGĄ!
ILLINOIS CITIZENS FOR OGILVIE AND ADAMKUS

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
Chicagoje, atsiuntė tris če
kius sumoje 150 dolerių
Dirvai paremti, kurią
su
dėjo:

Solistė Natalija Aukštuolienė įstojo į Vilties Drau
giją su 50 doleriu įnašu,
Aukštuoliai gyvena East

• Kazimieras Pocius, Di,*.
vos

generalinis

atstovas

Chicagoje ir veiklūs ALT
S-gos nariai, priklauso Lie
tuvių Bendruomenei, lietu
vių skautams ir yra E. Chi
cagos parapijos nariai.
Sol N. Aukštuolienė daž
nai talkina vietos organiza
cijų valdyboms, atlikdama
parengimuose meninę pro-

Pulk. KAZIUI BABICKUI
mirus, šeimai ir giminėms reiškiame gilią ir nuo
širdžią užuojautą

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Chicagos Skyriaus Valdyba ir Nariai

A. A.

Pulk. KAZIUI BABICKUI
mirus, p. MARTAI BABICKIENEI, dukrai GINTRAI

NARIENEI

su

šeima,

sūnui

inž.

RYTUI

skausmo valandoje reiškiame gilią užuojautą ir
kartu liūdime

D. L. K. Birutės Draugijos
Clevelando Skyriaus Birutietės

gramą. Ji yra dalyvavusi, ir
Clevelande, praeitais metais
Dirvos ruoštame baliuje, iš
pildydama programa. Daž
niausiai ji programas atlie
ka neimdama jokio atlygi
nimo, tuo padedama paren
gimus ruošiančioms organi

zacijoms.
Per K. Pocių savo įnašus
Vilties Draugijai padidino
po 50 dolerių.

Kazys Kasakaitis, žino
mas visuomenininkas, pen
sininkas, ir

Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris Chicagoje,

kuriam šiuo metu pirminin
kauja Kazys Kasakaitis.
Dirva ir Vilties Draugi
jos valdyba nuoširdžiai dė
koja gen. atstovui K. Pociui
ir Vilties Draugijos įnašus
padidinusiems ir naujai į
Draugiją įstojusiems. Ačiū.

• LIETUVIŲ SKAUTŲ
SĄJUNGOS 50-čio iškil
mingas minėjimas įvyks
lapkričio mėn. 3 d. 3 vai.
p.p. Jaunimo Centre
Chicagoje. Minėjimą ruo
šia skautininkų-ių Ramo
vė.
Sktn. V. Kasniūnas ir
R. Sokodolskis paruošė
įdomią programą, kuria
atsilankiusieji bus nuste
binti.
Lapkričio 2 d. (šešta
dienį) 6 vai. p.p., taip
pat Jaunimo Centre, ati
daroma skautų - dailinin
kų meno paroda, kurioje
dalyvauja: Kęstutis Zapkus, Bronė Jameikienė,
Vladas Vijeikis, Antanas
Rakštelė, Zita Sodeikienė, Birutė ir Kristina
Bulotaitės, Algis Trin
kūnas, V. Ramonis, R.
Mozeliauskas, Marčiu-

KAS BUS TAS LAIMINGASIS, kuris ateinančią vasarą galės pasinaudoti nemokamai p. Karaičių va
sarvietės "Gintaras", Union Pier, Mich., malonumais. Kaip žinoma, Dirva savo skaitytojams burtą ke
liu skiria daug dovanų, tarp kurių yra vienos savaitės atostogos "Gintaro" vasarvietėje. Be to, galima
dar laimėti mūsųžymiųjų dailininkų paveikslus ir kitokias dovanas. Nepamirškite užpildyti Jums pasiųs
tą lapelj ir su auka grąžinti Dirvai.

lionienė, J. Daugvila, D.
Augienė su savo vyro a.
a. Pauliaus Augiaus pa
veikslais ir Vanda Balukienė.
L.S.S-os Jubiliejinių
Metų iškilmingo minėji
mo programoje dalyvau
ja sol. Nerija Linkevi
čiūtė, vyr. skautė išraiš
kos šokio šokėja Kris
tina Žebrauskaitė ir
"Kernavės" tunto skau
čių oktetas.
įdomioje formoje bus
pristatyti žiūrovams L.
SS-os įkūrėjas-pirmininkas v. sktn. P. Jurgėla, Tarybos pirminin
kai, Vyriausieji skautininkai-ės ir visi kurių
dėka ir pasišventimu po
skautiškąja vėliava turi
me susispietusio tiek

DIRVAI AUKOJO
J. Guzulaitis, Omaha....... 2.00
J. Radas, Livonia............... 3.00
K. Arnastaitė, Bayonne ... 5.00
P. Babickas, Worcester .. 5.00
A. Simutis, Laurelton .... 10.00
S. Jurgutavičienė, Euclid 5.00
T. Papartis, Chicago....... 3.00
T. Mečkauskas, Lansing .. 5.00
J. Žmuidzinas, L. A........ 10.00
K. Veikutis, Detroit.......... 2.00
J. Vinciūnas, Chicago....... 5.00

daug lietuviško jaunimo.
Skautininkų-šių Ramovė kviečia netik sąjungai
priklausančius, bet visą
lietuvišką visuomenę at
silankyti lapkričio mėn.
2 d. 6 vai. p.p. į daili
ninkų parodą ir lapkričio
3 d. 3 vai. p.p. įiškilmingą minėjimą, Jaunimo
centre.

A . Vaikšnora, Cleveland 10,00
J. Kriaučiūnas, Toledo ... 10.00
S. Dalius, Hamilton ....... 4.00
A.S. Trečiokas, Orange 10.00
A. Repcys, Hamilton....... 2.00
J. Budrienė, Strongsville 1L.00
P. PetruŠaitis, Racine ... 5.00
A. Gantautas, Bridgeport 3.00
V. Kožica, Libertyville 10.00
A. Vitkus, Harrison ....... 5.00
T. Bartkus, Samia.............5.00
L. Griniūtė, Chicago........ 10.00
J. Liaukus, Woodhaven.......3.00
V. Lozoraitis, Linden....... 10.00
P. Mikoliūnas, Cleveland ..5.00
L šešplaukis, L. A............. 2,00
B. Gediminas, L. A........... 10.00
V. Dabrila, Worcester......2.00
J. Adomaitis, Chicago....... 2.00
K. Avižienis, Chicago........ 1.00
G. Dragūnas, Phila.............. 3.00
S. Pladys, Cleveland....... 10.00
A. Dilba, Philadelphia..... 4.00
V. Blinstrubas, Cleveland 10.00
V. Numgaudas, Chicago .. 10,00
J. Jurkūnas, Chicago......10.00
L. Almario, Lockport ... 4.00
J. Žostautas, Riverdale .. 10.00
V. Mieželis, Chicago ...... 5.00

A. A.
Pulk. KAZIUI BABICKUI
mirus, jo sūnų RYTĄ ir visus artimuosius giliai
užjaučiame

Motiejūnų šeima

Pulk. KAZIUI BABICKUI
mirus, jo žmonai MARTAI, dukteriai GINTRAI
su šeima, sūnui RYTUI ir broliui PETRUI reiš

kiame kuo širdingiausią užuojautą ir kartu liū

dime

Povilas Babickas ir duktė Zita

Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti j L.S.T. Korp!
Neo-Lithuania į5 m. sukaktuvinę
METINĘ ŠVENTĘ,
1968 lapkričio 9 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo Centro salėje,
5620 So. Claremont Avė., Chicago, III.
Apie Jūsų dalyvavimą prašome pranešti iki š. m.
lapkričio 5 d. Mečiui Šimkui, 4259 So. Maplemood Avė.,
Chicago, III. 60632. Telef. 254-7450.
Visi korporantai(ės) dalyvauja su spalvomis.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje

ŠVENTĖS PROGRAMA
a. 10 vai. ryto pamaldos už mirusius korporacijos
narius Jėzuitų koplyčioje.
b. Po pamaldų lankymas mirusiųjų korporantų kapų
šv. Kazimiero kapinėse.
c. 7:30 v. vai. iškilminga Korp! Neo-Lithuania sueiga
ir junjorų kėlimas į senjorus.
d. Vakarienė ir šokiai.
(šokiams gros Korp! Neo-Lithuania orkestras).
Šventės ir vakarienės išlaidoms padengti aukojama:
studentai — $3.00
visi kiti — $5.00

