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VAKARU VOKIETIJOS PARLAMENTO
RINKIMŲ GALIMYBĖS M- SAR0ENe

Lapkričio 19 d. įvyks 
laisvosios Vokietijos par
lamento, vokiškai vadi
namo Bundestag, rinki
mai, Jie yra labai svar
būs ne tik vokiečių tau
tai, bet ir visam pasau
liui. Nuo jų vaisių pri
klausys laisvosios Vokie
tijos ateitis. Todėl su
prantama, kad rinkiminė 
propaganda šį kartą daug 
karštesnė ir smarkesnė. 
Jau dabar ji yra pakanka
mai karšta, o per pasku
tines tris savaites dar la
biau pagyvės.

Politikos moksle išdy
go naujas terminas — fu
turologija. Tai politinės 
ateities suvokimas. Ar 
galima politinę ateitįtiks- 
liai numatyti, tai didelis 
klausimas. Tačiau, re
miantis realiais davi
niais, apie ją svarstyti 
yra įmanoma. Nebūda
mas futurologu, pabandy
siu Vokietijos parlamen
to rinkimų galimybes nu
šviesti.

Nors rinkimams užsi
rašė net 9 vokiečių par
tijos, tačiau lemiamą žo
dį tars dvi pagrindinės: 
socialdemokratai ir 
krikščionys demokratai. 
Socialdemokratų talki
ninkai yra liberalai 
(FDP), o krikščionių de
mokratų — krikščionys 
socialai (CSU).Socialde
mokratų ir krikščionių 
partijoms nepajėgiant pa
siekti absoliutinės dau
gumos, liberalai,.nors ir 
negausūs, vaidina didelį 
vaidmenį. Per praeitus 
rinkimus G. Kiesinger, 
buvęs kancleris, vedė 
propagandą sunaikinti li
beralų grupę, tačiau jam 
nepasisekė. Šį kartą R. 
Barzel, krikščionių de
mokratų kandidatas į 
kanclerius, laikosi kitos 
taktikos: viešai perdaug 
liberalų nepuola, bet ban
do juos suskaldyti ir su
silpninti iki maksimumo.

Socialdemokratų lai
mėjimas priklausys nuo 
liberalų laimėjimo. Nors 
Vokietijos socialdemo
kratai tolimoje perspek
tyvoje siekia to paties 
tikslo, kaip ir krikš
čionys demokratai — ab
soliutinės daugumos, ta 
čiau jie gerai žino, kad 
šiemet jie vieni to tikslo 
negali pasiekti. Todėl jie 
viską darys, kad išgel
bėtų liberalus ir kartu su 
liberalais laimėtų silpną 
daugumą. Pagal Vokieti
jos rinkimų įstatymąpar 
tija, kuri siekia patekti į 
parlamentą, turi surinkti 
5%'visų balsų. It praeitą 
parlamentą liberalai lai
mėjo 5,8% balsų. Jie par
lamente turėjo 31 atsto
vą. Per trejus metus dėl 
Rytų politikos nesutari
mų liberalai neteko 6 at
stovų, kurie ne tik pasi
traukė iš partijos, bet ir 
perėjo į CDU ar CSUna
riais ar hospitąntais. So
cialdemokratai per pra
eitus parlamento rinki
mus laimėjo 42,7% balsų 
ir 237 atstovus, krikš
čionys demokratai kartu 
su socialais 46,1% balsų 
ir 250 atstovų. Išeinant 
iš šių davinių, tenka

svarstyti šias būsimo 
parlamento galimybes :1) 
liberalai gali nelaimėti 
5%. Šiuo atveju, krikš
čionys demokratai ir so
cialai gali laimėti ab
soliutinę daugumą. 2) 
Socialdemokratai ir li
beralai gali laimėti kar
tu apie 47%, b krikščio
nys demokratai ir soci
alai taip pat 47 ar 48%. 
Tuo atveju bus parla
mento vėl silpna daugu
ma.

Šiomis dienomis Vo
kietijoje įvyko dviejų 
kraštų: Heseeno ir Nie- 
dersachsen (centras Han 
noveryje) savivaldybi- 
niai rinkimai. Juose da
lyvavo apie 8 milijonus 
rinkikų. Būdinga, kad 
šiuose rinkimuose libe
ralai neteko 4% balsų. 
Tiesa, Hessene jie surin 
ko 6,4%, O Niedersach- 
sen — 5,2%. Tačiau, tu
rint galvoje, kad šitie du 
kraštai yra palankiausi 
socialdemokratams ir 
liberalams, tenka spręs 
ti, jog liberalai ir per 
būsimus parlamento rin
kimus gali netekti labai 
daug rinkikų. Liberalai 
šių trijų metų būvyje ne
bepasiekė 5%kraštųpar- 
lamentų (Landestag) rin - 
kimuose: Schlesswig - 
Holstein, Saarland, Nie- 
dersachsen. Kituose Vo
kietijos Landestag rinki
muose liberalai vos ne 

vos peršoko 5% ribą. Tai 
gi, liberalams bus labai 
rizikingi šie parlamento 
rinkimai. Nors liberalų 
partijos suvažiavime, 
šiomis dienomis įvyku
siame Freiburge, buvo 
rodomas didelis partijos 
vieningumas, triumfuoja
mas optimizmas, tačiau 

"realūs faktai rodo, jog 
vokiečių rinkikai pasi
renka geriau aiškią so
cialdemokratų partiją, 
negu jų satelitą. O de
šinieji liberalai rinks 
CDU ar CSU.

Socialdemokratai ban
dys savo pozicijas su
stiprinti. Ar jiems tai 
pavyks, sunku pasakyti. 
Žinoma, šiuo metu jie 
turi geresnes rinkimų 
propagandos sąlygas, ne
gu krikščionys demokra
tai ir socialai. Jie nau
dojasi valdžios susisie
kimo priemonėmis. W. 
Brandt laksto po visą 
kraštą specialiais trau
kiniais. Jis veržiasiįfab- 
rikus, įmones, kur darbi
ninkams. žada didžiausią 
gerovę. Profesinės sąjun
gos jam reiškia ne tik pa
lankumą, bet sudaro sąly- 

■ gas išpopuliarėti ir tie
siog santykiauti su darbi
ninkais. Socialdemokra
tai naudojasi ir televizi
jos bei spaudos patarna
vimais. Juk psichologi
nis dėsnis: kas valdžio
je, tam labiausiai ir pa
taikau j am.

Krikščionys demokra
tai ir socialai gali dau
giausia paramos susi
laukti iš pramonininkų, 
valdininkų, ūkininkų, mo
terų ir rentininkų. Ne
maža jie gaus balsų ir 
iš įvairių pabėgėlių, nes 
pabėgėliai yra nusivylę
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALTIEJI ROMAI, JAV prezidentų rezidencija Washingtone,D.C„ kuriems kertinis akmuo buvo pa
dėtas 1792 m. spalio 13 d. ir J. Adams buvo pirmasis JAV prezidentas juose 1800 m. įsikūręs. 1814 m. 
anglams užėmus Washingtoną, rūmų vidus buvo išdegintas ir 1817 m. jie buvo atstatyti ir iš lauko nuda
žyti baltai, todėl ir buvo duotas jiems toks vardas, kuris tapo oficialiu 1902 m. Pagrindinis pastatas 
yra 170 pėdų ilgio ir 85 pėdų pločio, keturių aukštų, turi 107 kambarius.

PO VIETNAMO, KAS?
Tas pats toliau... ar taikos amžius

VYTAUTAS MEŠKAUSKASNors paliaubų sutartis 
sustabdanti karo veiks
mus Vietname ir visoje 
Indokinijoje dar nebuvo 
pasirašyta šias eilutes 
rašant ir ko gero nebus 
pasirašyta jau laikraš
čiui išėjus, ji greičiau- • 
šiai įsigalės dar prieš, 
ar tuojau po rinkimų. Dėl 
tos paprastos priežas
ties, kad ir McGovernas 
laimėjęs rinkimus bus 
priverstas jos laikytis t. 
y. ir toliau palaikyti pie
tinio Vietnamo pastan
gas be prievartos pasi
rinkti savo valdymosi bū
dą. Dar geresnes sąly
gas galėtų išsiderėti tik 
perrinktas Nixonas. Už 
tat komunistai ir spau
džia paliaubų sutartį pa
sirašyti jau dabar, kad

suvaržytų Nixoną, kurio 
laimėjimu neabejoja.

Administracija sąmo
ningai ta sutartimi per 
daug nesigiria dėl to, 
kad ji turi būti ne galas, 
bet pradžia naujos epo
chos. Komunistai nusi
leido nuo savo reikalavi
mo Vietnamo karinę ir po
litinę situaciją spręsti 
kartu. Pagal paliaubų su
sitarimą kiekviena ka
riaujanti pusė ir toliau 
valdys paliaubų metu val
dytą teritoriją. Tiesa, 
jos sudarys 'susitaikini
mo ir vienybės tarybą', 
kuri tačiau neperims 
krašto administracijos, 
bet tik ruoš rinkimus 
ir toje ruošoje kiek
viena pusė plius abie
jų pusių išrinkta trečia 
'neutrali' pusė turės ve
to teisę — jos sprendi
mai ^uri būti padaryti 
vienbalsiai. Kitaip sa
kant, praktiškai užšal
doma dabar susidariusi 

______________ būklė. Komunistai už 
ir praeitų parlamento rin- nuolaidą šiame klausi- 
kimų didelis varovas so
cialdemokratų naudai, 
dabar išstojęs iš SPDir, 
būdamas nepartinis, 
kartu su buv. kancleriu 
Erhard varo spaudoje 
propagandą prieš dabar
tinę koalicijos vyriausy
bę.

Būsimus parlamento 
rinkimų vaisius šiek tiek 
lems ir dvi nedidelės par
tijos, bet radikalios: tai 
komunistų ir neonacių 
(NPD). Jos dalį balsų 
atims iš socialdemo
kratų ir krikščionių de
mokratų. Tačiau šioms 
dviem partijom nėra vil
čių pasiekti 5%. Būdinga, 
kad komunistai Marbur- 
ge, Hesseno krašte, per 
savivaldybinius rinki
mus laimėjo per 5% ir 
pravedė į miesto tarybą 
savo atstovus. Tai signa
las Hesseno socialdemo
kratams!

Išvada: laimės, kas ge
riausiai sugebės rinki
kus įtikinti.

Brandt / Scheel Rytų po - 
litika. Nemaža jiems pa
dės ir buvusio finansų ir 
ūkio ministerio K.Schil- 
ler užimta pozicija. Jis, 
buvęs socialdemokratas

me gavo tylią teisę pa-

laikyti šiaurės Vietna
mo kariuomenę komunis 
tų kontrolėje esamose 
Pietų Vietnamo dalyse. 
Tai yra punktas kuo dau
giausiai yra nepatenkin
tas prezidentas Thieu. 
Skaičiuojama, kad šiau
riečiai ten turi tarp 100 
ir 140 tūkstančių karių.

Visa tai, žinoma, lei
džia spėlioti, kad komu
nistai iš atviro karo tak 
tikos pereis prie savo 
įprastos pogrindžio ko
vos, kuri jiems atnešė 
tiek daug laimėjimų. Tai 
būtų blogoji susitarimo 
pusė.

Kartu tačiau yra vil
tis, kad susidariusi nau
ja tarptautinė situacija 
vers greitai pasikartoti 
vienai pokario iatorijos 
daliai. Eurpoje, kurioje 
amerikiečiai išvadavo 
Prancūziją iš Vokietijos 
nagų, toji paskutinioji ta
po geriausiu jų talkinin
ku, o ne Prancūzija. Tas 
pat greitai gali atsitikti 
ir su šiauriniu Vietnamu. 
Tik Amerika gali jam pa
dėti. Sovietų pagalba, jei 

(Nukelta į 2 psl.)

LB Tarybos 
IV sesija 
Clevelande 
pasisakė už 
Nixono 
perrinkimą

Kaip jau Dirvoj pa
skelbtoje programoje ma
tėme, ši Tarybos sesi
ja daugiausia dėmesio 
skyrė lituanistinio švie
timo ir kultūrinių reika
lų svarstymui. Apytik
riai skaičiuojant, apie 
60 -65% viso laiko (o po 
sėdžiauta apie 14 valan
dų per abi dienas) tiems 
reikalams ir buvo sunau
dota.

Sesijoje dalyvavo 37 
Tarybos nariai. Be to vi 
są laiką ar protarpiais 
dalyvavo visi PLB Valdy
bos nariai, švietimo ko
misijos bendradarbiai, 
keletas mokyklų vedėjų, 
nemažas skaičius moky
tojų, tėvų iršiaipbend- 
ruomenininkų.

Kuone visą posėdžių ei 
gą užrekordavo (įrašė į 
juostas) D. Mašiotas.

"Spaudos" stalas, gali
ma sakyti, buvo pustuš
tis. Vienintelis prie jo 
visą posėdžių laiką (iš
skyrus pirmąsias 2 1/2 
vai. šeštadienio rytą) iš 
sėdėjęs, buvo Dirvos at
stovas Pr. Karalius. Rei
kia tačiau tikėti, kad po
sėdžio dalyvių ar kitų 
svečių tarpe buvo ir kitų 
laikraščių koresponden
tų.

Kukliai bet nuoširdžiai 
buvo pagerbtas vienas iš 
JAVLietuvių Bendruome
nės steigėjų Prel. Balko
nas. Ta proga jam buvo 
įteiktas 3 prezidentų me- 

/ dalis ir sugiedota "il
giausių metų".

Sekmadienio rytą pri
imta rezoliucija, pare
mianti Prezidento R. 
Nixono perrinkimą.

Smulkiau apie šios Ta
rybos sesijos darbus ir 
nutarimus paskelbsime 
išsamiuose Dirvos atsto
vo ir korespondento vi
sos sesijos aprašymuo
se. Kor.

JAV LB VI Tarybos ketvirtosios sesijos Clevelande spalio 28-29 d. posėdžio metu* Pirmininkauja 
dr. E. Lenkauskas. J- nuotrauka



Nr. 85 — 2 DIRVA 1972 m. lapkričio 3 d.

Po Vietnamo, AUSTRALIJĄ PALIKUS...

kas?«.«
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir būtų įmanoma, nebūtų 
priimtina, nes sukeltų su 
prantamą kinų įtarimą. 
Pačių sovietų kartus pa
tyrimas Egipte jiems pa
rodė, kad vien pagalba ki
to krašto nepriversi at
sisakyti jo interesų.

Visa tai veda prie min
ties, kad didžiosios vals
tybės turėtų rasti kokią 
formulę tai pagalbai ko
ordinuoti ir kontroliuoti. 
Imkime, pavyzdžiui, Ar
timuosius Rytus. Jų naf
ta svarbi ir JAV ir So
vietų Sąjungai. Bandyda
mos įgauti jos kontrolę 
atskirai, jos tik privers
tos daugiau už ją mokė
ti. Kooperacija būtų 
abiem naudingesnė ir ji 
lengvai galima, jei pa
šalinsi iš to ideologiją.

Esame atsidūrę prieš 
taisyklę, kad ūkiniai at
silikę kraštai negali su
sitvarkyti be vienokios 
ar kitokios diktatūros. O 
jei taip, ne taip svarbu, 
kokios markės ta dikta
tūra — fašistinės ar ko
munistinės, jei kraštas 
pasilieka nepriklauso
mas. Praktiškai JAV se
niai padeda Jugoslavijai, 
Raudonoji Kinija kai ku
riom fašistinėm Afrikos 
ir Lotynų Amerikos vals
tybėm, o iš sovietų gau
sios pagalbos susilauku
sius kraštus, kaip Egiptą 
negalima pavadinti ko
munistiniais.

Jei Maskvos politbiu- 
ras įsitikino, kad bent 
šiuo metu jam reikalin
ga kooperacija, o ne var 
žybos, galimas ilgesnis 
taikos laikotarpis.

Tuo atveju Vietnamo 
karas bus ne tik vienos 
epochos galas, bet ir ki
tos epochos pradžia. Pra
džia pasiturinčių kraštų 
koordinuotos pagalbos 
ūkiškai atsilikusiems 
kraštams.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

PAS BALTIMORĖS LIETUVIUS
ANTANAS LAUKAITIS

Aerodrome manęs jau 
laukė senai bematytų kau
niškių Brazauskų šeima. 
Vos beatpažinome vieni 
kitus. Dukra Nijolė, ku
rią iš Vokietijos prisimi
niau kaip visuomet malo
niai besišypsančią gra
žią mergaitę, šiandien 
jau yra ne tik medicinos 
daktarė, bet ir universi
teto lektorė. Matas, ži
nomasis mūsų šachma
tų veteranas, po ilges
nės pertraukos ir vėl ak
tyviai įsijungė įšachma- 
tų žaidimą ir šiuo metu 
korespondenciniai triuš
kina savo priešus įvai
riose pasaulio valstybė
se, kai jauniausioji duk
ra Gabija dėsto anglų kal
bą gimnazijoje. Šeimi
ninkės, malonios ir visuo
met judrios Zinos su
kviesti, vakare atvyksta 
mano geriausi jaunystės 
draugai su savomis šei
momis, tai Balys Bra
zauskas ir Antanas Mar
cinkus, su kuriais mane 
riša ypatingai tamprūs 
ryšiai, karo pergyveni
mai ir kita. Kalbos, įspū 
džiai pergyvenimai tę
siasi iki vėlyvos nakties 
ir, atrodo lyg savo akyse 
matytum įdomią gražią 
filmą, kurios aktoriumi 
ir pats su savo draugais 
esi.

Baltimorės lietuvių gy
venimas yra gyvas ir la
bai našingas, nors pačių 
aktyviųjų lietuvių dabar 
ir neperdaugiausiai yra. 
Senieji lietuviai pama
žu išmiršta, susensta, 
kai iš pokarinių atvykė
lių gana nemažai, dau
giau praturtėjusių ir Lie
tuvoje buvusių inteligen
tų, pasidarė taip vadina
mi "barsukai", niekur lie
tuviškame gyvenime ne- 
sirodą ir tik savo žaliuo
sius doleriukus skai
čiuoją. Man labai malo
nu buvo girdėti iš visai 
pašalinių žmonių, kad ma

no draugas Balys, nors ir 
turėdamas labai atsakin
gas managerio pareigas 
didžiuliame spalvotų te
levizijų fabrike, Baltimo
rės lietuvių gyvenime 
buvo ir yra vįenas iš pa
grindinių veiklos varik
lių. Ilgus metus jo vado
vauta ir mokyta tautinių 
šokių grupė šiandien jau 
yra perleidusi tris paski 
ras šokėjų kartas, daug 
kartų parodžiusi mūsų 
tautinio meno ne tik Bal
timorės, bet ir sostinės 
Vv ashingtono am eriki e- 
čiams ir įvairiems dip
lomatams. Būdamas 
Amerikos atsargos ka
rys, jis kelis metus va
dovauja vietiniam Ame
rikos Legiono skyriui 
"Lithuania". Šis vardas 
yra vienintelis visame 
didžiajame Amerikos le
gione, kai skyriui yra 
duotas valstybės vardas. 
Visuose paraduose ir iš
kilmėse šalia Amerikos 
vėliavos yra nešama ir 
Lietuvos vėliava, ko dau
gelis kitų tautybių labai 
pavydi. Buvo jis ir Lie
tuvių Namų, kurie yra 
labai dideli ir kuriuose 
bvo pastatyta pirmoji 
lietuviška vaidybos prem
jera, prezidentas, kai 
dabai' su savo puikia pa- 
gelbininke žmona Jani
na, yra Lietuvių B-nės 
valdybos nariai.

Baltimorėje šiuo me
tu veikia 13-ka lietuviš
kų organizacijų. Pats 
pagrindas visoms orga
nizacijoms yra Lietuvių 
Namai ir ten veikiąs lie
tuviškasis klubas, ku
riam vadovauja Bernar
das Karpavičius, savo 
pagelbininkais turėda
mas eilę direktorių. Šie 
namai buvo pastatyti mū
sų senųjų lietuvių ir apie 
juos gyveno ir dar tebe
gyvena nemažai vietinių 
lietuvių, jų tarpe ir ge
rai žinomas mūsų vete-

BENDRAVIMO 
KANDIDATAS.

ranas veikėjas poetas 
Nadas Rastenis, tauti
nių švenčių metu visuo
met iškeliąs savo namo 
priekyje Lietuvos vėlia
vą. Šie namai telkia visas 
vietines organizacijas, 
duoda joms patalpas, kai 
puikioje namų salėje 
vyksta ir visi lietuviški

VIENAS ALAUS MĖGĖJAS KITAM

JH( $

parengimai. Lietuviš
kojo gyvenimo veiklai va
dovauja Baltimorės L.B. 
Apylinkės valdyba ku
riai vadovauja buvęs miš
kininkas, malonus ir 
darbštus Julius Šildga- 
lis, savo pagelbininkais 
turėdamas Janę ir Balį 
Brazauskus, Kęstutį Če-

BlfVVtrr COMPANY. OFTtOIT. MICHIGAN <8226

sonį, Vytą Ėringą, Vytą 
Bačianską ir Joną Kaz
lauską. Stipriai ir gra
žiai veikia Tautinės S- 
gos skyrius, vadovauja
mas Vlado Bačiansko, tu
rinčio likerio krautuvę 
ir siuntinių siuntimo sky
rių.

(Bus daugiau)

VOTTFORTHESE
i x: JUDICIAL ’
CANDIDATES

Endorsed by those who know judges best...based upon 
a poli of 4000 lawyers throughout Cuyahoga County

BIJOMI
^CIATIO^1

CLEVELAND BAR ASSOCIATION
1044 TERMINAL TOVVER, CLEVELAND, OHIO

Bruce Griswold, President

Please ctip and take with you to

V CLEVELAND BAR ASSN. 
SAMPLE BALLOT

SUPREME COURT OF OHIO

LOUIS J. SCHNEIDER 
PAUL W. BROWN 
ROBERT E. LEACH

COURT OF COMMON PLEAS

JAMES M. DE VINNE 
NORMAN A. FUERST 
JOHN L. ANGELOTTA 
JOSEPH J. LO PRESTI 
FRANCIS E. SVVEENEY 
HERBERT R. WHITING 
ADRIAN B. FINK, JR. 
FRANCIS V. MAY

PROBATE COURT

FRANCIS J. TALTY
Also, you are urged to VOTE FOR 
these įudges vvho are unopposed . . .

JOHN V. CORRIGAN j
JOHN J. McMAHON 
THOMAS J. PARRINO 
GEORGE J. McMONAGLE
JOHN L. MAXWELL 
RALPH S. LOCHER 

And, VOTE FOR . 
| O C | |C yį One Mill CountyI O O U t Operating Levy
Salvatore P. Jeffries. Chmn., Judicial Selectlon Committee 

4584 Oueen Anne Ct., South Euclid. Ohio

COURT OF APPEALS 
COMMON PLEAS 
COMMON PLEAS 
COMMON PLEAS 
COMMON PLEAS 

PROBATE COURT
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BOLŠEVIKINIS

TURIZMAS...
Komercinis turizmas 

išrado žaibines ekskursi
jas. Londonas: "dvi nak
tys ir diena, jūs pažinsi
te Londoną", skelbia kvie
timas. Paryžius: "trys 
naktys ir dvi dienos, jūs 
pažinsite Napoleono ir 
Hugo miestu, vilioja agen
tūra.

Jeigu jūs nepajėgsite 
bėgti paskui gidą, tas ne 
sutrukdo kelionės. Jūs 
galite sėdėti turistinės 
agentūros autobusiuke. 
"Nebūtina kopti į Mate- 
horną", tvirtina agentas, 
"jūs galite matyti jį pro 
autobuso langą. Tokiu 
pat būdu keliaujant, ne
būtina Londone aplankyti 
Londono muziejų, Pary
žiuje Luvro, o Šveicari
joje Šiljono pilies. Užten
ka, gidui aiškinant, pra
važiuoti pro tas vietas au
tobusu.

Nėra laiko, nėra ir fi
zinių jėgų, per dvi die
nas pamatyti didelį, isto
rijos ir meno pamink
lais pasižymėjusį mies
tą. Pravažiavote ir tapo
te "būvaunas"...

Šiais metais "Draugys
tės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komi
tetas", kurio buveinė Vii 
niuje, p agentūros kiek
vieno bendradarbiautojo 
širdy, neišpildė plano. 
Turistų į Ameriką, kaip 
ir nebuvo. Pats V. Rei- 
meris, "Gimtojo krašto" 
vyr. redaktorius,lankėsi 
kitais, ne turistiniais su
metimais. Planas turi 
būti išpildytas, todėl te- 
ko, jau vėlųjį rudenį, 
stvertis senos, išbandy
tos režisūros: masinė 
ekskursija ir trumpam 
laikui.

Šitaip draugijos pir
mininkas, tūlas Ramojus 
Petrauskas, "užplanavo" 
turistinį tūrą per visas 
plačias Amerikos Jung
tines Valstybes. Aplanky
ti "maksimumą ploto per 
minimumą laiko". Eks
kursijai skyrė 17 dienų.

Maršrutas toks: New 
York, Philadelphia, Wa- 
shingtonas, Chicago, San 
Francisco, Los Angeles 
ir vėl New Yorkas. Tik 
tai kai kur įmanoma lan
kytis tris dienas. Dau
giur — užtenka dienos. 
Atvykimas spalio 25 d. 
Išvykimas lapkričio 11 d.

I turistinę grupę įjung 
ta 22 žmonės. Keliaunin
kų tarpe yra rašytojas 
J, Avyžius, kompozito
rius V. Klova, Vilniaus 
burmistrasV. Sakalaus
kas, dainininkės A. Al- 
monaitytė ir E. Čiuda
kova, pianistė H. Znaiz- 
dilauskaitė, muzikolo
gas J. Gaudrimas, poe-' 
tas A. Maldonis, istori- 
.kas R. Maliukevičius, jū
rų kapitonas P. Kairys. 
Kitų, pusės grupės, var 
dų nepatiekta. Gal būt 
jie paaiškės vėliau Ne

visi turistų vardai fami- 
liariški išeivijai. La
biau pažįstami asmenys 
artimi viešumai, besi- 
reiškią kultūriniame gy
venime. Išeivija, tačiau, 
džiaugiasi ir šiuo bol
ševikinio turizmo šišu. 
Juk žmonės, kad ir bėg
te, pamatys iki šiol 
jiems sunkiai įsivaiz
duotą, laisvąjį pasaulį... 
Sąlyga gi viena: laikyti 
kelionėje akis plačiai pra
vertas...

Kurjozas yra ir tas 
faktas, kad šios ekskur
sijos dalyviai: Jonas Avy 
žius ir Elena Čiudnako- 
va, kaip tik kelionės iš
vakarėse pasirašė ypa
tingai įžūlų Jungtinių 
Amerikos Valstybių kai. 
tinimą dėl Vietnamo ka
ro. Tas kaltinimas pava
dintas "Mūsų internacio
nalinė pareiga" ir adre
suotas, einant įprastu 
bolševikiniu apsukru
mu, "laisvę mylinčioms 
tautoms". Pareiškime 
plačia burna kalbama 
apie "Amerikos oro pi
ratus", "apie seseris ir 
brolius vietnamiečius", 
apie sovietinius įsižadė- 
jimus "remti kovojančią 
Vietnamo liaudį".

Pareiškimas - kaltini
mas yra grubios rūšies 
bolševikinio agitpropo iš
daiga. Dabar į tą Avy
žiaus ir Čiudakovos pa
smerktą "piratų" šalį, 
šiedu žmogeliai nukrei
pė savo pramoginius ke
lialapius.

■ laiškai Dirvai
"VIENINGAI", IŠEINA NE VISAI 
JAU TAIP VIENINGAI...

Paskaitęs Dirvoje 
profesoriaus Genio en
tuziastingą straipsnį
apie tai, kaip visi lie
tuviai vieningai turi bal
suoti už prezidento Nixo- 
no perrinkimą, prisimi
niau velionies poeto Jur
gio Baltrušaičio eiliuotą 
mintį apie būrelio žmo
nių entuziazmą dėl vieno 
jų sumanymo:

"Kas su kojom, kas be 
kojų

Visi veržiasi į rojų".
Tačiau, kaip tada — 

1940 metų pavasarį Pa
ryžiuje — aš nepriklau
siau prie velionies Bal
trušaičio paminėtų bė
gikų į rojų, .taip šian
dien — praėjus 32-ems 
metams — aš nepriklau
sau prie lietuvių, kurie 
vieningai balsuos už pre
zidentą Nixoną. Šiemet 
aš *ketinu balsuoti už Ame
rikos Partijos kandidatą, 
kongresmaną John G. 
Schmitz iš Kalifornijos, 
už kurį ketina balsuoti ir 
eilė kitų lietuvių ne tik

Galimas dalykas, ke
lionėje bus stipriai pa
brėžtas antiameriko- 
niškumas. Rodomi nu
smukę kvartalai, varga
ni žmonės. Tačiau mes 
netikime, kad atvirą ste 
bėtoją neparblokštų ame
rikinio gerbūvio kolori
tas, ekonominė šalies ga 
lia, gal būt pro autobuso 
langą bus pastebėta abso
liuti politinė laisvė..

Šios grupės kelionė, 
aišku, bus komcercinio 
agento stiliuje: "nebūti
na lipti į Materhorną, 
jūs galite matyti jį pro 
autobuso langą"...

Mums, aišku, įdomu 
spėlioti, ar lietuviai iš 
ok. tėvynės kuriuo nors 
būdu pažins gają ir efek 
tingą lietuvių patriotinę 
emigraciją, ar jie pama
tys jiems pristatomos 
"pažangios" emigraci
jos eksponatuose lėkštu
mą, analfabetiškumą? Ar 
jie padarys teisingas iš
vadas iš fakto, kad čia 
niekas nepersekioja žmo
gaus už jo politinius įsi
tikinimus, Amerikos lais
vių atsmosferą?

Jeigu šios grupės daly
viai tas prielaidas pa
stebės, įvertins, anali
zuos — jų, kad ir sku
bos šišo paženklinta ke
lionė, bus dosni patirti
mi ir naši iš įspūdžių iš
gauta medžiaga.

Visi grupės dalyviai 
išaugo ir subrendo sovie
tinės okupacijos metais. 
Visi neelinlai, prasiver 
žę pasirinktos karjeros 
laiptais. Jų brendimo pro
cese jiems visad nesto
kojo rūpesčio: stropiai 
laikytis sovietinio "pilie
tiškumo" rėmuose. Iš jų 
asmeniško tvarkymosi 
nuolatos buvo išgrando- 
mos tendencijos pasijus
ti "sau žmogumi". Mes 
linkime jiems per pra
muštgalviškai skubų tū- 
rą pastebėti, kad laisva
me pasaulyje gyvena 
"sau žmonės"! (ar)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Clevelande, bet ir kituo
se miestuose. Lygiu bū
du, eilė lietuvių tikrai 
balsuos ir už senatorių 
McGovern.

Taigi tas "vieningai" 
išeina ne visai jau taip 
vieningai, ir tai, mano 
supratimu, yra labai ge
ras dalykas. Nes tikrai 
"vieningai" tebalsuoja ki
niečiai už Mao-Tse-tun- 
gą, kaip savu laiku rus- 
kiai "vieningai" balsa
vo už Staliną, lenkai už 
Gomulką, lietuviai už Pa
leckį ir t.t. Turėti indi
vidualinę nuomonę yra 
ne tik laisvo žmogaus po
žymis, bet, lygiu būdu, 
kelias į tiesos atradimą. 
Prancūzai teisę į indivi
dualinę nuomonę, kuri pa 
prastai esti viena geriau 
šių priemonių tiesai at
rasti', yra šitaip apibrė
žę: "Du choč dės opi- 
nions, jaillit la veritė". 
Iš nuomonių susikirtimo 
trykšta tiesa.

Julius Smetona 
Cleveland, Ohio

MYKOLAS BIRŽIŠKA VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS UKUPACIIŲ METAIS m 

Nematomos rankos vadovavimas
"Daugiau kaip prie? šim

tą metų didžiojo istorinės 
Lietuvos emigracijos pir
mūno Adomo Mickevičiaus 
žodžius -- Tėvynėje liko 
širdis — nesunku kiekvie
nam mūsų sau prisiminti, 
ne vien savo jausmui Lie
tuvos atžvilgiu išreikšti, bet 
ir savo vietai tinkamai nu
statyti bendroje mūsų tau
tos išsilaisvinimo kovoje".

M. Biržiška

M. Biržiška turėjo il
gą seno kovotojo, revo- 
liucininko ir pogrindinin
ko patyrimą. Maskvos 
universiteto I kurso stu
dentas, veiklus studentų 
lietuvių draugijos narys, 
vos 20 metų amžiaus 
1902 m. jis jau buvo ca
rinės Rusijos saugumo 
suimtas ir nuteistas 
dviem metam ištremti 
Sibiran, bet vieton to vie
nerius metus kalintas 
Maskvos Butirkų, Vil
niaus ir Kauno kalėji
muose.

Jis demonstravo Mask
vos gatvėse 1904-5 revo
liucijai kilus, buvo paša
lintas iš universiteto, ak
tyviai veikė ir dirbo lie
tuvių socialdemokratų ir 
jų jaunimo pogrindyje, 
dalyvavo Didžiajame Vil
niaus Seime, organiza
vo 1917 metų Lietuvių Kon
ferenciją Vilniuje, buvo 
išrinktas Lietuvos Tary
bos nariu, 1918.11.16 d. pa
sirašė Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės at
statymo aktą, buvo ant
ros Lietuvos vyriausy
bės švietimo ministru ir 
vyriausybės įgaliotiniu 
Vilniuje prieš lenkų oku
paciją, buvo lenkų suim
tas ir vos išvengęs su
šaudymo ištremtas Lie
tuvon. Toliau nepriklau
somoje Lietuvoje jis ne
nuilstamai tęsė viešą ir 
slaptą kovą dėl Vilniaus, 
palaikė rezistencinius ry
šius su ukrainiečių tauti
niu pasipriešinimu ir ne 
kartą vykdė konfidencia
lius užsienio reikalų mi
nisterijos jam paveda
mus uždavinius.

Dabar, kaip Vilniaus 
universiteto rektorius, 
jis galėjo tuo retu paty
rimu ne tik pats pasi
naudoti, bet ir kitiems 
jį perteikti. Jis laukė iš 
savo bendradarbių ir ko
legų universitete ne tuš
čių ir neretai neatsakin
gų kalbų, ar žodžių, leng
va ranka metamų prieš 
ar už okupantus, bet re
alių ir konkrečių darbų. 
Jis nujautė ir žinojo tas 
ribas, kurias reikėjo iš
laikyti santykiuose su 
okupantais, bet kurių ne
derėjo peržengti nenusi
žengus tautinei savigar
bai. O šios jis per akis 
turėjo. Kai 1940 m. Lietu
vos Teatro Direkcija at
siuntė jam kvietimą į 
Vilniaus teatro atidary
mą išspausdintą rusų 
ir lietuvių kalbomis, jis 
nukirpo rusišką tekstą 
ir jį grąžino atgal, nu
rodydamas, jog kaip lie
tuvis ir lietuviško uni
versiteto rektorius jis 
suprantąs lietuviškai ir 
rusiškas vertimas jam 
nesąs reikalingas. Pa
tyrusi apie tai NKVD pa
stebėjo teatro direkto
riui R. Juknevičiui, jog 
toks rektoriaus elgesys 
turėsiąs jam savo pa
sėkų.

Berods jau vėlų ru-

STASYS ŽYMANTAS

denį 1940 m, Vilniaus 
universiteto senojoje ko

lonų salėje buvo sureng
tas poeto Adomo Micke 
vičiaus mirties 85 m. 
sukakties minėjimas. 
Pagrindinę paskaitą apie 
šį jo ypačiai pamėgtą 
Lietuvos poetą skaitė 
pats universiteto rekto
rius M. Biržiška. Ji pa
liko klausytojams gilų 
įspūdį. Ano meto sąlygo
mis tai buvo jautrus, gi
liai išmąstytas, prasmin
gas ir drąsus rektoriaus 
žodis. Kalbėdamas apie 
Adomą Mickevičių, jo gy
venimą ir kūrybą, jo ko
votą laisvės kovą, jo iš
gyvenimus ir dvasines 
kančias, M. Biržiška ta
rytum nejučiomis anuos 
laikus lygino su dabarti
niais ir anos praeities 
patirtimi atsirėmęs mė
gino aiškinti lietuviams 
jų uždavinius naujoje Lie
tuvos nelaimėje ir nuties
ti gaires jų teisingai lai
kysenai, darbui ir veik
lai sovietų okupacijoje. 
Taip kaip jis vėliau išei
vijoje to paties Adomo 
Mickevičiaus pavyzdžiu 
mėgino pats sau ir ki
tus ragino nustatyti sau 
tinkamą vietą bendroje 
tautos išsilaisvinimo ko
voje.

Niekas tada tos rek
toriaus paskaitos juos- 
ton neįrašė ir niekur ji 
nebuvo atspausdinta. Bet
M. Biržiškos anuomet 
mėgintos nubrėžti gai
rės Vilniaus universite
to profesūros ir studen
tijos laikysenai ir dar
bui okupacijoje ir po 30 
metų nenustojo savo gi
lios prasmės ir reikš
mės ir, kiek tenka pa
tirti, dar ir šiandien 
sunkioje universiteto pa
skirtyje tebėra iš esmės 
vykdomos ir taikomos.

***
Rektorius M. Biržiš

ka Vilniaus universite
tui vadovavo ir jo reika
lus tvarkė saviškai, ne
įprastai, nejaučiamai ir 
giliai demokratiškai. Jis 
niekad nemėgo ir visad 
vengė bet kokio dirigavi
mo ar įsakymo, niekad be 
reikalingai nesikišo į fa
kultetų darbą. Kaip jis 
pats niekieno neskatina
mas vykdė savo pareigą, 
taip ir iš kitų laukė, kad 
jie neraginami atliks 
savo uždavinį. Jis giliai 
ir nuoširdžai pasitikėjo 
savo kolegomis, bendra
darbiais ir universiteto 
tarnautojais, ir tik būti
nam reikalų) esant juos 
tėviškai pamokydavo ar 
švelniai įspėdavo.

Nuo ankstyvo ryto ligi 
vėlyvo vakaro j į buvo ga
lima rasti jo rektoriaus 
kabinete, prie rašomo 
stalo, beruošiantį moks- 
linęstudiją apie senosios 
Vilniaus akademijos stu
dentiją. Žiemą paprastai 
kailiniu apsiaustu apsi
supęs, sustingusiais pirš
tais išrašus iš senųjų Vil
niaus akademijos stu
dentų imatrikuliacijos 
knygų kantriai daryda
mas, nes anglims pritai
kinta krosnis, dabar mal
kom kūrenama, jo kabi
neto niekad pakankamai 
prišildyti nepajėgė.

Čia, rektorate, M. Bir
žiška bet kuriuo metu bu

vo visiems prieinamas, 
visad pasiruošęs kiek
vieną kantriai išklausyti, 
niekam neatsakydamas 
savo patarimo ar įspėji
mo, niekad nesikarščiuo- 
damas, visada ramus ir 
santūrus, malonus ir 
taktiškas. Tuo jis buvo 
įsigijęs tokį pasitikėji
mą, jog jo lankytojai ne 
tik nieko nuo jo neslėpė 
bet tiesiog laikė savo pa
reigą jį išsamiai apie 
viską painformuoti žino
dami, jog tos jų informa
cijos niekur toliau nenu
eis.

Pradėjęs eiti Vilniaus 
universiteto rektoriaus 
pareigas Lietuvai dar te
besant nepriklausomai 
valstybei, M. Biržiška 
šaltai ir ramiai ruošė pla
nus universitetui toliau 
plėsti ir jį stiprinti. At
gaivinto Vilniaus univer
siteto uždavinį jis supra
to žymiai platesnį,, ne
gu vien tik siauros moks
linės ar studijinės paskir
ties įstaigos. Jo manymu 
lietuviškas Vilniaus uni
versitetas visam Vil
niaus kraštui, labai sudė
tingam taip savo tauty
bių, kaip ir jų tarpusa
vio santykių atžvilgiu, tu 
r ėjo tapti šviesiu, pla
čiai spinduliuojančiu ir 
patraukiančiu lietuviš
kos kultūros židiniu, ku
ris palengvintų jam na
tūraliai susilieti ir su
augti su Lietuva ir lietu
vių tauta. Anot Lietuvos 
ministro Londone B. Ba
lučio, M. Biržiška kartu 
su buvusiu Vilniaus vys
kupu J. Matulevičium bu
vo tie stambūs šulai, ku
riais Vilniaus krašte rė
mėsi ne tik lietuvybė, bet 
ir tradicinis Lietuvos 
valstybingumas, kuriam 
vietos gyventojai nepai
sant jų tautybės, atsimin
dami istorinius Lietuvos 
laikus, turėjo gilios pa
garbos. Būdami geriau, 
šieji Vilniaus krašto gy
ventojų santykių žinovai 
abudu buvo šalininkai 
ypatingos lietuvių valsty. 
binio pobūdžio politinės 
linijos Vilniaus krašte, 
kuri ne visada Lietuvoje 
buvo populiari.
Vykdant lietuviško Vii- 

niaus universiteto misiją 
Vilniaus krašte M. Bir
žiškos rūpesčiu ir pas
tangomis buvo įsteigta 
Vilniaus, universiteto bi
čiulių draugija, kuri tuoj 
ėmėsi darbo organizuo
ti Vilniaus visuomenei 
viešas Vilniaus univer
siteto profesorių paskai
tas.

Netrukus užėjusi so
vietų okupacija tą darbą 
nutraukė. Priverstinis 
Lietuvos prijungimas 
prie sovietinės Rusijos 
Vilniaus universiteto rek
toriui pastatė žymiai 
sunkesnį ir svarbesnį už
davinį: išsaugoti ir išlai
kyti patį universitetą, 
kaip nepažeistą tautinės 
nepriklausomybinės dva
sios ir lietuviškus kultū
ros mokslo židinį.

(Bus daugiau)

F.XPERIENCF.D
COLDI4EADF.H SF.TUP 
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DETROIT, MICH. 
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VISKAS KETURIEMS. 
KETURI VISIEMS.
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Tai gali reikšti daug pagalbos be didelių 
išlaidų.

Čia yra keletas to kas būtų parūpinta:
Programa padidinti aprūpinimų švietimo 

ir lavinimo protiniai atsilikusių.
Namuose vietoj ligoninėse gydymas ken

čiančius protinėm ligom, parūpinama pasinau
dojant protinio sveikatos centrais, specialio
mis linijomis ir rehabilitacijos patarnavimais.

Rūpestis ir gydymas narkotikų ligonių ir

suprantamas viešas švietimas apie narkotikus 
apsaugoti kitus nuo narkotikų pinklių.

Priedo daugelis kitų gyvybiniai reikalingų 
programų visuomenės naudai.

Jūsų kaina? 1 milijonas. Mažiau kaip do
leris per mėnesį daugeliui iš mūsų. Bet sutei
kia 100 milijonų dolerių valstijos ir federali- 
nių pinigų.

Dar kartą raginame jus balsuoti už Issue 
4 lapkričio 7 d. Mums bus žymiai geriau dėl to.

VOTE FOR ISSUE 4
Citizens Committee for Issue #4, A) Rosen, Chairman, 690 Union Commerce Buiding, Cleveland, Ohio, 44115

PERRINKIME ALBERT S.
PORTER CUYAHOGA
COUNTY INŽINIERIUM

Kiekvienas iš mūsų yra susi
rūpinęs savo gerbūviu. Kad to 
atsiekti, reikia, kad ne tik Cle- 
velandas, bet ir jo apylinkės 
socialiniai, kultūriniai, ekono
miškai ir kitose srityse augtų 
bei klestėtų.

Kiekvieno miesto augimui di
delės reikšmės yra turėti ge
rą transportaciją. Jeigu nėra ge
ro susisiekimo, pervėžimo gė

rybių iš vieno miesto į kitą, da
lių pristatymo iš vieno fabriko 
į kitą, ui miesus ar miestelis 
ne tik negali augti, bet turi mer
dėti. Kadangi susisiekimas pri
klauso prie valdiškų funkcijų, to
dėl valdžios pareigūnų parinki
mas turi vitalinės reikšmės vi
sai apylinkei bei mūsų miestui.

County inžinierius susiduria 
su šiomis problemomis: greit
keliais, aerodromais, tiltais, 
kelių taisymu bei priežiūra, že
mės paviršiaus nusausinimu ir 
kitomis su susisiekimu suriš

tomis problemomis. Cuyahoga 
County turi apie 1200 mylių ke-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĘ - DOVANĄ Ę LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg) Te| (2|2) 58|.65,0
VYRIAUSIA IŠTAIGA 1212) 581-7729

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto, iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street__________________________435-1654
• BALTIMORE, MD. — .1900 Fleet Street___________________ ._______ 342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue -”Z””Z”.””~”467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue________  895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ______________________ 486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street_______________  376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St......... . .......................  —.925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenihvorth Avenue.................. -___ 771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ____________________ 365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9 __ ...........-......... -...........363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue________________ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue............... 249-6216
• LOS ANGELES, CALIF. - 159 So. Vermont Avenue --------- 385-6550
• NEVVAKK, N. J. — 378 Maraet Street_____________   642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue —.......   ..674-1540
• NEW YORK. N. Y. — 141 Second Avenue____ ____________ —.............475-7430
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue.............   769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue........ ................................. 381-8J00
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue —.........   257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street . .............   475-9746
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue_______ ____ —. ............... 392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street . ............................... 732-7476

PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT

RELATIVE TO CONDITIONS FOR AND 
PROHIBITIONS UPON THE LEVY OF A TAX 
ON INCOME. EXCEPT A MUNICIPAL INCOME 
TAX, OR INCREASING THE RATES THERE- 
OF, WITH0UT THE APPROVAL OF A MAJO- 
RITY OF THE VOTING ELECTORS.

lių ir apie 200 tiltų 57-se mies
tuose bei miesteliuose. County 
inžinierius palaiko ryšį ne tik 
su 57 inžinieriais, 57 burmist
rais bei tarybomis, bet ir su fc- 
deraliniais. valstijos keliu pa
reigūnais, planavimo komisi
jomis ir t.t. šiam darbui reikia 
didelio išsilavinimo su ilga prak 
tika pareigūno.

ALBERT S. PORTER jau 26 
metai vadovauja šiai įstaigai. Tu 
ri 40 metų praktikos šioje sri
tyje, įskaitant 5 metų tarnybą U. 
S. Navy, iš kurios išėjo Coman- 
der la ips ni u. Savo ta r nybos me
tu atliko daug projektų: kelių,til
tų, dokų bei įvairių pastatų. Su jo 
patyrimu sunku kitą tokį surasti.

Keliai statomi bei taisomi iš 
automobilių bei sunkvežimių mo
kesčių. Paskutiniu metu didelės 
sumos gaunamos iš federalinės 
valdžios ir iš valstijos fondų. 
Todėl šiam postui tinkamiau
sias asmuo yra ALBERT S. POR
TER, kurį mes turėtumėm per
rinkti sekančiam terminui.

Aš jau 18 metų dirbu A. S. 
Porterio įstaigoje. Jį gerai pa
žįstu. Tai yra plačios erudicijos 
žmogus įvairiose srityse.. Pri
klausė bei tebepriklauso bent 
100 įvairioms socialinėms,pro
fesinėms, kultūrinėms, politi
nėms organizacijoms, komi
sijoms ir t.t.

Todėl aš prašau visus lietu
vius lapkričio mėn. 7 dieną bal
suoti už A.S. PORTER ir jį per 
rinkti sekančiam terminui.

V. Čyvas 
Lietuvių Demokratų vardu

• TAUTYBIŲ KOMITETAS 
kviečia visus dėl Issue 2 lap
kričio 7 d. balsuoti NE. Nes 
Issue 2 pakels jūsų nuosavybės 
taksus.

• MARK McELROY, Cuya
hoga County Recorder, yra ge
riausiai prityręs šiose parei
gose ir savo įstaigą yra sutvar
kęs pavyzdingiausiai, sutaupyda
mas taksų mokėtojams 70,000do 
lerių. Tad kviečiami visi bal
suoti už jo perrinkimą.

• PILIETYBES KURSAI, or
ganizuojami Nationalities Ser
vice Center, prasidės lapkričio 
14 d. South High School, 7415 
Broadway 7 v.v. kiekvieną ant
radienį. Dėl registracijos skam
binti 781-4560.

TAI YRA ISSUE 2. 
LAPKRIČIO 7, JŪSU 

PARDAVIMO IR 
NUOSAVYBES TAKSAI 
PAKILS, KAD TIK 
IŠSILAIKYTUMĖTE LYGIAI. 

TURTINGI ŽMONĖS IR 

DIDIEJI BIZNIAI MOKĖS 

MAŽIAU TAKSU IR JŪS 

MOKĖSITE DAUGIAU.

BET KOL JŪSŲ TAKSAI 

PAKILS, KAI KURIOS 
JŪSU MOKYKLOS 

TURĖS UŽSIDARYTI.

TURTINGI ŽMONĖS 

NEREIKALINGI JŪSŲ 

PAGALBOS.

VOTE NO O 
ON ISSUE L

SHALL THE PROPOSED AMEND
MENT TO THE CONSTITUTION 
OF THE STATĖ OF OHIO RELA
TIVE TO CONDITIONS FOR AND 
PROHIBITIONS UPON THE LEVY 
OF A TAX ON INCOME, EXCEPT 
A MUNICIPAL INCOME TAX, 
OR INCREASING THE RATES 
THEREOF, WITHOUT THE AP
PROVAL OF A MAJORITY OF 
THE VOTING ELECTORS, BE 
ADOPTED?

Albert H. Sealy, Chairman Ohioana for F'air Taxation
141 So. High St., Columbus, Ohio

N vilo Fiorucci, Co. Ch., 3909 E. 93rd Si., Cleveland,

VOTE FOR—RETAIN

I JUDGE JOSEPH J.

XhoPRESTI
Common Pleas Court 

Term Commencing, Jan. 4, 1973 
AUaUST J. KURDZIEL S«.. 5001 Vandall. Or.. Clmaland. OHo
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DETROITE 
PAGERBTAS 
RAŠYTOJAS 

VYTAUTAS 

ALANTAS
LŽS Detroito skyrius 

spalio 22 d. Lietuvių Na
muose surengė rašytojo, 
žurnalisto, dramaturgo 
Vytauto Alanto jo 70 m 
tų amžiaus sukakties pro
ga pagerbimą. į jo pa
gerbimą atsilankė gau
sus žmonių skaičius. Tą 
jo pagerbimą įvertino ir 
LŽS-ga ir atvykę sąjun
gos vicepirmininkas Vla
das Būtėnas ir iždinin
kas Jurgis Janušaitis. 
Jie ne tik pagerbime da
lyvavo, bet ir Detroito 
jauniems žurnalistams 
laimėjusias premijas, 
Robertui Seleniui ir Karo- 
lei Veselkaitei, įteikė. 
Laimėjusieji žurnalistai 
LŽS-gos premijas buvo 
dar apdovanoti ir vietinė
mis dovanomis: I. Da- 
mušytė ateitininkų var
du Kardei Veselkaitei 
įteikė dovaną — vienų 
metų prenumeratą Ai
dų, o K. Karvelis skautų 
Baltijos tunto vardu Ro
bertui Seleniui įteikė do
vanų knygą.

Šiame suruoštame ra
šytojo Vytauto Alanto pa
gerbime visiems į akis 
krito jaunimas: akade
miją pravedė Rūta Čerš- 
kutė atvykusi net iš 
Windsoro. Meninės da
lies pranešėja Rusnė 
Baltrušaitytė, V. Alan
to komedijos ištraukų vai
dintojai: Saulius Jankaus
kas, Rasa Žemaitytė, Ra
munė Rukšteįytė, Saulius 
Petrulis, Laura Petru
lytė — jaunas gražus at
žalynas. Tik vienas vy
resnio amžiaus tarp jų 
maišėsi — aktorius ir 
režisierius Karolis Ba
lys. Vaišiųprogramąpra- 
vedė jaunuolis Kastytis 
Karvelis. Detroitas lai
mingas turėdamas tokio 
gražaus, darbingo ir pat
riotiškai nusiteikusio lie
tuviško jaunimo. O taip 
pat jau didelė garbė, kad 
pas mus, o ne kur kitur 
gyvena ir dirba rašyto
jas Vytautas Alantas. Tik 
viena galiu pasakyti, kad 
mes dažnai neišnaudoja- 
me progos ir užleidžia
me ją kitiems.

Tenka tik džiaugtis, 
kad į Vytauto Alanto pa
gerbimą, mūsų apsukrus 
ir energingo LŽS Det
roito skyriaus pirminin
ko Vlado Selenio dėka vi
sas į talką pakviestas 
personalas buvo labai tin
kamas, geras ir viskas la 
bai gerai išėjo

Dr. Kazys Karvelis sa
vo paskaitoje "Vytauto 
Alanto ir jo kūrybos bruo -

PERRINKIME
PREZIDENTĄ RICHARD M. NIXON 
IR VICEPREZIDENTĄ 
SPIRO T. AGNEW

• Prezidentas Nixon ir viceprezidentas Agnew su
maniai ir tinkamai vadovavo mūsų kraštui per paskuti
niuosius ketverius metus! — • JAV-bių (ir kartu viso 
laisvojo pasaulio) vairas patikėtinas jiems dar ketveriems 
metams!

• Mums rupi ir JAV-bių ir kartu Lietuvos ateitis.

• Turime perrinkti prezidentą Nixon ir viceprezidentą 
Agnevv, kurie išvedė kraštą iš sąmyšio ir pakankamai 
skyrė (dabartinėse sąlygose ir aplinkybėse) dėmesio 
Lietuvos bylos reikalui.

• Visi balsuokime lapkričio 7 dieną už Nixon ir Agnevv!

• Kvieskime visus savo pažįstamus (lietuvius ir kitus 
amerikiečius) taip pat atiduoti savo balsus už prezi
dentą Nixon ir viceprezidentą Agnevv!

LITHUANIAN-AMERICANS FOR NIXON AND AGNEVV

LEONARD VALIUKAS VACLOVAS BUTKYS B. POŠKUS, M. D.
Chairman • Great Neck, New York Kankakee, Illinois
Los Angeles, California

DR. ADOLFAS DAMUSIS DR. Z. C. PRŪSAS
MRS. NIDA BRINK1S Southfield, Michigan Chillicothe, Ohio
Executive Secretary
Los Angeles, California VINCAS DOVYDAITIS BRONISLOVAS RADZIVANAS,

Los Angeles, California Richmond Hill. New York
JUOZAS KOJELIS
Treasurer JUOZAS JURKUS A. RAZMA, M. D.
Los Angeles, California Rochester, New York Joliet, Illinois

EDMUND ARBAS DR. JOSEPH P. KAZICKAS JONAS REINYS, M. D.
Vice Chairman New York, New York Oak Lawn, Illinois
Los Angeles, California

PETRAS KISIELIUS, M. D. JONAS ŠALNA, M. D.
DR. PETRAS PAMATAITIS Cicero, Illinois Round Lake, Illinois
Vice Chairman
Los Angeles, California Z. KUNGYS, M. D. V. ŠAULYS, M. D.

Los Angeles, California Chicago, Illinois
Co — Vice Chairman —
K. G. AMBROZA1T1S, M. D. MISS RŪTA LEE R. SIDRYS, M. D.
Chesterton, Indiana Hollywood, California Streator, Illinois

JONAS BAGDANAVIČIUS THOMAS E. MACK JUOZAS SKRINSKA, M. D.
Hot Springs, Arkansas Wilkes-Barre, Pennsylvania Eastlake, Ohio

DR. STASYS K. BALYS V. MAJAUSKAS, M. D. DR. VIKTORAS STANKUS
Grand Rapids, Michigan Southfield, Michigan Cleveland, Ohio

VYTAUTAS BANELIS REV. SIMON MORKŪNAS JONAS URBONAS
Ridgefield, Connecticut Sioux City, lova Clawson, Michigan

DR. VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS BRONIUS NAINYS DR. PETRAS VILEIŠIS
Cincinnati, Ohio Chicago, Illinois Waterbury, Connecticut

JUOZAS BRIEDIS PILYPAS NARUTIS V. VOLERTAS
Detroit, Michigan Chicago, Illinois Delran, New Jersey

GEORGE Z. BR1NK1S, M. D. JONAS S. NAUJOKAITIS, M. D. PETRAS ŽEMAITIS, M. D.
Los Angeles, California Pomona, California Plymouth, Michigan

JAV PREZIDENTAS RICHARD M. NKON
M. D.

• Balsuokime už prezidentx Nixon ir 
viceprezidentą Agnevv lapkričio 7 
dieną!

• Kvieskime visus geros valios lietuvius 
ir kitus amerikiečius taip pat atiduoti 
savo balsus už prezidentą Nixon ir 
viceprezidentą Agnevv!

• šis vienetas yra nepriklausomas ir veikia su prezidento 
Richard M. Nixon ir viceprezidento Spiro T. Agnew žinia.

• Skelbimas apmokėtas jį pasirašiusiųjų aukomis.
• Paid for by the Lithuanian-American for Nixon and Agnew, 

2754 Colby Avenue, Los Angeles, California 90064, Juozas 
Kojelis, Treasurer.

Vytautas Alantas pasirašo savo knygą "Šventaragis" dovanoda
mas jaunai žurnalistei Karolel Veselkaitei.

K. Sragausko nuotrauka

žai" labai gražiai ir tu
riningai nušvietė sukak
tuvininko gyvenimą ir jo 
kūrybą.

Aktorius Kazys Gri
cius artistiškai ir gra
žiai skaitė jo kūrybą. O 
jaunieji artistai,vadovau
jami režisieriaus Karo
lio Balio, suvaidino net 
tris ištraukas iš jo para
šytos komedijos "Šiapus 
Uždangos". Tik tas vai
dinimas, nežinau kodėl, 
vyko atvirkščiai V. Alan
to gyvenimui. Rašytojo 
komedijoje žmona Vida 
nemėgo, kad jos vyrąs 
visuomet rašė, ir net buč
kį siūlė, kad tik nustotų 
rašyti, o V. Alantas savo 
žodyje dėkojo savo žmo

nai Irenai, kad jijampa- 
deda ir visas korektūros 
klaidas ištaiso.

Žurn. Alfonsas Nakas 
Vytauto Alanto knygas 
pristatė trumpais ir aiš
kiais jų apsakymais.

Savo žodyje jubilia
tas pareiškė padėką šio 
pagerbimo iniciatoriui 
ir didžiausią naštą ne
šančiam rengėjui Vladui 
Seleniui, paskaitininkui 
dr. Kaziui Karveliui, Ka
zimierui Griciui, rež. 
Karoliui Baliui, Alfon
sui Nakui ir visiems 
prie jo pagerbimo prisi- 
dėjusiems.

Jubiliatas stebėjosi to
kiu puikiu jo kūrybos per 
davimu ir pristatymu. 

Jis pasakė: Aš nebuvau 
tokios geros nuomonės 
ape savo kūrybą, kaip 
kad šiandieną išgirdau.

Akademiją atidarius 
Vladui Seleniui, po jo kai 
bos buvo sugiedotas Lie
tuvos Himnas ir po Vy
tauto Alanto pasakyto žo 
džio sugiedota jam il
giausių metų. Buvo gauta 
visa eilė sveikinimų ras 
tu ir juos perskaitė Vla
das Selenis. Kavutės me 
tu, kurią pravedė Kasty
tis Karvelis, jubiliatą žo 
džiu sveikino: Detroito 
Kultūros klubo pirminin
kas Antanas Musteikis, 
LŠST CV pirmininkas 
Vincas Tamošiūnas, LŽS 
-gos CV vicepirminin

kas Vladas Būtėnas, Švy. 
tūrio Jūrų šaulių vardu 
Vincas Šarka, ALT S- 
gos Detroito sk. Jonas 
Švoba, ALRK vardu Jo
nas Kriščiūnas SLA 200 
kuopos Antanas Sukaus
kas, dramos sambūrio 
Alka vardu Vincas Že- 
bertavičius, kun, J. 
Žvirbls, LF inž. Vytau
tas Kutkus, ateitininkų 
vardu prof. dr. A. Damu- 
šis ir DLOC vardu dr. 
Vincas Misiulis. Paskuti
nį žodį tarė ir visiems 
padėkojo Vytautas Alan
tas. (ag)

* DAINAVOS ansamb
lio Detroite statoma ope- 

(Nukelta į'6 psl.)
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DĖMESIO DETROITO 
LIETUVIAI!

LAPKRIČIO MĖN. 7 D. BALSUOKIME

UŽ LIETUVIŲ DRAUGĄ, TEISĖJĄ

ARTHUR J.

KOSCINSKI
Recorder’s Court Judge

RE-ELECT

ALBERT T.

PORTER
COUNTY ENGINEER

• EXPERIENCE • ABILITY
• INTEGRITY

ARTHUR J. KOSCINSKI

Pasižymėjęs, kaip advokatas gynėjas kriminalinėse bylose. 
Paskutinius du metus buvo vyresnis teisėjas Recorder’s 

teisme.
Remiamas Lietuvių Demokratų Partijos Michigane, 

Polish Alliance, Detroit News etc.

X 914 ARTHUR J. KOSCINSKI

Paid by Alexander, LITH. DEMOCRATIC PARTY

DETROITO 
LIETUVIU ŽINIOS

(Atkelta iš 5 psl.)
retė "Sidabrinė Diena" 
įvyks ne lapkričio 18 d. 7 
v.v. kaip buvo pranešta, 
bet lapkričio 19 d. 3 vai. 
p.p. Bilietai jau išdalin

Vienas iš mūsų serijos pranešimų klijentams:

ti ir pardavinėjami: Vy
tautas Cižauskas prie Sv. 
Antano bažnyčios, dr. Vy
tautas Majauskas su žmo
na prie Dievo Apvaizdos 
bažnyčios, Antanina Sto
nienė prie šv. Petro baž 
nyčios, Vladas Pauža 
"Neringos" krautuvėje. 
Ir šie komiteto nariai: 
Vilija Baukytė, Viktorija 
Leonavičiūtė, Stefanija 

Kaunelienė, Eugenija 
Šniokaitienė, Vincas Ta
mošiūnas , Kazys Sra- 
gauskas ir Antanas Gri
nius. Šeštadieninės mo
kyklos įsigydamos moki
niams bilietus per mo
kyklas moka tik 1 dol .už 
bilietą.

Bilietus kviečiame įsi
gyti iš anksto, nes visos 
vietos rezervuotos.

* Į DAINAVOS BA
LIŲ lapkričio 4 d. Mer- 
cy kolegijos patalpose 
jaunimui bilietai parduo
dami žemiau savikainos. 
Bet ir jie turi iš anksto 
pranešti ir vietas užsi
sakyti. Užsakymus pri
ima: Marytė Petrulie
nė tel. 533-8918.

* GRUODŽIO 3 d. tuo
jaus po 10:30 vai. mišių 
Šv. Antano par. kavinės 
buste yra rengiami pa
rapijos pietūs.

* GRUODŽIO 3 d. sek
madienį, 4 vai. p.p. Šv. 
Morkaus, R. K. bažny
čioje (Ryan Rd. prie 9 
mylios) yra rengiamas 
visų Detroito lietuvių re 
liginis susikaupimas ry- 
šum su religiniu perse
kiojimu Lietuvoje. Reli
ginės valandos chorą su
daro Šv. Petro parapijos 
choras (20 choristų), jau 
nimo choras (65 choris
tai) ir nauji prisijungę 
šie choristai: H. Dūda, 
P. Heiningas, L. Heinin- 
gas, E. Kasputis, M. Sa
jauskas, Z. Skiotienė, E. 
Skiotys, K. Stašaitis ir 
sol. Pranas Zaranka.

A. Grinius

ON HIS RECORD... ELECT 
CHARLES R.

LAURIE
DEMOCRAT

JUDGE COMMON PLEAS COURT
EXPERIENCED: Practlcing Attorney, 22 years; Asststant Attorney 
Gsneral; Asslstant County Prosecutor, 13 years.

ENDORSED BY: Cuyahoga County Democratic Executive Committee; AFL-CIO of Labor; 
U.A.W.; I.S.D.A.; Cosmopolitan Democratic League; Steuben Society; Other Civic and 

Nationality Groups.
EXPERIENCED ... INTEGRITY... COURAGEOUS

X CHARLES R. LAURIE
Co-Chmn.: Sabina Jarzynkowski, 6501 Lansing Avė., Mrs. Jack Gannon, 3257 W. 1301h St.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS
LAPKRIČIO 4 D. LVS Ramo

vė ir Lietuvių Bendruomenė ren
gia Kariuomenės šventės minė
jimą - koncertą.

LAPKRIČIO 5 D. Dr. K. Keb- 
lio paskaita apie Lietuvos prozą. 
Rengia Ateities Klubas.

LAPKRIČIO U D. Akademikų 
skautų ir skaučių metinė šven
tė.

LAPKRIČIO 12 D. Šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

LAPKRIČIO 18 D. Lietuvių 
Diena. Rengia LB Clevelando 
apylinkės valdyba.

LAPKRIČIO 25 ir 26 D. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto metinis suvažiavimas. 
Posėdžiai įvyks Hollenden Housc 
viešbučio patalpose.

GRUODŽIO 3 D. Clevelando 
miesto viešųjų įmonių departa
mento direktoriaus Raimundo 
Kudukio.pagerbimas.

GRUODŽIO 3 D. Rodomi du 
filmai: "Į septintąjį dešimtme
tį" ir "Dvylika didžiųjų". Ren
gia Ateities Klubas.

GRUODŽIO 9 D. Koncertas 
Naujos parapijos salėje. Rengia 
Saleziečiams remti komitetas.

GRUODŽIO 17 D. Šv. Kazimie
ro litaunistinės mokyklos Kalė
dų Eglutė.

SAUSIO 27 D. 8 vai. vakaro 
Trečias Ateitininkų Jaunimo 
ruošiamas Literatūros Vaka
ras. Programoje: Aloyzas Ba
ronas ir jaunimo pasirodymai.

VASARIO 11 D. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
rengiami pietūs.

VASARIO 11 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo Su
kakties minėjimas. Rengia ALT 
skyrius.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė 
Naujos parapijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. šv. Kazi
miero lituanistinei mokyklai pa
remti pietūs.

BALANDŽIO 29 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis balius.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

Ateina 1974..
daugiau jėgos jums

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601 
Vine S t. Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

1974 metais, kada mūsų branduolinė 
jėgainė Davis-Besse pradės veikti, 
ten bus:
Daugiau jėgos jums, pirkėjai... 
išlaikyti maistą saugiai ir ekonomiškai.

Virš 60 milijonų šeimų dabar turi 
elektrinius šaldytuvus. 1974 mtais 
bus žymiai daugiau šeimų ir jos taip 
pat norės šaldytuvų.

Daugiau jėgos jums, namų šeimininkai 
... padėti jums atlikti visus darbus.

Virš 50 milijonų namų dabar turi 
skalbimo mašinas, garo prosus ir 
valymo siurblius. Jau tik už dviejų 
metų bus reikalinga daugiau jėgos 
dar geresniam gyvenimui didesniam 
skaičiui žmonių.

Daugiau jėgos jums, duonos 
parūpintojui... jei norima turėti 
darbų.
Ir jei norime turėti daugiau darbų 
Northeast Ohio, turime turėti

augančią ekonomiją . . . augančią 
pramonę ir daugiau pramonės. Ir 
daugiau elektros, žymiai daugiau.

Daugiau jėgos jums, kurie norite 
apsaugoti aplinką.

Elektra yra jėga kuri gali išspręsti 
daugelį mūsų aplinkos problemų. Su 
oro teršimo kontrolės priemonėmis. 
Vandens išvalymo sistema. Atmatų 
perdirbimo galimybėmis, kanalizacijos 
priežiūros įmonės.

Daugiau jėgos jums 1974 ... jeigu jūs 
norite padėti išvalyti savo aplinką, 
pagerinti savo gyvenimo kvalitetą, ar 
paprasčiausiai turėti darbą. •
Mes padarysime viską savo pajėgume 
padėti!

7ke, ILLU MIN ATIN G

SKILLED OR UNSKILLED 
MILL MANUFACTURE 
WIRER ROD AND STRIP 
STEADY W0RK. HIGH PA Y 

AND GOOD BENEFITS.
Call 489-7211 

(85-991

PRINTING PRESSMEN
For night shift on Miehle 36 and 
Harris LXD offsets. Mušt know 
color and have ability to do qual- 
ity printing. Union shop with all 
premiums paid for Blue Cross and 
Blue Shield for employees and fa- 
ruily. Siek and accident insurance. 
Vacations and holidays paid. Full 
time plūs overtime.
KALAMAZOO LABEL COMPANY 

321 W. Ransom St.
Kalamazoo, Mich. 49006 

Phone 616-361-5820 
ask for Mr. Holmes.

(85-91)

JOURNEYMAN
MOLD MAKER 

o?’'5S - ‘̂“1 - -- 

mold. d U’ed pIa,Uc <nJ«:Uon 
Top area wagęs and benefits.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• INŽ. ANTANAS MA
ŽEIKA, Vilties Draugi
jos valdybos vicepirmi
ninkas, iš Los Angeles at
vykęs į LB Tarybos suva
žiavimą Clevelande, ap
lankė Dirvą ir turėjo pa 
sitarimą su Vilties val
dybos pirm. A. Laikūnu 
ir red. V. Gedgaudu.

Statė Oflicer* 
HON. RALPH J. PERK 

Honorary Chairman 

NICHOLAS A. BUCUR 
Chairman

MRS. FRANCES TESNY
Co-Chairman 
(VVomen's Division)

VACLAV HYVNAR
Secrotary

BOHDAN FUTEY
Treasurer

EDM. LENKAUSKAS, M.D.
Co-Chairman for
Ohio Lithuanians

OHIO NATIONALITIES FOR NIXON-AGNEW

232 SUPERIOR AVENUE • CLEVELAND, OHIO 44114

Brangūs Ohio valstybės lietuviai,

Telephone 
(216) 621-8218

šių metų lapkričio 7 rinkimai yra svarbūs ateities 
perspektyvoje. Vietnamo karo pabaiga, naujų santykių 
su Kinija ir Sovietų Sąjunga plėtra bei Europos sau
gumo konferencija yra pagrindinės priežastys, kurios 
palies mus - JAV lietuvius ir okupuotą Lietuvą. Ka
dangi lapkričio 7 bus renkamas prezidentas, kuris tu
rės svarbų žodį, spręsdamas tarptautinės politikos 
problemas, tai ir mūsų susidomėjimas rinkimais yra 
labai suprantamas.

RESPUBLIKONŲ KLUBAS CLEVELANDE IR APYLINKĖSE 
REKOMENDUOJA BALSUOTI UŽ ŠIUOS RESPUBLIKONŲ 

KANDIDATUS:

Už Prezidentą — Richard M. NIXON 
Už viceprezidentą — Spiro T. AGNEW.

Už kongresmanus: čia kiekvienas turite žinoti savo distriktą 
ir balsuoti atitinkamai.

23 Distriktas — už William E. MINSHALL
22 distriktas — už Donald W. GROPP
21 distriktas — už James D. JOHNSON
20 distriktas — už Thomas E. VILT

TEISĖJAS 
JAMES DEVINNE

YRA MŪSŲ 
KANDIDATAS

Lithuanian Division
EDM. LENKAUSKAS. M.D.

Chairman

GRAŽINA KUDUKIS
VIKTORAS STANKUS, D.D.S. 
VIKTORAS PALUNAS

Vice Chairman

JOSEPH STEMPUŽIS
Secrotary

W. V. PLEČKAITIS
Treasurer

S aut h ern Ohio Division
EDM. DRUKTEINIS, M.D.

Chairman

Buvęs Ohio valstybės gubernatorius ir JAV senato
rius Frank J. Laiische yra pasakęs: "Mūsų krašto sau
gumui ir žmonių gerovei geriausiai bus pasitarnauta, 
jeigu prezidentas Nixonas bus išrinktas."

Prezidento Nixono administracijos metu nutilo ra
sinės triukšmingos demonstracijos, liovėsi nerimas ir 
bergždžias turto naikinimas universitetuose, stabili
zuota ūkinė padėtis, atstatytas pasitikėjimas, drausmė 
ir tvarka.

Dėl to ir mes, būdami lietuviai ir šio krašto pi
liečiai, raginame jus lapkričio 7 balsuoti už prezi - 
dentą Richard M. Nixon ir 
Jie abu garbingai tarnavo 
kad tarptautiniame forume 
vių tautos interesus.

viceprezidentą Spiro Agnew. 
Amerikai ir teikia vilčių , 
respektuos teisėtus lietu -

OHIO LIETUVIŲ KOMITETAS
Dr. Edm. Lenkauskas 
Gražina Kudukienė 
Dr. Viktpras Stankus 
Viktoras Palūnas 
Juozas Stempužis 
Vladas Plečkaitis 

Edm. Drukteinis

I OHIO VALSTIJOS SENATORIUS:
Čia taip pat balsuojate pagal savo distriktą.
22 Ohio senato distriktas — už Elmer E. FORSBERG
24 Ohio senato distriktas — už George R. POKORNY

I OHIO AUKŠČIAUSIĄ TEISMĄ:
Robert E. LEACH. Louis J. SCHNEIDER. Paul W. BROWN. 

I TEISĖJUS:
Už James M. DeVINNE
už
už
už
už

Edward R. PATTON 
John L. ANGELOTTA 
Joseph I. LoPRESTI 
Andrew LEE Jr.

George J. McMONAGLE 
Herbert R. WHITING 
Adrian B. FINK Jr. 
John L. MAXWELL

UŽ 
už 
už 
už
už Frances-V. MAY

SEIMĄ:

Jis yra baigęs Cathedral 
Latin aukštesniąją mokyk
lą, Western Reserve univer
sitete baigė prekybos admi
nistracijos mokslus ir vė
liau įgijo teisės mokslų dak- 
toratą. Jo dvi dukterys yra 
uršuliečių ordeno vienuolės. 
Teisėjas James DeVinne 
kandidatuoja į Cuyahogos 
apskrities teismo teisėjus. 
Tai sąžiningas, griežtas tei
sininkas, šiuo metu einąs E. 
Clevelando teisėjo pareigas. 
LAPKRIČIO 7 MŪSŲ VISŲ 
BALSAI PRIKLAUSO TEI
SĖJUI JAMES DEVINNE.

Tautybių Komitetas 
už teisėją DeVinne 

J. Stempužis, 
koordinatorius

I OHIO
Čia vėl turite balsuoti pagal savo distriktą.

3 distriktas — George E. MASTICS
4 distriktas — John F. DAY
5 distriktas — Anthony C. SINAGRA
7 distriktas — John T. TARNOVECKY
8 distriktas
9

10
11
12
13
14
16
17

Clayton E. KRCAL 
distriktas — Thomas C. PERK 
distriktas — Joseph L. BATISTĄ 
distriktas — Kenneth A. PERK 
distriktas — Donna POPE 
distriktas — Ethel ROBINSON 
distriktas — Duane L. DOYLE 
distriktas — Edvvard H. KIDD 
distriktas — James M. NAYLOR

18 distriktas — Edward M. RYDER Jr.

I CUYAHOGA APSKRITIES ADMINISTRACIJĄ:
Į apskrities kontrolierių — už George V. VOINOVICH 
Į apskrities prokurorą — už Robert W. JONĖS 
Į teismo sekretorių — už John B. SHEPHERD 
Į apskrities šerifą — už Ralph S. KRE1GER 
Į apskrities recorderį — už Allen J. BARTUNEK 
Į apskrities iždininką — už William J. SLIVKA
Į apskrities inžinerių — už Ralph C. TYLER
Į apskrities Coroner — už Michael A. KLEMA

I CUYAHOGA APSKRITIES KOMISIJONIERIUS:
Už Ralph J. PERK Jr. ir už Nicholas DARIA

TAUTYBĖS STIPRIAI REMIA
RALPH J. PERK, JR.

• Francis J. Taity šiuose 
rinkimuose kandida t u o j a 
būti perrenkamas į Probate 
Court teisėjus, ši teismo in
stitucija, kurią galima bū
tų pavadinti "liaudies teis
mu” yra svarbi ir Taity ge
riausiai tinka šiam postui, 
būti perrinktas teisėju.

• LOUIS J. SCHNEIDER, JR. 
daugelio Ohio laikraščių remia
mas, kandidatuoja į Ohio aukš
čiausiąjį teismą. Lietuvių res
publikonų klubas kviečia už jj 
balsuoti lapkričio 7 d.

Bičiuliai lietuviai,
Atsakingų piliečių ir mokesčių mokėtojų vardu mes 

prašome jus balsuoti už RALPH J. PERK į apskrities 
komisijonierius.

Apskrities komisijonierių taryba per metus išleidžia 
virš $300 milijonų. RALPH J. PERK, Jr. tuos mokesčių 
mokėtojų pinigus tvarkingai administruos, sekdamas savo 
tėvo tradiciją ir būdamas taupus.

The Plain Dealer laikraštis indorsuodamas RALPH 
PERK, Jr. pabrėžė pasikeitimo ir reformos reikalingumą, 
nes perilgai valdė apskritį viena partija.

Pavyzdžiui, naujų teisingumo centro rūmų architek
tūriniai planai buvo atiduoti firmai be varžytinių, ir jie 
kainavo mokesčių mokėtojams daugiau negu normaliai 
turėtų kainuoti.

RALPH J. PERK, Jr. niekada neleistų taip naatsa- 
kingai mėtyti pinigus.

Iš tikrųjų, dabartinė komisijonierių taryba nerepre
zentuoja dirbančio žmogaus. RALPH J. PERK, J.r. bus 
Jūsų balsas, mažų žmonių balsas.

Reikia pakeitimų, ir RALPH J. PERK, Jr. yra kan
didatas padaryti pakeitimus apskrities administracijoje.

Lietuviai RALPH J. PERK, Jr. bičiuliai, Lenkų Kon
gresas, Vokiečių Taryba, čekoslovakų dienraštis NOVY 
SVET, Slovakų Kongresas ir daug kitų tautybių organi
zacijų stipriai remia RALPH PERK, Jr. kandidatūrą.

Prisidėkite ir jūs — lapkričio 7 atiduokite savo balsą 
už RALPH J. PERK, Jr.

• James P. Kilbane yra 
stiprus varžybose į teisėjus. 
Jis turi 20 metų teisinės 
praktikos, demokratų nomi
nuotas į Common Pleas 
Court of Cuyahoga County 
teisėjus, per paskutinius de
šimt metų buvo aktyvus so
cialiniame, ekonominiame ir 
politiniame gyvenime.

James P. Kilbane ne tik 
jums tarnavo kaip Valstijos 
senatoriumi ir valstijos at
stovu, bet kaip advokatas.
• CHARLES R. LAURIE, prak

tikuojantis advokatas nuo 1950 
m. ir paskutinius 13 metų buvęs 
Assistant County Prosecutor, 
kandidatuoja Į Common Pleas

PEOPLE FOR PERK, JR. COMMITTEE
Gražina Kudukienė, vicepirmininkė

LITHUANIAN DEMOCRATIC CLUB
JOHN T. DERIGHTER, President

ENDORSE
COUNTY COMMISSIONERS

CORRIGAN & POKORNY
C. Carl, Chmn., 18103 Norwell Avė.

Savo Kongresinj ar Ohio Valstijos distriktą galite sužinoti 
paskambinę į Board of Elections tel. 771-4250 ir pasakę savo gatvę 
ir miestą, kuriame gyvenate.

Vienas svarbus įstatymo pakeitimas yra vadinamas "Repealing 
of Ohio Statė Income Tax”. Lietuviškai išvertus, tai yra panaiki
nimas Giligano įvestų mokesčių. Norint panaikinti šiuos mokes
čius, turite balsuoti YES.

Jeigu kam yra kokių neaiškumų skambinkite man telefonu 
871-4186.

R. Premeneckienė — Lietuvių Respublikonų 
Klubo Clevelande pirmininkė

IŠRINKIME ALBERT S. PORTER 
COUNTY INŽINIERIUM, KURIS TURI 
ILGĄ PRAKTIKĄ BEI PATYRIMĄ 
SAVO PROFESIJOJ .

LIETUVIAI DEMOKRATAI

Perrinkit

MARK

Court teisėjus. Jis turi visus 
privalumus būti geru teisėju.

Išrinktas jis žada sąžiningai 
toliau tarnauti žmonėms, kuo 
geriausiai atlikdamas patikėtas 
pareigas.

Jį remia advokatų taryba ir 
Įvairios organizacijos.

• FRANK D. CELEBREZZE 
kandidatuoja J Chio aukščiausią
jį teismą lapkr. 7 rinkimuose. 
Jis yra sąžiningas ir turi paty
rimą teismuose. Nuo 1964 m. 
yra teisėju.

Draugo

McELROY
COUNTY RECORDER

• JIS SUORGANIZAVO MODERNIŠKIAUSIĄ COUNTY RECORDER’S IŠTAIGĄ VISOJE 
AMERIKOJE.

• REMIAMAS: A.F.I.-C.I.O., V.A.W., COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE

X MARK McELROY
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LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Arti 400 visame lais
vajame pasaulyje gyve
nančių Lietuvių Skautų 
Brolijos, Liet. Skaučių 
Seserijos ir Akademinio 
Sk. Sąjūdžio atstovų įsi
registravo dalyvauti ko
respondenciniu būdu vyk
domo suvažiavimo pro
cese.

Suvažiavimui pravesti 
ir visai, gana komplikuo
tai, daug darbo ir laiko 
pareikalaujančiai, pro
cedūrai tvarkyti sudary
tas Suvažiavimo prezi
diumas ir komisijos iš 
Clevelande gyvanančių vi
sų sąjungos šakų atsto
vų.

Nuotraukoje matome:

POPIETE SU GARBES KONSULE 
J. DAUŽVARDIENĘ

Lietuvių Tautiniai Na
mai tęsia toliau kultūri
nes popietes, bendrine 
tema: "Lietuvė moteris 
Chicagoje". Šį sezoną į 
popiečių ruošą maloniai 
įsijungė ir Lietuvių Mo
terų Federacijos Chi
cagos klubas. Pirmoji po
pietė šį sezoną buvo spa
lio 8 d., skirta pristaty
ti Lietuvos Konsulą Juzę 
Daužvardienę - Raukty- 
tę.

Popietę pradėdamas 
inž. J. Jurkūnas, LTN 
vald. pirmininkas, pa
reiškė sveikinimą susi
rinkusiems ir pasitenki
nimą, kad ši ir tolesnės 
sekmadienių popietės 
rengiamos bendromis 
LTN ir LMF Chicagos 
klubo pastangomis. Po
pietei vesti pakviečiama 

IŠRINKU... WILLIAM J.

SPELLACY
CUYAHOGA COUNTY

SHERIFF
STIPRIAI REMIAMAS DEMOKRATŲ KANDIDATAS
• Community News • Plain Dealer
• Cuyahoga County 'Democratic Executive Committee
• UAW • Democratic Cosmopolitan League
• John Harlan Law Club • Champs, Ine.

PATIRTIS, PAJĖGUMAS IR ENTUZIAZMAS!
Bill Spellacy yra išimtinai kvalifikuotas žmogus Cuyahoga
County Sheriffo pareigoms. Atsargos leitenantas, buvęs 29 
metus Clevelando Policijos Departamente, 20 metų vado
vaujamose pozicijose.

Jis žinos KAIP būti sheriffu. Ir todėl jis yra taip stipriai 
remiamas žinomų organizacijų.

Balsuokite už Spellacy Į sheriffus. Tai' yra balsas už JUS.

Karol Domitrovich. Chmn., 5008 Mill Rd., Broadview Hts., Ohio

Iš kairės: v.s. V. Šen- 
bergas, ps. L. Brizgie- 
nė, prezidiumo pirminin 
kas v.s. Pr. Karalius. 
Stovi: s. N. Kersnaus- 
kaitė, j.v.s. Pr. Petrai
tis, s. M. Švarcienė, ps. 
R. Tatarūnienė, ps. M. 
Nasvytienė, j.s. D. Ki- 
žys, ir akad. fil. R. Ge 
lažienė.

Be šių asmenų į su- 
važ, prezidiumą dar įei 
na v. sktn. Gerardas Juš- 
kėnas ir į komisijas — 
vyr. sktn. Iz. Jonaitie
nė, v. sktn. M. Barniš- 
kaitė, sktn. Vladas Ba
cevičius ir jūrų sk. vyr. 
valt. R. Aukštuolis.

(k)

Sofija Adomaitienė, o 
įtarpoje K. Leonaitienė, 
Moterų Klubo pirmininkė 
jausmingu sakiniu pa
sveikino Garbės Konsu
lų Juzę Daužvardienę, 
klubo garbės narę. Svei
kinimo metu, auditorijai 
šiltai plojant, Alė Kal- 
vaitytė-Velbasienė pri
segė Konsulei orchidė
ją.

Sofija Adomaitienė 
trumpais vaizdais, įvy
kiais supažindina audito
riją su Juzės Daužvardie- 
nės, kaip ją pavadino mo. 
terų moters, asmenybe, 
jos mokslinimosi eiga, 
darbais ir veikla Lietu
vai ir lietuviams.

Nauja plojimų banga 
sutikta Juzė Daužvardie- 
nė, sąmojumi ir šiltomis 
nuokrypomis į kitus-as 

drauge su ja dirbusias, 
pasekė savą gyvenimo ke
lią, pradedant vaikyste 
tėvų namuose, Worces- 
teryje, ir baigiant garbės 
konsule Chicagoje. Tuo ji 
itin vaizdžiai atsakė, į 
jos pačios pasistatytą 
klausimą "Kas aš esu?" 
Baigė sakiniu — "Esuže
maitė, gimusi ir augusi 
Worcesteryje, du kartu 
apsilankiusi mano tėvų 
gimtinėse, Žemaitijoje, 
Lietuvoje ir dar daugiau 
tą šalį pamilusi..."

Po konsulės nuotaikin
go pasipasakojimo, inž. 
J. Jurkūnas parodė skaid
rėmis vaizdus ir veidus 
iš Juzės Daužvardienės 
ir velionio dr. Petro 
Daužvardžio darbo ir ap
linkos.

Priedo — Birutė Gu- 
daitė-Augaitienė ir Živi
lė Keliuotytė-Modestie- 
nė gražia tartimi paskai
tė ištraukų iš konsulės 
įvairiomis progomis pa
rašytų straipsnių bei pa
sakytų kalbų.

Popietėje dalyvavo ar
ti pusantro šimto daly
vių, kurie baigė popietę 
prie LMF Chicagos klu
bo narių paruoštos ka
vutės ir užkandėlių, da- 
lindamies gražiais popie
tės įspūdžiais ir joje iš
girstomis mintimis.

(mv)

NAUJA BALFO
VA LDYBA

Balfo Seime Detroite 
išrinkta cv pirmininkė 
Marija Rudienė sudarė 
šio sąstato valdybą:

Pirmininkė M. Rudie
nė, vicepirmininkai D. 
Bobelienė, A. Daukįenė, 
kun. A. Trakis ir J. Ja
saitis, gen. sekretorius 
A. Dzirvonas.prot. sekr. 
V. Baleišytė, ižd. K. Če
paitis.

Buvusieji Balfo namai 
Brooklyne, N. Y. bus par
duoti ir centras perkelia
mas į Chicagą.

REAGAVO I PETICIJĄ
ALT Los Angeles sky

riaus pastangomis surinkti 
peticijų lapai dėl persekio
jamo tikėjimo okupuotoje 
Lietuvoje, pridėjus keletą 
rezoliucijų, pirmininko inž. 
V. Čekanausko buvo per
siųsta į Valst. Departamen
tą, kuris į tai labai užjau
čiančiai reagavo, atsiųsda
mi ALTo pirmininkui Vy
tautui Čekanauskui tokio 
turinio laišką:

"Prezidentas R. Nixon 
dėkoja Jums už jo dėmesin 
atsiųstas peticijas ir rezo
liucijas nušviečiant tikrą 
padėtį Lietuvoje; dėkingi, 
kad ši visa medžiaga pateko 
j jo rankas.

J.A.V-bės teberemia Pa
baltijo Valstybių teisę pa
tiems apsispręsti dėt savo 
valdymosi formos; mes nie
kad nepripažinome tų vals
tybių prijungimą prievar
ta į SSSR. Buvusių laisvų 
Pabaltijo Valstybių diplo
matinius bei konsularinius 
reprezentantus J. A. V-bėse 
mes ir toliau pripažįstame; 
mūsų viešosios įstaigos bei 
veiksniai visur tai pabrėžia., 
ir tas ypač ryškiai prista
toma įvairiuose mūsų ofi
cialiuose susirašinėimuose, 
neišskiriant ir Jungtines 
Tautas”.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED EXPER1ENCED 
MACHINISTS

Mušt be'able to work from blue prints 
and elose tolerance

also
Hydraulic valve assemblers with hon- 
in« experience.
Work in winter & summer sportą 
area. Steady work & vvoiking condi* 
tions.

OLMSTED PRODUCTS CO. 
Aero Park Drive 

Traverse City, Mich. 
616-946-2450

(84-87)

GUBERNATORIUS RICHARD B. OGILVIE

LIETUVIAI!
Gubernatorius Richard B. Ogilvie yra verti

namas kaip vienas iš geriausių gubernatorių Uli- 
nois valstijos istorijoje.

Už gubernatorių Richard B. Ogilvie kalba jo 
atlikti darbai, o ne tušti priešrinkiminiai pažadai.

. Gubernatorius Ogilvie ir jo šeima glaudžiai 
bendradarbiavo su lietuviais. Mums, lietuviams, 
šie ryšiai yra labai svarbūs tiek mūsų gimto kraš
to tiek mūsų tautinės grupes reikaluose.

Palaikykime šiuos ryšius ir toliau balsuodami 
lapkričio 7 dieną už

GUBERNATORIŲ RICHARD B. OGILVIE1
LIETUVIŲ KOMITETAS GUBERNATORIUI 

RICHARD B. OGILVIE PERRINKTI.
ANATOLIJUS MILUNAS — pirmininkas

Alma Adamkus 
Juozas Bacevičius 
Dr. Steponas Biežis 
Dr. Gediminas Batukas 
Stepas Ingaunis 
Aleksas Jankūnas 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
John F. Kimbark 
Dr. Petras Kisielius 
Dana Milunas

Kazimieras G. Oksas 
Joan Oksienė
Algis A. Regis 
Antanas Stakėnas 
Jonas Talandis 
Dr. Aldona Valis 
Albertas Vengris 
Anthoii J. Valukas 
Genė Valantinienė 
Povilas Žumbakis

WANTED JOURNEYMEN 
or

IST CLASS SKILLED
JOURNEYMAN

ENGINE LATHE
TURRET LATHE 

MILLING MACHINES 
AUTOMATIC W&S 

CHUCKERS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance. 
Steady work, some overtime and 
fringe benefits, for qualificd men.

BUCK TOOL CO. 
7025 E. MICHIGAN 

KALAMAZOO. MICH. 
616-381-1200

(84-86)

PIPE FITTER — PLUMBER
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY THRU FRIDAY 
8:30 A. M. TO 4:00 P. M.

APPLY

CHRYSLER CORPORATION

SHEET METAL 
MECHANIC
LAYOUT MAN

PRESS BRAKE OPERATOR 
WELDER

Second Shift 
Full or Part Time

Experienced only need apply. 
Profit sharing, paid hospitaliza
tion.

Apply in person

PROTOTYPE 
FABRICATORS 

10911 Briggs Rd. 
Cleveland, Ohio 

(84-90)

CHEMICAL DIVISION 
5437 W. Jefferson 

Trenton, Mich.
An Eąual Opportunity Employer

(83-89)

LARGE ENGINE LATHE
Immediate opening for experienced operator ųualified to set*up and 
operate from prints. Afternoon shift.

OPERATIONS CONTROL
Experienced in shoptrol systems, exp«*rience prefered būt noVice with 

industrini engineering or produetion conlrol background will be 
considered. Night shift.

INSPECTION AND LAYOUT
Mušt have full knovvledge of layoul procedures and be able to rvad 
blue prints. Afternoon shift.

LESTER ENGINEERING COMPANY
2711 CHURCH AVĖ. CLEVELAND, O. 216-521-8811

FABRICATORS
BRAKE OPERATOR 
SHEAR OPERATOR 

PLATE FITTER 
MAINTENANCE MAN

Hourly with overtime 
Ali fringe benefits

OVERBEKE-KAIN CO. 
20905 Aurora Rd. 

Warrensville Heights, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(84-86)

ARC WELDERS— 
Maintenance Electrician

Ali position ARC WELDERS to fabricate eonerete mixer componenls 
for a new o^eration being sėt up in Indianapolis. Hourly rates with 
full line of benefits plans. Tesling and interviewing Monday thru 
Friday.

At Challenge-Cook Bros. Ine.
4717 Massachusetts Avė Indianapolis, Ind.
Vogei Construction Location Phone 317-547-3572

Equal Opportunity Employer
(80-86)
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