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nės -- visi šokėjai atvyko savo 
lėšomis), solistė I. Stankūnaitė, 
akordeonistas K. Daubaras ir pro 
gramos vedėjas Leo Cherne, ku
ris iš savo pusės gėrėjosi turė
jęs progos vadovauti tokiai spal
vingai ir taip gerai suorganizuo
tai manifestacijai.

Išsamus manifestacijos reikš
mės ir poveikio vertinimas tik 
prasideda. Artimiausiu laiku ma
nifestacijos komitetas surinks 
duomenis apie visuomenės sudė
tus Įnašus jai surengti, apie ne
sėkmes ir laimėjimus. Manifes
tacijos vertinimas bus ir viena iš 
svarbiųjų temų lapkričio 27-28 
d. susirenkančio Vliko seimo 
svarstymuose. (E)

Lapkričio 13 
manifestacijos
pareiškimas

Manifestacijos dalyviai žygiuoja Į Jungtines Tautas R. Kisieliaus nuotrauka

Lapkričio 13 dieną New Yorke 
Madison Square Garden Įvyku
sios Baltijos kraštų laisvės ma
nifestacijos pareiškime, išdės
čius esminius Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybės 
teisės pagrindus, Sovietų Sąjun
gos smurtiškus veiksmus prieš 
tris Baltijos kraštus ir pabrėžus 
šių tautų ryžtą atgauti savo vals
tybinę nepriklausomybę, kreipia
masi {Jungtinių Tautų Generali
nį Sekretorių U Thant, Visuotinio 
Susirinkimo pirmininką Aminto- 
re Fanfani, 2-ių (dekolonizaci
jos) komiteto pirmininką Šori 
Coulibaly ir Jungtinių Tautų na
rių vyriausybes bei misijas 
šiais žodžiais:

KETURIOLIKA TŪKSTANČIŲ
Keturiolika tūkstančių

— buvo du žodžiai, kuriuos lap
kričio 13 d. vakare ištardami 
New Yorko radijo ir televizijos 
pranešėjai pateikė apčiuopia
miausi Baltijos laisvės manifes
tacijos svorio {vertinimą.

Tai buvo beveik tas skaičius, 
kokio manifestacijos sumanyto
jai siekė ir koks buvo būtinas, 
bet ir pakankamas, kad rengėjų 
pirmininko A. Mažeikos {vadinis 
šūkis -- mes reikalaujam būti 
išgirsti! -- nenueitų niekais. Ma
nifestacijai baigiantis, jos vado
vai turėjo progos padaryti pareiš
kimus per radiją ir televiziją 
dešimtims milijonų.

Spaudos ir radijo pranešimuo
se -- ypač anksčiau, manifestaci
jai dar tebevykstant išleistuose
— mirgėjo {vairių skaičių: aš- 
tuoni, dešimt, vienuolika, trylika 
tūkstančių. Tų žinių šalitinis bu
vo Madison Square Garden pa
reigūnai, o jų apskaičiavimas kei
tėsi nuolatinio didėjimo linkme, 
kadangi salė pildėsi ligi pat pro
gramos pabaigos, obūriaidarpri- 
sidėjo ir po to, besirikiuojant 
žygiui per miestą. Buvo atžymė
ta, kad šen. K. Mundt kalbos me
tu, t.y. programai {pusėjus, sa
lėje buvo 10,700 ir apie 400 prie 
{ėjimų. Tuo metu { laikraščius 
bei radiją išėjusios žiniose ma
nifestantų skaičius buvo pažymė
tas 11,000.

Eisena { Jungtines Tautas per
kirto visą New Yorko miesto 
centrą: kai vėliavos jau tvarkė
si prie Jungtinių Tautų aikštės, 
eisenos galas dar buvo nepradė
jęs judėti nuo Madison Square Gar
den — mylia su penktadaliu at
stumo nuo pradžis.

Dešimts skautų akademikų —4 
jaunuoliai ir 6 merginos iš Chi
cagos, Clevelando ir Bostono — 
staigiu, iš anksto nenumatytu žy
giu {nešė manifestacijos Įkvėptus 
pareiškimus { pačią J.T. Saugu
mo Tarybos posėdžių salę, Sau
gumo Tarybai besvarstant Rodė- 
zijos nepriklausomybės proble
mą.

Kai, po lietuvių, latvių ir estų 
kalbų su himnais ir po bendros 
maldos, trys vėliavos, manifes
tacijos komiteto lydimos, buvo

nuneštos prie Jungtinių Tautų už
darų vartų ir {juospasibeldusios 
grĮžo, minėtasis dešimtukas nuvy
ko tiesiai { Saugumo Tarybos po
sėdžių salę ir ten choru ėmė gar
siai reikalauti Baltijos valsty
bėms laisvės bei prideramos 
vietos Jungtinėse Tautose. Posė
džio eiga tapo kurį laiką sutrik
dyta. Jaunuolius tvarkdariai iš 
salės pašalino, bet su jais iš sa
lės išskubėjo ir ten buvę repor- 
teriai-fotografai, kuriems šiema- 
nifestantai išsamiai perdavė savo 
ir ką tik pasibaigusios manifes
tacijos nusiteikimus. Tai {vyko 
apie 5 valandą, manifestantams 
jau skirstantis. Po valandos žinia 
apie manifestaciją ir jos reikala
vimus jau buvo paskleista Į visas 
šalis per didžiąsias tarptautines 
žinių agentūras.

Lėktuvas, kuriuo iš Washing- 
tono Į manifestaciją skrido se
natorius Frank J. Lausche ir 
JAV prezidento patarėjas Char- 
les A. Horski, dėl tuo metu New 
Yorką užgulusios miglos, turėjo 
nusileisti Philadelphijoje. Sena
torius ir patarėjas nebegalėjo 
laiku suskubti { Madison Square 
Garden. Programos vedėjas Leo

Cherne paskelbė jų telefonu iš 
Philadelphijos perduotus prezi
dento L.B. Johnsono sveikinimus 
manifestacijai.

Senatorius Kari E. Mundt savo 
ir šen. F. J. Lausche vardu paža
dėjo, kad ypač po šios manifesta
cijos dėsią pastangų, kad ir JAV 
senatas priimtų atitinkamą rezo
liuciją Baltijos valstybių nepri
klausomybės reikalu, kaip atsto
vų rūmuose priimtoji. Šiaip jis 
pažymėjo, kad reiks dar daug 
manifestacijų ir pastangų Balti
jos laisvei laimėti, ir kad kova 
prieš komunizmą dabar vyksta ki
tur.

Atstovas John J. Rooney ryš
kiau pabrėžė, kad ir dabar reikia 
apčiuopiamesnės paramos kovo
jantiems dėl Baltijos kraštų ne
priklausomybės, tarp ko kita, ga
limybės patiems naudotis Ameri
kos radijo priemonėmis.

Mons. Raymond J. Swords, S, 
J., savo kalbą apie Lietuvos pa
dėtį sujungė su malda už Lietuvos 
išlaisvinimą.

Programos papuošimas buvo 
New Yorko, Philadelphijos, Wa- 
terburio ir Bostono jungtinė šo
kėjų grupė (vad. J. Matulaitie-

"■MES- RA GINAM nebeatidėlio- 
jant imtis visų Jungtinėms Tau
toms {manomų priemonių, kad 
Deklaracija dėl nepriklausomy
bės suteikimo kolonijiniams kraš
tams bei tautoms būtų taikoma Es - 
tijos, Latvijos ir Lietuvos atve
jams, nes jos jau pavartojo savo 
teisę apsispręsti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimu 1918 m. 
vasario 16 d., Estijos nepriklau-

PRIIMKIT PABALTIJO VALSTYBES 
Į JUNGTINES TAUTAS!

Kaip buvo pertrauktas Saugumo 
Tarybos posėdis

svarstė Rodezijos nepriklauso
mybės problemas... 4:30New Yor
ko laiku akademikų skautų grupe
lė jau spraudėsi prie Jungtinių 
Tautų leidimų stalų, kad Įeiti po- 
sėdin. Mūsų skautaiprisistatėpil- 
noje aprangoje -persijuosę spal
vomis ir su ženklais ant krūtinių. 
Sargai akylais žvilgsniais per
metė atvykusius. Bet ką, -- šie 
ne bytnikiškai, bet šauniai atro
dė.

5 vai. p.p. iš tolimųjų kolonijų 
atvykusieji pasuko prie savo au
tobusų, pasiklydusieji kreipėsi 
per mikrofoną pagalbos... Bet 
skautų dešimtukas saugiai ir šal
tai atsisėdo Saugumo Tarybos po
sėdžių salėje. Išsidėstė trijose 
pozicijose ir budi. Rodezijos at
stovas baigė kalbėti. Afrikai ža
lios šviesos Į Jungtines Tautas, 
o Lietuvai?... Laikas!

Rodezijos atstovas baigė kal
bėti, Olandijos ruošiasi... Afri
kos -Europos tarpsnyje pakilo lie
tuviai: "Priimkite Pabaltijo vals
tybes 1 Jungtines Tautas! Priim
kite Pabaltijo valstybes ĮJungti
nes Tautas! Priimkite... "kartojo 
ir kartojo. Olandijos atstovas 
nuolankiai tribūnoje tarė: "Kai 
Baltijos tautos leis man kalbėti, 
aš tęsiu". U Tantas nusiėmė au
sines. Kažkas pasišalino iš salės 
(radlo pranešimais - sovietų at
stovas). Televizijos kameros pa
sisuko 180 laipsnių kampu. Bet 
Saugumo Tarybos sargai mūsų 
seses ir brolius -- ištūmė, dargi 
brolelius patardė. Už ką? Rutinos 
pažeidimas nėra etikos pažeidi
mu. Korespondentai patraukė iš 
paskos. "Ar jūs komunistai"? — 
iš papratimo klausia. "Ne, mes žy
gio l Jungtines Tautas dalyviai. 
Ten už sienos lauke tūkstantinės 
minios reikalauja Pabaltijui lais
vės..."

Vėlyvą vakarą jaunųjų žyginln- 
kų porų poros, JeoThomo orkest
ro vairuojamos, sukosi susipaži
nimo vakare. Salė perpildyta, bet 
Tėvai pranciškonai pastatys erd
vesnę. Jaunimo namuose. Didžio
ji pusė Madison Sq. Garden da
lyvių buvo jauni žmonės. Lietuvių 
bendruomenės naujasis elitas, 
tremtinių stovyklų, lituanistinių 
mokyklų, vasaros stovyklų auklė
tas. Lapkričio 13-sios pakilios 
nuotaikos fone užsidegimas be 
abejonės matėsi jų veiduose. Kal
ba sukosi vis apie šios dienos sėk
mę ir kas darytina toliau. Ma
sių iniciatyva -- veržliausia ini
ciatyva. Žygis Į Jungtines Tautas 
už Lietuvą tik prasidėjo. Mums 
Lietuva arti, bet svetimiesiems 
toli. Kiekvienas pagal save teuži
ma tiksliausią pozliciją — eina 
ešalonais, ar kovoja kaip Suomi
jos karys savistoviu kovos viene
tu. Žinią apie aukščiau aprašytą 
epizodą šias eilutes rašančiam 
pirmiausia ir atnešė kolega S. 
Goštautas, dirbantis UPI (United 
Press International) agentūroje. 
"Baltų dešimtuko" (siveržimą j 
Saugumo Tarybos sferą UPI pa
skelbė visam pasauliui. Imta spė
lioti, kas tai padarė. Gal latviai? 
Už pusvalandžio prie durų dau- 
mantiškiai iš Akademikų Skautų 
stovyklos -- Partizanų stovyklos 
prie Chicagos: Janina Tallat- 
Kelpšaitė -- stovyklos komendan- 
tė, Virginija Boblnaitė, Rūta Do
markaitė, Giedrė Galinytė (Bos
tono Draugovės pirm.), Aušra 
Kubiliūtė, Živilė Paliliūnaitė - 
daumantietės ir daumantai: Bro
nius Andriukaitis, Vacys Garbon- 
kus, Uogintas Kubilius (daugiau
siai "intervuotas"), Jurgis §en- 
bergas, taigi, 6 iš Chicagos, 3 Iš 
Bostono, vienas iš Clevelando. 
Žinia, viešai paskelbta salėje bu
vo susirinkusiųjų sutikta audringo
mis ovacijomis. Kitą dieną iš 
skautijos vyresnių vadovų teko su • 
žinoti detaliau apie dešimtuko 
dienų ir naktų pratimus Partiza
nų stovykloje.

Juozas Miklovas

Lapkričio 13 Lietuvos, Latvi
jos, Estijos vėliavos simboliškai 
palietė Jungtinių Tautų vartus, 
tardamos: {leiskite! Jungtinių
Tautų būstinėje Saugumo Taryba

somybės paskelbimu 1918 m. va- . 
sario 24 d. ir Latvijos nepriklau
somybės paskelbimu 1918 m. lap
kričio 18 d.

"PATS SOVIETŲ Sąjungos da
lyvavimas Jungtinėse Tautose 
sudaro tarptautinę pareigą panai
kinti jos kolonistišką valdymą 
ten, kur yra akivaizdus ryžtingas 
tautos geidimas įgyti savą vals
tybinę nepriklausomybę. Todėl 
yra Jungtinių Tautų teisė ir pa
reiga reikalauti, kad Sovietų Są
junga iš Baltijos valstybių teri
torijų, kaip jos apibrėžtos 1920 
metų taikos sutartyse, ati
trauktų savo ginkluotas pa
jėgas, policiją ir administracijos 
pareigūnus, tuo sukurdama sąly
gas sudaryti nepriklausomas Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos vyriau
sybes.

"TRIJŲ BALTUOS KRAŠTŲ 
nepriklausomybės atstatymas žy
miai prisidėtų prieAntrojopasau
linio karo sutrikdytų tarptautinių 
santykių sutvarkymo Rytų ir Vi
durio Europoj ir sustiprintų tai
ką Dei saugumą toje opioje srity
je.

"ESTUOS, LATVUOS IR LIE
TUVOS nepriklausomybės at
statymas atitiktų ir Sovietų Są
jungos interesus, sukurdamas 
tvirtą ir pastovų pagrindą drau
gingiems kaimyniniams santy
kiams tarp tų kraštų ir Sovietų 
Sąjungos." (E)

LAIMĖJIMO KAINA
JAV KARO AVIACIJA IŠGELBĖJO PIETINĮ 
VIETNAMĄ. BET Už TAI SUMOKĖJO PALY
GINAMAI LABAI AUKŠTĄ KAINĄ — PRO
PORCINGAI PATIRTI DIDESNI NUOSTOLIAI 
NEGU II PASAULINIAME KARE. — TAI ĮVY
KO TODĖL. KAD BUVO KOVOJAMA TIK SU 
VIENA RANKA. — AR JOHNSONAS PAKAR
TO S TRUMANO KLAIDĄ? — KENNEDY IR 

DIEMAS.
----------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------

Prezidentas Johnsonas perei
tą sekmadienį, baigdamas 23 die
nų poilsį savo dvare, buvo pasi
kvietęs du Vietnamo karo vete
ranus su šeimom ir su jais kartu 
nuvyko { bažnyčią. Tuo norėta pa

Grupė lietuvių manifestantų Madison Square Garden salėje. Daily News nuotrauka

brėžti vieną iš svarbiausių pre
zidento rūpesčių -- karą Vietna
me, kuris paties prezidento žo
džiais esąs "a serious situation 
... critical and costly".

Kaip "costly" tas karas gali 
būti, gerai pailiustruoja du ne
senos praeities atsitikimai. Aš- 
tuoni vyrai perplaukė upę, brido 
per balas ir pelkes, šliaužė tik 
per jiems žinomus požemio tune
lius, ištisas dienas ir naktis slaps
tėsi aukštoje dramblių žolėje ir 
džiunglėse. Pagaliau jie pasileido 
bėgti prie JAV bazėje Chu Lai 
išrikiuotų lėktuvų. Kol sargybi
niai susigaudė, du greičiau už 
garsą skrendą naikintuvai buvo 
sunaikinti, trys sužaloti. Visi aš- 
tuoni tos savižūdžių komandos na
riai žuvo.

Tą pačią dieną 40 kitų komunis
tinių partizanų tuo pačiu būdu 
puolė kitą bazę Da Nange. Ir ten 
jų dvidešimt galėjo pasiekti heli
kopterius. 18 helikopterių buvo 
sunaikinti, 22 gerokai apgadinti. 
Viso per vieną ketvirtadienio 
naktĮ prieš dvi savaiti saujelė 
komunistų JAV aviacijai padarė 
nuostolių už 20.000.000 dolerių. 
Tuo tarpu patys patyrė palyginti

(Nukelta Į 2 psl.)
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LAIMĖJIMO 
KAINA

(Atkelta iš 1 psl.)
visai mažus nuostolius --kąreiš- 
kia žmogaus gyvybė komunisti
niame rojuje!

Iš viso iki šiol komunistai pa
našiais badais sunaikino 99 lėktu
vus ir 58 helikopterius.

Bet tai tik dalis tų nuostolių, 
kuriuos patyrė JAV karo aviaci
ja šiame kare. Tiesa, ji ir tik ji 
išgelbėjo tą kraštą nuo komunis
tų pergalės, tačiau už tai sumokė
jo didelę kainą. 300 lėktuvų buvo 
numušti laike veiksmųpriešpar
tizanus pačiame pietiniame Viet
name, o 125 lėktuvai negrįžo iš 
karo veiksmų prieš šiaurinį Viet
namą. I ten buvo atlikta 16.000 
skridimų, tokiu bodu nuostoliai 
siekia 0,72 nuošimtį t.y. dides
nį negu antrojo pasaulinio karo 
metu. Kodėl? Ypač turint galvoje, 
kad šiaurinis Vietnamas kaip ir 
neturi savo aviacijos, o sovietų 
patiektom priešlėktuvinėm ra
ketom buvo numušti tik 6 ameri
kiečių lėktuvai. Kiti buvo aukos 
mažiau 'moderniškų’ ginklų. 
Bendra prarastų lėktuvų suma sie
kia netoli 600, t.y. maždaug pusė 
visų V. Vokietijos turimų lėktuvų 
skaičiaus, o Vokietijos kariuome
nė savo didumu yra antra po JAV 
laisvajame pasaulyje.

Palyginami dideli nuostoliai 
yra aiškintini tuo, kad dėl poli
tinių sumetimų, JAV aviacijos 
veikla šiauriniame Vietname bu
vo labai apribota. Lakūnams leis
ta pulti tik karinius tikslus, ku
rie paprastai yra labai maži — 
koks nors tiltas, barakas, prieš
lėktuvinės raketos ir jų palei
dimo įtaisai. Norėdami į juos pa
taikyti, lakūnai priversti skristi 
žemai ir lėtai, arba iš aukščiau 
'kristi* į savo taikinį. Abiem at
vejais jie patys būna geru taikiniu 
priešlėktuvinėm patrankėlėm ir 
kulkosvaidžiams, kuriais komu
nistai labai gerai naudojasi.

Tragedija čia slypi tame, kad 
pradėjus Siaurinio Vietnamo bom • 
bardavlmą, priešas dar visai netu
rėjo priešlėktuvinių raketų ir 
JAV aviacija galėjo su palyginti 
visai mažais nuostoliais sunaikin - 
ti visą šiaurinio Vietnamo karinį 
potencialą, kas greičiausiai jau ir 
būttj nulėmę karo eigą. Ligšioli
nė taktika įrodė tik tiek, kad ir pa -

lyginti labai primityviomis prie
monėmis galima padaryti gana 
daug nuostolių moderniškiau- 
siems lėktuvams. Tai nesustab
dė Ž. Vietnamo karių siuntimą J 
P. Vietnamą. Šią savaitę prieš 
juos talkon net buvo iškviesti pa
tys didieji bombonešiai iš Guamo 
salos.

SOCIALINĖS APDRAUDOS PENSIJOS AMERIKOJE
(2) S. BALTŪSIS

PALIKUONIŲ PENSIJA

* JAV VYRIAUSYBE žada im
tis visų jos galioje esamų prie
monių, kad sulaikius kainų kėli
mą. Aluminijaus kainų pakėli
mas parodė, kad tokiais atvejais 
vyriausybė, vietoj naujų užsaky
mų, gali panaudoti medžiagą iš 
savo milžiniškų atsargų. Be to, 
kainas keliančiai įmonei vyriau
sybė gali nutraukti karinius už
sakymus. Yra visa eilė kitų įs
tatyminių priemonių kainų kėli
mui sulaikyti ir visi duomenys 
rodo, kad nebus varžomasi tais 
įstatymais pasinaudoti.

* RYTŲ VOKIETIJOS DIKTA
TORIUS W. Ulbricht pasipiktino 
Castro žygiu leidžiant išvykti 
tūkstančiams žmonių į Ameriką. 
Išvykstant vokiečiams į Vaka
rus, Ulbrichtas turėjo atsitver
ti mūro siena ir šaudyti pabė
gėlius.

* PRAVDA ir IZVESTUA įsi
dėjo panašius straipsnius, ku
riuose atsakoma į R. Kinijos kal
tinimą, kad Sov. S-ga slaptai bend
radarbiaujanti su JAV Vietnamo 
klausime. Pravda Ir Izvestija ra
šo, kad toks kaltinimas esąs ne 
tik "provokacinis išmislas, ne
leistinas, nepagrįstas” bet ir įžei
džiąs sovietų tautą bei Sov. S-gos 
komunistų partiją.

* BELAISVIAIS paimti S. Viet
namo kariai tvirtina gavę paramą 
iš Cambodijos milicijos Cambo- 
dijos teritorijoje, pereinant j P. 
Vietnamą. Be to, kiekvienas š, 
Vientamo dalinys turįs po R. Ki
nijos priskirtą politruką. Cambo
dijos vyriausybė visą laiką panei
gia' žinias, kad š. Vietnamo ka
riuomenė naudojasi jos teritori
ja.

* KATALIKŲ BAŽNYČIOS SU
VAŽIAVIMAS Vatikane atmetė re- 
zoliucijos projektą siūliusį griež • 
tai pasmerkti komunizmą ir ate
izmą.

Ačiū Dievui, JAVyra toks pasi
turintis kraštas, kad gali leisti 
savo administracijai daryti klai
dą po klaidos. Šiandien Vietna
me yra 2.200 karo lėktuvų, t.y. 
daugiau negu turi bet kuris kitas 
kraštas, išskyrus Sovietų Sąjun
gą. Aviacija, (čia turima galvoje 
ne tik Air Force, bet ir laivyno 
bei kariuomenės lėktuvai,) išgel
bėjo pietinį Vietnamą nuo komu
nistų užgrobimo. Jei kariams bū
tų leista išspręsti šią problemą 
savo būdu, ji jau būtų išspręsta. 
Deja, tai jiems neleidžiama ir už 
tai reikia brangiai mokėti. Su Die
vo pagalba, tai turėtų suprasti ir 
politikai.

Svarstant būklę Vietname ir 
‘liberalių* sluoksnių spaudimą į 
administraciją neišplėsti 'per 
daug* karo Šiauriniame Vietna
me, pravartu atsiminti vieną epi
zodą iš Korėjos karo. 1951 m. 
liepos mėn. smarkus JAV - Pietų 
Korėjos armijų priešpuolis pa
darė daug nuostolių komunistams 
ir gen. Ridgeway jau norėjo tuo 
pasinaudoti ir pasistūmėti iki šiau
rinės Korėjos siauriausios vie
tos. Tie patys sluoksniai, kurie da
bar spaudžia prezidentą Jonsoną 
ieškoti "politinį* sprendimą per 
derybas, tada spaudė prezidentą 
Trumaną siekti taikos Korėjoje. 
Komunistai, kurie iki to laiko ne
norėjo jokių derybų, staiga davė 
suprasti, kad jie sutiktų derėtis. 
Ir Trumanas, galvodamas apie 
1952 m. rinkimus, ne tik sutiko 
derėtis, bet ir įsakė sulaikyti 
priešpuolį. Rezultate, taika vė
liau buvo pasiekta blogesnėm są
lygom negu kad būtų buvę galima 
pasiekti, nesustabdžius gen. Rid- 
geway priešpuolio.

Primindamas tai, Joe Alsoptei- 
gia, kad ir dabar komunistai tik ta* 
dą sutiks su derybom, kai jų pozi
cijom grės pavojus. Dėl to Also- 
pas teisingai įspėja prezidentą:

"Talk yes, būt keep the pres- 
sure on at maximum power".(De
rėtis galima, bet spaudimą reikia 
išvystyti patį didžiausią).

Kalbant Vietnamo tema... T.C. 
Sorensonas savo knygoje apie pre- 
zidentą Kennedyteigia, kad prezi
dentas tikrai nieko nežinojęs apie 
sukilimo prieš Diemą ruošimą. 
Kaip žinia, po to sukilimo būklė 
tame krašte taip greitai pradėjo 
blogėti, kad dabar praktiškai pie
tinį Vietnamą reikia iš naujo už
kariauti. Ir kokia kaina! SuSoren- 
sono teigimu nesutinka kolumnis- 
tė Marąuerite Higgins, kuri tvir
tina, kad JAV pareigūnai su Wa- 
shingtono palaiminimu dalyvavo 
to perversmo planavime. JAV pa
siuntinybė gavusi tokį įsakymą 
1963 m. rugpjūčio 24 d. Nuo tada 
prasidėjo pokalbiai su vietnamie
čių generolais, kurie pasibaigė 
lapkričio 1 perversmu ir Diemo 
bei Nhu nužudymu. Esą dokumen
tais galima įrodyti, kad ČIA še
fas John McCone dieną prieš su
kilimą apie tai painformavo patį 
prezidentą Kennedy.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Kai numiršta toki asmens, ku
rie jau gavo senatvės ar nedar
bingumo pensiją, arba kurie mir
ties metu jau buvo sulaukę pensi
jos amžiaus ir buvo išdirbę rei
kalingą laiką senatvės pensijai 
gauti, bet pensijos dar neėmė, ar
ba kurie dar nebuvo sulaukę pen
sijos amžiaus, bet iki jų mirties 
dienai jau buvo išdirbę ne mažiau 
kiek būtų reikėję dirbti senatvės 
pensijai gauti, jei mirties metu 
jie jau būtų sulaukę pensijos 
amžiaus, — tam tikrą pensiją 
gali gauti įstatyme numatyti jų 
palikuonys, būtent:

a) vaikai iki 18 metų amžiaus, 
jei jie nėra vedę ar ištekėję, o 
jei kuris jų dar prieš 18 metų 
yra patapęs nedarbingas ir yra 
pasilikęs toks po to, tai ir po 
18 metų amžiaus;

b) našlė, neatsižvelgiant J jos 
amžių, jei yra pirmesniame 
punkte nurodytų vaikų ir ji juos 
globoja;

c) našlė, sulaukusi 62 ar dau
giau metų amžiaus, neatsižvel
giant į tai, ar yra globojamų vai
kų;

d) našlys, jei jis jau yra su
laukęs 62 ar daugiau metų am
žiaus ir buvo mirusios žmonos 
išlaikomas, bet tik tuo atveju, jei 
tokia žmona paskutinių 3 metų 
laikotarpy prieš savo mirtį ar 
prieš tą laiką, kai jis įgijo teisę 
į pensiją, turėjo išdirbusi bent 
6 užskaitomas metines darbo ket
virtis, apie kurias jau yra kalbė
ta anksčiau;

e) tėvai, jei jie jau yra su
laukę 62 ar daugiau metų am
žiaus ir buvo mirusio sūnaus 
ar mirusios dukters išlaikomi,

ir d) divorsuota žmona, jei mi— 
rusis asmuo pagal teismo pa
tvarkymą ar sudarytą sutartį tu
rėjo telkti jai paramą ir jei ji 
globoja . mirusiojo vaiką, turintį 
teisę gauti pensiją.

Be to, išskiriant punkte "c" 
' nurodytą našlę, kai ji neturi glo- 
. bojamų vaikų, punkte "d" nurody
tą našlį ir punkte "e" nurodytus 
tėvus, visi kiti čia aptarti pali
kuonys pensiją gali gauti taip pat 
dar ir tuo atveju, jei miręs as
muo ir neturi anksčiau nurodytų 

. kvalifikacijų, bet paskutinių 3 me
tų laikotarpy dirbo ir buvo išdir
bęs ne mažiau, kiek reikalinga 6 
metinėms darbo ketvirtims už
skaityti.

Toliau, kalbant apie punkte "c" 
nurodytą našlę ir punkte "d" nu
rodytą našlį, čia tenka dar pri
durti, kad reikalaujamas iš jų 
santuokoj išbūtas laikas čia kal
bamai palikuonių pensijai gauti 
yra tas pat, kaip ir žmonai ar vy
rui, galintiems gauti šeimos na
rio pensiją, apie ką jau yra kal
bėta anksčiau.

Čia aptarti palikuonys pensijos 
gauna: a) našlė, išlaikytas naš
lys ir išlaikyti tėvai, jei jų yra 
vienas, -- po 82 1/2 7° tos su
mos, kurią sudaro mirusiam as - 
meniui priklausiusi ar dar tik ga
lėjusi priklausyti pilna pensija, 
apskaičiuojant šiam reikalui dar 
prieš pensijos amžiaus sulau
kiant mirusių asmenų pensiją 
taip, kaip būtų apskaičiuota jiems 
sentavės pensija, jei mirties die
ną jie būtų jau sulaukę pensijos 
amžiaus, tik šiuo atveju jau ima-

mas dėmesin ir uždarbis tų metų, 
kuriais toks asmuo mirė,

ir b) kiekvienas vaikas ir iš
laikyti tėvai, jei jie yra abu, 
— po 3/4 dalis tokios mirusiojo 
pensijos.

Tačiau, jei šitaip apskaičiuoja
ma visų palikuonių pensija, sudė
jus į krūvą, išeina didesnė, negu 
nustatytas šeimos pensijos maksi - 
mumas, apie kurį jau yra kalbėta 
skyriuje apie šeimos pensiją, tai 
ji atitinkamai sumažinama.

Kai palikuonių, galinčių gauti 
pensiją, yra tik vienas ir tokiam 
palikuoniui priklausanti pensija, 
apskaičiuojant ją bendra tvarka, 
yra mažesnė, negu 40 dol., ji pa
keliama iki 40 dol., o jei yra 2ar 
daugiau tokių palikuonių ir jiems 
priklausanti bendra pensijos su
ma išeina mažesnė, negu 60dol., 
ji pakeliama iki šios pastarosios 
sumos.

Nei našlei, nei našliui, nei tė
vams, kai jie ima priklausančią 
jiems palikuonių pensiją dar ne
sulaukę 65 metų amžiaus, ji vien 
dėl to dabar jiems nėra sumaži
nama, kaip tai yra taikoma šei
mos nario pensiją gaunančiai žmo
nai ar išlaikytam vyrui.

Palikuonys, kai jie yra kvali
fikuoti ne vienai, bet dar ir ki
tai socialinės apdraudos pensi
jai, pavyzdžiui, savo asmenišką 
pensiją išsidirbusi našlėarbakai 
vaikai tuo pačiu laiku turi teisę į 
pensiją tiek pagal tėvą, tiek ir pa
gal motiną, abiejų pensijų to
kiais atvejais gauti negali, o gau
na tik vieną jų, kuri yra didesnė.

Dėl prašymo palikuonių pensi
jai gauti čia irgi yra pasakyti
na tas pat, kas jau yra pasaky
ta skyriuje apie senatvės pensi
ją, tik dar reikia pridurti, kad 
sūnaus ar dukters išlaikyti tė
vai savo išlaikymo įrodymus so
cialinė apdraudos įtaigai turi pa
tiekti ne vėliau, kaip per 2 me
tus po tokio sūnaus ar dukters 
mirties arba po pripažinimo jų 
nedarbingais, jei toks įvykis yra 
buvęs (šiuo pastaruoju atveju tei
sei į galimą ateity palikuonio pen
siją užsitikrinti), neatsižvelgiant 
į tai, jei jie tokių 2 metų laiku 
dar ir nebūtų sulaukę to amžiaus 
koks pensijai reikalingas.

giau, kaip 1200 dol., iš pensijos 
neatskaitoma nieko, neatsižvel
giant į tai, klek kuriam mėnesy 
uždirbta. Taip pat jokių atskaity
mų nedaroma iš pensininkų, ku
rie jau yra sulaukę 72 metų am
žiaus, neatsižvelgiant į tai, kaip 
didelis jų uždarbis būtų. Nieko 
dėl uždarbių neatskaitoma ir iš 
paties nedarbingumo pensiją gau - 
pančio asmens, tik jei jo uždar
bis yra pakankamai didelis, tai 
dėl to, kaip jau minėta, pensija 
jam po kurio laiko gali būti nu
traukta.

Šitie nuostatai liečia ne vien 
pačius pagrindinius pensininkus, 
bet ir pensijos priedą gaunančius 
jų šeimos narius, į kurių skaičių 
čia įeina ir nedarbingumo pensi
ją gaunančio asmens bei 72 ar vy
resnio amžiaus pensininko šei
mos nariai. Tas pat taikoma taip 
pat visiems palikuonių pensiją 
gaunantiems asmenims.

Be to, čia dar tenka pažymėti, 
kad senatvės pensiją gaunančio 
asmens perdideli uždarbiai atsi
liepia tap pat ir pensijos priedą 
gaunantiems jo šeimos nariams, 
nes tie uždarbiai, kai yra reikalas 
atskaitomi iš bendros pensijos su
mos ir kai dėl tokio perdidelio už • 
darbio jis už kurį laiką pensijos 
negauna, tai ir jo šeimos nariai už 
tą laiką nieko negauna. Tačiau per
dideli uždarbiai pačių tokių šei
mos narių ir uždarbiai palikuonių 
liečia tik jiems patiems priklau
sančią pensiją ir dėl to galimi dėl 
tų uždarbių atskaitymai daromi 
vien tik iš pačių tokių dirbančiųjų 
pensijos.

Čia aptarti iš pensijos atskai
tomi uždarbiai apima ne vien už
darbius iš socialinės apdraudos

V. PENSIJŲ SUSTABDYMAS LR 
JŲ PABAIGA

Pensija sustabdoma visiems 
pensininkams, neatsižvelgiant į 
tai, ar jie yra JAV piliečiai ar 
nepiliečiai, jei jie apsigyvena 
komunistiniuose kraštuose, išski
riant Jugoslaviją, Lenkiją, Bul
gariją ir Rumuniją. Be to, as
menims, kurie nėra JAV piliečiai 
ir dar nėra JAV-se išgyvenę bent 
10 metų, pensija sustabdoma, iš
skiriant žemiau nurodomą išimtį, 
taip pat dar ir tais atvejais, jei 
jie išvyksta ir į kitokius užsie
nio kraštus ir ten išbūna ilgiau, 
kaip 6 mėnesius laiko. Išimtis iš 
šios taisyklės daroma tik tiems, 
kas pensiją jau gavo dar prieš 
1957 m. arba kurie yra piliečiai 
tokių kraštų, kurie jų duodamas 
socialinės apsaugos išmokas mo
ka galintiems jas gauti JAV pi- 
liečiarnsjaip pat ir tada, kai jie iš 
tokio krašto būna išvykę, neatsi
žvelgiant į tai, kaip ilgam laikui. 
Sustabdytos pensijos išmokamos 
tik tada, kai pensininkas grįžta l

JAV ar tokį kraštą, kur jis pen
siją gali gauti. Kai išvykstama J 
užsienį ilgesniam laikui, negu 1 
mėnesis, apie tai turi būti pra
nešama socialinės apdraudos įs
taigai; ji tokiu atveju suteikia ir 
risas smulkesnes šitokį reikalą 
dečiančlas žinias. '

Pensija pasibaigia, kai ją gau
nantis asmuo numiršta. Be to, ji 
pasibaigia dar šiais atvejais:

a) vaikams, tiek kaip šeimos 
nariams, tiek kaip palikuonims, 
-- kai jie jau sulaukia 18 metų 
amžiaus (išskiriant nedarbingus) 
veda ar išteka arba būna adoptuo- 
ti tokio asmens, kuris nėra patė
vis ar pamotė, senelis ar sene
lė (grandparents) arba dėdėar te
ta;

b) žmonai ar žmonos išlaiky
tam vyrui — kai jie.divorsuo- 
jami;

c) našlei ir kitiems subren- 
dusiems palikuonims — kai jie 
veda ar išteka, išskiriant tuos at • 
vėjus, kai toks jų sutuoktinis yra 
taip pat senatvės, nedarbingumo 
ar palikuonio pensiją gaunantis 
asmuo;

d) neturinčioms 62 metų am
žiaus žmonai ir našlei, o taip pat 
ir divorsuotai žmonai, gaunančiai 
motinos pensiją, -- kai josjaune- 
turi savo globoj galinčio pensiją 
gauti vaiko,

ir e) nedarbingumo pensiją gau • 
nančiam asmeniui bei jo šeimos 
nariams -- kai jis pasveiksta ar 
dar ir nepasveikęs grįžta Į darbą, 
suteikiantį pakankamą uždarbį.

Prie to, kas jau pasakyta, čia 
reikia pridėti dar ir du nepapras — apimtų darbų, bet taip pat ir ūž
tus atvejus, būtent: a) pensija nu
traukiama, jei ją gaunantis asmuo 
išdeportuojamas iš JAV, bet kitų 
pagal jį pensiją gaunančių asme
nų, jei yra JAV piliečiai arba gy
vena JAV-bėse, tas nepaliečia, ir 
b) taip pat eismas gali nutraukti 
pensiją tokiam asmeniui, kuris nu - 
teisiamas už šnipinėjimą, išda
vystę, sabotažą ar kitokią subver- 
syvinę veiklą, bet tas irgi nepalie
čia kitų pagal jį pensiją gaunančių 
ašmenų.

Be to, čia taip pat dar reikia 
pastebėti, kad senatvės ar ne
darbingumo pensiją gaunančiam 
asmeniui mirus, kartu pasibaigia 
ir jo šeimos narių pagal jį turė
ta pensija, bet tada jie jau gali gau
ti palikuonių pensiją.

Pensijos už tą mėnesį, kuriam 
yra įvykę ją nutraukiantieji fak
tai, išskyrus tą atvejį, kai dėl pa
sveikimo ar grįžimo J darbą nu
traukiama nedarbingumo pensi
ja, nemokama, o paminėtų nedar
bingumo atveju ji mokama dar 3 
mėn. ir po to, kai ją gaunantis 
asmuo pripažįstamas jau pakan
kamai darbingu, ir čia jo dirbtas 
prieš tai darbas paprastai panau
dojamas tik kaipdarbingumo įro
dymas.

VI.DARBAS PENSIJĄ GAUNANT

Kai pensininkas dar neturi 72 
metų amžiaus arba nėra nedar
bingumo pensininkas ir uždirba 
per kalendorinius metus daugiau, 
kaip 1200 dol., tai už tuos mėne
sius, kuriais uždirba daugiau, 
kaip po 100 dol., 15 pensijos iš
laikoma po 1 doL už kiekvienus 
2 dol., uždirbtus per metus tarp 
1200 ir 1700 dol., ir po dolerį už 
kiekvieną uždirbtą dolerį virš 
1700 dol.

Jei per metus uždirbama nedau -

darbius iš visokių kitų darbų.
Be to, apskaičiuojant šiam rei 

kalui uždarbį, dar elgiamasi taip:
a) apskaičiuojant uždarbį už 

tuos metus, kuriais išeinama į 
pensiją arba kuriais pensija pa
sibaigia (išskiriant mirties atve
jį), o taip pat ir už tuos metus, 
kuriais pensininkas sulaukė 72 
metų amžiaus (kiek tai liečia jo 
pensiją iki to mėnesio, kai 72 
metai sueina), -- imamas uždar
bis visų tų pilnų metų, neatsi
žvelgiant į tai, nuo kurio mėne
sio pensija pradėta mokėti ar nu
traukta arba kuriam mėnesy suė
jo 72 metai,

b) apskaičiuojant uždarbį už 
tuos metus, kuriais pensininkas 
numiršta, iš pensijos atskaito
mas tik tas uždarbis, kuris yra 
didesnis, kaip ta suma, kuri su
sidaro padauginus 100 dol. ištiek 
mėnesių, kiek mirusls tais me
tais gyveno, įskaitant čia ir tą 
mėnesį, kuriam jis mirė.

Taip pat pensininkas, kuris dar 
neturi 72 metų amžiaus, jei jis 
dirbo už JAV ribų tokį darbą, 
kurio neapima JAV socialinės 
apdraudos sistema, pensijos ne
gauna už tuos mėnesius, kuriais 
toks darbas dirbamas 7 ar daugiau 
dienų.

Apie uždarbius, kai dėl jų gali 
būti daromi išlaikymai iš pensi
jos, nustatyta tvarka reikia pra
nešti socialinės apdraudos įstai
gai.

(Bus daugiau)

Iš Teisininkų Žinios 
Nr. 27-28, 1965 m.

Nepamirškite 
pratęsti Dirvos 
prenumeratą

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das ^/i9/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Trr*- •

MUTUAL Federal SAVINGS
AV'uriir oi\*X

m I

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

)

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus .Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY ,.500” kostiumai ir paltai'.

M A N U A TT A N marškiniai. 
LEE ir D1SNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, 111. Telef. YA 7-1272
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių! 
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

y
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LAPKRIČIO 18
Feodallnė valstybė Livonijos 

vardu prieš 3 šimtmečius išnyko 
iš Europos žemėlapių. Toje vals
tybėje tilpo vėliau nepriklauso
momis tapusios Latvija ir Esti
ja. Livonija išnyko nesupratusi 
to laikmečio Ūkinių ir tautinių gy
ventojų aspiracijų, gi Latvija sa
vo nepriklausomybę atgavo kito 
istorinio proceso dėka -- būtent 
kada tautos pradėjo reikšti pre
tenzijas j savo teises laisvai ir ne
priklausomai nuo kitų gyventi.

Latvijos nepriklausomybės 
šventės (lapkričio 18) proga, lat
vių laikraščio Laiks redaktorius 
vedamajame rašo, kad "istorija 
įsakmiai reikalauja, kad įvykius, 
brendusius šimtmečiais, jų spren
dimo metu išgyventi ir įvykdyti 
privaloma atitinkamai kartai ati
tinkamame laikotarpyje. Jeigu to
ji karta turi drąsos priimti isto
rijos iššūkį, jei jos dvasinės jė
gos atitinka to iššūkio apimičiai, 
jei tame istorijos žingsnių dun
desyje ji girdi ateitį, tai ir isto
rija tą kartą laimina."

Laikotarpis tarp Livonijos žlu
gimo ir Latvijos atsistatymo buvo 
latvių tautai kupinas gražių kovų 
ir laimėjimų tautinio atgimimo, 
savos kultūros ugdymo ir tautinio 
susipratimo srityse. Didžiųjų 
permainų finale vyko ir kartų pa
sikeitimas tautos aspiracijų sar
gyboje — praeityje liko priespau
dą nešę ir kovoję sunkiose sąly
gose, o į naują ir viltingą kovą 
stojo karta, įtikėjusi laisvės ga
limybėmis ir įgijusi drąsos dėl 
jos aukotis. Ir taip toji karta at
liko savo istorinį uždavinį — 
iškovojo laisvę ir nepriklauso
mybę savo tautai.

Neatsižvelgiant į įvykių rai
dą Afrikoje ir Azijoje, Sovietų 
Sąjunga mano išlaikysianti įvy
kių raidą pasukusi šimtmečiais 
atgyventų pasaulio valdymo me
todų praeitin. Niekas netiki tų 
archaiškų metodų amžinybe ir iš
silaikymo galimybėmis. Tat ir 
latvių tautai, vėl laisvės nusto
jusiai, kyla prieš akis klausimas, 
ar yra pakankamai gerai pasiruoš
ta įvykiams, jei istorijos ratas vėl 
pasisuktų pirmyn, taip kaip 1913 
metais. Ar ši latvių tautos kar
ta pasiruošusi priimti istorijos 
jai skirtą atsakomybę? {.tuos klau
simus nėra tikro atsakymo, nes 
ir latviai pabrėžia, kad Latvijos 
ateitis yra tautos, kenčiančios

komunistų jungą,, rankose. O iš
eivijoje atsidūrusios tautos da
lies uždaviniai byloja apie pastan
gas įtikinti tėvynėje likusius, kad 
čia daroma viskas paremti lais
vės siekimui, įrodyti tautos vien- 
lytiškumui ir tikėjimui visų 
bendrai šviesesnei ateičiai. Tau
tos teisės į laisvę ir nepriklauso
mybę yra nedalomos ir tas sieki
mas yra bendras visai tautai, kur 
jos dalys bebūtų atsidūrę.

Tuose laisvės siekiuose ir dar
buose latviai nėra vieni. Jų li
kimu dalinasi ir savo žingsnius 
derina lietuviai su estais, bei ki
tų pavergtų tautų atstovai. Gra
ži ir. prasminga solidarumo dva
sia turėjo progos išryškėti ir pa
sireikšti Lapkričio 13 Manifesta
cijoje New Yorke. Toji dvasia gy
va ir prasminga laisvinimo veiks
nių darbuose. Bet dar ne viskas 
atsiekta, dar ne visi darbai at
likti bendrojo kelio nutiesime. 
Nebent būtų pasitikima praeityje, 
trims Baltijos valstybėms laisvė
je augant ir bujojant, atsiektais 
bendro darbo laimėjimais, įvai
riomis sutartimis, konvencijo
mis ir pan.

Nepriklausomybės šventės 
proga teikia galimybių susitikti 
ne vien viltims sustiprinti ir pa
siguosti, bet ir pasvarstyti tiems 
darbams, kurie bendrųjų siekių 
programoje dar neatlikti, kurie 
laukia konkretesnių žygių toli
mesnei bendradarbiavimo dvasiai 
stiprinti ir plėsti.

Kaimynystė nėra vien geogra
finė sąvoka. Tai kartu įpareigo
janti aplinkybė. Valstybinių sie
nų linija neprivalėtų būti už
tvara, bet jungtis, skirtinga kal
ba, savi kultūriniai, visuomeni
niai, valstybiniai užsimojimai — 
-- ne konkurencijai, bet vieni 
kitų paskatai. Tuo keliu einant, 
bendrai ir sutartinai kovojant, iš
auš laisvės rytas ne vienai ku
riai Baltijos valstybių, bet vi
soms trims kartu. Tebūnie tat 
Lapkričio 18 ne tik latvių, bet 
ir jų kaimynų šventė.

(j.C.)

ISTORIJA, KURIĄ, 
RAŠOME ŠIANDIEN

Lapkričio tryliktoji, pa- 
baltiečių manifes t a c i j o s 
diena New Yorke, liks dide
liu mūsų istoriniu įvykiu. 
Laisvės šauksmą išgirdo ir 
tie, kurie nenori jo kiaušy-

A. SMETONOS

MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais‘viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103
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Naujoji Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio valdyba perima pareigas. Iš kairės: Tėvūnas Vytau
tas Kasniūnas, narys Kęstutis Cicėnas, vyr. vald. pirm. Rimas Staniūnas, vicepirm. Kristina Sabaliaus
kaitė, kalba pirm. Algis Modestas, sekr. Ramunė Jurkūnaitė, iždin. Juozas Žvinys, LA Sambūrio pirm, 
dr. Jonas Juodikis. Prie vėliavos Regina Kavaliūnaitė. V.A. Račkausko nuotrauka

IŠKILMINGA NEOLITUANIĮ SUEIGA
Vakare pilnutėlė Jaunimo Cent

ro rūmų didžioji salė neolituanų, 
fili jų ir jųjų artimiausių bičiulių, 
šeimų narių. Gražiu įvado žodžiu 
sueigą pradeda NLChicagojepir- 
mininkė Elvyra Kavaliūnaitė. 
"Stabtelėkim - žvilgterėkim pra
eitin, nes ji yra pamokinanti, 
o dar daugiau, paskatinanti atei
čiai" — taria pirmininkė. Ir trum
pai aptaria šūkio "Pro Patria" 
vykdytojų 43-ų metų kelią. "Kor
poracija iš 13 jos steigėjų išau
go šiandien į vieną skaitlingiau
sių korporantiškų šeimų. Sūkiu 
’Pro Patria' Neo-Lithuania žen
gė Tėvynėje, tuo pačiu šūkiu jau
nieji akademikai drįso išeiti nau
jose svečiose vietovėse. Bet jie 
neklydo ir išliko gyvi ir dar tvir
tesni... Manau, šiandien galima 
teigti, kad lietuviškoji visuomenė 
yra užtikrinta, jog Korporacija 
NL randasi didelio uždavinio vyk
dyme ir kad josios šaunusis jau
nimas pasimtąsias pareigas at
liks bet kokioms aplinkybėms 
esant. Vivat. Crescat. Floreat!"

Sueigoje tradicinėmis apeigo
mis pakelta 12 juniorų į senio- 
rus, uždedant jiems seniorų spal
vas ir ženklus. Štai jaunieji senio- 
rai-ės: Zita Barauskaitė, Nijolė 
Cijūnėlienė, Audronė Jasflnaitė, 
Marytė Jonikaitė, Rita Kavaliū
naitė, Danguolė Šukelytė, Alvy
das Jonikas, Vytautas Kasniūnas,

Vytautas Misiulis, Vytautas Na
kas, Linas Petravičius ir Šarū
nas Valiukėnas. Su jumorais savo 
- tėvūno ir magistros K. Saba
liauskaitės vardu atsisveikino Vy_

nės Sąjungos vardu, kvietė korpo- 
rantus-es Į šios sąjungos darbo 
barus.

Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sambūrio Chicagoje vardu svei-

I korporacijos šventę atsilankę, iš kairės: OnaBiežienė.dr. Liūdas 
Žibąs, Stella Jakubonienė, dr. Steponas Biežis, Bronė Kalvaftienė, 
Jurgis Jakubonis, Irena Zibienė, dr. Antanas Juozaitis, Verną Olienė, 
ir Antanas Kalvaitis.

tautas Kasniūnas, pasidžiaugda
mas juniorų gražiu atsinešimu J 
juniorų uždavinius ir dėmesį Kor
poracijos sampratai. Jaunųjų se- 
niorių vardu kalbėdama Danguolė 
Šukelytė pareiškė džiaugsmą 
įsijungiant į pilnateisius LN na
rius ir pažadą dirbti "Pro Pat
ria". Šen. Šarūnas Valiukėnas

nimas, kaip kad yra šiandie. 
Džiaugdamasis NL sutvirtėjimu 
išeivijoje iki tokio laipsnio, kad 
jau visų padalinių vadovybės ir 
visa vyriausioji valdyba patikėta 
čia išeivijoje mokslus einančiam 
ar jau juos baigusiam jaunimui, 
kvietė visus J darnų, ryžtingą dar
bą pilna lietuviška dvasia, pasi
tikint savimi ir savąja tauta Jos 
kultūra ir ateitimi.

T rumpus, nuoširdžius sveiki
nimus pareiškė Akademikų jūrų 
skautų Korp! Gintaras ir Aka
demikų Skautų Draugovės atsto
vai. Teko patirti, kad jau sueigai 
pasibaigus salę pasiekė latvių stu
dentų Korp! Lethonia ir estų stu
dentų Korp! Fraternitas Estica 
telegramos.

Pravedusi šią iškilmingąją su
eigą NL Chicagoje pirmininkė 
Elvyra Kavaliūnaitėir visa josios 
valdyba baigė savo darbo kaden
ciją ir čia pat perdavė pareigas 
naujajai spalio 24 d. išrinktajai 
valdybai pareigomis pasiskirs
čiusiai: pirmininkas Algis Mo
destas, vicepirm. — Kristina 
Sabaliauskaitė, iždininkas — Juo - 
zas Žvynys, v. narys — Kęstutis 
Cicėnas ir sekretorė — Ramunė 
Jurkūnaitė. Sueiga baigta Gaude-
amus...

Perimdamas pareigas A. Mo
destas tarp kita ko tarė: "Kor-
poracija yra man antroji motina 
tėvynė, kur aš jaučiuosi, lyg tu
rėdamas žalią Lietuvos laukų ki
limą po kojų... Mums jauniems ne
reikia įrodinėti būti lietuviu. Mes 
savo tauta didžiuojamės .turim 
naujų idėjų ir naujų kelių savo 
tautos reikalavimams Ir garsi
nimui... Jūs, mieli filisteriai, 
esat Korporacijai Kudirkos stul
pai... Ne vienas iš jūsų lietuvybę 
įrodėt koncentracijos stovyklose, 
kalėjimų rūsiuose, priešui mu
šant ir kankinant... Ir nei vienas 
iš Jūsų nepalūžot tremties kely
je... Ištieskit savo ranką mums 
jauniems: savo patyrimu, savo 
darbu, savo patarimais... Drau
gystė mūsų amžina..."

Po sueigos toje pat salėje vyko 
vakaronė, dalinantis įspūdžiais, 
mintimis bei mezgant pažintis 
ir visiems drauge linksminantis, 
nes čia pat aidėjo darnios or
kestro šokių melodijos, o jų įtar- 
pomis skambėjo jaunimo dainos 
ir lietuviškieji žaidimai.

Baigiant Korp! NL Chicagoje 
šventės apybraižą, tinka primin-

tis. Nors viešai apie jį ne
kalbės, nors nutylės, tačiau 
gerokai susirūpins, nes kas 
akis bado, to ignoruoti ne
galima. Keliolikos tūkstan
čių žygiuojančios kultūrin
gos minios, atstovaujančios 
jaunimą, patį brandžiausią 
ir vyresnį amžių, žinančios 
tikslą bei siekius, savu no
ru suplaukusios laisvės žy- 
gin, pasaulis dažnai-nema
to.

Nuoširdi pagarba ir pa
dėka reikština prelatui J. 
Balkūnui, A. Mažeikai, A. 
Budreckiui, A. Sniečkui, J. 
Miklovui, R. Keziui — šios 
manifestacijos organizato
riams, — LB apylinkėmis, 
aktyviai žygin raginusioms 
ir talkinusioms, ir didžiulei 
ryžtingų lietuvių miniai, 
nepabūgusiai nuovargio, iš
laidų, suplaukusiai net iš 
labai tolimų vietų.

Šis žygis ne tik atkreipė 
dėmesį į vergijos suklupdy
tas Pabaltijo valstybes, bet 
atsvėrė šios šalies palaidos 
minties gyventojų paskuti
niu laiku neatsakomingus 
veiksmus. Koegzistencijos 
nuotaikos vergijos naudai 
lietuvio nesuklupdė, neap
galvoti pareiškimai jo ne
palaužė, — jis liko laisvės 
siekiančiu, kultūrą kurian
čiu, žmoniškumą skleidžian
čiu pirmuoju pasaulinės vi
suomenės nariu.

Ši manifestacija tebūna 
mūsų veržlaus atgimimo 
pirminė pradžia,

Vytautas Volertas, 
JAV LB Tarybos 
Prezidiumo Pirm.

seniorų vardu pareiškė, kad kai 
kieno peršama mintis, esą junio- 
rams nereikią galvoti, užtenką tik 
viską, kas vyresniųjų sakoma, 
priimti ir išmokti... jiems, jau
niesiems seniorams, nepriimti
nas siūlymas. Jie junioraudami 
galvoję, svarstę neolituanišką- 
sias problemas, susipažinę su 
jomis, supratę kolegiškumo pras
mę ir reikšmę ir tokiais būdami 
ateiną į eiles dirbančiųjų,--

Jaunuosius seniorus-esNL var
du pasveikino Elvyra Kavaliūnai
tė, linkėdama, kad jųjų šios die
nos mintys ir pasinešimas darbui 
sėkmingai pildytųsi gyvenime.

Korporaciją sukakties proga 
sveikino Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Pirmininkas, NLfil. J. 
Bachunas. Pirmiausia fil. Bachu
nas perdavė Korp! Neo-Lithuania 
Garbės NarioB.K. Balučio nuošir
džius sveikinimus ir linkėjimus, 
kuriuos jam įdavė šis garbusis 
neolituanas, viešint Bachunams 
Londone. Ta pačia proga J. Ba
chunas pasidžiaugė MinisterioB. 
K. Balučio fiziniu.pasilaikymu ir 
ištverme lietuviškiems darbams. 
Sueiga šiuos sveikinimus ir pa
reiškimus sutiko ir palydėjo ilgu 
plojimu. Savajame PLB vardu 
sveikinime, J. Bachunas džiaug
damasis, vis augančia Neo-Lithu
ania, skatino aktyviai jungtis J 
bendrinę lietuviškąją veiklą ypač 
1966 jaunimo metais, taip pat tal
kinti pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso ruošoje ir, pabaigai primi
nė NL reikalą atkreipti savo dė
mesį į trečios ar net ketvirtos 
kartos amerikiečių lietuvių jau
nimą, jį įtraukti į lietuvišką veik
lą, ar lietuviškas organizacijas.

Fil. T. Blinstrubas, sveikinda
mas nuotaikingais žodžiais Neo- 
Lithuania Korporaciją ir jaunuo
sius šios dienos solenizantus-se- 
niorus, Amerikos LietuviųTauti-

Pirm. Elvyra Kavaliūnaitė, lydima (iš kairės) magistrės Kristi
nos Sabaliauskaitės ir vyr. vald. arbiter elegantiarum Uosio Juodval
kio, uždeda seniorės kepuraites naujai pakeltoms kolegėms.

V.A. Račkausko nuotrauka

kindamas fil. dr. J. Juodikis pri
minė uždavinį lietuviui studentui, 
santykiaujant su amerikiečių ir 
kitų tautų akademiniu jaunimu, 
būti lietuvių tautos laisvės šauk
liu, kovotoju ir tiesos liudytoju.

Korp. Vyriausiosios Valdybos 
Pirmininkas R. Staniūnas, svei
kindamas chicagiškius metinės 
sukakties proga, paryškino, kad 
niekad anksčiau nebuvo taip ryš
kus šūkio "Pro Patria" įprasmi-

ti Tėvo J. Raibužio SJ neolitu- 
anams pamaldųmetu pamoksle pa
sakytieji žodžiai (laisvas atpa
sakojimas): kai prieš keletą me
tų pasklido žinia, kad atsikuria 
Neo-Lithuania, džiaugėmės tuo- 
mi. Šiandie, kada matome, kad ši 
organizacija telkia vis daugiau ir 
daugiau mūsų atžalyno, kuris 
ryžtasi dirbti ir augti lietuvybei, 
džiaugiamės keleriopai daugiau.

(mv)

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ 

KAILIŲ PREKYBĄ 
ĮVAIRŪS KAILIAI 

"SPARTA” atstovybę 
RADIJO, RAŠOMOS IR. 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS O RENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Puošmena ir Agonija
Jurgis Gliaudą - Los Angeles 

puošmena. Jau vien dėl to, kad 
mūsų čia mėgiamu žodžiu ta
riant - laureatas, ir ne betkoks, 
o keturgubas. Tris laurų vaini
kus užsidėjęs iš Draugo už ro
manus, vieną vainikėlį iš Dirvos 
už novelę. Silpnesnis kaklas ne
atlaikytų tokio svorio.

Nemokėčiau pasiaiškinti, ko
dėl ligi šiol nieko nerašiau "iš 
esmės" apie gausius Jurgio Gliau- 
dos romanus, kuriuos mėgo skai
tytojai ir vertingesniais už kitų 
rašytojų darbus pripažindavo mū 
sų literatūros ekspertai (jeigu 
ekspertais tektų laikyti laikraš
čių sudaromas konkursų komisi
jas). O aš irgi skaičiau ne vieną 
iš tų romanų, kartais ne be Įdo
mumo. Jei perskaitytoji knyga 
man nors truputĮ patinka ar šiaip 
Įdomi, tai netingėdavau ką nors 
apie ją parašyti ir Įspūdžiais 
su kitais skaitytojais pasidalinti. 
Tik vis nieko apie Gliaudos vei
kalus.

Teisybę sakant, savo tylėjimo 
priežastĮ tegalėčiau surasti ne
bent tik vieną, - varžymasis. Juo
kinga priežastis, ypač kad ji pa
grista daugiausia paskalomis, 
kuriomis rimtas žmogus nepri
valėtų tikėti. Bet aš, matyt, dar 
nesu rimtas, nes paskalos mane 
paveikia. Ir kaip nepaveiks, kai iš 
{vairių kolegų ir bendrapažĮsta- 
mų daug kartų vis girdėdavau, kad 
po kiekvieno naujo laurų vainiko 
laimėjimo Gliaudą, esą, vis la
biau eidavo išdidyn, kol galų gale 
nepalaužiamai įsitikino, kad yra 
tikras genijus. Ir kad jis rašąs 
ne tik daug, bet ir greitai ir, svar - 
biausia, iš karto vienu prisėdimu 
parašąs daugybę puslapių taip, 
kaip reikia ir kaip geriau nebe
galima. Ir galiausiai, jog jis tikįs 
kad kiekvienas jo naujai parašy
tas romanas esąs vertas tų metų 
aukščiausios premijos, ir jeigu 
kuriais metais jis jos negaunąs, 
tai pirmiausia labai nustembąs, 
o paskui supykstąs...

Matot, kokie gandai ir paskalos 
ne kartą slankiodavo mūsų mies
te. Mane tatai pradėdavo bauginti. 
Tikrai, ne tik bijau, bet ir vengiu 
genijų. Ne tiek dėl to, kad jųaki- 
vaizdoje tu pajunti savo apgailė
tiną menkystę. Tu gali būti tikras, 
kad su genijumi tu nesusikalbėsi, 
jeigu jam kur nepritarsi. Niekada 
kitaip neįtikinsi, nei jo, nei jo ger
bėjų. Tik be reikalo jĮ užgausi, 
Įsiutinsi, sunervinsi.

Genijus mėgsta priešus, jų ieš
ko, kiekvieną aiškiau dar nepasi- 
sakiusĮ {taria, kad šisai jam pink
les spendžia. Toje kolizijoje su 
nedraugišku pasauliu genijus ran 
da vis naujo Įkvėpimo, vis kiečiau 
užsigrūdina ir taip dar daugiau 
genialėja. Vienintelis būdas geni
jui nuraminti - palikti jĮ ramybė
je. Vienintelis kelias padėti jam 
visiškai neatsiplėšti nuo šios že
mės ir galutinai nepamišti padan
gių žemėlapiuose - niekur jam 
netrukdyti, nedrumsti, neerzin
ti, leisti kurti vis geriau, o kai 
kada vis blogiau ir blogiau...

Laimei, tos rūšies gandai apie 
Jurgi Gliaudą ir pavyduolių lei
džiamos paskalos beveik nepasi
tvirtindavo.

Jau keliolika metų čia gyvena
me ir gražiausiai sugyvename. 
Ramesnio, lygesnio, pozityvesnio 
ir švelnesnio žmogaus greit nė 
nesurasčiau kitų pažįstamų tar
pe. Nors jis niekada neieškojo, 
taip sakant, artimesnės sociali
nės draugystės, bet per tą kelio-

lika metų vis tekdavo daugiau 
nei keliolika kartų susitikti, pasi
kalbėti, net kiek padiskutuoti {vai
riuose pobūviuose, minėjimuose, 
laureatų pagerbimuose, uždarų 
klubų sąskrydžiuose.

Mūsų angelyne, atvirai kalbant, 
šalia Juozo Tininio ir kun. P. Ce- 
liešiaus, kurie žydi tolerancija, 
draugiškumu ir tvirtu nusistaty
mu visur pirmiausia -atrasti tik 
vaižgantiškus deimančiukus, aš 
gangreit nežinočiau kito tokio, tik 
dar pozityvesnio ir dosnesnio mū
sų kultūrinių vertybių suradėjo ir 
iškėlėjo, kaip Jurgis Gliaudą. Jei
gu mes kurie kiti išmatome kur 
dar tik mažybinius deimančiukus, 
šisai dažnai atranda deimantus.

Tiesa, gerokai anksčiau, dar 
senovėje, ir Gliaudą buvo piktes
nis, papolemizuodavo su savo li
teratūriniais priešais, pats juos 
užpuldavo ir būdavo puolamas. 
Bet nebe dabar. Kas pastaraisiais 
laikais sekdavo Gliaudos straips
nius kultūriniais klausimais Drau 
ge ar Los Angeles lietuvių meni
nio gyvenimo Įvykių recenzijas, 
sutiks, kad jo vertinimai daž
niausia būdavo labai pozityvūs ir 
net entuziastiški. Taippat ir mū
sų čia grupiniuose pokalbiuose ar 
laureatų minėjimuose. Kartais bū
davo net nesmagu, kai dėl kurio 
nors rašytinio, tapybinio ar vai
dybinio fakto galvoji ir tą Įsitiki
nimą atvirai pasakai, jog tai yra 
dar niekas, joks Įvykis, net netei
kiantis medžiagos Įdomiems 
svarstymams. O Gliaudą išdės
to, jog čia būta labai Įdomaus 
dalyko, minėtino Įvykio, jog tai 
patraukliai Įsilieja Į didžiųjų me
nų panoramą ir kad čia keliamos 
labai svarbios būties problemos. 
Arba vėl kai koks kitas Įvykis 
ne man vienam atrodo tik varga
nas mėgėjiškas bandymas, beveik 
beviltiška pastanga šiaip taip iš
kopti iš nuosmukio, o Gliaudai 
tatai - jau renesansas...

Beje, šiame teigiamame, kone 
deimantiniame čliaudos charakte
ryje liko vis ir šiek tiek geniji- 
nio pobodžio rezervų. Pvz., nuo 
pat Įsisteigimo pradžios jis ne-’ 
sutiko būti Dailiųjų Menų klubo 
nariu ir nors vėliau nekartą kvie - 
čiamas ir svečiu būvodamas jų 
pobūviuose, sykĮ man pareiškė 
gal ir teisingą vienu vakaru sa
vo nusivylimą: negilu, paviršu
tiniška, neįdomu. O kai už "Ika
ro sonatos" romaną, turbūt per 
klaidą teisėjų komisija nepasky
rė jam tų metų LRD premijos, 
Gliaudą raštu pranešė valdybai, 
jog išstojąs iš Lietuvių Rašyto
jų Draugijos...

Tatai būtų atvejai, kurie vie
ną kitą pavyduolių leidžiamą pa
skalą trupučiuką lyg ir patvir
tintų. Bet dėl to nederėtų kraš- 
tutiniškai erzintis. Individualiz
mas, temperamentas, ekscentriš - 
kūmas yra ne svečiai, bet nekar
tą šeimininkai dažno rašytojo, ak
toriaus ar dailininko prigimtyje. 
Ir iš Rašytojų Draugijos ne vie
nas Gliaudą yra išstojęs. Būta ir 
kitų, tą pati dariusių, - ar kad 
laureato vainikas kam kitam ne
vertingai buvo ant galvos uždė
tas, ar tik dėl to, kad kurio val
dybos nario nosis jam visiškai ne- 
patinka.

miškai rašytojas yra proletaras, 
kaip ir mes daugelis, pelnantis 
sau duoną nelengvu darbu auto
mobilių pramonėje. Ar jūs girdė
jote kur apie fabrikų darbininkus, 
parašančius ir išspausdinančius 
labai daug knygų? Net ir Sovietų 
Rusijoje jų nebesigirdi. Jei kur 
fabrikų darbininkai išspausdino 
keletą ir neblogų knygų, tai nie
kur jie toliau nebėr fabrikų dar
bininkai.

Tik trumpais laisvalaikiais da
lyvauti visuomeninių ir kultūrinių 
sambūrių maišatyje, laikraš
čiams dažnokai paruošti straips
nių, kas antri treti metai para
šyti po romaną bei kiek apysa
kų, be to, porą ar daugiau dra
minių veikalų scenai, - vis dėlto 
yra kažkas nepaprasta. Aišku, 
kad reikia tuo pilnutinai gyventi, 
atsiduoti su kiekviena savo krau
jo cele, virpėti, degti ir sugebė
ti rašyti labai skubiai, be galo 
greitai.

Tas nustebima jausmas many
je ypač sustiprėjo, ką tik iš Ni
dos gavus naujausią Jurgio Gliau
dos 400 puslapių storio romaną 
(taip jis j{ vadina) — AGONIJA. 
Retai puikus vardas knygai, nors 
ir nelietuviškas, "mediciniškas", 
tačiau trumpas, reikšmingas ir 
daugeliui suprantamas. Lietuviš
kai tai būtų -- merdėjimo būse
na ar pats merdėjimas, paskuti
nės skausmingos ligonio valan
dos prieš mirti.Gliaudospastaro-

jo veikalo agonija tai ne vieno 
žmogaus, o visos lietuvių tautos 
ir jos ano meto vadų merdėjimo 
būsena maždaug dviejų savaičių 
laikotarpyje - ne mirštant, bet 
su raudonarmiečių divizijomis ir 
bolševikiniu chloroformu smur
tiškai nužudant Lietuvos ne
priklausomybę.

Valstybinės nepriklausomybės 
ir tautinės laisvės neĮmanoma 
užmušti vienu smūgiu ar vienu 
šūviu. Teroras, draskymas, chlo- 
roformavimas čia užtrunka il
giau, negu paralyž uoto ligonio ar 
mirtinai sužeistojo merdėjimas 
prieš galą. Šią tragediją, kurią 
lietuvių tauta išgyveno 1940 m. 
birželio mėnesio dviem pirmo
siom savaitėm ir kurią dauge
lis išjautė, bet tik nedažnas su
vokė, nei suspėjo suvokti visu 
jos prasmės ir pasėkų pilnumu^ 
Gliaudą užsimojo atpiešti vaiz
dingiau ir spalvingiau, negu apie 
tai ligšiol buvo galima skaityti 
Įvairioje mūsų politinėje ir me
muarinėje literatūroje, žinoma, 
išskiriant Igno Šeiniaus "raudo
nuosius tvanus".

Kaip daugelio vyresniųjų, taip 
ir mano, šis "romanas" buvo ar
timai išgyventas, visa agonija li
gi dugno išsrėbta, kol ji pasibaigė 
išbėgimu l Vakarus trim dienom 
praėjus nuo bolševikinės okupa
cijos pradžios. Bet ji vis Įdomu 
prisiminti, ypač kai Gliaudos šio 
veikalo tema yra grynai politinė, 
visuomeninė bei psichologinė, 
kas lengvina ir net Įpareigoja žur
nalistini įsikišimą {diskusiją. Ką 
jis savo knygoje pasakoja ir kaip 
tat jam pavyko, mėginsime žvilg
terėti poroje sekančių akimirkų.

Ir štai ateina laikas, kai var
žymosi jausmas išdyla, nes jam 
gal ir nebūta tikro pagrindo.

Bet jo vieton kyla kitas - nuste
bimas. Nesuprantu, nesuvokiu, 
nežinau, kaip galima taip daug ir 
apie viską tiek prirašyti! Ekono-

LITHUANIAN SC
ALDONA STEMPUŽIS MEZZOSOPRANūl 
STUTTGART SYMPHONY ORCHESTRA 
DARIUS LAPINSKAS CONDUCTOR

ALDONOS STEMPUŽIENĖS 
PIRMOJI PLOKŠTELĖ

SU STUTTGARTO SIMFONIJOS ORKESTRU
REKORDUOTA VOKIETIJOJE.

DARIAUS LAPINSKO 12 liaudies dainų 
ciklas.

MERGAITĖS DALTA
Kompozitorių Račiūno, Jakubėno, Banaičio, Gruo

džio, Šimkaus kūriniai.

Alfonsas Milukas kalba apie sovietų koncentracijos stovyklas.

Kai šių metų pavasari po ilgų 
dešimtmečių pavyko prasiskverb
ti 1 šią pusę geležinės uždangos, 
kai už savęs palikau šaltus, ap
snigtus Rusijos plotus, kojom tvir
tai atsistojau gaivioje, atbundan
čioje Prancūzijos žemėje.

Išlipus iš lėktuvo,Maskva-Pa- 
ryžius, žemė čia kvepėjo itin ma
loniai. Osuradęs šiam mieste pa
žįstamų lietuvių irpatsėmiauat- 
kusti. Pirmąkartčia.išvydau Dir
vą, kurios okupuotoje Lietuvoje

Dirigentas DARIUS LAPINSKAS
Albumo Įrašai ir 22 dainų tekstai lietuvių ir anglų 

kalbomis.
Gražiausia dovana kiekvienam lietuviui ir 

svetimtaučiui.
MONO $6.00, STEREO $7.00 (USA dol.)

Užsakymus siųskite su šia atkarpa 
FINE MUSIC RECORDS 
4219 La m bert Road 
Cleveland, Ohio 44121

Prašau man atsiųsti Aldonos Stempužienės
plokštelės MONO ........... egz., STEREO
Siunčiu dol.

egz.

Užsakytojo vardas, pavardė . .

Numeris ir gatvė .......................

Miestas, valstybė,zip code ........

Arba nurodykit adresa kam siųsti kaip kalėdinę dovana. 
Čekius išrašykite FINE MUSIC RECORDS.

Tebūnie man leista juos pasvei
kinti per Jūsų laikrašti, pirmą
kart Clevelande atsilankiusiam, 
Iki linksmus, gyvus Jus pama
tysiu sveiki būkit vyrai, vienos 
Dirvos artojai! Ir Vytautai, šau
nusis apžvalgininke (V.M.), ir 
vokiečių žemėj esantysis (V.A.) 
kur} tik praskristi galėjau, ir Vy- 
tautai-Aleksandrai, kurio net at
vaizdą jau spėjau Dirvoje užtik
ti (V.A.R.) gerų linkėjimų iš 
Lietuvos Jums, kaip ir visiems 
Dirvos skaitytojams.

KAI TENKA APSILENKTI

namo Ambasadoriaus pareigas 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
ponas Pham Knac Rav.

Nepaprastai gilų ĮspūdĮ darė 
jautrūs, tautos kančia persunkti 
žodžiai, kuriuos kalbėjo ukrainie
tis buvęs D.P. o dabar JohnCar- 
roll universiteto profesorius Dr. 
Michael A. Pap. Kaip žaibo švie
sa jo žodžiai atidengia tikrovę ir 
skina prislėgtųjų tautų išgyve
nimų vaizdais, arba rodo daug 
kieno nepateisinamą apatiją šito
kiai istorijos eigai. Daugel kartų 
jis grĮždavo kalboje prie Rytų 
Europos istorinėmsvalstybėms, 
ir ypač Lietuvai, daromų skriau
dų.

Atskirai tenka minėti gilaus, 
šviesaus proto kovotoją prieš 
marksizmo ir jo pasekėjų teori
jas -- Dr. Richard V. Allen iš 
C>eorgetowno universiteto Stra
teginių Studijų Centro. Jis ir pats 
nemaža svarbaus pasakė, ir kaip 
moderatorius, susirinkimo daly
viams ar kitiems kalbėtojams 
daug padėjo susiorientuoti sun
kesniais klausimais.

Artėjo ilgai ruoštas, seniai 
lauktas veiklių Amerikos lietu- 

nebuvo tekę matyti. Ir džiaugsmin _ Lapkričio T ryliktos laisvės 
žygis l New Yorką. Tuo pačiu 
metu {vyko ir kita akcija kovoje 
už pavergtų tautų laisvę, šešio
liktas metinis susirinkimasCleve 
landė plačiai išsišakojusios ame- 
rikinės organizacijos -- AllAme- 
riėan ČonferenceToCombatCom- 
munism. Buvau pakviestas kaip 
syk šiam susirinkime dalyvauti, 
pakalbėti, ir štai proga manCle
velande apsilankyti.

Norėsis, kaip ir visiem negalė- 
jusiem patiems dalyvauti pabal- 
tiečių žygyje New Yorke, vistik 
plačiai sužinoti, kas tenai pa
siekta. Tačiau, manyčiau, kad 
vertas dėmesio ir nušvietimo bus 
ir lapkričio 12-13 dienomis Cle
velande Įvykęs Ali American 
Conference susirinkimas.

gal peržvelgdamas Dirvos skil
tis, rankiojau laisvam pa šauly iš
augintus, mantiek daug sakančius 
dirvininkų daigus.

TRYS VYTAUTAI

Pasiilgti, virš 20 metų negir
dėti, senų pažĮstamų vardai. Dar 
ir šiandien, pusei metų praslin
kus, neturiu kito galimumo juos 
susitikti — kaip Dirvos skiltyse. KELETAS ATSKIRŲ MINČIŲ

VIEŠĖDAMI CHICACOJE PIRKITE DUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 6Dth STREET. Telefonas: RE 7-3332

Dr. Michael A. Pap citavo 
vieną Kanadon 1961 metais iš Ta 
rybų Sąjungos atvykusi profeso
rių.

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

KAI KURIE SUTIKTIEJI
KOVOTOJAI

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Import. German VSOP Brandy 5th — 4.98
2. Krupnikas — Honev punch .... 5th —3.69
3. Napoleon Imp. French Brandy 5th — 3.35
4. Cream De Banalia Liųueur 5th—3.19
5. Chianti Imp. Wine ... Full Q. — 0.98

5th — 0.98

. 5th —1.29

6. Imp. German Wines
(May Wine, Liebfm.)

7. Imp. German Zeller
Schvvarze Katz ........
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

Vienas iš pagrindinių šios or
ganizacijos veikėjų, dirbąs jos 
centre Mashingtone kartu su 
savo žmona.yra Donald L. Miller. 
Abu jiedu buvo atvykę ir veikliai 
dal yvavo šiemetiniam susirinki
me Clevelande. D.L. Miller, tie’ 
sa, daug keliauja po Azijos vals
tybes, kurios reikalų yra žinovu.

Žymų domėjimąsi Baltijosvals 
tybėmis, ir ypač Lietuva, parodė 
ir kitas kalbėtojas,ėjęs Pietų Viet

"Tarybų Sąjungoje -- stenkis 
negalvoti. Jei pradėjai galvoti — 
tik nerašyk. O jeigu jau parašei 
-- jokiu.būdu nespausdink. Ir jei 
prisieitų atspausdinti -- tuoj pat 
atšauk."

Ypač stiprus buvo patriotiško
jo ukrainiečio apeliavimas, kad 
jau užtenka jo tautos dedamų au
kų už nepriklausomybę, kai ji 
dvidešimtį nuošimčių tautos krau 
jo yra atidavusi.

Man buvo itin nemalonu, kai l 
atskirus paklausimus negalėjau 
duoti atsakymų apie tremties lai
kotarpio sutiktųjų ukrainiečių gy 
venimą ar likimus -- kai tuo

(Nukelta J 7 psl.)
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Spalio 31 d. p.p. Bartkų rezidencijoje Beverly Shores, Ind. įvykusio Dirvos vajaus organizatoriai ir 
vykdytojai. Sėdi iš kairės: Valerija Šimkienė, Vincė Jurkūnienė, Bronė Paplėnienė, Cezaris Modesta- 
vičius, Danguolė Bartkuvienė, Genė Modestavičienė. Stovi: Kazys Pocius, Teodoras Blinstrubas ir Me-

Vajaus šeimininkė Danguolė Bartkuvienė neolituanių, padėjusių pravesti vajų tarpe. 15 kairės: Kris
tina Sabaliauskaitė, Jūratė Jokubauskaitė. Danguolė Bartkuvienė, Ramunė Jurkūnaitė ir Elvyra Kavaliū
naitė.

REKORDINIS DIRVAI
PAREMTI VAJUS

Surinkta $1,661.00

Elena Pocienė, pulk. Bronius Pulkauninkas, Bronė Paplėnienė ir 
Kazys Pocius.

Šimtininkai ponai Jurciai su Brone Paplėnienė (vidury) ir inž.

Neolituanai rūpinęsi svečių priėmimu, 15 kairės: Eugenijus Kniukš
ta, Romas Česas, Kristina Sabaliauskaitė ir Algis Jurkūnas.

Vajaus pasekmėmis patenkinti Dirvos bendradrabls dr. JuozasJu- 
revlčius ir Bronė Paplėnienė.

Mūsų tremties periodinė spauda yra ne komercinio, 
bet mūsų kultūrinio, politinio gyvenimo apraiška. Karts 
nuo karto ji reikalinga paramos, aukų. Skaitlingesnė, ak
tyvesnė, turtingesnė grupė pajėgia geriau paremti laik- 
kraštį, išreiškiantį jos kultūrinį gyvenimą ir politines 
aspiracijas.

Tautininkų organas Dirva nesudaro išimties. Ji taip 
pat reikalinga tokios paramos. Vienas iš geriausių būdu 
lėšoms telkti yra vajai. Praeityje Dirvai turėjome visa 
eilė tokių vajų. Bet sekmadienį, spalio 31 d. Beverly 
Shores, Ind. įvykęs vajus svetinguose Danguolės ir inž. 
Eugenijaus Bartkų namuose, turbūt sumušė visus ligi 
šiol buvusius rekordus. Per keletą valandų mažiau negu 
penkios dešimtys žmonių sudėjo $1661.00 Dirvai paremti.

Vajui didelės įtakos turėjo ALT S-gos sekretorė 
Danguolė Bartkuvienė. Ji buvo visur ir niekas jos prašo
mas negalėjo atsakyti Dirvą paremti. Nemažiau uoli 
buvo ir mūtų tautinio gyvenimo reprezentante Bronė Pa
plėnienė. Joms ir kitome talkininkėms tenka didžiausia 
padėkos dalis už pasisekusį vajų.

šiame ALT S-gos valdybos suruoštame vajuje padė
ka visos tautinės visuomenės priklauso svečius vai
šinusiam inž. Eugenijui Bartkui, Broniui ir Onai Pulkau
ninkams, Mečiui Šimkui, neolituanams; Jūratei Jokubaus- 
kaitei, Elvirai Kavaliūnaitei, Kristinai Sabaliauskaitei, 
Ramunei Jurkūnaitei, Eugenijui Kniukštai, Romui česui, 
Algiui Jurkūnui, Genei ir Cezariui Modestavičiams, Vin
cei Jurkūnienei ir visiems, kurie taip uoliai ėmėsi ii' pra
vedė šį rekordinį vajų. V. A. Račkauskas

PADĖKA

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba ry
žosi paremti Dirvą ir sustiprinti jos leidėją — Vilties 
Draugiją. Tam reikalui Sąjungos sekretorė Danguolė 
Bartkuvienė ir buvęs Sąjungos pirmininkas Eugenijus 
Bartkus sukvietė į savo namus (Beverly Shores, Indiana) 
Dirvos skaitytojus ir bičiulius pobūviui-arbatėlei, kurios 
metu ištisa eilė senųjų Vilties narių ir Dirvos rėmėjų pa
pildė savo įnašus ir ištisa eilė įstojo į naujus narius.

Už sėkmingą, pobūvio pravedimą ir sukvietimą bei 
gražų ir vaišingą aptarnavimą pirmiausia Sąjungos var
du dėkoju šemininkams ponams Bartkams ir ponams Pul- 
kaunikams. Taip pat nuoširdi padėka priklauso visiems 
prisidėjusiems savo darbu ir talka:

Ponams K. ir E. Pociams, ponioms S. Bagdonienei, 
B. Blinstrubienei, O. Daškienei, V. Jurkūnienei, S. Juš
kienei, E. Matutienei, E. Modestavičienei, V. Orentienei, 
B. Paplėnienei, V. Šimkienei, E. Vilutienei, L. žvynienei; 
panelėms J. Jokubauskaitei, R. Jurkūnaitei ir K. Saba
liauskaitei; ponams V. Račkauskui, R. česui, A. Jurkū
nui ir E. Kniukštai.

Taip pat gili padėka priklauso tiems, kurie atsiliepė 
į kvietimą ir parodė tautinės spaudos įvertinimą per po
būvį sudedami $1661.00. šių aukotojų sąrašai skel
biami atskirai.

Jonas Jurkūnas, 
ALT S-GOS Pirmininkas

• Danguolės ir Eugenijaus Bartkų suruoštoje arba
tėlėje spalio 31 d. savo įnašus Vilties Draugijai padidino, 
į draugiją naujai įstojo ar aukojo Dirvai šie mūsų spau
dos rėmėjai:

$100.00 — Dr. Juozas Bartkus, Tadas ir Mara Jur
ciai, Elena Pocienė, Kęstutis Pocius, inž. Jonas Jasiukai- 
tis, pik. Ant. Rėklaitis.

$50.00 — Vincentina Jurkūnienė, Dr. Birutė Kasa- 
kaitienė, Jonas Mildažis, Verną Olienė, J. P., Alb. S. Veng
ris.

$40.00 — Vaclovas Tallat-Kelpša ir Vytautas bei 
Edvardas Žukauskai.

$35.00 — Kazys Matutis, Jonas Bivainis.
$25.00 — Dr. St. ir Ona Biežiai, Dr. J. J. Juodikis, 

Dr. A. Juozaitis, J. Jurevičius, Kaz. Kasakaitis, J. Leimo- 
nas, Vanda Mažeikienė, Kostas Ramonas, St. Vidmantas, 
Dr. L. žibąs, St. Virpša,

$20.00 — Ged. Biskis, Ona Vaškevičienė, St. Joku- 
bauskas, E. ir A. Rukai, Petras Stoncelis.

(Bus daugiau)

Šimtininkai Nijolė ir inž. Albertas Vengriai ir Danguolė Bartku-

Į vajų atsilankė ir parėmė Verną Olienė. Iš kairės: Ona Pulkau- 
ninkienė, Verną Olienė ir Bronius Pulkauninkas.

Šimtininkas Mildažis negali atsispirti Danguolės prašymui paremti 
Dirvą.

Šimtininkai prof. Jonas Jasiukaitls su ponia ir Bronė Paplėnienė vl- 
iry. v. A. Račkausko nuotraukos
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LIETUVOJ STUDENTAI TEBEGIEDA GAUDEAMUS...
LIETUVIŲ STUDENTIJOJ dar 

ir dabar tebeskamba senųjų,ypač 
žaismingųjų Studentiškų papro
čių atgarsiai, nors tie papročiai 
šių dienų studentams dar negi
mus jau buvo bolševikinės val
džios oficialiai atmesti ir pa
smerkti, kaip' buržuazinio nacio
nalizmo laikų atgyvena".

Apie studentiškas korporacijas 
dabartinėse aukštosiose mokyk
lose Lietuvoj negali būti nė kal
bos. Jų vietą dabar užima kom
jaunimas, ateizmo propaganda, 
studijuojamos specialybės tobu
linimosi rateliai ir šalia to dar 
meninės saviveiklos (meno mė
gėjų) rateliai.

Tačiau studentai tebesilaiko ki- 
tokios pažiūros { oficialiai pa
niekintas universitetines tradici
jas ir neiškenčia jų nepamėgdžio
ję. Tebėra gyva humoristiško 
naujokų įvesdinimo tradicija, net 
su iš korporacijų perimta termi
nologija (kaip fuksai, oberfuksai 
ir kt.).

Komjaunimo Tiesa, lygneapsi- 
sprendusi, ar tą reiškinį smerk
ti, ar su juo susitaikyti, po saty
ros - humoro skraiste spalio 24 
d. įsidėjo papasakojimą apie Vil
niaus universiteto pirmakursių 
lituanistikos studentų įvesdinimo 
apeigas, supintas iš korporacinių 
ir net {vairių religinių apeigų pa
mėgdžiojimo.

Įvesdinimo apeigos atliekamos 
studentų kavinėj. Ant sienų išdės
tyta dešimts {sakymų fuksams, 
tokių, kaip -- neturėk kitų troški.

mų, kaip lituanistika, gerbk savo dintą naują garsini “ spalvini fil- 
krikšto tėvą ir motiną (ober- mą rodė Maskvos centriniuose li- 
fuksusl), arba -- mylėkbendrabu_ teratų rūmuose. Scenarijaus au- 
čio komendantą, kaip pats save.

Naujokus prie iškilmių vietos 
atveda vaidilutėmis persirengu
sios vyresnės kolegės, o žyniu 
persirengęs kolega priima prie
saiką: "pasižadu savo būsima 
garbe, visomis lietuvių kalbos gra
matikomis, chrestomatijomis ir 
žodynais penkerius metus būti iš 
tikimas žilajai Alma Mater"...

"Priesaikos" apeiga baigiama 
Lietuvių literatūros istorijos 
chrestomatijos pabučiavimu. Vi
sa iškilmė baigiama už Lenino 
mokslą bent ketveriopai senes
niu, visai nemarksistišku stu
dentų himnu -- Gaudeamus. (E)

torius — atsidėjęs duomenų apie 
Čiurlionį rinkėjas ir tyrinėtojas 
Vytautas Liandzbergis. Režisie
rius — Algirdas Dausa. Tekstas 
— daugiausia paties Čiurlionio 
laiškų ištraukos sugretintos su pa
veikslų nuotraukomis ir muzikos 
kompozicijų atranka. Vėliau (pa
rengus lietuvišką {kalbėjimą?) 
filmas žadamas rodyti ir Lietu
voj.

KOMPOZITORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

(E)

* KONRADO KAVECKO, di
rigento ir kompozitoriaus (prieš 
apie 30 metų vadovavusio Vy
tauto Didžiojo universiteto ir Kau' 
no Bazilikos chorams) 60 metų 
amžiaus sukakties proga visi Vil
niaus laikraščiai parašė pager
biamuosius straipsnius, o Pa
leckis — dar vieną garbės raš
tą. K. Kaveckas profesoriauja Vii. 
niaus konservatorijoj, diriguoja 
dainų šventėse, tituluojamas liau
dies artistu (respublikinio mas
to). Jo gimtadienis -- lapkričio 
3 d. (Liet. Encikl. nurodytas spa
lio 21, pagal seną kalendorių).

(E)

♦ ”m.k. Čiurlionis. Mintys. 
Muzika. Tapyba" — taip pava-

Lietuvos kompozitorių 
žiavimas spalio gale buvo 
ganizuotas originaliai ir-ldomiai. 
Vieši suvažiavimo "posėdžiai" 
vyko trijuose miestuose -- Vil
nių, Kaune ir Panevėžy. Kompo
zitoriai ten nesakė prakalbų, o 
"padarė pranešimus" savo naujų 
kūrinių koncertais.

Nėra žinių, ar jie gaus iš Mask
vos leidimą ir lėšų išleisti bent 
žymesniesiems kūriniams plokš
telėse. O tai būtų vienintelis bū
das tuos kūrinius pažinti negalė
jusiems būti suvažiavimo kon
certuose ir neturėsiantiems pro
gos girdėti juos kada nors atlie
kamus Vilnuj ar Maskvoj.

Iš apžvalgos — A. Kalinausko 
Literatūros ir Meno spalio 30 d. 
laidoj -- ypač įsidėmėtini šie 
pareiškimai:

"socialistiniam realizmui nė
ra svetimi net ir radikaliausi už
sienio kompozitorių pasiekimai 
muzikos kūrybos technikos srity
je".

"E. Balsiui padėjo dodekafoni- 
jos (dvylikaĮoninės) elementai. J. 
Juzeliūnui -- savo konstrukcijos 
netercijinės harmonijos funkci
jos. V. Jurgučiui --deklamacinis 
teatralinis principas, remiamas 
spalvinga mušamųjų ritmika."

"jaunieji kompozitoriai nepa
siekė puikių rezultatų vien dėl 
to, kad ne visur sugebėjo prie
monių arsenale pasirinkti būtent 
sau tinkamą ginklą, ne visada pa* 
jėgė išlaikyti tvirtą, savitą kū
rybini ’aš’."

"Daugelis kratosi naujesnės 
harmonijos ar ritmikos, kurios 
jiems nėra lengvai įkandamos. 
Dėl to nemaža dalimi kalta ir 
mokykla, kurioje, ruošiant jau
nus kadrus, perdaug laikomasi 
konservatyvizmo, nesupažindina- su šiomis dienomis šaukiamu tos 
ma su naujais pasiekimais mu- sąjungos vadovybės susirinkimu,

suva-
suor-
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Trys literatūros premijų laimėtojai su poniomis prie garbės stalo premijų {teikimo vakare Los An
geles Tautinių Namų salėje lapkričio 6 d. Sėdi iš kairės: O. Žadvydas su ponia, J. Balčiūnas-Svaistas 
su ponia ir A. Mironas su ponia. L. Kančausko nuotrauka

zikinės išraiškos technikos sri
tyje. Baigę mokslus, jauni spe
cialistai neretai netenka meninės 
lygsvaros -- vieni "pajutę lais
vę", metasi J kraštutinumus, kiti 
— kratosi visko, kas netelpa l jų 
suformuotus etalonus".

"buvo pastebėta, kad tos dai
nos, kurios turi betarpišką ry
ši su liaudies muzikiniu folklo 
ru, su senomis lietuviško chori
nio dainavimo tradicijomis, vis- 
dėlto skamba įtaigiau, organiš- 
kiau".

Konstatuotas trūkumas muzi
kos vaikams, ypač tokios, kad vai
kai "iš mažens {prastų ir prie nū
dienės muzikos skambesio, šalia 
klasikos". Permaža masinių dai
nų, šokių ansambliams, kompozi
cijų kaimų kapeloms ir dūdų or
kestrams. Pagaliau — "Viena ope
ra ir nė vieno baleto per penke
rius metus — tikrai permaža".

(E)

J. Gricius paaiškino Literatūros 
ir Meno savaitraštyje, jog ren
kamasi svarbiausia todėl, kad rei
kia pasiruošti duoti ataskaitą lap
kričio 23 d. Maskvoj įvyksiančia
me kinematografininkų suvažia
vime. Mat, kaip ir visos Lietuvoj 
leistos žymesnės organizacijos 
(kompartija, komjaunimas, pro
fesinės, taigi ir žurnalistų, rašy
tojų dailininkų ir kt.), taipir kine
matografininkų organizacijoje, 
kuri savo keliu yra pagalbinis 
partijos centro komiteto kontro
liuojamos valdžios Įrankis tai 
kultūrinės veiklos sričiai tvar
kyti ir valdyti.

atitolę nuo kinematografininkų ir 
nerašo scenarijų. (Vienas iš tokių 
nepasisekimų buvo Kalakutai — 
filmavo pats J. Gricius, pagal tė
vo A. Griciaus scenarijų). Tą 
apgailestavimą ryškiai iliustruo
ja ir filmas Niekas nenori mirti: 
režisierius A. Žalakevičius ir 
scenarijų tam filmui pats pasi
rašė. Šio fakte ir J. Griciaus 
apgailestavimo sugretinimas su 
filmo pavadinimu skatina manyti, 
kad niekas rašytojų nenori kišti 
pirštų prie tokių temų. (E)

* Naujas tiltas Vilniuje per 
Nerj Antakalnio l Kalvarijos 
pusę atidarytas lapkričio 3 d. 
Tiltas gelžbetoninis, 100 metrų 
ilgumo, atremtas tik l upės kran' 
tus, atidarant pagarbintas, kaip 
pirmas tokios konstrukcijos til
tas "mūsų šalyje" (Sovietų Sąjun - 
goję). Tiltas suprojektuotas Le
ningrado inžinierių. Iš šešiolikos 
atsakingųjų statybos vykdytojų 

. dešimts buvo lietuviai. Statyba 
vyko beveik trejus metus. (E)

FILMUOTOJAI 
DUODA ATASKAITĄ

Jonas Gricius (Augustino Gri
ciaus -Pivošos sūnus), jau pasi
žymėjęs filmuotojas, yra kine
matografijos darbuotojų sąjun
gos pirmininką Vilniuje. Ryšium

Vilniškiai kinematografinin
kai, kaip savo darbo ataskaitą, 
š{met nusiveš { Maskvą tris fil
mus: Naktis be nakvynės — apie 
vokiečių sušaudytą komunistą po
etą Vytautą Montvilą, Niekas ne
nori mirti -- apie 1945 ir vėles
niais metais Lietuvoj vykusią 
"klasių kovą", tai yra, apie lie
tuvių partizanų kovą su rusais 
ir prisitaikėliais, ir Eglė, žal
čių karalienė — spalvinis baleto 
filmas (E. Balsio muzika, A. 
Mockaus - V. Grivicko pastaty
mas).

Tai dvi duoklės politinei pro
pagandai ir vienas rusų tole
ruojamo lietuviško folklorinio pat _ tarėsi apie tų kraštų pramonės 

planavimą 1965-70 metų penkme
čiui. Dalyvavo planuotojai iš 
Maskvos ir Leningrado.

riotizmo pareiškimas.
J. Gricius apgailestauja, kad 

rašytojai, po keleto nepasisekimų

GEOGRAFU 
SUVAŽIAVIMAS

Baltijos kraštų ekonomistų ir 
geografų suvažiavimas Vilniuje

KRAUTUVES ATDAROS
MIESTE 9:30 RYTO
IKI 9 V. V., SKYRIAI 
9:30 IKI 9:30 VAK. MAYS — BASEMENTS]k—— "4

NAUDOK EAGLE
STAMPS KAIP 

PINIGUS MAY’S
KRAUTUVĖSE

IŠPARDAVIMAS!
Pirmos rūšies žinomos 

gamyklos botai moterims
Originaliai

10.99 iki 18.99
specialus pirkinys

A. Rudi Cossack
B. Juodi Hi-Style

C. Su kulnimis , Juodi* 
Pilkšvi, Juodo ar 
Raudono Nylono

D. Džiunglių spalvos

Pirkite dabar, ir sutaupysite artėjančiai šlapdribai! Visi 
pirmos rūšies botai šaltam orui, matysite žinomos gamy
bos ženklus kiekvienoje poroje. Visi 100G nepraleidžia 
vandenį, o Įvairūs stiliuose juodų, rudų ir kt. spalvų. 
Aukšti, žemi, su žemais ir aukštais kulniukais, 5 iki 10 
dydžiuose. Čia parodomi tik 4 iš daugelio stilių.
Priimami užsakymai paštu ir telefonu .. šaukit CH 1-3070
BASEMENT WOMEN’S SUGES ALL 6 STORES INCLUDING

Baltijos kraštų pramonė pla
nuojama, kaip "stambausšiaurės 
-vakarų ekonominio rajono" pra
monė. Jau nustatyta, kad per 5 me
tus šio rajono pramonės gamyba 
turi padidėti 80%, Ekonomistai ir 
geografai įpareigoti paruošti me
džiagą būsima jam kompartijos su
važiavimui, kuris {vyks ateinanti 
pavasari Maskvoj ir nustatys 
smulkesnes direktyvas, kaip tas 
jau nustatytasis gamybos padidini
mo uždavinys Baltijos kraštuose 
turės būti vykdomas. (E)

* Lietuviškas koncertas suo
miams lapkričio pradžioj buvo 
perduotas iš Tallinno (Estijos), 
Suomijai skirtoj televizijos pro
gramoj. Buvo perduotas iš atski 
rų dalykų sumontuotas garsinis 
filmas - koncertas, kuriame da
lyvauja Kipras Petrauskas, Anta 
nas Kučingis, V. Daunoras, L. Dig 
rys (vargonai), S. Sondeckio ka
merinis orkestras, styginis kvar 
tetas, vaikų choras (ąžuoliukas), 
V. Bartusevičiaus ansamblis ir 
kiti. Filmas sumontuotas taip, 
kad galima parodyti kiekviena 
koncerto programos dalis atski
rai. Revoliucijos metinių (lapkr. 
6-7) proga koncertą rodė ir Vil
niaus televizija. (E)

Juliaus Juzeliūno simfonija 
"Žmogaus lyra", atlikta kompo
zitorių suvažiavimo koncertų rė
muose, atsiliepimuose vertina
ma kaip vienas iš įdomiausių 
naujųjų Lietuvos kompozitorių kū 
rinių. Tai simfonija, kurioj vy
rauja ne orkestras, o choras ir 
solistas. Keliamas klausimas, ar 
tas kūrinys vadintinas simfonija, 
ar kantata arba ortatorija. Bet 
čia pat sutinkama su simfonijos 
pavadinimu, nes, nors muzika čia 
paremta žodiniu tekstu, ji nese
kanti paskui tekstą kaip kanta
tose. Tekstas esąs panaudotas tik 
kaip pradinė atrama simfoniniam 
muzikos vystymui. Tie tekstai 
yra paties kompozitoriaus pasi
rinktos ištraukos iš E. Mieže
laičio poemos "Žmogus". (E)
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’CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Studentija kviečia Cle
velando lietuvių visuomenę 
dalyvauti Lietuvių Studen
tų Sąjungos suvažiavimo 
literatūros vakare ir baliu
je ir pamatyti, kaip studen
tai nori ir moka pasirodyti 
visuomenei.

šio vakaro dalyviai bus 
Dr. Nagys, Dr. Šilbajoris, 
Kostas Ostrauskas ir kiti. 
Vakaras prasideda 7:30 vai 
vak., lapkričio 27 d.. Shera- 
ton-Cleveland viešbuty. Bi
lietus galima užsisakyti pas 
Vytautą JanuškĮ, Suvažia
vimo Rengimo Komiteto 
pirm., 721-8535.

c
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■kimmiuis sveiTus Mimiius

CLEVELANDE

■

šeštadienis,
1965 m. lapkričio mėn. 20 d.

. Čiurlionio namuose
1. Oficialioji dalis.
2. Pranešimas iš New Yorko manifestacijos ir filmas.
3. Meninė dalis:

a. p. Juliaus Kazėno vadovaujama jau
nimo grupė išpildys — muziką ir dainas.

b. J. Kazėnas ir V. Jurgelis duetu pa
dainuos kariškų dainų, akomponuoja — D. 
Sušinskaitė.

Po programos — bufetas, baras, muzika. 
PRADŽIA: 7 VAL. VAK. ĮĖJIMAS 1 DOL.

Sekmadienis,
1965 m. lapkričio mėn. 21 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioje

d. ■□■
10.30 vai. pamaldos už mirusius 
ir į Sibirą išvežtus karius ir šei

mos narius.

Visos organizacijos pamaldose 
prašomos dalyvauti su vėliavo

mis.

■■
B

* SEKMADIENĮ, lapkričio 21 
d. 12 vai. Lietuvių salėje šaukia
mas bendras Neringos ir Pilėnų 
Tuntų skaučių ir skautų tėvų bei 
skautų rėmėjų susirinkimas.

Dienotvarkėje bus svarstoma 
bendro komiteto sudarymas ir ki
ti svarbūs klausimai dėl geres
nio bei darnesnio parėmimo skau
tiško darbo Clevelande. Skautiš
kai veiklai prijaučianti visuome
nė ir skaučių - skautų tėvai kvie
čiami susirinkime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Praeitą sekmadienį Clevelande, Gallery International patalpose 
buvo atidaryta dail. Jono Rimšos tapybos ir akvarelės kūrinių pa
roda, kurią vien pirmąją dieną aplankė keli šimtai lietuvių ir ame
rikiečių. Apie parodą gražiai atsiliepė visi Clevelando amerikiečių 
didžiųjų laikraščių kritikai, skirdami ypatingą dėmesį dail. Jonui 
Rimšai. Paroda susidomėjimas didelis ir per atidarymą buvo par
duoti 8 kūriniai. Dailininkui J. Rimšai buvo didelis netikėtumas, kai 
parodos atidaryme susitiko su savo pussesere dr. Jadvyga Rimšai
te ir pusbroliu Zigmu Rimša, specialiai atvykusiais iš Ottavros ir 
Montrealio, kurių jis nebuvo matęs 42 metus. Nuotraukoje dail. J. 
Rimša (dešinėje) kalbasi su pusbroliu Zigmu Rimša, jo žmona Ra
mute ir sūnumi Kostu.

Dail. J. Rimšos paroda bus atidaryta iki gruodžio 11 d. kasdien 
(išskyrus pirmad. ir antrad.) nuo 1 iki 5:30 v.v. Parodos lankymas 
nemokamas.

* MARLĖM GLOBTROTTERS, 
garsioji krepšinio komanda vie
šės Clevelande ir žais parodo
mąsias rungtynes lapkričio 25 d.

8 vai. Clevelando Arenoje. Jie 
žais su Nashington Generals ko
manda.

Pertraukų metu savo tautiniais 
šokiais pasirodys 40 asmenų sąs
tato Čekoslovakijos tautinių ša
kių grupė.

Bilietus iš anksto galima įsi
gyti Arenoje ar Richmond Bro- 
thers krautuvėse.

♦ VARTOTŲ RŪBŲ VAJUS, 
jau 17 kartą iš eilės vykdomas

Clevelando katalikų diocezijos, 
prasidės sekmadienį, lapkričio 
21 d. ir tęsis iki lapkričio 28 d.

Rinkliavoje dalyvauja visos 234 
šios diocezijos parapijos, kurio
se ir bus rūbų surinkimo cent
rai.

Praeitais metais Amerikoje bu
vo surinkta 9000 tonų rūbų ir 
išsiųsta ( įvairius kraštus ne
pasiturintiems, ypatingai mokyk
linio amžiaus vaikams aprengti.

Inž. Valdas Adamkavičius, atskridęs į dail. Jono Rimšos parodos 
atidarymą Clevelande, kalbasi su veikėjais visuomeniniais reikalais: 
kairėje Petras Balčiūnas ir dešinėje Jonas Daugėla.

V. Pliodžinsko nuotrauka

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

ik "y • Reikalinga gydytojo 
asistentė, 25-55 m. amžiaus, 
pilnam ar ualinam laikui. 
Dėl darbo valandų teks su
sitarti.

Teirautis tel. EV 2-9261 
po 4 vai. p. p.

(120-126}
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JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 Eąst 185th St.
KE 1 - 7770

pietų gražių vaizdų ir šiltų spal
vų. Daug subūrė parodos salio- 
nuose vietos lietuvių, jo kūriniais 
besidžiaugiančių. O man dar pa
pildoma staigmena. Atrandu senų 
pažįstamų kauniečių. Susipažįs- 
tu su clevelandiečiais.

Paskutinį vakarą, prieš išvyk. 
damas, sulošiu šachmatais su sa
vo šeimininku. Džiaugsmas pa
didėja,kai pamatau kad žymusis 
šachmatininkas Nasvytis ne taip 
lengvai mane sudoroja.

— Nemaniau, nemaniau,--gal
vą krato inžinierius - matema
tikas Algirdas. — O šiuose na
muose, žinok, buvo orbiton iš
vestas Bobas Fischeris. 1958 me
tais trylikmetį vunderkindą, atvy
kusį lošti Open ChessChampion- 
ship Clevelande, mano žmonos ir 
mano globai pavedė šachmatų 
klubo pirmininkas. Mudu jį apgy- 
vendinom, aptvarkėm ir prižiū
rėjote per dvi savaites. O jisai 
tada laimėjo Jungtinių Amerikos 
Valstybių čempijono titulą...

Taip, daug malonių (spūdžių 
iš Clevelando išvykstant. Ačiū 
Dirvai ir jos redaktoriui už pro
gą perduoti sutik tiem, paminė- 
tiem, matytiem sudiev.

Alfonsas A. Milukas''

L. V. S. Ramovės Clevelando
Skyriaus Valdyba

Dirvos knygyne ir dailės kūrinių krautuvėje, 6907 Superior Avė. 
yra didelis pasirinkimas naujų knygų, plokštelių, tautinių dirbinių 
ir galima pamatyti šiuo metu išstatytus dail. Danutės Penkauskai- 
tės meno kūrinius. Nuotraukoje vitrina su tautinėmis juostomis ir 
ant sienos matyti keli D, Penkauskaitės kūriniai.

V. Kizlaičio nuotrauka

(Atkelta iš 4 psl.) 
tarpu šios didžiulio Lietuvos kai
myno atstovai parodo nusimaną 
lietuviškuose reikaluose.

Net ir Clevelando spaudoje da
ba r užtinku žinių jog, pavyzdžiui, 
čia vykdoma iniciatyva, kad uk
rainietis rašytojas Sevčenko bū
tų pagerbtas amerikietišku pašto 
ženklu. Kaip norėtųsi palinkėti 
ukrainiečiams nors šios kuklios 
sėkmės. Man čia dar prisimena 
tas jaunas ukrainietis Ševčenko, 
kurį sutikau šiaurinės tremties 
sniegynuose ir kuris sakosi esąs 
ano rašytojo ainis; apie šį jau
nuolį esu prisiminęs ir kalbėjęs 
šių metų gegužės 17 dienos pa
rodymuose JAV Atstovų Rūmų 
pakomisyje.

SVARBUS LEIDINYS 
JŪSŲ SVEIKATOS 

APSAUGAI
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI

Gali pramatyti savo širdies 
priepuolį, ir jo išvengti.

Tokio vardo knyga jau 
atspausdinta. Joje sudėtos 
naujausios mokslo žinios 
apie širdies priepuolių išsi
vystymą ir apsisaugojimą 
nuo jų. Ji, anot autoriaus, 
nuteiks skaitytojams ramy
bę ir paguodą.

Knygos kaina 3 dol. 75 c.
Užsakymus siųsti leidėjo 

vardu; Mr. B. Gražulis, 
2546 Lorain Avė., Cleve
land, Ohio 44113.

Platintojams nuolaidos, 
ši knyga gaunama ir Dir

voje.

LIETUVIŠKOS KNYGOS,
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę j naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai.
vak., šeštadieniais nuo 9 vai. rvto iki 2 vai. p. p.

SAVAITGALIS LIETUVIŠKAM
CLEVELANDE

Prieš vykstant namo dar tu
riu progos pailsėti čia ir dau
giau dyvų pamatyti.

Surandu čia dar vieną "seno
vės" lietuvį, žinomąjį daktarą- 
inžinierių Algirdą Nasvytį. 
Aprodo jis man miestą, ir turiu 
progos paviešėti jo jaukiuose na
muose, gražioje šeimoje, kaban
čio lietuviško Vyčio paunksmėje.

Turiu progos aplankyti iš Pie
tų Amerikos atvykusį dailininką 
Rimšą, pabuvoti suruoštoje jo pa • 
veikslų parodoje. Daug atvežė iš

Dirvos knygyno vitrina, čia rasite visas naujai išleistas lietuvių 
knygas. V. Kizlaičio nuotrauka

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
se arba’reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC. 
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

Canadą, lapkričio 20 d. 1965 m.
Oficialioji dalis: vėliavų (neši

mas; žuvusiųjų pagerbimas; sve
čio adv. Juliaus Smetonos pa
skaita; rezoliucijos priėmimas ir 
tautos himnas.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

NIAGAROS PUSIASALYJE

Meninę dalį išpildo iš Toronto 
menininkai Rimas Strimaitis — 
tenoras, Algis Simanavičius — 
bosas. Solistams akompanuoja 
muz. Dalia Skrinskaitė.

Pobūvis su vaišėmis grojant

5 asmenų orkestrui. Veiks bu
fetą i.

Lapkričio 21 d. 10 v. ryto pa
maldos, 75 Rolls Avė., Tėvų 
Pranciškonų koplyčioje, organi
zacijoms dalyvaujant su vėliavo
mis.

Minėjimą -demonstracijąruo
šia ir tautlečius-es jame malo
niai ir gausiai dalyvauti kviečia

Jau vienuoliktą kartą kaipNia- 
, garos Pusiasalyje ramovėnai 

ruošia iškilmingus Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimus, prisiminti žuvu
sius, mirusius, gyvuosius ir te- 
bekovojančius už Lietuvos lais
vę kovotojus.

šis minėjimas yra ypatingas 
tuo, kad jame bus duotas atsa
kymas Lietuvos okupantui 25 me
tų užtęstos vergijos sukakties 
proga Ir pademonstruotas "ne

kelių kapitalistų padlaižių" kaip 
bolševikai savo propagandoj pu
čia, bet visų lietuvių laisvės troš
kimas, parašant rezoliucijas: Ka
nados, Amerikos irJungtiniųTau- 
tų vadovybėms.

Todėl šio minėjimo reikšmės 
padidinimui kviečiame vietos ir 
tolimesnių apylinkių lietuvių vi
suomenę kuo skaitlingiausiai da
lyvauti šiame minėjime, kuris 
prasidės punktualiai 6 v.v. Slo
vakų salėje, Welland-Page gatvių 
sankryžioje, St. Catharlnes, Ont.

Niagaros Pusiasalio
Ramovėnai

397 E. 15K gt., Cleveland, Ohio
DEGTINĖ, ALUS, VYNAS, GERAS MAISTAS. 

PENKTADIENIAIS ŽUVIS IR KITI VALGIAI, 

šeštadieniais šokių muzika.

Sav. Mr. & Mrs. P. SUKIS

Tel. 531-9808
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
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Paknienė, JAV ambasados sekretorius A. J. Planagan, jo motina Vanda 
Planagan, Kearny lietuviu banko prezidentas Julius Paknis ir broliai 
Planagan-Pauliukoniai.

DAR VIENAS LIETUVIS 
JAV DIPLOMATINĖJE 

TARNYBOJE
Dirvos skaitytojas ir rė

mėjas Julius Paknis, Kear
ny lietuvių banko pirminin
kas, lapkričio 6 d. paprašė 
Dirvos atstovą atvykti į 
Nevvarko uostą išlydėti 
Paknių anūką Albert J. 
Planagan - Pauliukonį , iš
plaukiantį į Buenos "Aires, 
kur JAV vyriausybės pa
skirtas ambasados trečiuoju 
sekretoriumi (Third Secre- 
tary of Embassy of the 
United Statės of America).

Jaunojo diplomato išleis
ti, kuriam dar nėra 25 me
tų,* atvyko Pauliukoniai iš 
Long Island, New York, 
Pakniai iš Kearny, N. J. ir 
daug kviestų svečių — viso 
apie 35-40 asmenų. Visi pa
linkėjo jaunam diplomatui 
geros sėkmės garbingoje 
JAV tarnyboje ir ateityje 
būti pirmu JAV ambasado
rium laisvoje Lietuvoje.

Planagan-Pauliukoniai ir 
Pakniai džiaugėsi, kad jų 
sūnūs ir anūkas, dar jaunas 
būdamas sėkmingai baigė 
aukštuosius mokslus ir kar
tu apgailestavo, kad turi iš
vykti į tolimą kraštą — Ar
gentinos sostinę Buenos 
Aires.

Svečiai buvo pavaišinti 
laivo Santa Mercedes patal
pose. A. S. Trečiokas

• Msgr. Audrys Bačkis, 
buvęs Apašt. Nunciatūros 
sekretorius Maniloje, yra 
perkeltas Į Apaštal. Nun
ciatūrą San Jose, Costa Ri- 
coje.

Nuncijui išvykus į Romą, 
Msgr. A. Bačkis nuo š. m 
lapkr. 5 d. eina Apaštališ

Reta ANTRO KAIMO nuotrauka: — jie palyginant rimtai nusiteikę. Tačiau taip nebus per jų pasiro
dymus, kurie įvyks lapkričio mėn. 20, 21, 27, 28 ir gruodžio 3,4 dienomis, Chicagos Baleto Mokykla- 
Teatras salėje, 2515 W. 69th St. įėjimui į šį kabaretinio pobūdžio pasirodymą yra reikalingos rezerva
cijos, dėl kurįų reikia skambinti N. Stakauskienei PR 8-6804.

kojo Sosto Chargė d’Affai- 
res a. i. pareigas Costa Ri- 
coje.

• New Yorko lietuvių vy
rų choras savo repertuare 
turi ištisą eilę operinių kū
rinių. Solistą J. Vaznelį 
kartu su choru girdėsime 
dainuojant iš Verdi operos 
”La Forza Dėl Destino” š. 
m. gruodžio mėn. 5 d. choro 
koncerte Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Woodha- 
vene.

mielas rėmėjau,

Kiekvieną rudenį, lapams kren
tant, Balfas pasibeldžia j gera
širdžių lietuvių namus prašyda
mas aukos. Ir taip metai iš metų. 
Ir ne vien Balfas prašo aukų, 
prašo ir kitos organizacijos. Vi
siems vis duok ir duok. Kada gi 
bus galas? -- ne vienas su nuosta
ba klausia. Į šį klausimą sunku 
rast tinkamą atsakymą -- daž
niausiai atsakoma -- kai pasi
baigs vargas. Bet nesimato tų var
gų ir bėdų galo. Juo tolyn, tuo 
vargai didyn — bent taip atrodo.

Šiais metais Balfo 100 skyrius 
pradėdamas rudens vajų kreipia
si j Jus vėl, mielas Rėmėjau. Vėl 
ištuštėjo kasa, tušti sandėliai, o 
prašymų daug, laiškų krūvos su 
įvairiausios pagalbos šauksmais 
ir dejonėmis. Norisi visiems pa
dėti. Yra labai sunkioj būklėj at
siradusių mūsų brolių ir sesių 
ir jie kreipiasi į "poną Balfą", 
kaip kokį milijonierių, kurio net 
milijonams nėra galo. Gal ir žino 
vargo suspausti tautiečiai, kad 
tas "ponas Balfas" — esate Jūs, 
mieli rėmėjai.

Yra sakoma, kad lengviau yra 
duoti, negu prašyti. Taip. Turint 
daug lengva dalį duoti, bet turint 
mažai -- dalintis su savo tautie
čiais yra heroizmas.

Gyvendami geresnėse sąlygose 
negu bet kur pasauly -- neatsi- 
sakykim savo auka, pagal išga-

SUKAKTUVINĖS
AUKOS DIRVAI
A. Barčas.............................. 3.00
Dr. Frank Jaras..................10.00
J. Petrauskas..................... 2.00
V. Binkis.............................. 10,00
A. Pimpė............................. 10.00
J. Vaineikis.......................... 5.00
St. Smulkaitienė...................10.00
? Los Angeles.................. 1.00
Parama, Chicago................ 10.00
K. Ramonas....................... 5.00
B. Kasa kaiti s..... ............... 10.00
K. Žilinskas......................... 10.00
Br. Kovas.............................10.00
R. Valodka.......................... 10.00
J. Jakštas .............................. 5.00
R. Rinkevičienė..................... 2.00
J. Vaičys................................3.00
Pr. Bastys.............................10.00
A. Baltrukėnas, MD............. 10.00
P. Žolynas...........................  5.00
J. Mitkus................................5.00
J. Budrys...............................4.00
J, Bertulis............................. 5.00
G. Dragunevičius..................2.00
V. Tauras, MD.....................10.00
J. Bukaveckas..................... ; 2.00
V. Janušauskas......................1.00
T. Palionis, Dr.....................10.00
St. Čepas....................  .10.00
Vyt. Augulis......................... 5.00
Dr. Pov. Švarcas................ 10.00
D. Penikas ......................... 10.00
P. Ličkus ...........................  3.00
D. R. Nasvytis ..................... 2.00
J. Mačiulaitis .......................2.00
St. Trinka ...........................  1.00
K. Naudžius.......................  10.00
K. Kvedaras ........................ 1.00
G. Kazlauskas.....................  5.00
J. Baublys..............................6.00
B. Narbutas ...........................5.00
J. Luja...................................10.00
V. Šarka.................................4.00
C. K. Paulis, MD................ 10.00
J. Kregždė...........................  5.00 

les, padėti tiems, kuriems ta pa
galba labai reikalinga. Pradžiu- 
ginkim vargan patekusių širdis 
savo auka.

Tikėkite -- auka per Balfą pa
teks tiems, kuriems labiausia 
reikia.

Prašome taip pat nepamiršti, 
kad 1966 m. sausio 29 d. Frank- 
lin K, Lane mokykloje bus Balfo 
vajaus užbaigimo koncertas, ku
riame dalyvaus operos sol. Pr. 
Bičkienė, akord. Ch. Daubaras, 
humoristas Ant. Gustaitis ir ki
ti.

Vitalis Žukauskas pir
mininkas, Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė, Jonas Jankus, 
Marija Virbickienė, Antanas 
Kaunas.

— Šiais pasaulinio sukrė
timo laikais kiekvienas pa
triotiniai nusiteikęs lietu
vis pripažįsta Lietuvių Fon
do didelę reikšmę. Taip ra
šė LF valdybai prelatas P.
M. Juras iš Latvrence, Mass.

Kviečiame ir jus įsijung
ti į Lietuvių Fondo narių 
eiles ir per LF vardyną 
įamžinti tautos istorijos la
puose. Kreipkitės į Lietu
vių Bendruomenės vietinę 
apylinkę, LF įgaliotinį ar
ba betarpiai Į LF: 6643 So. 
Maplevvood, Chicago, III. 
60629. (Sk.)

Kristijono Donelaičio Aukštesniosios lituanistinės mokyklos Chicagoje, V, VI ir VII klasių mokiniai 
su savo mokytojais. Sėdi iš kairės: (5-tas) mokyt. Vytautas Gutauskas, taut. šokių mokyt, Birutė Bal- 
čiauskaitė, V-klasės auklėtoja mokyt. Nijolė Užubalienė, mokyt. Danutė Bindokienė, mokyklos vedėjas 
Julius širka, VII klasės auklėtoja mokyt. Birutė Vindašienė, Vl-klasės auklėtoja mokyt. Olga Pauli- 
kienė ir taut. šokių mokyt. Laima Čepaitytė. V. Noreikos nuotrauka

K. DONELAIČIO LITUANISTINĖ MOKYKLA
K. Donelaičio šeštadieninė li

tuanistikos mokykla Chicagoje ir 
šiais 1965/66 m. metais talpina - 
si miesto mokyklos (McKay Pub- 
lic School, 6901 So. Fairfield 
Avė.) patalpose. Naudojamasi 14 
klasių-kambarių, o taip pat sporto 
sale ir mokyklos raštine. Mokyk
loje dėsto 23 mokytojai ir du pa
galbiniai mokytojai. Mokyklos ve
dėjas -- Julius Širka. Mokyklą 
lanko per tris šimtus mokinių, 
kurie mokosi žemesniosios mo
kyklos pareng, skyriuje (vaikų 
darželyje) ir 1-6 skyriuose, o taip 
pat aukšt. mokyklos 5, 6ir 7 kla
sėse.

Mokykloje mokomasi tautiniai 
šokiai, kuriuos dėsto praeitais me 
tais JAV Lietuvių Bendruomenės 
taut. šokių mokytojų kursus bai
gusios Birutė Balčiauskaitė ir 
Laima Čepaitytė.

Mokykloje mokomasi dainuoti: 
mokytojai: muz. Petras Armo- 
nas, Kazys Skaisgirys ir Vytau
tas Gutauskas.

Vaikai, kurių tėvai pareiškia 
norą, lanko R. Kat. religines pa
mokas, vedamas kunigų Juozo Juo- 
zevičiaus ir Antano Nockūno.

PASIUNTINYBĖS
ŽINIOS

P. P. Kajeckai dalyvavo pamal - 
dose už mirusį Dr, Tingfu F, 
Tsiang, buvusį Ambasadorių Taut. 
Kinijos prie Jungtinių Tautų ir 
Washingtone, Kiniečių Bendruo
menės Washingtone bažnyčioje. 
Velionis savo kalbose J.T. daž
nai primindavo Lietuvos bylą.

»*♦
Spalio 19 d. Congressional Re- 

cords tilpo Lietuvos Atstovo kal
bos pasakytos Lietuvių Dienos pro
ga Lakewood Park, Pa. santrau
ka. Joje paminėtas kun. P. Čes- 
nos, Mahanoy City, Pa. auksinis 
kunigystės jubiliejus.

♦♦♦
Suomijos Ambasadoriaus ir 

ponios Munkki kvietimu p.p. Ka
jeckai dalyvavo ponios Munkki ke - 
ramikos parodoje VVashingtono 
Meno Galerijoje ir ta proga su
ruoštame priėmime.

J. Rajeckas dalyvavo Ambasa
doriaus Averell W. Harrimanpa
skaitoje ir diskusijose tema — 
"Raudonoji Kinija ir Pasaulinis 
Komunizmas" Tarptautiniame 
Klube VVashlngtone.

Baigiami apipavidalinti mo
kyklos mokytojų paruošti pagrin
dinių lituanistikos dalykų vadovė
liai, naudojantis tekstų metodu 
(mokiniai gauna uždavinius, klau
simus, įkuriuosatsakinėdami la
vinasi ir kalboje ir atitinkamam 
moksle). Lietuvių literatūros 

Kristijono Donelaičio Žemesniosios ir Aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos vedėjo pavaduotojai. Stovi iš kairės: Birutė Vinda
šienė, Vytautas Gutauskas ir Danutė Bindokienė. Sėdi mokyklos 
vedėjas Julius Širka. V. Noreikos nuotrauka

aukšt. mokyklos moksleiviams 
vad. autorius — Birutė Vinda
šienė, Lietuvos istorijos ir L, 
geografijos - O. Pakeltienė, žem. 
mokyklos mokiniams atitinkamų 
vadovėlių autorės -- Irena Šere- 
lienė, Danutė Bindokienė ir Irena 
Bukaveckienė. Toks pat prathni- 
nis metodas naudojamas ir kt. 
dalykams, įskaitant ir dainavimą 
bei tautinius šokus. Mokyklos tė
vų komitetas jau svarsto galimy
bes paruoštuosius vadovėlius at
spausdinti, kad jais galėtų naudo
tis ir kitos mokyklos.

Mokykloje neseniai pradėjo 
dirbti mokytoja Vanda Frankie- 
nė-Vaitkevičienė, eilės knygų- 
skaltinių bei dramos veikalų au
torė. Iš seniau šioje mokykloje 
dirba taip pat jaunimui skiriamos 
literatūros autorės, mokytojos 
Nijolė Jankutė-Užubalienė ir Da
nutė Brazytė-Blndokienė. Be to, 
viena jauniausių šios mokyklos 
mokytojų, bebaigianti Lit. Ped. 
Institutą, Danguolė Šukelytė reiš
kiasi periodikoje poetės plunks
na.

Kalėdų Eglutės vakarui mo
kyklos mokiniai jau repetuoja 
mokyt. Danutės Bindokienės nau
jai parašytąjį vaidinimą "Ste
buklingoji daina".

Mokykla rūpinasi tolesniu kla
sių papuošimu lietuviškais sim
boliais bei Lietuvos vaizdais.

Mokyklai pagalbon atėjo mecena
tas dr. R. Giniotis, nupirkdamas 
kiekvienai klasei po stovylėlę, 
medžio drožinį "Gedimino sap
nas^ arba Vytis. Šiuos drožinius 
gamina Liudas Montrimas, kuris 
suprasdamas mokyklos darbo 
svarbą, juos parduoda nupiginu 
kaina.

Mokykla ir šiais metais lei
džia mokinių laikraštėlį "Pir
mieji žingsniai". Jo redakciją su 
daro: pirm. J. Dikinis, red. na
riai: A. Baronaitytė, A. Buka- 
veckaitė, J. Ivanauskas, V. Juš
kaitė, V. Jurkšaltis, J. Kupcike- 
vičiūtė, V. Miknaitis, R. Podytė,
O. Požarninkaitė, A. Ramanaus
kaitė, R. Seibutytė, S. Traškaitė, 
R. Vliukėnaitė ir P. Vitkus, Ilius- 
tratoriai -- J. Dikinis, M. Tra- 
kis, M. Traškaitė.

Paskutiniame Pirmųjų žings
nių nr. jo globėjos yra paskel
busios varžybas, geriausiam ra
šiniui, eilėraščiui ir piešiniui pa
ruošti, kurie mokslo metų pabai
goje bus piniginiai apdovanoti, 
premijuoti. (mv)

Kristijono Donelaičio Žemesniosios lituanistinės mokyklos Chicagoje III-jo skyriaus mokiniai su 
mokytoja Stefanija Burokiene. V. Noreikos nuotrauka
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