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NAUJAS KRUZEIRAS BRAZILIJOJ
Dar prieš kelioliką mėnesių 

tekdavo nugirsti gandus, jog 
"Brazilijoje tenka laukti naujos 
valiutos Įvedimo ir kai kurių 
finansiškų reformų". Tačiau šios 
rūšies gandai krašte buvo sklei
džiami jau tuoj po revoliucijos, 
tad maža kas Į tai kreipdavo 
rimtesnĮ dėmes}. Bet kaip toje 
patarlėje, kad "nėra ugnies be 
dūmų", taip ir šie gandai maty
ti, kad turėjo pagrindą, nors jie 
būdavo "griežtai" paneigiami 
valdžios pareigūnų.

Taigi ir lapkričio 13 dienos 
prezidento Castelo Branco tie
siog istoriškas ir revoliucinis 
kaip tai pritinka revoliucinei val
džiai pareiškimas, nors ir buvo 
gana nepaprastas, bet lyg ir lau
kiamas. Gi spaudos žmonės ir TV 
programų žiūrėtojai buvo Įspėti, 
kad prezidentas turėsiąs nepap
rastą žmonėms žinią. Castelo 
Branco, kalbėdams Į tautą iš 
Finansų Ministerijos rūmų, asis
tuojamas finansų ministro Bul- 
hoes ir planavimo ministro R. 
Campos, visiems nustebusiems 
klausytojams ir žiūrovams pasa
kė, kad nuo 1966 m. sausio 1 
"vietoje 1,000, — kruzeirų, ar 
čia populiariai vadinamo vieno 
konto, tebflsiąs tik ... vienas (1) 
kruzeiras III". Naujasis "stiprus 
arba kietas kruzeiras pakeisiąs 
senąjĮ, atgyvenus} savo amžių, 
su prasidedančia nauja eko
nomiška politika”, -- kalbėjo 
prezidentas. Salia sėd{ svarbiau
sieji krašto finansininkai šiems 
prezidento pareiškimams prida
vė didžiuli svorĮ, nes gi ne kas 
kitas, kaip tik šie asmenys su 
savo žinovų štabais, ryžosi per 
toKĮ trumpą itYką išVėšri Brazi
lijos finansus iš akligatvio, Į 
kurĮ juos nustūmė dvi buvusios 
travalistų-socialistų valdžios.

Toliau kalbėdamas prezidentas 
žmonėms išaiškino, kad jis jau 
pasirašė eilę Įstatymų-potvar- 
kių, kuriais bus reguliuojamas 
pastovumas. C. Branco savo kal
boje nurodė, kad dabartinė val
džia niekada nepasidavė jokioms 
Įtakoms, siekdama krašto finan
sų sutvarkymo, kad sudarius nor
malius pagrindus ūkiškam išsi
vystymui. Tų tikslų siekiant teko 
atsisakyti kai kurių nebūtinų 
reikmenų ir pakelti kainas skys
tajam kurui; bet tai yra buvusi 
kaina, kad ją mokant per dvejus 
nepilnus metus visa krašto ūkiš- 
kai-finansiška struktūra išaugtų 
Į stiprų pastatą. "Nors pastarie
ji metai nebuvo lengvi dirban
tiesiems, tačiau su daug švie
sesnėmis viltimis visi' gali 
žvelgti Į 1966 metus" -- pasakė 
Castelo Branco.

Prezidentas nurodė, kad netru
kus jis kreipsis Į federalin} sei
mą ir prašys, kad jis pravestų 
eilę naujų mokesčių mokėjimo 
sutvarkymo Įstatymų, kurie yra 
reikalingi, kad juos suderinus su 
dabartine krašto konstitucija. Gi 
tie Įstatymai yra būtini, kad už
baigus finansiškų reformų ciklą.

Su šituo sriuba greičiau užvirsi

J. ŠATORIUS 
Brazilija

finansų politikos tikslųŠios 
siekiant būsią vadovaujamasi 
šiais trimis nuostatais:

1. Būsiąs vykdomas realus už
sienio valiutos iškeitimo kursas, 
kad valiutos spekuliantai būtų 
išstumti iš pinigų keitimo rin
kos. (Netrukus po prezidento kal
bos buvo paskelbtas naujas ame
rikinio dolerio kursas: 2,200.00 
kruzeirų už vieną dolerĮ jĮ par
duodant ir 2,220.00 jĮ banke per
kant. Gi nuo 1966.1.1 vienas dole
ris kainuos Crs. 2,20. Priminti- 
na, kad JAV doleris nuo 1965. 
III.l ligi dabar, pagal valdžios 
potvarkĮ, buvo parduodamas už 
1,850.00 kruzeirų ir perkamas 
už 1,860.00. Žinia, ui jokiu bū
du neatatiko realiai dolerio ver
tei.

RUMUNIJA TARPININKAUJA
TAIKAI VIETNAME

Austrų diplomatai tvirtina, kad 
Rumunijos vyriausybė per savo 
diplomatinius kanalus ėmėsi žy
gių privesti prie derybų stalo 
JAV ir Š. Vietnamo vyriausybes.

JAV delegacija, vadovaujama 
senat. M. Mansfieldo, lankėsi 
ir Rumunijos sostinėje, tačiau 
Mansfieldas atsisakė tuo reika
lu ką nors pasakyti, kol nebū-

Sol. Irena Stankūnaitė dainavusi lapkričio 13 d. Madison Square 
Garden suruoštoje manifestacijoje. V. Maželio nuotrauka

V. Maželio nuotraukaVienas iš plakatų nešamas žygyje Į Jungtines Tautas New Yorke.

RAŠYKIME KOLONIALIZMUI

2. Būsiąs skatinamas visų tik 
Įmanomų Brazilijos prekių eks
portas, kad kuo greičiausia pa
siekus palankaus prekių apsimai- 
nymo balanso. Prezidentas pa
sakė, kad išvežimą remiant gali 
tekti Įvesti kai kuriuos suvaržy
mus. Nurodydamas galimų var
žymų Įvedimą jis priminė, kad 
"Argentinoje ir dabar esančios 
Įvestos taip vadinamos ’bemė- 
sės dienos’ savaitėje, o Anglija 
per karą ir po karo gi buvo 
Įsivedusi kortelių sistemą” -- 
aiškino prezidentas.

3. Darbo jėgos pasiūlai išly- ■ 
ginti būsiąs skatinamas pinigų 
investavimas Į naujas Įmones, . 
pridūrė prezidentas Castelo Bran
co.

Prezidento nuomone, naujo į 
"stipraus kruzeiro" Įvedimas . 
žmonėse sukels "pinigo vertės 
supratimą ir gerbimą. Brazilijo- 

siąs painformuotas prez. John
sonas.

Pirmieji rumunų kontaktai tuo 
reikalu buvę pradėti prieš mė- 
nes{ New Yorke susitikus jų užs. 
reikalų ministeriui su Valst. Se
kretorium Dean Rusk.

Žinoma, rumunai esą pasiruo
šę tirti tik derybų galimybes, 
be jokių Įsipareigojimų. Viskas 
dabar, esą, priklauso nuoš. Viet
namo pozicijos tuo reikalu. Už 
derybas pasisakė ir Vengrijos 
komunistų partija, savo konfe
rencijoje pasisakiusi "už taikos 
atstatymą Vietname".

♦ KARINIAI TAIKINIAI š. 
Vietname parenkami ne Vietna
mo karinės vadovybės ar JAV 
karinių dalinių fronte, bet Paci- 
fiko laivyno vado adm. Sharp 
Havajuose. Nors Saigone esanti 
karinė vadovybė duoda savo su
gestijas, bet taikinių galutinę at
atranką sudaro vyr. štabas Wa- 
shingtone, gynybos ir Valstybės 
sekretoriams bei prezidentui pa
tvirtinus. Iki šiol gana plačios 
sritys supančios š. Vietnamo 
sostinę Hanoi ir sekantĮ savo 
dydžiu miestą Haiphong lieka ne
paliestos.

* BUV. VICEPREZ. R. NIXO- 
NAS televizijos programoje 
"Face the Nation” pareiškė, kad 
nesugebėjimas laimėti ir užbaig
ti karą Vietname gali atsiliepti 
esamai administracijai per 1968 
m. rinkimus. Jis ragina sustip
rinti š. Vietnamo bombardavimą 
ir intensyviau blokuoti tiekimo 
kelius Į P. Vietnamą.

Nixonas abejoja, kad karo pra
plėtimas Į S. Vietnamą ir jo 
sugriežtinimas Įtrauktų aktyvlon 
kovon R. Kiniją. Be sovietų pagel
tos, R. Kinija esanti "ketvirtos 
rūšies karinė jėga". Jis taip pat 
reikalauja karinių taikinių bom
bardavimo Hanoi mieste, iš anks
to gyventojus apie tai Įspėjus, o 
taip pat Haiphong uosto užbloka- 
vimo minomis.

• Pašto įstaigų vadovybė 
prašo atkreipti visu dėmesį 
j tai, kad artėjant Kalė
doms ir užtvindžius pašto 
įstaigas siuntomis, labai 
svarbu prisilaikyti prašo
mos tvarkos greitam ir 
tvarkingam tų siuntų pri
statymui.

Svarbu turėti tikslius ad
resus adresato ir siuntėjo. 
Siuntų pristatymą pagreiti
na naudojimas ZIP nume
rio. Pakietai privalo būti 
būti tvirtai ir sandariai su
pakuoti.

Prieškalėdiniame sezone 
pašto įstaigos, visuomenės 
patarnavimui, veiks ir bus 
atdaros ilgesnes valandas.

TIRTI KOMITETUI LAIŠKUS
Lapkričio 13 d., Madison 

Sąuare Garden arenoje su
sitelkė per 14.000 lietuvių, 
latvių ir estų pareikšti savo 
valią ne tik Jungtinių Tau
tų organizacijai, bet ir vi
sam pasauliui, kad Pabalti
jo; tautos nemirusios, kad 
Jungtines Tautos turi mo
ralinį įsipareigojimą kelti 
Pabaltijo klausimą Jungti
nėse Tautose.

Bet tuo nesibaigia žygis 
j Jungtines Tautas. Po dau
giatūkstantinės "laisvės ka
riuomenės" žygio, reikia 
d e 1 e g a tūroms aplankyti 
kiekvieną misiją bei J. T. 
atitinkamas įstaigas ir 
joms įteikti rezoliuciįą su 
memorandumais. Kitaip 
kalbant, dabar prasideda 
žygio "diplomatų" darbas. 
Jų pagrindinis taikinys yra
J. T. Komitetas tirti kolo
nializmą. Kaip tik dabar 
reikia visomis jėgomis 

ištaigą. Tam 
visomis 

spausti šitą
• V

Baltijos valstybių vėliavos eisenos priešaky | Jungtines Tautas. 
V. Maželio nuotrauka

reikalui Komitetas Lietu
vos Nepriklausomybei at
statyti prašo visų lietuvių 
talkos įtaigoti Komitetą tir
ti kolonializmą.

Mieli tautiečiai, parašy
kite laišką anglų, prancūzų, 
ar ispaiAf, kalbomis šitam 
diplomatui;

His Excellency Šori
Coulibaly, Chairman
United Nations Special 
Committee of 24
United Nations
Secretariat
New York, N. Y., U.S.A.
Laiške reikalaukite, kad 

Komitetas iškeltų Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos 
klausimą Komiteto darbuo
se, raginkite Komitetą ty
rinėti esamą kolonialistinę 
padėtį Pabaltijo respubliko
se, reikalaukite, kad Komi
tetas duotų J. T. Asamblė
jai tuo reikalu pranešimą.

Algirdas M. Budreckis
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Tautiniu šokių grupės išpildo Malūną Madison Square Garden arenoje. V. Maželio nuotrauka

bal daug padėti savo vyrams ke
liais būdais:

L ragindamos juos apsvarstyti 
išmingtingumą žygio, nustatant jų 
koronarinf profili tuoj pat;

2. sekdamos, kad vyrai pildytų 
gydytojo patarimus, liečiančius 
preventyvioj gydymą, jeigu būtų 
įrodytas jų polinkis šiai ligai.

Žmonos, prisiimdamos tą at
sakomybę, suteiks galimybę savo 
vyrams, vaikams ir sau pačioms 
naudotis gausiu atlyginimu atei
tyje.

JEIGU JAU PERGYVENAI
Širdies priepuoli.

Kas jau kartą turėjo širdies 
priepuoli, tos žino geriau už ki
tus, kad šie patarimai pagristi. 
Turėdamas tą patirti, tu tikriau
siai pirmas perspėsi ir patarsi 
kitiems vyrams, kad jie imtųsi ap
saugos priemonių, prieš įvyks
tant aštriajai širdies atakai.

O ką aš galėčiau tau pasaky
ti apie dabartinę tavo būklę, be 
abejo, tau jau pasakė tavo gydy
tojas. Tačiau ši knyga, gal būt, 
padės tau tiksliau suprasti gydy
tojo patarimus bei gydymą ir dva
siškai prisitaikyti prie proble
mos — susigyventi su širdies 
priepuoliu.

tiksliai, nustatant koronarinės li
gos kandidatą. Ir, kartą susekus, 
taip pat turima nemaža preventy- 
vinio gydymo būdų, kurie gali nu
stumti tolyn ar net visai sustab
dyti besiartinant} širdies smūgį 
Savaime suprantama, kad gydy
tojo geriausias sąjungininkas 
šiame svarbiame žygyje yra ge
ros sveikatos vyras, kurj galima 
prikalbinti pasinaudoti šios rū
šies apdrauda savė ateičiai.

Pavyzdžiui, gydytojai yra pa
tenkinti, kad didėjąs išmintingų

vyrų skaičius tik periodiniais 
sveikatos pasitikrinimais, kurie 
yra svarbi pagalba preventyvinės 
medicinos pažangai.

Vienas iš periodinio sveikatos 
pasitikrinimo punktų dabar jaugs* 
Ii būti koronarinio profilio nusta
tymas, ypač kai daugumą fakto
rių, sudarančių koronarini profi
li, jau gaunama iš eilinio sveika
tos pasitikrinimo. Nauja yra tik 
statistinis organizavimas ir in
terpretavimas, kas ir sudaro šios 
knygos branduolį

A. SMETONOS

MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimų. 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;

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI 121
Iš to paties vardo Dr. Menard M. Gertler knygos, 

kurią lietuvių kalboj išleido Bronius Gražulis.

(Tęsinys iš praeito numerio)

Prie aukščiau minėtų dalykų no
rėčiau štai ką pridurti: mano pa
ties ir daugelio kitų mano pažįs
tamų gydytojų praktikoje yra tu
zinai vyrų, gana sveikų šiandien, 
bet neseniai buvusių kelyje j ašt
rius širdies priepuolius.

JEIGU ESI KANDIDATO J 
ŠIRDIES PRIEPUOLI, ŽMONA

Būdama žmona, pažįsti ir su
pranti savo vyrą geriau, nei kas 
kitas. Žinai jo stipriąsias ir silp
nąsias puses. Žinai jo galimą ten
denciją atidėlioti ir vengti spren
dimų, liečiančių jo paties svei
katą, nors jis būtų pasiruošęs 
tuoj pat šaukti gydytoją, jeigupas 
tave ar kur| vaikų pasirodytų kad 
ir silpniausios ligos ženklai.

Tą sakau dėl to, kad tai tin
ka daugeliui vyrų, ypač kol jie 
yra jauni, stengiasi ką nors pa
siekti, įsigyti pripažinimą, pa
siekti labiau užtikrintą gyveni
mą šeimoms. Prasiveržimą prie
kin šiais laikais padidino moder
niosios visuomenės varžybinis

charakteris.. Tiesa, nėra {rody
mų, kad jauni ar seni vyrai dėl 
to nueitų J kapus per anksti. 
Priešingai, bendrai paėmus,vy
rai šiandien gyvena ilgiau ir tie, 
kurie mėgsta savo darbą ir grum
tynes su jo iššaukimais sunku
mais, dažnai yra sveikiausi.

Bet šiandien daugiau jaunų vy
rų miršta nuo koronarinių šir
dies ligų, nei bet kada anksčiau. 
Visų širdies priepuolių ištiktų 
vyrų amžiaus vidurkis yra pen
kiasdešimt penkeri metai, bet šir
dies priepuolių atvejai vyruose, 
jaunesniuose nei keturiasdešimt 
penkeri metai, vis dažnėja.

Nors akimirką rimtai pagalvok 
apie tai, nes, būdarn^ žmona ir 
gal motina, gal esi praktiškesnė, 
negu tavo vyras. Esu Įsitikinęs 
ir manau, kad daugumas gydyto
jų sutiks su manimi, kad mūsų 
viltis 'ventualiai pažaboti šią pa
vojingiausią vyrų ligą daugiau
siai priklauso nuo moterų, kaip 
tu, supratimo ir bendradarbia
vimo Kai tu suprasi, kad tai li
gai galima pasipriešinti, kad pa
prasto- preventyvinis gydymas

gali apsaugoti tavo vyrą, tai rasi 
ir būdų priversti j| laiku imtis 
veiksmų.

Vidutini amžių pasiekę vyrai 
yra ypač reikalingi žmonų susido
mėjimo tuo klausimu. Apie pen
kiasdešimt antruosius amžiaus 
metus vyras yra pasiekęs arba 
artėja | pajėgumo uždirbti vir
šūnę. Jeigu jis sukliudomas tuo 
metu — amžiuje, kada širdies 
priepuoliai dažniausiai {vyksta — 
tai gali reikšti įvairiopą katas
trofą. Jis gali būti tarp tų dvi
dešimties nuošimčių vyrų, kurie 
miršta nuo pirmojo smūgio, arba 
jo širdis bus labai smarkiai pa
liesta, sugadinta, kas pareika
laus ilgo atsigavimo ir, gali būti, 
suvaržyto fizinio aktyvumo atei
tyje. Jeigu jis turi nuosavą pre
kybą arba profesiją, kiti turės už
imti jo vietą. Jeigu jis dirba pas 
kitą, tai ligos faktas gali jo darb
davį paskatinti peršokti jo kandi
datūrą, atsiradus geresnei pozi
cijai. Rezultate gali būti nutrauk
tas arba drastiškai pakeistas ir jo 
vaikų mokslinimas.

Tokios prielaidos skamba bau
ginančiai, tačiau ta baimė neturė
tų kilti, apietas galimybės pagal
vojus protingai ir iš teigiamos 
pusės, štai kodėl aš čia atkreipiu 
ypatingą dėmes|J vidutinio am
žiaus vyrų žmonas. Kartą iš
judintos to {spėjimo, jos gali la-

PLANINGAS TAUPYMAS

* ■-» j-Į-į j

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigą taupymui nereikto vadinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen- 
das 4/i9fi> išmoka- 
mos du kart per 

‘ - metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZAN AUSKAS, Presiclent

TU IR TAVO GYDYTOJAS

šių dienų gydytojas žino, kad 
juo greičiau jis atpažins ligą, 
juo efektingesnis ir radikalesnis 
bus gydymas. Jis taip pat žino, 
kad milžiniški tyrimai kiekvie
noj medicinos šakoje veik kasdien 
atneša naujus atradimus ir nau
ją supratimą. Jis jaučia pareigą 
susipažinti su naujausiais vais
tais ir gydymo metodais. Jam pri. 
klauso galutinė atsakomybė už 
paciento priežiūrą ir sveikatą, 
todėl jis turi rūpestingai {vertin
ti paciento būklę, išnagrinėti vi
sus su liga susijusius faktorius ir 
tik tada nustatyti tinkamą gydy
mo metodą. Jeigu jis kurio j e vie
toje pasijustų netikras, tuojau 
ieškotų kitų gydytojų patarimo.

Kiekvienas šių dienų gydytojas 
kreipia dideli dėmesį įpreventy- 
vinę mediciną. Jau daug metų tė
vai yra dėkingi už pažangą imu
nizacijoje nuo užkrečiamų ligų, 
kaip raupai, difteritas ir, pasku
tiniu metu, poliomyelitas. Tūks
tančiai gyvybių buvo išgelbėta, ir 
pačios ligos beveik išnaikintos. 
Šios ligos turi kelias savaites 
trunkanti inkubacijos periodą, po 
to pasirodo simptomai -- stip
riai ir aiškiai. Tai yra reliaty
viai paprastos ligos, iššauktos 
vienos ar daugiau bacilų ar viru
sų rūšių.

Pastaraisiais metais jau labai 
komplikuotos ligos, kaip vėžys, 
susekamos ankstyvojoje stadijoje 
ir gydomos naujausiomis prie
monėmis.

Prieš dvidešimt ar daugiau 
metų vaikų mirtingumas nuo šir
dies reumatinės ligos bu to labai 
aliarmuojantis. Šiandien, var
tojus antibiotikus profilaktinia
me arba preventyviniame gydyme 
mirties atvejai yra labai sumažė
ję. Panašiai sumažėjo įgimtų šir
dies ligų atvejai,patyrus, kad vi
rusinės infekcijos, ypač sergant 
Rubella, vad. German measles, 
nėštumo pradžioje, sukelia kūdi
kyje įgimtas širdies ligas.

Iš to seka, kad vienas iš didžiau
sių moderniosios medicinos už
davinių yra apsaugojimas nuo ko
ronarinės širdies. ligos. Ji yra 
pradininkė 95 nuošimčių visų šir
dies priepuolių, kurie savo ruož
tu sudaro daugiau, nei 51 nuošim
ti visų mirimų šiame krašte. Šis 
modernusis slogutis yra toks klas
tingas ir negailestingas, kad gy
dytojai turėtų naudoti.naujausias 
žinias ir informacijas be jokio 
atidėliojimo.

Yra nemaža patikimų priemo
nių, kurias galima panaudoti labai

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

RYŠIUM SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS, LAI
KAS PAGALVOTI APIE PASIUNTIMĄ SIUNTI

NIO — DOVANŲ SAVO GIMINĖMS U.S.S.R.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, -tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

-Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas_A'isi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS I’ARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue____ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005 

BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_______ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue__LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue- TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 9G4 Litertny Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7360 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVTNGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 
w YO.UNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Caiif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2994 
« LAKEW00D, N. .1. — 126 — 4tb Street.............. PO 3-8569

• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____ MU 4-4619
• PASSAIC.-N. J. — 176 Market Street.......................GR 2-6387
• PHILADELPHIA 2.2, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Caiif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street_______ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Neppeihan Avė.____ GR 6-2781

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA-
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Import. French Cognac ...............5th — 4.39
2. Armagnac Imp. French Brandy. ... 5th — 4.39
3. Skaidrioji 80 proof .......................5th — 3.19
4. Zubrovka 100 proof ...................5th—4.75

5. Import. Bordeaux Wine............... 5th — 0.98
6. Import. Riccadonna Vermouth Bott.—1.29
7. Import. Napoleon Vermouth .... Bott. — 1.19

Be to, didžiausias ‘ pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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LIETUVOS SPAUDAI IR KULTŪRAI SKIRTAS
GYVENIMAS Stepo Vykinto 60 metų amž. sukakties proga

STUDENTU SUVAŽIAVIMAS
Padėkos Dienos savaitgalyje 

Clevelande susirinks mūsų stu
dentijos atstovai. Talkon pasi
kvietę jaunosios kartos, dabar 
savo profesijoje kylančias moks
linio darbo jėgas ir- iškilias li
teratūriniame darbe asmenybes, 
jie išklausys, diskutuos ir svars
tys ne tik studentijai, bet ir lie
tuvių visuomenei aktualias temas 
ir klausimus.

A r tai atsitiktinis ar apgalvo
tas sutapimas, kad Lietuvių Stu
dentų Sąjungos metiniai suvažia
vimai vyksta Padėkos Dienos 
proga. Kaip ten bebūtų, abi pro
gos — Padėkos Diena ir suvažia
vimas — turi savo gilesnę pras
mę.

Padėkos Diena yra amerikonų 
tradicinė šventė. Savo laiku ji 
turėjo gilesnę prasmę, nes žmo
nės dar nebuvo pamiršę kovų dėl 
šio krašto laisvės, nebuvo pa
miršę tų dvasinių ir moralinių 
laimėjimų, kurie buvo padėti Ame
rikos santvarkos pagrindais. Ta
da ta diena nebuvo paprasta, po
ilsiui skirta "kalakutų diena". 
Šiandien Amerikos spauda sten
giasi priminti, kad toji diena ne
buvo skirta švęsti tam, kad prie 
pilno, valgiais apkrauto stalo, 
žmonės galėtų gėrėtis atsiektu 
gerbūviu, bet tam, kad gilioje 
padėkoje prisiminti tuos, kurie 
iškovojo ir išlaikė ne tik medžią- 
gjn( gerbūvi, bet taip pat sudarė 
sąlygas augti toms moralinėms 
jėgoms, kurių dėka lieka gyvi ir 
išlaikyti principai, kur kas bran
gesni už tūkstančius kalakutų. 
Primenama, kad ne materialinių 
gėrybių gaminime ir jų kiekyje 
glūdi krašto gerovė, bet ir žmo
nių kokybėje, jų galimybėse su
prasti ir įsisąmoninti tos aplinkos 
ir sąlygų vertę, kuriose įmanoma 
ugdyti ne tik prekių, bet ir žmo
nių kokybė, jų sąmoningumas, 
pasišventimas savo valstybės 
idealų išsaugojimui. Visa tai 
amerikonai randa reikalo pri
minti, ir, turbūt, ne be pagrindo...

***
Mūsų studentija suvažiuoja or

ganizuotoje savo sąjungoje to

darbo tęsimui, kuris reikalingas 
ir jų yra suprastas, kaip būtinas 
įnašas ne tik lietuviškąjai visuo
meninei sąrangai, bet ir jų pačių 
ryšio palaikymui ir jo ugdymui 
tam, kad pateisinti savo, kaipinr 
divido, visuomeninę vertę sąmo
ningoje ir susipratusioje bend
ruomenėje.

Inteligento vertę nustato ne jo 
siekiamo mokslo ir gautojo dip
lomo rėmai, bet jo visuomeniš
kumas ir bendrųjų reikalų supra
timas, vispusiškas išsiauklėji
mas. Mūsų studentijos uždaviniai 
yra platesni ir daugiau reikalau
ją, nei eilinio amerikono studen
to. Mūsiškiai, visumoje stebėti
nai gerai pasirodą tiek mokslo 
pažangoje, tiek savo asmeniška 
inteligencija amerikonų tarpe, 
kartu rodo ir pasigėrėtiną dėme
sį lietuviškoms problemoms. 
Tiek paskirai savoseorganizaci- 
jose, tiek savo jungtinėje sąjun
goje, mūsų studentija rodo ne tik 
gerus norus, bet ir augančio vi
suomeninio brandumo daigus. 
Kaip kas besistengtų menkinti 
(kokiu pagrindu?) mūsų studenti
jos lietuviškumą, jų visuomeniš
kumo laipsnišką brendimą, jauno
sios kartos banga ateina ir kas 
kart labiau įsilieja f tą gyveni
mą, kuriame tyresnio naujų šal- ‘ 
tinių vandens ne vienas imame 
pasigesti.

Padėkos Dieną švęsdami, dau
gelis prisiminsimeirpasigesime 
tų, kurių nėra mūsų tarpe, kurie 
negalės džiaugtis nei kalakutu, 
nei tomis laisvėmis, kuriomis 
mes čia naudojamės, kas kaip tą 
dieną besuprasdami ir jąją išgy
vendami. Tačiau padėkos jaus
mai turėtų krypti } tos mūsų 
jaunosios kartos atstovus, kurie 
nulems ne tik savo tėvų(leidžian- 
čių juos siekti aukštojo mokslo, 
ateiti, bet ir visos lietuvių bend
ruomenės ateit} ir tolimesnę jos 
gyvavimo linkmę.

Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimo dalyvius nuoširdžiai 
sveikiname. (j.č.)

1905 metų lapkričio 23 d. šikš
nių kaime, Lukštų parapijoje, Ro
kiškio valsčiuje gimė Stepas Po- 
vilavičius - Vykintas. Gimė ūki
ninkų šeimoje, kurioje tėvai ne
sigailėjo pastangų, kad tik vai
kams sukūrus šviesesnius gyve
nimo pagrindus. Arti mokyklų 
dar nebuvo, tat pirmaisiais me
tais teko pasikliauti sesers Ma
rytės paslaugomis. Tik tėvams 
persikėlus J Duokiški, pradėjo 
lankyti pradžios mokyklą. Kupiš
kio progimnazija ir Rokiškio gim
nazija vėliau jau suteikė pagrin
dus ne tik tolimesniam mokslo 
siekimui, bet ir spaudos ir visuo
meniniam darbui. Mat, Rokiškyje 
moksleivių gyvenimas buvo labai 
gyvas ir aktyvus. Veikė literatū
ros būreliai. Jau tada Stepas Vy
kintas pasirodė gabiu oratorium 
ir važinėjo su paskaitomis moks
leiviams ir kaimo jaunimui. Pra
sidėjo .ir korespondencijų rašy
mas J Kauno laikraščius.

1922 m. persikėlęs mokytis J 
Kauno "Aušros" gimnaziją, dar 
labiau įsitraukė l moksleivių kul
tūrinę veiklą. Dar gimnaziją lan
kydamas pradėjo bendradarbiau-

ti "Tautos Balse" ir kitais var
dais A. Smetonos ir A. Voldema
ro leidžiamuose laikraščiuose.

1924 m. Jstojo l Kauno Univer
siteto humanitarinių mokslų fa
kultetą, kur studijavo prancūzų 
kalbą, literatūrą, lietuvių kal-

pasitraukti l Vokietiją.
1945 m. rudeni Vlike buvo Liet. 

Nacionalistų Partijos atstovu. Vė
liau, persikėlus } Memmingeną’, 
kuri laiką redagavo "Minti", įs
teigė "Laisvąją Lietuvą", kuri 
dar ir dabar leidžiama Chicagoje.

LAIŠKAI/
ŽS/t

APIE KOREKTŪROS KLAIDAS

Kaip visais laikais ir visų 
kraštų spaudoje, taip ir mūsų 
laikraščiuose Amerikoje dažno
kai pasitaiko {vairių korektūros 
klaidų. Kai kurie rašytojai dėl 
to jaudinasi ir siunčia paskelb
ti laikraščiuose atitaisymus (jų 
tarpe pats neatlaidžiausias buvo 
a. a. Mykolas Biržiška, kuris 
kiekvieną jo rašinių rinkinio klai
delę stengdavosi viešai atitaisy
ti).

Dirvai turint labai gerus rai
džių rinkėjus, kuriems aš prie 
progos nekartą per redakciją 
siunčiau savo komplimentus (ma
no toli gražu ne visi rašiniai 
būna paruošti pavyzdingai), 
straipsniuose daug korektūros 
klaidų nepasitaiko, bet retkar
čiais būna. Niekada jų viešai 
neatitaisinėdavau, žinodamas, 
kaip tai nuobodu skaitytojams, 
ir taipgi galvodamas, kad dėl 
vienos kitos klaidingai surink
tos raidės, iškritusio ar pakeis
to žodžio saulė Iš vakarų ne
pradės tekėtL

Tačiau gyvenimas parodė, kad 
kartais dėl to būna bėdų ir net 
nelaimių. Dar blogiau — pajuo

kos, draugysčių pairimo,bendra
minčių užsirūstlnimo. Pvz., jau 
girdėjau nepasitenkinimo, kodėl 
š. m. Dirvos Nr. 121 mano taip 
buvo parašyta, t. y. išspausdin
ta: "... plačiažiūris tautininkų 
■švietimo viceministras K. Masi
liūnas kai kada išrūpindavo už
perėtiems rašytojams Petrui 
Cvirkai ir Liūnei Januškytei tūks
tanti kitą litų po Vakarų Euro
pą pavažinėti”... Kaip tai, nejau
gi Masiliūnas Cvirką ir dar kaž
kokią Januškytę užperėjo ar iš
perėjo? -- buvau klaustas vie
no pasipiktinusio kritiko, šiame 
sakinyje iš tikrųjų yra dvi klai
dos, abi korekūrinės, vienur žo
dis praleistas, kitur raidėberei
kalo pridėta. Turėjo būti "bolše
vikų užperėtiems" ir ne Januš- 
kytė, bet Janušytė (buvo tokia 
vėliau surausvėjusi feljetonistė 
Lietuvoje, nesenai pasimirusi).

šios dvi klaidelės niekniekis, 
palyginus, kas Įvyko maždaug 
prieš porą metų, kai vienoje dir
vinėje akimirkoje, kalbant apie 
sparnuotus, bet nieko aiškaus 
nepasakančius išsireiškimus, 
mano buvo pavartoti rankrašty
je du žodžiai — "tautininkų tira
da". Gi buvo surinkta ir išspaus
dinta — "tautininkų tryda" ... 
Atitinkamuose politiniuose 
sluogsniuose tuoj kilo aštraus 
nepasitenkinimo,*kai kas grasino 
nutraukti Dirvos prenumeratą, o 
čia vietoje mažiausiai poros ge
rų politinių draugų netekau, ku-

rių akyse dėl to virtau aiškiau
sias "tautininkų išdavikas".

Net ir pats Dirvos redaktorius 
buvo patikėjęs, kad čia mano jau 
nebegerai padarytą. Skubiai ra
šiau laišką, prašydamas pa
tikrinti rankrašti, po ko redakto
rius mane atleido nuo nusikalti
mo. Jam po to laiškučiu dar pa
tikslinau, kad, žinoma, būtų ga
lima nesmagią korektūros klai
dą viešai atitaisyti, bet gal ge
riau nutylėti, nes viešai iškėlus, 
bus dar blogiau ir visi skaity
tojai atkreips dėmesį Pagalia, Sukaktuvininkas Stepas Povilavlčius-Vykintas.

Teko daug prisidėti prie bend
ruomenės biulete nių leidimo ir 
redagavimo. Nuo spaudos darbo 
nėra atitrukęs St. Vykintas ir da
bar, mokytojaudamas Vasario 16 
gimnazijoje. Protarpiais rašo J 
Europos Lietuvi, Dirvą ir kt. 
laikraščius.

Vartodamas eilę svetimų kal
bų, St. Vykintas bendradarbia
vo ir kitų tautų spaudoje. Yra iš
vertęs l lietuvių kalbą R. Rolland 
knygą "Mahatma Gandhi" Ir Mau- 
rlce Bedel "Zulu”. Rankrašty
je dar guli išverstas Gheor- 
ghiu romanas "25-ji valanda".

Nuo 1925 m. priklauso Korp! 
Neo-Lithuania ir yra jos filiste
ris. Nuo 1948 iki 1956 m. yra bu
vęs Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
vyr. valdybos pirmininku.

Vokietijoje aktyviai reiškiasi 
Bendruomenės veikloje, būdamas 
Krašto Tarybos nariu, Garbės 
Teismo pirm, ir pan.

St. Vykinto gyvenimas ir dar
bas neatskiriamas nuo mūsų spau - 
dos ir tautinės srovės organiza
cijų. Nebūta tai uždaro ir sės
laus kabinetinio žmogaus. Spau
da, joje keliamos mintys ir idė
jos traukė kartu { visuomenini 
ir kultūrini darbą. Paskaitos jau
nimui, pranešimai per radiją, li
teratūros ir meno vakarai--vis
kas pynėsi gražion lietuviško kul
tūrinio darbo pynėn. Atrodo, lyg 
tas Vaižganto paskutinis patepi
mas sunkioje ligoje {kvėpė dar 
daugiau Vaižgantiškos dvasios, 
judrumo, nepaliaujamo siekio vi
somis jėgomis dirbti Lietuvos 
gerovei, jos kultūriniam augi
mui ir jaunimo auklėjimui.

• Danutės Penkauskaitės 
meno kūriniai yra išstatyti 

DIRVOS 
KRAUTUVĖJE

Paveikslų rinkinys (kai
nos nuo 20 iki 120 dol.) lei
džia pasirinkti moderniško 
ir realistinio meno kūrinių.

dėl šventos ramybės dar pridė
jau pastabą: ko čia taip jaudin
tis, kartais tarp tirados ir try- 
dos ne toks jau didelis skirtu
mas...

Dabar ūž naują korektūros klai
dą pričiupo mane Draugas (kultū
rinis šeštadienio priedas, nr.267.) 
Simpatiškai, {domiai ir grakščiai 
laikraščio bendradarbis atsiliepė 
J mano rašinius apie Leoną Ska- 
beiką Dirvoje, ta proga pateikda
mas kiek skirtingų nuomonių ir, 
kaip natūralu, švelniai pabarda
mas dėl mano prasižengimų ge
ram skoniui ir viešajai moralei 
(ypač kam išdrįsau panagrinėti, 
kaip bedievis Skabeika prieš jo 
Jsakmią valią buvo palaidotas 
katalikiškai, su bažnytinėm cere
monijom, -- esą, apie tokius 
dalykus geriau būtų tylėti)...

Draugo bendradarbis visai tei
singai mane pašiepia, kad kartais 
aš Isigalvojąs savaip rašyti žo
džius, pvz.. Dirvoje rašiau apie 
Kauno "sodoma ir homorrą", kai 
tuo tarpu antrąjį žydiškąjį vieto
vardi reikėtų rašyti Gomorą. Jo
kiu būdu nesiginčysiu, nes maž
daug taip rankraštyje ir turėjo 
būti parašyta, ir todėl šią ko
rektūros klaidą čia iškilmingai 
atitaisau. Mano rašyboje liktų 
tik toks skirtumas, kad vartojant 
ne kaip vletovard}, o kaip ben
drinę sąvoką, šjžodl mana u esant 
galima rašyti mažąja raide ir, 
pagal Vakarų kalbų įproti, su 
dviem r -- gomOrra.

Nežinau, kaip padėkoti Draugo 
bendradarbiui už puikų, originalų 
ir net mano nuodėmes kompli
mentų balzamu švelninanti 
straipsn{, kadangi jis pasirašė 
slapyvardžiu -- Liudas Pagra
mantis. O gal bus koks sulietu
vėjęs graikas? Dabar daugumas 
mūsų spaudoje {domesnių, pik
tesnių ar ką nors užpuolančių 
straipsnių pasirašomi slapyvar
džiais. Ir jaučiu, kad vis labiau 
ir labiau lyg ir nebepatogu, aiš
kiai nebemadinga pasirašinėti po 
straipsniais tikru vardu pavarde. 
Todėl galvoju, kad dabar mano 
vartojamą parašą galbūt netrukus 
reikės paskelbti esant slapyvar
džių, o savo pilietinio gyvenimo 
reikalams pasirinkti visai kitą 
vardą ir pavardę.

Tuomet ir aš dar galėsiu ra
šyti laikraščiuose pagal laiko ma
dą, bus patogiau ir saugiau. Man 
tada nerūpės, nei ką Draugas 
rašo, nei ką krlkšč. demokratų 
partijos biuletenis. O ir tauti
ninkai nebepyks už tą visą ... 
tiradą.

Bronys Raila 
Los Angeles, Calif.

bą, literatūrą ir filosofijos siste
mą. Nors universitetą baigė ro
manistu, tačiau visą laiką St. 
Vykinto dėmesį traukė lituanis- 
•iniai dalykai.

1925 m. prasidėjo pedagoginis 
darbas. Pirmiausia šakių "Žibu
rio" gimnazijoje, vėliau Alytuje 
ir kt. Kurj laiką'teko darbuotis 
Žemės Ūkio ministerijos ins
truktoriaus pareigose, kur teko 
įsigyti daug patirties organizaci - 
niame darbe.

Pamėgtasis darbas spaudoje 
visu įtempimu buvo pradėtas pa
kvietus Stepą Vykintą redaguo
ti "Jaunosios Lietuvos ir "Jau
nosios Kartos" žurnalą Kaune. 
Tačiau staigiai užklupusi liga 
nutraukė tą darbą. Liga buvo sun
ki ir Vaižgantas, gydytojų pain
formuotas, ašaromis akyse su
telkė paskutini patepimą. Tačiau 
St. Vykinto noras gyventi nugalė
jo ligos pasikėsinimą J jo gyvy
bę. 1929 m. pavasari išėjo iš li
goninės ir vėl pradėjo dirbti "Tau

DAINOS

tos Kelyje", rašydamas Vikt. Smil
gos slapyvardžiu. Tais pat me
tais išvykus l Italiją gydytis, tu
rėjo progą pramokti italų kalbos, 
perskaityti daug italų klasikų ir 
kitų literatūros veikalų.

1932 m. grižus } Lietuvą dirbo 
"šiaurės Lietuvos", "Žemaičių 
Balso", "Biržų Žinių" ir "Mūsų 
Krašto" redakcijose. Po 8 mėn. 
buvo pakviestas 1 "Lietuvos Ai
do" redakciją kultūros skyriaus 
redaktorium. Čia dirbo iki 1938
m. pabaigos, stengiantis pakelti 
spaudos kultūrą, įvedant kultū
ros priedą, įtraukiant daugeli 
kultūrininkų l bendradarbių eiles, 
čia teko daug rašyti literatūros 
kritikos straipsnių.

1939 m. išvyko l Paryžių stu
dijoms pagilinti. Tų pat metų 
pabaigoje, teko sugrįžti jau l sos
tinę Vilnių, kur besidarbuojant 
spaudoje teko susilaukti bolševi
kų ir vokiečių okupacijų. Vokie
čių okupacijos metu kur( laiką 
teko būti švietimo Vadybos me
no departamento direktorium, šio - 
se pareigose išbuvo kol naciai 
suėmė Vadybos tarėją dr. Pr. Ger
mantą ir išvežė l kone, stovyklą. 
Protesto ženklan St. Vykintas iš 
pareigų pasitraukė ir liko "Nau
josios Lietuvos" laikraščio Vil
niuje lit. skyriaus redaktorium.

Nacių okupacijos metu aktyviai 
reiškiantis rezistenciniame ju
dėjime, teko leisti antinacinę slap - 
tąją spaudą, kaip "Naują Žygi" ir 
kt.

Užpuolant antrajai komunistų 
okupacijos bangai, teko su šeima

ALDONA STEMPUŽIS MEZZOSOPRANO 
STUTTGART SYMPHONY ORCHESTRA 
DARIUS LAPINSKAS CONDUCTOR

ALDONOS STEMPUŽIENĖS 
PIRMOJI PLOKŠTELĖ

SU STUTTGARTO SIMFONIJOS ORKESTRU
REKORDUOTA VOKIETIJOJE.

DARIAUS LAPINSKO 12 liaudies dainų 
ciklas.

MERGAITĖS DALIA 
Kompozitorių Račiūno, Jakubėno, Banaičio, (gruo

džio, Šimkaus kūriniai.

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 
4249 Lambert Road 
Cleveland, Ohio 44121

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

Užsakytojo vardas, pavardė ....................................................

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

Miestas, valstybė,zip code ........................................................

Arba nurodykit adresa kam siųsti kaip kalėdinę dovaną.
Čekius išrašykite FINE MUSIC RECORDS.
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Čiurlionio ansamblis, kuris koncertuos New Yorke ir Baltimorėje

ČIURLIONIO ANSAMBLIS NEVI YORKE
Iškilusi mintis ruošti žygį l 

Jungtines Tautas ir radusi prita
rimą plačioje lietuvių visuome
nėje, per keletą paskutinių mė
nesių buvo visų mošų organiza
cijų, visų pavienių lietuvių dė
mesy. Energija, visos pastangos 
ir lėšos koncentravosi to žygio 
pasisekimui. Laikinai buvo pa
miršti visi kiti organizaciniai 
rūpesčiai ir darbai.

Nors rugsėjo mėnuo buvo pa
vadintas Lietuvių Bendruomenės 
mėnesiu, kuriame buvo planuota 
Įvairiais būdais stiprinti jo veik
lą, sukelti lėšųkultūriniamsdar
bams remti, lituanistinėms mo
kykloms ir kitiems LB degan
tiems reikalams, tačiau tas mė
nuo praėjo tyliai, pasitenkinant 
vienu kitu straipsniu spaudoje. 
Įrodinėjant Bendruomenės svar
bą bei reikšmę. Bet ar šiandien 
yra dar reikalo Įrodinėti? Reikia 
tik jungtis ir dirbti, reikia lė
šomis remti.

New Yorko Lietuvių Bendruo
menės Apygarda tą mėnesĮ taip 
pat labai kukliai tepaminėjo, bet 
ji savo planus atidėjo Į šio mė
nesio, t. y. lapkričio 27 dieną, 
kada vėl New Yorko ir apylinkių 
lietuviai suplauks iš visų kampų 
Į gebai žinomą Webster Hali sa
lę, nes joje Įvyks Čiurlionio An
samblio 25 jubiliejinis koncertas.

Tai reta proga ne tik išgirsti, 
bet ir daug pažĮstamų susitikti,o 
laiko tam bus, nes po koncerto 
bus šokiai ir veiks bufetas. Ne 
todėl, kad reiktų aukotis koncer
to išlaidoms padengti. Ansamblis 
aukojasi pas mus atvykdamas, 
pakeldamas tokią sunkią kelionę.

O pats Ansamblis su savo nepa
ilstamu muziku J. Mikulskiu ir 
savo gyvenimo nuolatine palydo
ve jau 25 metai sumalonumudir- 
ba keldami ir populiarindami mū
sų tautos muzikos ir dainos me
ną mūsų pačių ir svetimųjų tar
pe. Vargu jie patys besuskai- 
čiuos, kiek poilsio valandų, kiek 
nemigo naktų tam darbui paskyrė. 
Mums, eiliniams koncerto klau
sytojams ir Į galvą neateina min
tis, kiek valandų jie ruošiasi, 
repetuoja, kad mes galėtumėm 
porą valandų maloniai pasiklau
syti ir savo pastabas pareikšti. 
Garbė jiems, tiems tyliesiems 
lietuviškos kultūros nešėjams.

Lietuvių Bendruomenė jau sto
vi ant tvirto pagrindo, dabar be
lieka jos darbus remti, jos veik
lą plėsti, stiprinti moraliai ir ma
terialiai, nes tiktai stipriai orga
nizuota bendruomenė yra mūsų 
tęstinumo palaikytoja ir ateities 
kūrėja. Blogiau, kad kiekvieno 
organizacinio darbo palaikymas 
remiasi lėšomis. Bet ŠĮ kartą

BALTIMORĖS LIETUVIAI LAUKIA 
ČIURLIONIEČIIĮ

Nors jau apie šimtas metų, 
kaip Baltimorėje gyvena Lietu
vos sūnūs ir dukros, lietuviškai 
kalba, ir Lietuvos dainas dai
nuoja; nors jie turėjo daug di
dingų parengimų, koncertų ir mi
nėjimų, bet lapkričio 28 dieną, 
kai vyks Čiurlionio Ansamblio

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ 

KAILIŲ PREKYBĄ 
įvairūs kailiai 

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

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

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

BOTANY „500” kostiumai ir paltai;
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY 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. III. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ii* ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

DIRVA

New Yorko LB Apygarda nesi
kreipia aukų. Atsilankymas Į mi
nėtą koncertą savo mažu mokes
čiu suteiks galimybių LB-nei kel
ti ir kitas mūsų kultūrine? ver
tybes, kas yra tiesioginiai LB 
uždavinys.

Šitoji LB veikimo sritis itin 
apleista New Yorke. Todėl pa
judėtam, juk New Yorkas yra 
viena iš didžiųjų lietuvių kolo
nijų. Teko girdėti, kad šios apy
gardos veiklai trukdė visuome
nės nesidomėjimas jos darbais. 
Iš kitos pusės girdėjosi balsų, 
kad nieko Įspfldingesnio nuveikti 
vadovybė nesiryžta. Nesenai iš
rinktojoj New Yorko LB Apygar
dos vadovybėj kultūros vadovas 
yra Kęstutis Miklas, kuris visu 
atsidavimu ėmėsi darbo pradė
damas aukščiau minėtu koncer
tu, turįs daug planų ir užsimoji
mų pripildyti Apygardos iždą, kad 
iš jo apčiuopiamai galėtų pa remti 
LB Kultūros Fondą.

E. Čekienė

koncertas, bus vėl didinga dai
nų šventė.

Neturėjau laimės savo akimis 

matyti Lietuvą ir jos gražią gam
tą. Bet iš jauni; dienų sekiau 
lietuvių spaudą, vaidinau, daina
vau Clevelando choruose, koncer
tavau su kompozitoriais Miku Pe
trausku, Antanu Vanagaičiu bei 
kitais dainininkais ir dainavau 
Baltimorės Dainos Chore, kurį 
vedė gerbiamoji Lelija Gele- 
Žiūtė-Bakerckienė per ilgus me
tus. Man visuomet lietuvių dai
nos buvo sielos maistu. Dainuo
dama arba girdėdama Lietuvos 
dainas, susikurdavau sau Lietu
vos gražių girių ir laukų vaiz
dus.

Bet begirdint čiurlioniečius 
dainuojant, tie vaizdai pasirodė 
spalvuotais, gyvais paveikslais...

Pirmą kartą čiurlioniečių dai
navimą girdėjau, kaip tik Mikuls
kis su dalimi choro atvyko { 
Clevelandą. Kadangi nevisi čiur- 
lloniečiai kartu atvyko, tai dalis 
Clevelando dainininkų talkininka
vo.

Antrą kartą čiurlioniečius gir
dėjau Clevelando šv. Jono kate
droje, minint Baisiąsias Birže
lio Dienas. O, kaip buvo Įspū
dinga kai, galingiems vargonams 
pritariant, choras užtraukė Tėve

Vieni žuvo, kiti 
liko sužaloti

Sibiro lietuviai negali patys į 
Balfą kreiptis, tokių laiškų oku
pantų cenzoriai nepraleidžia. Jų 
dejonės Balfą pasiekia per tre
čią asmenį. Gavę JAV lietuvių - 
Balfo paramą, jie vėl negali pa
dėkoti geradariams. Balfas taip 
pat negali skelbti šelpiamųjų pa
vardžių, vardų, jų adresų.

Tačiau nuolat ant Balfo Centro 
stalo nubyra deimančiukai šalia 
ašarų, padėkos šalia prašymų. 
Va, viena pagyvenusi lietuvė 
mergina, kuri "išlaiko" savo 78 
metų senukę motiną, rašoBalfui. 
"Gražiąją jaunystę praleidau iš- 
tisąi lovoj — labai sunki astmos 
forma -- tai buvo toks siaubas 
ir kančia, kad ir dabar dar pri
siminus pastyru. Atėjo baisus 
karas ir nusiaubė mūsų tėviškę. 
Mūsų šeimą Ištiko tragiškas li
kimas. Kaikurie žuvo, o visi ki
ti buvo labai stipriai suluošinti... 
Be astmos esu dar invalidė, nes 
buvau du kartu sužeista... Kai 
mane kas nors prisimena ir su
teikia paramą, aš verkiu sujau
dinta to poelgio... Priimkite šil
tą Jūsų gerų rankų paspaudimą 
ir gilų dėkingą žvilgsnį. Jūsų 
poelgis Įpareigoja mane sekti Jū
sų pavyzdžiu..."

Šiais 1965 metais Balfas jau 
išleido arti 20,000 dolerių vien 
Sibiro ar okupuotų lietuvių Šal
pai. Per dešimt mėnesių Bal
fas išleido 71,586 dolerius gry
nais pinigais tiesioginei lietuvių 
šalpai. Ar pavyks tuo pat duos- 
numu ir toliau tą kilnų darbą 
tęsti priklauso nuo Balfo rudens 
vajų sėkmingumo.

Balfo Reikalų Vedėjas

REQUEST 
RECORD

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

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė- 
& arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

mūsų ar Maldą už Tėvynę...

O ypač, Apsaugok Aukščiau
sias tą mylimą šalį...

Tos giesmės budino sieloje 
karščiausią maldą,ašaromis vil- 
gančius veidus. Tie galingi žo
džiai kilo link Aukščiausiojo sos
to, prašydami išgelbėti iš nežmo
niškų kančių Lietuvą mūsų.

Gi po mišių, kai prie Ameri
kos, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vėliavų, užtraukė Lietuva tė- 
tyne mūsų, tu didvyrių žeme, 
verkiau kartu su visais dalyvau
jančiais lietuviais...

Du kartu girdėjau čiurlionie
čius Washingtone, Dainų skambu
mu, kanklių muzika ir. visais 
mostais čiurlioniečiai auklėja ir 
tobulina lietuvių dainos meną.

Garbė Jonui ir Albinai Jaku
bauskams, kad jie parūpina di
delius parengimus, ir kad ŠĮ kar
tą deda dideles pastangas at- 
kviesdami čiurlioniečius, su mu
ziku Mikulskiu, Į Baltimorę, lap
kričio 28 d.

Lietuvių dainos yra gražios 
ir jomis gaivinkime lietuvybės 
dvasią. Nes daina, tai Lietuvos 
turtas, kurio priešai atimti ne
gali.

Daug kartų Lietuvos priešai 
atėmė jos turtus, jos spaudą, 
jos laisvę, bet dainos atimti ne
galėjo ir negali.

Ir dabar, prispaustas, paverg
tas, suvaržytas, savo tėvų žemė
je lietuvis gali, nors patyliai, 
niūniuoti: graži žemė ir dangus, 
Lietuva, tai kraštas mūs’...

Taigi, mieli broliai ir sesu
tės, dalyvaukime čiurlioniečių 
koncerte Baltimorėje, lapkričio 
28 d. ir dainos galybe stiprin
kime lietuvybės dvasią.

(Ištrauka iš Julės Rastenienės 
kalbos, pasakytos per Baltimo
rės lietuvių Radijo valandėlę 
lapkričio 14 d.)

1965 m. lapkričio 24 d.

Juozas Mockaitis, šio šimtmečio pradžioje atsikėlęs Į Ameriką, 
tęsia dar jaunystėje pradėtą dievdirbio darbą, drožinėdamas stilin
gus kryželius, koplytėles ir Įvairias figūras. Frank Zapolis, lietu
viškų rankdarbių gerbėjas, gruodžio 4 ir 5 d. Jaunimo Centre ruo
šia Juozo Mockaičio drožinių parodą. Nuotraukoje Frank Zapolis 
su Juozu Mockaičiu.

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI
ĮSTEIGTA SIUNTINIŲ SIUNTIMO 

FIRMA VISOSE 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
GARANTUOJAME siuntinių saugų ir greitą pri

statymą Jūsų giminėms į U.S.S.R.
Siuntiniai garantuojami visais atžvilgiais.
JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui 

nebereikia mokėti.
DIDELIS PASIRINKIMAS Įvairių prekių, medžia

gų, įvairių produktų mūsų pagrindinėj įstai
goj ir skyriuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
CENTRAS YRA;

716 Walnut St., Philadelphia, Pa. Tel. WA 5-3455 

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE YRA;
220 Park Avehue, South. Tel. 982-8410 

f kampas 18-tos g-vės)

. SKYRIAI VISUOSE SVARBESNIUOSE 
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
MIESTUOSE.

INSURED SAVINGS

HOME 
REMODELING 

LOANS
• • • •

MINT TAVERN
397 E. 156- 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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JAV IR KANADOS
LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS XV TAS VISUOTINIS 

UVAŽIAVIMASS
1965 m. lapkričio 25-27 d.

Clevelande, Sheraton-Cleveland viešbuty
v

ŠIŲ METŲ TEMA: "LIETUVA IR IŠEIVIJA 25=KIŲ METŲ 
PERSPEKTYVOJE - IR KAS TOLIAU“

PRELEGENTAI:
DR. HENRIKAS NAGYS
GENIJUS PROCUTA

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 27 LITERATŪROS VAKARAS, kuriame dalyvaus išvardin
tieji prelegentai. Clevelando visuomenė kviečiama pasiklausyti mūsų žinomų 
kartu su studentija, literatūros vakaro pradžia 7:3oval. vak.

DR. KOSTAS OSTRAUSKAS DR. VYTAUTAS VYGANTAS 
DR. RIMVYDAS ŠILBAJORIS

rašytojų ir profesorių

SUVAŽIAVIMO RENGIMO KOMITETAS:
GIEDRĖ DEGUTYTĖ 
RIMAS GULBINAS 
VYTAUTAS JANUŠKIS

RAMUNĖ KUBILIŪNAITĖ
ALGIS RUKŠĖNAS
GUODA STUOGYTĖ

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Padėkos Dienos proga. 

Dirva nepasirodys savo 
penktadienio, lapkričio 26 
d. laida. Sekantis po to Dir
vos numeris išeis pirmadie
nį, lapkričio 29 d.

• Clevelando ir apylinkės 
lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti Lietuvių Stu
dentų Sąjungos ruošiamoj 
meninėj ir literatūrinėj pro
gramoj, kuri įvyks lapkri
čio mėn. 27 d., 7:30 v. v. 
Sheraton-Cleveland viešbu
čio patalpose. Programos 
dalyvių tarpe gerai žinomi 
Dr. H. Nagys, R. Šilbajoris,
K. Ostrauskas ir kiti. Po 
programos šokiai, kur visi 
taip pat kviečiami dalyvau
ti. Rengimo Komisija

STUDENTŲ DĖMESIUI

Lietuvių Studentų Sąjun
gos XV visuotinis suvažia

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

SUTIKIME GAUSIAI PAREMKIME LITUANISTINĘ
LIETUVIUS KANADIEČIUS! MOKYKLĄ!

HAMILTON (Canada) JAUNIMAS
CLEVELANDE 

1965 lapkričio 27, šeštadienį, 
šv. Jurgio parapijos salėje

STATO K. BINKIO 5 VEIKSMŲ DRAMĄ 

-ATŽALYNAS-
ĮĖJIMUI SKIRIAMA AUKA; $2.50, $2.00 IR $1.00. 

PRADŽIA 7:30 V. V.
Gautas pelnas skiriamas Vysk. Valančiaus Lituanistinei mokyklai.

Rengia LB I-os Apyl. Valdyba

vimas vyks 1965 m. lapkri
čio mėn. 25-27 d. Sheraton- 
Cleveland viešbuty. Po re
gistracijos ir formalaus ati
darymo ketvirtadienio va
kare Clevelande vyks pobū
viai atskirų korporacijų na
riams. Pobūvių vietovės nu
matytos sekančiai:

Korp! Neo-Lithuania — 
Čiurlionio namuose, 10908 
Magnolia Drive.

Ateitininkų — Recher 
Hali, 20713 Recher Avė.

Akademikų Skautų — 
Croatian Hali, 6314 St. Clair 
Avė.

Studentija yra kviečiama 
ir raginama šiame suvažia
vime gausiai dalyvauti.

Rengimo Komisija

• Hamiltono jaunimo te
atras "Aukuras”, lapkričio 
27 d. pasirodys Clevelande 
su K. Binkio 5 veiksmų dra
ma "Atžalynas”.

LB Clevelando I-os Apyl 
valdyba kviečia gausiai da
lyvauti ir įvertinti Kanados 
lietuvių jaunimo pastangas 
šį įdomų veikalą statyti 
Clevelande. LB valdyba 
gautą pelną skirs vysk. Va
lančiaus lituanistinei mo
kyklai.

Tad sutikime šiltai Ha
miltono liet, jaunimą ir da
lyvaukime "Atžalyno” pa
statyme lapkričio 27 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

F. E.
• Studentai kviečiami da

lyvauti Akademikų Skautų 
Sąjūdžio susipažinimo va
kare, kuris įvyks Clevelan
de ruošiamo L.S.S. Suvažia
vimo metu. Akademikų 
Skautų vakaras įvyks ket
virtadienį, lapkričio 25 d., 8 
v. v., Croatian Hali, 6314 
St. Clair Avė. Vakaro te
ma bus įdomiai ir jaukiai 
išpildyta, šokiams gros žy
mus Phil Delgatto orkest
ras. Taigi, laukiam jūsų vi
sų atsilankymo — iki pasi
matymo !

• Vytautas Jokūbaitis, 
Pilėnų Tunto tuntininkas, 
skautų vadovų banketo me
tu Clevelande buvo vienas 
iš 14 įžymesnių skautų vei
kėjų tarpe, apdovanotų Si
dabro Bebro žymeniu, šis 
žymenis suteikiamas už pa
sišventimą ir nuopelnus 
skautijai.

• Skautų Būklas — gau
tas iš Superior Savings

banko randasi 13523 Euclid 
Avė., kambarys 290. Skau
tės dėkoja tėvų komitetui 
už dovanotus stalus ir kė
des.

Nuoširdi padėka P. Pet
raičiui ir V. Matulevičiui 
už būklo išdažymą. Jiems 
taip pat talkino pati tunti- 
ninkė v. s. M. Barniškaitė 
ir ps. B. Juodikienė.

• Pianistės B. Smetonie
nės piano klasės mokinių 
ruošiamas koncertas bus 
lapkričio 28 d., 7 vai. vaka
ro, Music Sattlement salėje. 
Koncerto pelnas skiriamas 
skaučių Kalėdų gerajam 
darbeliui. Įėjimas suaugu
siems 1 dol., vaikams 50 
centų. Po koncerto mažos 
vaišės. Visi maloniai kvie
čiami į koncertą atvykti.

• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos mokiniai, 
lapkričio 27 d. pamokų ne
turės.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarhavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį lel. 944-6835.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui
7 butai, pajamos $456 

mėn. $26,000.

2 dviejų š. namai arti St. 
Clair , $11,000.

Didelis pa reikalu v imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šV. lūrgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

BE JOKIU PRIMOKĖSIMU, MUITO 
IR NERIBOTAME KIEKYJE

JŪSŲ DOVANOS perPODARO- 
GIFTS, INC. bus pristatytos Šventėms Jūsų 
giminėms į namus.

Aplankykite mūsų salę, kur Jūs galite už
sakyti kaip dovanų — automobilius, motocik
lus, dviračius, šaldytuvus, radijo priimtuvus, 
laikrodžius, foto aparatus, gražiausius, aukš
tos kokybės — pigia kaina vilnonius, šilkinius, 
medvilninius audeklus ir kitą ką.

Didžiausias pasirinkimas pirmos rūšies 
maisto produktų, vyno, delikatesų — švenčių 
stalui.

ŠVENTĖS ARTĖJA.

Supraskite, kad tik firma

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avė. South (kampas 18-tos gatvės) 
New York, N. Y. 10003. Telefonas: 228-9547

Vienintelė, kuri atstovauja VNEŠPOSYL- 
TORGĄ priimti dovanoms užsakymus.

JAKUBS & SON

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VILTIES DRAUGUOS VAJUS
Įsijunkime į dabar vykdomą Vilties Draugijos 
narių verbavimo vajų!

Jeigu Vilties Draugija turės daugiau narių, jeigu 
kils jų įnašų suma, — stiprės ir gerės Dirvos laikraštis.. 
Pasiryžkime ir šiandien pat savo įstojimu, artimųjų, ypa 
tingai jaunųjų įrašymu ar turimųjų įnašų pakėlimu pa
remkime savo laikraštį.

• J. Paknis — New Jersey lietuvių banko direkto
rius, atsiliepdamas į Dirvos atstovo Albino S. Trečioko 
kvietimą prisidėti prie Dirvos vajaus, prisiuntė 25 dol. 
auką.

• Zigmas Zubrys, gimęs 
Radvilonių km., Veisėjų 
valse., dabar pavergtoje 
Lietuvoje, staiga mirė Bea- 
ver, Pa., sulaukęs 54 m. a. 
Dirbo vienoje inžinierių 
įmonėje. Prieš kelis metus 
atvyko į šį kraštą iš Pran
cūzijos. Vokiečių okupacijos 
metu kurį laiką buvo laiky
tas kalėjime už aktyvų prie
šinimąsi bet kokiai okupa
cijai. Pavergtoje Lietuvoje 
tėvai ir brolis mirę. Palai
dotas New Yorke lapkričio 
mėn. 23 d. Laidotuvėmis rū
pinosi akt. Vitalis Žukaus
kas. Dėl staigios ir netikė
tos jo mirties liūdi bičiuliai 
ir artimi pažįstami.

• Būtų labai gražu ir 
prasminga, jei ant kalėdi
nių sveikinimų vokų būtų 
lipinami specialūs ženkleliai 
su užrašu ”Christmas is 
banned in Lithuania”. Juk 
ne daug žmonių žino, kad 
Kalėdos okupuotoj Lietuvoj 

Newyorkiečiai Regina Žebertavičiūtė ir Raimondas Žaliauskas 
neseniai sukūrę lietuvišką šeimą. V. Maželio nuotrauka

uždraustos. Tokius ”Christ- 
mas Seale” ženkliukus 1964 
m. išleido Didž. Britanijos 
Lietuvių Taryba. 120 ženki. 
— 1 doleris. Jie užsakytini 
šiuo adresu: Mr. R. Baub
lys, British Lithuanian 
Council, 55, Ringmer Avė., 
London, S. W. , England.

AUKOS DIRVAI
M, Mažeika, St.Joseph 1.00 
ALB N.J. Apyg. V-ba.........  5.00
T. Vaitekūnas, Cleveland ... L 00 
V. Kazemekaitis, Racine ... 2.00 
A. Balsys, Kensington.......2.00
Dr. V. Dubinskas, Chicago 10.00 
P. Paprockas, Brooklyn ... 3.00
K. Seliokas, Waterubyr .... 2.00 
Kanados Lietuvių Dienai

Rengti K-tas .............  10.00
C. Kiliulis, Dorchester .... 1.00 
S. Pociulis, Kenosha ....... L00
S. Butrimas, Cleveland .... 4.00 
A. Juodka, Chicago .......  1.00
R. Jasiūnaitė, Evanston .... 1.00
M. Cibas, Great Neck........ 3.00
J. Baranauskas, Cleveland .. 1.00

PADĖKA
š. m. spalio 4 motociklo katastrofoje tragiškai žuvo 

mano vyras
fotografas VYTAS VALAITIS.

Didžios nelaimės ir didžio liūdesio dienose patyriau 
daug nuoširdumo,' bičiulystės ir meilės. Neįmanoma visų 
išvardinti. Dėkoju visiem už gėles prie karsto, už užpra
šytas mišias, užuojautas asmeniškai, laiškais ir laikraš
čiuose.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už visa!
Vanda Valaitienė ir dukros — 

Daiva, Gina ir Rima

S. Sližys, Dearborn...............2.00
B. Pupalaitis, Chicago........1.00
S. Greičius, Cleveland ........ 1.00-
V. Gudaitis, Toronto............1.00
J. Matulevičius, VVorcester 5.00
V. Bruožis, Cleveland......... 1.00
J. Daniliauskas, Springdale 4.00
K. Kvederas, Hamilton......2.00
New Yorko Vyrų choras;..., 10.00
A. Padagąs, Brockton 4.00
M. Aukštuolis, Cleveland .... 1.00
J. Kizevičius, Cleveland......2.00

NEW YORK

• Muz. J. čižauskas, dar 
vos tik pradėjus organizuo
tis New Yorko Lietuvių vy
rų chorui, atsiuntė specia
liai šiam chorui dvi savo 
sukomponuotas dainas. Vie
ną iš jų. Anoj pusėj Nemu
nėlio, girdėsime minėto vy
rų choro koncerte š. m. 
gruodžio mėn. 5 d. Franklin
K. Lane mokyklos salėje, 
Wodhavene.

CHICAGO

JAV LIETUVIŲ MOKYTO
JŲ DARBO KONFERENCIJOS 
įvykstančios Chicagoje š.m. 
lapkričio 27-28 DIENOMIS 
PROGRAMA:

Lapkričio 27 dieną:

10 vai. S. Vaišvilienės parodo
moji pamoka "Lietuvybės pra
dai ALMD-jos vaikų namuose". 
Pamoka vyksta ALMD-jos vai
kų namuose 2743 West 69th gat
vėje.

10:45 pamokos aptarimas.

11:00 S. Vaišvilienės paskaita: 
"Kalbos vystymasis dr. M. Mon
tessori ir paskutinių tyrimų švie
soje". Paskaita vyksta ALM-jos 
vaikų namuose.

12:00 Pietų pertrauka.

2 vaL p. p. Sofijos Jonynienės 
parodomoji pamoka V skyriuje 
skaitymas — Jaunimo Namuose.

2 vai. p. p. Dr. Zenono Ašok
lio parodomoji literatūros pamo
ka VII klasėje -- Jaunimo Na
muose.

4 vai. p. p. Pamokų aptarimas.

4:30 vaL Lituanistinių mokyklų 
organizaciniai reikalai: progra
mos, vadovėliai, pažymėjimai, 
mokslo priemonės, darbo ir tvar
kos nuostatai, skaitiniai ir kiti 
organizaciniai reikalai.

Lapkričio 28 dieną:

10 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčio
je pamaldos. Mišias laiko ir 
pamokslą -- tėvas J. Borevi- 
čius.

11 vai. Vainiko uždėjimas prie 
žuvusiųjų už laisvę paminklo.

12 vaL Jono Danio paskaita 
"Problemos ir sunkumai lietu
vių kalbos pamokose".

1 vai. p. P. Paskaitos aptarimas.

2 va. p. p. Rezoliucijų priėmi
mas ir konferencijos uždarymas.

— šią sumą skirti Lietu
vių Fondui nebuvo sunku, 
nes skiriame savo tėvynei 
Lietuvai. Taip rašo LF val
dybai F. Eidimtas ir A. Ka
rosas iš Clevelando.

Įsirašykite ir jūs LF ir 
Įamžinkite save per . var
dyną Lietuvos istorijos la
puose. Kreipkitės į vietos L. 
Bendruomenę, LF įgaliotinį 
arba betarpiai j LF: 6643 
S. Maplewood, Chicago, III. 
60629. (Sk.)

PADĖKA

Chicagos Lietuvių ope
ra, didžiai vertindama pasi
priešinimą okupacinėms jėgoms 
Lietuvoje partizanų sąjūdžiu, 
nors ir pralaimėjusiu fiziniai, 
bet laimėjusiu moraliniai,, ir li
kus garbinga epopėja žmonijai, 
liudijančia lietuvių herojinę dva
sią, ryžosi specialiai pagerbti 

PreL J. Balkūnas kalba maldą prie Jungtinių Tautų pastato, pritariant visiems žygio dalyviams,

tuos per 25 nelaisvės metus žu
vusius dvasios milžinus specia
liu koncertu šių metų birželio 13 
d. McCormick teatre, Chicagoje.

Visiems padėjusiems surengti 
Verdi Reąuiem ir Markaičio 
kantatos Vilniaus Varpų 
iškilmingą koncertą, reiškiame 
gilią padėką.

Išskirtinai čia minime:

Operos Globėjus Mariją ir 
Antaną Rudžius, teikiančius 
nuolatinę globą, surengusius kon- 
sularinį priėmimą užsienio vals
tybių konsulams, dalyvavusiems 
koncerte ir metinę vakarienę ope 
ros personalui bei apdovanoju
sius seseles bilietais;

dirigentą Aleksandrą Kučiūną;
Alice Stephensdainininkes,Lie

tuvos Vyčių chorą ir Tėviškės 
Lietuvių Evangelikų parapijos cho 
ro grupę, nuoširdžiai dalyvavu
sius repeticijose ir pavyzdingai 
atlikusius koncertą;

solistus — Danutę Stankaitytę, 
Aldoną Stempužienę, StasJ Bara
nauską ir Joną VaznelĮ;

Prudenciją Bičkienę, Alviną 
Giedraitienę ir Algirdą Brazį;

spaudos komisiją — pirm. Vla
dą Būtėną ir narius: Algirdą An
tanaiti, Aloyzą Baroną, Feliksą 
Dąukų, Stasį Daunį, Antaną Gint- 
nerj, Stas( Juškėną, Loretą Ma- 
čekonytę, Alfonsą Naką, kun. Juo
zą Prunsk}, Albiną Valentiną, Hen
riką Žemeli;

Lietuvių radijo programas: So

Detroite lapkričio 6 d. rengiant vakarą žygiui { JT paremti, 
Ramunė Rukštelytė, Jacina Žlukaitė ir Virginija Pranėnaitė, vy
resniųjų padedamos, buvo {rengusios lietuviškais rankdarbiais pa^ 
puoštą kampeli, kur pardavinėjo tautines atvirutes, knygas ir sab 
durnynus. Pelną 26 dolerius (telkė komitetui žygiui paremti.

fijos Barčus šeimos ir Marguti;
Jaunimo Centro direktorių tė

vą Joną Kubilių, S.J.;
chorvedžius -- Alfonsą Gečą, 

Alice Stephens, Faustą Strolią Ir 
akompaniatorių Bernardą Pra
puoleni;

kantatos kompozitorių tėvą Bru
no MarkaltJ, S.J., ir poetą Kaz{ 
Bradttną;

Lietuvos Himno orkestratorių 
komp. Vladą Jakūbėną;

leidinio dailininką Algirdą Ku- 
rauską, technikini redaktorių Vin 
cą Rygertą bei redakcinę komisi
ją:

leidinio dedikacijos autorių, 
pareiškimų ir tekstų autorius;

bilietų platinimo vietą — Mar
ginius ir savininkę Izabelę Sin
kevičiūtę;

mūsų spaudą — Draugą, Dirvą, 
Naujienas, Darbininką, Laisvąją 
Lietuvą, Nepriklausomą Lietuvą, 
Tėviškės Žiburius, Keleivi, Ai
dus, Lietuvių Dienas, Mūsų VytJ.

Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdybą, Įgalinusią koncerte da
lyvauti Chicagoje reziduojančius 
konsulus;

visus mecenatus,r ėmė
jus ir aukotojus, kurių pa
vardės atspaudintos leidinyje Ir 
tuos, kurių pavardės neatspaus
dintos;

visas ir visus dalyvavusius Mc 
Cormlck teatre ir itin kultūringai 
atsinešusius koncerto metu.

Jaučiame, kad visi, kurie bet 
kuo prisidėjo prie žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę pagerbimo koncer
to darbų, yra to įvykio dalininkai 
ir juos visus su giliu dėkingumu 
minime.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

* NEWS DIGEST-INTERNA- 
TIONA-L, tai Australijos lietuvių 
(J.P. Kedžlo, J. Veteiklo) pastan
gų vaisius. Jųjų anglų kalba lei
džiamas žurnalas suteikia gausią 
antikomunistinę medžiagą, {vai
rią savo temomis ir problemomis 
taip reikalingą abejingajam pa
sauliui informuoti. Kiekvienas 
sąmoningas lietuvis, kur jis be
gyventų, galėtų ir privalėtų tą 
žurnalą prenumeruoti savo ang
liškai skaitantiems bičiuliams, 
{tikintiems ar nejtikintiems ko
munizmo pavojingumu. Pirmu
čiausia, žinoma, kiekvienas pats 
turėtų įsitikinti to žurnalo apim
tim ir turiniu. Jo kaina metams — 
tik 2 dol. Amerikoje. Adminis
tracijos adresas: L.D. Cox - 136 
Pendle Way, Pendle HilI, N.S.W. 
Australia.

• Padėkos Dienos proga 
Dirva nepasirodys savo 
penktadienio, lapkričio 26 
d. laida. Sekantis po to Dir
vos numeris išeis pirmadie
nį, lapkričio 29 d.

K. Sragausko nuotrauka
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