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ANGLIJOS BĖDOS
WILS0N0 - JOHNSONO PASITARIMAI PASI
BAIGĖ NUOMONIŲ PASIKEITIMU BE JOKIŲ 
KONKREČIŲ REZULTATŲ. — BRITAM IR TO
LIAU LABAI RUPI PARDUOTI SAVO ATOMI
NĘ JĖGĄ Už TAM TIKRAS POLITINES IR 
ŪKINES KOMPENSACIJAS, NES JIE NEPAJĖ
GIA JOS IŠLAIKYTI IR NET NEMATO GYVO 

REIKALO JĄ TURĖTI.

------- Vytautas Meškauskas -----------

D. Britanijos ministeris pir
mininkas Harold Wilson po dvie
jų dienų pasitarimo su preziden
tu Johnsonu pareiškė spaudos at
stovams, kad jie buvę labai sėk
mingi, tačiau iš kiek anksčiau pa
skelbto oficialaus komunikato at
rodo, kad jie buvo kiek mažiau 
sėkmingi. Būtent, konkrečiai,kol 
kas nieko nesutarta, bet tik maž
daug nutarta dėl ko derėtis. Rei
kia pastebėti, kad Wilsonas rim
tai derėtis ir negalėjo. D. Brita
nija šiuo metu pergyvena labai 
rimtą ūkinę krizę ir tol, kol ji 
jos nenugalėjo, lieka neaišku, ko 
ji iš viso verta. Savaime aišku, 
kad tuo atveju nei britai negali 
prisiimti kokių prievolių, kurių 
gal negalės išpildyti, nei ameri
kiečiai negali laikyti britų vekse
lių grynais pinigais.

D. Britanijos bėdos visų pir
ma yra ūkinės prigimties. Pap
rastai kalbant, britai daugiau im
portuoja negu eksportuoja. Tiesa, 
Londonas vis dar yra pasaulinis 
prekybos ir finansų centras, per 
j| pvz. dar eina visa 80% pasau
lio aukso prekybos. Tomis opera
cijomis Londono finansininkai už
dirba savo kraštui per 500milijo- 
nų dolerių per metus, bet to toli 
gražu neužtenka. Ta bėda britus 
kamuoja jau nuo pat karo pabai
gos. Jų imperijai subirėjus jiems 
visur teko susidurti su didele 
Amerikos, Vakarų Europos ir Ja
ponijos pramonės konkurencija.

D. Britanijos priėmimas į Eu
ropos Bendrąją Rinką greičiau
siai būtų jai daug padėjęs, ta
čiau, kaip atsimename, tą pri
ėmimą užvetavo de Gaulle. Ir 
užvetavo ne ūkiškais, bet grynai 
politiniais sumetimais. Mat, bu
vęs premjeras Macmillanas su
sitarė su prezidentu Kennedy dėl 
specialaus santykio atominio ap
ginklavimo srityje. Britai jau tu
rėjo savo atominę jėgą, tačiau 
jie nepajėgė išvystyti savų ra
ketų, kurios galėtų tuos užtaisus 
nugabenti j taikinĮ. Kennedy su
sitarė su Macmillanu parduoti 
jiems Polaris raketų povandeni
niams laivams, kuriuos britai 
dar turi pasistatydinti.

Tas sutarimas ypatingai įsiu
tino de Gaulle, nes amerikiečiai 
britus traktavo kitaip negu kitus 
europiečius, nors jie irgi priklau
sė Ui pačiai NATO sąjun
gai. Žinoma, Washingtonas ga
lėjo teisintis, kad briui ir buvo 
išskirtinoje padėtyje, nes jau tu
rėjo savo atominius ginklus, ta- 
čiau toks pateisinimas tik paska
tino Prancūziją žūt būt įsitaisyti 
savo atominius ginklus, o jei toji 
turės -- kiek laiko turės praei
ti iki vokiečiai jų užsinorės?

Jungtinės Tautos?

Kaip žinia, europiečių ambi
cijai patenkinti ir kartu NATO 
galybei sutvirtinti buvo sugalvo- 
us NATO tarpuutinis atomi
nis laivynas su mišriom įgulom. 
Jei toks laivynas būtų įsteigtas 
kad ir tik amerikiečiams ir vo
kiečiams jame dalyvaujant, bri
tų atskira atominė jėga būtų iki 
tam tikro laipsnio tik labai bran
gus liuksusas, kurio jie yra ver
čiami atsisakyti dėl savo ūkinio 
nepajėgumo.

Wilsonas, upęs premjeru, 
griebėsi kai kurių drastiškų prie
monių importui susubdyti, bū
tent, jis uždėjo specialų 15% mo
kesti importuotom prekėm. Toji 
priemonė tačiau mažai ką padė
jo, o tik sukėlė dideli nepasiten
kinimą D. Briunijos prekybos 
partnerių urpe ir uip sustipri
no spaudimą t britų valiutą, kad 
buvo rimtos baimės, jog briui 
turės nuvertinti savo svarą, kas 
savo keliu sustiprintų spaudimą 
ir l Amerikos dolerį Todėl ame
rikiečiai atskubėjo svarui pagal
bon ir brium buvo paskolinti 
net 3 bilijonai dolerių, kad iš
gelbėjus svarą. Toji operacija 
turėjo pasisekimo ir svaras yra 
vertinamas maždaug tiek pat, 
kiek jis yra oficialiai {kainuotas, 
būtent, $ 2.80.

Tačiau ui yra laikina priemo
nė. Ilgainiui briui turi sutvarky
ti savo mokėjimų balansą. To 
siekdami briui labai norėtų su
mažinti savo išlaidas karo rei
kalams. Didžiausios pozicijos 
ir yra savo atominės jėgos iš
laikymas bei vadinamoji Rheino 
armija, kurios 52.000 karių yra 
šiaurės Vokietijoje. Nors prie 
tos armijos išlaikymo prisideda 
vokiečiai, tačiau toli gražu ne tiek, 
kad briums ji apsimokėtų. Vo
kiečiams, žinoma, irgi nėra jokio 
intereso už ją mokėti daugiau, ne
gu kainuotų jų pačių divizijos. 
Sumažinimas Rheino armijos ta
čiau yra susijęs ir su politinių 
klausimų kompleksu. Jei Vakarų 
gynimas lieka tik amerikiečių ir 
vokiečių reikalas ir našu, jiems 
turi būti duota pirmenybė ir poli
tinius reikalus sprendžiant.

O to kaip tik britai ir nenori. 
Už tat Wilsonas, atrodo, nesi
ryš nei visai atšaukti Rheino ar
mijos, nei atsisakyti savo atomi
nės jėgos. Atrodo, kad jis norėtų 
savo atominę jėgą parduoti 
NATO, už tai gaudamas ir taip 
jam reikalingų pinigų bei teisę 
dalyvauti sprendime, kada ją pa
naudotu Iš kitos pusės, europie
čiai nemato prasmės mokėti už 
tą britų {našą, jei jis faktinai 
neduotų jiems teisės patiems nu-

Kongo ir Rytų Europa
Stasio Lozoraičio straipsnis, kuris šiomis dienomis buvo atspausdintas 

šveicarų dienraštyje Basler Nochrichten.

Geografinėse ir politinėse 
džiunglėse, kuriose šiais laikais 
gyvena daugelis tautų, yra pažy
mėtini du įvykiai, sukėlę civili
zuotojo pasaulio pasipiktinimą. 
Konge, Stanleyville mieste, ko
munistų vadovaujami sukilėliai iš
tisus mėnesius laikė nelaisvėje 
įkaitais tūkstančius taikingų bal
tųjų, vyrų, moterų ir vaikų, j’tos 
žiauriai kankino ir daugelį jų 
žvėriškai nužudė. Gi Maskvoje 
Sovietų Sąjungos vyriausybė yra 
pareiškusi Belgijos, Jungtinių 
Valstybių ir Didžiosios Britani
jos diplomatiniams atstovams įžū
lų protestą, kad keli šimtai Bel
gijos parašiutininkų, teisėtai Kon
go vyriausybei sutikus, buvo pa
siųsti J Stanleyville išgelbėti 
tiems įkaitams iš mirties pavo
jaus. Sovietų protestų notose ši 
humaniška akcija buvo pavadinta 
"nauju imperialistiniu bei tero- 

spręsti, kada tuos ginklus panau
doti. Tuo atveju jiems mieliau 
palikti atominius ginklus JAV ži
nioje ir stengtis Įgyti papildomų 
garantijų.

Sutrauktai, būklė atrodo taip: 
britai negali išlaikyti savo atski
ros atominės jėgos, nesumažin
dami savo pragyvenimo lygio, o 
ui padaryti socialistų vyriausybė 
tikrai nenorės, nes nemato tie
sioginio pavojaus savo krašto 
saugumui. Todėl jie yra privers 
ti jos atsisakyti, tačiau už tokį 
žygi jie norėtų gauti įvairių ūki
nių ir politinių kompensacijų. 
Lieka neatsakytas klausimas, 
kam būtų intereso britams duoti 
tą kompensaciją ir kodėl?

rištiniu nusikaltimu prieš Kongo 
tautą".

Abu šie {vykiai yra smerktini, 
tačiau jie nesudaro jokios staig
menos. Kongo sukilėliai yra lau
kiniai*, stovi žemiausiame civili
zacijos lygyje ir net žmogėdros. 
Todėl iš jų negalima laukti kitos 
žmoniškos elgsenos. Priešingai, 
tenka laikyti laimingu atsitikimu, 
kad jie nesuspėjo nužudyti visus 
jkaitus ir juos suėsti, kaip kad 
padarė Kongo prieš trejus metus 
taip pat raudonieji sukilėliai, pa
plaudami ir suėsdami 13 Italijos 
lakūnų, kurie Raudonojo Kryžiaus 
pavedimu gabeno maistą ir vais
tus Kindu miesto gyventojams 
kongoliečiams.

Kai dėl Maskvos protesto prieš 
Belgijos, Jungtinių Valstybių ir 
Didžiosios Britanijos atliktą {kai - 
tų gelbėjimo akciją, tai tam ne
leistinam sovietų žingsniui ge
riau suprasti reikia prisiminti 
Sov. Sąjungos istoriją. Yra žino
mas ir pačioje sovietų spaudoje 
dokumentuotas faktas, kad {kai
tų klausimas turėjo didžios svar
bos kuriant ir stiprinant sovietų 
santvarką Rusijoje. Sovietų vy
riausybė yra pirma vyriausybė 
Europos istorijoje padariusi {kai
tų ėmimą bei šaudymą tiesiog vie
na iš valstybės valdymo priemo
nių. Sovietai ėmė įkaitus ir juos 
šaudė pasipriešinimui prieš ko
munistinę santvarką slopinti. Ir 
net tik "blogasis" Stalinas buvo 
plačiai vartojęs šią priemonę, 
pavyzdžiui, kolekti vizuodama s že
mės flk{, smurtu varydamas Ūki
ninkus l kolchozus. Dauganksčiau 
šią teroro formą buvo įvedęs ir 
plačiu mastu naudojęs "gerasis" 
Leninas. Sovietų paimtų įkaitų 
šaudymas po pasikėsinimo prieš 
Leniną ar komisarą Urickl arba 
senosios rusų kariuomenės kari
ninkų skandinimas, nuvežus juos 
tam tikslui {jūrą, tėra ryškesni 
teroro pavyzdžiai. Bet praktiškai 
{kaitų žudymas ėjo visoje Rusi jo
je nuo Petrapilio ligi Vladivos
toko.

Dabartiniai Sovietų Sąjungos 
valdovai skelbiasi atsisakę nuo 
stalinizmo ir sugrįžę prie leni
nizmo, ir daugelis naivių -- ar 
apsimetančių naiviais -- vakarie
čių laiko ui naująja, "liberališ- 
kesne" komunizmo linija. Bet jie 
nežino ar suspėjo užmiršti, kad 
vienas leninizmo dėsnių, nustaty- 
us paties Lenino 1922 meuis, bu
vo šis: "Teismai neprivalo tero
ro panaikinti. Būtų apgaulė mū
sų pačių ir kitų atžvilgiu, jei mes 
ui žadėtume". Komunistai dabar 
tvirtina, kad tokių nežmoniškų 
dėsnių vykdymas buvo reikalin
gas sovietų valstybei įkurti ir stip
rinti. Žinoma, ui tiesa: (tokia 
valstybė, tokios ir priemonės). 
Tačiau jeigu ui būtų priimta 
kaip sovietų politikos pateisini

mas, būtų logiška pateisinti ir 
raudonųjų Kongo sukilėlių žvė
riškumą, nes juk jų Leninai taip 
pat skelbia siekią {kurti savo 
valstybę ir ją stiprinti.

Lygiu būdu būtų klaidinga ma
nyti, kad kalbami bolševikų tero
ro metodai tebuvę aprėžti vadi
namojo karinio komunizmo lai
kais. Sovietai juos naudojo dar 
dešimtis metų po bolševikų re
voliucijos ir ne tik Sovietų Sąjun
goje, bet uip pat ir už jos sienų, 
okupuodami svetimus kraštus. 
Taip, antai 1940 metais, kelias 
savaites po sovietų {siveržimo į 
Lietuvą, sovietų okupacinė val
džia pradėjo suiminėti visiškai 
nekaltus ir iš viso nieko bendra 
su politika neturinčius žmones. 
Sekančiais meuis, trumpai prieš 
vokiečių - sovietų karą, sovie
tams deportuojant t Sibirą dešim
tis tūkstančių lietuvių, vyrų, mo
terų ir vaikų, buvo sušaudyta po
ra šimtų ūkininkų, kalinamų Pra
vieniškių stovykloje. Tuo pat lai
ku keli šimtai politinių kaliniųjoi- 
rie buvo gabenami iš Lietuvos į

BOSTONO NEOLITUANŲ ŠVENTĖ
Gruodžio 5 d. vakare dailus 

būrys jaunimo ir vyresnimo su
sirinko l ALTS-gos Bostono sky
riaus namus — l šio miesto neo- 
lituanų metinę šventę, kurioj bu
vo paminėta korporacijos NeoLi- 
thuania 42 m. sukaktis, pašven
tinta vėliava, išrinku nauja pa
dalinio valdyba. Jaunimo tarpe 
matėsi ateitininkų, skautų vyčių 
ir Liet. Studentų Sąjungos atsto
vai. Korp! filisterių, kurių Bos
tone yra nemažai, teatėjo gal tik 
trečdalis. Tas nėra didelė blo
gybė (kai kurie galėjo turėti rim
tų priežasčių tokiam "pasyvu
mui"), bet nėra ir apčiuopiama 
dorybė (galėjo ateiti nors tie, 
kurie "rimtų priežasčių" neturė
jo).

šventė buvo padalinu { dvi da
lis. Pradžioj {vyko Korp! sky
riaus narių uždaras susirinki
mas, kuriam pirmininkavo filis
teris inž. Vyt. Izbickas. Seno
sios valdybos pirm. šen. Nijolė 
Vaičaitytė padarė metinės veik
los pranešimą, kuris buvo vien
balsiai pagirus, nes ištikro jos 
vadovaujamos valdybos veikla 
buvo rūpestinga ir naši. Praė
jusių metų Bostono Korp! Neo 
Lithuania valdybą sudarė: pirm.
N. Vaičaitytė, vice-pirm. Algim. 
Svilas, sekr. Vida Rauktytė, ižd. 
P. Martinkus, tėvūnas Ignas Vi
lėniškis, filisterių atstovas inž. 
Vyt. Izbickas. Naujon valdybon 
išrinkti septyni Korp! senjorai, 
kurie pareigom taip pasiskirs
tė: pirm. Paulius Martinkus, 
vice-pirm. R. Dačytė, sekr. Vi

VIRŠUJE: Naujoji VLIKoval
dyba. Stovi iš kairės: Br. Bieliu- 
kas, Br. Nemickas, K, Bielinis, 
pirmininkas V. Sidzikauskas, J. 
Audėnas, S. Lūšys ir K. Čegins
kas.

Vyt. Maželio nuotrauka

Sovietų Sąjungą, buvo netoli Smo
lensko išlaipinti iš traukinio, nu
varyti l Červenės mišką ir nužu
dyti kulkosvaidžių ugnimi.

Visi šitie lietuviai buvo tampat 
balti, kaip baltieji įkaitai Aonge, 
ir taip pat nekalti. Tik jiems gel
bėti nebuvo belgiškų parašiu
tininkų...

Man tolima mintis tomis so
vietų žiaurumų analogijomis nu
blukinti Kongo žiaurumus. Aš pa
miniu kai kuriuos komunistų te
roro Lietuvoje pavyzdžius todėl, 
kad jie yra būdingi visų Rytų Eu
ropos kraštų netolimai praeičiai, 
ant kurios pagrindo sovietai yra 
sukūrę tų kraštų dabartį. Oda- 
bartis yra ši: nuo Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos šiaurėje ligi Ru
munijos, Bulgarijos ir Albanijos 
pietuose visoje Rytų Europoje po 
šiai dienai laisvė yra laikoma 
kaip {kaitas ir terorizuojama, ši
to teroro buvimo neigimas yra 
komunistų apgaulė — taip pat 
einant Lenino nuomone.

da Rauktytė, ižd. Ignas Vilėniš
kis, tėvūnas Gintautas Vaičaitis, 
fil. atstovas inž. Vyt. Izbickas, 
Valdybos nariai Alg. Svilas ir 
Vikt. Adomavičius. Be to, užda
ram posėdy patirta, kad du ju
morai -- Gint. Vaičaitis ir Vikt. 
Adomavičius -- rūpestingai atli
ko junioriavimui skirto laiko
tarpio uždavinius, gerai išlaikė 
egzaminus, todėl abu jie buvo pa
kelti l Korp! seniorius.

šventės antroji dalis -- iškil
mingasis posėdis — {vyko ALTS- 
gos Bostono sk. namų II a. 
salėj. Visų pirma buvo pašven
tinta Korp! NeoLithuania Bosto
no padalinio vėliava, šventinimo 
apeigas atliko iš Brocktono at
vykęs garbingas lietuvis patrio
tes kun. švagždys. Jis pasakė 
ir šiai iškilmių daliai pritaiky
tą žodi, itin reikšmingą minčių 
giedrumu ir prasmingumu. Vė
liavos pasiuvimu rūpinosi p. Vai- 
čaitienė. Jai už rūpestingą dar
bą buvo {teikta dovanėlė - - me
niškas medžio drožinys. Vėlia
vos krikšto tėvai buvo šen. Svi- 
lienė ir šen. Ant. Vilėniškis. Pa
dalinio pirm. N. Vaičaitytė pa
sakė rūpestingai paruoštą ir 
šventei pritaikytą kalbą. Kreip- 
damosi { naujai pakeltus senio- 
rus, savo brolj Gint. Vaičaitį 
ir Vikt. Adomavičių, ji kalbėjo 
tokiom mintim: "Nors mūsų jau
nimas nusmukęs j pusėtinai 
drumzliną intelektualumą, linkiu 
jums intelektuališkai bręsti ir

(Nukelta { 2 psl.)
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Kaip prasidės ateities karas?
Kada kils naujas pasaulinis 

karas? Kaip prasidės ir koks 
jis bus? Štai klausimai, kurie 
Šiandien nagrinėjami Įvairių vals
tybių kariniuose štabuose.

Žemiau spausdinamas apra
šymas nėra joks fikcijos roma
nas. Tai tiksliais daviniais pa
remti išvedžiojimai, kurie šio
mis dienomis buvo diskutuojami 
prancūzų aukštųjų karininkų kon
ferencijoje.

BOSTONO
NEOLITUANU 
ŠVENTĖ

(Atkelta iŠ 1 psL) 
kilti; nors mūsų jaunimas poli
tikoje nedrąsus ir sustingęs, lin
kiu jums gilintis ypačiai į tarp
tautines politikos problemas; 
nors mūsų jaunimas didžiuojasi 
nepriklausąs nei vienai siaurai 
lieti studentų organizacijai, lin
kiu jums drįsti įsijungti į at
sakingų organizacijų veiklą; nors 
mūsų jaunimas užsidaręs socia
liniuose būreliuose, linkiu jums 
jpakilti virš tos beviltiškos ir be
prasmiškos subordinacijos ir 
žengti pirmyn kaip įdomūs asme
nys, o ne mažos saujelės padirb
ti tipeliai; nors mūsų jaunimas 
moraliniu požiūriu patetiškai ne
rūpestingas, linkiu jums sąžinin
gai ir sąmoningai įsigyventi į 
etinius ir moralinius principus; 
nors mūsų jaunimas akademiš- 
kumu ne visada yra pakankamai 
susirūpinęs, linkiu jums įsipa
reigoti visose mokslo šakose — 
giliau, prasmingiau ir atydžiau". 
Berods, tai yra linkėjimai, ku
rie tinka ne tik vieno Bostono 
akademiniam jaunimui. Jie yra 
tuo reikšmingi, kad juos pasa
kė ne koks "senas dėdė", bet 
Korporacijos Neo Lithuania Bos
tono sk. pirm. N. Vaičaitytė, ku
ri pati tas jaunimines problemas, 
matyt, savo jaunoj širdyj jau yra 
sudeginusL

Metinės šventės proga Bos
tono neolithuanus sveikino stu
dentų ateitininkų vardu Girnius, 
skautų vyčių vardu Kubilius,Stu
dentų S-gos vardu Galinytė, Vil
niečių S-gos vardu Ant. Matjoš- 
ka. Asmeniškai sveikino Korp! 
Philadelphijos padalinio pirm. 
Gabr. Mironas, su kuriuo į Bos
tono kolegų šventę buvo atvyku
sios šen. R. Buinytė, Gasiūnai- 
tė ir filisteris inž. V. Gruz
dys. Raštu sveikino Korp! vyr. 
valdybos pirm. inž. Vaclovas Ma
žeika ir kt. Padėką senajai val
dybai išreiškė inž. Vyt, Izbic- 
kas, o taip pat atskiru žodžiu 
jis padėkojo kun. švagždžiui už 
vėliavos pašventinimą.

Filisteris Ant. Diržys iš New 
Yorko buvo šventės pagrindinis 
kalbėtojas. Jis į Bostoną atve
žė puikiai paruoštą darbą. Pra
džioj, kalbėdamas apie JAV jau
nimo problemas, jis citavo ke
letą amerikiečių mokslininkų, 
kurie ieško atsakymų į tų prob
lemų keliamus klausimus. Perė
jęs prie savo rūpesčių, Ant. Dir
žys davė itin ryškų paveikslą 
kan. J. Tumo-Vaižganto,to "lais
vo sau žmogaus ir tautos ver
go". Jo paskaitos išvada įsidė
mėtina: pasirinkimo galimybės 
tesančios tik dvi: arba laisvė, 
arba katilas! FiL Ant. Diržio 
kalba susilaukė itin karšto pri
tarimo.

Filisteris Vincentas Gruzdys, 
atvykęs iš Philadelphijos, ekra
ne parodė visą eilę puikių nuo
traukų, darytų Šiemetinėj neo- 
Iituanų stovykloj, o taip pat ir 
ankstybesnėse stovyklose. Apie 
fotografijos meną jis yra pa
kviestas kalbėti kultūriniame su- 
batvakary. Tada jis į Bostoną 
atveš pluoštą meninių foto nuo
traukų. Šios šventės dalyviai koL 
V. Gruzdžio paveikslais tikrai 
turėjo progos pasigėrėti.

Bostono neolituanų metinė 
šventė baigėsi vaišėmis, kurios 
buvo paįvairintos lietuviškom ir 
studentiškom dainom. Jaunimas 
turėjo progos ir pašokti. Šven
tė buvo rūpestingai suorganizuo
ta, o tai irgi N. Vaičaitytės 
ir jos vad. valdybos nuopelnas. 
Naujasis Korp! Bostono pirm. 
P. Martinkus pareiškė: "Aš dar 
nežinau, kaip mes dirbsim, bet 
dirbsim kitoniškai". Gero vėjo, 
Povilai!

K. L.

1970 m. lapkričio 13 d. Laikraš
čių radakcijose teleskriptai per
davė Žinią: "Maskva, lapkričio 
13 d. Sovietų Sąjungą skelbia, kad 
ji pasirašė atsidrai taikos sutartį 
su Rytų Vokietija ir nebepripa- 
žįsta Vakarų Berlyno okupacijos 
statuso".

8:30 vaL vak. Baltuose Rūmuo
se, kur JAV prezidentas sušaukė 
savo artimuosius bendradarbius, 
laikraštininkai laukia pranešimo. 
Po pusvalandžio spaudos reika
lams pareigūnas pasirodo tarp
dury visas išbalęs:

— Amerika, -- skelbia jis, — 
nesutiks su įvykusiu faktu. Viena
šališkas Maskvos nutarimas lai
komas agresiniu veiksmu.

Pro pravertas duris matėsi 
prie stalo sulinkęs prezidentas. 
Jis buvo išrinktas prieš dvejus 
metus didelės daugumos, dėka 
savo taikos programos.

9:30 vai. vak. Pranešimas iš 
Maskvos patvirtina Washingtono 
reakciją ir sako, kad ji buvo 
inspiruota Pentagono kariškių, 
siekiančių karo ir kad Sovietų 
Sąjunga imsis visų priemonių ap
ginti sovietinį bloką.

Viso pasaulio sostinėse susi
jaudinimas didėja. Ar tai yra tik 
žodžių dvikova? Naujoj sovietų 
vyriausybėj prezidento poste 
buvimas Mikojano kiek ramina, 
bet partijos generalinis sekreto
rius yra vienas iš "griežtųjų". 
Jo pareiškimai paremiami Peki
no radijo.

9:50 vai. vak. Maskva paskelbia 
rezervistų mobilizaciją. Iš lenkų 
sluoksnių sužinoma, kad susirin
ko Rytų Bloko gynybos štabas.

10:10 vaL vak. Vienas ameri
kiečių lėktuvas numuštas korido
riuje virš Rytų Vokietijos, skren
dant į Berlyną.

10:20 vaL vak. Rytų Vokietijos 
kariuomenė užėmė Vakarų Ber
lyną, sąjungininkų silpnoms įgu
loms nepajėgus atsilaikyti.

10:30 vaL vak. Washingtonas, 
Londonas ir Paryžius nutaria 
atmušti konvencionaliniais gink
lais.

10:58 vaL amerikiečiu eskadri
lė B58 bombarduoja Leipzigą, su
naikindama miesto šiaurinę dalį.

11:08 vaL Sovietų Sąjunga ofici
aliai praneša, kad ji stoja Rytų 
Vokietijos pusėn.

11:30 vai. Pentagone prancūzų 
ir anglų karo atstovai sušaukti 
pasitariman, kuriame dalyvauja 
JAV prezidentas, departamentų 
sekretoriai ir vyriausiojo štabo 
karininkai. Ant didelio žemėla
pio vienas generolas rodo priešo 
judėjimą. Prezidentas susikau
pęs sėdi kėdėje.

12:05 vai. naktį. Vokiečių pa
trulis su trimis tankais peržen
gė Čekoslovakijos sieną prieDo- 
mazlice. Amerikiečių antrasis 
kavalerijos (tankų) pulka.s, pri
klausąs VII armijai, išvyko iŠ 
Bayreuth, perėjo Rytų Vokietijos 
sieną ir rieda Berlyno kryptimi.

12:20 vai. naktį. Vakarų sąjun
gininkai paskelbė, kad jieatsakys 
jėga į sovietų bandymą pakeisti 
"status quo".

3 vai. ryto Paryžiuje pasirodo 
pirmosios laikraščių laidos su 
stambiomis antraštėmis: "Ar tai 
karas?" Paskutinę minutę suži
noma, kad amerikiečiai susidūrė 
prie Kari Marxstadt su didelėmis 
sovietų jėgomis.

4 vaL ryto Tasso agentūra 
skelbia, kad imperialistų agresi
ja sukūrė karą. Tuo pačiu laiku 
532 Military Intelligence Batta- 
lion VU-tos armijos štabui, sto
vinčiam Stuttgarte, pranešė, kad 
stiprios sovietų jėgos, suside
dančios iš kelių Šarvuotų briga
dų, prasilaužėprieZwickau. Ame- 
rikiečių pėstininkų divizija ir 3-ji 
šarvuota divizija atmuštos,Nue- 
rembergas yra grasinamas.

Washingtone vidurnaktis. Prie 
Baltųjų Rūmų vaikšto tūkstančiai 
pikietuotojų su iškabomis: "Kodėl 
turime mirti dėl Berlyno?", 
"Vokietija neverta milijonų ame
rikiečių gyvybių", "Galvokite 
apie mūsų vaikus". Unijos ir 
spalvotųjų organizacijos pas pre
zidentą atsiuntė savo delegacijas. 
Vienas demokratas senatorius iš 
Oregono kaišioja visiems pasira
šyti jpeticiją prieš atominį karą. 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
išsiskirstė prieš valandą sovie
tams pareiškus veto.

1 vaL ryto Amerika nutaria ati
traukti savo kariuomenę J Muen- 
cheną ir šiaurinę Austriją. Bon- 
nos vyriausybė turėjo nusileisti. 
Amerikiečių štabo karininkai 
aiškina, kad reikia sovietus įsi
leisti, kad vėliau galima būtųap-

supti. Tik Aviacijos štabo kari
ninkai pasisako už atominį atkir
tį.

6 vai. ryto Europoje. Sovietų 
kariuomenė pasiekia Karlsruhe 
ir Offenburgą keletą mylių nuo 
Prancūzijos sienos.

Prancūzijos prezidentas bal
tuoju telefonu susijungia su Ta
verny, kur 60 pėdų gilumoje po 
Žeme susirinko prancūzų gink
luotų jėgų vadovybė. Vienoj di
delėj salėj ant sienos žemėlapy
je žibčioja ugnelės. Prezidentes 
įsakė pasiruošti puolimui. Dvi 
tankų divizijos, aprūpintos 30 
tonų AMX tankais,užėmė pozi
ciją prieš sovietus. Tankistai ap
sirengę priešatominiais rūbais. 
Patrankos turi atominius svie
dinius pasiruošusios sukurti ra- 
dioaktyvinę uždangą.

Taverny salėje generolai su
sirinkę aplink robotą Strida 2, 
naudojamą jau keli metai, kuris 
beveik be žmogaus įsikišimo 
sprendžia orinę situaciją. Rada
rai sujungti su robotu gali pra
nešti priešo lėktuvą ar kitokį 
pabūklą už 500 mylių. Su elekt
roninio žemėlapio pagalba ga
lima lengvai nustatyti priešo po
ziciją.

7 vaL ryto Prancūzijos vy
riausybė telefonu įspėja Sovietų 
Sąjungą kad jei tuoj pat ji ne
atitrauks savo kariuomenės, su
silauks atominio puolimo.

į Taverny atvyksta preziden
tas, ministeris pirmininkas, už
sienių reikalų ministeris ir ar
mijų vadai. Prieš kelias valandas 
keli generolai įsitaisė netoli An- 
gers, Pignerolles pilyje, kur po
žemiuose įrengtas CODA (Oro 
gynybos operacijų centras) ir 
CAS (Orinės strategijos vadovy
bė).

8 vaL Prancūzų ultimatumas 
lieka be atsakymo. Jau 20 lėktu
vų KC 135, aprūpinantys ore bom
bonešius kuru, pakilo į orą. 24 
lėktuvai Mirage IV su atominėm 
bombom laukia įsakymo pakilti 
įvairiuose aerodromuose. Jie su
jungti su Taverny, lygiai kaip ir 
25 dviejų aukštų su atomine gal
va raketos. Dvylika Mirage jau 
skraido ore. Lakūnas ir radaris- 
tas - bombarduotojas, laukia įsa
kymo atidaryti užantspauduotą vo
ką. Žemėje pasiruošę pakilti kiek
vieną sekundę 12 lėktuvų.

Radijas nebeduoda nieko dau
giau kaip muziką ir protarpiais 
informaciją. Redakcijose pasi
rodė cenzoriai.

8:30 vai. ryto Paryžiaus komi
sariatai sujungti tiesioginiai su 
Taverny. Užtenka tik pasukti rak
tą ir paspausti migtuką, kai sos
tinėje pradėtų staugti aliarmo si
renos.

9 vai. ryto duodamas įsakymas. 
Ore skraidančiuose 12 lėktuvų 
"Mirage IV" radaristai atidaro 
voką, kuriame nurodyta vieta, kur 
lėktuvas apsirūpins kuru ir kur 
turės numesti atomines bombas. 
Žemėje pasigirsta aliarmo gar
sai ir lakūnai užveda motorus. Iš 
požemių pasirodo raketų galvos.

Mirage IV lėktuvai gabena ato
mines 60 kilotonų bombas, kurių 
naikinamoji jėga tris kartus di
desnė negu buvo panaudota prieš 
Hiroshimą. Kiekvienas lėktuvas 
lydimas dviejų "Mirage" aprflpin* 
tų elektroniniais aparatais, kad 
sukliūdyti priešo radarus.

Iš Mont-de-Marsan pakilęs 
Mirage IV, priklausąs 91 bom
bardavimo eskadrai, sužino, kad 
kuru turės apsirūpinti virš Grai
kijos, skrisdamas dideliu grei
čiu. Jis tuoj susisiekia su anuo 
lėktuvu ir nusileidžia iki 9 km 
aukščio prisipildyti rezervuarus. 
Perpilimas užtrunka 20 minučių. 
Tai pats pavojingiausias laiko-

tarpis ir priešas lengvai gali nu
mušti. Kuro perpilimo operaci
ja baigiama virš Turkijos... 
Lėktuvas paspartina greitį ir per 
4 minutes iškyla iki 17 km. aukš
čio. Jo greitis dabar 2,500 kilo
metrų | valandą.

Lėktuvo tikslas buvo pasiekti 
Maskvą. Kitas lėktuvas gavo įsa
kymą perskristi Sovietijos sieną 
pažemiais, išvengiant kliūčių ir 
numesti bombą virš Erivan. 
Skrendant pažemiais išvengiama 
radarų, bet neįmanoma išvysty
ti didesnį greitį kaip 1000 km į 
valandą ir kuro sunaudojimas di
dėja. Pulti taip telkinį arti sie
nos įmanoma, bet tolimesnius tai* 
kinius sunkiau pasiekti.

9 vaL 15 min. ryto Taverny 
slėptuvėje viešpatauja mirtina 
tyla. Atominis karas pradėtas. 
Lėktuvai "Mirage IV" turi numes, 
ti atomines bombas virš Erivano, 
Minsko, Kazaniaus ir Maskvos. 
25 raketos galės pasiekti taikinį 
už 3000 kilometrų. Jų atominis 
krūvis yra 250 kilotonų, tai 12 
kartų gaingesnės bombos negu 
sprogusios Hiroshimoj, Jų taiki
nys: Volgogradas, Kuibičevas, 
Ulianovskas ir Kirovas. Tie mies
tai turi būti su žeme sulyginti.

Be abejo už minutės sovieti
nės bombos pradės kristi ant 
Prancūzijos ir nebeliks nieko; vi
siškai nieko 1 Išliks gyvi gal tik 
tie, kurie bus pasislėpę atominė
se slėptuvėse. Bet jų nedaug. Pa
ryžiuje slėptuvė gali priglausti 
tik apie 1000 asmenų. Provinci
joje slėptuvės rezervuotos kariš' 
ldams. Tiesatyra keletą natūralių 
urvų, kur vienas kitas galės pa
sislėpti ir gal dar keli turtuoliai, 
kurie savo vilose įsirengė slėp
tuves.

10 vaL 05 min. keli "Mirage IV" 
numušami virš Sovietijos. Vienas 
virš Erivano, kitas šiaurės vaka
ruose. Bet trys lėktuvai su atomi
nėm bombom pralindo pro gy
nybos liniją. Už kelių minučių 
bus duotas įsakymas raketoms 
iššauti...

štabe kariškiai svarsto proble
mą, ar raketoms geriau pavyks 
prasiveržti negu lėktuvams. Pran
cūzai netiki, kad rusai turi prieš- 
raketines raketes.

10 vaL 10 min. Washingtonas 
Paryžiui praneša, kad raudonasis 
telefonas pradėjo veiktL Sovietų 
Sąjungos vyriausybės galva pra
nešė JAV prezidentui, kad iš
laikymui taikos, sutinka atitrauk
ti kariuomenę iš Vakarų Vokieti
jos. Iš Taverny specialiais signa
lais lėktuvai "Mirage" atšaukia
mi...

Tuo baigiamas konferencijos 
pratimas ir karininkams uždavi
nys paliekamas kritikuoti ir su
rasti jo silpnas vietas.

Kodėl šiam uždaviniui buvo pa
rinkti 1970 metai? Dėl to, kad 
Prancūzijos atominė smogiamoji 
jėga bus paruošta tik 1968 metais 
ir raketes turės 1969 metais. Ko
dėl Amerika pati nepanaudojo 
atominių bombų? Dėl to, kad ame
rikiečių visuomenė lieka pacifis
tinė kol Amerika nėra pavojuje. 
Kodėl rusai nepasiuntė atomines 
bombas gavę ultimatumą? Jie 
manė, kad Prancūzija, bijodama 
visiško sunaikinimo, atsitrauks. 
Kodėl rusai atsitraukė? Vakarų 
Europos užėmimas po jos sunai
kinimo nebūtų vertes milijonų 
žuvusių Rusijoje. Tad kodėl jie 
pradėjo, jei nebuvo pasiryžę eiti 
iki galo? Jie manė, kad Prancū
zija išsigąs.

Ar pastangos sukurti atominę 
smogiamąją jėgą nesusilpnina 
Prancūzijos konvencionalines jė«- 
gas? Pagal oficialią doktriną, vi
si grasinimai Prancūzijos terito
rijai turi susilaukti atominio at
sako. Kodėl galvojama, kad so
vietai nebus padarę pažangos 1970 
metais prieš lėktuvinėje ir rake
tinėje gynyboje? Atsakymas ne

atominės smogiamosios jėgos su -duodamas. Kodėl nieko nenuma
tyta geriau paslėpti gyventojus? organizavimas. Kodėl vokiečiai 
Tai neįmanoma. Slėptuvių statyba 
atsieis 20 kartų brangiau negu

nieko nereagavo? Nes jie yra ame
rikiečių rankose.

ALĖS RŪTOS

KELIAS Į KAIRĘ
šiomis dienomis jau pasirodys knygų rinkoje.
Autorė šiuo kūriniu vra laimėjusi Dirvos skelbtojo 

konkurso 1000 dol. premiją, kurios mecenatu buvo J. 
Čėsna, iš' Omahos.

Knygą išleido Vilties leidykla. Kaina — 3 dol.
Knygų platintojai ir pavieniai skaitytojai prašomi 

užsisakyti knygą, rašant Dirvos adresu.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį’

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER. INC., ČIKAGOJE 

6211 So. VVestern Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 "So. Halsted St.. Bridgeporte

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

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

NARQUEin PARK fNlf 1C/1

2533 W. 71 St. lei GR 6 2345 6
♦

CICERO ILLINOIS
1410 S. SO Ane., hijn 3-2108 9

I

PARAMA MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

4.59
3.98
2.98
3.35

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

5th 4.75
5th .98
5th 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuoti; 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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TILTAI LIETUVIAMS SUSISIEKTI

KAIP GALIMA SUMAŽINTI PAJAMŲ MOKESČIUS?
didesnes išlaidas dantų gydymui, 
jis gali gydymą pradėti šiais me
tais, sumokant daktarui honora
rą avansu. Kai jam reikia pirkti 
automobili, jis turėtų j( pirkti 
dar šiais metais ir taip vadi
namus pardavimo mokesčius (sa
les tax) įrašyti ( šių metų apys
kaitą. Tas pat glima padaryti ir 
su nekilnojamojo turto mokes
čiais, jei jie yra jau nustatyti, 
bet jų mokėjimo terminas yra tik 
ateinančiais metais.

Aukščiau minėti išlaidų atkė
limai ypatingai naudingi tiems 
mokesčių mokėtojams, kurie nu
sistatė ateinančiais metais išei
ti pensijon. O kadangi ateinan
čiais metais jie jokių mokestinių 
pajamų gali neturėti, todėl ir jo
kių išlaidų negalėtų nurašyti. 
Jiems ypatingai apsimoka kiek ga
lima daugiautokiųateinančių me
tų išlaidų atkelti ( šiuos metus. 

Jei mokesčių mokėtojas tikisi 
ateinančiais metais turėti daug 
daugiau pajamų, kaip šiais metais 
bet kurių jis negali atkelti (šiuos 
metus, tai jis galėtų jas sumažin
ti nukeldamas šių metų išlaidas 
l ateinančius metus, t.y., atidė
damas jų mokėjimą iki ateinan
čių metų.

Kai mokesčių mokėtojas atke
lia ar nukelia išlaidas iš vienų 
metų l kitus mano nurodytu būdu, 
jis neturi užmiršti vienos aplin
kybės, būtent, kad tos išlaidos 
apsimoka parodyti mokesčiųapys- 
kaitoje (tax return) tik tuo atveju, 
kai jos yra didesnės negu stan-

Visi mes norėtume sumažinti 
pajamų nokesčius, tačiau daž
niausia šiuo reikalu pradedame 
rūpintis, kai jauper vėlu kas nors 
padaryti. Jei mes apie tai prade
dame galvoti, kai reikia pajamų 
mokesčių apyskaitą ruošti, tai ir 
geri patarimai bus jau šaukštas 
po pietų, nes visos praeitų metų 
pajamos jau yra gautos prieš nau
jus metus, o išlaidos taip pat jau 
yra padarytos. Po naujų metų jau 
negalima jas nei padidinti, nei su
mažinti. Todėl ir apyskaitos pa- 
ruošėjo darbas bus tik kaip aiš
kiau ir tiksliau tuos (vykusius 
faktus patiekti mokesčių įstaigai 
ir neužmiršti iškelti aikštėn tuos 
faktus, kurieyra naudingi mokes
čių mokėtojui.

Trumpai tariant, pajamų mo
kesčių sumažinimo klausimu rei
kia susirūpinti mokestiniams 
metams dar nepasibaigus, t.y., 
kai dar galima tų metų pajamas 
ar išlaidas padidinti ar sumažin
ti. Tai liečia daugiausia tuos mo
kesčių mokėtojus, kurie patiekia 
savo apyskaitas pagal Kasos prin
cipą, t.y., kaip pajamomis laiko
mos tik faktiškai tais metais gau
tos sumos, o išlaidomis tik iš
mokėtos sumos, nežiūrint ar tos 
sumos yra uždirbtos šiais ar bus 
uždirbtos ateinančiais metais, ar 
padarytos išlaidos iš esmės pri
klausytų šiems ar kitiems me
tams. Tai mokesčių mokėtojų ka
tegorijai priklauso mokėtojų dau-

A. VAITKUS .

Dirvos specialus ko respondentasBrazili joje Jurgis šatorius, kaip 
ir dera kiekvienam keliaujančiam po svetimus kraštus lietuviui, at
lieka ne tik žurnalistinę, bet ir lietuvybės misiją, užmegzdamas nau
jus ryšius, iškeldamas lietuvių organizacinius rūpesčius ir siekius. 
Tik jis gal kiek per staigus savo "šūviais" ( Dirvos redakciją, many
damas, kad JAV tik redakcijos, o šiuo atveju mūsų kuklioji redakci- 
jėlė, gali kalnus nuversti, jei tik panorėtų.

Norėti tai norėtume, bet kad tam neužtenka nei laiko nei fizinių 
jėgų. O be to, bent lietuviškų laikraščių redakcijos, iškeldamos vie
šumai svarbesnės ar menkesnės reikšmės reikalą, vengia brautis į 
tų mūsų organizacijų reikalus, kurioms tiesioginiai "tiltų tiesimo" 
reikalai priklauso.

J. Šatorius pats pirmas parodė iniciatyvą, prisiųsdamas 50 dol. 
auką dar neisikūrusiam fondui, kad paremti P. Amerikos lietuvių 
skaitlingesn( dalyvavimą P. Amerikos Lietuvių Kongrese, Reikėtų 
apie 1000 doL, kad apmokėjus autobusu kelionę iš Urugvajuas t Bra
ziliją, kur Sao Paulyje ruošiamam Kongresui reikia ne tik progra
mos ir rezoliucijų, bet ir žmonių, ypatingai jaunimo, kurio ryšiai, 
iniciatyva ir ateities darbai svaresni už bet ką.

Šias eilutes rašant dar nebuvo suspėta išsiaiškinti, kas ir kaip . 
konkrečiai ir sutartinai galėtų tokius gyvenimiškus pasiūlymus vyk
dyti ir (gyvendintL Dėsime visas pastangas,kad prie tų lietuviškųjų 
tiltų tiesimo galėtume prisidėti, kiek tik jėgos leis.

Bet tiltas, kaip ir lazda, turi du galu. Štai, Argentinos Lietuvių 
Balso gruodžio 3 d. numeryje skaitome Brazilijos lietuvaitės Ry- 
mantės Steponaitytės laišką Algirdui Gustaičiui, kuriame ji rašo: 1 
"Ar Jūs negalėtumėt paskatinti Amerikos lietuvius, ypač organiza
cijų vadovus ir jaunimą dalyvauti šitam Kongrese? Juk jie daug ga
lėtų mums patarti savo patyrimais, pasižiūrėti kaip lietuviai gyve
na ir veikia Pietų Amerikoje, ir tas galėtų būti pirmas žingsnis pla
tesnių kongresų pasisekimui".

Nurodžius, kaip doleris P. Amerikoje toli nuveža, Rymantė to
liau rašo:

"Nes juk Amerika dabar laisvame pasaulyje gyvenančių lietuvių 
centras, ir kaip toks turėtų visas lietuviškas kolonijas pažinti, žino- ' 
ti jų veiklą, ją centralizuoti ir padėti, nes visi susijungę ir jausdami 
vieni kitų darbus ir gyvybę, išsilaikysim gyvi".

Puiki mintis/kad l Sao Pauli nuvažiuotų ir Amerikos jaunimas bei 
mūsų organizacijų atstovai. Bet -- kiek tas doleris toli nevežtų, be jo 
nė iš vietos. O kiek reikėjo rinkliavų, kad Amerikos jaunimą nuvež
ti j Lietuvių dieną New Yorke?

Mintis puiki ir remtina. Ji nėra ir nauja. Apie tokius susibūrimus 
skaitėme ne viename pareiškime, ne vienoje kalboje. Lieka tik klau
simas, ar užteks vien skatinimo. Tokių Kongresų ir suvažiavimų 
organizavimas platesnia apimtimi turėtų vykti ne privačių laiškų ir 
skatinimų mastu. Viso pasaulio lietuviams jau turėtų būti žinomai 
centrai, iš kurių toji iniciatyva turėtų išplaukti. Tai Lietuvių Bend
ruomenės centrai.

Reikia manyti, kad šiuo minčių pasikeitimu jau bus tiltui duoti 
pirmieji apmatai. Belieka surasti tai statybai skirtus inžinierius.

(j.C.)

jaunu vyru, supažindino ji su 
kitais dalyviais ir pranešė, kad 
nuo šiol jie savo bloką atstovaus 
dviese.

Po kiek nejaukios tylos pra
bilo "gudri lapė" K. Bielinis: 
"privalome neužmiršti, kad kuo 
gausesni bus mūsų susirinkimai, 
tuo mes save ir visą reikalą šu
tysime į didesni pavojų. Bet jei 
uip nuuru, tegul uip ir būna. 
Tik su didesniu pavojum turi pa
didėti ir nauda, čia mes visi, 
ateidami { posėdžius, atsineša
me didesni, ar mažesni maišiu
ką pinigų. Tad sekančiam posė
dy lauksime, kad jūsų blokas 
atsineštų du maišiukus". (Per
duodu bendrą minti).

Sekančiuose posėdžiuose de
šinįjį bloką atstovavo vėl vienas 
Krumplys. Nedrįsčiau teigti, kad 
tik įnašo padvigubinimas atbaidė 
antrą atstovą; juo labiau, kad p. 
Krumplio įnašas visada būdavo 
nemažas.

Br. UŽemis 
Rochester, N.Y.

PATIKSLINIMO 
PATIKSLINIMAS...

LAIŠKAI?

GERAS PASIŪLYMAS

Dirvos N r. 136 J.Č. iškėlė la
bai sveiką minti, kad grupės,da
lyvaujančios politiniame veiks
nyje, turėtų sustiprinti savo svo
rį sumbesniu piniginiu nario (na
šu. Jis siūlė tą (našą padidinti ( 
1000 dolerių.

Pritardamas šiai minčiai, no
riu pastebėti, kad tai nėra nau-

jas išradimas: tai buvo praktikuo
jama pogrindiniame Vilke. Nors 
nebuvo apibrėžta nei aiški suma, 
nei laikas (našams (mokėti, bet 
atsiradus būtinam reikalui kiek
vienos grupės atstovas, tada va
dinamoj Vliko ekonominėj komi
sijoj, atnešdavo savo duoklę.

Prisimenu gal kiek anekdotiš
ką (vykj iš berods trečio šios ko
misijos posėdžio.

Pirmuose šios komisijos posė
džiuose dešinįjį bloką atstovavo 
"Lietūkio" direktorius Krump
lys. Trečiam posėdžiui susirinko- 
me tautininkų atstovo St. Gudo bu
te. Kiek pavėlavęs, atvyko p. 
Krumplys, su mums nepaž(stamu

Dirvos Nr. 134 mano straips
nyje "Laikas užbaigti dulkinti 
Bendruomeninėje veikloje sukėl
us dulkes", atitaisant ankstyves
niam K. Avižienio straipsnyje pa
stebėtus netikslumus, buvo para
šyta, kad ne dabartinė LBCTiica- 
gos Apygardos valdyba buvo su
šaukusi atstovų pasiurimą prieš 
sovietų konsulato (steigimą, bet 
buv. valdyba.

Išsiaiškinus su dabartine Apy
gardos valdyba, pasirodo, kad tuo 
pačiu reikalu š.m. birželio mėn. 
12 d. buvo panašųlietuviųorgani- 
zacijų susirinkimą sušaukusi ir 
dabartinė Apygardos valdyba.

St. Š.
Chicago

I PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4'Zi'įj išmoka
mas du kart per 
metus.
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VK. ūmo

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

guma, jei jie neparduoda, ar ne
gamina prekių pardavimui.

Pajamų mokesčių sumažini
mas yra galimas, kai mokesčių 
mokėtojas tikisi ateinančiais me
tais patekti ( aukštesnę arba že
mesnę mokėtojų kategoriją, ki
taip tariant, kai jis tikisi, kad tu
rės žymiai mažiau ar daugiau pa
jamų ar išlaidų. Jeigu, sakysime, 
jam yra kas skolingas už darbą ir 
jis tikisi, kad ateinančiais metais 
jo uždarbis bus daug mažesnis 
negu bėgamais metais, tai jam 
yra naudinga tos skolos nereika
lauti prieš naujus metus: jis ne
turės už tą sumą mokėti pajamų 
mokesčių šiais metais, o gavus 
ją ateinančiais metais, jis, pate
kęs l žemesnę mokesčių katego
riją, turės mokėti ir mažesnius 
mokesčius.

Šiais metais mes jau žinome, 
kad ateinančiais metais mokėsi
me mokesčius žemesniu tarifu, 
todėl mums yra naudinga daugiau 
šių metų pajamų nukelti ( atei
nančius metus. Tas nukėlimas 
bus tik tuomet legalus, jei mo
kesčių mokėtojas šiais metais 
uždirbtus pinigus faktiškai gaus 
ateinančiais metais, t.y., kai jis 
galės (rašyti juos ( savo kasos 
knygos (plaukas tais metais. Tai 
ir yra mano jau minėtas kasos 
principas, čia reikia turėti gal
voje, kad, jei uždarbio čekis yra 
gautas šiais metais .ir jis dar 
gali būti inkasuotas arba reali
zuotas šiais metais, tai jei mo
kesčių mokėtojas laikytų j( ne
realizavęs iki ateinančių metų, 
pajamos vis vien būtų laikomos 
šių metų.

Jei mokesčių mokėtojas namų 
savininkas yra susitaręs ar tiki
si juos parduoti apie naujus me
tus, bet nemano panašių namų 
pirkti greitu laiku, o taip pat ti
kisi turėti iš to pardavimo pelno, 
tai jam apsimoka tą transakciją 
formaliai atlikti tuoj po naujų 
metų, nes ateinančiais metais jis 
mokės mokesčius žemesniu tari
fu.

Nemažas mokesčių mokėtojų 
skaičius yra pirkęs taip vadina
mus E bonus (E bonds), kurie vi
suomet yra parduodami žemu 
kursu, už kuriuos palūkanos nė
ra mokamos, bet yra pridedamos 
prie bonų kainos ir kurių kursas 
dėl to nuolat kyla iki jis po 10 
metų pasiekia taip vadinamą no
minalinę bono kainą, t.y., kainą, 
kuri pažymėta bono lakšte. Tas 
kurso augimas nėra mokesčiais 
apdedamas iki bonas nėra par
duotas ir pelnas nėra realizuo
tas. Tokiu būdu, jei mokesčių 
mokėtojas mano tuos bonus par
duoti apie naujus metus, jis su
mažins mokesčius už tą pelną, 
jei juos parduos po naujų metų.

Antra vertus, jei mokesčių mo
kėtojas tikisi ateinančiais me
tais turėti daug didesnes paja
mas kaip šiais metais, jis turė
tų aukščiau paminėtas transak
cijas atlikti kaip tik šiais metais 
ir atkelti, jei tik galima, ateinan
čių metų pajamas l šiuos metus, 
nes jis tuo atveju sumažintų atei
nančių metų pajamas, kada teks 
mokėti aukštesnius mokesčius. 
Tuo būdu, jis padidintų šių metų 
pajamas, kada moka žemesnius 
mokesčius. Trumpai tariant, šiuo 
atveju mokesčių mokėtojui apsi
moka, jei tas galima, gauti būsi
mas ateinančių metų pajamas dar 
šiais metais avansu.

Jau minėta, kad mokesčių mo
kėtojas gali sumažinti savo mo
kesčius šių metų išlaidas sumo
kėdamas ateinančiais metais, ar
ba ateinančių metų išlaidas su
mokėdamas šiais metais, žiūrint 
kas yra jam naudingiau. Tas nu
kėlimas ar atkėlimas liečia tas 
asmenines išlaidas, kurias pa
gal (statymą Jis gali atskaityti nuo 
savo pajamų, kai jis paruošia sa
vo pajamų mokesčių apyskaitą. 
Tokios išlaidos yra aukos baž
nyčiai ir kitoms įstatyme nuro
dytoms organizacijoms, moka
mos palūkanos už skolas, kaiku- 
rie mokesčiai, medicinos išlai
dos, nario mokėjimai profesi
nėms organizacijoms, uniformų 
bei darbo drabužių išlaidos ir ki
tos.

Jeigu ateinančiais metais mo
kesčių mokėtojas patenka | že
mesnę mokesčių kategoriją, jam 
apsimoka mokėsimas ateinančių 
metų išlaidas sumokėti šiais me
tais. Pavyzdžiui, jis yra pasiža
dėjęs kasmet mokėti atatinka
mą sumą bažnyčiai. Jis gali atei
nančių metų auką sumokėti šiais 
metais. Jei jam tenka padaryti

dartinė suma (optional standard), 
kuri (statymo leista atskaityti nuo 
pajamų sumos. Jei tos išlaidos 
šiais metais yra mažesnės kaip 
minėtas standartas ir jei jas ne
galima padidinti ateinančių me
tų išlaidomis, kad jos žymiai 
prašoktų standartą, tuomet mo
kesčių mokėtojui apsimoka at
skaityti nuo pajamų standartinę 
sumą. Šiuo paskutiniu atveju jam 
yra naudinga kiek galima dides
nę šių metų išlaidų dal( nukelti 
l ateinančius metus, kada jos kar
tu su ateinančių metų išlaidomis 
sudarys daug didesnę sumą už tų 
metų standartą.

Dar galima nurodyti šiek tiek 
kitokios rūšies būdą, kaip mokės, 
čius galima sumažinti. Jei 
mokesčių mokėtojas yra nusista
tęs vesti apie naujuosius metus 
ir jei jo pajamos žymiai skiria
si nuo jo sužadėtinės pajamų, tai 
jiems apsimoka vestis kaip tik 
prieš naujuosius metus, nes jau
navedžiai galės paruošti šių me
tų pajamų mokesčių apyskaitą 
bendrai ir tuo būdu juos sumažin
ti. Bet kas tokiu atveju skai
čiuos savo mokesčius?!

Čia nėra vietos gilintis ( daug 
sudėtingesnius pajamų mokesčių 
sumažinimo galimumus. Mano at
rodo, buvo duota pakankamai pa
vyzdžių, kodėl galima ir reikia 
sudaryti planą mokesčiams su
mažinti ir j( (vykdyti dar prieš 
naujus metus. Jei mokesčių mo
kėtojas turi įvairių rūšių pajamų 
ir išlaidų, jis turėtų šiuo klausi
mu pasitarti su specialistu, kol 
dar yra laiko savo pajamas ir 
išlaidas patvarkyti.
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Dar keli atgarsiai iš mokytojų 
konferencijos Chicagoje

Veterinarijos Gydytojų parama 

lietuvybės išlaikymui

Newyorkiečiai Vida Gintautaitė ir Algis Jankauskas lapkričio 28 d. 
susituokę Maspethe, N.Y.

Jau kalbama apie kandidatus
1968 metų rinkimams...

Dar nesulaukus 1965 metų sau
sio 4 dienos, kada susirinks se
natoriai ir atstovai pradėti Kon
grese savo darbą, ir sausio 20 
dienos, kada prezidentas ir vi
ceprezidentas bus prisaikdinti 
savo pareigoms, iš Washingtono 
jau plinta gandas, kad naujai iš
rinktas New Yorko valstijos se
natorius Roberte s Kennedy, nu
žudyto prezidento brolis, ruošia
si tapti viceprezidentu, ar net 
prezidentu.

Roberto Kennedy planuose vy
rauja dvi galimybės įkopti 1 pre
zidentus — ir tam jis nori išnau
doti progą, kol jam tarnauja iš
garsėjusio jo brolio magiškas 
vardas. Tą jis patyrė kandida
tuodamas ir laimėdamas didžiau
sios New Yorko valstijos sena
toriaus vietą, nors tai valstijai 
būdamas svetimas žmogus.

Yra buvę atsitikimų, kad vieną 
terminą ištarnavęs prezidentes 
keičia viceprezidentą, pasirink
damas kitą. Robertas Kennedy 
mano, kad būdamas Senate, per 
keturis metus turės galimybę pa
siruošti 1968 metų demokratų kon
vencijai, pastumti {ša 1{ dabartinį 
viceprezidentą Humphrey ir būti 
išrinktu viceprezidentu. Tada, 
būnant greta Johnsono, lengviau
sias kelias j prezidento kėdę.

Jei Johnsonas išlaikys iki 1972 
metų, jo terminui pasibaigus, kon. 
vencija greičiau nominuos pre
zidentu Robertą, jeigu jis bus 
tuo metu viceprezidentas.

Yra dar kitas greitas kelias 
tapti prezidentu (nebuvus vicepre
zidentu, ir prezidentui nemirus) 
kuriuo Robertas gali pasukti 1960 
metais, kol visuomenėje dar ne
išdilęs Kennedy vardas. Yra buvę 
atsitikimų, kad prezidentą, ištar
navus} vieną terminą, ar vicepre
zidentą išbaigusi mirusio ar nu
žudyto prezidento laiką, sekanti 
konvencija atmeta, jei įsisprau
džia kitas smarkią politiką pava
ręs kandidatas. Robertas, pasi
remdamas savo pa siektu populia- 
rujnu New Yorko valstijoje, Itemp - 
tai pasidarbavęs su savo talkinin
kais, gali tai pabandyti.

Demokratų viršūnėse plinta 
baimė, kad Robertas, patekęs į 
senatorius, gali suplaišinti par
tiją iš vidaus.

Tarp Johnsono ir Roberto įsi
žiebusi neapykanta plečiasi jiems 
nepradėjus nė 1965 metų darbo.

Prezidentavimo laikotarpiu 
Johnsonas turės sau pašonėje 
nepašalinamą šešėli. Tai likimo 
skirte Johnsonui bauda, kam jis 
užėmęs Roberto brolio vietą, ne
atsilygino, kaip Rbbertas galvojo 
kad turi būti, pakvietimu jo vice
prezidento postan.

Johnsonas jausdamas, kad se
kančiais ketvertais meteis jam 
teks vaikščioti demokratų parti
joje lyg ant žarijų, susirūpinęs 
jau pradėjo imtis tam tikrų žy
gių.

Viceprezidentas Humphrey, 
Johnsono įgaliotas, pradėjo slap
tus pasitarimus su South Dako- 
tos senatorium, savo artimu drau
gu, turinčiu artimus ryšius ir su 
Kennedy šeima.

Ar Kennedy elgsis švelniai sald- 
liežuvaudamas, ar akiplėšiškai, 
vistiek tai eis Johnsono nenau
dai. Gražumu elgiantis, jo sąly
ga gali būti, kad 1968 metais Ro
bertui turi būti duota viceprezi
dento vieta, kai Johnsonas dabar

aiškiai įrodė, kad Roberto nepa
geidauja arti savęs, iš anksto pa
skelbęs, kad jis jo viceprezidentu 
neskirs, neleisdamas tam klausi
mui atsidurti konvencijoje.

Johnsonas ir jo šalininkai jau 
dabar imasi žygių, kad 1968 me
tais prezidento rinkimų vajaus 
pirmininku nepatektų Kennedy 
šalininkas.

Prityręs Kongrese, Senate ir 
viceprezidento pareigose, John
sonas atsirado aplinkumoje, kur 
tenka dirbti jauno politiko šešė
lyje, pasiryžusio lipti per kitųde- 
mokratų senatorių, gubernatorių 
galvas, braunantis { prezidento 
kėdę.

Johnsonas ir jo artimieji bend
radarbiai prisibijo, kad Robertas 
su savo klika gali pradėti varyti 
kyl{ tarp prezidento ir viceprezi
dento Humphrey jų sukiršinimui, 
kol ateis 1968 metų rinkimai.

Pagyvensim — patirsim.
K.S. Karpius

ŠACHMATAI

Bostono tarpklubinėse varžy
bose Cambridge I komanda run
gėsi su So. Bostono lietuvių piL 
draug. ir buvo {veikta lietuvių 
santykiu 3 1/2:1 1/2. Lietuvių 
komandoj žaidė: G. Šveikaus
kas 1, A. Makaitis 1/2, K. Mer
kis 1, J. Ozols 1 ir A. Leonavi
čius O.

šis laimėjimas {kelia lietuvių 
ir Boylstono komandas MET ly
gos priekin su 3:1 iš rungtynių 
ir po 12:8 iš partijų. Seka Cam
bridge II 2:1 10:5 ir Cambridge 
I 2:1 9:6, toliau MIT 2:2 11:9, 
Harvardo univ., Brandeisuniv. ir 
Sylvania. Lygospriešakindar ga
li iškopti Cambridge II (stipres
nė už pirmąją), kuri tebėra ne- 
sužaidusi savo rungtynių su 
Cambridge L

Lietuvių komandos didysis

siusi paskaitų ir jas išdiskutavu
si, priėjo prie bendrų sprendimų 
ir išvadų, kurių svarbesnes rei
kia paminėti. Kadangi mes turi
me parodyti dar patrauklesnius ir 
geresnius metodus negu regulia
ri mokykla, yra būtinas reikalas 
mums sudaryti pedagoginę -me
todologinę tyrinėjimo komisiją, 
kuri paruoštų ir kurtų švietimo 
darbą. Tokią komisiją sudaryti 
pavesta švietimo Tarybai. Litu
anistinė šeštadieninė pradžios 
mokykla ir toliau palieka aštuo- 
nių skyrių. Dėti pastangas, kad 
greičiau būtų paruoštas enciklo
pedinis žodynas mokiniams ir mo
kytojams vadovas. Netolimoje 
ateityje padaryti mokytojų kon-

Lituanistinių mokyklų moky
tojų rajoninėje konferencijoje vi
si susirinko pasidalinti patirtimi, 
išspręsti metodines problemas, 
iškelti naujų idėjųbei minčių, kad 
dabartinėse sąlygose galimai 
sėkmingiau galinti lituanistinį 
švietimą, kad mūsų atžalynas il
giau išliktų gyva tautos dalimi. 
Konferencijos iniciatorius, švie
timo Tarybos pirmininkas Jero
nimas Ignatonis, yra vertas visų 
padėkos, kad konferencijoj netik 
daug buvo nuveikta, bet ir išlai
kyta rimtis ir gera nuotaika. Rei
kia pabrėžti, kad kolegos moky
tojai irgi daug prisidėjo prie kon
ferencijos sėkmingumo, nes visi 
parodė daug nuoširdumo ir noro 
rasti tikslesnius ir konkretiškes* ferenciją su pavyzdinėm pamo- 
nius kelius lituanistiniam švie
timui.

Paskaitose buvo išnagrinėta ir 
po jų išdiskutuota pedagoginio lai
mėjimo dabartinio metodo link
mė ir jos pritaikymas mūsų mo
kyklose. Gana išsamiai ir gerai 
buvo išklausyti ir išdiskutuoti šie 
rūpimi klausimai: 1) darbo meto
das ir mūsų mokykla, 2) nauji 
bandymai literatūros dėstyme, 3) 
pagrindiniai anglų ir lietuvių kal
bų fonologiniai skirtumai, 4) lie
tuvių kalbos dėstymas jos visai 
nemokantiems, 5) lituanistinėms 
mokykloms mokytojų paruošimas 
ir kokios talkos iš mokytojų ir 
visuomenės Institutas laukia, 6) 
minties ir žodžio turtinimą s vai
kų kalboje. Kiekvienas paliestas 
dalykas buvo {domus ir susilaukė 
gan daug ir gyvų diskusijų.

Ateityje reiktų nepamiršti, kad 
sekmadienis nebūtų perkrautas 
paskaitomis, bet užtektų tik bend
rų diskusijų ir prieiti prie realių 
išvadų kas šeštadieni buvo iškel
ta. ChicagieČiai turi taip pat at
sižvelgti l tuos, kurieatvykol kon 
ferenciją ne už kelių blokų, bet už 
kelių šimtų mylių. Drauge rašiu
siam "dalyviui" žinotina, kad sek • 
madienj konferencija nebuvo tik 
"dalyvių" konferencija, bet mo
kytojų, kurie dalykus supran
ta greit be ilgų ir nuobodžių 
{žangų ir daro sprendimus tiks
liai be ilgų išvedžiojimų. Sek
madienio konferencija kaip tik ir 
buvo geras {rodymas, kad moky
tojai pedagoginiuose klausimuose 
nereikalingi ilgų komentarų.

Mokytojų konferencija, išklau-

kom vietoj iki šiolei pasitenkinant 
tik paskaitom. Palaikyti glau
desni kontaktą su mokinių tė
vais ir suorganizuoti lietuvių šei
mų studijų dienas. Skaitytų pa
skaitų nuorašus išsiuntinėti vi
soms lituanistinėms mokykloms 
kad mokytojai subendrintų darbo 
metodus. Skatinti mokinius skai
tyti lietuvišką spaudą ir joj e bend
radarbiauti. Atkreipti dėmesį į 
mokinių tikslesnę tarti ir jos gry
numą. Rašyba paliekama Jablons- 
kine, gi rašmenys rekomenduo
jami lietuviški, nors ir nelaiky
ti klaidomis amerikietiškų. Mo
kyklų programas peržiūrėti ir 
jas pataisyti bei papildyti, bet 
jokiu būdu nesusiaurinti. Kur są
lygos leidžia steigti vaikų dar
želius prie lituanistinių mokyk
lų ir propaguoti lituanistini švie
timą visai nemokantiems lietu
vių kalbos. Taigi sprendimų pa
daryta pakankamai, tik reikia 
juos vykdyti, kad sekančioje kon
ferencijoje nereiktų tų pačių kar
toti.

St. Sližys

Daugumas išeivijoje įsisteigu
sių profesinių organizacijų, be 
savo tiesioginių uždavinių vyk
dymo, didelę savo veiklos dalį 
skiria mūsų tautinės gyvybės pa
laikymui ir laisvės kovos rei
kalams. Viena iš stipresniųjų 
šios srities darbuotojų, nors 
skaičiumi ir negausi, tačiau in
telektualiai pajėgi, yra Lietuvių 
Veterinarijos Gydytojų Sąjunga. 
Dėka savo narių profesinių su
gebėjimų, sąjunga turi tvirtus 
materialinius pagrindus ir mie
lai juos naudoja gyvybiniams lle* kė šimtinę, 
tuviškosios išeivijos reikalams 
paremti.

šių metų lapkričio mėn. 28 
dieną, jaukioje "Gintaro" svetai
nėje Chicagoje {vyko sąjungos su
sirinkimas - vakarienė. Susirin
kimas buvo taip organizuotas ir 
pravestas, kad daugiau panašėjo 
l kultūrini subatvakar}. Vakarą 
atidarė ir pravedė sąjungos pirm, 
dr. R. Giniotis, pristatydamas 
garbės svečius: "Į Laisvę" fon
do pirm. dr. K. Ambrozaitf, Dan
tų Gyd. sąjungos pirm. dr. A. 
Ruibienę ir LB Chicagos Apy
gardos vald. pirm. inž. B. Nai- 
nU

Dr. K. Ambrozaitis kalbėjo 
apie {vairius JAV veikiančius 
fondus, kiek ilgiau sustodamas 
ir giliau nušviesdamas "Į Lais
vę" fondo paskirt}.

B. Nainys supažindino klau
sytojus su lituanistinio švie
timo problemomis, iškėlė švie
timo reikšmę tautinės gyvybės 
išlaikymui, kartu pabrėždamas 
ir sunkią lit. mokyklų finansinę 
padėt}. Kvietė Vet. Gydytojų 
sąjungą imtis lituanistinio švie
timo institucijų globojimo.

šiltais žodžiais susirinkusius 
pasveikino dr. A. Ruibienė.

Kaip ir buvo tikėtasi, svečiai 
neišėjo namo tuščiomis. Liet.

Vet. Gyd. sąjunga Dr. K. Am
brazaičiui įteikė šimtinę "J Lais
vę" fondo reikalams, 250 dol. 
čekiu baigė savo tūkstantinę Lie
tuvių Fondui, o LB Chicagos 
Apygardos valdybos pirm. Bend
ruomenės mėnesio vajaus pro
ga gavo šimtinę lituanistinio švie
timo reikalams. Ypatingą dėme
sį lituanistinėms mokykloms pa
rodė dr. Bronius Leparskas, įsi
pareigodamas globoti vieną, o 
ateityje gal ir dvi lituanistines 
mokyklas ir pradžiai čia pat jtei -

Liet. Vet. Gydytojai nemažas 
sumas yra jau paaukoję lietu
viškosios kultūros reikalams. 
Penki sąjungos nariai randasi 
Lietuvių Fondo tūkstantininkų ter
pe: prof. dr. K. Alminas, dr. P. 
Jaras, prof. dr. Motiejūnas, dr. 
L. Kraučeliūnas ir dr. Valiuš- 
kis. Trys pirmieji {traukti Fon
do steigėjų sąrašan. Dr. P. Ja
ras jau nemažai šimtinių yra 
aukojęs ir "į Laisvę" fondui.

šiai kadencijai Liet. Vet. Gy
dytojų sąjungos valdybą sudaro: 
dr. R. Giniotis - pirm., dr. P. 
Jaras - iždininkas ir dr. J. Sa- 
baitis -- sekretorius.

švitinys

TEISININKŲ 

DRAUGIJAI

GREETINGS and BEST WISHES 
To Al! the Lithuanian People

MOSHER - LALLY
CHEVROLET CO

ramstis yra Gediminas Šveikaus
kas, neseniai laimėjęs Bostono 
meisterystę. Iš 4 galimų, jis ko ■ 
mandai laimėjo 3 1/2 tš. Algis 
Makaitis, Kazys Merkis ir Juris 
Ozols — po 2 1/2, Algirdas Leo
navičius 1.

Gruodžio 18 d. Lietuviai susi
tinka su Cambridge H.

♦ BOSTON S. GLOBĖ, gruo
džio 4 d. šachmatų sk. talpina 
Algio Makaičio 11-kos ėjimų par
tiją, laimėtą iš Mike Menn, Bran- 
deis univ. Tas pat Globė lapkr. 
29 d. rašė apie buv. bostoniečio 
Povilo Tautvaišo laimėtas Illi- 
nois p-bes su žavinga pasekme 
- 8:0!

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

19 65 CHEVROLET

Bedford, Ohio
566 Broadvvay BE 2-1880

GREETINGS and BEST W1SHES

Lietuvių pranciškonų gimnazijos krepšinio rinktinė Nevėžis 
(Friars) rungtynėse prieš buvusį Maino čempijoną Sparte.

Vytauto Kerbelio, jr. nuotrauka

HAMILTON INSURANCE 
AGENCY

ALL FORMS OF INSURANCE

20 METŲ
Sekančiais metais sukanka 20 

metų, kai tremtyje buvo atkurta 
Lietuvių Teisininkų Draugija. 
LTD-jos centro Valdyba š.m. lap
kričio 24 dienos posėdyje, svars
tydama organizacinius reikalus, 
aptarė ir D-jos sukakties minėji
mo klausimą.

Nutarta kreiptis {draugi jos sky
rius, kad tą sukakti ruoštųsi tin
kamai paminėti. Pati CV planuo
ja surengti platesnės apimties 
minėjimą New Yorke. Dvidešimt
mečio proga norima išleisti Tei
sininkų Žinių atskirą numeri. Tuo 
reikalu bus kreiptasi { T.Z. re
daktorių adv. L. šmulkšt} Chica
goje.

Centro Valdyba rūpinasi pa
ruošti ir išleisti Lietuvos teisės 
metrašt}. Tam tikslui yra suda
ryta redakcinė komisija iš J. 
Bražinsko, V. Vaitiekūno ir A, 
Sodaičio. Komisijos paprašyti 
Liet, teisės atskirų sričių spe
cialistei savo straipsnius met
raščiui, daugumoje, jau yra at
siuntę, kiti pažadėjo straipsnius 
atsiųsti artimiausiu laiku.

Redakcinė komisija, kartu su 
CV dės pastangas, kad metraš
tis būtų išleistas 1965 meteis, 
CV daro reikalingus žygius ap
rūpinti TD-jos narius įstatais, 
kurie baigiami spausdinti ir grei
tu laiku bus išsiuntinėti visiems 
d-jos nariams per LTD skyrių 
valdybas. Tuo norima palengvin
ti skyrių darbą ir pagyvinti jų 
veiklą.

Centro Valdybos posėdyje da
lyvavo pirm. J. Šlepetys, vicep. 
V. Sidzikauskas, A . Sodaitis, A. 
Ošia pa s ir redakc. komisijos at
stovas J. Bražinskas. Artimiau
siu laiku CV išsiuntinės dr-jos 
skyriams reikiamus raštus bei 
smulkesnes informacijas.

Rs.
13429 Euclid Avenue LI 1-7361

PHILADELPHIA

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID FLOORING CO.
787 East 185 Street IV 1-1733

FRANK PLUTT

GREETINGS and BEST W1SHES

GEO. H. PLANTE 
General Agency
REPRESENTING

THE JOHN HANCOCK MUTUAL LIFE 
INSURANCE CO.

2829 Euclid Avė. MA b336°

KALĖDŲ EGLUTĖ

Philadelphijos L. B. Vin
co Krėvės šeštadieninės Li
tuanistinės Mokyklos ren
giama Kalėdų Eglutė įvyks 
1965 m. sausio 3 d., 4 vai. 
p.p. šv. Andriejaus parapi
jos salėje — 19-ta ir Wal- 
lace g-vių kampe.

šios mokyklos mokiniai 
pasirodys su vaidinimėliu, 
tautiniais šokiais ir mokyk
los choru.

Mokyklos vedėjas V. Mu- 
raška kviečia visus Phila
delphijos lietuvius, kurie 
jaučia pareigų remti mūsų 
priaugančio jaunimo pa
stangas, su šeimomis gau
siai atvykti į šį parengimą 
— Kalėdų Eglutę.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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DETROITE GRAŽIAI PAMINĖTAS 
DONELAITIS

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIO "DAINAVA"

GRUODŽIO 25 D. 7:30 vai.— 
Kalėdų pasilinksminimas — šo
kiai visiems studentams. Ruošia 
Clevelando Studentai Ateitinin
kai.

GRUODŽIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos Kalėdų 
eglutė šv. Jurgio parapijos salė 
je.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

GRUODŽIO 31 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo Naujųjų 
Metų sutikimas.

SAUSIO 3 D. šv. Kazimiero 
mokyklos kalėdinė eglutė.

SAUSIO 9 D. vaidinimas, ruo
šiamas Lietuvių Fronto Bičiulių 
Clevelande.

SAUSIO 16 D. Antrojo- Kaimo 
spektaklis.

SAUSIO 23 D. Grožinio skaitymo 
ir deklamavimo vakaras jaunimui. 
Rengia Neringos tuntas šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 30 D. Solistės L. Šu
kytės rečitalis. Rengia LB I-os 
Apyl. Valdyba.

VASARIO 6 D. Chicagos Sce
nos Darbuotojų Sąjunga stato 
"Eglė Žalčių Karalienė" Slovėnų 
auditorijoje. Rengia LB I-os 
Apyl. valdyba.

VASARIO 13 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis blynų balius, šv. Jur
gio parap. salėje.

VASARIO 20 D. A. Stephens 
moterų choro koncertas. Rengia 
šv. Kazimiero lit. mokykla.

VASARIO 20 D. Clevelando Vy
rų Okteto koncertas. Ruošia LSK 
"Žaibas", Moterų tinklinio sekci
ja.

VASARIO 21 D. Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokyklos ruošiami pie
tūs, "Aukuro" ansamblio išvykoms 
paremti.

1964 m. lapkričio 29 d. Lie
tuvių Kultūros klubas Tarptau
tiniame Institute surengė gražų 
ir turiningą Donelaičio 250 me
tų gimimo sukakties paminėjimą.

Buvo pakviesta paskaitai vieš
nia iš Clevelando Aldona Augus
tina vičienė. Detroito lietuviai la
bai mėgsta šios intelektualės tu
riningas ir įdomias paskaitas. 
Aldona Augustinavičienė kalbėjo 
apie DonelaitĮ ir jo sukurtąją 
"Metų" poemą. Prelegentė pa
brėžė Donelaičio klasicizmą ir 
kartu — realizmą.

Kelios frazės čia paminėtinos; 
Donelaitis, ui savo laikų revo
liucionierius. Jis skaudžiai iš
gyveno socialinę žmonių nelygy
bę. Jis revoliuciniu tonu prabi
lo prieš dvarininkų daromas ne
teisybes ir būrų skriaudimą. Do
nelaitis kritikavo ponus ir atė
jūnus — vokiečius ir prancū
zus. Tiesa, Donelaitis nešaukė 
būrų ginkluoton kovon. Jis tik 
apdainavo vargą ir vaizdingai 
vaizdavo būrų skurdą.

Jo "Metų" poema turi milži
nišką formos grožį: turinys gi
lus ir filosofiškas. Jam "glu- 
pas ir žioplas vokietis ir toks 
pat prancūzas". Poeus visad kė
lė suvargusį ir skriaudžiamą bū
rą aukščiau už atėjūnus ir skriau- 
dėjus-kolonistus.

Poetas vartoja hegzametrą. 
Klasikinėje jo poemoje kiek daug 
užtinkama antikinės poezijos

YES

SINCERE
SERVICE
Our customers know 
what the “S” s ta n d s for. 
Come in and let us 
show you what 
we mean.

S T. CLAIR 
AVINGS

MAIN OFFICE: 813 E. 185th STREET

VASARIO 27 D. 1965 m. Atei
ties Klubo parengimas šv. Jur
gio parapijos salėje.

KOVO 7 D. Kaziuko mugė. Ren
gia Neringos tuntas šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

KOVO 14 D. Putnamo senelių 
namų statybai remti Clevelando 
apylinkių rėmėjų seimas.

BALANDŽIO 4 D. "Aukuro" an - 
samblio metinis koncertas.

balandžio 25 d. Vysk. m. 
Valančiaus lit. mokyklos tradi
cinis metinis balius.

BALANDŽIO 26 D. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.
GEGUŽĖS 2 D. Motinos Dienos 

minėjimas, ruošia Vysk. M. Valan 
čiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio 
Ansamblio sukaktuvis kon
certas Clevelando Muzikos Ins
tituto salėje.

GEGUŽES 22 D. Lietuvių Sa- 
laziečių gimnazijai paremti pa
rengimas.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir 
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas 
Z. Obelenį 531-2211 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduoda mū

rinį namą EUCLIDE. 3 mie
gamieji. $16,300.

Friday Avė.
Tel. IV 6-4161

(138-140)

grožio. Tačiau visur trykšta gy
vas, akį veriąs realizmas. Jo 
būrai tokie sodrūs, gyvi žemai
čiai, — su visomis žmogaus 
savybėmis — tai nerobotai! Ta
čiau Donelaitis, vaizduodamas 
būrų gyvenimą jo neidealizuoja: 
jis vaizdžiai parodo blogį, ne
vengia ir šlykščių koliojimosi 
žodžių, kuriuos anų laikų būrai 
vartojo. Jo būrai buvo ir geri 
ir blogi. Reali gamų su žaliuo
jančiomis pievomis, žiedais, 
paukščiais, varnomis, purvais ir 
pusnynėmis — nerodo abstrak- 
tizmo žymių. Jis moka vaizduo
ti alkaną būrą, kuris, kaip ir 
vokietis, gali varnas valgyti, ka
dangi jis alkanas ir negali pasi
rinkti ko geresnio. Poetas varto
ja poetines formas, kad sudary
ti didesnį įspūdį skaitytojui. Do
nelaičio kūryba vaizdinga savo 
forma. Realų gyvenimą ir žmo
nes vaizduodamas, poetas neven
gia vulgarių išsireiškimų, --kad 
tuo padaryti didesnį ąpūdį.

Donelaičio kūryboje prelegentė 
nerado anų laikų grynųjų litera
tūros srovių atspindžių. "Kiek
vieną kartą Donelaitį skaityda
ma radau kiekvienoje eilutėje 
gyvą kūrėją, sunkiai alsuojantį, 
giliai kenčiantį ir būrą užjau
čiantį." Donelaitis jaučia gyve
nimo mizeriją, greitą laiko bė
gimą. Jis taria: "Ak, kokios 
trumpos gyvenimo dienos! Kaip 
greit prąeina grožio žydėjimas. 
Išnyksta vasara, ateina purvinas 
ruduo, nuolatinis lietus, drėg
mė... o po to ir šaltoji sniegi
nė žiema. Praeinančio grožio 
ilgesy kūrėjas įaudžia gražaus 
ir lyrinio romantizmo minčių 
bei prasmės. Jis dažnai sušun
ka: "Vai, kai aš jaunas buvau!"

Donelaičiui klasikinė ano meto 
pasaulio kūrėjų literatūra, atro
do, turėjo įtakos. Bet jis tai 
tik intuityviai jautė, nes jų kny
gų nebuvo skaitęs, atseit, tų poe
tų bei rašytojų nepažinojo. Jis 
buvo be galo vienišas ir ilgė
josi kultūringų šviesių žmonių. 
Jis gyveno užaarame užkampy. 
Tačiau Donelaitis savo pasąmo
nėje buvo gilus intelektualas. Jis 
neturėjo sau lygių žmonių, su 
kuriais galėtų pabendrAuti, iš 
kurių galėtų ko nors gero pasi
mokyti, su kuriais galėtų pasi
tarti. Jis buvo kaip aras -- ga
liūnas kalnų viršūnėje: vienišas, 
kenčiantis ir didingas -- dva
sios milžinas. Toliau prelegen
tė jausmingai pranašavo: "O, jei
gu šis didis mūsų poetas gyven
tų kultūringam žmogui deramo
se sąlygose! Jis būtų daug davęs 
ne tik lietuvių tautai, bet ir vi
sam pasauliui — visai žmoni
jos literatūrai".

Baigdama įdomią paskaitą p. 
Aldona Augustinavičienė prisi
minė ir mūsų tremtinius, kurie 
be jokio noro turėjo apleisti sa
vo tėvynę ir atsidurti tokiose 
sąlygose, kuriose sunku reika
lauti kūrybos perlų. Bet prele- 
gentė norėtų, kad ir šių dienų 
lietuviai kūrėjai, kaip ir Done
laitis, būtų kūrybingi ir steng
tųsi save išsakyti, kad šių die
nų lietuviai kūrėjai irgi palik
tų kūrybos žymių ateinančiom 
kartom. "Kad kūrėjai galėtų sa
ve išsakyti ir palikti didžiau
sias nemarias literatūrines ver
tybes žmonijai". Kad pabėgė
liai pavergėjams ir Lietuvos oku
pantams atsakytų kultūriniais 
darbais -- nemirtingais kūri
niais.

Paskaita užtruko 45 min. Pre-

tik ką išleista religinio turinio plokštelė 
"GARBĖ TAU, VIEŠPATIE" 

(kalėdinės bei velykinės giesmės ir kiti 
religiniai kūriniai su solistais).

Taipogi anksčiau išleista lietuviškų dainų plokštelė 

"TĖVYNEI AUKOJAM"
Abi plokštelės (stereo ir monaural) gaunamos pas

J. Karvelį, 2715 W. 71st St., Chicago, Illinois 60629, 
Tel. 471-1424 ir pas platintojus.
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GERIAUSIA DOVANA KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA!

legentė mielai buvo išklausyta. 
Maždaug šimtas klausytojų plo
jimais išreiškė savo dėkingumą 
prelegentei.

*

Pačioje pradžioje buvo skai
toma iš "Metų" poemos ištrau
kos. Skaitė Rasa Lišauskaitė, 
Algis Pesys, Vac. Žebertavi- 
čius: Detroito Dramos Mėgė
jų kolektyvo nariai. Po šios da
lies smuiku grojo Lenora Mi- 
chaels, jai akompanavo pianinu 
Gail Zumstein (14 m.) Jaunoji 
16 metų smuikininkė pagrojo so
lo: Mazurką, Serenadą, Žilę
(Hummingbird). Moderavo raš. 
Vyt. Alantas. Didžiulį Kr. Do
nelaičio (ir labai pavykusį) pa
veikslą nupiešė Jurgis Baublys. 
Kad Detroite turėjome taip pui
kiai pavykusį K. Donelaičio pa
minėjimą, reikia tarti ačiū ne 
tik Lietuvių Kultūros Klubui, bet 
ypatinga padėka priklauso Jur
giui Baubliui, to klubo vicepir
mininkui. L.K.K. pirmininke yra 
Stella Hotra.

Po paskaitos klubo šeiminin
kės pavaišino svečius kavute, 
šeimininkės Rose Bilaitis ir Ann 
Neilan.

VI. Mingėla

KLVS RAMOVESHamiltonosk. 
visuotinis narių susirinkimas yra 
numatomas sušaukti sausio mėn. 
Šia proga, valdyba prašo į narių 
eiles įsijungti visus buv. karius, 
nes numatoma ateinančiais me
tais plati veikla. Ramovėnų val
dyba tikisi, kad ir karių žmonos 
susiorganizuos į DLK Birutės 
d-ją ir tuo pačiu pagyvins veik
lą.

HAMILTONO DELTA GIMNA
ZIJOS vadovybė atžymėjo ketu-

rioliką savo auklėtinių, įteikda
ma jiems sidabrinius žiedus už 
aukščiausius pažymius, turėtus 
trijų metų laikotarpyje. Jų tarpe 
buvo vilniečių tėvų dukra, 12-tos 
klasės mokinė Ramunė-MarijaTe- 
lyčėnaitė. Ji taip pat gavo pirmą 
premiją konkursiniuose gimna
zijos rašiniuose, aprašydama 
aukštą, blondiną lietuvį Algį, jo 
gyvenimą Lietuvoj ir pirmus įspū > 
džius Kanadoje. Rašinio pavadi
nimas "DP Algis".

K.B.

HAMILTON

BEST WISHES

THE LINDSEY 
SANITATION CO 

SANITATION SERVICE
MAINTENANCE SUPPLIES 
JANITORIAL EQUIPMENT 

”FOR COMPLETE DEPENDABLE 
SANITATION”

393 East 131st Street MU 1-8000

J & S AUTO SERVICE
Mūsų tautiečio Jono Švarco automobilių taisymo įmonėje, 

1254 Addison Rd.
rasite visas priemones įvairiausiems automobilių pataisymams, 
dažymui ir t.t. Automobilių nelaimėse nukentėjusiems veikia 
neapmokama tarnyba pagalbai, veikianti 24 valandas. Nelai
mingo atsitikimo atvejais skambinkite telefonu HE 1-6352.

Įmonėje dažomi visų firmų automobiliai. Teiraukitės dėl 
kainų ir įsitikinsite jų pigumu.

J&S AUTO SERVICE visų automo- 
"" bilių remontas

1254 ADDISON RD. HE 1-6352

♦ LIETUVOS KARIUOMENES 
atkūrimo minėjimas surengtos 
ramovėnų, praėjo labai pakilio
je nuotaikoje. Iškilmingos pamal
dos, laikytos VAV parapijos baž
nyčioje preL J. Tadarausko, da- 
dalyvaujant pilnai bažnyčiai tikin
čiųjų ir organizacijų vėliavoms, 
buvo užbaigtos Libera ir Lietuvos 
himnu. Po to sekė akademija sa
lėje, pradėto vėliavų įnešimu, 
God save the Oueen ir kvietimu 
į prezidiumą kūrėjų - savanorių 
Vyčio Kryžiaus kavalierių. Aka
demiją atidarė Ramovės pirm. 
J. Šarūnas, metęs trumpą žvilgs
nį į mūsų kariuomenę ir kvies-^ 
damas pagrindinei kalbai svečią 
iš Clevelando adv. J. Smetoną.

Prelegentas pirmiausiai krei
pėsi į jaunimą Ysalė buvo perpil
dyta ne tik suaugusiais, bet ge
ra šimtine mūsų atžalyno!) jiems 
suprantamais žodžiais, kviesda
mas nenutautėti, nes tikri ame
rikiečiai ar kanadiečiai nelabai 
didele pagarba žiūri į tokius žmo - 
nes. Pagrindiniame žodyje adv.
J. Smetona palietė ne tik Lietu
vos kariuomenę, bet ir mūsų lie
tuviškąjį gyvenimą, užbaigdamas 
poeto Mačernio eilėraščiu -- vi
zija į nepriklausomos Lietuvos 
atstatymą.

Meninę programos dalį atliko 
Hamiltono jaunimas: dvi tautinių 
šokių grupės (pačių jauniausių ir 
vidurinių) jaunimo choras, piano 
Margarita ir Rimas Klevai, dek- 
lamatorės Jūratė Gimžauskaitė 
ir Kristina Gedrimaitė. Minėji
mas užbaigtas Lietuvos himnu.

Garbingas svečias į Hamiltoną 
atskrido jau šeštadenį, tad tą va
karą svetinguose šniuolių namuo
se buvo surengta pagerbimo va
karienė, kurią paruošėbirutinin- 
kė šarflnienėir šniuolįenė.Vaka
rienės metu sveikinimo žodį tarė 
Kauno Jėzuitų gimnazijos auklė
tinis preL J. Tadarauskas (pri
ėmęs svečią pietums sekmadie
nį) KLB-nės Hamiltono ap. pirm.
K. Mikšys ir ramovėnų K. Baro
nas.

Vakarienės metu buvo pasida
linta mintimis ir tarptautiniais 
politiniais klausimais, nes adv. 
J. Smetonos veikla yra labai ša
kota ir visus klausimus jis mokė
jo pajudinti iš pat pagrindų.

Jo atvykimas paliks ilgai ha- 
miltoniečių atmintyje, kaip vieno 
geriausių girdėtų kalbėtojų.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

KNIFIC INSURANCE
INSURANCE OF ALL TYPES

820 EAST 185th ST. Call IV 1-7540

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• A. J. Kaulėnas, Laisvo
sios Lietuvos laikraščio vyr. 
redaktorius, jau kuris lai
kas sunkiai serga ir šiomis 
dienomis jam daroma ope
racija. Laisvąją Lietuvą jo 
ligos metu redaguoja re
dakcinio kolektyvo nariai.

• New Yorko Santara- 
Šviesa visus kviečia Algi
manto Gurecko paskaiton, 
gruodžio 19 dieną, šeštadie
nį. Ji bus pp. Arūnų namuo
se: 86-04 94th St., Wood- 
haven.

Ši Jaunimo Organizacijų 
Federacijos pirmininko kal
ba bus antra iš kelių paskai
tų, kurios svarstys klausi
mą, kokia turėtų būti mūsų 
laisvinimo politikos kryp
tis. Pradžia 8 vai.

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
ŽIEMOS STOVYKLA

Šių metų akademikų 
skautų žiemos stovykla 
|vyks Lošt Pine Lodge vie
tovėje, netoli Caberfea, Mi- 
chigan. Stovyklavimas tęsis 
keturias dienas: nuo gruo
džio mėn. 30 d. (vakarie
nės), iki sausio 3 d. šiais 
metais stovyklavimui vieta 
parinkta mažesnė, kaip ki
tais metais, bet labiau pri- 
vatiškesnė ir daugiau ati
tinka uždaros stovyklos rei
kalavimams. Kadangi vietų 
skaičius yra ribotas, tai į ją 
bus priimami ASS nariai iš 
inksto užsiregistravę per 
savo skyrius. Kiekvienam 
skyriui yra nustatytas sto
vyklautojų skaičius. Be to, 
stovykloje galės dalyvauti 
ir svečiai, kurie nėra ASS 
nariai. Tačiau jie turi turė
ti raštišką kvietimą vietos 
ASD, korp! Vytis, ar FSS 
skyriaus pirmininko ir tu
rėti globėją — vieną iš mi
nėtų skyrių aktyvų narį, 
kuris kartu stovyklautų. 
Atvykę svečiai be raštiško 
kvietimo į stovyklą nepri
imami. šitokia tvarka įves
ta tam, kad išvengti, kaip 
anksčiau pasitaikydavo, pa
šaliniu žmonių į stovyklą 
privažiavimo, kurie apsun
kindavo palaikyti stovyklo
je drausmę ir aprūpinimą.
Regis tracija skyriuose 

(Midwest) vyksta pilnu 
tempu jau dabar. Skyriai 
turi laiku pristatyti regis
tracijos sąrašus vyr. regis
tracijos komitetui, kurį su
daro ASS Chicagos skyrius. 
Skyriai, kuriuose atsirastų 
daugiau norinčių dalyvauti 
stovykloje negu nustatytas 
skaičius, turi kreiptis į vyr. 

JAU DABAR LAIKAS RIDI T A
UŽSAKYTI Dirt V Ą

1965 METAMS KAIP PRASMINGĄ

KALĖDŲ DOVANĄ
savo giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

Užsakantieji Dirvą vieneriems metams kaip Kalėdų do
vaną moka tik 10 dolerių.

Pageidaujantieji užsakyti DIRVĄ Kalėdų dovanai, užpildo žemiau talpina
mą atkarpą ir su čekiu ar pašto perlaida prisiunčia DIRVAI, 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

Vardas, pavardė ........................... ...............................................:....................................

Adresas .............................................................................................................................

Priedų: čekis 10 dol.
Užsakančiojo parašas.......................................................

registracijos komitetą dėl 
sąrašų papildymo. Pavie
niai ASS nariai, kurių sky
riai nedaro bendros sky
riaus narių registracijos, 
gali kreiptis tiesiog į vyr. 
registracijos komitetą.

Bendrais ir stovyklos re
gistracijos reikalais teirau
tis pas Danguolę Markutę, 
1307 N. 17th Avė., Melrose 
Park, III., tel. FI 5-3258 ir 
Daną Kriščiūnaitę, 7026 So. 
Rockvvell, Chicago, III., tel. 
RE 7-9859.

YPATINGAS DĖMESYS 
LITUANISTINIAM 

ŠVIETIMUI
LB Chicagos Apygardos 

valdyba šiomis dienomis iš
leido skirtą lituanistinėms 
mokykloms dainų leidinėlį 
"Dainos Mokykloms”. Lei
dinėlyje yra 25 dainos su 
gaidomis, metodiškai su
grupuotos. Iš šio leidinėlio 
didžiuma dainų bus panau
dotos 1965 m. Chicagos Li
tuanistinių mokyklų moki
nių rengiamoje pavasario 
šventėje. "Dainos Mokyk
loms" leidinėlį paruošė, Chi
cagos Apygardos valdybos 
paprašyti muzikai: J. Ber
tulis, J. Kreivėnas ir S. 
Strolia.

Gruodžio 6 d. Chicagos 
Apygardos valdybos posė
dyje, svarstant lituanisti
nių mokyklų reikalus, ži
nant, didelį literatūros trū
kumą lituanistinių mokyk
lų mokinių tautiniam auk
lėjimui, buvo nutarta, leisti 
neperiodinius leidinius, ku
rie būtų panašūs išleistam 
leidiniui "Dainos Mokyk
loms”, kurių turinyje būtų 
muzikų paruoštos dainos, 
tautiniai šokiai ir mūsų li
teratūros kūrėjų skirti mo
kyklinio' amžiaus vaikams 
apysakos, eilėraščiai. Leidi
nėliams paruošti valdybos 
pirmininkui inž. Br. Nainiui 
pavesta sudaryti komisiją 
iš muzikų, mokytojų ir lite
ratūros kūrėjų.

Posėdyje nutarta pareikš
ti padėką Lietuvių Veteri
narijos Gydytojų Sąjungai 
už neseniai gautą auką 100 
dol., skirtą lituanistiniam 
švietimui remti. Dr. Br. Le- 
parskui — už pasižadėjimą 
kasmet išlaikyti vieną ku
rią nors Apygardos valdy
bos žinioje esančią lituanis
tinę mokyklą ir jos išlaiky
mui įnešta pradini įnašą 
100 dol.

Apygardos valdyba tikisi, 
kad ir kitos profesionalinės 

ir visuomeninės organizaci
jos paseks Lietuvių Veteri- 
narijs Gydytojų S-gos pa
vyzdžiu ir įsijungs į Litua
nistinių mokyklų išlaikymą.

Apygardos valdyba, bū
dama Cicero Aukštesniosios 
Lituanistinės mokyklos rė
mėjų klubo narys, š. m. lap
kričio 28 d. įnešė klubo val
dybai 100 dol. metinį nario 
mokestį.

Valdybos posėdyje buvo 
nutarta Chicagos Aukštes
niajai Lituanistinei Mokyk
lai sausio 9 d. rengiant me
tinį parengimą, skirti dova
nų už 40 dol.

Valdybos posėdyje buvo 
nutarta sausio 31 d., 11 vai. 
ryto, Jaunimo Centre, šauk
ti LB Chicagos Apygardos 
apylinkių atstovų metinį 
s u v a ž iavimą, organizaci
niams reikalams svarstyti.

• L. S. T. Korp! Neo-Li- 
thuania ir L. T. A. Sambū
ris Chicagoje NAUJŲJŲ 
1965-jų METŲ sutikimą 
rengia 1964 gruodžio mėn. 
31 dieną, FERRARA CA- 
TERING salėje, 5609-21 
West-North Avė. (ten pat, 
kur praeitais metais). Dvi 
parkinimui aikštės antroj 
pusėj gatves.

Vakarienė bus patiekia
ma 9-10 vai. 30 min. Gros 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tras. Korporantai dalyvau
ja su spalvomis.

Vietos užsakomos iki 
gruodžio mėn. 28 d. imtinai 
pas M. Šimkų 9-3 ir 5-8 vai. 
Tel. CL 4-7450.

Korp! Neo-Lithuania 
ir L.T.A. Sambūrio 
Valdybos Chicagoje

KOMPENSACIJA Už 
PRARASTĄ TURTĄ

Lietuvių tarpe yra nema
žai žmonių, kurie buvo įgi
ję JAV pilietybę jau prieš 
II-jį Pasaulinį karą ir turė
jo kilnojamąjį ir nekilnoja
mąjį turtą Lietuvoj arba 
kituose kraštuose.

Pagal Public Law 87-846 
for Certain World War II 
Losses (Valstybės Įstaty
mas 87-846 Liečiantis tam 
tikrus Nuostolius Kilusius 
dėl II-jo Pasaulinio karo) 
taip vadinamoji Foreign 
Claims Settlement Commis- 
sion (Užsienio Ieškiniams 
Patenkinti Komisija) Wa- 
shingtone atlygina — iš 
specialiai tam tikslui pa
skirto fondo — už turėtus 
nuostolius virš išvardintuo
se kraštuose tiems JAV pi
liečiams arba jų įpėdiniams, 
kurie turto praradimo metu 
jau turėjo JAV pilietybę. 
— Prašymai dėl atlyginimo 
turi būti įteikti viršminėtai 
komisijai ne vėliau 1965 m. 
sausio mėn. 15 d.

Gautomis iš viršminėtos 
komisijos informacij o m i s

G.F.W. Clubs 75 metą sukakčiai paminėti, New Yorko Lietuvių Moterų Klubas (kuris yra G.F.W.C 
narys) suruošė pobūvį, kuriame skaitė paskaitą dr. V. Paprockas. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos gen. 
konsulas Stašinskas, Pabaltiečių Moterų Klubo pirmininkė Žilionienė, New Haven Moterų Klubo pirm. 
S. Valiukienė, prelegentas dr. V. Paprockas, Klubo pirmininkė dr. M. Kregždienė, G.F.W.C. Tarybos 
narė L. Bieliukienė, Klubo garbės pirm. R. Budrienė, VLIKo ir LLK pirm. V. Sidzikauskas.

Moterų Klubo surengtą pobūvį susirinkę svečiai klausosi dr. V. Paprocko paskaitos.
Vyt. Maželio nuotraukos

yra pagrindo manyti, kad 
pasilikus tam tikroms fon
do sumoms — po to kai visi 
pirmaeiliai ieškiniai bus pa
tenkinti — eventualiai gali 
būti imtasi išleisti specia
lų įstatymą ir tų piliečių 
naudai, kurie įgijo JAV pi
lietybę jau po 1939 m. rug
sėjo mėn, 1 d.; bet ir šitos 
ieškovų kategorijos prašy
mų padavimo terminas yra 
apribotas 1965 m. sausio 
mėn. 15 d.

Pranešama visuom e n ė s 
žiniai, kad V. Getlingas, 
Chicagoj (tel.: GR 7-2717) 
suteikia reikalingų infor
macijų ir paramos visiems 
šiuo svarbiu ir skubiu rei
kalu užinteresuotiems as
menims.

DR MARIJOS IR ALEK
SANDRO ŽEMAIČIŲ 

ĮKURTUVĖS
Dr. Marija ir Aleksand

ras žemaičiai lapkr. 28 d. 
surengė savo naujo namo 
pašventinimo ir įkurtuvių 
pokylį, į kurį atsilankė gau
sus svečių būrys, šventini
mo apeigas atliko kun. Juo
zas Pragulbickas ir atitin
kama kalba pasveikino šei
mininkus. B. Vyliaudas sve
čių vardu pasidžiaugė šei
mininkų pasiektais laimėji
mais ir palinkėjo laimingai 
praleisti ilgus metus jau
kioje nuosavoje būstinėje. 
Irena Veblaitienė padekla
mavo du eilėraščius.

šis įkurtuvių pobūvis su
darė žemaičių ilgo darbo 
pabaigtuves ir pasiektų lai
mėjimų įsikūnijimą. Marija 
Žemaitienė pradėtas medi
cinos studijas Lietuvoje su 
pertraukomis tęsė, iki Hei
delbergo universitete įsigi
jo gydytojo diplomą. Išlai
kiusi visus reikalaujamus 
egzaminus, ji dabar sėkmin
gai dirba Englevvood (N.
J.) ligoninėje kaip specialis- 
tė-anestezistė.

Naujoji žemaičių reziden
cija yra labai gražioje Leo- 
nijos miestelio dalyje, New 
Jersey, prie pat Didžiojo 
New Yorko ribų. B. V.

• Kalėdiniai sveikinimai 
atvirutėmis yra įsigalėjusi 
ir Įsisenėjusi tradicija, tu
rinti asmeniško ryšio ir ar
timesnės pažinties paženk
linimo prasmę. Ypatingai gi 
Amerikoje toji tradicija da
vė pagrindo didžiulei atvi
ručių pramonei išaugti ir 
išbujoti. Lietuviškųjų atvi
ručių įnašas toje pramonėje 
sudaro labai menką dalely
tę. Bet ir lietuvių tarpe tas 
paprotys yra įsigalėjęs ir 
niekas nesikėsina jo pakeis
ti.

Tačiau yra šimtai atvejų, 
kada toks švenčių paprotys 
praktiškai beveik neįmano
mas įgyvendinti. Tai liečia 
platesnį ryšį turinčių asme
nų, institucijų ar prekybos 
įmonių santykius su plačią
ja klijentūra. Visiems tiems 
asmenims patartina pasi
naudoti mūsų laikraščių pa
tarnavimu ir švenčių svei
kinimus talpinti laikrašty
je.

Ta proga ir Dirva mielai 
sutinka tarpininkauti ir jau 

Iš New Yorke įvykusio Lietuvių Prekybos Rūmų pobūvio lapkričio
28 d. Prie vaišių šulo iš kairės: dr. J. Petkevičius, Kemežienė, N. 
Valaitienė, konsulas A. Simutis su žmona.

iš anksto prašo suintere
suotus savo skaitytojus pa
sinaudoti proga ir laiku pri
siųsti švenčių sveikinimų 
tekstus.

2 skilčių ir 2 inčų dydžio 
skelbimo kaina — 5 dol., 2 
sk., 3 inčų — 7.50 dol. ir 2 
sk. 4 inčų — 10 dol.

Čekius ar pašto perleidas 
prašome siųsti su užsaky
mu.

Pasinaudokite plačiai 
skaitomo laikraščio — DIR
VOS — tarpinįnkavimu, tuo 
pačiu prisidedant ir prie lie
tuviškos.spaudos išlaikymo.

• Palengvinkite pašto pri
statymą ir išsiuntimą nau
dojant ZIP Code. Jį naudo
kite ne tik prie gavėjo ad
reso, bet ir prie savojo — 
siuntėjo adreso. Tai užtik
rins ir pagreitins Kalėdų 
proga padaugėjusių pašto 
siuntų pristatymą.

Adresuodami Dirvai laiš
ką, naudokite Dirvos ZIP 
Code — 44103. Prie savo 
adreso pridėkite savąjį.
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