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Vokiečių derybos dėl koalicijos
Spiegeliui sugriovus Adenauerio vyriausybę, senasis kancleris derasi su 

partijom dėl naujos vyriausybės sudarymo. - Liberalų interesas yra nepri
leisti prie krikščionių demokratų ir socialdemokratų koalicijos, kuri galė
tų rinkimų įstatymą pakeisti taip, kad liberalai turėtų išnykti...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krikščionių - demokratų ( į jų 

tarpą priskaitant ir formaliai 
jiems nepriklausančius Bavari
jos krikščionis - socialus) --li
beralų (FDP) koalicija, išvaržiu
si Vakarų Vokietiją vienus metus, 
sugriuvo, vyriausybei pradėjus 
akciją prieš Der Spiegei savait
raštį. Tuo tarpu, kai federalinė 
prokuratūra dar karštligiškai

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* SEKRETORIUS DEAN RUSK, 

prieš išvykstant į NATO konfe
renciją spaudos atstovams pa
reiškė, kad Kuboje yra virš 3000 
apginkluotų rusų karių. Kai kurie 
daliniai esą laikomi kautynių pa- 
ruoštyje.

* ITALUOS KOMUNISTŲ PAR- 
TUOS SUVAŽIAVIME, kuriame 
dalyvavo Sovietų Sąjungos, Raud. 
Kinijos ir kitų komunistinių kraš
tų atstovai, italas Pajetta pareiš
kė, kad puolant Raud. Kiniją už 
propagavimą karo, nereikia 
dengti puolimų Albanijos vardu. 
Kiniečiai pareiškė puikiai supran
tą, kas puolama, kai minimas Al
banijos vardas. Ta proga jie dar 
išvadino Tito komunizmo siekių 
išdaviku.

* PIETŲ PENNSYLVANUOS 
KASYKLŲ RAJONE ĮVYKUS 
SPROGIMUI, žuvo 37 angliaka
siai.

* KIRSTEN FLAGSTAD, viena 
garsiausių Metropolitan operos 
žvaigždžių, mirė Oslo,Norvegi
joje, sulaukusi 67 m. amžiaus.

* JTO VĖL ATSIDURIA PRIE 
FINANSINIO BANKROTO, Sov. Są
jungai ir Prancūzijai atsisakant 
apmokėti Kongo ir Vid. Rytų ka
rinių operacijų išlaidas. Sov. Są
jungos sąskaita siekia 46 mil. do
lerių, kai Prancūzijos -- 14.000. 
Savo mokesčių nemoka dar ir 
Portugalija ir Belgija.

* JAV VYRIAUSYBE YRA PA
SKYRUSI 70 MIL. DOLERIŲ Ku
bos pabėgėlių masei priimti, ap
gyvendinti ir darbų paskirstymo 
programai įvykdyti. Ruošiamasi 
išleisti net specialūs įstatymai, 
leidžiantieji dirbti savose profe
sijose tiems kubiečiams, ku
riems dabar tai daryti draudžia 
neturėjimas JAV pilietybės.

* VENGRUOS KOMUNISTŲ VY
RIAUSYBĖ PAREIŠKĖ išleisianti 
kard. Mindszenty išvykti užsienin 
su sąlyga, jei JAV atšauks ir at
sisakys spaudimo į JTO toliau 
tirti Vengrijos sukilimo bylą.
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stengiasi iškelti bylą tam savait
raščiui, ir pačių krikščionių de
mokratų tarpe kilo abejonių,ar 
politiškai žiūrint tokio pobūdžio 
akcija buvo naudinga. Toji akci
ja sukėlė komentarų viso pasau
lio spaudoje ir visur sukėlė įta
rimų, kad Vokietijoje atgimstanti 
nacizmo dvasia.

Įdomu, kad NATO karinių jėgų 
vyriausias vadas JAV generolas 
Norstad visai neseniai viešai pa
reiškė lygiai tą patį, ką teigė 
Spiegelis savo straipsnyje, dėl 
kurio jam keliama byla. Būtent, 
kad dabartinių NATO kariuome
nės jėgų neužtektų apginti Euro
pai, jei Sovietų Sąjunga nebūtų 
sunaikinta atominiu bombardavi
mu. New York Times karinis 
kritikas Hanson W. Baldwin ra
šo, kad tie trūkumai jau prieš 
Spiegelio straipsnį buvo viešai 
konstatuoti ir nagrinėjami, opa- 
ryžiskis L’Express komentuoja, 
kad amerikiečiai spaudžią Aden- 
auerį nepriimti Strausso į naują 
vyriausybę, nes jis reikalaująs 
Vokietijai atominio apginklavi
mo, tuo tarpu amerikiečiai esą 
tos nuomonės, kad vokiečiai tu
rėtų sustiprinti savo įnašą į NA 
TO jėgas taip, kad NATO galėtų 
sėkmingai atremti sovietų puoli
mą ir tuo atveju, jei nuo atomi
nio bombardavimo ir iš ameri
kiečių ir iš sovietų pusės būtų 
susilaikyta.

Dėl tos dalykų eigos Straussas 
bandė visą savo kaltę suversti 
ant senelio Adenauerio pečių: 
"Ich habe den Bundeskanzler un- 
terichtet. Er hat mir Anweisung 
gegeben, die Šache so zu erle- 
digen." Tai buvo krikščionių de
mokratų frakcijos posėdyje. Adene 
aueris į tai reagavo taip: "Was 
der Herr Strauss Ihnen heute 
vormitag gesagt hat, das stimmt 
nicht.” Apie ruošiamą Spiegelio 
užpuolimą jis buvęs Strausso tik 
bendrais bruožais painformuo
tas. Į tai jis -- Adenaueris -- 
pastebėjęs, kad valstybės išda
vimas, kuriuo kaltinamas Der 
Spiegei leidėjas ir redaktoriai, 
yra rimtas nusikaltimas, tačiau 
į smulkmenas, kaip reikia Spie
geliui iškelti bylą, jis nesileidęs 
ir jei Straussas dabar taip tvir
tinąs: ”dann ist das ganz und 
gar unrichtig". Po to, žinoma, 
Strausso šansai pasilikti Adenau
erio vyriausybėje labai sumažė
jo.

Kad privertus nusileisti koali
cijos partnerius liberalus, Aden
aueris pradėjo pasitarimus su so
cialdemokratais dėl taip vadina
mos ’schwarz-rot’ koalicijos su
darymo. Čia reikia pastebėti, kad 
liberalai yra gryno kapitalizmo

Cleveland, Ohio

sistemos šalininkai, tuo tarpu da
lis krikščionių demokratų yra už 
didesnį valstybės įsikišimą į ūkio 
tvarkymą, tokiu būdu jų pažiūros 
į ūkinę politiką nesiskiria nuo 
dabartinės Vokietijos socialde
mokratų pažiūros. Kadangi ir už
sienio politikos požiūriu ypatingo 
skirtumo tarp dabartinių Vokieti
jos partijų nėra, tokia juoda-rau
dona koalicija yra galimybių ri
bose.

Be to, krikščionys demokratai 
ir socialdemokratai, kartu susi
dėję, galėtų pakeisti seimo rin
kimų įstatymą ta prasme, kad atei
tyje įsigalėtų dviejų partijų sis
tema, kuri reikštų liberalų par
tijos išnykimą. Ta idėja patinka 
ir krikščionims demokratams ir 
socialdemokratams. Toji idėja 
viena gali kada nors privesti prie 
juodos-raudonos koalicijos suda
rymo.

Tačiau dabar socialdemokratai 
šiaušėsi prieš patį Adenauerio 
asmenį, kas privedė prie pasita
rimų nepasisekimo. Biznio 
sluoksniai, aišku, liberalus spau
džia įeiti į Adenauerio vyriausy
bę, kad tokiu būdu visai vyriau
sybei davus daugiau 'kapitalisti
nį’ antspalvį. Taip buvo pašalin
tos paskutinės kliūtys naujai Aden
auerio vyriausybei. Adenaueris 
taip pat pažadėjo pasitraukti ki
tų metų rudenį, ko pageidavo ne 
tik liberalai, bet ir patys krikš
čionys demokratai. Jie taip pat 
reikalauja, kad Adenaueris leis
tų partijai pačiai išsirinkti jo 
įpėdinį. Krikščionių demokratų - 
liberalų koalicijai daugiau tiktų 
ilgametis vice - kancleris prof. 
Ludwig Erhard, kuris yra gerbia
mas už Vokietijos ūkinį atkutimą 
ir yra kapitalizmo sistemos šali
ninkas. Bet kai apie Erhardo kan
didatūrą į kanclerius prieš kelis 
metus jau buvo pradėta kalbėti, 
Adenaueris pasiskubino paskelb
ti, kad Erhardas esąs šiaip ge
ras vyras, tačiau į kanclerius 
netinkąs. (Kodėl, jis neaiškino, 
gal todėl, kad Erhardas yra pro
testantas, o Adenaueris norėtų 
matyti katalikišką Europą.) Ta
čiau dabar nuotaikos atrodo pa
krypo Erhardo pusėn -- kiti ga
limi kandidatai: Straussas susi
kompromitavo, užsienio reikalų 
ministeris Schroeder dar, paly
ginti, jaunas-- bent šiuo metu ne
minimi.

Reikia dar pridurti, kad libera
lų būklė irgi yra gana kebli, nes 
iš vienos pusės, jie yra laisvojo 
ūkio šalininkai ir kaip tokie yra 
remiami biznierių, bet -- iš ki
tos pusės --tų balsų neužtenka,

(Nukelta į 2 psl.)

Tadas j^eckauskas 
4222 Euclid Str. 
E-Chicago,Ind*

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ CHIC \GOJE AUKSO ŽĄSIES PREMJERA! Lietuvių teatro Atžalynas aktoriai gruo
džio 15 d. 7:30 vai. Jaunimo Centre duos pirmą pastatymą Birutės Pūkelevičiūtės trijų veiksmų ko
miškos pasakos "Aukso žąsis". Gruodžio 16 d. 4 vai. p.p. spektaklis bus pakartotas. Kaip jau rašėme 
Chicagoje šiuo pastatymu sukeltas didelis susidomėjimas, nes tikimasi, kad su juo prasidės Chicago
je senai lauktas lietuvių teatro atgimimas. Pastatyme šalia senųjų atžalyniečių pasirodys ir eilė jau
nųjų jėgų. Dekoracijoms eskizus darė dail. T. Valius, muzika Z. Lapino, choreografija A. Valeišaitės, 
Šviesų efektai S. Gasiūno, perukai S. Ilgūno. Nuotraukoje aktoriai repeticijos metu antrame veiksme. 
Iš kairės: Romas Stakauskas, Eglė Vilutienė, Vytautas Juodka, Vida Janulevičiūtė, Jonas Kelečius.

P. Petručio nuotrauka

LIETUVIU MUZIKOLOGIJOS ARCHYVE YRA
RANKRAŠČIU, KOKUI NEBĖRA LIETUVOJE...

Prof J. Žilevičius apie Lietuvių Muzikologijos Archyvą Chicagoje
Šiomis dienomis Clevelande 

lankėsi Lietuvių Muzikologijos 
Archyvo reikalais prof. muz. Juo
zas Žilevičius. Ta proga krei
piamės su eile klausimų.

-- Kaip seniai pradėjote or
ganizuoti muzikologijos archyvą?

Prof. muz. Juozas Žilevičius, Lietuvių Muzikologijos Archyvo įs
teigėjas, archyvo patalpose Jėzuitų namuose Chicagoje, 2345 W. 56th 
St.

-- Beveik prieš42metus. Pra
džioj rinkau labiau asmeninei ko
lekciją!, bet vėliau rinkinys pa
sidarė toks didelis, kad sunku 
buvo sutalpinti savo bute. Norė
damas, kad ši brangi medžiaga 
išliktų ateičiai, padovanojau Lie
tuvai ir kol bus atstatyta jos ne
priklausomybė, archyvas pasi
liks Lietuvos gen. konsulo dr. P. 
Daužvardžio globoje.

Perkėlus į Chicagą, sunkiausia 

buvo rasti archyvui patalpas. Bet 
tėvai jėzuitai maloniai sutiko sa
vo namuose užleisti nemokamai 
erdvų kambarį. Entuziastų pas
tangomis pavyko muzikologijos 
archyvą taip sutvarkyti, jog šian
dien juo domisi ir amerikiečiai.

Archyvas išlaikomas visuomenės 
aukomis. Vieni aukoja apsilankę, 
kiti aukas atsiunčia paštu. Pi
nigai reikalingi tik grynai tech- 

.niškam darbui. Šiaip niekas prie 
archyvo dirbančiųjų negauna jo
kio atlyginimo. Didelę auką ar
chyvui padarė chicagietis staty
bininkas Valerijonas Šimkus, 
įrengdamas nemokamai lentynas.

-- Kokia medžiaga sudaro mu

zikologijos archyvą?
-- Archyve yra viskas, kas turi 

bent kokį ryšį su muzikos garsu, 
aiškų,žiūrint iš lituanistinio taš
ko. Jame galima rasti giesmes, 
pradedant nuo Mažvydo giesmyno 
iki šių laikų. Archyve turime la
bai daug nespausdintų mūsų kom
pozitorių rankraščių. Tiesiog ne
įtikėtina, bet esame suregistravę 
net 225 lietuvius kompozitorius, 
kurių vieni mažiau, kiti daugiau 
yra parašę muzikos kūrinių.

Archyve turime ir dabar Lietu
voj išleidžiamų kūrinių, kuriuos 
gaunu iš savo buvusių studentų. 
Turime labai daug plokštelių, net 
pačias pirmąsias, kurios buvo 
pagamintos 1904 m. Rygoje. Yra 
ir anais laikais plačiai Ameriko
je vartoti muzikos roliukai.

Didelę archyvo dalį sudaro 
Amerikos lietvių muzikinė veik
la, pradedant 1879 metais, kai į 
Ameriką atvyko pirmasis lietu
vis vargonininkas Bačkauskas. 
Archyve yra daug medžiagos ir 
apie lietuvių orkestrus, prade
dant pirmuoju susiorganizavu
siu 1886 metais, kurių tada vi
soj Amerikoj buvo net keli šim
tai. Mes turime jų nuotraukas, 
aprašymus. Labai apsčiai me
džiagos yra apie lietuvių bažny
tinius ir pasaulinius chorus, su 
nuotraukomis, ir aprašymais. 
Taip pat yra lietuvių vargoninin
kų biografijos ir vienuolynų veik
la.

Muzikos vardyne turime sure
gistravę visus lietuvių kompozi
torius, dirigentus, dainininkus. 
Turime ir labai primityvų skyrių, 
kuriame yra surinktos gaidos, 
rašytos savamokslių vargoninin
kų.

-- Kaip visą šią medžiagą su
rinkote?

-- Rinkti buvo nelengva. Kar
tais reikia pačiam asmeniškai 
kalbėti su autoriumi, arba jo 
giminėmis, aiškinant kokia svar
ba yra, kad kūriniai nedingtų,pa
liktų ateičiai. Muzikologijos lo
biai daugumoj buvo pas vargo
nininkus, kurie vienas po kito 
miršta, o jų palikuoniai, nesu
prasdami kokią vertę sudaro Lie 
tuvai jų palikti užrašai, rankraš
čiai, gaidos, dažnai atiduoda po
pierių rinkėjams kaip bevertę 
medžiagą, užimančią namuose 
brangią vietą. Taip jau yra žu
vę nemažai kūrinių. Mes skuba-

(Nukelta į 2 psL)
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MUZIKOLOGUOS ARCHYVE YRA...
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aplankyti ar susirašyti su 
gyvais esančiais muzikais, 
neseniai gavome mirusio

("T
Reinoldas priėjo, tuo pat metu kambarin įžengiant 

ir Jansciui, prie Jeningo, apkabino jį per pečius ir pagel
bėjo atsikelti.

— Kas jums? — atsargiai paklausė Reinoldas. — Ar 
čia buvo Grafas ?

— Taip, jis buvo čia, — Jeningas trynė savo smakrą, 
kurį jam regimai skaudėjo. — Jis įėjo vidun, išsiėmė iš 
maišelio dvi rankines granatas, padėjo jas ant stalo ir, 
kai aš paklausiau, ką su jomis planuojąs, jis pasakė: Jei 
AVO žmonės norės pasiekti Budapeštą sunkvežimiu, tai 
jiems prakeiktai ilgai reikės jį stumti. Paskui jis priėjo 
prie manęs ir ištiesė ranką — nuo to momento aš nieko 
neatsimenu.

— Toliau nieko ir neįvyko, pone profesoriau, — ra
mino jį Reinoldas. — Pasilikite čia sėdėti. Mes greit grį
šime — ir po dviejų dienų jūs pamatysite savo žmoną su 
sūnumi.

— Grafas, — prabilo Janscis tyliu ir sujaudintu bal
su, žengdamas kartu su Reinoldu per priemenę durų link,
— jis mirs, kaip visą laiką gyveno: dėl kitų. Tos rankinės 
granatos atims Hidui paskutinę galimybę atkirsti mūsų 
kelią per sieną.

— Rankinės granatos! — tarė Reinoldas, jausdamas 
savyje kylantį slopų kartėlį, tvinkstantį pyktį, kokio dar 
niekad savo gyvenime nebuvo pajutęs. — Tamsta kalbi 
apie rankines granatas — šią akimirką!. Aš maniau, kad 
Grafas buvo tamstos artimiausias bičiulis.

— Jis buvo geriausias draugas, kokį galima tik rasti,
— pasakė Janscis su giliu įsitikinimu. — Nei aš, nei ku
ris kitas neturės geresnio draugo, kaip jis buvo man. Kaip 
tik dėlto ir norėčiau jo, jei įmanoma, nesulaikyti. Jis se
nai troško mirties, kiek pažįstu, visada jis norėjo mirti. 
Jis tik laikė savo pareiga galimai ilgiau išlaukti, kad pa
gelbėtų ko didesniam kiekiui žmonių, kurie norėjo gyventi 
laisvi ir laimingi, kol galės išpildyti savo troškimą: galės 
numirti. Tai ir priežastis, kodėl Grafui neegzistavo joki 
pavojai. Jis visą gyvenimą piršosi mirčiai, diena po dienos 
slaptai jai siūlėsi, ir aš visada žinojau, kad, jei tik vieną 
dieną atsiras dėkinga proga, jis čiups ją abiem rankom.
— Janscis papurtė savo kruviną galvą ir pro kambario 
duris prasiskverbiančioje šviesoje Reinoldas galėjo pa
matyti, kad jo pilkos akys ašarojo. — Tamsta, Michaelį, 
esi dar jaunas, tamsta negali įsivaizduoti, kaip sunku yra 
išlikti gyvam, tęsti dieną po dienos, kai jau troškimas 
gyventi tavyje senai yra miręs. Aš esu lygiai toks egois
tas, kaip visi kiti žmonės, tačiau aš nesu toks egoistas, 
kuris savo laimę — turėti tokį draugą — pirktųsi, pasto
damas kelią jo užsimojimams. Grafas buvo mano drau
gas — aš jį labai-mylėjau..

— Atleiski, Jansci, man tikrai gaila, — prabilo Rei
noldas, tikrai jausdamas gilų gailestį, nors tą akimirką 
ir negalėdamas pasakyti, už ką ir kodėl; viena, ką jis aiš
kiai juto: pykčio ugnis jame vis labiau stiprėjo, liepsno
dama, kaip dar niekuomet.

Jie dabar stovėjo prie durų, ir Reinoldas įtempė savo 
akis, norėdamas atviroje sniego plokštumoje anapus upės 
ką nors atpažinti. Juliją ir jos motiną jis galėjo aiškiai 
matyti, kaip jos lėtai ėjo link kranto, tačiau Grafo jis 
negalėjo iš karto niekur pastebėti. Tik vėliau, kai jo akys 
palaipsniui priprato prie tamsos, jis pagaliau įžiūrėjo jį — 
neaiškų tamsesnį pavidalą priešais pamiškės rėžį — ir, 
kaip jis su staigiu išgąsčiu konstatavo, jau perdaug pri- 
artėjusį prie pamiškės. Julija ir jos motina ligšiol tebuvo 
nuėjusios mažiau, negu pusę atvirojo ploto.

— Ten, žiūrėk, tamsta! — sušuko Reinoldas, sugrieb
damas Janscį už rankovės. — Grafas jau beveik pasiekė 
pamiškę, o Julija ir jos motina vos išjudėjo. Dėl Dievo 
meilės, kas gi su jomis? AVO jas pagaus, jas sušaudys. 
Kas, po velnių, dedasi?

Nuo vandens pasigirdo garsus, pliauškąs triukšmas, 
jis sudraskė nakties tylą taip staigiai ir taip stipriai, kad 
Reinoldas net krūptelėo. Jis nubėgo prie kranto ir pama
tė, kaip tamsus upės vanduo balsvai putojo, verčiamas 
nematomų rankų. Tai Sandoras buvo jau suvokęs pavo
jų, jis buvo jau numetęs šalin apsiaustą ir švarką ir da
bar savo stipriomis rankomis yrėsi per vandenį.

— Joms abiems sunku, Michaelį, — pasakė Janscis, 
dabar taip- pat jau priartėjęs prie vandens, ir jo balsas 
drebėjo iš baimės. — Viena, tai turi būti Katarina, vos 
begali paeiti — tik žiūrėk, kaip ji juda. Tai perdaug Ju
lijai.

Sandoras, jau pasiekęs kitą upės krantą, išlipo iš 
vandens, užbėgo aukštyn ir peršoko krūmus, lyg jų ten 
nebūtų buvę. Ir tą pačią akimirką, kai Sandoras pradėjo

Štai 
kompozitoriaus Valeikos maršų 
ir valsų rankraščius. Jau pake
liui į archyvą yra ir mirusio 
komp. Adomavičiaus rankraš
čiai. Kiti muzikai savo archy
vus peržiūri ir yra pažadėję at
siųsti.

Archyve mes turime dar daug 
medžiagos, kuri yra dėžėse ir 
nesurūšiuota. Turime labai bran
gių rinkinių, pav. 1830 m. Kra
žių jėzuitų akademijos išleistą 
giesmyną gražia aukštaičių kal
ba, kaip įrodymą, kad tada baž
nyčiose giedodavo lietuviškai.

entuziastų eilės retėja ir baimė 
ima pagalvojus, kas bus,kai jų 
nebeliks. Lietuvių muzikų prie
auglis labai menkas. Vargoninin
kų eilės retėja. Jaunimas nenori 
ruoštis tai profesijai, nes vargo
nininko pajamos mažos, o darbo 
daug. Tad, kaip matote, ateitis 
nelinksma.

lai priešinasi ir paskutinių Aden
auerio pažadų prezidentui Kenne
dy išpildymui. Tie pažadai buvę:

* sustiprinimas kariuomenės 
-- kam bus reikalingas papildo
mas milijardas markių:

* už dar vieną milijardą nusi
pirkti ginklų JAV-bėse.

Prieš tai šiaušiasi iki šiol 
buvęs ir greičiausiai būsimas 
finansų ministeris liberalas 
Starke, kuris yra didelis mėgė
jas taupyti.

DIRVA

-- Kaip matyti, archyve turi
te tokių rankraščių, kurių šian
dien ir Lietuvoje niekas neturi?

-- Taip, mes turime tokių, ku
rie yra išlikę vieninteliai egzern- 
plioriai pasaulyje. Studijuojan
tiems muziką, mūsų archyvo tu
rinys gali labai pasitarnauti. Į 
mus jau kreipėsi net amerikie
čiai, prašydami informacijų.

Vokiečių...
(Atkelta iš 1 psl.)

kad rinkimuose laimėjus impo
zantišką atstovų skaičių. Už tat 
jie turi remtis smulkia buržua
zija ir valdininkais. Kad įtikus 
tiems sluoksniams, liberalai turi 
pritarti visokiom išlaidom so
cialiniams reikalams, prieš ką 
šiaušiasi biznio žmonės. Libera-

* SPAUDOJE DAUGĖJA PA
REIŠKIMŲ, PAGAL KURIUOS 
ADLAI STEVENSON, JAV AMBA
SADORIUS JTO, TURĖSIĄS NE
UŽILGO ATSISTATYDINTI. Ne
atsižvelgiant į gražius laiškus iš 
Prezidento Kennedy, niekur ne
buvo atšaukti kaltinimai dėl A. 
Stevensono laikysenos Kubos kri
zės metu.
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-- Kiek žmonių dirba prie Mu
zikologijos archyvo?

-- Muzikologijos Archyvo glo
bos komitetas sudarytas iš: pirm, 
prof. V. Jakubėno, vicepirm. J. 
Bertulio, sekr. Skridulio, pata
rėjo Kreivėno, archyvaro Jono 
Narutėno.

Archyvo garbės komitetą su
daro gen. konsulas dr. Daužvar- 
dis ir tėvas provinciolas Mar
kaitis, J.O.

Gaunant nemokamai iš tėvų 
jėzuitių patalpas, archyvui iš
laikyti per metus reikalinga apie 
300-400 dol. Kas norėtų parem
ti archyvo veiklą, auką prašomi 
susti LietuviųMuzikologijos Ar
chyvo vardu 2345 W. 56th St., 
Chicago, III.

-- Ar Clevelande radote me
džiagos archyvui?

-- Clevelande archyvo įgalio
tiniu yra muz. Ambrazas ir mu
du aplankėme beveik visus as
menis, pas kuriuos galėjome ti
kėtis rasti archyvui vertingos 
medžiagos. Jau gavome daug me
džiagos iš p. Brazaitienės, Kar- 
pienės, Jankausko, Stempužio ir 
kitų. Čiurlionio ansamblio vado
vas muz. A. Mikulskis savo ar
chyvą tvarko ir pažadėjęs jį per
duoti mums. Kaip matote, archy
vo pasisekimas priklauso nuo as
meninių kontaktų, reikia važinėti, 
ieškoti ir pačiam knistis dėžėse, 
nes kartais žmonės neturi su
pratimo, kiek ta sena knygelė, ar 
gaidos gali būti archyvui bran
gios.

tautos gerovei. Tai dienai susi
daręs moterų sekstetas iš Ma
rijos Nauburienės, Urtės Pada- 
gienės, Ilzės Pėteraitienės, Ade
lės Trakienės, Martos Trump- 
jonienės ir Bronės Variakojie- 
nės, skambiomis giesmėmis džiu
gino klausytojų ausis ir širdis. 
Sekstetą pianinu palydėjo Irena 
Jurgaitytė. Ilgametė moterų 
draugijos rėmėja Bronė Variako- 
jienė žodžiu ir muzika prisidėjo 
prie poros valandų jaukaus drau
gijos pobūvio. Pokalbį apie šykš- 
tuolę, alkanąją ir nusivylusią ją 
pravedė Regina Albrechtienė, Ire
na Preikšaitienė ir Ela Sinickie- 
nė. Po draugijos pirmininkių dr. 
A. Trakienės, M. Idzelienės ir 
H. Sinickienės, taip pat ir A. Vė- 
lienės-Schwager žodžių, Valteris 
Bendikas supažindino minėjimo 
dalyvius su draugijos atliktu dar
bu.

Be jų,to kilnaus darbo sukak
tuvininkes dar sveikino kun. Po-

-- Kaip žiūrite į lietuviškąjį 
muzikinį gyvenimą ir jo ateitį 
Amerikoje?

-- Prie esamų sąlygų, reikia 
pripažinti, kad nudirbamas di
delis darbas. Kai kurie kompo
zitoriai, kaip Gaidelis, net ste
buklus daro, su savo kūriniais iš
eidami į pasaulinę rinką. Bet tų

Tyliu,bet daug pasišventimo 
ir kartais daug energijos reika
laujančiu darbu lietuvių Tėviškės 
parapijos moterų draugijos na
rės tikriausiai užsipelnė atatin
kamą vietą Chicagos lietuvių is
torijoje. Jos per savo pirmojo 
dešimtmečio veiklos laiką ne tik 
senelius, Sekmadienio mokyklas, 
Vasario 16-tą gimnaziją ir pavie
nius į vargą patekusius asmenis 
šelpė, ne tik ligonius lankė, bet 
ir savoje parapijoje paskaitomis, 
biblinėmis valandėlėmis ir fil
mais kėlė krikščionišką ir tau
tinę dvasią.

Draugija įsisteigė 1952m. spa
lio mėn. 5 d.,.pasivadindama lie
tuvių evangelikų liuteronų Tėviš
kės bažnyčios, Chicagos parapi
jos, moterų draugija. Be jau mi
nėtų kilniųjų siekių, draugija už
sibrėžė rūpintis priėmimu ir pa
dėjimu naujai į šį kraštą atvyks
tantiems. Nuo draugijos įsistei- 
gimo dienos iki 1958 m. jos pir
mininke buvo dr. med. AdelėTra- vilas Dilys ir kun. Kostas Bur- 
kienė, o jai perėmus parapijos 
Sekmadienio mokyklos vaikučių 
aukėjimą, pirmininkės pareigos 
atiteko energingai Marijai Idze- 
lienei. Dabartiniu metu draugijai 
pirmininkauja Helene Sinickienė. 
Didelės pagarbos draugijos veik
loje užsitarnavo ir Anna Vėlie- 
nė-Schwager, per dešimtį metų 
išbuvusi veiklia valdybos nare 
ir viena iš tos draugijos steigė
ju-

Tos draugijos sukakties atžy- 
mėjimui š.m. lapkričio mėn. 18 
d. lietuvių Tėviškės bažnyčioje 
Chicagoje buvo atlaikytos padė
kos pamaldos. Pamaldose para
pijos kunigas Ansas T rakis pa
sakė dienai pritaikintą pamoks
lą, o parapijos choras, Jurgiui 
Lampsačiui diriguojant, sugie
dojo porą liaudies giesmių.

Pamaldoms užsibaigus, para
pijos salėje tarybos pirmininkas 
Ermonas Simaitis ir tarybos na
rė Gerda Idzelytė gėlių prisegi- 
mu reiškė parapijos padėką bu
vusioms ir esančioms draugijos 
valdybos narėms už triūsą ir 
pasiaukojimą dirbant artimo ir

bulys. O Alice Burbulienė savo 
sveikinimą perdavė giesme, ku
riai Irena Jurgaitytė akompona- 
vo. Raštiški sveikinimai buvo 
gauti iš vyriausios lietuvių evan-

gelikų liuteronų bažnyčios tary
bos per šen. kun. A. Kelerį, iš 
kun. Jono Paupero ir Toronto 
lietuvių ev. liut. parapijos mote
rų draugijos per jos pirmininkę 
U. Bleizgienę.

Draugiją sveikino visa eilė vei
kėjų žodžiu ir raštu.

Šios sukakties minėjimo pietų 
metu patarnavo Tėviškės parapi
jos jaunimo ratelio nariai. Mer
gaitės dirbo virtuvėje, berniukai 
patarnavo prie stalų. Toks pui
kus gestas iš parapijos jaunimo 
pusės ne vien draugijos nares 
džiugino, bet ir svečiuose sukė
lė malonų įspūdį.

Su ta diena atsivertė Tėviškės 
parapijos moterų draugijos veik
los istorijos antrasis lapas. Drau
gijos narės vėl savo darbščiomis 
rankomis diena iš dienos rašys 
ant to lapo visą, ką jų meilė į sa
vo artimą ir savo tautą širdys 
joms padiktuos. Gal daugeliui ne
beteks to antro lapo skaityti, bet 
tautos istorija dar ilgai bylos se
kančioms lietuvių kartoms apie 
jų nuveiktus darbus.

bėgti per atvirąją sniego lygumą, jie išgirdo: aiškus deto
nuojančios rankinės granatos triukšmas sniego lygumos 
krašte, pamiškėje, nespėjus nuaidėti pirmojo sprogimo 
aidui, antrasis trenksmas, tuoj po to kietas kulkosvaidžių 
kalenimas — ir paskui visiška tyla.

Reinoldas susigūžė ir pasižiūrėjo į Janscį, tačiau buvo 
pertamsu, kad galėtų pažinti jo veido išraišką, tik išgirdo, 
kad Janscis vienas sau.kažką murmėjo, vis iš naujo ir iš 
naujo, tik jis nieko negalėjo suprasti, atrodė, kad tai ga
lėjo būti ukrainietiškai. O dabar ir nebuvo laiko kada apie 
tai galvoti, nes spėjamas pulkininkas Hidas jau pasilenkė 
virš vyro, kurį jis laikė Jenįngu.

(Bus daugiau)

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVEPARAMĄ 2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KEI ETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy................
Kfon-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Full

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth ♦

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98

MARaUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6-2345-6♦

CICERO lUIROIS
1410 S. 50 Aw.. Tel TO 3-2108-9
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SENATO KOMISIJA REMIA 
STATUS QUO NEPRIPAŽINIMO

MAŽAS KELMAS IR DIDELIS VEŽIMAS

POLITIKA
Mūsų spauda susilaukė raporto, kuriame nušviečiami 

JAV Senato užsienių reikalams komisijos darbai, atlikti 
padėčiai komunistų pavergtuose kraštuose Europoje iš
tirti pakomisės. Po ilgiau trukusio darbo, ta komisija 
padarė išvadas ir suformulavo rekomendacijas vyriau
sybei.

Išvados įdomios tuo, kad iš pavergtųjų kraštų išski
riamos Pabaltijo valstybės, kaip sovietinės vyriausybės 
laužomų sutarčių ir brutalumo pavyzdys.

Būdinga, kad Senato komisija ištyrė ne tik paverg
tųjų kraštų padėtį, bet kartu tyrė ir užsitikrino savo 
vyriausybės tuo reikalu nusistatymą. Tas nusistatymas 
buvo išreikštas pasekretorių Foy Kohlen ir William Tyler, 
patvirtinant JAV vyriausybės nusistatymą nepripažinti 
dabartinį status quo sovietinei vyriausybei dominuojant 
pavergtuose kraštuose, ir griežtai laikantis principo, kad 
pavergtos tautos privalo turėti teisę laisvai pasirinkti 
savo valdymosi formas.

Jei šie principiniai pareiškimai ir patenkino komisi
jos norus, ji randa reikalo pabrėžti, kad ne visos JAV 
vyriausybės institucijos parodė pastangų veikti tų prin
cipų dvasioje. Tas vyriausybės nusistatymas nėra pakan
kamai gerai pristatytas pavergtoms tautoms, dėl to nu
sistatymo dažnai atsiranda abejonių. Ta politika ne visa
da aiškiai ir drąsiai pabrėžiama ir šio krašto gyvento
jams.

Ta proga komisija nurodo į Voice of America nesu
gebėjimą perduoti pavergtiems kraštams tos komisijos 
darbus ir jų rezultatus. Komisija taip pat nurodo į eilę 

■ kitų sričių, kur nebuvo parodyta pakankamai noro ir 
energijos vyriausybės principinei politikai pavergtųjų 
kraštų atžvilgiu pabrėžti. Nebuvo pakankamo spaudimo 
JTO komunistiniam kolonijalizmui Rytų Europoje pa
smerkti ir Statė Departamentas menkai pasirodė prieš 
komunistų spaudimą Berlyne, neišnaudojant situacijos 
pokario sutartims, sprendžiančioms Rytų Europos klau
simų sutvarkymą iškelti ir reikalauti jų įgyvendinimo.

Anot komisijos raporto, žymiai daugiau galėjo būti 
padaryta, kad palaikius pavergtųjų tautų rezistencijos 
dvasią ir tautines aspiracijas.

Savo rekomendacijoje komisija reikalauja imtis ener
gingesnių žygių, kad JAV pagrindiniai principai paverg
tųjų kraštų atžvilgiu būtų aiškūs visam pasauliui. Iš tų 
rekomendacijų dvasios išplaukia reikalavimai, kad statūs 
quo nepripažinimas reikalauja ne vien deklaracijų, bet ir 
darbo.

Ta linkme vystomas darbas ir pastangos leistų susi
laukti laimėjimų šaltojo karo strategijoje. Taip, kaip ko
munistai išnaudoja kiekvieną Vakarų pasaulio silpną vie
tą, taip lygiai JAV, su didesne energija ir tvirtesniu nusi
statymu, galėtų pasinaudoti Sovietų Sąjungos silpnybė- 

. mis.
Mūsų krašto laisvinimo pastangose taip pat svarbu 

neišleisti iš akių šie senatorių ataustų siūlų galai. Ener
gijos, planingumo ir pastangų dar reikalinga ir iš mūsų 
pusės. Ne vien tik konstantavimo fakto, kad komisija 
kažką tyrė ir surašė tyrimo rezultatus. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad nuo mūsų veiksnių, nuo mūsų visų pastangų 
priklausys tos Senato komisijos išvadų įgyvendinimas.

(j. č.)

Reikia tikėtis, jog du Dirvos 
vedamieji rinkimų klausimu, 

/ nors ir pavėluoti praėjusiems 
rinkimams, bus užgavę vieno - 
kito skaitytojo smegenų kūrybinį 
kampelį ir daugeliui iškėlę klau
simą, kas ir kaip darytina 1964 
metais mūsų svoriui su didžiau
sia nauda laisvės siekiui padėti 
ant rinkiminių svarstyklių.

Tie dalykai nesuorganizuoja
mi ir neatliekami per vieną sa
vaitę, prieš pat rinkimus, tad 
laisvės reikalu aktyviai susisie
loję lietuviai turėtų iš anksto 
apsvarstyti daugelį su rinkimais 
susijusių minčių bei faktų, kaip 
pavyzdžiui:

1. Tik nepaprastai mažas Ame
rikos piliečių nuošimtis dalyvau
ja politinių partijų veikloje ir tuo 
pat turi įtakos kandidatų parin
kime, rėmime ir garsinime. To
dėl lietuvių organizuotas, gau
sus, sąmoningas ir veiklus įsi
jungimas priverstų tas mažas 
grupes skaitytis su komunizmą 
patyrusiais piliečiais daugiau ne
gu iš šalies žiūrinčiam galėtų at
rodyti.

2. Mums derėtų dalyvauti tik 
toje politinėje partijoje, kurio
je (priklausant gal nuo vietinių 
sąlygų), mūsų balsas gali lemti 
laisvės idėjai besąlyginiai palan
kių ir jai pasišventusių kandidatų

Vilius Bražėnas

kinimus ir linkiu šaunios ener
gijos veikti.

Tamstą nuoširdžiai gerbiąs 
Dr. A. Trimakas 

VLIK Pirmininkas 
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VIENYBES ŠMEIŽTAI

V. Tysliavienė lapkričio 30 d. 
Vienybėje pristato mane kaip "ei
nantį Šalčiaus keliais". Noriu pa
reikšti, kad toks tvirtinimas man 
yra labai užgaulingas, manešmei, 
žiantis ir neturįs nieko bendro su 
tiesa. Man ir mano artimiesiems 
būtų įdomu iš Tysliavienės iš
girsti, kokiu būdu reiškiasi tas 
mano "ėjimas Šalčiaus keliais".

Buvau maloniai nustebintas, 
kai šiuo reikalu gavau laišką iš 
VLIKo pirm. dr. A. Trimako. 
Jam šia proga nuoširdžiai dėko
ju. Jo laiškas padeda nušviesti 
mano poziciją čia minimu rei
kalu. Todėl prašau neatsisaky
ti jį patalpinti Dirvoje.

Romas Kezys 
Middle Village, N.Y.

rovė ir negali nuvertinti Tams
tos svarią, patriotinių darbų mū
sų visuomeninės veiklos bare. 
Tamstos, be to, vertingas įna
šas į Lietuvos laisvinimo dar
bą yra Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui yra visiems 
gerai žinomas ir tolygiai bran
ginamas. Džiaugiuos tais darbais 
ir neabejoju, kad minėtas užgau
lus ir neatsakingas pareiškimas 
nesumažins Tamstos noro veikti 
ir dirbti Lietuvos laisvės labui.

Labai gaila, kad vis dar pasi
taiko mūsų spaudoje pareiškimų, 
kurie, nesiskaitydami su kitųoru- 
mu, apsilenkia su laikraštininkų 
etika, ir spaudos vertės nepake
lia.

Siunčiu savo geriausius svei-

NEPAGRĮSTAS KALTINIMAS

Šių metų lapkričio mėn. 30 d. 
Vienybėje ponia V. Tysliavienė 
"Pastabos" skyriuje meta šmei
žiantį kaltinimą Romui Keziui, 
teigdama, kad jis "einąs Šalčiaus 
keliais", atseit, dirbąs Lietuvos 
okupanto naudai. Perskaitęs 
šiuos neteisingus ir implikuo
jančius žodžius negaliu nutylė
tu

Romą Kezį pažįstu jau visą 
eilę metų ir jo pasišventimu 
Lietuvos laisvinimo kelyje ne
abejoju. Tačiau, šitoks Tyslia
vienės tendencingas užmetimas 
gali sukelti jį nepažįstančiuose 
abejonę jo integralumu. Kezio 
atlikti darbai jaunimo organi
zacijose, Lietuvių Bendruome
nėje, ar ruošiant prieš-komunis
tines demonstracijas, yra aiškus 
įnašas kovoje su mūsų krašto 
pavergėju. Kas skaitė jo įspū
džius iš šią vasarą Helsinkyje 
vykusio jaunimo festivalio Dir
vos skiltyse ar mano redaguoja
mame Mūsų Vyčio žurnale, esu 
tikras, susidarė vaizdą jo griež
to antikomunistinio nusistatymo.

Tokie ponios Tysliavienės tei
gimai tikram lietuviškam reika
lui nieko netarnauja, priešingai, 
jie tarnauja bolševikų tikslui -- 
ardyti mūsų vienybę, žeminti ir 
visuomenės akyse nuvertinti 
tuos, kurie efektingai kovoja 
prieš komunizmą, ar numušti 
jų ūpą ir ryžtą, kad jie pasitrauk
tų iš aktyvaus darbo.

Kovoje su mūsų tautos okupan
tu, turime budėti ne vien prieš 

tiesioginius puolimus, bet ir 
prieš bandymus mus iš vidaus 
sugriauti.

Vytautas Germanas

parinkimą. Neeikvoti jėgų tenai, 
kur mūsų balsai ir protestai ne
turi vilties sustabdyti parinkimo 
bei išrinkimo kandidatų.

3. Jeigu ir toliau dar netu
rėsime stiprių laisvės kovą ve
dančių organizacijų, lietuviai 
respublikonai, demokratai ir ne
priklausomieji turėtų sudaryti 
bendrus politinius klubus vieto
vėse ir valstijose. Klubuose ap
tarę kandidatus ir parinkę pri
imtiniausius iš bet kurios par
tijos, juos, lietuvių tarppartinio 
klubo vardu viešai remtumėme. 
Tai padvigubintų mūsų svorį 
abiejose didžiosiose partijose.

4. Spaudos ir mūsų didesniųjų 
organizacijų uždavinys būtų vie
šumoje iškelti, apsvarstyti ir 
prieiti išvados dėl pagrindinio 
klausimo politinėje arenoje: ku
rie klausimai Amerikos politinių 
partijų platformose yra svarbūs 
mūsų brolių Lietuvoje laisvei at
gauti ir mūsų vaikų, čia, laisvei 
išlaikyti. Į kandidatus, partijas ir 
jų platformas mums žiūrėtina ne 
iŠ egoistinio, trumparegiško mo
kesčių, algų bei pašalpų taško, bet 
iš Laisvojo Pasaulio sustiprini
mo ar susilpninimo bei paverg
tųjų užmiršimo ar jiems laisvės 
vilties suteikimo taške. Mus iš 
neveikios paralyžiaus ir neapsi
sprendimo stabo tikrai išgydytų 
sugebėjimas pažvelgti į kandida
tus ir jų pažiūras akimis tų, ku
rie šiandien sėdi už geležinės už
dangos ir šventai tiki, jog mes, 
išeiviai, norėsime ir sugebėsi
me jų akimis į pasaulio ir Ame
rikos įvykius žiūrėti. Todėl skai
tytina nusikaltimu ne tik prieš 
savuosius, bet ir visus pasaulio 
pavergtuosius, kad vienas kitas 
lietuvis, o ypač tremtinys, rastų 
negalimu, pavyzdžiui, remti Con- 
neetieut Senatoriaus Thomas 
Dodd arba Arizonos Senatoriaus 
Barry Goldwater dėlto, kad vie
nas yra demokratas, liberalas, o 
kitas -- respublikonas, konser
vatyvus. Jeigu mes, išeivijos lie
tuviai, taip lengvai pasiduotumėm 
suktiems ir įžūliems prieško- 
munistinės propagandos prie
šams ir pro smulkius, laisvės 
kovos nieko nelemenčius reika
liukus, nematysime pagrindinų, 
lemtingų klausimų, vargu ar ir 
dar pora metų raudonosios okupa
cijos patirtis mus begalėtų pa
mokyti. Jau laikas suprasti, kad 
komunistai daro viską suniekinti, 
išjuokti, apšmeižti, nuvertinti 
kiekvieną prieškomunistinį kan
didatą su tikslu jį pašalinti iš 
pasaulio įvykius lemiančios po
litinės arenos. Pavyzdžiui -- at
siminkime kas ištiko senatorių 
Knowland, kongresmaną Kerste- 
ną, senatorių McCarthy. Pasi
žiūrėkime kas per paskutinius 
rinkimus nutiko griežtai prieš 
komunizmą išėjusius senatorių 
Capehart, kongresmaną Judd ir 
buv. viceprezidentą Nixon, ne
skaitant kitų mažiau žinomų.

Jdomu, kaip pastaruose rin
kimuose balsavo komunistų pa
vergtosios lietuvių tautos vai
kai laisvoje Amerikoje sąryšy su 
minėtais ir panašiais kandida
tais? Ryšium su televizijoj (ABC) 
parodytu Nixono išniekinimu,pa
sitelkiant net Alger Hiss, David 
Lawrence. rašo: "... Daugeliui 
nešališkų stebėtojų pasidarė aiš
ku, jog Richard Nixon dar vis

tebemoka pabaudą už tai, kad 
buvo griežtas antikomunistas". 
Klaiku pagalvoti, jog nekurie mū
sų esame padėję savo balsais ne 
vieną antikomunistą nubausti... 
Tad susitvarkykime taip, kad atei
ty tokie vyrai turėtų mūsų pa
ramą žodžiu, raštu, pinigu, dar
bu ir balsu.

5. Viršminėtam įgyvendinti ne
išvengiamai iškyla reikalas vie
nos, visus apimančius ir kiek
vieną geros valios lietuvį pa
siekiančios organizacios mū
sų laisvės kovai vykdyti ir jai 
vadovauti. Tuo pačiu nesinori 
nustoti vilties, jog mūsų susi
skaldę, savo popierinėse pilai
tėse apsitvėrę politiniai kuni- 
gaikščiukai turės kurią dieną nu
sėsti nuo persenusiųpartinių kui
nų, nusiimti povo plunksnom iš
kaišytus šalmus ir susėsti bend
rai kalbai apie gyvenimo faktus 
ir šių dienų realybę. Nekurie, at
rodo, net nežino, jog jau prieš 
700 metų Mindaugas suvienijo ku- 
nigaikščiukų Lietuvą į valstybę ir 
tautą. Jog tauta nekartą turėjo ko
voti už laisvę ir išlikimą. Šian
dieninėje Lietuvos kovoje yra įvel
tas ir visas pasaulis. Mes negali
me pasišalinti nei iš savo tautos 
nei iš žmonijos kovos eilių, kol 
nenustojome sąžinės.

Nereikia pamiršti, jog, nors

mūsų jėgos ir labai ribtotos, tik 
mažas, labai mažas nuošimtis 
politinį gyvenimą lemia. Jei ko
munistai džiaugiasi kiekvienu 
kultūriniu ar kitokiu bendradar
biu, kodėl nuvertinti mūsų pačių 
įnašo reikšmę kovai už laisvę. 
Politinė veikla yra tik viena iš 
daugelio tos kovos arenų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
* KARYS — pasaulio lietuvių 

karių-veteranų mėnesinis žur
nalas, pasirodė su lapkričio nu
meriu, gausiu istorine ir infor
macine medžiaga iš mūsų karių 
gyvenimo. Šiuo numeriu taip pat 
pagerbiamas prof. gen. Stasys 
Dirmantas, sulaukęs 75 m. am
žiaus. Tai įžymusis mūsų moks
lininkas ir karys -- dviejų pro
fesijų sandėris, retai gyvenime 
pasitaikąs. Čia statybos fakul
teto dekanas, čia krašto apsaugos 
ministeris. Anot pik. A. Rėklai
čio, prof. gen. St. Dirmanto as
menyje matome ne tik profeso
rių, inžinierių ir augšto laips
nio karį, bet ir istoriką -- di
delį mūsų praeities žinovą.

Gyvenime kuklus ir nuošir
dus. Nenuostabu, kad apie tokią 
sukaktį sužinoti, reikėjo laukti 
pasirodant Kariui.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ
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KVIEČIAME EII1E1I VMUPVVI EIS MIS! 

[gl/Or MOKAME UŽ BONU 
W4/o TAUPMENAS 
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
A LOAN ASSN.

1447 Si. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
CHICAGO PHONE .
SUBURBAN PHONE

.242-4395

.656-6330

D. G.
Skautininkui R. Keziui, 
Middle Village, N.Y. 4
Mielas Skautininke,

Kaip tur būt būsite pastebė
ję, Vienybė savo š.m. lapkričio 
30 d. numerio PASTABOSE, tarp 
kitų samprotavimų, meta Tams
tai niekuo nepagrįstą kaltinimą, 
tariamai beeinantį Šalčiaus pėdo
mis. Mūsų visuomenė puikiai ži
no "Šalčiaus pėdų" kenksmingu
mą Lietuvos laisvės bylai.

Toks piktas Tamstos pakalti- 
nimas yra iš piršto išlaužtas, 
jis nieko bendro neturi su tik-

UŽSISAKYKITE

JAU ŠIANDIEN

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL DENDRDVES
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartorod and Saparvisad by tha Unitcd Stato Gavernmcnt 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kaianauskas, Pro.

Artėjant Kalėdų šventėms, o pasitaiko ir ki
tų progų, daugelis vis galvoja, ką padovanoti drau
gui, artimam žmogui. Geriausia dovana — lietu
viškoji knyga. Užsakykit ją šiandien.

Dirva siūlo supažindinti mūsų jaunimą su 
studentų gyvenimu Nepr. Lietuvoje. Tam geriau
sia tinka R. Spalio apysaka Alma Mater.

Iki Kalėdų siūlome užsisakyti tą gražiai iš
leistą ir įrištą knygą už $4.00. Šiaip, kitur ji kai
nuoja $5.00.

Atsiųskite žemiau dedamą atkarpą su čekiu 
ir mes nedelsiant išsiųsime knygą nurodytu adre
su.

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland 3, Ohio

Siunčiu $4.00 ir prašau šiuo adresu išsiųsti 
R. Spalio apysaką Alma mater.

Užsakytojas
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

GILESNIOJI PRIEŠKONGRESINIIĮ
SUSIKIRTIMŲ PRASME

Antrasis PLB Kultūros Kon
gresas praėjo. Kokių pėdsakų jis 
bus palikęs mūsų mintyse--nuo
monėse, dabar dar sunku ap
čiuopti. Tai paaiškės laikui bebė
gant. Bet šis kongresas kažin ar 
ne labiaubus pagarsėjęs jau prieš 
jam prasidedant Įvykusiais vie
šais susikirtimais, negu jame 
skaitytomis paskaitomis ir dis
kusijose pasakytomis mintimis.

Iš pirmo žvilgsnio galėjo daž
nam atrodyti, kad tai buvo Susi
kirtimai tik dėl asmens, būtent, 
dėl dr. Jono Griniaus pakvietimo 
pagroti tame kongrese pirmuoju 
smuiku. Dėl jo, tiksliau -- dėl jo 
paskaitos turinio, dar buvo, te
gu ir nedidelio masto kitas susi- 
kirtimėlis, neturėjęs tiesioginio 
ryšio su jo dalyvavimu kongrese. 
Turiu galvoje J.B. ir L.D. susi
kirtimą Dirvos laškų skyriuje 
dėl dr. Jono Griniaus paskaitos 
Washingtono lietuvių būrelyje 
(Žr. spalio 26 ir lapkričio 9 die
nos Dirvoje). Nei J.B., nei L. D. 
nedrįso (ar nenorėjo?) to dalyko 
paliesti giliau. Bet, kaip šiame 
taip ir visuose kituose buvusiuo
se susikirtimuose dr. Jono Gri
niaus klausimu, būtų per paviršu
tiniška matyti vien tik aštrius nuo
monių skirtumus apie vertingumą 
šio asmens, kaip paskaitininko. 
Iš tikrųjų dr. Jonas Grinius, man 
atrodo, buvo tik lyg degtukas, at
sitiktinai uždegtas prie susitven
kusių degamų dujų. Tai, kas stai
ga užsidegė, tai ne barnis, kam 
tas, o ne kitas buvo pakviestas 
"duoti toną" kongrese. Čia įsižie
bė -- susilaikau nuo spėliojimo, 
ilgam ar trumpam laikui,--susi
kirtimas tarp mūsų liberalų 
su ortodoksais.

♦♦
Kad dr. Jonas Grinius (visur 

stengiuosi žymėti pilną jo vardą, 
kad kokia "mašininkė" vėl nesu
painiotų jo su dr. JuozuGirnium) 
yra, kaip sakoma, "siaurųpažiū
rų", atseit, antiliberalas, man 
beveik aišku net ir iš Dirvoje 
matyto susikirtimo tarp jo pas
kaitos vertintojų (J.B. ir L.D.). 
Bet, susidūrus su L,D. trumpa
regystės prikišimu kitiems, sun
ku beatsispirti prieš pagundą ne
kyštelėjus pirštu ir į kaikuriuos
L.D. pareiškimus, lyg tyčia, pa
sižyminčius trmparegystės ap
sireiškimais. Jis gi rašė:

"... joks netrumparegis ir 
pakankamai inteligentiškas 
žmogus nereikalavo iš pa
skaitininko, kad jis 45-ių mi
nučių paskaitoj klausimą iš
nagrinėtų visais atžvilgiais. 
Antra, kas Lietuvai pavojin
giau -- komunizmas ar rusi
nimas, yra toks subtilus klau
simas, kad vargu galima ar 
apsimoka dėl to kelti ginčų".

Anot J.B.,irper45 minutes ga

lima temą panagrinėti universa- 
liŠkiau, ne trumparegiškai. Juo 
mažiau laiko, juo suglausčiauten
ka kalbėti. Bet būtina vengti ap-< 
gaulingos pusteisybės. Ne vieta 
ten buvo varyti savos ideologijos 
propagandą "gatavos tiesos" in- 
doktrinavimo .pagalba.

A. Diržys Dirvos 131 nr. rašė, 
kad "Pasaulėžiūra Lietuvoje dar 
prieš nepriklausomybę ir jau jos 
metu buvo madą... Kas kita čia, 
Amerikoje".

Kodėl? Ar ne todėl, kad mes, 
kaip ir mūsų mokytojai bei pa
vergėjai rusai, ir lenkai, buvom 
perdėm ortodoksai (senati- 
kiai, kietamaniai) ir pripažinom 
tik savo tiesą, tik savo reli
giją, savo ideologiją, savo parti
ją, savo pasaulėžiūrą, laikydami 
tatai absoliučiai teisinga ir tobu
la. Kritika, pastabos? Tai užga- 
vimas! Su tokiu neverta ne bur
nos aušinti: suniekink, apjuodink, 
rodyk savo partiją, religiją, pa
saulėžiūrą dar skaistesnę, tobu
lesnę! Bet, būdamas ribotų ga
lių žmogus visgi pridaro klaidų 
ir nė nepajunta, kaip "viskas ab
soliučiai tobulai ima eiti atbu
lai"...

Kai Vakaruose net ir Romos 
(Vatikano) katalikai jau turėjo sa
vo tarpe liberalų katalikų, 
kaip P. Claudel ir ypač Gabriel 
Marcei (g. 1889), tai Rytuose 
katalikai vis žavėjosi (ir tebesi
žavi) ortodoksu kataliku V. So
lovjovu, kuris per St. Šalkauskį 
ir kitus darė ir tebedaro antili- 
beralinės įtakos, net ir čia, Ame
rikoj.

Didžios dvasios žmonės kar
tais būna menko intelekto, ir bū
na atvirkščiai. Nuo to niekas ne
sam apsaugoti. Žmonijos pažan
gos kelias yra ilgas ir sunkus. 
"Istorija nėra įvykių eilė, o esmi
nis judesys" (Skrupskelis, jr.). 
Kaip buvo kitados, taip bus ir vi
sados, — tai ortodoksų įtai
ga, kurie istoriją yra linkę laiky
ti velnio padaru, ir kurie tik sa
ve, savo partiją, ideologiją, pa
saulėžiūrą tėra pasišovę laikyti 
dieviška, tobula.

L.D. (ten pat, lapkr. 9 d. Dir
voje) rašė, kad:

”... kuris kovoja dėl re
liginio, liberalinio ar kokio 
kitokio įsitikinimo, dėl tei
sės tokį įsitikinimą turėti 
ir pagal jį gyventi, tas kovo
ja dėl laisvo apsisprendimo 
ir tuo pačiu dėl Lietuvos".

Taigi ir L.D. laisvo apsispren
dimo teisę pripažįsta pagrindu 
Lietuvos laisvei. Bet skirti reli
giją ir liberalizmą kableliu (tai 
yra, rodyti tuos dalykus esan
čius tos pačios rūšies), kaip 
tai daro L.D., jau yra siauražiu- 
riškumas, kurį tiek Vyt. Kavolis, 

tiek ir dr. Juozas Girnius (ne 
dr. Jonas Grinius!) atmeta (Žr. 
Lietuvių liberalizmas, Šviesos- 
Santaros leidinys, 1958 m., psl. 
46, attk. psl. 49).

Iš tikrųjų liberalizmas nėra 
ideologija, pasaulėžiūra ar reli
gija, o yra naujų vertybių pra
regėjimas (išvydimas). Kadangi 
liberalizmas (laisviškumas.lais 
vis) gali būti susijęs su Įvai
riomis pasaulėžiūromis, ideo
logijomis bei religijomis, tai čia 
ir yra jo stiprybė ir vertė. Libe
ralizmas, kaip ir pats žodis sako, 
yra liberalizmas ir tik liberaliz
mas.

Liberalizmas ir jam (savo sen- 
tikiškumu) priešingas ortodok- 
sizmas abu yra vis labiau ryškė- 
jančios srovės, linijos. Kaikas 
liberalizmą ar ortodoksizmąlai
ko tik partijomis, ideologijomis 
(ar net religijomis!). Tatai vi
siškai neteisinga. Liberalas ar 
ortodoksas gali būti tiek katali
kas , tiek protestantas -liuteronis, 
tiek stačiatikis (pravoslavas)-bi- 
zantietis. Tikybai žymėti dabar 
(naujesnėse amerikinėse ir kito
se enciklopedijose) jau vengiama 
vartoti žodį "ortodoksas", o žy
mi "Rytų ortodoksas", ir taip pa
sakoma, kas reikia pasakyti.

Plačiai žinomas Popiežiaus 
Orientalinio Instituto Romoje 
profesorius jėzuitas G.A. Wetter, 
kurio veikalas be italų yra jau 
išleistas ir anglų bei vokiečių 
kalbomis, kalba apie "ortodox 
Marxists" (žr. joDialectįcalMa- 
terialism, 1959, psl. 84,85 ir kt.), 
o kitas žymus katalikų kunigas 
domininkonas R.L. Brukbergtie
siog pastebi, kad "Heretikas ir 
ortodoksas krikščionis yra ne s ve 
timi, o broliai, kurie griebia 
viens kitą už gerklių" (žr. jo 
Image o.f America, 1959, psl. 
268). Šis kunigas intelektualas, 
anot Time, "... an explosive com- 
bination of scholar, priest and 
chevalier: a contemplative and 
cultured man", nebijo nė Romos- 
Vatikano: "Roma jau nėra Romo
je; visa Roma yra ten kur aš 
esu”. (R.L. BrukbergišCorneille 
recitata, žr. psl. 30 tp.) Arba: 

"Anglas jau nėra anglas (lordas), 
nes ir liberališkoji Amerika yra 
angliška" (tp).

O mūsų lietuvių, ortodoksai vis 
dar kartoja: kaip buvo iš pra
džios, taip bus ir visados.

Ir philosophia peren- 
n i s (amžinoji filosofija) šiandien 
plačiau, giliau suprantama: "Nė 
viena (filosofijos) sistema nėra 
atmetama, bet visos turi savo už
davinį istorijoje ir turi įeiti į ga
lutinę sintezę" (Skurpskelis, jr.), 
tad ją tą philosophia peren- 
nis, nei vieniems aklai ginti, 
nei kitiems aklai pulti.

Visi, ir, kaip matėme, neiš
skiriant L.D., pripažįsta laisvo 
apsisprendimo teisę kaip Lietu
vos laisvės pagrindą. Tad kovoki
me už tą teisę -- už liberalizmą, 
ir neleiskime intelektualinėms 
menkybėms jį nuvertinti. Orto
doksija tenai, Rytų pasaulyje, yra 
pati didžioji blogybė (dėl kurios 
kenčiame ir kuria skundžiamės), 

bet ir Vakarų pasaulyje ortodok
sijos dar yra daugiau, negu rei
kia.

Anot L.D., "Kas Lietuvai pavo
jingiau -- komunizmas ar rusi
nimas yra toks subtilus klausi
mas, kad..." (tame pačiame laiš
ke). T i k r a i, tas klausimas la
bai subtilus (plonybinis), bet, 
svarbiausia jis ne taip pastaty
tas, ne taip suformuluotas. Lie
tuvai ir lietuvybei svarbiausias 
pavojus yra ortodoksizmąs. 
Būdami ortodoksai, sentikiai, 
kietamaniai, "senose knygose pa
rašyta" žinovai, mes ir nutautė- 
sime ir ko gero, sukomunistėsi- 
me.

Kovokime su saviliaupsi- 
nimo kultu, anot Br. Railos, 
su selfglorifikacija, su mani a 
grandiosa, kuri daugiausia 

so hghl. so rig/d and oh,so ivfreshmg!
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mums kenkia,.neleisdama kritiš
kiau panagrinėti savąsias --tau
tines, religines ar pasaulėžiūri
nes--negeroves, ir kuri svetimuo
siuose sukelia antipatijų prieš 
mus. (Žr., pvz. TheGoldenHome 
and High School Encyclopedia, 
1961, kur Lietuva suniekinamai,o 
Latvija gana santūriai aprašyta). 
Ir savieji, ypač jaunimas Ame
rikoje, pamatę gilesnę tiesą, ne
gu "one side story", pajunta aks
tiną nusisukti nuo savųjų ir nu
plaukia nutautimo srove.

Minėtas katalikas liberalas 
Gabriel Marcei laikomas vil
ties filosofu, ir to vardo jis 
nusipelnė įtikinančiu dėmesio at
kreipimu į tai, kad kova visų 
su visais yra neįmanomas 
dalykas (ar tiesiog akla beproty
bė). Ortodoksizmas kelia kovą vi

sų su visais. Liberalų susikirti
mas su ortodoksais todėl ir yra 
toli gražu ne koks izoliuotas at
sitiktinis pasipriešinimas vieno 
konkretaus ortodokso pasireiški
mui. Kaip prieš kongresą, taip ir 
po jo tebėra opiai reikalingas 
energingas pasipriešinimas tam 
visų prieš visus kovos kurstymui, 
sklindančiam ne tik išortodoksiz 
mo korifėjų, bet ypač iš prie jų 
prisišliejančių riksmingų intelek- 
tualinių menkybių.

A.I.

* ATITRAUKTAS IŠ INDIJOS 
PASIENIO DIVIZIJAS RAUD. KI
NIJA permeta į Viet-Namą, kur 
tikisi daugiau atsiekti jau vyks
tančiame džiunglių kare, nei Indi
joje.

| A AlĖ RŪTA

Pirvos konkurse premijuotasis romanas

(24)
— Pranai, eik gi valgyt! — šaukiu, įkišusi galvą 

pro duris.
Jis nieko neatsako. Paskui užsikosi. Krankši, gar

galiuoja, net atsisėda besikankindamas. Prieinu artyn 
ir nestipriai padaužau kumščiu į nugarą.

— Ar užsirijai?
Pasižiūri į mane užraudusiomis, ašarų pilnomis 

akimis. Perblyškęs visas, lūpos melsvos ir perkreiptos, 
lyg jam kas skaudėtų.

— Tu sergi, Pranai.
— Atsitrauk, sene. Praeis. Tas prakeiktas kosu

lys.
Sako dusliu balsu. Pranas, ne Pranas. Lyg kitas 

žmogus. Kas jam pasidarė?
— Tai eik, nors užvalgyk kiek. Ir liepžiedžių už

pyliau. Girdėjau, kad kosi, šaltis. Fabrike gal pertrau
kė vėjas.

— Krūtinę labai skauda.
Tai pirmą kartą, kad Pranas skųstųsi! Per visą 

mūsų gyvenimą kartu. Nors niekada rimčiau nesirgo, 
bet ar tau peršalęs, ar pervargęs, ar kokie rūpesčiai, 
darbų kalnai — negirdėsi Barčio skundžiantis. Susi
keiks, pajuokaus, ranka numos. Jei labai koks didelis 
suspaudimas, tai užrėks su visais perkūnais ant šuns,

katės ar ant pirmo jam pasipainiojusio žmogaus, o 
paskui ir vėl gerumu, juokauja. Bet nesiskųs!

— Krūtinę skauda? Tai apsiklok šiltai, Pranuk. 
Aš tau į lovą liepžiedžius atnešiu.

— Velnias negriebs! — nustumdamas mano pa
duotą antklodę, Pranas sėdasi, abiejų rankų pirštus 
suleisdamas į susivėlusius plaukus, galvą pasidrasky- 
damas.

Ateina į virtuvę, valgo truputį, išgeria liepžiedžius. 
Tyli. Kosulys nustoja kankinęs: gal šilta arbata padėjo.

— O kažin, kad pas daktarą ... — nedrąsiai pra
sitariu.

Ir labai nustembu, kad Pranas mano pasiūlymui 
nepasipriešina.

— žiūrėsiu, — atsako tylom ir, įsižiūrėjęs pro 
langą, užsimąsto.

Naktį žentas labai kosėjo. Gerai, kad Pušinis na- 
meliuky tebemiega; o aš negalėjau pasilsėt, nors tu 
ką. Sudedu bluostą, pradedu grimzti į miegus, ogi vėl 
kad prasidės Prano kambary duslus kosulys, ilgas, lyg 
kokių dumplių tampymas, lyg malkų skėlimas, tai vėl 
čyravimas pjūklu ... Neduok, Dieve! Jeigu man klau
sytis taip sunku, kaip jam, vargšeliui, beiškosėti? Gal
vojau, gal ko šilto ant krūtinės uždėti. Jau buvau pri
pylusi karšto vandens bonką, bet Pranas nustūmė ma
no ranką ir tuoj užsnūdo. Išsikankinęs per naktį, išsi-’ 
buvęs. Palikau ramybėj.

Rytą atsikėliau — tylu. Viską apsiruošiau, Pušinį 
pavalgydinau, į lauką išleidau, kates, vištas, Tucį ap
žiūrėjau. Grįžusi- į r trobą, randu Marę jau išsipuošus, 
išsipusčius, kavą begeriant. Darbo eisianti jieškoti. Ki
tur.

— Persiprašyk bosą ir grįžk, kur buvai, — sakau 
švelniai.

Kur tau ji klausys! Užsikarščiuoja, ima verkšlen

dama bartis, kalbėti nei šį, nei tą. Nutylu. Tesižino! 
Ta rėksnė. Danguolė vis liepia jos neerzinti. Nagai niež
ti: kad papurtinčiau ją už plaukų! Bet neliečiu. Išeina, 
išskuba- į traukinį. Tegu. O” gal ir gaus mėgiamą darbą ? 
Gal tada apsiramins?

O kur gi Pranas? Išvažiavo į darbą, ar ne? Nu
jaučiu, kad neišvažiavo. Butų atėjęs į virtuvę kavos, 
būčiau dadžių girgždant išgirdusi. Nei indėlio vakar 
jam nepadariau, spėjau, kad į fabriką nevažiuos. Tegu 
pasiilsi. Nedaug darbo dienų jis per savo visą gyve
nimą tėra praleidęs. Jei į fabriką ir nevažiuodavo, tai 
dirbdavo farmoj.

Nueinu patylom į jo kambarį. Pažiūrėti, ar tebe
miega. Ogi lova tuščia! Tai, velniukas, jau atsikėlęs! 
Lyg rūpi, lyg ir linksma. Jeigu jau atsikėlė, tai jau
čiasi geriau. Per naktį gal ir perėjo. Pranas tau ilgai 
sirgs! Surišęs jo lovoj neišlaikytum! Einu į kiemą. 
Ogi Bartis dadžių jau iš garažo varosi.

— Tai į darbą, Pranuk ? O gal dar būtum pasil
sėjęs?

Pranas atsidaro langą, apsidairo po kiemą, tada 
žiūri ilgai į mane:

— Jau man gal mirtinoji. Važiuosiu pas daktarą. 
Krūtinę draskyte drasko, kvapo stinga.

Aš net prasižioju. Skruzdėlės nubėga nugara... 
Jaučiu, kad lūpos šąla. Jau dabar tai negerai. Jaučia 
mano širdis, kad nebegerai.

— Ogi... Gal Danguolės palauktum. Pabaigoj sa
vaitės atvažiuos. Gal ji'ką ....

Pranas nenorom susijuokia ir tik numoja ranka.
— Nesirūpink, sene. Pinigų turiu. Pažiūrėsim. Jei

gu nieko, tai rytoj į fabriką. Reikia pritempt iki pen
sijos. Tik pusmetis beliko.

— O jeigu kaip ...
(Bus daugiau)
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BOSTONE LANKĖSI MOKYKLOS DRAUGAI
Putnamo seselių rėmėjai, 

prieky su p. Kulbokiene, pa
kvietė į Bostoną Hartfordo Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
Teatro grupę, kuri gruodžio 2 d. 
So. Bostono Aukšt. mokyklos sa
lėj mums suvaidino Ludwigo Pui
dos 4 veiksmų komediją Mokyk
los draugus. Ne vienas tą veika
lą matėm Valst. Teatro scenoj 
Kaune, matėm jį ir tremtinių te
atre, vaidinamą Augsburge susi
spietusių aktorių. Nors komedi
jos autorius L. Fulda vadinamų 
amžinųjų problemų savo veikale 
neliečia, bet jame apstu pastovių 
gyvenimo apraiškų, kurių geras 
atkūrimas scenoj daro malonų įs - 
pūdį, sukelia nemaža juoko, žiū
rovą užkrečia gera nuotaika.

Hartforde, Conn., teatrinio dar
bo kibirkštėlė neužgęsta, nes ten 
vis dar tebėra dailus būrys nuo
širdžių lietuviškojo teatro mylė
tojų. Džiuginantis faktas, kad tie 
žmonės turi ne tik jausmą, vai
dybinius gabumus ir norą dirbti, 
bet ir parodo pastangų labai rim
tai į teatrinį darbą žiūrėti. Su 
hartfordiškiais vaidintojais porą 
gerų spektaklių paruošė rež. Ip. 
Tv.irbutas, kurio sveikata ne
leidžia į tą veiklą aktyviau įsi
jungti.

Fuldos Mokyklos draugams pa
statyti apkalbama Hartfordo Te
atro grupė pasikvietė akt. Vitalį 
Žukauską. Savaime supranta
ma, kai profesionalo patyrimas 
į ^cenos darbą įjungiamas, tai ir 
vaidinimo meninio lygio kreditai 
pakyla.

Vitalis Žukauskas --neramiir 
kūrybinga dvasia. Kaip talentin
gas aktorius, su polinkiu į komiš
kąjį amplua, jis pasireiškė Valst. 
Dramos Teatro scenoj Kaune. 
Kurį laiką vaidybos meną, jis stu
dijavo Vienoj. Atvykęs į JAV, tuos 
pačius mokslus jis gilino Indianos 
universitete. Šiuo metu Vit. Žu
kauskas studijuoja režisūros me
ną, viename New Yorko Teatro 
institute. Greta to, mūsų koloni
jose jis jau yra populiarus, kaip 
"Vieno žmogaus teatras". įsigili
nęs į teatro meno studijas, Vita
lis pats, niekeno neremiamas ir 
neskatinamas, įsikinkė į sunkų 
darbą -- jis darosi labai kruoš- 
tus ir uolus mūsų teatrinės me
džiagos rinkėjas, mūsų teatroto - 
gas. Šiom dienom man-teko ma
tyti jo rinkinius , kurie liet, te
atro istorijai jau dabar yra 
didelė vertybė. Todėl, kai nese
niai Dirvoj jis kėlė klausimą, 
kodėl Kultūros kongreso rengė
jai išjungė iš kongreso teatrą, 
tą tikrai galingą kultūrinio gyve
nimo veiksnį, aš jo rūpestį su
pratau ir dabar negaliu to rūpes
čio neremti.

Vit. Žukausko ryžtas ilgą eilę 
savaitgalių keliauti iš Nevv Yorko 
į Hartfordą, Conn. ten statyti Mo
kyklos draugus ir skiepyti žmo
nėms savojo teatro meilę, man 
rodosi, ir pačiu prašmatniausiu 
pagyrimu nėra įvertinamas. Mes 
turime būti jam dėkingi ir tik 
džiaugtis, kad savo gretose dar 
nestokojame tokių teatrinio dar
bo entuziastų.

L. Fuldos Mokyklos draugai, 
kaip režisūrinis Vit. Žukausko 
darbas, yra atliktas rūpestingai

Užsakykite Dirvą savo draugams ir pažįsta
miems, artimoms ir tolimoms giminėms. Tai bus 
viena gražiausią Kalėdą dovaną!

Patirtis rodo, kad yra daug lietuviškų šeimų, 
mielai norinčių skaityti lietuvišką laikraštį, bet 
dėl materijalinių sąlygų nepajėgiančių jį užsisa
kyti. Kodėl nesuteikti jiems to džiaugsmo?

Nieko nedelsdami užpildykite žemiau dedamą 
atkarpą ir suteikite Kalėdų džiaugsmą savo arti
mam — tokiu paprastu, bet nuoširdžiu būdu.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

Siųsdamas $10.00, prašau siųsti Dirvą 1 
metams:

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

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

Y> metų Dirva
kainuoja $6.00.

(užsakytojas)

St. Santvaras

ir sąžiningai. Lankstesnė vaidy
binė medžiaga regimai jo ranko
se tirpo, todėl iš tos medžiagos 
jis atkūrė gyvus ir ryškius ko
medijos charakterius. Kiekvienoj 
teatro mylėtojų trupėj pasitaiko 
pirmų žingsnių, varžymosi, neį- 
gudimo ir drovumo. Turi tų"pra
dų" ir Hartfordo teatrinė trupė, 
bet ir šiuo atveju Vit. Žukauskas 
padarė tiek daug, kiek įgudęs re
žisierius gali padaryti. Aplamai 
jo parengtas spektaklis yra vien
tisas, jo ritmai raiškūs ir gyvi, 
ansamblis darnus -- nei vienas 
vaidintojas iš kitų tarpo perdaug 
neišlindo, nei vienas į dugną ne
nugrimzdo.

Pagrindinį Mokyklos draugų 
branduolį sudaro keturi vyrai, 
savo tarpe pasižadėję viengun
giauti. Komedija prasideda tą mo
mentą, kai vienas jų ateina drau
gui pranešti, kad jis susižadėjo...

Tos ketveriukės Martiną vai
dino Juozas Ruškys, Hagedor- 
ną Vytautas Zdanys, Winklerį, 
vietoj sunegalavusio ar kitų var
gų ištikto Vyt. Trečioko -- Vit. 
Žukauskas, Scholtzą Petras 
Simanauskas. Kiekvienas jų 
savo vaidmenį suprato ir gerai 
vaidino, kiekvienas jautė ir an
samblio reikšmę. Net Vit. Žu
kauskas "apkarpė" savo vaidybi
nę techniką, kad neprasimuštų į 
premjerius.

Liudvikas Fulda moterims ne
buvo gailestingas. Martino sek
retorė, kurią vaidino Eug.Geno- 
vaitė Šliogerienė, pąvaizduo- 
ta tokia moterim, kuri savo darb
davį viengungį tuoj kiaurai per
žvelgė ir gudria taktika jį prive
dė prie to, kad jis paprašė jos 
rankos. Hagedorno žmona, vai-

Lietuviškojo gyvenimo nuotaikos
E . Č

Atvykę į šį kraštą radom įs
teigtų daug tautinių klubų, pa
statytų namų lietuviškiems pa
rengimams, susirinkimams ir 
iškilmingoms šventėms ruošti. 
Mes dar tą skaičių papildėme 
savo iniciatyva įsigydami kito
kio pobūdžio, namų, daugumoj be 
baro, nors tai apsunkina jų iš
laikymą, bet jie vis dar egzis
tuoja.

Yra miestų, kur lietuviai turi 
net keletą nuosavų namų -- klu
bų su įvairaus didumo salėmis, 
tačiau, kai reikia ruošti kokią 
kultūrinę pramogą ,-visvien tenka 
prašyti kampo pas svetimuosius.

Kodėl? -- skaitytojas paklaus. 
Kodėl nesilaikome mūsų tautinio 
šūkio -- savi pas savus?

Šį kartą ilgiau sustokim prie 
didžiojo New Yorko, kur lietuvių 
organizacijos nuo seno turi įsi
giję keletą namų. Ir jau ne kar
tą buvo sudaryti komitetai dar 
vienus įsigyti, tikrai naudingus 
vispusiškai namus, Tačiau, pra
ėjo 10 metų, o tų planų įgyvendi
nimo vis nėra. Kartais palaikome 
savuosius, o kartais ieškodami 

dinta Izabelės Simanauskie- 
nės,' stačiokė ir prasčiokė. Sun. 
ki savo vyrui, sunki ir naujiems 
draugams. Ponia Winkler, kurios 
vaidmenį atliko Jadvyga Nava- 
saitienė, yra pasipūtėlė, su 
panieka žiūrinti į savo vyro drau
gų žmonas, niekinanti ir jo drau
gus. Regina Stirbytė vaidino 
Scholtzo žmoną. Tai trapi, bet 
isteriška ir pletkus mėgstanti 
gražuolė. Reikia tarti, kad mo-- 
terys į savo nesimpatingus vaid
menis įsijautė ir kiekviena, pa
gal savo išgales, neblogai tas ro
les atliko.

Simpatingas, truputį į Kaizerį 
Wilhelmą II panašus, buvo Mar
tino ištikimas tarnas Steponas. 
Tokį tarną mums vaidino Matas 
Palubinskas.

Mokyklos draugų dailininkė, 
padariusi jaukias vaidinimo de
koracijas -- Marija Žukaus
kienė. Rež. pad. -- Juozas 
Raškys, Stalius -- Ant. Am
brasas, elektrikas - - Vyt. 
R a š k e-v i č i u s.

Bostono lietuviai vaidinimo, 
matyt, buvo pasiilgę, todėl jų 
prisirinko apypilnė didžiulė sa
lė. Galimas dalykas, iš to liks 
šiokia tokia nauda ir geriems 
Putnamo seselių sumanymams 
-- šiuo atveju jaunimo stovyklos 
statybai. Tą seselių sumanymą 
savo žody, pasakytame pertrau
kos metu, parėmė ir prel. Pr. 
Juras.

Hartfordo liet, vaidintojai po 
vaidinimo buvo gražiai pavaišin
ti Žičkų namuose, Dorchestery 
Mass. Bostono Dramos sambū
rio vardu čia svečius pasveiki
no ir jų "nepelningas" pastangas 
pagyrė Ant. Gustaitis. Gaila, 
vaišėse nedalyvavo Žukauskai, pa - 
skubom išvykę Nevv Yorkan. Bos - 
toniškiams dėkojo P. Simanaus^ 
kas.

ekienė

iškilesnės nuotaikos, malonesnės 
šventiškos aplinkos, atiduodam 
savo pinigus svetimiems. Ir tik 
todėl, kad jų salės meniškiau 
įrengtos, švariau išlaikomos, su
daro jaukią atmosferą.

Nejaugi mes neturime estetinio 
skonio įrengimui, nemokame pa
laikyti švaros, tvarkos ir savo 
organizacijų namus negalime 
pritaikyti naujiems reikalavi
mams, atseit, sumoderninti, nes 
daugelis iš jų nestokoja tam rei
kalui lėšų, reikia.tik iniciatyvos, 
naujos dvasios, jaunų jėgų į tų 
klubų narių eiles. Kad ir visą 
eilę dar tokių namų prisipirk- 
sim, jei taip tesistengsim išlai
kyti, nesidžiaugsim jais nei mes 
nei mūsų jaunimas.

Kalbant apie "savi pas savus", 
tenka betgi priminti, kad nors 
mūsų lietuviškos salės patrauk
lumu nepasižymi, bet kainą nus
tato ne mažesnę, kaip ir pado
riam viešbutyje su veidrodžių 
sienom, minkštais kilimais ir ge
ru patarnavimu. Gi mūsiškiuose 
net ir vestuvių puotose maistas 
patiekiamas popieriniuose induo
se ir aptarnavimas, vieno salės 
šeimininko žodžiais tariant, "tik 
rėkite, gausite visko". Tačiau ir 
gerai išlavintą balsą turint ne
sinori rėkti, nes maisto paruo
šimas, jo kokybė ir padavimas 
svečiui apetito nekelia.

Kada savi nenoriai palaiko sa
vuosius, šeimininkai turėtų ne ki
tus kaltinti, bet pirma priežasčių 
ieškoti savyje. Tos pačios ydos 
vyrauja prekyboje ir kitose dar
bo srityse.

Nepaslaptis, kad lietuvių vai
kai yra labai gabūs ir darbštūs, 
nes be darbštumo ir talentai žū
tų. Tuo džiaugiamės, o ypatingai 
tada, kai tas jaunuolis ir gabus ir 
susipratęs lietuvis.

— Mano sūnus po dviejų metų 
grįžęs iš kariuomenės atostogų, 
nustebino mus puikiausia savo 
lietuvių kalba, nes per tą laiką 
jam neteko su nieku gimtąja kal
ba kalbėti, manėme, kad bus jau 
visai pamiršęs, -- aiškino lai
minga motina.

— Kaip tu išmokai, -- paklau
sėme jį.

— Na gi kasdieną kalbėjau po
terius, -- atsakė sūnus.

Jis nepaprastai aukštas pa
reigas eina kariuomenėj, net kuo
pos vado, todėl ir pasiliks nuola
tiniu tarnautoju, nors pasiruošęs

AKIMIRKOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Bronys Raila

Čiurlionio "isaiskinimos”
Ar pažįstame Čiurlionį? Ar suprantame tą, 

kurį daugelis iš mūsų vadina šio šimtmečio 
pradžios didžiausiu Lietuvos kūrybiniu geni
jumi?

Pažįstame jį beveik kiekvienas ir suprantame 
dažnas. Lietuviui kažkaip neįmanoma nesuprasti 
Čiurlionio, ypač šiandien. O ir anuomet, prieš 
50-60 metų, kai jis išstatydavo savo kūrinius 
Vilniaus ar Kauno lietuvių meno parodose, nors 
retas kas galėjo sakytis Čiurlionio kūrybą su
pratęs, tačiau visi iš karto pa jus d a vo, kad tai 
darbai nuostabaus ir didelio dailininko, mįslingo, 
bet įdomaus, gilaus ir savo, labai labai lietuviš
ko. Kai visi didieji meno novatoriai dažnai būna 
apmėtomi paniekos ir pasityčiojimo akmenimis, 
-- Čiurlionis beveik iš karto susilaukė pagar
bos ir meilės.

O jo supratimas atėjo kiek vėliau. Ir išsilais - 
vinusi Lietuva beveik neturėjo abejonių dėl Čiur
lionio genijaus. Už didelius pinigus vyriausybė 
išpirko jo paveikslus iš našlės Sofijos Čiurlio
nienės, gražioje Kauno Žaliakalnio vietoje pa
statė jiems rūmus, pavadintus Čiurlionio Ga
lerija, ir teikė lėšų išlaikyti priežiūros perso
nalui.

Bet pažintą, ir suprastą, ir atrastą Čiurlio
nį vis dar teko aiškinti. Ir teks dar ilgai, nes 
jo meno kūrybos aiškinimams nėra galo. Kiek
vienas tikrai didelis meno kūrinys naujų gene
racijų vis būna iš naujo, giliau ir kitaip aiški
namas.

Amerikos lietuvių spaudoje dažnokai gauna
me paskaityti straipsnių, populiarizuojančių ir 
aiškinančių tai vieną, tai kitą dailininko paveiks
lą. Pvz., gana įdomiai ?rieš keletą metų straips
nių serijoje tai darė dail. Žeromskis. Gi estas 
Aleksis Rannitas sukūrė apiečiurlionį savo ori
ginalią teoriją, kaip apie abstraktinio meno pra
dininką, ir paskaitomis meno kritikų kongresuo
se naudingai iš naujo iškėlė lietuviško genijaus 
vardą Vakarų pasaulyje.

Man taip pat yra labai patikę, nors niekur ne
užrašyti žodiniai aiškinimai, kurių girdėdavau 
Kaune, atsilankęs į Čiurlionio galeriją. Kartą 
paveikslus žiūrėjome drauge su dail. A. Rukš- 
tele. Šis realistas, kontraversinis dailininkas, 
kurį daugelis šiandien niekina ir kurio paveiks
lus daugelis eilinių žiūrovų perka, retu gilumu, 
plačiu akiračiu ir talentu man yra aiškinęs Čiur
lionio kūrinių prasmę ir techniką.

Bet gal nieko perdaug neįžeisiu prisipažinda
mas, kad man pats įdomiausias Čiurlionio dailės 
kūrybos aiškintojas buvo dail. Petras Tarabilda. 
Mano žmona, Petras ir aš sykį drauge ištisą 
dieną praleidome Galerijoje. Prie čiurlioniškos 
temos vėliau grįždavome Paryžiuje, kur Tara
bilda prieš karą metus buvojo. Tai buvo nepa
keičiamas ir neprilygstamas specialistas at
skleisti Čiurlionio kūrybos mistinei pusei. Gal 
dėl to, kad Tarabilda mėgo ir gilinosi į indų 
filosofiją, o Paryžiuje jis buvo tiek paskendęs 
jogų moksluose, jog atrodė tai jau siekė pavo
jingo laipsnio: dar žingsnis toliau, ir buvo gali
ma bijotis, kad dailininko galvoje atsilaisvins 
visi sraigtai...

Už tat gal jis taip gerai ir mokėjo išaiškinti 
"beprotišką" Čiurlionio kūrybą...

Dailininko mirties 50 metų sukaktuvių proga 
Čiurlionio kūrybą iš naujo išaiškinti užsimojo ir 
sovietinės Lietuvos kultūrinis politrukas Anta
nas Venclova. Sovietų valstybinė "grožinės lite
ratūros leidykla" Vilniuje pernai išleido 32Čiur- 
lionio reprodukcijų puošnoką albumą ir pridėjo 
A. Venclovos aiškinimų įvadą net keturiomis kal
bomis: lietuviškai, žinoma, rusiškai, dar angliš
kai ir prancūziškai. Tai rodo, kad šis leidinys 
buvo skirtas užsieniui.

Pats albumas gėdos nedaro. Spaustas buvusio
je Spindulio spaustuvėje Kaune, berods dar se
nomis "buržuazinėmis" anos mūsų valstybinės 
spaustuvės mašinomis. Tačiau spaudos techni
koje šie laikai, ypač vakarietiški laikai ir spau
dos standartai sovietų ne tik nepralenkti, bet vis 
dar ir nepavyti. Reprodukcijos blankokos.palšo- 
kos, vos vos vidutiniškai sudorotos, žiauriai 
skriaudžiančios dailininko originalus.

buvo mokytojo profesijai, --kal
bėjo motina.

Kaip kariškiui, sakau, jam la
bai tiktų Laisvės Kovų Dainos 
knyga Kalėdų dovanai, jam būtų 
įdomu susipažinti ir su lietuvių 
laisvės kovomis. Deja, mylinti 
motina apgailestavo, kad jis labai 
užimtas, turi daug ruoštis karje
rai ir nelieka laiko lietuviškai 
knygai. Mamytė patenkinta sū
naus mokėjimu lietuvių kalbos 
neišeinant iš poterių žodingumo 
ribų.

Bet štai, nesenai sutinku vieną 
tėvą, kurio sūnus taip gi kariuo
menėj , net kapitono laipsnyje, ir 
chemijos daktaras, mano paklaus 
tas, kur skuba, atsakė:

-- Netoli Kalėdos, bėgu pirkti 
vaikams lietuviškų knygų, plokš
telių dovanoms, nes gyvenu toli 
nuo lietuvių, užmirš kalbėti ir 
nutols nuo tautinio gyvenimo pul
so. Prenumeruoju jiems (sūnui 
ir marčiai) ir keletą laikraščių, 
už kuriuos pradžioj pyko, nors 
ir mano apmokėtus, bet vėliau 
patiko ir ęlabar patys mielai pre
numeruoja, -- baigė tėvas.

O Venclovos aiškinimai? Daug kur jie perpus 
su bėda ir išdėstyti taip, kaip apie Čiurlionio 
kūrybą dėstytų kiekvienas tapybos problemų di
letantas. Amerikoje mes keli tuzinai literatų bei 
žurnalistų panašaus lygmens komentarus be var
go parašytume.

Tačiau buvo įdomu pasekti, kaip sovietai pri
ima Čiurlionį - dailininką, kuris savo meno for
momis ir idėjomis diametraliai priešingas bol
ševikinei pasaulėžiūrai.

Paaiškėja, kad bolševizmas dabar sutinka "pa
sisavinti" Čiurlionį, atmesdamas visą jo esmę 
(ir, žinoma, į albumą neįtraukdamas paveikslo 
su Lietuvos Vytimi!) ir patogiai išvedžiodamas, 
kad Čiurlionis, vienas iš individualiausių mūsų 
dailininkų, buvęs "lietuvių liaudies talento su- 
žėrėjimas"... '

Aprašęs Čiurlionio biografiją ir kai kuriuos 
paveikslus, Venclova, kaip įprasta, deda pastan
gas, biržiškiškai tariant, "supaškūdyti" Čiurlio
nį. Tokių davinių iš dailininko gyvenimo sunku 
buvo rasti, bet politrukas kruopščiai jų ieško. 
Pvz., anot Venclovos "ne mažesnį įspūdį kaip 
Lietuvos gamta M.K. Čiurlioniui padarė ir Kau
kazas"! Kaipgi, -- reikėjo juk įsiteikti Sovietijos 
gamtai! Visi žinom, kad niekas Čiurlioniui neda
rė gilesnio įspūdžio, kaip Druskininkai, panemu
nės, Vilniaus apylinkės.

Arba vėl: Čiurlionis negalėdamas įsikurti ir 
"nesuprastas" Vilniuje, persikelia į Peterburgą, 
t.y. dabartinį Leningradą, kur jis, supraskim, 
"įsikūrė" ir buvo "suprastas" rusų. Venclova dar 
primena: -- lygiai kaip Adomas Mickevičius, 
"nepripažintas" savo gimtinėje, buvo "broliškai 
priimtas rusų poetų su A. Puškinu priešakyje"! 
Nė žodžio apie tai, kad Čiurlionis kaip tik aš
triausiai badavo svetingame Peterburge ir 
mirštamai ten susirgo.- Ir nė žodžio apie tai, kad 
caro policija ir teisėjai jėga ištrėmė A. Micke
vičių iš Lietuvos, kur jis buvo visų pripažintas ir 
mylimas, ir tas tremtinys tik laukė progos, kol 
galėjo išbėgti iš Rusijos į laisvesnius Vakarus.

Pagaliau, be nuostolių nutylėkime paiką Ven
clovos batlaižiavimą "didiesiems,broliams" sa
vo teigimu, kad romantinę Čiurlionio kūrybą su
pratęs ir įvertinęs tik burliokų genijus Maksi
mas Gorkis, o tuo tarpu "daugelis buržuazinių 
lietuvių meno kritikų piktinosi M.K. Čiurlionio 
kūrybos nesuprantamumu"!...

Pagrindinė Venclovos įvado išvada tokia: "M. 
K. Čiurlionio kūryba šiandien, kada mūsų dailė, 
kaip ir visas menas, turi kilnų uždavinį--auklė
ti komunizmo epochos žmogų, lieka didelės ver
tės žmogiškosios kūrybinės minties ir jos pas
tangų dokumentas". Ši absurdiška išvada tiksliai 
išversta rusų kalbon, bet į anglų ir prancūzų kal
bas nebepajėgta pažodžiui išversti.

Čiurlionio "žmogiškosios kūrybinės minties 
dokumento" epocha, anot Venclovos, esanti pa
sibaigusi, bet jo grožis ir fantazija, šilima ir 
žmoniškumas esą reikalingi ir komunistinės 
epochos žmonėms. Ir taip politrukas absurdiš
kai mėgina prijungti Čiurlionį misijai "auklėti 
komunistinės epochos žmogui"!

Rankos ir širdys, kurios spausdino Čiurlionio 
kūrinių albumą, rūpinosi jo išleidimu ir kurios 
skleidė knygą lietuvių visuomenėje, esu tikras, 
turėjo džiaugsmo, kad pasitaikė proga nors to
kiu būdu sovietinės okupacijos niūriose sutemo
se paskleisti tyriausio ir lietuviškiausio mūsų 
tautos genijaus kūrybos ir dvasios atodūsius. 
Nes jau perdaug slogu alsuoti tarp sovietinių 
balvonų, kolūkių, arklininkų, "socialistinio re
alizmo" ir kompartijos propagandos plakatų 
"meno".

Gi Venclovos politrukiški mėginimai įtrauk
ti Čiurlionį į rusišką aplinką ir į "komunizmo 
epochos žmogaus ugdymą" mums visiems te
gali sukelti tik pasipiktinimą ir pasibiaurėjimą, 
jeigu kam nebepakaktų šypsenos.

Džeržinskio, Stalino, Chruščiovo ir NKVD 
epocha niekur ir niekada neturėjo nieko bendra 
su M.K. Čiurlionio lietuviškomis pasakomis ir 
fantazijomis. Nieko bendra net ir su jo "žalčių 
sonatomis"...

Tai sektinas lietuvio tėvo pa
vyzdys, norint, kad mūsų jaunoji 
karta žengtų garbingu tikruoju 
tautiniu keliu. Mūsų dejavimas, 
aimanos dėl vaikų nutautėjimo 
nieko nepadės, jei savo centą bran
ginsime labiau už vaikų ir tautos 
ateitį, ką labai teisingai apibudi
no jauna akademike iš Kolumbi
jos, kur lietuviai labai gražiai 
įsikūrę, moterys ne tik neina už
darbiauti, bet ir po kelius tarnus 
laiko. Būdamos laisvesnės daž
nai savitarpy bendrauja nuolat 
dejuodamos, kad jų vaikai nutau- 
tės. Tačiau, tiktai dejuoja ir kor
tomis lošia, vietoje imtis žygių 
nutautėjimui užkirsti kelią: orga. 
nizuoti vaikų darželius, jaunųjų 
org-jasf mokyti vaikus lietuviškų 
dainų, tautinių šokių ir kita, nes 
tai daugumoj inteligentės mote
rys.

Gyvenimo patyrimas rodo, kad 
vis dėl to, tėvų pastangos turi di
džiausios įtakos vaikų išlikimui 
lietuviais.

-- Mama, šiandien laimingiau
sia mano gyvenime diena, --iš
girdau malonų balsą viduryje sa

lės. Tai D. Matonytė Korp! Neo- 
Lithuania iškilmėse, ką tik pakel
ta į seniores, jaunatvišku džiaugs 
mu pribėgusi prie mamytės.aiš
kina jai šio vakaro jautrius išgy
venimus.

Ji ne viena buvo tą nepamirš
tamą vakarą, lapkr. 10 d. į New 
Yorką iš Philadelphijos atvykusi. 
Jų buvo visa grupė, kuriuos su
artino ir sujungė bendri organi
zaciniai tikslai, bendros tradici
jos ir jie pasižadėjo eiti savo 
tautos pirmtakų vadų keliais, ku
rie nugalėję ne vieną pavojų, ne
nuilstamai pirmieji ir toliau ėjo. 
Jų tarpe ir Korp! Neo-Lithuania 
garbės narys Tumas - Vaižgan
tas, kuris draugišku žodžiu savo 
raštais akademiniam jaunimui 
nuolat kartojo, kad jie visus dar
bus, visus savo siekius ir asme
ninį gyvenimą grįstų tautiškumu, 
kurį sudaro: gyvoji kalba, tautos 
dvasia, jos nuotaika, istorinės 
tradicijos. Ir visa tai, anot jo, da
ro jaunimą įstabiais savo tautos 
vaikais ir jungia jaunuolius į vie
ną bendrą tikslą -- kovai už savo 
tėvynės laisvę.
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DEATH NOTICES
DE LUCA

De Luca, Delfiną, beloved wife of 
late Nazzareno, beloved mother of 
Elsie Marzano, Mrs. Amelia Sta- 
bene, Mrs. Lucy Catullo, grand- 
mother and * great grandmother. 
Friends received 2-10 P. M. Mon- 
day at MAHER FUNERAL HOME, 
10219 Woodland Avenue. Services 
Tuesday at 9:30 at Our Lady Of 
Mt. Carmel_ Church. Interment Cal- 
vary Cemetery. Arrangements by 
Fioretto Funeral Service.

DRECHSLER
Drechsler, Louise, beloved wife of 
August, mother of Henry, grand
mother of Ralph, Dennis, sister of 
Hans Wiedeann, Helena Bobzien, 
Dec. 5, 1962. Late res. 1870 E.
225 St., Euclid. Family will receive 
friends at BRICKMAN & SONS 
EUCLID FUNERAL HOME, 21900 
Euclid Avė. 7-10 P. M. Thurs. 2-4 
& 7-10 P. M. Fri. Services Sat., 
Dec. 8, at The Funeral Home 1 1 
A. M. Interment White Haven 
Cemetery.

FABRY
Fabry, Frank, beloved son of Jo
seph, late Elizeabeth (nee Rabatin), 
brother of Stephen, Mary Lucko, & 
Joseph. Family will receive friends 
7-10 P. M. Tues. 2-4 & 7-10 P. M. 
Wednesday at The BRICKMAN & 
SONS EUCLID FUNERAL HOME, 
21900 Euclid Avė. Funeral mass 
Dec. 6, at St. Christines Church at 
9:00 A. M. Interment Calvary 
Cemetery.

JENSEN
Jensen, Sue (nee Hannibal), be
loved wife of the late Charles, mo
ther of La Verone Bahr, Donald C., 
and grandmother of 5. Sister of 
Ovida Gerhardt, Esther Johnson, 
Enda Jonės, Signe Blandhard & 
Ferd. Dec. 1, 1962. Family will
receive friends 2-4 & 7-10 Mon. & 
Tues. at Brickman & Sons Euclid 
Funeral Home, 21900 Euclid Avė., 

where services will’ be held Wednes- 
day, Dec. 5, 1962 at 1:00 P. M.

(141, 142, 143)

KELBACH
Kelbach, Elizeabeth, beloved wife 
the late Martin, mother of Mrs. 
Elizeabdth Hammer, step-mother of 
Lawerence. Dec. 8, 1962. Late res. 
7708 Aberdeen Avė. Family will 
receive friends at BRICKMAN & 
SONS SUPERIOR FUNERAL HOME 
7208 Superior. Avė. from 7-9 P. M. 
Sunday, 2-4 & 7-9 P. M. Monday. 
Funeral mass Tuesday, Dec. II, at 
St. Francis Church at 9:30 A. M. 
Interment Calvary Cemetery.

LONGSTRETH
Longstreth, Louise, beloved sister 
of Sabine Mullory, Dec. 8, 1962.
Family will receive friends 2-4 & 
7-10 P. M. Monday, Dec. 11, at 
BRICKMAN & SONS SUPERIOR 
FUNERAL HOME, 7208 Superior. 
Funeral mass Tues., Dec. 11, at 
Our Lady Of Fatima Church at 
9:00 A. M. Intermeijt St. John 
Cemetery. (143, 144)

NUTTER
Nutter, Joseph C., beloved husband 
of Geraloine, father of Joseph C. jr. 
Dec. 6, late residence 24381 Mavec, 
Euclid. Family will receive friends 
2-4 & 7-10 P. M. Fri. at THE 
BRICKMAN & SONS EUCLID FUN
ERAL HOME, 21900 Euclid Avė. 
Services at Interment at Elkins, 
West Virginia, Sunday, December 
9, 1962.

PETROCHIC
Pętrochic, Frank, beloved husband 
of Mary (nee Skuba), father of 
Thomas & Barbara. Brother of 
Antonia Rupnik, Josephine Pogine- 
tus, Dec. 5, late residence, 23 180 
Gay Avė., Euclid. Family will rec
eive friends at The BR1CKMANS & 
SON EUCLID FUNERAL HOME, 
21900 Euclid, 7-10 Wed. 2-4 & 
7-10 P. M. Thurs. Funeral mass 
Dec. 7, at St. Robert Bellemaine at 
10:00 A. M. Interment Ali Souls 
Cemetery.

HELP WANTED FEMALE

5937 Mayfield Road 
(Opp. May land Theatre) 
opbning for Experienced

WAITRESSES
Day or Night Shift. 

Apply in Person.

MANNER’S BIG BOY
Restaurant

(143, 144, 145)

WAITRESSES
Full or part-time work close to 
your home. Excellent salary plūs 
tips and benefits. Openings on 
East and West Side.

Apply at Office:
West 25th and Detroit 

or any of our
East Side Shops

Royal Castle
(143, 144, 145)

DIRVA METAMS
TIK $1O. OO

HELP WANTED MALĖ

MECHANICS
Mušt have heavy-duty truck 
repair experience, be willing 
to work any shift and have 
own tools.

WHITE MOTOR 
COMPANY

842 E. 79 St.
An equal opportunity 

employer
(142, 143 144)

Restaurant Manager 
Trainees

Fastest growing chain needs 
ambitious men who are in- 
terested in becoming man- 
agers & assistant manageų 
modest starting salary, būt 
earnings up to $7200 after 
short training period. We 
offer steady employment. 
And can place you in a shop 
elose to your home.

Apply at Office:
West 25th and Detroit 

or any of our 
East Side Shops

Royal Castle

Paraginki! savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ

Help Wanted Malė

TOOL MAKERS 
LATHE operators.

, Ali Benefits, Steady day 
work. Apply Mornings only.

GLENRIDGE MACHINE 
COMPANY

4185 Glenridge 
(off Green)

House for Sale
SHAKERW00D
19204 JLandbury

Early American, 3 bedrooms, patio 
porch with store room, semi-finished 
basement, storm windows, fully land- 
scaped. Near transit. VAN AKEN 
Shopping Center, Schools, Churches. 
Reasonably Priced.

WY 1-2906
(142, 143)

NEWBŪRH HGTS 4024 E. 26. By 
Owner. (2) 4 Room suite. (2) 4
Room suite. Private Bath, gas furn- 
ace. Mušt sacrifice. $15,400. Phone 
883-9856 — after 6 P. M. IM 7-7080.

HOUSE FOR SALE

3 YRS. ONLY $16,900
This Insurance Ranch, on over 1 acre 
features 3 bedrooms, attached garage, 
low taxes, street floor utility room, 
Convenient Kirtland Location.

DELORES KNOWLTON
WILLISON MILLS S. O.M. HI 9-5080

(143, 144)

WEST 102, OFF THRUSH
5-room bungalow, fully carpeted, 
storins arid screens, close to trans- 
portation. Vacant, movė right in. 
$1000.00 Down.

LAKESIDE REALTY
CH 1-6988 SH 1-5002

(142, 143, 144)

Nėra iškalbingesnes dovanos
... kaip Kalėdų dovana telefono patarnavimu. 
Ohio Bell šiuo metu siūlo įvairias švenčių dova
noms idėjas saviems namams .. . Įskaitant mielų, 
mažų Princess, telefonų su apsišviečiančiomis 
skaitlinėmis (kaip aukščiau parodyta). Pridėti
niai telefonai visuomet mielos ir laukiamos do

patarnavimų... pramatęs iš kambario į kambarį susisieki
mų pridėtinio telefono patogumais. Specialus įrengimas lei
džia susikalbėti iš bet kurios vietos namuose su prie įėjimo

vanos, nes jie moderniški, patogūs ir ištaigingi. Patogus 
Į-r—s—i sieninis telefonas ir įprastas stalinis telefonas yra 

taip pat labai populiarūs ... kiekvienas jų spalvo
tas . .. Kiekvienas malonu įsigyti. Ta
čiau ypatingam namo patogumui, Ka
lėdos suteikia tarp kambarinį telefono

durų esančiais.-. . patogu, kai esi vienas ar la
bai užimtas. O jei norit tikrai ko nors ypatin
go, dovanokite varpų skambesį, naujausių te
lefono šaukimų maloniu šventišku būdu ...
maloniu priminimu Kalėdinio sezono per ištisus metus. Tele
foninio patarnavimo dovanos yra jaudinančios ir apgalvo
tos ... ii1 tinkančios biudžetui. Tikrai, jokia dovana nėra tiek 
iškalbinga. Taigi, skambinkite Ohio Bell nedelsiant ir dary- 
kitę jūsų Kalėdinius pirkinius ... telefonu.

OHIO BELL 
complete communications 

for home • business • community

House for Sale

NEW BRICK 2 — FAMILY 
HOMES

Open 1 till dark 
in Euclid 27460 Tungsten 
Rd. East of 260 St. We can 
not describe these to you, 
you are invited to visit 
these homes & see ąuality 
ęonstruction for your self.

Individual $17,700 
6-6 duplex $34,900

Modern Iow cost living
New splid levels — 3 bed
rooms, lf/2 attached garage, 
carpeting, storms & screens 
& incenerator, $17,995.

UPSON REALTY 
open 7-9 p. m.

499 E. 260 RE 1-1070

2 FAMILY BRICK
6-5 room suite, recreation room.
4 car garage, near schools & 
transportation.

4 SUITER
2 bedroom suite, fully occuppied, 
good rentai. A-rea priced for 
quick sale. To sėli or to buy give 
Craig a call.

CRAIG REALTY
TU 4-1700

5600 DALEW00D
3 bedroom, 1% car garage, nice size living room & modern 
kitchen, lavatory & shower in basement, aluminum storms 
& screens, carpeting including. Newly decorated, $14,900 can 
be bought on land contract, $500.00 down.
We have many other fine houses in other locations.

A. SIEGLER & SONS
5117 Lee Rd. MO 2-7300

HOUSE FOR SALE

HIGH INCOME — CLlFTON
Lakewood double. Will sėli or 
trade . 5-6-4rRoom suites, large 
kitckens, with breakfast nook, 
large bedrooms, good storage, 
2-car garage. Low 20”s mušt 
see at redųęed price. Mr. Cadot

GEORGE H. FREELAND 
REALTY INC.

19120 Detroit ED 1-3838
Evfe. AG 1-5983

DIRVOJE GAUNAMOS
— ir galima užsisakyti paš

tu — šios knygos:
Lithuania — Land of

Heroes  ....................$4.75
Leave Your Tears in

Moscow ..................$3.95
R. Spalis — Ant Ribos $5.00 
Br. Raila — Tamsiausia

prieš Aušrą ........... $5.00
Br. Raila — Iš paskendusio

pasaulio .........  $5.00
J. Gliaudos — Ikaro

Sonata.......................2.00

Visa eilė kitų Draugo, 
Karvelio, Terros, Nidos iš
leistų knygų.

Teiraukitės — knygų rei
kalu suteiksime visas infor
macijas.

Dogs, Pets, Poultry

Why Do More People 
Buy Pets at 

ALL-PETS
THAN ANY OTHER PLACE?

L
O 
O 
K

Pups are wormedl
Pups have puppy shots!
Pups are fed properly! 

Largest selection anywhere!
1-Year Replacement Guarantee!

Available nowhere else in the coun- 
tryl Housebreaking cages available. 
FREE information center on pets. 
AL-WAYS have in- kennel or can get 
100 AKC breeds. 72-hour delivery on 
breeds not in stock.

NO MONEY D0WN
LET US BRING A PUPPY SELEC
TION TO YOUR HOME. Westie Cairn 
Terriers, Schnauzers, Bostons, She- 
pherds, Peke, Dach, Spitz, English 
Bulis, Toy Fox, Poms, Scotties, Elk- 
hound, Beagles, YorkshireTerriers, 
Chihuahua, Collie Shelties, Schipperke, 
Cockers, Basenji, Poodles, Wire Hair 
Terriers, etc. Monkėys $15.95. Par- 
rots, tropicals and marine fish. Ken
nel and store open till 9 p. m.

1-YEAR HEALTH 
GUARANTEE

5300 W. 130th St. OR 1-4432
Southland Shopping Center VI 2-3334 

Ali Pets Country Club.

ALL PETS COUNTRY CLUB 
Hair or can get 100 breeds 

NO MONEY D0WN 
1-YEAR HEALTH 

GUARANTE 
Marine-Tropical Fish 

Parrots, Parakeets, Canaries. 
1300 W. 130 OR 1-4432

Southland Shopping Center 
VI 2-3334

DAILY GROOM1NG
(142, 143, 144)

For Rent
402-4 E. 26th NEWBURGH HGTS. era. 
4* Rooms down $70.00. 4 Rooms up 
$65.00 all utilities paid. fflĮT. except 
electric. Quick clean apt. Basement, 
yard. BR 1-2900 — 1M 7-7080.

(141, 142, 143)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

skyrius 
šventės 
vasario

Mikoliūnienė, M. Apanienė, 
O. čepukaitienė, A. Juodval- 
kienė, I. Jonaitienė, S. 
Knystautienė, A. Bartuš- 
kienė, S. Garlauskienė, L. 
Morkūnienė, M. Tamulevi- 
čienė, P. Bliumentalienė, O. 
Skardienė, A. Leknickienė, 
J. Zaronskienė, G. Natkevi
čienė, V. Nagevičienė ir S. 
Stasienė.

mę, gaisro metu sunkiai nuken
tėjus žmonai Aldonai, jis neap
leidžia dainos ir savo Ansamb
lio.

Ant. Kavaliūną pagerbimo me
tu Ansamblio vardu sveikino muz. 
A. Mikulskis ir senųjų ansamb
liečių vardu Juozas Stempužis.

MŪSŲ SVEIKATA DR. STEPONAS BIEZIS

KODĖL ŽMONĖS SKIRTINGI?
Vasario 16 šventės 

minėjimas Clevelande 
Amerikos Lietuvių Tary- 

rybos Clevelando 
rengia Vasario 16 
minėjimą 1963 m. 
17 d., sekmadienį.

10:30 vai. pamaldos abe
jose liet, parapijų bažnyčio
se už mirusius, žuvusius ir 
kovojančius dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės.

Iškilmingas minėjimas 5 
vai. vak. šv. Panelės Nepa
liaujamos Pagalbos liet, pa
rapijos naujoje salėje. Pa
grindiniu kalbėtoju pa
kviestas Juozas Audėnas, 
buvęs Lietuvos vyriausybės 
žemės ūkio ministeris. 
Smulkesnė minėjimo pro
grama bus paskelbta vėliau.

' Valdyba

• D. L. K. Birutės D-jos 
Clevelando sk. valdyba Cle
velande išsiuntė į Vokietiją 
ligonims ir karo invalidams 
Kalėdų švenčių proga 62 
dol., iš kurių 25 dol. paskir
ti iš D-jos kasos, o likusius 
suaukojo D-jos narės: A.

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

Visais namų, aucomobilių 
ir kitais apdraudos-reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVASVyt. senkus
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė., 

Cleveland, Ohio

r

ALTo Clevelando skyriaus 
atstovų susirinkimas

Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando sk. kviečia 
organizacijų atstovų susi
rinkimą, gruodžio 16 d., 12 
vai. Lietuvių salėje.

Darbotvarkėje: Vasario 
16 šventės rengimas ir kt.

Prašome organizacijų at
stovus atvykti į kalbamą 
susirinkimą. Valdyba

* ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
PRISIDĖJO savo daina išleidžiant 
įvairiomis kalbomis kalėdinių 
giesmių plokštelę -- "Tarptauti
nės Kalėdos Clevelande". Muz. A. 
Mikulskio vadovaujamas ansamb
lis plokštelėje patiekė tradicinę 
"Linksmą giesmę".

Plokštelė pasižymi dar ir tuo, 
kad visos gautos iš jos pardavi
mo pajamos atitenka ligotiems 
ir paliegusiems Clevelando vai
kams. Jos suorganizavimu rūpi
nosi Society for Crippled Child- 
ren. Praeitais metais ta organi
zacija surinko 5J)00 dol. iš plokš
telės, įdainuotos mokyklų cho
rų.

Praeitą sekmadienį Čiurlionio 
Ansamblis pasirodė televizijos 
programoje, kuri buvo sudaryta 
iš tautinių grupių meninių an
samblių j reprezentuojančių savo 
tautybes toje tarptautinėje Kalė
dų giesmių plokštelėje.

* VYSK. VALANČIAUS LITU
ANISTINĖS _ MOKYKLOS RUOŠ
TIEJI PIETUS šv. Jurgio parapi
jos salėje praėjo tokiu pasiseki
mu, kad 2 vai. atėję svečiai rado 
šeimininkus jau stumiant stalus 
į pasienius. Paskelbus, kad pie
tūs tęsis iki 4 vai., daugelis 
svečių turėjo grįžti neparagavę 
nei kopūstų nei kugelio.

**BALFo piniginis 1962 m. va
jus Clevelande baigtas. Surinkta 
aukų BALFui 2306.71, Vasario 
16 gimnazijai 40.00, Saleziečių 
gimnazijai 20.00. Viso 2366.71.

Aukojo 524 asmenys. Apie 100 
asmenų, dėl įvairių priežasčių 
neaukojo.

Visiems aukotojams ir aukų 
rinkėjams nuoširdus ačiū.

Dėkui ir Dirvai už nemokamus 
skelbimus.

• Į bendras Kūčias perei
tą sekmadienį įsiregistravo 
keliasdešimt - asmenų, dau
giausia negausios šeimos. 
Viengungiai kažkodėl regis
truojasi rezervuotai.

Ateinantį sekmadienį bus 
paskutinė registracijos die
na. Kūčių vakarienė įvyks 
Kūčių dieną. Pradžia 9 vai. 
vakaro. Įžanga 1 asmeniui 
$2,50 ir po $2.00 už kiekvie
ną sekantį šeimos narį. Re
gistruotis galima Baltic De- 
licatessen krautuvėj, Lietu
vių Prekybos Namuose ar 
tuoj po lietuviškų pamaldų 
parapijos salėj.

• Kalėdinių atviručių su 
lietuvišku tekstu galite gau
ti Lietuvių Prekybos Na
muose, 6905 Superior Avė. 
Pasirinkimą turime labai 
didelį.

Čia pat galite įsigyti įvai
rių dalykų dovanoms. Be to 
turime didelį pasirinkimą 
šeimininkėms naudingų da
lykų, kaip kepimo formų, 
mėsai malti mašinėlių, vir
tuvinių svarstyklių bei 
aukštos kokybės puodų.

Siuntinių skyriuje turime 
didelį pasirinkimą medžia
gų, skarelių, lovatiesių, ki
limų ir kitų dalykų, tinkan
čių siuntinių sudarymui. 
Per mus siųsdami savo 
siuntinius jūs sutaupote lai
ką ir išlaidas. Mandagus ir 
greitas patarnavimas.

Lietuvių Prekybos 
Namai

* SALAMANDER KRAUTUVĖ
JE yra didžiausias kambarinių 
batelių pasirinkimas visame Cle
velande. Plačiau žiūr. šiame pus
lapy skelbimą.

• Lithuanian Village ak
cijas perkant, jūs neauko- 
jate. o investuojate savo su
taupąs į pelningą verslą. 
Visi lietuviai privalėtų pri
sidėti prie lietuvių įmonės 
ugdymo ir plėtimo. Tat — 
pirkime visi Lithuanian Vil
lage akcijas.

BALFas
* ČIURLIONIO ANSAMBLIS 

sekmadienį, gruodžio 9 d. savo 
namuose, pagerbė ilgametį savo 
narį Antaną Kavaliūną, sulaukusį 
50 m. amžiaus.

Ant. Kavaliūnas Ansamblyje 
dalyvauja nuo pat jo įsisteigimo 
dienos Vilniuje. Su Ansambliu ri
ša jį vargai ir pasisekimai, su 
juo jis pergyveno džiaugsmo ir 
liūdesio valandas.

Ir dabar, neatsižvelgiant į Ant. 
Kavaliūno šeimą ištikusią nelai-

PRIVALO PARDUOTI ’ ’. I
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, I'ž gara
žo.

RE 1-9170

Iš arti dviejų bilijonų žmonių, i 
gyvenančių mūsų žemėje, nėra- 1 
sime dviejų panašių, išskiriant 
dvynukus, pareinančius iš vie- 1 

nos veislinės ląstelės. Kiekvie
nas vis kuo nors skiriasi: kū
no struktūra, eisena, veido iš
raiška, balso intonacija.

To pagrindu yra kromozomai, 
kurių žmogus pagal paskutiniuo
sius davinius pastoviai turi 46. 
Kiekvienas jų susideda iš daugy
bės genų, kurių apskaičiuojama 
apytikriai apie 650 kiekviename 
kromozome. Taigi, viso žmo
gaus ląstelėje esama apie 30,000 
genų, kurie tiek mažyčiai, kad 
net nesiekia vienos milijoninės 
dalies gale šio sakinio taško di
dumo. Sunku įsivaizduoti tiek ma - 
žilyčius daiktelius - genus --o 
vienok jie yra ir tai gyvos me
džiagos, kurios nustato būsimo 
žmogaus būdą, jo struktūrą, iš
vaizdą ir visą tai, kuo užgims- 
tąs kūdikis bus ir pasiliks visą 
savo gyvenimą. Tas pats vyksta 
su gyvuliais ir augalais.

Genai pavieniai ir įvairiomis 
kombinacijomis panaudoja savo 
įtaką ir iš vienos ląstelės suku
ria kūną savo veislės rėmuose, 
ar tai būtų žmogus, gyvulys ar 
augalas. Kiekvienas genas turi 
savo ypatingą ir savotišką pa
skirtį. Pvz. vieni jų nustato ei
gą ir tvarką sukurti širdžiai, 
plaučiams, virškinimo orga
nams, liaukoms, raumenims,kau
lams, o kiti -- nervų sistemai, 
odai, plaukams ir tt. kol suku
riamas visas kūnas -- žmogaus, 
gyvulio ar augalo. Lyg būtų ko
kie specialistai kurti atskiroms 
kūno dalims. Juos būtų galima 
prilyginti prie įvairių specialy
bių darbininkų, statančių kompli
kuotą fabriką: vieni išpila pama
tus, kiti išmūrija sienas, kiti 
stogą uždengia, kiti langus ir du
ris sudeda, dar kiti tvarko ap
šildymo sistemą, sumontuoja įvai
rias mašinas, kurias atskiri spe
cialistai pagamino ir dar kiti 
specialistai aplinkumą pagra
žina, kad visa statyba būtų gra
ži ir maloni pažiūrėti. į tokio 
sudėtingo fabriko pastatymą, kaip 
matome, įeina daugybė atskirų 
specialybių, be kurių tikslaus 
žinojimo ir patyrimo neįmanoma 
atlikti tikslus ir užbaigtas dar
bas

Žmogaus kūnas kur kas sudė
tingesnis už bet kokį fabriką ar 
mašiną, žmogaus protu ir ranko
mis pastatytą. O vienok tie ma- 
žilyčiai genai tai atlieka sklan
džiai ir užbaigtai, nors kartais, 
bet labai retais atvejais.pasitai
ko klaidų. Reikia pastebėti, kad 
patys genai nedirba tų darbų, o 
tik savo įtaka arba vadovavimu, 
lyg architektas, savo braižiniais

ir specifikacijomis, paveda tam 
tikriems darbininkams atlikti nu
matytus darbus pagal jo braiži
nius be nukrypimų, kad tariamas 
fabrikas būtų pastatytas, kaip jo 
numatyta ir pavesta. Taigi, išei
tų, kad genai lyg būtų tokiais 
architektais, kurių braižiniais 
sukuriama nauja gyvybė nenutols
tant nuo architektūrinių nurody
mų.

Kadangi vyrai ir moterys turi 
po 30,000 genų, tai užveistoje ląs
telėje turėsime 60,000 genų, -- 
vaizduotėje pramintų architektų. 
Matematiškai apskaičiojant, 
skaitlinė 60,000 sudarytų 
300,000,000,000,000 (300 trilijo
nų) skirtingų kombinacijų, -- 
skirtingų braižinių tam pačiam ob« 
jektui. Čia ir yra pagrindas, nuo 
kurio priklauso kad kiekvienas 
žmogus šiuo tuo skiriasi nuo vi
sų kitų. Pagal šį matematišką ap
skaičiavimą gali būti 300 trilijo
nų žmonių ir vis rasis galimybė 
kiekvienam išsiskirti iš kitų. Štai 
dėlko nėra buvę ir nenumatoma 
ateityje rasti dviejų žmonių, vi
siškai panašių kaip, sakysime, du 
vandens lašai, išskyrus kai gims
ta dvyniai. Jie yra panašūs tik 
dėl to, kad pareidami iš vienos 
veislinės ląstelės buvo sukurti 
visiškai vienodų "braižinių", t.y. 
tų pačių genų-architektų, atseit, 
lyg kad būtų parėję iš vieno brai
žinio.

Imant vien tik išvaizdą, t.y. pa
našumą ar nepanašumą, šeimoje 
dažnai randama, kad vienas vai
kas gali būti tikra tėvo ar moti
nos kopija, arba abiejų sudėtinė 
kombinacija. Broliai gali būti la
bai panašūs vienas į kitą, taip pat 
ir seserys. Ir abiejų lyčių tarpe 

’ randama glaudaus panašumo, ta
čiau neretai rasite šeimoje vieną 
ar kitą vaiką, kuris neturi nė to
limo panašumo į savo tėvus ar 
brolius ir seseris. Pastaruojuat- 

’ veju kartais net iškyla ištikimy
bės įtarimas, kuris paveldėjimo 
požiūriu neturi nė mažiausio pa
grindo. Tas nepanašumas tikru
moje buvo sukurtas visiškai skir
tingų genų, kurie paveldėti iš to
limesnės kartos, o ne tėvų kil-

mės.
Atsižvelgiant į trilijonus gali

mybių įvairioms kombinacijoms, 
rodos, nesunkubus suprasti žmo
gaus įvairiausius skirtumus ir 
skirtumėlius bei visiško panašu
mo nebuvimą. Juk visai neįmano
ma tikėtis, kad iš tokio astro
nomiško skaičiaus kombinacijų 
visiškai vienokios genų grupės 
patektų dviem ar daugiau žmonių. 
Tai visiškai neįtikėtina ir tikru
moje nieko panašaus neįvyksta.

Žmogaus prigimtis kaip tokia 
pasilieka ta pati bendrąja pras
me. Žmogus neišsigimė į kokią 
kitokią jam skirtingą arba visai 
naują veislę. Tai genų pastovu
mas, išlaikąs žmogaus veislę sa
vuose rėmuose. Tačiau negalima 
pasakyti, kad jokio pakitimo neį
vyksta. Evoliucijos eigoje žmo
gus negalėjo to vyksmo pastebėti, 
kuris laiko apimtimi tėra tik aki
mirka, palyginus su milijonais 
metų reikalingų gyvybei rutulio
tis. Gi žmogaus istorija siekia 
vos kelis tūkstančius metų. Šios 
dienos žmogus ne visai tas, koks 
jis buvo senovės iškasenose ar
cheologų rastas ir restauracijos 
keliu atvaizduotas. Ir mažiems 
pakitimams išsirutuliuoti reikia 
ne tūkstančių metų, bet ilgų, il
gų amžių, kurių mūsų istorija 
nepasiekia. Archeologų tyrimai 
pasiekia kur kas tolimesnę pra
eitį ir teikia mums žinių apie 
pradinį žmogų arba bent jo to
limiausią praeitį, kokią tik įma
noma pasiekti.

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2 4450
S42 Meiliom Lane Dr. 

ClevelaH 24

Tel. 942-8038

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms'— vedyboms, laidotuvėms ir 1.1.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30 
Telef. namų -131-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

24 valandų patarnavimas

J. S. AUTO SERVICE & SALES
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotu mašinų.
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai.
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

EAST CLEVELAND — 13515 EVCLID AT SUPERIOR AVĖ.

HOME ANO i
REMODEUN0 LOANS

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

TOWN OFFICE

JAKUBS & SON

SUPERIOR 
SAVINGS

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 11763

936 East 185 SI.
KE 1-7770

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką duo
ną ir kitus skanumynus, taip pat tortus vestuvėms 
ir kitoms progoms.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis 

Cleveland, Ohio
5212 Superior Avenue Tel. EN

antroji mūsų krautuvė yra
1404 East 66 Street Tel. EN

ir trečioji krautuvė
798 East 185 Street Tel. 531-9328

(Naujosios parapijos rajone).
Čia jūs galite įsigyti ne tik mūsų kepyk

los įvairiausių gaminių, bet ir visų rūšių maisto 
produktų.

X

1-6525

1-4551
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KAS IR KUR?
• Juozas Bachunas ir po

nia, keliaudami į Australi
ją, buvo sustoję Tahiti sa
loje, iš kur siunčia sveikini
mus. Rašo, kad kelionės me
tu oras pasitaikė gražus ir 
buvo vienas malonumas 
plaukti laivu.

• Romo Kezio laiškas, 
kuriame reikalaujama lais
vo apsisprendimo teisės 
Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai, buvo atspausdintas 
gruodžio 6 d. New York 
Daily News. Šis laikraštis 
turi virš 2,0^0,000 kasdieni
nį tiražą — didžiausias vi
soj Amerikoj. Laiške taip 
pat išreikšta lietuvių vardu 
padėka už šio laikraščio pa
lankią laikyseną pavergtųjų 
tautų atžvilgiu.

• Dr. Romas Kašuba iš 
Clevelando dalyvavo Ame
rican Society for Mechani- 
cal Engineers konvencijoj 
New Yorke. Dr. Kašuba yra 
studentų skautų Korp! Vy
tis filisteris. Studijų metais 
jis aktyviai reiškėsi Chica- 
gos-Urbanos studentų judė
jime.

MANO NUOŠIRDI 
PADĖKA

Po sunkios ligos pasvei
kęs ir išėjęs iš ligoninės 
nuoširdžiai dėkoju Dr. Po
vilui šepečiui, dirbančiam 
Bagley Medical Group kli
nikoje 12922 W. Warren 
Avė., Detroite, už rūpestin
gą gydymą ir bičiuliams, li
gos metu mane lankiusiems, 
globojusiems ir aprūpinu
siems reikalingiaus i o m i s 
gyvenimo reikmenimis: M. 
ir A. Boreišiams; F. Blauz- 
džiui, U. ir P. Leleikiams, 
V. ir A. Patalauskams, J. 
Preibiui, Pr. Stanioniui, Dr.
O. šukytei, J. švebai, J. Ta
mošiūnui, N. ir A. žiedams 
ir visiems kitiems, kurių ne
pajėgiu čia išvardyti. Dar 
kartą ačiū!

Vincas Tamošiūnas, 
Detroit, Mich.

Sf

VIRGINIJA DRUKTEINYTE, veikli Omahos lietuvių skaučių draugi
ninke ir ilgametė choristė, lapkričio 24 d. susituokė su Jeronimu 
Sičiūnu. Sutuoktuvės įvyko šv. Marijos bažnyčioje, giedant bendruome
nės chorui ir sol. B. Starkevičienei. Vaišėse dalyvavo apie 200 svečių, 
jų tarpe iš Chicagos vyr. skautininke O. Zailskienė. Povestuvinei ke
lionei jaunieh išvyko į Floridą.

LIETUVOS PASIUNTINY
BĖS WASHINGTONE 

ŽINIOS
Lietuvos atstovas Wa- 

shingtone J. Kajeckas ir po
nia dalyvavo pamaldose, 
W a s h i ngtone Episkopatų 
katedroje, velionės E. 
Rooseveltienės mirties pro
ga.

Jie taip pat dalyvavo Ka
talikų Universiteto suruoš
tose pamaldose Popiežiaus 
gimimo sukakties proga Ne
kalto Prasidėjimo švento
vėje.

P. Rajeckai taip pat da
lyvavo Dulles aerodromo 
i š k i Įmingame atidaryme, 
Latvijos Nepriklausomybės 
šventės minėjime, Centri
nės Afrikos Respublikos 
a m b a sadoriaus priėmime 
Nepriklausomybės šventės kZi’Lb7i"subVendo7Pubhko7m- 
proga, Guatemalos ambasa
doriaus priėmime ir gruo
džio 17 d. dalyvaus Prezi
dento Kennedy Kalėdų eg
lutės Baltųjų Rūmų parke 
uždegimo ceremonijoje.

• L. S. T. Korp: Neo-Li
thuania ir L. T. Akad. Sam
būris Chicagoje, Mid-West 
viešbučio patalpose rengia 
savo tradicinį Naujų Metų 
sutikimą. Grieš Korp. Neo- 
Lithuania orkestras ir sve
čiai bus vaišinami savų šei
mininkių pagamintais ska
niais valgiais, kolegos'neo- 
lithuanai ir sambūrio nariai 
su savo bičiuliais kviečiami 
drauge sutikti korporantiš- 
koje nuotaikoje šiuos Nau
jus Metus.

Lt. Algirdas Alksninis, 
JAV laivyno karininkas, 
šiuo metu plaukioja Vidur
žemio jūroje. Paskutinių 
mėnesių laikotarpy  j jis ap
lankė Libiją, Prancūziją, 
Italiją, Sardiniją ir dabar 
yra pakeliui į Graikiją. Lt. 
Alksninis yra laivo vyriau
sias inžinierius.

* PIANISTO ANTANO SMETO
NOS rečitalis Chicagoje gruodžio 
8 d. Jaunimo Centro salėje pra
ėjo su tokiu dideliu pasisekimu, 
kokio nesulaukė dar nė vienas 
menininkas lietuvių tarpe. Salė,

Komiškos pasakos "Aukso žąsies" repeticijos metu Atžalyno akto
riai Romas Stakauskas, Vytautas Juodka ir Eglė Vilutienė. Premjera 
įvyksta šį šeštadienį, gruodžio 15 d. Chicagoje Jaunimo Centre. 

P. Petručio nuotrauka

kurioje telpa apie 800 asmenų 
buvo perpildyta. Pianistas meniš- 

pe matėsi daug jaunuomenės. 
Publika jam sukėlė tokias ovaci
jas, kurių retas menininkas su
silaukia.

• Dail. Algirdas Kuraus- 
kas sukūrė Lietuvių Teatro 
Atžalyno emblema, kuri bus 
naudojama teatro progra
mose ir leidiniuose. Lietu
vių Teatro Atžalyno prem
jera ”Aukso žąsis” įvyks 
Jaunimo Centre, Chicagoje, 
gruodžio 15 d., 7:30 vai. va
kare.

• Korp. Neo-Lithuania 
New Yorko padalinys per 
Edv. Laukį prisiuntė Dirvai 
25 dol. auką ryšyje su išlei
dimu padidinto Dirvos nu
merio Korporacijos sukak
ties proga.

Už malonų dėmesį New 
Yorko neolithuanams Dirva 
reiškia nuoširdžią padėką.

PAIEŠKOMAS
Kosauskas (gali būti Ko- 

sovskij) - Benediktas, gim. 
1919 m. žinantieji ar girdė
ję apie jj, prašomi pranešti 
Leonui Dautartui, 1238 E. 
87th St., Cleveland 3, Ohio.

BOSTON
Kalėdų pobūvis

Bostono A.S.D. ir Korp i 
Vytis gruodžio 25 d. rengia 
šokius, Strand salėje, 374 
Broadway, So. Bostone. Ki
tos apylinkės organizacijos 
prašomos Kalėdų dieną po
būvių nerengti, bet atsilan
kyti pas Bostono Akademi
kus Skautus.

DETROIT

Detroito Lietuvių 1_ ...__
ės Lituanistinės Šeštadieninės

KALĖDŲ EGLUTE
Detroito Lietuvių Bendruome

nės
Mokyklos tradicinė Kalėdų eglu
tė įvyks gruodžio 23 d. 3 vai. p.p. 
sekmadienį naujuose Lietuvių na
muose.

Bus statomas Alės Rūtos kalė
dinis vaizdelis "Spindėkite 
Žvaigždės”.

Tėvai dar kartą prašomi laiku 
pristatyti savo vaikus į vykstan
čias repeticijas.

Po vaidinimo pasirodys Kalėdų 
senelis su dovanomis. Kad nebūtų 
nei vieno nuskriausto, tėvai pra
šomi iš anksto užregistruoti vai
kus Tėvų komitete Šeštadieniais, 
mokyklos darbo metu.

Dainas ir giesmes paruošia ir 
chorui vadovauja Pr. Zaranka, 
šokių grupėms vadovauja A. Ras- 
tenytė-Page, vaidintojus paruo
šia D. Kaupienė, technikinius rei
kalus tvarko A. Misiūnas, V. Mi- 
siulis ir J. Pečiūrienė, o vaizde
lio pastatymą tvarko St. Sližys. 
Pasirodymo metu taip pat talki- 

. ninkaus ir Lituanistinių kursų 
vedėja A. Milmantienė ir moky- 

1 toj a V. Kundrotienė.

Šiuo parengimu norima sukel
ti lėšų švietimo reikalams.

Mokyklos Vedėjas

WATERBURY
naujų metų sutikimas

Lietuvių Bendruomenė Water- 
bury rengia tradicinį N, M. su
tikimą šv. Juozapo parapijos di
džiojoj salėj, John St. Puošni 
salė bus tinkamai dekoruota ir 
pritaikinta N.M. sutikimo nuotai
kai.

Šokiams gros Waterbury ir 
apylinkėje gerai užsirekomenda
vęs Radionovo orkestras. Vaka
rienę paruoš prityrusi šeiminin
kė Uogintienė. Bus turtingas ba
ras ir kiti įvairumai. Šiais me
tais ypač jaučiamas didelis susi
domėjimas N.M. sutikimu. Į šį
N.M. sutikimą pakviesti Bridge- 
porto, Hartfordo, Stamfordo,New 
Haveno, New Britain, Manches- 
terio apylinkių lietuviai. Vietos 
iš anksto užsisakomos knygyne 
Spauda bei pas valdybos narius. 
Kas norėtų rezervuotis visą sta
lą, prašoma tai tuojau atlikti, nes 
stalų skaičius labai ribotas ir jų 
tikrai gali pritrūkti.

Bendruomenės valdyba kvie
čia visus Waterburio ir apy
linkės lietuvius gražioje aplinko
je bei šventiškoj nuotaikoj pasi
tikti Naujuosius 1963 metus.

(mk)

AUKOS DIRVAI
V. Gruzdys, Phila.................5.00
Jaunimo stovyklos "Dainava" 

globos komiteto, Detroit.. 10.00
Jakubonis, Chicago............ 4.00
V. Lozoraitis, Linden.......... 2.00
V. Dubinskas, Chicago.......10.00
B. Pupalagis, Chicago........ 1.00
C. Jonynas, Cleveland........ 1.00
A. Diržys, EI. Monte............2.00
A. Juodvalkis, E. Chicago... 5.00 
P. Jonkus, Phila..................... 2.00
X ir Y. E. Chicago................15.00

Raimondas Samoška, Loretta Kassel ir Zeną Savakaitis tariasi Vy
čių choro naujos plokštelės "Težydi vėliai Lietuva" išleidimo reikalu. 

V. Noreikos nuotrauka

Lietuvos Vyčių choro nariai su dirigentu Faustu Strolia klausosi RCAstudijoje plokštelės "Te žy
di vėliai Lietuva" įrekordavimo. V. Noreikos nuotrauka

I

1962 m. gruodžio mėn. 15, 7:30 vai. v.

ir gruodžio mėn. 16, 1^:00 vai. p. p.

JAUNIMO CENTRE, 5620 So. Claremont Avė.

Dailininkas: TELESFORAS VALIUS

Režisorius: BIRUTE PŪKELEVIČIŪTĖ

Vaidina: VIDA JANULEVIČIŪTĖ • STASĖ KIELAITE 
BIRUTĖ POKELEVIČIOTE • VILTIS VAIČIŪNAITĖ

EGLĖ VILUTIENĖ • KAZYS ALMENAS • LEONAS BARAUSKAS 
VYTAUTAS JUODKA • JONAS KELEČIUS • VACLOVAS MACIEŽA 

ROMAS STAKAUSKAS • KAZYS VESELKA

▲ ▲▲
BILETAI GAUNAMI PAS: J. Karvelį, 3322 So. Halsted St. 

Marginiuose, 2511 W 69th St. 
Terroje 3237 W. 63rd St.

VYČIAI IŠLEIDO DAINŲ PLOKŠTELĘ
Lietuvos Vyčių choras, prieš 

porą metų sustiprintas ir peror
ganizuotas, įdainavo savo pirmą
ją plokštelę "Te žydi vėliai Lie
tuva". Plokštelė įdainuota ryšium 
su pasiruošimais 50 metų Vyčių 
sukakčiai atžymėti. Plokštelėje 
įdainuota 17 lietuvių liaudies dai
nų, diriguojant Faustui Stroliai 
ir akomponuojant Jonui Bijans- (k)

kui. Jrekordavimą atliko RCA. 
Plokštelė pasirodys apie vasario 
mėn. ir jos kaina 3.98 dol. Per
kant didesniais kiekiais,bus duo
dama nuolaida. Užsakyti jau gali
ma iš anksto, kreipiantis į pir
mininkę Lorettą Kassel, 4049 So. 
Rockwell ar Ray Samoska, 7135 
So. Campbell, Chicagoje.
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