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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

AR TIKRAI YRA NATO KRIZĖ?
PO NATO KONFERENCIJOS PARYŽIUJE IŠ
KILO KLAUSIMAS. AR ATLANTO GYNIMOSI 
SĄJUNGA Iš TIKRO PERGYVENA KRIZĘ? — 
KAI KAS AIŠKINA. KAD KRIZĖS PAVOJŲ 
IŠŠAUKĖ VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
"KARŠTUOLIAI” SIŪLYDAMI SUDARYTI 
TARPTAUTINĮ ATOMINĮ LAIVYNĄ. KURIS 
VESTŲ PRIE GLAUDESNIO AMERIKIEčIŲ- 
VOKIEČIŲ BENDRADARBIAVIMO. — TAM 
PAVOJUI PRAĖJUS, PADĖTIS ATSLCGUSI...

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

Besibaigiant NATO tarybos 
konferencijai, buvo daug rašo
ma apie tos sąjungos ir iš vi
so apie Europos krizę. Kaip ži
nia, ją sukėlė de Gaulle noras 
įsitaisyti savo nepriklausomą 
atominę jėgą ir grąsinimas pa
sitraukti iš NATO, jei vokiečiai 
sutiktų |eiti | Washingtono pla
nuojamą tarptautini atomini lai
vyną — MLF. Kartu de Gaulle 
grasino Europos Bendrosios Rin
kos ateičiai, jei vokiečiai nesu
tiks sumažinti savo javų kainų ir 
tuo pačiu praplėsti rinką pran
cūzų kviečiams, kurių savikaina 
yra mažesnė kaip vokiečių.

Paskutini de Gaulle ultimatu
mą vokiečiai priėmė. Kancleris 
Erhardas sutiko sumažinti kvie
čių kainas nuo 475 markių iki 
440 markių už toną, tačiau turė
damas galvoje ateinančių metų 
rinkimus, jis pažadėjo visus nuos
tolius vokiečių ūkininkams atly
ginti iš valstybės iždo. Tokiu būdu 
kelias tolimesniam Europos ūki
niam susivienijimui liko atviras.

Gi NATO konferencijoje buvo 
pasitenkinta daugiau ar mažiau 
bendromis frazėmis. Tuo tarpu 
kai Chicago Tribūnekoresponden- 
tai Larry Rue ir Thomas Nuzum 
telegrafavo iš Paryžiaus, kad 
"konferencija pasibaigė neiš
sprendusi svarbiausių klausimų, 
kurie graso suardyti sąjungą", 
Walteris Lippmannas raminan
čiai rašo apie "krizę, kuri ne
įvyko". Girdi: "didžiausia naujie
na iš NATO susirinkimo Pary
žiuje yra ta, kad labai išrekla
muotas ginčas dėl atominių ne
sutarimų nei neprasidėjo."

Walteris Lippmannas yra vie
nas iš trijų amerikiečių žurna
listų, kuris turi 'priėjimą* prie 
de Gaulle. (Kiti du yra Cyrus L. 
Sulzberger ir Edgar Ansel Mow- 
rer). Kadangi tikrą ar tariamą 
krizę sukėlė pats de Gaulle, tai 
jo gerbėjas Amerikoje W. Lipp
mannas galėtų žinoti jo veiksmų 
motyvus. Lippmanno optimizmas 
remiasi tuo, kad faktinai tarp visų 
NATO sąjungininkų šiuo metu dar 
yra sutarimas. Nuomonių skirtu
mas yra tik dėl to, kas galėtų 
būti po 10 ar 15 metų.

Po to, kai Johnsono adminis
tracija nebespaudžia skubiai su
sitarti dėl MLF ir nebepildo sa
vo susitarimo su kancleriu E r ha r- 
du jau kitų metų pradžioje pasi
rašyti MLF sutarti, nors joje ir 
dalyvautų tik vieni amerikiečiai 
su vokiečiais, bei sutarta derė
tis su britais dėl jų pasiūlymo 
sudaryti atskirą 'tarptautinę ato
minę jėgą’, praėjęs — anotLipp- 
mano — bet koks pagrindas kri
zei. Krizės pavojų sukėlę Wa- 
shingtono karštuoliai (zealots), 
pradėję reikalauti MLF sudary
mo!

čia reikia atsiminti, kad niekas 
kitas taip Lippmanno nebaido, 
kaip eventuali amerikiečių - vo
kiečių santarvė. Jis norėtų Vo
kietiją matyti išskirtą iš Vakarų 
santarvės. Tokia — neutrali -- 
Vokietija galėtų būti ir sujungta. 
Gi nesujungta Vokietija visados 
sudarys pavojų taikai, nes Vakarų 
Vokietija trauks savo pusėn Va

karų Sąjungą ir ko gero ją dar 
|vels | ginkluotą konfliktą su 
Sovietų Sąjunga dėl Rytų Vokie-

LIETUVIAI NELAISVĖJE
IR LAISVĖJE!

Kai Gimimo žvaigždė apreikš žmonijai gerąją nau
jieną ir Naujųjų Metų varpai aidės geresnio rytojaus 
viltimi, mūsų Lietuvą tebegaubs sovietinės okupacijos 
negando naktis. Per ilgus savo didingos istorijos amžius 
mūsų tauta niekada nėra buvusi tokioj grėsmingoj pa
dėty. Išgyvenusi sovietinio genocido baisenybes, ji ir 
vadinamo atlydžio metais vis dar nėra nei fiziškai atsi
gavusi, nej moraliai atsipeikėjusi. Okupantas ypač sten
giasi užgniaužti ir išrauti jaunosios kartos tikėjimą j 
laisvę, nepriklausomą, demokratinę Lietuvą. O mūsų iš
eivija, nors jautri savo ar savo tėvų tėvynės nedaliai, 
geležinės uždangos nuo jos atskirta, sunkiai grumiasi su 
nutautimo pavojais.

Tačiau ir šioje priešaušrio tamsoje Kalėdos bei Nau
jieji Metai nuteikia mus vilties pragiedruliais. Tai pasku
tinis Kremliaus perversmas ir vėl patvirtinęs sovietinio 
totalizmo silpnybes. Tai pro geležinę uždangą gaivališ
kai besiveržiąs laisvės dvelkimas iš satelitinių kraštų. 
Tai pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių vieningumąs, kaip tik 
nepriklausoma Lietuva gali užtikrinti mūsų tautai išli- 
limą ir jos kultūrinį išsiskleidimą. Tai krašto jaunųjų 
lietuvių bodėjimasis "didžiojo brolio” globa ir rusinimo 
slogučiu. Tai Rusijos-Kinijos konflikto gilėjimas ir va
karietiškųjų idėjų poveikis pačių bolševikų prieaugliui 
ir pačiai komuhistų partijai. Siųsdamas savo nuoširdžius 
Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimus visiems lietuviams 
— nelaisvėje ir laisvėje — Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas užtikra jus, pavergtieji broliai, kad pa
naudos visas progas Lietuvos išlaisvinimui artinti ir so
vietinės okupacijos jungui lengvinti, ir kviečia jus, lais
vieji broliai, padvigubinti savo tautinį pareigingumą, sa
vo dosnumą ir savo ryžtą Lietuvos laisvės kovai.

Mes esame- negausūs ir, palyginti, maži pasaulio di
džiųjų grumtynėse. Bet mes esame dideli ir nenugalimi 
savo idealais, savo meile laisvei, savo kovinga dvasia, 
savo nepalenkiamu ryžtu nublokšti nuo Lietuvos nelais
vės jungą. Didysis prancūzas, Victor Hugo, yra pasakęs: 
"Nėra tokio dalyko, kaip maža tauta. Kas duoda didingą 
pavyzdį, yra didingas”. Mūsų tautos gyvenime apstu di
dingumo pavyzdžių, žengdami į 1965 metus, pasiryžkime 
jais sekti.

VARDAN TOS LIETUVOS!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

New Yorkas, 1964 metai

tijos prisijungimo, su kuo sovie
tai jokiu būdu nesutiks, nebent 
Vokietija būtų paskelbta neutralu 

Tą Lippmanno svajonę, kuri 
iš sovietų pusės buvo paremta 
Lenkijos užsienio reikalųministe- 
rio Rapackio planu, gyvenimo 
įvykiai toli pralenkė, šiandien 
Vakarų Vokietija yra, galima sa
kyti, integralinė Vakarų Europos 
dalis ir sunku įsivaizduoti, kokie 
{vykiai galėtų ją išskirti. Už 
tat Lippmannas dabar ir remia 
de Gaulle pastangas, (jei negali
ma sudaryti atskiros neutra
lios Vokietijos), sukurti daugiau 
ar mažiau neutralią Europą, kuri 
visai neprieštarausianti JAV in
teresams.

Ir kitas de Gaulle draugas, C. 
L. Sulzberger’is, New York Ti- 
mes paskelbtoje straipsnių seri
joje "Crisis in theWest" aiškina, 
kad JAV skubinant su MLF pro
jektu, galinčios tik priversti de 
Gaulle išardyti Vakarų vienybę 
ir: "Argi to mes siekiame?" 

Kad MLF projektas sutiks pa
sipriešinimo ne tik iš de Gaulle 
bei Wilsono, bet ir iš Amerikos 
liberalų sluoksnių, galima buvo 
laukti. Dėl to mes jau šioje vieto
je {spėjome, plačiau nagrinėdami 
viso tarptautinio atominio laivyno 
idėją. Atrodo, kad toji opozicija 
laimėjo. Tiesa, dėl tarptautinės 
atominės jėgos, (ne laivyno, bet 
laivų, lėktuvų ir žemėje esančių 
raketų junginio) bus tariamasi ki
tų metų pradžioje. Toje konferen
cijoje junginys bus visai nepri
klausomas nuo NATO, o pati 
NATO sąjunga liks ir toliau pu
siau sutemų stovyje.

Tuo tarpu de Gaulle, prašyda
mas kreditų seime Prancūzijos 
nepriklausomai atominei j^gai, 
pareiškė seimo atstovo Jean- 
Jacąues Broscher lūpomis: "Vo
kietija lošia MFL korta ir atsu
ka nugarą europinei strateginei 
jėgai. Tai reiškia, kad vietoje 
realybės pasirinktas tik šešėlis".

Tą "realybę" po šešių metų su
darys 62 sprausminiai lėktuvai 
"Mirage IV" tipof kurie per tą 
laiką jau bus visai pasenę, vie
nas atominis laivas su 16 raketų 
ir 20 raketų paslėptų kalnuose. 
Tos "galybės" |sigyjimas pran
cūzams atsieis per 25 bilijonus 
dolerių (145 milijardus frankų) 
ir ji sudarys tik mažą JAV ato
minės galybės dalį. Likimo iro
nija nori, kad prancūzų atominėm 
pajėgom būtų vadovaujama iš ne
toli Paryžiaus (apie 20km) esan
čio Taverne kaimo, kur buvusio
se gipso kasyklose vokiečiai {ren
gė betonines požemio slėptuves 
raketom V-2... į D- Britaniją 
leisti. Jei tai ne krizė, tai kas?

* 6 EUROPOS BENDROSIOS 
RINKOS VALSTYBIŲ komunistų 
partijų atstovai privačioje konfe
rencijoje priėję išvados, kad toji 
sąjunga yra ilgalaikė ir kad reikia 
susitaikyti su jos egzistencija. O 
jeigu taip, reikia stengtis užimti 
kuo daugiausia vietųt.v. Vak. Eu
ropos valstybių parlamente.

Kalėdų idilija R. Kisieliaus nuotrauka

Tikros Kalėdų švenčių nuotaikos 

ir viltingų Naujų Metų visiems savo 

bendradarbiams, rėmėjams ir skaity- 

jams linki

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirvos Redakcija

Vienintelis visų žmonių troškimas!

♦SPECIALUS JTO KOMITE
TAS kovai su kolonializmu,!kuri 
kai kurios antikomunistinės orga
nizacijos deda daug vilčių, savo 
sąstatu negali nuteikti optimis
tiškai. Komitetas buvo įsteigtas 
kovai su kolonializmu Afrikoje. 
Augant balsams, kad priimtieji 
tuo klausimu principai privalo 
būti taikomi ir Sov. Sąjungai, ne
daug kas pastebėjo, kad tiems bal
sams bus sunku rasti atgarsį. 
Komitetą sudaro 24 valstybių at
stovai — 4 iš komunistinių kraš
tų ir 12 iš naujųjų Afrikos ir Azi
jos valstybių. Aiškiai antikomu
nistiniam Vakarų blokui lieka tik 
8 balsai.

Komiteto atstovų dauguma, kai 
tik iškyla klausimas apie kitų 
kontinentų teritorijų nepriklauso
mybę, pirmoje eilėje stato Puerto 
Rico ir Virginų salų nepriklau
somybės reikalus.

Daugumoje JAV pinigais išlai
komoje JTOrgąnizacijoje ameri
kiečiai turi tik — vieną balsą...
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PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVfDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 65646330

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

PĖDĖ SAMAS PADEDA VISIEMS,.
Iš užsienio pagalbai skirtų lė

šų programos amerikiečiai stato 
Egipte -- Kaire ir Menyas — 
moderniškiausius aerodromus, 
apmokydami egiptiečius pagal 
tam tikrą programą. Kaip pasi
baisėtinai yra iškraipoma ta bran • 
giai atsieinanti Amerikos mokės • 
čių mokėtojams užsienio pagal
ba, rodo tragiški {vykiai Konge. 
Egipto diktatorius Gamai Nas
seris leidžia sovietams naudotis 
tais amerikiečių statomais ir jų 
operuojamais didžiausiais mo
derniškais aerodromais ir visais 
jų {rengimais -- gabenant dide
lius kiekius ginklų Kongo suki
lėliams, žudantiems Kongo gy
ventojus, pirmoj eilėj misionie
rius, mokytojus, gydytojus ir kt. 
Tie aerodromai kainuoja ameri
kiečiams keletą milijonų dolerių.

Faktiškai JAV-bių specialistai 
tvarko didžiulius, ginklais pri
krautus, Kongo sukilėliams 
sprausminius sovietų lėktuvus — 
prižiūri ir vadovauja jų nusilei
dimą ir pakilimą. Be tų priemo
nių sovietų krovinių lėktuvų tvar
kymas Kairo aerodrome būtų la
bai apribotas, o Menyas -- nau
jausiame Egipto aerodrome, apie 
20 mylių nuo Kairo, -- visai neį
manomas.

Dabar sovietų ginklai gabena
mi oro keliu iš karinių bazių 
pietų Rusijoj. Atgabenti { Kairą 
ir Menyas, jie arba sandėluoja- 
mi arba krovinių lėktuvais per
vežami { Sudaną ir Kiprą. Prieš 
keletą mėn. Kipro prezidentas, 
akrivysk. Makarios, slaptai pa
tvarkė, kaip priimti sovietų 
ginklus ir kitokią pagalbą.

Iš Sudano raudonųjų amunici
ja pergabenama { Kongą žemės 
keliu arba iš oro numetama su
kilėlių kontroliuojamose vietose. 
Šitos operacijos vyksta kasdien ir 
yra žinomos Amerikos pareigū
nams, bet administracija nepada
rė nieko, kad būtų sustabdytas . 
arba kaip nors sumažinus Kairo 
ir Menyaso aerodromų moderni
zavimas arba kitokios Amerikos 
pagalbos Egiptui programos vyk
dymas. Ta programa yra tęsia
ma netrukdomai.

Tų dviejų aerodromų radaras 
ir kt. {rengimai kainuoja daugiau 
kaip 2 mil. doL ir personalo iš
laikymas dar $1,954,000.

Tai dar neviskas. Amerika dar

prideda $1,927.000 tolimojo susi
siekimo (telecommunications) 
centro karinių ir civilinių tech
nikų minėtiems aerodromams pa
ruošti. Yra žinoma, kad jie yra 
ruošiami pirmoj eilėj aptarnauti 
pagerintai susisiekimo sistemai 
Sudano ir Nasserio didžiajai 
laivyno bazei arti Kairo, kur so
vietai turi povandeninių laivų do
ką.

Valst. d-to memorandumas sa
ko, kad aerodromų modernizaci
ja turi būti baigų ateinančių me
tų pradžioj, bet lavinimo pro
grama bus tęsiama iki 1966 m. Pa
gal pirmykšt{ planą u programa 
turėjusi būti baigų 1964 m., bet 
rūpestingas {rengimų gavimas ir 
pasutų konstrukcija nutęsė tuos 
darbus.

Skridimų patikrinimo {rengi
mai bus pasutyti ir skridimo 
programos inspekcija bus atlie
kama darbą vykdant radaro ope- 
ravimui ir personalo išlaikymui 
per 1965 metus.

Kalbėdamas apie šios pagal
bos programą, vienas JAV-bių 
slaptosios urnybos raporus su 
perkreipu mina pažymi: "Tųoro 
susisiekimo kontrolės sistemų 
{rengimo atidėliojimas tur būt bu
vo priežastis, kad tų aerodromų 
panaudojimas didžiuliams so
vietų sprausminiams lėktuvams 
buvo užvilkinus".

Sovietų ambasadorius Vladi- 
mir Jerofejevas yra atsakingas 
už ginklų transporuvimą { Kon
gą. Ginklus tvarko Egipto ir Al- 
žiro karininkai, kurie tuo tikslu 
spalio mėn. pradžioj skrido { 
Maskvą. Juos lydėjo Guston Sou- 
mialot, Kongo sukilėlių gynybos 
ministeris. Egiptas ir Alžirasvir- - 
to vyriausiomis ginklų bazėmis. 
Nesuskaitomi ginklų kiekiai atga - 
benami ir sandėluojami arba per. 
siunčiami per Afriką fr artimuo
sius rytus. Kaip ir Nasseris, Al- 
žiro dikutorius Ben Bella gauna 
daug JAV-bių pagalbos, šiais me- 
uis ji siekia daugiau kaip40mil. 
dol. prekėmis.

(Allen - Scott raportas Ch. 
Amer. gr. 11 d.).

Ar čia realybė ar sapnas? 
An. Rg.

Mieli tautiečiai!
Dėkite savo sutaupąs į — SCHUYLER SAV

INGS and LOAN ASSOCIATION of Kearny, New 
Jersey. Tai vienintelė lietuvių taupymo ir skoli
nimo draugija New Jersey ir New Yorko valstijose

VEIKIA NUO 1924 METŲ.
Lengvomis sąlygomis duodamos paskolos 

(morgičiai) namams įsigyti ar taisyti. Įvairios 
taupymo sąskaitos. Už sutaupąs dividendai išmo
kami kas 3 mėnesiai. Indeliai apdrausti ligi $10,000 
federalinės valdžios įstaigos.

Mandagus ir greitas patarnavimas anglų ir 
lietuvių kalbomis, ši draugija lietuvių finansinius 
reikalus tvarko jau 40 metų. Per tą laiką draugi
jos kapitalas išaugo ligi $5,000,000.00, o rezervai 
ligi $200,000.00.

Darbo valandos: pirmadieniais — ketvirta
dieniais nuo 9 iki 3 vai. po piety, penktadieniais 
nuo 9 vai. iki 7 vai. vak.

BANKO NAMAI:

24 Davis Avė., Kearney, N. J. 
Telef.: WY 1-0001, WY 1-7260

Julius Paknis, Prezidentas

Tinkami rūbai duoda
gerą savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai,

BOTANY „500" kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan

Kas lik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

The Stroh 8 repery Company, Detroit 26. Mi

PASIŪLYK BIČIULIUI LIEPSNOJE DARYTO SKONI
Vaišink jį skaniu, pasitenkinimo pilnu Stroh’s sko
niu ... vieninteliu alum, Amerikoje daromu tiesio
ginėje liepsnoje. Jis daromas tuo būdu, kad jūs ir 
visi jūsų bičiuliai galėtų gėrėtis vieninteliu liepsnoj 
darytu skoniu. Populiarus Stroh’s ... turi skonį, ku
rį kiti alūs norėtų turėti.

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

Doors Window>

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUM1- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė.. Chicago 9. III. Telel. Y A 7-1272 

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

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Lietuviu Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 Bo. Halsted St.. Bridgeporte

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

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED
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UŽGIMIMAS
t

Visas krikščioniškas pa
saulis minės Kristaus užgi
mimą. Vienur bus minima 
su džiaugsmu, gaudžiant 
varpams ir prabangai spin
dint žvakių ir tekančios 
saulės šviesoj. Kitur — ra
miau ir daugiau susikaupus. 
Ir lietuvis minės: laisvajam 
pasauly prisidės prie bliz
gančio minėjimo, tėviškėj 
be džiaugsmingo varpų gau
dimo ir be prabangos, o Si
biro tremty — tamsoj lie
tuvio lūpos šnibždės maldos 
žodžius ir prašys naujai už
gimusio Kristaus savo tau
tai laisvės užgimimo.

šių dienų civilizuoto žmo
gaus pasauliui reikalingas 
naujas užgimimas, kuris 
nebūtų blizgesy,, kuris ne
būtų puošmenoj ir tik žo
džiuose. šių dienų žmogui 
reikalingas užgimimas, ku
ris paliestų ne jo aplinką, jo 
paviršių, o kuris paliestų jo 
dvasią ir protą. Jeigu akys 
ieškos tik išlaukinio grožio, 
pasirodymo, jeigu lūpos tik 
mechaniškai kartos užgimi
mui pasveikinimo žodžius, 
nepalies Užgimimas žemės 
ir jos klystančių vaikų. Už
gimimas turi ateiti į žmo
nių širdis ir jausmus, kuris 
neštų visam pasauliui tei
singą taiką ir ramybę.

Mums lietuviams reika
lingas ne tik Kristaus už
gimimas, nuo kurio dauge
lis esame gana toli. Mums 
reikalingas ir paties lietu
vio užgimimas. Mes nyks- 
tame baisiųjų despotų nai
kinami, mes nykstame pra
bangoj, mes nykstame iš 
lietuviškos veiklos gretų. 
Svetimi vėjai ir svetimi 
vandenys skalauja ir griau
na mūsų tautą.

Mums reikalingas užgi
mimas, kuris mus sujungtų 
po viena lietuviškos veiklos 
vėliava, nežiūrint kokių 
pakraipų ir įsitikinimų mes 
būtume.

Mums reikalingas užgi
mimas, kuris primintų

THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEWSPAPER

POVILAS ŽIČKUS

mums lietuvišką laikraštį, 
lietuvišką knygą, lietuviš
kos muzikos ir dainos gar
sus.

Mums reikalingas užgi
mimas, kuris mus vestų į 
lietuvišką bažnyčią, kurio
je užgimęs Kristus būtų 
garbinamas lietuvių kalba.

Mums reikalingas užgi
mimas, kuris užpildytų li
tuanistinių mokyklų moki
nių suolus ir mokytojų ka
tedras.

Mums reikalingas užgi
mimas, kuris apjungęs mus 
visus po lietuviška vėliava, 
vestų į naują Lietuvos ne
priklausomybės užgimimą.

Mes nesame šovinistai ir 
neniekiname kitų tautų. 
Mes nesame grobuonys ir 
nenorime svetimo turto. 
Mes tik norime tikro ir 
krikščioniško užgimimo vi
sose tautose ir visoms tau
toms.

Tokio užgimimo laukime, 
tokiame užgimime gyvenki
me ir dirbkime, o tada už
gims ir mūsų Tautos lais
vė ir bus joje taika ir ra
mybė.

zi •
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS FONDO VALDYBA 

sveikina visus darbuotojus su

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS«
ir linki našių

1965 METŲ!

A. Smetonos gimtasis namelis. V- DMS1°k° ^veikslas

Redaguojant Lietuvos Aidą 
1934-1939 metais su velioniu pre
zidentu tekdavo susitikti gan daž
nai. Turėdavau kassavaitines au
diencijas pas prezidentą pirma
dieniais.

Pirmiausia reikėdavo užeiti Į 
prezidento adjutanto kabinetą, 
kuris buvo pirmame aukšte ne
toli nuo paradinių durą. Ilgą lai
ką prezidento adjutantas buvo 
pulk, šachmanas. Mes čia persi
mesdavome vienu kitu žodžiu, pa
juokaudavome ir, išėjus prieš 
mane atėjusiam interesantui, ei
davome J antrą aukštą, kurio di
delę dalį užėmė priėmimų salė. 
Prezidento kabinėtos buvo kita
me salės gale. Salė buvo erd- 
voka ir šviesi, bet vis dėlto gan 
kukli, kaip, pagaliau, ir visas pre
zidentūros pastotos, kuriame 
maskolių laikais gyveno guberna
torius. Atsimenu, gan dažnai iš
kildavo sumanymas statyti naują 
prezidentūrą ant kalno, parodos 
aikštėje, bet ar dėl lėšų stokos, 
ar dėl politinių sumetimų — mat, 
nenorėto statyti naujos preziden
tūros laikinoje sostinėje --tas 
sumanymas buvo vis atidėlioja
mas. Einant per salę senu, rū
pestingai išblizginti parketu, jis 
braškėdavo, tartum ką tik užša
lusio ežero ledas. Kur-ne-kur pa
sieniais stovėjo labai dideliuose 
gražiuose induose vazonai. Šiaip 
salė buvo tuščia.

Prezidento kabinetas buvo ankš
tokas. Tai buvo siena atitvertos 
priėmimų salės galas ir gan siau
ras galas. Ir apstatytas jis buvo 
pernelyg kukliai. Prie vienintelio 
lango stovėjo nedidelis rašoma
sis stalas apkrautas knygomis ir 
popieriais. Kartais tų knygų bū
davo daugiau, kartais mažiau, bet 
niekad neteko matyti sta lo be kny
gų. Kartais tų knygų būdavo pri
krauto maždaug pusės metro 
aukštumo stirtelė. Galinė siena 
buvo apstatyto stiklinėmis spin
tomis su knygomis. Netoli durų 
stovėjo nedidelis staliukas ir vie
nas kitas fotelis. Tai maždaug ir 
visas kabineto apstatymas. Visas 
kambarys darė profesoriaus 
mokslininko darbo kabineto Įspū
di.

Jėjus man kabinetan, kartais 
prezidentas dar tebesėdėdavo 

prie savo rašomojo stalo užsidė
jęs akinius. Man kaskart dingelė- 
davo galvon, kad aš matau moks
lininką, kuriam sutrukdžiau moks
lini darbą dirbti. Jis atsikeldavo, 
padėdavo akinius ant stalo arba 
ant atskleistos knygos ir priėjęs 
paspausdavo ranką draugiškai 
šypsodamasis, bet ta šypsena 
greit dingdavo. Susėdę imdavo
me kalbėtis.

Norėčiau čia pasakyti keletą 
žodžių apie prezidento apsiren
gimą. Žinoma, kai reikėdavo, jis 

_ v JONAS AISTIS

KŪČIOS
O kaip balta dabar jinai, tėvynė, 
Po sniego apklotu užsnigusi plati, 
Lyg apsigobusi žėrinčiais žvaigždynais, 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis . . .

Kai kur išbėgus stypteli eglutė
Iki mėnulio veido šypsančio nakčia: 
Sniegu ik žemės nulenktos šakutės, 
Dangun viena viršūnė šauna vilyčia . . .

Gunsoja miškas. Kur-ne-kur trobelė 
Atakusi nykiai švitėjančiais langais, 
Šerkšnoj liepsnoja deimantu ugnelės,

Tarytum plasdančios ant stalo žvakės, 
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai . . .

užsivilkdavo fraką ir t.t. Atsi
menu, kai jis atvažiuodavo Į žur
nalistų kasmetinius balius, visa
da vilkėdavo labai dailiai sukirp
tu fraku, bet kasdieniame gyve
nime jis vilkėdavo labai kukliai. 
Jo apdaras nelabai kuo skirdavo
si nuo žemo valdininkėlio. Aš nie
kad nemačiau ir, tur būt, niekas 
nematė jį vilkint šviesiu kostiu
mu. Jis visada vilkėdavo tamsiu, 
padėvėtu švarku. Ypatinga jo ap
daro smulkmena buvo ta, kad jis 
visada nešiodavo kietą, gutaper- 
činę apykaklę atlenktais kampais 
ir ryšėdavo dideliu mazgu su- 
megstą kaklaraištĮ. Tokia mada 
buvo prieš pirmą pasaulinį karą, 
tokios mados jis laikėsi ir per 
visą savo gyvenimą. Ir būdamas 
Amerikoje, rodos, jis nuo tos 
kietos apykaklės neatsisakė.

Kalbėdavomės mes apie eina
muosius reikalus, apie vidaus ir 
užsienio politiką, kartais, ne vi
sada, jis pasiteiraudavo apie Lie
tuvos Aidą, kartą, atsimenu, jis 
lyg ir nusiskundė, kad jau visas 
mėnuo kaip nematęs ministerio 
pirmininko Tūbelio ir Lt. Tiesą 
sakant,kalbėdavo daugiausia jis, 
aš tik klausydavaus. Kalbėdavo 
jis lygiu, šaltu balsu, visada, 
kaip sakoma, ad rem, patraukda
mas savo papirosą. Niekad aš ne
mačiau jo susijaudinusio, nusto
jusio pusiausvyros ar pakėlusio 
balsą. Toks jis būdavo per audi
encijas toks jis būdavo ir tada, 

kai sakydavo viešas prakalbas. 
Jo žodis visada būdavo šaltas, 
sakyčiau, sausas, santūrus, inte
lektualus. Jis nepriklausė prie tų 
tribūnų, kurieminias jaudina, su
kelia entuziazmą, kitaip sakant, 
veikia Į jausmus ir fantaziją: An
tanas Smetona savo šaltai apgal
votu žodžiu veikdavo Į protą. Jis 
stengdavosi ne uždegti, bet Įtikin
ti. Toks jis buvo ir savo publicis
tikoje.

Taigi, grįžtant prie audienci
jos... Nepasakyčiau, kad tuose 

mūsų pokalbiuose būtų buvusi ko
kia sistema ar planas. Eidamas 
pas prezidentą,aš visada tikėda- 
vaus išgirsti aiškių nurodymų 
laikraščio redagavimo darbe,bet 
beveik niekad nesusilaukdavau. Ir 
apskritai mes, jaunieji tautininkų 
veikėjai, laukdavome iš savo va
dų, kaip tai dera autoritetinei san
tvarkai, aiškių gairių, sakyčiau 
Įsakymų: padaryk tą ir tą, para
šyk taip ir taip, bet nei preziden
tas nei jo ministeris pirmininkas 
tokios taktikos laikytis nemėgo. 
Tiesa, retkarčiais ministeris 
pirmininkas pasakydavo parašyti 
vedamąjį kokiu klausimu, bet 
prezidentas niekad man apie tai 
neužsimindavo. Aš išredaktoria- 
vau Lietuvos Aide apie penkis me
tus ir dažniausiai turėjau vadovau
tis ne tiek savo viršininkų nuro- • 
dymais, kiek savo nuovoka ir in
tuicija. Reikalai gerokai pakrypo 
kiton pusėn, kai ministeriupirmi
ninku pasidarė mano labai geras 
draugas dekanas Mironas. Jis bu
vo spalvinga, ekspansyvi asme
nybė, visiškai priešybė preziden
tui ir, gal būt, iš dalies dėl to 
ir negalėjo ilgiau išsilaikyti val
džioje. Bet tai jau būtų kito kal
ba.

Į duris pasibelsdavo adjutan
tas, ' pranešdamas atvykus kitą 
interesantą ir mano audienci
ja baigdavosi. Prezidentas vėl 
paspausdavo ranką atsisveikin
damas iki kito pasimatymo. Iš
eidamas iš prezidentūros aš ne

si jausdavau nė klek tvirčiau ap
čiuopiąs partijos "generalinę lini
ją" kaip kad atvykdamas Į audien
ciją. Ar tai yra autoritetinė san
tvarka? --aš klausdavau save.

PORA ŽODŽIŲ APIE 
PREZIDENTO STILIŲ

Kartais tekdavo apsilankyti 
prezidentūroje ir nelaukiant au
diencijos. Kartą, atsimenu, pa
skambina adjutantas ir sako: 
ateik Į prezidentūrą, preziden
tas parašė kalbą, reikia ją su
trumpinti spaudai. Kaip šiandien, 
taip ir tada, laikraščio skaityto
jai nemėgdavo ilgų kalbų.

Atėjęs Į prezidentūrą, adjutan
to kabinete radau ant stalo pa
ties prezidento parašytą kalbą. 
Ėmiaus redaktorinės plunks
nos... Turiu pasakyti, kad rank
raščių braukymo mene aš turė
jau neblogą Įgudimą. Sakysime, iš 
300 eilučių rankraščio padaryti 
50 eilučių man didelės problemos 
nesudarė, tačiau, pradėjęs trum
pinti prezidento kalbą, staiga pa
jutau, kad čia kažkas ne taip. 
Išbraukus vieną pastraipą arba 
net vieną kitą sakinį, aš pama
čiau, kad visos kalbos turinys ima 
svyruoti, lyg kad iš sienos bū
tum ištraukęs vieną kitą rąstą. 
Kiekvienas sakinys ir net, pasa
kyčiau, kiekvienas žodis jo kalbo
je turėjo savo vietą. Viena min
tis sekė iš kitos nepalikdama kad 
ir mažiausio tarpelio Įsprausti 
redaktoriškai plunksnai. Jo sti
lius buvo labai individualus, kon
densuotos logiškai perpintos pa
grindinės minties, kaip tvirtai 
surištos vainikas. Prezidentas 
nei savo kalbose nei publicisti
kos raštuose neieškojo Įmantrių 
frazių, akysna krentančių, ste
binčių puošmenų, jo stilius buvo 
šaltos, santūrus, intelektualus. 
Kaip ir jis pats. Ir rašė jis la
bai taisyklinga kalba, kurią jis 
puoselėjo per visą savo gyveni
mą.

Pasikamavęs apie pusvalandį, 
aš pasakiau adjutantui, kad čia nė
ra kas trumpinti. Nuo to laiko apie 
prezidento kalbų trumpinimą kal
bos nebebuvo. Lietuvos Aide mes 
jas spausdindavome ištisai kaip 
spausdinę.

SU PREZIDENTU PO LIETUVĄ
1928 m. vasarą Prezidentas va

žinėjo po Lietuvą. Aš tada studi
javau Prancūzijoje. GrĮžęs atos
togų, kurĮ laiką važinėjau su pre
zidento palydovais kaip "Lietu
vio" korespondentas (Lietuvos 
Aido tada dar nebuvo). Važiuoda
vo paprastai visa virtinė automo
bilių su saugumo valdininkais, 
apskričių viršininkais, policijos 
žmonėmis, spaudos atstovais ir 
t.t. Sustodavome valsčių mieste
liuose. Prieš miestelius būdavo 
pastatyti žolynais apkaišyti var
tai su išrašytais viršuj vartų tais 
pačiais žolynais pasveikinimai: 
Lai gyvuoja Tautos Vadas, svei
kas Tautos Vade ir panašiai. Prie - 
vartų laukdavo vietinė vyresny
bė: viršaitis, mokyklų vedėjai ir 
mokytojai, stovėdavo išsirikiavę 
šauliai ir mokiniai kaip taisyk
lė, visada dalyvaudavo vietinis 
rabinas ir miestelėnų bei suke
liavusių iš apylinkių kaimiečių 
minia.

Vienoje vartų pusėje stovėdavo 
gražiai uždengtos staliukas su 
dviem lėkštelėmis: ant vienos 
duona ir druska, ant kitos vyno 
taurelė. Toliau prasidėdavo svei
kinimo kalbos. Kartais viskas 
praeidavo sklandžiai, bet kartais 
kalbėtojai, atsidūrę prieš tokią 
didelę poniją, užmiršdavo iš anks
to išmoktos kalbas, susipainio
davo, mėgindavo mestis Į labai 
aukštą patosą — nesgi su prezi
dentu nekalbėsi paprasta kal
ba --ir viskas baigdavosi tuo, 
kad nelaimingas kalbėtojas žiop
čiodamas spoksodavo Į vartų vir
šūnę ir galų gale visai nutilda
vo. Užstodavo nejauki tyla, visi 
mes jaudindavomės, tik vienas 
prezidentas likdavo ramus ir šal
tas, kaip jis likdavo ramus ir šal
tas ir tais atvejais, kai kalbė
tojas išliedavo savo gražbylystę 
nuo pradžios iki galo net neatsi
kvėpdamas.

Prezidentas savo pagrindinę 
kalbą pasakydavo tam tyčia su
ruoštame visuomenės susirinki
me didžiausioje miestelio salėje( 
paskum būdavo vaišės. Čia jį vėl 
sveikindavo visokių organizacijų 
atstovai, bet, Išmetę stikliuką, jie 
būdavo drąsesni. Būdavo Įdomu 
stebėti prezidentą, pasodintą 
garbingiausioje stalo vietoje ir 
besikalbantį su kaimiečiais. Čia 
jis lyg pagyvėdavo, lyg pralinks
mėdavo, tartum būtų atsidūręs jo

(Nukelta Į 4 psL)
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Laiškas jaunam Rimui
Brangus Rimai,

atleisk, jei atsiliepsiuTau vie
šai, nes dalykas, dėl kurio man 
rašei, ir jausmai, kuriuos savo 
laiške išreiškei, priklauso viešai 
sričiai ir laikomi beveik visuo
menės nuosavybe.

Iš savo pusės pirmiausia norė
čiau Tau pasakyti, kad ir aš nu
stojau gailėtis savo pamišimo, 
kurio pasėkoje ilgų ir brangių pe
reito rudenio atostogų du trečda
lius buvau paskyręs surašyti da
lelei savo Įspūdžių ir nuomonių 
apie Salomėją Nėrį. Nelaukus 
skaitytojų dėmesys jau bus man 
šiuos nuostolius gerokai atlygi
nęs.

Tavo laiškas toli gražu nebuvo 
pirmasis. Daug atbalsių gavau iš 
vietinių bičiulių gyvu žodžiu ar 
telefonu, o ir laiškų iš toliau jau 
keliolika. Mano, kaip laikrašti
ninko, "karjeroje" ne dažnai tat 
pasiuiko. Prisipažinsiu, kad net 
retai. Ir dažniausia, kaip tik to
kiais atvejais, kai to nesitikiu. 
Kada tikiuosi ir beveik noriu iš
provokuoti triukšmą ir imu kal
bėti apie, mano nuomone, labai 
svarbius, stačiai gyvybinius tau
tos reikalus, tai žiūrėk - pliumpt 
kaip Į balą, visiška tyla, tobu
las ignoravimas. Reiškia, sunku 
pramatyti ateitį. O kai raštu 
nieko doro nesitikėdamas, taip 
sau, juokais, ar net labai neno
romis, kaip šį kartą apie Salo
mėją, tai žiūrėk - išeina kitaip.

Mielas Rimai, dideli ir garsūs 
katalikai man skambino ar para
šė laiškų, nė kiek nesupykę nei 
dėl Dievo, nei dėl Bažnyčios, 
nei dėl prelatų įžeidinėjimo, o 
kaip tik su visišku palankumu, 
pritarimu ir komplimentais. Vie
nas iš jų, mokytas juristas, ne
pagailėjo laiko sudėstyti net 17 
puslapių laiškui (I), daug ką ma
no rašiniuose užgirdamas ir kar
tu smulkiai įrodydamas, kad juo
se buvo tik du nedovanotini nusi
kaltimai: prasilenkimas su žur
nalistine etika ir nepagarbus pre
lato įžeidinėjimas. Jis ragino 
mane viešai atsiprašyti už šias 
dvi nuodėmes.

Ką gi, tektų atsiprašyti, jeigu 
taip sunkiai nusikaltau. Nebe pir
mas kartas man taip pasitaiko, ir 
melsčiau tik viena, kad tai būtų 
priešpaskutinis. Atsargumas 
verčia nekalbėti apie daromą nuo 
dėmę paskutinį kartą, nes nuodė
mė yra maloni. Ir kas mums dau
geliui belieka, kaip tik tikėtis 
padaryti dar nors vieną antrą 
nuodėmę? Suess we die Suende, 
kaip sako vokiečiai...

Taigi, dėmesys rašto darbams 
buvo ir kaip niekad ligi Šiol.

šį kartą ir netikėtos talkos su
silaukiau. Keli man pažįstami 
draugai, net vienas visai nepažįs
tamas, dar akimirkų serijai ne
pasibaigus, reguliariai pradėjo 
siuntinėti straipsnių iškarpas, iš
tisus laikraščius ar žurnalus, kur 
kas nors naujo rodėsi apie Salo
mėją. Gavau beveik visą sovietinę 
spaudą tuo reikalu lietuvių ir ru
sų kalbomis, gavau visokių iškar
pų iš draugų, gyvenančių Chica
goje, o vieną laišką užvakar su 
"Tėvynės Balsu" net iš Pary
žiaus. Kadangi sovietai triukš
mingai minėjo Nėries 60 metų 
gimimo sukaktuves, tai pas ma
ne suplaukė pundai naujo mate- 
riolo. Galvoju, gal reikės atsi
sakyti iš kasdieninio darbo,mai
tintis iš dangaus krintančia ma
na, ir tik visus tuos straipsnius 
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skaityti, ir rašyti tik apie Salo
mėją...

Žinoma, perdaug nesididžiuo- 
siu: gavau net tris laiškus, kurie 
Į miltus sumala ir mano raši
nius, ir mane patį, ir, kaip pap
rastai dabar būna,įrodo, kad aš 
visiškai nęmoku rašyti ir beveik 
žudau laikraštį, kuriame bend
radarbiauju. Be abejo, aš atimu 
vietą kitiems svarbiems tautos 
klausimams, kuriais kiti bend
radarbiai norėtų pasisakyti, bet 
jiems vietos nebelieka, čia jų tei
sybė, nieko nepadarysi, ir todėl 
mes vis dar nesuspėjome iš
spręsti tų svarbiųjų tautos reika
lų, nes laikraštyje nebėra vie
tos.

Blogiausia man, kai gaunu laiš
kus su priešingais tvirtinimais. 
Tada nebežinau, katro pusėn sto
ti, nes nesinori susipykti su Pet
ru arba nustoti Jono malonės, 
štai, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Juozas Ba- 
čiflnas nepatingėjo nuo sušalusio 
Michigano parašyti, kad jis svei
kinąs ypač už akimirką apieKat- 
ryną ir chaise percee. O tuo tar
pu kitas labai mokytas ir aukšto 
akademinio titulo draugas nuro
dė, kad toji mano akimirka buvo 
tik išgverusių nervų padaras ir 
iš viso pliauškalas be talento. 
Rusų carienė Katryna ir Salomė
ja ui nors ulentus turėjo: vie
na mylėti ir valdyti, kiu eiles 
rašyti. Apie vieną pasaulis ir po 
šimto metų kalbės, o kitos ei
lėraščius deklamuos, o kas mane 
prisimins? Niekas, nes nieko ne
turiu, tik išgverusius nervus ir 
aštrų liežuvį (jo žodžiais ta- 
riant).

Tas viskas be abejo irgi tie
sa, išskyrus apie liežuvį, kuris 
pas mane nuo prigimimo minkš- 
us.

Betgi maloniausias laiškas bu
vo Tavo, brangus Rimai.

Tokio amžiaus vaikino, kuris 
vadinamas uutos žiedu, ateitimi, 
mažų mažiausia geresnės atei
ties viltimi. Man buvo siurpri
zas, kad antrus metus universi
tete literatūrą ir'filosofiją stu
dijuojantis jaunuolis turėjo kan
trybės perskaityti viską, kas lie
čia vieną lietuvių literatūros pra
eities iškarpą ir um tikra pras
me mūsų tautos likimą. Ir kad per 
skaitęs, Tu susidomėjai ir sakei
si radęs šį tą naujo, šį tą rei
kalingo žinoti ir trupinėlį dalykų, 
apie kuriuos‘veru pagalvoti. Tu 
sutinki ir jauti, kad tau lietuvių 
literatūros ir pačios Uutos kul
tūros, net politikos raida privalu 
žinoti ir atrodo svarbi.

Iš kur Tu toks beveik vienas 
savo amžiaus riboje atsiradai 
Amerikoje?

Neturėjau progos Tavęs pažin
ti, bet gerai pažinau Tavo tėvą 
ir motiną. Ir ui man duoda at
sakymą. Vaikai dažnai neįvertina 
savo tėvų, kiek gal reikėtų, tai 
leisk man juos įvertinti. Tavo 
tėvai, kaip sakoma, visada buvo 
šviesuoliai, patrioui, idealistai, 
domėjosi ne tik karjeromis ir 
turu i s ar šiaip tuštybėmis. Lie
tuvių kultūra, menai, uutos dva
sia ir uutos garbė jiems niekad 
nebuvo tušti žodžiai ar tik koks 
švenudienio "make-believe". Su 
jais abiem draugavau Nepriklau
somybės meuis, arti pažinau ir 
šiandien su malonumu tegaliu pa
sidžiaugti, kad jie tremtyje nepa
sikeitė ir bėdų našta jų nepalaužė. 
Įrodymas esi Tu, brangus Rimai, 

literatūros ir filosofijos studen
te, jų sūnus vertas savo tėvų, 
puošnios dvasios atokaitoje au
ginus ir dabar jau pradėjęs krau
ti žiedus. Kaip greiui risčia bė
ga gyvenimas ir metai! Bet ne- 
piku, kai meui bėga gerai.

Mielasai, dėkoju Tau už pui
kius jausmus ir už brandų ge
malą dvasios, kurią įsisiurbei 
su motinos pienu, - tos šaunios 
geltonkasės merginos, kuriai 
Kauno humanitariniame fakulte
te kadaise mes ne vienas praei
dami pamerkdavom akį.

Aš, žinoma, galėčiau kai ką 
pridėti prie Tavo laiško gramatiš - 
kai dar kiek netvirtų sakinių, iš
margintų anglicizmais, rašybos 
ir skyrybos klaidomis. Tai nedi
delė yda, nes tų dalykų galima 
norinčiam nesunkiai išmokti, 
kaip daugelis mes išmoksume 
svetimas kalbas. Gi Tau čia te
būtų tik gimtosios kalbos patobu
linimas. Man daug- maloniau, kad 
Tu supratai, jog net ir "atsimi
nimai" kai kuomet reikalingi. 
Mano gi salomėjiški raštai dar 
nebuvo atsiminimai. Greičiau de
batai dėl kai kurių dvasinių klau
simų, kurie tebėra itin aštrūs 
mūsų sielos, mūsų kultūros ir 
tautos likimui. Tuos "atsimini
mus" aš buvau jau parašęs, kai 
Soyietijoje prasidėjo Salomėjos 
Nėries sukaktuvių fanfariškiau- 
si minėjimai ir iš jų buvo maty
ti, kokį svarbumą jie teikia so
vietinės literatūros irbolševiza- 
cijos ugdymui. Ir kaip jie su di
džiausia įtampa stengiasi sukurti 
mitą ir drauge principą, kad lie
tuvių tautos išdavimas Kremliui 
yra aukščiausia dorybė, kad oku
pacijos pateisinimas ir užgrobi
mo meilė yra "patriotiškiausia" 
sovietinio piliečio pareiga ir kad 
Salomėjos kelias buvo išganymas 
ir didžiausia garbė Lietuvai ir Ru
sijai, kurios dabar amžiams tu
rės sudaryti vieną kūną.

Aš kaip tik į tą plotmę ir su
kau žirgą, gerai žinodamas, kiek 
man teks paplavų iš maskolber- 
nių ir net iš kitų, čionai, nes 
dabar pamažu prasideda laikme
tis, kai mes imsime nebeatskir- 
ti, kas mūsų, kas jų, kas yra tau
tiniai ir kas sovietiniai talentai.

Bet aš vis pasigesčiau ir atsi
minimų - platesnių, gilesnių, in
tymių- ne tik iš literatūros plotų, 
bet ir visų kitokių operų. Brandi 
kultūra niekad nesusideda ir ne- 
noksta santrumpose, škiceliuo- 
se, sausuose chronologijos ir sta
tistikos faktuose. Studijuodamas 
universitete toliau. Tu pamatysi, 
kaip kiekviena didelė kultūra yra 
išugdyta per ilgus amžius, kiek 
daug žmonių jai nešė savo indė
lius, ją kūrė, išlaikė, interpreta
vo, papildinėjo, nagrinėjo, aiški
no, kiekvieną dulkelę sušluodami 
ir sijodami,diskutuodami, griau
dami ir piktai ginčydamiesi.

Ir Tu pamatysi, kad su tuo pa
čiu mentalitetu ir tuo pačiu me
todu reikia pratintis prieiti ir 
prie lietuvių kultūros dirvonų. 
Kitaip ji ir liks dirvonais, kuriuo
se greit priauga tik usnys, jeigu 
iš viso dar kas auga...

Bet, tiesą sakant, aš dar ne
žinau, ar Tu tai pamatysi. Gi dėl 
to, kad šiame mano laiške, kurį 
Tau viešai rašau, yra tikras kiek
vienas faktas ir galbūt dažnas žo
dis neprasilenkia per toli su tie
sa, tačiau Tavo laiškas ir Tu pats 
esi netikras, o nuo pradžios ligi 
galo išgalvotas.

Tokio laiško, kurį būčiau la-
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Prezidentas A. Smetona kasdienybėje...
(Atkelta iš 3 psl.) 

širdžiai savoje, artimoje aplin
koje. Aš pagalvodavau, kad pre
zidenus ūkininkų draugijoje jau
čiasi laisviau, kaip savo ministe- 
rių urpe.

ANTANINĖS UŽULĖNYJE
Sakoma, jei nori pažinti poe

tą, aplankyk jo gimtinę. Aš ma
nau, kad u išmintis yra pritai- 
kinta kiekvienam iš mūsų. Daug 
vėliau, kai aš jau dirbau Lietu
vos Aide, atsimenu, vieną vasarą 
teko dalyvauti prezidento tėviš
kėje Užulėnyje jam suruoštose 
antaninėse. Važiavo jo draugai, 
ir galima sakyti, visa ano meto 
Lietuvos oficialioji diduomenė. 
Vaišės įvyko naujai pasutytos 
Užulėnio pradžios mokyklos salė
je. Sveikinusių prezidentą orato
rių buvo daug, bet liko atminty
je tik tuometinio teisingumo mi- 
nisterio šilingo kalba, šilingas bu
vo labai žemo ūgio, ilgais plau
kais, barzda, žodžiu vyras ne 
iš patraukliųjų, bet iškalbą tu
rėjo pasigėrėtiną. Jis pasakė la
bai jausmingą, stilistiškai puoš
nią, pilną pakilaus patoso, pat
riotinę kalbą , išaukštindamas 
varduvininko asmenybę. Pabaigo
je kalbėjusio prezidento kalba sa
vo santūrumu, ramumu ir, saky
čiau, šaltumu buvo tikras kontras
tas šilingo gražbylystei, učiau ji 
labai derinosi su Užulėnio apylin
kės dvasia.

Kiek kartų man tekdavo lanky
tis Užulėnyje, prezidento gim
tinė man visada palikdavo atsi
skyrusio, užmiršto ir kažkaip su- 
sisvajojime paskendusio užkam
pio įspūdį. Visa apylinkė lygi, slė
ni, be kalnelių, be pakilimų, lyg 
kažkieno rankos nuglostyta ir nu
lyginu, lyg ne tik geografiškai, 
bet ir dvasiškai būtų pasinėrusi 

blausiai norėjęs gauti, aš nega
vau. Ir tokio lietuvių studento Ri
mo Amerioje turbūt nėra, ar bent 
aš apie jį negirdėjau, arba jis ty
li užsiėmęs savo reikalais ir ne
turi laiko panašių straipsnių skai 
tyti, o juos perskaitęs kaip nors 
atsiliepti, džiaugtis, pykti ar už
sidegęs diskutuoti. Ir jo tėvų, ku
riuos anuomet tikrai pažinau, ne
bėra. Nes jeigu jie čia gyventų ir 
tokiais pat tebebūtų, kaip kadaise, 
tai tokių Rimų Amerikoje jau bū
tų geras tflksutis ir Dovilių ki- 
us tūkstantis. O yra jųtikviene- 
ui, gal kelios dešimtys...

4.75 
.98
.98 

Lietuvos praeities mistikoje. Vi
są apylinkę dominavo Lėno eže
ras, tikriau sakant, ne ežeras, 
bet seklus ežerėlis, dumblotais, 
meldais apžėlusiais krantais. 
Atrodė, lyg jis būtų pavargęs nuo 
ilgo gulėjimo ir senatvės ir ren
gėsi galutinai uždusti dumblo ir 
maurų glėbyje. Tokiojeapylinkė- 
je gimsta poetai ir mąstytojai. 
Antanas Smetona nepasidavė savo 
gimtosios apylinkės lirizmui ir 
romantikai: jis nuėjo mąstytojo 
keliu.

Po vaišių prezidenus nusivedė 
savo svečius parodyti savo gim
tosios sodybos. Tai buvo gryčia, 
kokių Lietuvoje buvo tūksunčiai. 
Tai nebebuvo dūminė lūšnelė, 
apie kurią dainavo Maironis: ji 
jau buvo šiek tiek paliesta pa
žangos rankos — bet vis dėlto ji 
buvo ankšu, žemoka, nuogo
mis rąstų sienomis, moliu pluk- 
u asla, nedideliais langais, apsta - 
tyu tradiciniais mūsų kaimui bal
dais — stalas, kėdės, lova - žo
džiu, ui buvo kukli, tamsoka kai
mo gryčiukė dvelkianti kažkokiu 
beviltišku liūdesiu, be jokių švie
sesnių prasiveržimų dvasia. Ji 
derinosi su visa Užulėnio apylin
ke ir, be abejo, galėjo daug pa sa- 
kyti apie Antano Smetonos dva
sios bei charakterio formavimą
si jaunystėje.

ŽEMDIRBYS
Prezidentas savo gimtinę labai 

mėgo, sakyčiau, mylėjo. Ypačiai 
kai jis ten įsikūrė savo naujoje 
sodyboje(dažnai ten lankydavosi 
ir vasaromis praleisdavo ilgesnį 
ar trumpesnį laiką. Vieną vasarą 
buvau ten nuvažiavęs su vokiečių 
koncentracijos stovykloje žuvu
siu Pranu Germantu. Užulėnis 
keitėsi, kaip keitėsi ir visa Lietu
va. Prezidento sodyboje buvo pa
statytos naujos, modernios tro
bos. Pagal ano meto mūsų stan- 
dartus prezidento sodybos nebe
galėjai pavadinti paprasu ūkinin
ko sodyba, bet jau reikėjo jai duo
ti dvarelio vardą.

Prezidentas mėgdavo savo sve
čius pavedžioti po laukus ir,kaip 
geram ūkininkui dera, pasigėrėti 
su svečiais savo derliais ir apla
mai vykstančia ten pažanga. Užu
lėnio laukai buvo nusausinti ir 
ne tik prezidento ūkis, bet ir vi
sa apylinkės ūkininkija buvo atsi
stojusi ant pažangos kelio. Ir kaip 
šiandien matau velionį prezidentą 
iš lėto einant per laukus pasi
ramsčiuojant lazdele -- mieste 
lazdelės jis niekad nenešiojo — 

sustojant, padaužant lazdelės ga
lu grumstą, pabraukiant, lyg ir 
paglostant rugių varpas pa ta kė je, 
užsidėjusį padėvėtą skrybėlę ir 
vis su te pačia kieta, gutaperčine 
apykakle atlenktais kampais. Ir 
kalbėdavo jis ne apie politiką ir 
valstybės reikalus, bet apie savo 
ūkį, apie apylinkės ūkininkų kas
dienius reikalus. Man susidary
davo įspūdis, kad prezidentas 
Smetona niekada iš savo Užulė
nio ir nebuvo išvykęs, kad jis tik 
čia priklauso, kad savo išvaizda 
ir galvosena nesiskiria nuo savo 
gimtosios aplinkos, nuo tų visų 
per amžius įsikubusių į žemės 
velėną apylinkės žemdirbių...

Toks buvo Antenas Smetona kas
dienybėje, stebint iš šalies. Aš 
neturėjau progos jo stebėti inty- 
miškesnėje aplinkoje, sakysime, 
šeimyniškame gyvenime, tačiau 
iš jo draugų pasakojimų, kurie jį 
pažino iš arčiau, susidariau nuo
monę, kad ir uždarame ratelyje 
jis niekuo nesiskyrė nuo to žmo
gaus,kurį mes buvome pratę ma
tyti viešai.

Ar mums tai patinka ar nepa
tinka, ar mes to norime ar neno
rime, bet Antanas Smetona nuėjo 
istorijon kaip iškili asmenybė, 
kaip tikras Tautos Vadas, kaip 
vyras, kuris savo veikloje ne
ieškojo asmeninės naudos, bet dir
bo pirmon eilėn lietuvių tautos 
labui. Jis turėjo didelę galią, 
antrojo prezidentavimo laikais jį 
būtų buvę galima pavadinti Lietu
vos vienvaldžiu, bet jis netapo 
išdidžiu, išpuikusiu, nesukalba
mu diktatoriumi, nesikrovė turto, 
bet gyveno kukliai ir savo širdies 
gilumoje buvo demokratiškiausių 
nusiteikimų žmogus. Jis vado
vavo Lietuvai politiškai, jis sten
gėsi jai vadovauti ir ideologiš
kai, kitaip sakant, jis savo gyvu 
žodžiu ir savo raštais, stengėsi 
prigydyti lietuvių tautai naują po
litinę ir, pasakyčiau, moralinę 
galvoseną. Jis stengėsi auklėti 
tautą, susitprinti jos nugarkaulį, 
kurį dėl nelemto istorinio pali
kimo griaužė per daug išbujoju
sios individualinės, sakyčiau, iš
centrinės jėgos bei ambicijos, 
nuo kurių mes ir šiandien, deja, 
nesame pasveikę. Aš bijočiau 
šiandien pasakyti, kad valdžia 
jam būtų buvusi pati sau tikslas, 
greičiau valdžia jam buvo tik prie ■ 
monė pasitarnauti savo tautai, 
kurią jis tikrai mylėjo ir, turbūt, 
nieko savo gyvenime taip netroš
ko, kaip jos gerovės, garbės ir 
laimingos ateities.

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Prez. A. Smetonos minėjimo iškilmės Toronte. Scenoje Varpo choras gieda Lietuvos himną.

A. Smetonos minėjimas Toronte

Stasys Santvaras skaitė paskaitą 
apie A. Smetoną.

Toronto lietuviai gruodžio 13 
d. iškilmingai minėjo prezidento 
Antano Smetonos dvidešimtąją 
mirties metinių sukaktį. Ta proga 
visose lietuviškų parapijųbažny- 
čiose buvo iškilmingos pamal
dos ir pasakyti pamokslai. Gra
žiai pasirodė skautai, kurie da
lyvavo uniformuoti ir su vėliava.

Radijo valandėlės "Tėvynės pri 
siminimai" vedėjas J.R. Simana
vičius nuoširdžiai jungdamasis 
prie kuo platesnio ir iškilmin
gesnio pagerbimo, skyrė pusva
landi, kurio metu paskaitą apie 
velionĮ prezidentą skaitė minė
jimui ruošti komiteto narys, bu
vęs ilgametis LSB vyriausias 
skautininkas Stp. Kairys.

Vėliau, 3 vai. 30 min. Bloor 
Collegiate Auditorijoj |vykopats 
minėjimas -- akademiją, čia 
skautai, savanoriai, karių sąjun 
gos nariai ir šauliai dalyvavo su 
vėliavomis.

Minėjimą trumpu įžangos žo
džiu pradėjo minėjimui ruošti ko* 
miteto pirmininkas K. Kalendra. 
Programa vyksta be sutrikimų. 

įnešamos vėliavos, sugiedamas 
himnas ir kviečiamas rašytojas 
St. Santvaras skaityti paskaitą, 
kuri susirinkusiųjų buvo išklau-. 
syta su didžiausiu susidomėjimu. 
Prelegentas, puikiai mokėdamas 
apvaldyti žodžius ir perduoti juos 
klausytojui |vilkęs | gražią for
mą, buvo nuo pradžios iki pasku
tinio šakinio |domus ir mielai 
sutiktas.

Po paskaitos ėjo Antano Sme
tonos raštų ištraukos, kurias vy
kusiai perdavė mūsų atžalynas: 
Laima Švėgždaitė, Algis P.ute- 
ris ir Stepas Ramanauskas.

Meninės programos išpildyme 
pasirodė Toronto lietuvių Varpo 
choras, kuris gražiai atliko kele
tą momentui pritaikintų kūrinių. 
Ypatingai visų širdis jautriai su
virpino "Vergų daina", primenan
ti šiuo metu ir mūsų pačių ne
dalią. Kad Varpas mums skambė
jo , mes turime būti dėkingi ne 
vien maestro St. Gailevičiui ir 
akompaniatorei D. Skrinskaitei, 
bet kartu kreditą atiduoti reikia 
veikliam ir ilgamečiu! choro ad-

Algis Puteris skaitė ištrauką 
iš A . Smetonos raštų apie padėt| 
Lietuvoje 1918 m.

Laima švėgždaitė skaitė ištrau
ką iš A. Smetonos raštųapiekul
tūros namus ir lietuvių inteligen
tiją 1910 metais.

Kalėdų papuošimai... R. Kisieliaus nuotrauka

ministratoriui J. Račiui, choro 
valdybai ir bendrai visiems cho
ristams, kurie lietuviškos dainos 
menui per kelioliką metų yra sky
rę nemažai savo brangių poilsio 
valandų.

Po pirmininko padėkos žodžio, 
nuskambėjus Lietuvos Himno gar
sams, susirinkusieji besidaly
dami patirtais įspūdžiais skirs
tėsi.

(Pb)

♦ POPIEŽIAUS POVILO VI ar
timuose sluoksniuose svarstoma 
galimybė Jo kelionei | P. Ameri
ką. Proga būtų kovo mėn. įvyks
tantis tarptautinis Rymo Katali
kų Marijonų Kongresas -- Do- 
mininkos respublikoje.

SVEIKINAME!
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šventės, tai rimties, su

sitelkimo, susitaikymo ir meilės šventės. Jų metu trokš
tame būti su visais kartu, visiems gero linkime, ir la
biausiai išryškinamas bendruomeninės jungties troški
mas.

JAV Lietuvių Bendruomenė jungia lietuvybės išlai
kymo idėja visus Amerikoje gyvenančius lietuvius, šios 
jungties pagrindą sudaro tautinis susipratimas ir tauti
nio solidarumo įsisąmoninimas, švenčių nuotaikos kelian
čios tautinio solidarumo dvasią telydi mus lietuvybės iš
laikymo darbuose ir kovoje dėl lietuvių tautos laisvės ir 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

JAV Lietuvių Bendruomenės Centro valdyba Kalėdų 
Švenčių ir Naujųjų 1965 Metų proga, sveikina visus JAV 
gyvenančius lietuvius ir linki geros šventinės nuotaikos 
ir nepalūžtamai ir tvirtai ateinančiais metais būti lietu
vybės išlaikymo darbuotojais ir kovotojais už Lietuvos 
laisvę.

JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdyba
J. Jasaitis. M. Rudienė, Z. Dailidka, 
J. Ignatonis, J. Jurkūnas. V. Kleiza, 
M. Šimkus, J. Paštukas, K. Januška 
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LITUANISTIKOS INSTITUTO 
nariams, talkininkams ir rėmėjams linki 

DŽIAUGSMINGŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
Dr. Jonas Balys

KALĖDINES ‘ ‘ 
, . , NUOTAIKOS

PULGIS ANDRIUŠIS

Kai vertelgos uždeda savo nešvarias rankas, bet kas 
nudžiūsta. Kalėdos, buvusi tokia skaidrj šventė, patekusi 
rėksniams krautuvininkams j nasrus, taip susimaltojo, 
jog nenuostabu, kad australai stengiasi tuo metu ištrūkti 
j tyrlaukius, kuo toliau nuo sukomercintų reklamų, iki 
gyvo kaulo Įgrisusių senių, varančių devynius prakaitus 
po vatinėmis barzdomis. Australijoje ypač Kalėdos daug 
nustoja dėl nekalėdinio klimato.

Bandant prisiminti šaltas, snieguotas Kalėdas Lie
tuvoje, kažkaip nepavyksta atgaminti šios šventės miesto 
rėmuose — eglutė, dovanos, žvakučių įžiebimas, vizitai, 
kalnai mėsų, baterijos gėrimų.

— Sveiki sulaukę, laimingiausių .;.
Na, ir visa kita butaforija, kuri nedaug kuo skiriasi 

nuo australinių papročių. Kalėdų sumiesčioninimas buvo 
bepaplintąs ir po mūsų kaimus.

Rytų Aukštaitijoje kalėdinė eglutė nebuvo prigijusi. 
Atsimenu, pirmojo pasaulinio karo metu kaimo mokytoja 
buvo kaip didelę naujieną parengusi mokiniams eglutę su 
deklamacijomis, giesmėmis, žaidimais. Net iš kitų kaimų 
ėjo pasižiūrėti dyvų. Tačiau mokytojai išvažiavus, nie
kas nedrįso tęsti šios miestietiškos tradicijos. Girdi, kur 
čia mums, prastiems žmonėms, dabar vienas kitam sakyti 
iš atminties eiles ir šokt Mikitą!

Kaimiškos Kalėdos buvo sutelktos į Kūčių vakarą. 
Ir, įdomu, vaikams iš motinos pasakojimų atrodydavo, 
kad ši retoji, nesulaukiamoji diena buvo skiriama ne tiek 
Kristaus gimimui prisimint, kiek pagerbti mūsų protė
viui Adomui. Susėdę prie Kūčių stalo, mes baimingai dai
rydavomės pro tamsų naktinį langą, ar kur ties klojimo 
pašaliu nesušmešėluos sušalusio, pavaryto iš rojaus varg
šo Adomėlio skvernai, — taip graudžiai mums jį atvaiz
duodavo motina! Jam buvo skiriami ir saldyti miežiai ir 
spalgenų kisielius ir džiovinti grybai ir parpeliai ir žuvys. 
Mes nesuprasdavom, dėlko Adomas neužeina į daržinę 
ant šieno sušilti, o vis klajoja padaržėmis.

— Jam negalima po stogu, taip aniuolas su ugniniu 
kardu liepė!

Tai būdavo pati nuotykingiausia švenčių ciklo diena, 
iš paskos subėgiot su tėvu pas kampininką Trinką atsi
nešt sirapo, silkių, žibalo, galvą cukraus, pipirų, bapkinių 
lapų. Bet pats garbingiausias žygis su tėvu — nueit dar- 
žinėn ir atnešt šieno, šalčiams paspaudus šienas pakvim
pa, mintimis nunešdamas į gėlėtas Padarvmės pievas. 
Tėvas jau nuo šienapiūtės laiku žino, kurį kuokštą išsi
traukti, girdi, su žvagučiais, kad geriau pakviptų Dievui. 
Viksvos nė su žiburiu nesurasi toj kuokštelėj! Tokią die
ną nelabai baisūs ir paslaptingo klojimo maumai ir kip
šiukai, kurie savo piktadarybėms tada skelbia paliaubas. 
Taip pat nuotykingas ir žygis ant pirkios aukšto. Taip 
gera basam vaikščioti šiltomis samanomis! Tėvas atidaro 
kaminą, paneša tokia maloni dešrų ir palčių svilta. Peilio 
ašmenys sužvilga suodiname kamine, riekia vyšniniai 
raudoną kumpi, gelsvus lašinius, vaikai gaunam palaikyt 
dešrų rinkes. Pro galinį langeliūkštį matosi sniego plotai, 
prikaišioti pamėlusių medžių stabarų, u-ta-ta, na, bet 
visą dieną kūrenamas pečius pro lubų lentas ir samanas 

taip jaukiai šildo papades.
Susidorojus su mėsomis rytdienai, tėvas liepia mums 

pasirausti po. samanas, štai, pūpso vyšnios raudonumo 
černaguzinis, yra kas abiem rankom kelia! Vasarą ir 
rudenį net koja paspirt jį tingėdavom. O dabar, para
gavęs šalčio, kad gi pakvips, kad gi ims traukt į pagundą, 
čia pat, nelaukus Kalėdų suvaryt dantis. Matydamas mū
sų išsprogusias akis, tėvas atkasa saują laukinukų, ku
riuos galime ir dabar valgyt. Po didžiulį čemaguzą gau
sim rytoj.

Po tiekos darbų, įspūdžių, ruošų, kaboriavimų motina 
sulaukia tokios akimirkos, kad gali pasakyti:

— Ruoškitės stalan!
Staiga tėvas uždega didžiąją palubinę lempą su šva

riausiai išvalytu kaminėliu, ant stalo tvaska sniegu stal
tiesė, prie krikštasuolės visoj didybėj išsiskleidęs raštuo
tas rankšluostis, ant lovų margažiedės marškos, lyg pakilt 
pasiruošusios žąsys, pagalviai. Kaip ten bebūtų Adomui 
lauke, bet čia neatpažįstamoj, šiltoj pirkioj kaip gera po 
savim patraukti basas kojas prie pertekusio stalo!

Pirmoji Kalėdų diena be pasakiškų valgių praeidavo 
gana nuobodžiai. Tėvai grįžę iš piemenėlių mišių, pavalgę 
eidavo miegoti, o vaikams tekdavo knapsoti prie langų. 
Kad nors bent vieną gyvą daiktą pamatytum, nors šunį, 
nors katiną! Apie žmones jau nėra ką begalvoti. Kad 
nors pas kaimynus galėtum išeiti! Visą dieną ir vakarą 
už jokius pinigus neis kaimietis ųors ir pas artimiausią 
giminę, kad ir labai turėtų svarbų reikalą. Nuo senų lai
kų griežčiausiai draudžiama lankytis svetur.

Tik antroji diena galima laikyti švente, šokiai, dūks- 
mas, vaikų žaidynės, alaus boselis. Kiekvienas svečias 
mielai laukiamas, nors neteko pastebėti, kad vienas kitą 
sveikintų, kaip mes tatai darome iki nusibodimo.
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Betliejus R. Kisieliaus nuotrauka

Vytautas Šliupas Himalajų papėdėje
Didžiojo Aušrininko dr. Jono 

šliupo sūnus, inž. Vytautas Šliu
pas, Rytiniame Pakistane vykdo 
vienos amerikiečių statybinės 
bendrovės pavestą darbą. Savo 
bičiuliui, Vytautui Braziuliui Cle 
velande šiomis dienomis rašyta
me laiške įdomiai rašo apie savo 
gyvenimą Rytų Pakistane ir apie 
ten vykdomus jam pavestus dar
bus. Inž. Vytautas Šliupas rašo:

"šiandien suėjo metai, kai at
sidūrėme Daccoje (Rytiniame 
Pakistane), tai sėdžiu ir rašau... 
Pas mus laikas pašėlusiai greit 
bėga. Neseniai iš Chicagos atva

Kalėdų papuošimai... R. Kisieliaus nuotrauka

Jaunesniųjų "Ateities" šokėjų grupė Chicagoje gruodžio 12 d. turėjo savo Kalėdini pobflv| Mutual Fe
deral Savings Bendrovės puošniuose rūmuose, 2212 West Cermak Road, Chicago, III. Vaikučiai atsilan
kė su tėvais. Grupei vadovavo šokių mokytoja Gramontienė, talkininkaujant Mutual Bendrovės vicepre
zidentui Kazimierui G. Oksui. Jaunieji šokėjai buvo apdovanoti kalėdinėmis dovanomis ir laiką pra
leido labai linksmoje nuotaikoje sužavėti puošnia sale, naujais Bendrovės namais ir lietuviškais or
namentais papuošta eglute.

žiavo inž. Adomas Mickevičius 
su šeima darbams, tai dabar jau 
turime lietuvių savo pašonėje. 
Jis irgi dirba toje pačioje bendro 
vėje. Aš darbu vis tebesu pa
tenkintas. Atrodo, kad ir manim 
jie patenkinti, nes gavau paaukš
tinimą: paskyrė mane Counter- 
part Direktoriumi Planavimo De
partamente. Counterpart direk
torius, tai yra amerikietis, pri
skirtas prie pakistaniečio, bet 
abu daugiau ar mažiau atlieka tą 
pat{ darbą. Mat, toks tai yra Ame
rikos valdžios reikalavimas: jei 
nori iš AID gauti paskolą, tai tu

ri turėti amerikieti kartu, dau
giau ar mažiauprižiūrėjimui.kad
nebūtų Amerikos pinigai perdaug 
švaistomi..."

"šiuo metu išsijuosęs planuo
ju vieną 80.000 akrų projektą: 
potvynių apsaugą, drenažą ir iri- 
gaciją, pačioje Himalajų papėdė
je. O problema tai didžiulė, nes 
toje vietoje yra didžiuliai potvy
niai per monsoon lietus. Kad pa
vaizduoti, tai pasakysiu, jog mano 
projektas yra vos tik 40 mylių 
nuo Cherapundi miestelio, kuris, 
tarp inžinierių yra žinomas, kaip 
lietingiausia vieta pasaulyje. 
Mat, Cherapundi miestelyje lie
taus vidutiniškai iškrenta iki 400 
colių per metus. Buvo vienas 
mėnuo prieš kelioliką metų, ka-
da 300 colių lietaus iškrito vieno 
mėnesio laikotarpyje. Tai matai, 
vandens netrūksta, o man sudaro 
problemą, kaip tą projektą apsau
goti".

"Metų pradžioje savaitei lan
kėmės Nepale, Katmandu mies
te, Himalajų kalnuose. Vieną die
ną buvome nuvažiavę net J Mnt. 
Everesto papėdę; ten papiknika- 
vome ir padariau keletą nuo
traukų to kalno, nors ir nekoks 
oras buvo, nes buvo gerokai de
besuota. Sekančią dieną pavažia
vę Į vakarus, matėme žavėtinai 
gražią Anapurno kalnų grandinę. 
Anot vieno šveicaro keliautojo, 
Anapurno kalnų grandinė esanti 
pati gražiausia vieta pasaulyje, 
kokią jis tik esąs matęs. Aš jam 
tikrai pritariu... Po Naujų Metų 
turėsiu dvi savaites atostogų, tai 
kartu su žmona žadame aplanky
ti Indiją, Ceiloną, Singapūrą ir 
Bangkoką. Kaip minėjau, čia bu- 
vojant norime pasivažinėti ir pa
matyti Orientą, nes gal kitos to
kios progos neturėsime".

"Iš Amerikos nieko nebegir
džiu. Draugai labai mažai bepa
rašo. Gerai, kad dar gaunu Dir
vą ir keletą žurnalų. Kitaip bū
čiau visiškai atitrūkęs nuo pasau
lio".

"šiais metais sueina 20 metų 
nuo mano Tėvelio mirties. Norė
čiau paprašyti, kad tąja proga pa
rašytumėte keletą straipsnelių 
l lietuviškus laikraščius. Gal pa
prašytumėte ir prof. dr. J. Jakš
tą bei kitų prietelių. Vis tik no
rėtųsi, kad toji proga būtų tinka-

DIRVA

Skaitytoji/ nuomonės

RADVILOS SUKAKTIS
1965 metais sueis 400 metų 

nuo didžiojo valstybininko ir po
litiko Mikalojaus Radvilos Juodo
jo mirties (1565.V.29)

Jei Mažvydas ir Donelaitis 
mums buvo Įdomūs daugiau lite
ratūriniu ir tautiniu požiūriu, tai 
Radvilos asmenybė apima daug 
platesnius horizontus: valstybi
nius, tarptautinius, politinius, kul
tūrinius, tikybinius, bažnytinius 
ir panašiai. Iki šiol dėl Įvairių 
priežasčių Radvilos asmenybė 
mums nebuvo pilniau ir plačiau 
atskleisto. Pasikeitus aplinky
bėms, o ypač dabar, 400 metų 
sukakties proga, pribrendo laikas 
tą užmirštą klausimą išjudinti.

Anksčiau lenkai ypač nekentė 
Radvilos dėl jo priešinimosi Lie
tuvą sulenkinti. Rusai irgi neken
tė Radvilos, kaip savo mirtino 
priešo, šių tautinių varžybų po
veikyje, lenkams ir rusams Rad
vilą smerkiant, o mūsų senie
siems istorikams daugumoje ga
vus išsimokslinimą slavų mokyk
lose, nebuvo kam rimčiau atkreip
ti dėmesĮ Į Radvilą ir j} teisinges
nėje šviesoje mums pristatyti.

Dabar, atsikračius slaviškų Įta
kų, bei užsiauginus savo mokyklo
se lietuviškąją inteligentiją, ver
tėtų pažvelgti Į Radvilą pro lie
tuviškus akinius. Jei minėjome li
teratūros atstovų sukaktis, tai 
jokiu būdu neturėtume užmiršti ir 
šios didžios asmenybės sukaktĮ.

Anksčiau J Radvilą šnairiai 
žiūrėjo tiek mūsų, tiek ir lenkų 
katalikai, dėl jo prielankumo Baž
nyčios reformoms. Vakarų ka
talikai, siekdami tikybinės eks
pansijos rusuose, nesuprato, kad 
tuo jie ten iššaukia pasipriešini
mo reakciją,gimdančią ne tik ru
sų tautinĮ pabudimą bei jų torpu- 
savĮ susivienijimą, bet kartu ir 
to didelio pavojaus pradžią, nuo 
kurio šiandien dreba visas lais- 

mai paminėta".
"Nepamirškite mūsų tolimaja

me Azijos kampe ir aplankykite 
nors laiškais!"

Taip rašo Vytautas šliupas iš 
tolimojo Pakistano.

DEMASKUOKIME 
AGENTUS

Pagal Sovietų Sąjungos ir JAV 
kultūrinių pasikeitimų sutortĮ, iš 
Sovietų Sąjungos atvyksta Į JAV 
Įvairiomis progomis rusų-bolše- 
vikų ekskursijos.

Lietuvos okupantas dažnai Į 
tų ekskursijų sąstatus Įjungia ir 
prisiunčia okupuotos Lietuvos 
Įvairius pareigūnus — lietuvius, 
esančius okupanto tarnyboje ir 
veikiančius pagal jų nurodymus. 
Kai kurie tokie pareigūnai lie
tuviai, atvykę kaip sovietų re
prezentantai, daro pastangas su
eiti Į kontaktą su čia gyvenan
čiais lietuviais, ypač su atvyku
siais po antrojo Pasulinio karo, 
nuo bolševikų okupacijos ištrem
tais iš Lietuvos asmenimis. Bu
vo atsitikimų, kad jie atveža iš 
Lietuvos ten esančių giminių ar
ba buvusių Sibire asmenų laiš
kus ir atvyksta Į namus giminėms 
juos Įteikti. Tokie laiškai okupuo
toje Lietuvoje yra Lietuvos oku
panto saugumo organų išgauti ir 
duoti tuo tikslu, kad čia atvykus 
būtų proga nuvykti pas numatytą 
asmenĮ ir skleisti Lietuvos pa
vergėjo propagandą.

Kalbami bolševikų pareigūnai 
-- lietuviai kalbina tokius asme
nis grįžti Į Lietuvą, ragina juos 
ekskursijomis Į okupuotą Lietu
vą vykti 1965 metais, kada oku
pantas minės 25 metų Lietuvos 
pavergimą. Be to, visokiais ki
tokiais būdais jie skleidžia bol
ševikų propagandą.

ALT laiko savo pareiga pain
formuoti lietuvių visuomenę, kad 
su tokiais okupanto pareigūnais 
lietuviai patriotai neturėtų jokių 
reikalų. Jie nėra jokie nei lais
vos Lietuvos nei lietuvių tautos 
atstovai. Yra tik okupantų - bol
ševikų tarnai ir vykdo okupaci
nių organų uždavinius bei nuro
dymus. Toks jų lankymasis pas 

lietuvius ir propagandos skleidi
mas neĮeina taip pat Į kultūri
nių mainų sutarties sąlygas. To* 
dėl patariame apsilankymo atve
jais tokius agentus --parsidavė
lius tuojau demaskuoti.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS valdyba 

vasis pasaulis. Radvila tą pavojų 
pramatė ir todėl nepritarė 
aniems katalikų žygiams. Už tai 
jis irgi buvo nemėgiamas, nors 
savo toli pramatančiu Įžvelgimu 
ir buvo teisingas, nors ir nesu
prastos. Savieji Į jĮ daugiau 
šnairavo, negu pats popiežius 
arba šv. Romos Imperijos valdo
vas, suteikęs Radvilai net kuni
gaikščio titulą. Radvilos sūnus 
kardinolas bemaž tapo net po
piežiumi! Radvila laiškais pa
laikė ryšĮ su pačiu Kalvinu. Jei 
Radvila yra Įdomus Šiais atski
rais fragmentais, tai tuo labiau 
jis yra Įdomus savo asmenybe. 
Nežiūrint to, mes apie jĮ iki 
šiol tylėjome.

Dabar jau ir šiame tikybinia
me reikale padėtis kone visai pa • 
sikeitė. Pati Bažnyčia jau refor- 
muojasi, o tuos, kurie susiprato 
reformuotis anksčiau, vadina ne
be heretikais, o broliais Kristu
je. Bažnyčia už anuos Įžeidimus 
dabar net atsiprašo viešai. Tai
gi, ir šiuo požiūriu istoriniam 
Radvilos Įvertinimui atsisklei
džia naujos perspektyvos.

Anksčiau tiek Lietuvos-Len
kijos valstybė, tiek Vakarų Eu
ropa bei pats popiežius nesupra
to ir neatkreipė prideramo dė
mesio Į giliai ir toli Įžvelgiančio 
didžiojo politiko Radvilos perspė
jimus dėl gimstančios Rusijos 
galybės būsimos grėsmės pa

Bostone buvo atidarytos Baltijos ir Žalgirio tuntų būklas.

Bostono Žalgirio tunto vilkiukai.

Bostone naują paskautininkę Danutę Venckutę sveikinant...
R. Bričkaus nuotraukos

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

1964 m. gruodžio 24 d.

sauliui. Apie tai užsimenama ir 
Liet. Enciklopedijoje.

Pasaulis, anuomet nepaisęs 
Radvilos Įspėjimo, dabar dreba, 
sėdėdamas rusų grėsmės šešė
lyje. Jei Radvila tada būtų bu
vęs teisingai suprastos, tiek Lie
tuvos, tiek ir pasaulio padėtis 
šiandieną būtų visai kitokia. Jei 
jo nesuprato arba nenorėjo su
prasti mūsų protėviai, pabandyki
me mes jĮ suprasti dabar, turė
dami istorijos perspektyvą. Rad
vilą ypač gerbė Lenkijos-Lietu
vos karalius; kai Radvila atvyk
davo, karalius jĮ pasitikdavo prie 
miesto vartų; kai Radvila Įženg
davo Į seimą, visi senatoriai kar
tu su pačiu karaliumi atsistoda
vo jĮ pagerbti, kai karalius iš
vykdavo, Radvila Lietuvoje eida
vo karaliaus pareigas. Ar bent 
dalį tos pagarbos Radvilai mes tu
rime šiandieną?

Prieš kelis metus kun. dr. Vyt. 
Bagdanavičius spaudoje rašė, kad 
mes lietuviai per daug vienaša
liškai akcentuojame kultūrinin
kus, o užmirštame visuomeninin
kus, valstybininkus, šią klaidą 
galime atitaisyti Radvilos sukak
ties minėjimo proga.

DonelaitĮ plačiai paminėti tei
kėsi net sovietai... Jie Strazde
liui Lietuvoje pastotė net bron
zini paminklą, tačiau Rusijos im
perialistinių kėslų pramatytojui 
Radvilai jie jokių paminklų ne
statys ir jo sukakties neminės. 
Tad bent mes — laisvojo pasau
lio lietuviai šią 400 metų su
kaktĮ prideramai paminėkime stu
dijomis, straipsniais, minėji
mais ir panašiai. E.G.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• CLEVELANDO PAŠTO ĮS

TAIGA praneša, kad šeštadienį, 
gruodžio 26 d.» pažus nebus iš
nešiojamas, išskyrus specialde- 
livery siuntas.

• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos Valdyba 1965 
m. pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: dr. A. 
Martus pirm., dr. H. Bra
zaitis vicepirm., dr. D. De- 
gesys sekret., dr. J. Skrins- 
ka ižd., dr. V. L. Rama
nauskas narys.

• Vysk. Valančiaus Li
tuanistinės mokyklos Kalė
dinė eglutė ruošiama gruo
džio 27, sekmadienį, 3:30 
vai. p. p. šv. Jurgio para
pijos salėje. Mokyklos mo
kiniai pasirodys su J. Jan
kaus "Kalėdos be namų”, 
režisuoja Vaidilos teatro 
meno vadovas akt. P. Ma
želis. Aukuro ansamblis, 
vad. muz. Alf. Mikulskio, 
išpildys Kalėdoms pritaiky
ta programą.

Dovanas vaikams prašo
me atnešti, o Kalėdų sene
lis jas įteiks vaikučiams. 
Kviečiame visus Clevelan
do lietuvius praleisti šio 
sekmadienio popietį lietu
viškoje aplinkumoje.

Tėvų Komitetas

• Bilietus į Antrojo Kai
mo spektaklį iš anksto ga
lima įsigyti Dirvoje, Spau
dos Kioske (sekmadieniais) 
ir Patria krautuvėje.

Spektaklis įvyks sausio 
16 d.

• Gallery International, 
13218 Superior Avė. šven
čių laikotarpyje nuo gruo
džio 20 d. iki 1965 m. sau
sio 9 d. yra išstačius! dai
lininkų Alfonso Dargio, 
Vytauto K. Jonyno, Anta
no Mončio, Romo Viesulo ir 
Frans Wildenhain meno 
kūrinius bei R. Pearson si
dabrinius papuošalus. Ga
lerijoje taip pat yra didelis 
paveikslams rėmų pasirin
kimas. Galerija, atidaryta 
antrad., trečiad., ketvirtad. 
ir penktad. nuo 6 iki 9 v. v., 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 7 v. v., bus 
uždaryta Kalėdų ir Naujų
jų Metų dieną.

• Kalėdų pasilinksmini- 
mas-šokiai visiems studen
tams ruošiami 7:30 vai. 
vak., gruodžio 25 d., Čiur
lionio Ansamblio namuose. 
Ruošia Clevelando studentai 
Ateitininkai.

• Glebe Parcel Service, 
7023 Superior Avė., prane
ša, kad Kalėdų švenčių pro
ga įstaiga bus uždaryta 
nuo gruodžio 23 iki sausio 
4 d.

DRAMOS REČITALIS
Aktoriai Nijolė Martinai

tytė ir Jonas Kelečius duos 
dramos rečitalį 1965 m. 
sausio mėn. 9 dieną šv. Jur
gio parapijos salėje.

Programoje: Tennessee 
Williams ”Kalbu kaip lie
tus”, Aivarez Quintero 
"Saulėtas rytas”, Kosto Os
trausko "Gyveno kartą se
nelis ir senelė”.

Tai bus pirmasis šių ak
torių pasirodymas Cleve
lande. Jų spektakliai lietu
vių kolonijose yra susilau
kę geriausių įvertinimų.

Bilietus prašome užsisa
kyti pas Vladą Palubinską 
tel. YE 2-3798, J. žilionį, 
tel. 486-5275 ir V. Akelaitį, 
tel. UL 1-0934.

SPORTININKŲ 
DĖMESIUI!

Gruodžio mėn. 29 d., ant
radienį, 7 valandą vakare, 
Čiurlionio namuose, 10908 
Magnolia Drive, įvyks Cle
velando LSK žaibas tink
linio sekcijos susirinkimas. 
Programoje — pasitarimai 
dėl tolimesnės šio sezono 
veiklos pagyvinimo ir su
tvarkymo; nustatymas tre
niruočių tvarkos visose 
tinklinio klasėse; pristaty
mas naujų grupių vadovų 
ir trenerių. Taip pat bus 
parodyta tinklinio filmą, 
kuria žiūrovai bus supažin
dinti su tinklinio žaidimo 
pagrindais. Filmą yra su
sukta Hollywoode, prižiū
rint ir talkininkaujant ge
rinusiems Amerikos tinkli
nio žaidėjams.

Į susirinkimą kviečiami 
visi LSK žaibas nariai nuo 
13 metų amžiaus. Taip pat 
susirinkime būtų malonu 
matyti sportininkų tėvus ir 
visus tinkliniu besidomin
čius Clevelando lietuvius.

LSK žaibas

VISI SKUBA Į 
LIETUVIŲ KLUBĄ 

SUTIKTI 
NAUJŲJŲ—1965—METŲ

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas gruodžio mėn. 
31 d., Lietuvių salėje, ren
gia Naujųjų — 1965 — Me
tų grandiozinį sutikimą.

Bus paruošti įvairūs val
giai, kuriuos kiekvienas pa
gal savo skonį galės užsi
sakyti. Taip pat veiks gau
sus įvairių gėrimų bufetas.

Galima užsisakyti stalus 
po 10 asmenų su maistu ar 
be maisto. Su maistu užsi
sakantieji moka po 3 dol. 
už asmenį.

Gros nuotaikingas orkes
tras. Palikime rūpesčius, 
vargus praeičiai, dalyvau
kime šiame subuvime, kur 
galėsime linksmai praleisti 
laiką.

Bus ir daugiau įvairių 
netikėtumų.

Klubo nario įėjimas — 
nario kortelė. Svečiai moka 
po vieną dolerį. Norintieji 
gauti smulkesnių informa
cijų skambina EX 1-1143. 

Klubo Valdyba

TRADICINIS IAV LIETUVIU BENDRUOMENES

NAUJŲJŲ 1965 METŲ
SLOVĖNU ęiyPIlįllIft DlllIlV 6417 ST. CLAIR 
AUDITORIJOJE Al l l k | |||| MLIlft AVENUE

Puikios vaišės, šokiams gros 
mūsų jaunimo kapela- 

Salė atidaryta nuo 8 vai. vak.
Užbaiga 2 vai. ryto.

Iliuminuota salė.
Dalyvavimas $6.00 asm. 
Mokslei v i a m s $3.00 asm.

Kvietimai įsigijami iki gruodžio 28 d. 
imtinai, užsakant telefonu skambinti:
F. Eidimtas 881-1921,
A. Puškoriūtė 851-9149,
Z. Tarutis YE 2-9687,
R. Zorska UL 1-5258.

LB I-os Apyl. Valdyba

J Clevelando Balfo aukų vajaus komitetas, dė
kodamas už gautas aukas, linki visiems aukoto
jams linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų.

Clevelando Balfo Aukų Vajaus Komitetas: 
Balfo direktorius dr. V. Ramanauskas, 
55 sk. pirm. P. Mikšys, 69 sk. pirm. K. 
Gaižutis, ižd. J. Balhatas, A. Banis, V. 
Čyvas, A. Karsokas, J. Kuzas, J. Mi- 
konis, F. Navickas ir P. Zigmantas.

Ą----------------------------------- ------
-----  LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

linkime visiems lietuviams.
LB Clevelando 2-ros apyl. valdyba:

pirm. P. Mikšys, vicepirm. O. Jokūbaitienė 
sekr. I. Stasaitė, ižd. D. Staniškis ir 
kultūrinių reik. ved. V. Prikockis.

• Clevelando Orkestro 
vyr. dirigentas George Szell 
diriguos Severance Hali 
vykstantiems koncert a m s 
gruodžio 31 ir sausio 2 die
nomis, 8:30 vai. vak. Pro
gramoje pianistas Rudolf 
Fiskusny atliks Mendelso- 
no Concerto pianui ir or
kestrui. Orkestras išpildys 
čekų kompozitoriaus Josef 
Suk kūrinį ”Raduz ir Ma- 
hulena”. Be to, programoje 
yra G. Szell pamėgta Beet- 
hoveno simfonija Nr. 3 — 
"Eroica”.

• Clevelando Oskestras 
sekmadienį, sausio 3 d., 
3:30 vai. p. p. stato Čai
kovskio "Nutcracker” bale
tą, kurį atliks Daytono ba
leto trupė, pagarsėjusi sa
vo gastrolėmis po JAV. 
Orkestrui diriguos Louis 
Lane.

DIDELIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS 

vyksta Lietuvių Prekybos 
Namuose, 6905 Superior 
Avenue (Dirvos buveinėje).

Likviduojant prekyvietę, 
visokios prekės — impor
tuoti kristalai, medžiagos, 
rankdarbiai, odos išdirbi
niai, drožiniai ir kt. Kalėdų 
dovanoms labai tinkamos 
prekės parduodamos atpi
gintomis dainomis.

Čia gaunamos ir lietuviš
kos plokštelės.

Išpardavimas vyks iki 
gruodžio 31 d.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

Office ME 1-5997
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

♦ LITHUANIAN WOMEN’S 
CLUB metinį Kalėdų pobūvį ren
gia gruodžio 29 d. Diamond’s 
Ręsta ura nt patalpose, Severance 
Manor. Pradžia 6 vai. vak. Ren
gėjos — Mrs. Vito Navar, Miss 
Evelyn Kayackas ir Mrs. Micha- 
el Kubelavic. Bus pasikeičiama 
dovanėlėmis.

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

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
4 kambariai (ir saulės 

kambarys) su virtuve. Ga
ražas. Prie pat šv. Jurgio 
parapijos, Superior Avė. 
šeimininkai lietuviai.

HI 2-3976
(143-144)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dviejų šeimų namų. 
Bonna, Hecker, Addison ir 
kt. Arti gero susisiekimo, 
bažnyčios, mokyklos. Ne
brangūs, galima pirkti su 
mažu įmokėjimu. Nedideli 
mokesčiai. Suintere s u o t i 
skambinkite.

E. 156 — St. Clair
2 vienos šeimos namai, 

8-4 ant didelio sklypo, 2 ga
ražai. Gerame stovyje.

$16,500.
Investavimui

6 šeimų mūrinis — $14,900.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė, John Lorenz 
ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1 6666

A

SEASON’S GREETINGS

from

COUNTY AUDITOR
and

Mrs RALPH J. PERK

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems lietuviams ir gausiai savo kli
jentų šeimai linki

J & S AUTO SERVICE 
(1254 Addison Rd.)

Savininkas
Jonas Švarcas

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
savo klientams ir visiems lietuviams

GLOBĖ PARCEL SERVICE
(7023 SUPERIOR AVĖ.)
Ved. R. VALOTKA

^1-------------------------
DOCTOR SONJA and FRANK 

TOPLAK —
DENTAL OFFICE AND LABORATORIE 

at 6420 St. Clair Avė.
W/SH ALL THE LITHUANIAN PATIENTS A 

M E RRY C H R 1 S T M A S
AND

H AP PY N E W YEAR!

PAGLIO’S RESTAURANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd.
Richmond Heights, Ohio 441 32

AN 1-2040
AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI. 

Atdaras septynias dienas į savaitę.

Lietuvaitė savininkė — galite kalbėti lietuviškai. 
Lietuviai mielai laukiami svečiai.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVOS ATSTOVO J. KAJECKO 
SVEIKINIMAS JAV LIETUVIAMS 

ŠVENČIŲ PROGA
šv. Kalėdų ir Naujųjų 1965 Metų proga maloniai pri

simenu visų JAV lietuvių talką veikloje dėl Lietuvos. 
Prisimenu visus veiksnius ir pavienius lietuvius.

Toji veikla buvo pagrįsta tikėjimu Lietuvos prisikė
limu, auka ir gilia meile Lietuvai bei jos nelaimingiems 
tautiečiams. Giliai nuoširdžiai visiems Lietuvos ir Lietu
vių Tautos geradariams dėkoju.

Skaitlingus švenčių proga manęs sveikinimus laikau 
skirtus ne man asmeniškai, bet Lietuvių Tautai. Giliai 
nuoširdžiai už juos dėkoju. Apgailestauju, kad man ne
įmanoma kiekvienam atsilyginti asmenišku sveikinimu 
ir asmeniškais linkėjimais.

Besibaigią metai buvo tautai nuostolingi aukomis. 
Eilė taurių lietuvių apleidę mūsų gretas iškeliavo amži
nybėn.

Praeiti metai atžymėti ir svarbiais įvykiais: mūsų 
sportininkų laimėjimais Australijoje, Lietuvių Kongresu 
Vašingtone, didinga Lietuvių Diena New Yorke, BALFo 
sukaktuviniu Seimu, pagaliau, visų lietuvių sambūrių 
VLIKe apsijungimu. Vienybė virto realybe! Belieka ją 
praktikuoti.

Teatneša Naujieji Metai Dangaus palaimą Tėvų 
žemei, jos žmonėms ir visiems, kurie dirba tautos švie
sesnei ateičiai.

Tesustiprina jie visų lietuvių veikėjų viltį bei ryž
tą ištverti ir laimėti! Tesustiprina jie ir pavergtą lietuvį 
nepalūžti po likimo užkarta našta.

Ilgąją tautos naktį neišvengiamai paseks laisvės ir 
tikrosios nepriklausomybės palaima, nes ”kilnios idėjos 
nemiršta, kaip žmonės”.

Ilgametis tautos ilgesys ir pastangos bus apvaini
kuoti sėkme.

J. Rajeckas,
Lietuvos Atstovas

MIELŲ DIRVOS SKAI
TYTOJŲ IR BENDRA

DARBIŲ DĖMESIUI!
Ryšium su Kalėdų šven

tėmis, Dirva neišeis gruo
džio 25 ir 28 dienomis. Se
kantis po švenčių numeris 
pasirodys gruodžio 30 d.

Naujų Metų dieną, sau
sio 1, Dirva taip pat nebus 
išleidžiama.

• Lietuvos Atstovas J. 
Rajeckas su Ponia dalyva
vo nepriklausomybės šven
čių proga Thailando, Kenya 
bei Nigerijos Ambasadorių 
priėmimuose. Gruodžio 10 
d. dalyvavo ambasadoriaus 
Adlai Stevenson ir Mrs. 
Rusk garbei suruoštame 
priėmime JAV Misijos prie 
Jungtinių Tautų patalpose, 
New Yorke. Gruodžio 19 d. 
dalyvavo švedų mokslinin
ko ir ponios Clov Janse pri
ėmime.

• Paryžiaus lietuvių tau
tinių šokių grupė energin
gai ruošiasi įvairiems nau
jiems pasirodymams Pary
žiuje ir bendrai, Prancūzi
joje. šiais metais Paryžiaus 
lietuvių tautinių šokių gru
pėje šoka: Vida Bičiūnaitė, 
Marytė Gailiušytė, Gražina 
Jankauskaitė, Petras Kli
mas, Eglė Liutkutė, Perkū- 
mas Liutkus, Ada Martin- 
kaitė, Jolanta Matorė, Ka
rolina Masiulytė, Nariman
tas Masiulis, Antanas Mon- 

Mano ir brolio Boleslovo kilnios dvasios Ko
legai ir geram Draugui bei nenuilstamam kovoto
jui dėl Lietuvos žmonių laisvės ir laimės, Lietu
vos Nepriklausomybės akto 1918. II. 16 autoriui ir 
signatarui, Vyriausybės ministrui pradiniame at
statymo periode ir V. D. Un-to Statybos f-to de
kanui vokiečių okupacijos laiku 

prof. inž. Steponui
T umasoniui-Kaminckui-Kairiui 

mirus, visai lietuvių bendruomenei laisvajame pa
saulyje ir Lietuvoje reiškia užuojautą giliai liū
dintis paskutinis Statybos f-to dekanas

prof. St. Dirmantas

čys, Gražina Norvilaitė, 
Mykolas Pagnier, Violė Vy- 
kintaitė, Domas Vaičin- 
kauskas ir Eglė žilionytė. 
Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupei ir šiais metais 
vadovauja Antanas Mon- 
čys, akordeonu muzika pa
lydi Birutė Venskuvienė.

oj » iu -e r
• Prof. A. Greimas daly

vavo tarptautiniam moks
lininkų suvažiavirpę Burg- 
vvarstein pilyje (Austrijo
je), kuris buvo suorgani
zuotas Wener Grane Foun- 
dation. Dalyvavo 10 ame
rikiečių ir 10 eurąpiečių.

• Kun. Dr. A. Bačkis pa
skirtas Manilos (Filipinuo
se) šv. Sosto Nunciatūros 
sekretoriumi.

• Janina Mačiukaitė-Ma- 
torė, iš Paryžiaus, su duk
ra Jolanta ir sūnum Danie
lium šią vasarą pora mėne
sių viešėjo Lietuvoje pas 
savo gimines.

• Dr. Petras Masiulis 
Paryžiuje šiais metais gavo 
chirurgijos diplomą ir da
bar kaip gydytojas dirba 
Marmoton ir Monterea li
goninėse.

• Irena Baharskaitė, iš 
New Yorko antrus metus 
Paryžiuje studijuoja pran
cūzų kalbą.

• Laima Drobavičiūtė (iš 
Clevelando) Paryžiuje stu
dijuoja baletą.

• Eglė Liutkutė, šiais 
metais studijuoja Paryžiu
je, kur Sorbonos universi
tete ruošia anglistikos dip
lomą.

• Antanas Liutkus, Jr. 
baigęs gimnaziją Nicoje ir 
ten pat universitete pradė
jo studijuoti Tiksliųjų 
Mokslų Fakultete.

• V. Bičiūnaitė, G. Jan
kauskaitė (iš Chicagos), M. 
Gailiušytė (iš Clevelando), 
V. Vykintaitė (iš Trenton,
N. Y.) ir E. žilionytė (iš 
New Yorko) Paryžiuje stu
dijuoja prancūzų kalbą.

• Gražina Norvilaitė, 
Prancūzijos Lietuvių B-nės 
Kultūrinės Komisijos narė, 
vasaros metu buvo išvyku=- 
si ispanų kalbos studijoms 
į Ispaniją, šiemet jau ant
rus metus Paryžiuje studi
juoja prancūzų kalbą ir li
teratūrą Sorbonos univer
sitete.

• Dr. Jurgis Sadauskas, 
dirbąs veteranų ligoninėje, 
Marian, Indiana, atostogų 
metu keliauja Bahamų sa
lose, džiaugiasi gražia 
gamta ir siunčia Dirvos 
skaitytojams Kalėdų ir 
Naujų Metų geriausius lin
kėjimus.

• Lietuviška šeima savo 
jaunąją kartą įrašydama 
nariais į Susivienijimą Lie
tuvių Amerikoje, bus už
tikrinta, kad jaunuoliai su- 
artės su savo tautos žmo
nėmis, dalyvaus lietuviška
me veikime ir bus auklėja
mi patriotinėje dvasioje. 
Jeigu į Jus kreipsis SLA 
organizatorius, sutikit jį 
palankiai, nes jis turi ge
rus patarimus apdraudos 
reikaluose. Daugiau apie 
SLA sužinosit, jei parašy- 
sit tokiu adresu: Lithua
nian Alliance of America, 
307 West 30th Street, New 
York, N. Y. 10001.

BOSTON
• A. L. T. Sąjungos Bos

tono skyrius savų namų 
patalpose, 484 E. Fourth 
St. ruošia tradicinį Naujų
jų Metų sutikimą su links
ma programa, lietuviškais 
užkandžiais ir šokiais.

Visus maloniai kviečiame 
atsilankyta, užsirašant iki 
š. m. gruodžio 26 d. pas A. 
Vilėniškį skambinant telef. 
AV 2-4093.

ALT S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

(sk.)

• Bostono Lietuviu Stu
dentų Sąjungos Skyrius 
kviečia visus i ruošiamą 
Naujų Metų sutikimo balių 
kuris vyks gruodžio 31 d., 
8:30 vai. vak., ”Exeter 
Room”, Hotel Lenox, neto
li Prudential Center, kam
pas Exeter ir Boylston gat
vių. Gros puikus Smito or
kestras. Vyks ”Catered” 
bufetas ir baras. Auka — 
$5.00. Bilietai užsakomi iš 
anksto pas: Gloriją Razva- 
dauskaitę — 268-67C8 arba 
pas Nijolę Vaičaitytę — 
268-1847. (sk.)

NEW YORK
• Dr. Vaclovas Paproc- 

kas, iš New Yorko, paau
kojo Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui 100 dolerių, 
jis taip pat vra dvigubas 
Vilties draugijos šimtinin
kas bei Dirvos rėmėjas.

• ALT S-gos East Chica
gos skyrius prisiuntė Lie
tuvos Nepriklausom y b ė s 
Fondui 225 dol. per sky
riaus ižd. K. Domarką.

• Arch. Sigitas Novickis, 
iš San Francisco, Calif. sa
vaitę atostogų praleido 
New Yorke pas tėvus, uoš
vius dr. V. ir B. Paprockus 
bei lankydamas draugus. 
Jo žmona Kristina su duk
rele Liuda tą savaitę lan
kėsi Los Angeles pas G. ir

D. Stasus bei kitus drau
gus.

• Dr. Vytautas Avižonis 
užsiprenumeravo dvi A. 
Smetonos mono grafijas, 
kaip dovanas sūnui Petrui, 
kuris New Mexico gyvena 
su šeima ir kaip chemikas 
dirba JAV armijos tyrimų 
srityje kapitono laipsnyje.

Dr. V. Avižonis su žmo
na Naujųjų Metų proga iš 
Bay Shore, N. Y. vyksta jų 
aplankyti.

CHICAGO
• Dr. Marija Gimbutienė 

atvyksta į Chicagą ir gruo
džio 27 d. (sekmadienį), 7 
vai. vakare Jaunimo Cent
re skaitys paskaitą apie 
baltus indoeuropiečių kul
tūros sąvartoje. Dr. M. 
Gimbutienė šiuo metu pro
fesoriauja Kalifornijos uni
versitete Los Angeles. Ne
seniai Preagerio leidykla iš
leido jos \ knygą ”The 
Balts”. Paskaitą ruošia 
Santara-Šviesa. Liet u v i ų 
visuomenė gausiai kviečia
ma dalyvauti.

• Santaros-Šviesos Fede
racijos ruošiamas Naujų 
Metų sutikimas šiemet 
įvyksta Mar Lac House sa
lėje, 104 So. Marion St.. 
Oak Parke (vienas blokas 
j rytus nuo Harlem Avė.). 
Svečių laukia šiltas bufe
tas ir šampanas, praban
gioje, erdvioje salėje, gro
jant linksmai muzikai. Mar 
Lac House yra lengvai pa
siekiamas iš Marąuette 
Parko ir kitų lietuvių kolo
nijų. Mašinas bus galima 
nemokamai pasistatyti prie 
salės. Naujų Metų sutiki
mo pradžia 9 vai. vakaro. 
Staliukai 8-10 žmonių užsa
komi pas Ireną Rimavičie- 
nę, telefonu LA 3-9037 ir 
Birutę Lintakienę, telefonu 
434-6325. Svečių skaičius 
salėie bus ribotas, todėl no
rintieji dalyvauti Santaros- 
Šviesos Naujų Metų sutiki
me kviečiami jau dabar už
sisakyti vietas. (sk.)

• Dramaturgo Kosto Os
trausko vienaveiksmio ”Gy- 
veno kartą senelis ir sene
lė” premjera įvyks gruo
džio 26 d. (šeštadieni), 8:30 
vai. vak. naujose lietuvių 
teatro - baleto p a t a lpose, 
2515 West 69th St. Dramo
je vaidina aktoriai Nijolė 
Martinaitytė, Jonas Kele
čius ir Rimvydas Cinką. 
Režisuoja Niiolė Martinai
tytė. Drama "Gyveno kartą 
senelis ir senelė” yra pats 
naujausias Kosto Ostraus
ko kūrinys. Neseniai Chi
cagoje su dideliu pasiseki
mu "Atžalyno” buvo pa
statyti du kiti Kosto Os
trausko vienav e i k s mi a i 
"Pypkė” ir "žaliojoj Lan
kelėj”. Norintieji susipa
žinti su dramos turiniu tu
rėtų paskaityti "Metmenų” 
žurnalo aštuntą numerį, 
kuriame yra išspausdinta 
pilna drama.

Šalia šios dramos Alk’g- 
ro baleto grupė išpildys ba
letą "La Ronde” dalyvau
jant Doreen Tempest, Ro- 
nald Cunningham ir Juani- 
ta Lopez.

Šis vakaras neabejotinai 
bus naujas įvykis lietuviu 
kultūriniame gyvenime, 
ypač kad juo bus atidaryta 
moderniai įrengta vaidini
mams, koncertams, paro
doms ir kitiems kultūri
niams parengimams nauja 
salė pačiame lietuviu cent
re — Marąuette Parke.

Vakaro programa bus 
pakartota toje pačioie vie
toje sausio 2 d. (šeštadie
nį). 8:30 vai. vak.

Vietas j premjerą rezer
vuojamos telefonu 778-4240 

(sk.)
• Dainavos Ansamblis, 

per eilę metų atlikęs meni
nę programą Vasario 16-os 
minėjimuose, sutiko su sa
vo turininga menine pro
grama dalyvauti 1965 metų 

minėjime, kuris įvyks 1965 
vasario 14-tą dieną Marijos 
a u k š t esniosios mokyklos 
salėje.

Minėjimą rengia Chica
gos Lietuvių Taryba.

VASILIAUSKAI NORĖTŲ 
GRĮŽTI Į JAV...

Draugas (gruodžio 17 
d.) praneša, kad Cicero gy
veną Vasiliauskų artimieji 
gavę iš JAV ambasados 
Maskvoje laišką, iš kurio 
matyti, kad neseniai į oku
puotą Lietuvą sugrįžę Va
siliauskų šeimos 2 sūnūs 
daro žygių sugrįžti į JAV.

Vasiliauskai išvyko į 

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga sveikinu visus 
mano brangius bičiulius ir 
pažįstamus. Linkiu geros 
sveikatos ir ištvermės vi
siems veikiantiems mūsų Tė
vynės Lietuvos labui.

Jūsų
Sofija Smetonienė

Kalėdų švenčių ir Naujų 

Metų proga mielus bičiulius, 

pažįstamus ir gausią tautinių 

organizacijų. šeimą nuošir

džiai sveikina

V

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų 

proga giminaičius, draugus, 

pažįstamus ir pacientus svei

kina

Regina, Vladas Ramanauskai 
ir šeima

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

NAUJŲJŲ METŲ 
proga gimines, draugus ir 
visus pažįstamus sveikina

K. ir DR. A. MARTUS 
su šeima

Lietuvą gegužės mėn. Iš
vykdamas Vasiliauskas at
sisakė pasiimti leidimą 
grįžti į JAV. Vaikai tokius 
leidimus turi ir amerikie
čių įstaigos nedaro kliū
čių jų sugrįžimui. Lieka tik 
klausimas, kaip į tą reikalą 
pažiūrės Sov. S-gos įstai
gos.

Draugas rašo, kad Vasi
liauskų išvykimui daug įta
kos turėjęs Sov. S-gos am
basados Washingtone II se
kretorius Zenkevičius, "žiū
rėsime, ar jis dabar padės 
Vasiliauskams sutvark y t i 
grįžimo dokumentus”, rašo 
Draugas.

Stella ir Vytautas 
A b r a i č i a i
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