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

šiais metais įvyksiančius 
rinkimus.

žiūrint vėl visos Vakarų 
Europos akimis, susitari
mas dėl javų kainų dar 
daugiau suriš tarp savęs 6 
Bendrosios Rinkos valsty
bes ir tai be abejo turės 
įtakos į politinius sprendi
mus. Tokiu būdu susiduria
me su paradoksu. Susitari
mas dėl javų pasiektas de 
Gaulle ultimatumo dėka, 
kuris siekia savo politinės 
n e p riklausomybės, tačiau 
didesnis ūkinis susijungi
mas jam kaip tik sudarys 
didžiausią kliūtį pasitrauk
ti iš to junginio ir elgtis 
savarankiškai 1

Dar mažiau ’gut’ vokie
čiams išėjo politiniuose dir
vonuose. Per paskutinį 
NATO tarybos posėdį Bon
nos vyriausybės užsienio 
reikalų ministeris Schroe- 
deris bandė išgauti iš savo 
kolegų kokį nors bendrą 
pareiškimą, primenantį Vo
kietijos sujungimo reikalą. 
Jam užtektų, jei Vakarai 
padarytų sovietams pasiū- 
’ymą sudaryti nuolatinę ke
turių valstybių komisiją 
(vistiek kokiame lygyje — 
ministerių ar dar mažesnių 
pareigūnų), kuri palaiky
tų gyvą Vokietijos sujun
gimo problemą. Tačiau 
prancūzai atsisakė palaiky
ti tokį pasiūlymą. Tai buvo 
de Gaulle užsienio reikalų 
ministerio Couve de Mur- 
ville kerštas už Schroederio 
viešą pareiškimą NATO ta
rybos posėdyje, kad neuž
tenką vien neigiamai pasi
sakyti dėl atominio tarp
tautinio laivyno, bet reikią 
ir iš savo pusės ką nors 
konkretaus pasiūlyti. Esą, 
vien ilgojo generolo ateities 
vizijų dar neužtenką.

Tačiau ir Dean Rusk po 
poros pasikalbėjimų su 
Gromyko yra susidaręs 
įspūdį, kad šiuo metu toks 
Vokietijos reikalo primini
mas nebūtų Amerikai nau
dingas, o britas Gordon 
Walker manė, kad jei jau 
su sovietais kalbėti, tai 
daug plačiau, apimant nu
siginklavimo problemą ir 
Rapackio planą, apie ką 

”Ende gut — alles gut” 
(viskas gerai, kas gerai 
baigiasi) seną vokiečių 
priežodj pakartojo Vokieti
jos kancleris Ludvvig Er- 
hard praeitų metų gale, pa
tyręs apie Europos Bendro
sios Rinkos dalyvių susita
rimą dėl bendrų javų kai
nų. Visos Vakarų Europos 
mastu imant, tai buvo tik
rai ’gut’, nes pradedant su 
1967 metų derliumi nuo Si
cilijos iki Schleswigo-Hol- 
steino bus laikomasi tų pa
čių kainų ir taisyklių. O tai 
didelė pažanga, nes iki šiol 
Bendroji Rinka buvo tik 
pramonės gaminiams, že
mės ūkio gamyba buvo 
tvarkoma kiekvienos vals
tybės atskirai. Vokietijoje 
žemės ūkio produktų kai
nos buvo aukštesnės už pa
saulinės rinkos, nes anks
čiau vokiečiai karo ūkio su
metimais smarkiai skatino 
gamybą, o dabartinis reži
mas turėjo palaikyti aukš
tesnes kainas tam. kad vie
nu smūgiu neišardžius ūki
ninkų luomo. Dėl to prie 
Bendrosios Rinkos praplė
timo žemės ūki gaminiams 
ir buvo žengiama taip lėtai. 
Bonnos seimas net buvo iš
reiškęs pageidavimą, kad 
kainos būtų suderintos tik 
nuo 1970 m„ nors Bendrą
ją Rinką sudarant buvo su
sitarta tai padaryti 1966 
metais.

Prancūzams spaudžiant, 
vokiečiai nusileido iki 1967 
m. liepos 1 d., tačiau už tat 
ji*e gaus beveik 250 milijo
nų dolerių mažiau iš bend
ro fondo nuostoliams pa
dengti, negu kad būtų ga
vę 1966 metais. Aplamai 
imant, vokiečių ūkininkai 
nuo 1967 metų turės apie 
1,1 bilijoną markių — be
veik 300 mil. dolerių ma
žiau pajamų. Tie nuostoliai 
bus padengti iš bendro fon
do, kur vokiečių įnašai bus 
irgi didžiausias ir tiesiog iš 
Vąkarų Vokietijos iždo. 
Tokia parama, ypač ilgesnį 
laiką, pagal klasiškus lais
vo ūkio principus tėra tik 
viso ūkio nereikalingas ap
sunkinimas, tačiau kitos iš
eities Erhardo vyriausybė 
neturėjo, turint galvoje

- Tu pamatysi, kad programa bus ta pati, kaip ir praėjusiais metais!

Schroederis nieko nenori 
girdėti.

Dėl visa to vokiečių de
legacija pati viena paskel
bė komunikatą, kad, Vaka
rų valstybių nuomone, atė
jęs laikas drauge su Sovie
tų Sąjunga imtis kokių žy
gių įgalinti vokiečius iš
naudoti laisvo apsisprendi
mo teisę. Savaime aišku, 
kad toks pareiškimas, prieš 
kurį niekas neprieštaravo, 
nieką specialiai neįpareigo
jo, tai buvo tik frazė.

Karinėje srityje vokie
čiai padarė vieną pasiūly
mą, kuris sąjungininkus 
kiek sudomino, tačiau liko 
neišspręstas. Reikia atsi
minti, kad NATO tarpe yra 
dvi pažiūros, ką daryti 
eventualios sovietų agresi
jos atveju. Amerikiečiai, 
bijodami dėl savo miestų 
likimo atominiame kare, 
siūlo ”laipsninį gynimąsi”, 
kuris leistų eventualiai su
sitarti dar prieš pereinant 
į totalinį atominį karą, tuo 
tarpu prancūzai reikalauja 
tuojau pradėti atominį ka
rą.

Bonnos vyriausybė tarp 
tų dviejų pažiūrų stengia
si laikytis vidurio. Ji skai
tosi su pavojumi, kad pra
dėjus karo veiksmus kon- 
vencionaliais ginklais, gali 
atsitikti, kad sovietai lai
mės nemažai vokiečių teri
torijos. Už tat Vakarų Vo
kietijos kariuomenės gene
ralinis inspektorius gen. 
Heinz Trettner savo kole
gom — NATO kariuome
nės štabų viršininkių pasi
tarime — pasiūlė sovietų 
pasienį, bent jos strategi
nes vietas, užminuoti ato
miniais užtaisais. Tie užtai
sai padarytų nemažo nuo
stolio besiveržiančiai per 
sieną sovietų kariuomenei, 
tačiau mažai pakenktų ci
viliams gyventojams. Ato
minės minos ir dabar yra 
amerikiečių ir net britų ka
riuomenės, stovinčios Vo
kietijoje, apginklavime. Ta
čiau, dėl techninių kliūčių, 
tas minas negalima ilgesnį 
laiką laikyti kur nors už
kasus, dėl to JAV kariuo
menės štabo viršininkas 
gen. VVheeler siūlė tas mi
nas išdėlioti tik tuo atveju, 
jei būtų pagrindo laukti so
vietų užpuolimo ir tai ne 
pačiam pasienyje, bet to
liau į Vakarus. (Kai tas 
planas išėjo į viešumą, vo
kiečių pasienio miestų lir 
kaimų gyventojai dėl to la
bai susijaudino, nes ir 
jiems nuo tų minų grėstų 
pavojus).

(Nukelta { 2 psl.)

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai suvaidinę "Pirmąsias Kalėdas" su Kalėdų Eglutės organizatoriais: 
režisiere E. Tamošaitiene, vaidinimo autoriumi Br. Liubinu ir jau 10 metų iš eilės organizuojančiu 
gimnazijoje "Kalėdų eglutes" mokytoju Fricu Skėriu.

KALĖDOS VASARI016 GIMNAZIJOJE
Dešimtą kartą iš eilės 

Vasario 16 Gimnazijoj ruo
šiamas prieškalėdinis vaka
ras yra jau tapęs gyva ir 
gražia tradicija. Gruodžio 
18 d. jis sutraukė tiek žmo
nių, kad kiemas buvo pil
nas automobilių, o gimnazi
jos salė sausakimša. Dau
giausiai tai buvo mokinių 
tėvai su šeimomis, buvę 
g i m n azijos mokiniai-stu- 
dentai, lietuviškųjų kuopų 
vyrai ir gimnaziją remian- 
čiųjų amerikiečių kariuo
menės dalinių atstovai.

Abiejų organizacijų-ren- 
gėjų, Ateitininkų ir Evan
gelikų Jaunimo Ratelio, 
vardu svečius pasveikino 
Gimnazijos katalikų kape
lionas kun. J. Riaubūnas.

Vaizdaus Kalėdinio susi
mąstymo pusvalandį šven
tės dalyviai išgyveno žiūrė
dami kun. Br. Liubino pa
rašyto dviejų veiksmų vai
dinimo "Pirmosios Kalė
dos”. Jaudinosi ypač lietu
viai tėvai, kurie dar nese
niai atvežę į gimnaziją sa
vo tėvų kalbos nemokan
čius vaikus, girdėjo juos 
jau scenoje kalbančius ir 
giedančius lietuviškai.

Vaidinimą su re ž i s a v o 
mokyt. E. Tamošaitienė, 
dekoracijas bei kostiumus 
paruošė dailės mokytojas 
insp. A. Krivickas ir I. Kri- 
vickienė.

Muzikos mokytojo K. 
Motgabio vadovau j amas 
gimnazijos choras sugiedo
jo penkias, o viešnia iš 
Amerikos solistė Aldona 
Stempužienė, pianinu paly
dima Stuttgarto operos 
kapelmeisterio muz. komp. 
Dariaus Lapinsko, irgi pa
giedojo šešias įvairių tautų 
kalėdines giesmes. Gimna
zijos mokiniai pasirodė taip 
pat su savo kūrinėliais.

Kalėdines eglutes gimna
zijoj dešimtą kart rengėjui 
mokyt. Fr. Skėriui kvie
čiant, eglutę drauge uždegė 
Lietuvių Katalikų Misijos 
Vokietijoje direktorius tėv.
A. Bernatonis, vokiečių 
evangelikų klebonas Miinck 
ir amerikiečių kariuomenės 
kapelionas maj. Di Bene- 
detto. Abu pirmieji tarė 
kalėdinio pasveikinimo žo
dį. o amerikiečių vardu kal
bėjo pulk. Garlock, į šven
tę atskridęs malūnsparniu. 
Be to, susirinkusius sveiki
no*’ gimnazijos evangelikų 

kapelionas kun. J. Urdzė iš 
Bad Godesbergo ir vokiečių 
katalikų kunigas Eckstein 
iš Lampertheimo.

Amerikiečių dalinių at
stovai ir lietuviškosios 8591 
inžinerijos kuopos vadas 
kpt. inž. J. Valiūnas įteikė 
gimnazijos direktoriui sa
vo vyrų tarpe surinktas au
kas mokyklai, viso DM
1.744,60. Raudonais kaili
niais Kalėdų senis apdalino 
mažuosius ir didesniuosius 
šventi nėmis dovanomis. 
Buv. gimnazijos direktorius 
A. Giedraičio vardu buvo 
įteikta tradicinė metinė 
premija geriausiems litua
nistikos mokiniams: Artū
rui Hermanui ir Elzai Mo
rozovaitei (VIII kl.).

Užbaigos žodį tarė gim
nazijos direktorius kun. Br. 
Liubinas, reikšdamas viešą 
padėką už šiuos mktus vi
sų gėrybių galutinajam 
Teikėjui — Dievui, dėkoda
mas visai lietuvių tautai, 
išugdžiusiai savyje tokį so
lidarumą, kurio dėka lai
kosi šioji mokykla, ir vi
siems rėmėjams visame pa

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai Irma Steinbachaitė, L. Nernaitėir 
A. Smitas suvaidinę kalėdinf vaizdelį

saulyje, kaip kun. Benedik
tas Sugintas Ameri
koje, arba lietuviškųjų kuo
pų vyrai Vokietijoje, ypa
tingai kpt. Venckaus vado
vaujama kuopa Kąiserslau- 
terne ir kpt. Valiūno 
S c h w e tzingene. Lietuvių 
tautos padėka priklauso Vo
kietijos federalinei ir Ba- 
den-Wuerttembergo krašto 
vyriausybėms už didžiulę 
paramą šiam lietuviškosios 
kultūros židiniui. Mokyto
jams direktorius dėkojo už 
jų dvasinį pasišventintą.—, 
kurio negali atstoti auko
jimo darbe jokios vien ma-' 
terialinės priemonės. Nebu
vo užmirštas ir tyliai bend
rajai gerovei tarnaująs 
techninis namų personalas.

Visi svečiai ir namiškiai 
buvo pakviest'>>oenclro's,*"' 
jaukios vakarienės į, tur
būt, paskutinį kaktą, lietu
viškosios gimnazijas bet- 
liejų-valgyklos ir klassįu lin
guojantį baraką, šalia^ku- 
rio, ačiū Dievui, per šikjos 
metus yra jau išaugęs bars^ 
giamas įrengti naujasis \ 
gimnazijos pastatas.
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Vasario 16 Gimnazijos Kalėdų Eglutės programos išpildytojai. Kairėje prie mikrofono solistė Aldona 
Stempužienė.

ALDONA STEMPUŽIENĖ VOKIETIJOJE

VAKARU 
EUROPA...

(Atkelta iŠ 1 psl.)
Trumpai tariant, visas 

reikalas taip ir liko plana
vimo stadijoje. Amerikie
čiai ir prancūzai parodė su
sidomėjimo, o britai, nors 
ir turi tokias minas, pasi
sakė prieš.

Tuo tarpu, kai vokie
čiams liko tik tikėtis ge
resnių laikų, prancūzai la
bai sustiprino savo diplo
matinius kontaktus su so
vietų satelitais.

Paskutiniuoju laiku Pa
ryžiuje lankėsi Jugoslavijos 
užsienio reikalų ministeris 
Koča Popovič, Čekoslovaki
jos užsienio reikalų minis
teris Vaclav David, Bulga
rijos užs. reik. min. Ivan 
Bascref ir Rumunijos vice
premjeras Birladeanu. Jie 
visi gyrė prancūzus už pa- 
sišiaušimą prieš amerikie
čius, įspėjo apie vokiečių

pavojų ir kartu stengėsi 
gauti kreditų savo pašliju
siam ūkiui. Prancūzai taip 
toli nuėjo, kad Paryžiuje 
priėmė ir Rytų Vokietijos 
užsienio prekybos ministe
rijos direktorių Gerhard 
Beil, nors iki šiol jie, skai- 
tydamiesi su Bonnos vy
riausybės jautrumu, bet 
kokius pasikeitimus ' pre
kėm su sovietine Vokietija 
stengėsi tvarkyti per Bon- 
ną.

Prancūzai. svečiams iš 
Rytų Europos davė 7 metų 
kreditą. Dar laukiama sve
čių iš Vengrijos ir komu
nistinės Lenkijos — užsie
nio reikalų ministerio Ra- 
packio ir paties Gomulkos. 
Po to vizito pavasarį Rytų 
Europos komunistines val
stybes žada aplankyti pats 
de Gaulle.

Dėl to reikia pastebėti, 
kad nors de Gaulle gal ir 
mano, jog tokie ryšiai pa
kelia Prancūzijos prestižą 
toje Europos dalyje, tačiau 
iš tikro jis stiprina tik ko
munistinius režimus, kurie,

žinoma, nori didesnės ne
priklausomybės nuo Mask
vos, bet kurie ten be Mas
kvos paramos neišsilaikytų 
nė 24 valandų. Tokiu būdu 
ūkinė parama ilgalaikių 
kreditų pavidale padeda 
daugiau sovietams, negu 
Vakarams. Savaime aišku, 
kad toks Prancūzijos elge
sys gali sunaikinti bet ko
kias vokiečių viltis iš so
vietų vergovės išvaduoti 
savo tautiečius. To jie ne
gali nei su amerikiečių nei 
su prancūzų talka. Kas gi 
jiems lieka? Rapackio pla
nas?

Jei tačiau bendros kalbos 
nėra tarp didžiųjų Vakarų 
Europos valstybių: Pran
cūzijos ir Vokietijos — ne
daug ką gali pasiūlyti ir 
trečiasis didesnis Bendros 
Rinkos dalyvis — Italija. 
Prie ios gan komplikuotos 
ir toli gražu ne šviesios 
ūkinės būklės, prisideda ir 
politinė suirutė. Nesugebė
jimas taip ilgai išrinkti 
naujo prezidento tai ryš
kiai parodė.

Vakarų Vokietijoje, Stuttgarte, 
Badeno - Wuertembergo krašto 
sostinėje jau antras mėnuo vieši 
iš Clevelando solistė Aldona Stem
pužienė. Kiek teko patirti, jos pa
grindinis tikslas -• įdainuoti lie
tuviškų dainų plokštelę ir su kon
certais pasirodyti lietuviškuose 
telkiniuose. Pirmą kartą viešnią 
teko pamatyti gruodžio 11 d. Reut- 

kur įvyko jos trečias kon- 
<as. Tai daugiau "kolektyvus" 

koncertas, nes be jos dar daly
vavo Žinomas latvių violonče
listas prof. Teichmanis, pianis
tas Ramon Walter (abu iš Frel- 
burgo), keliolika vokiečių or
kestro dalyvių iš Stuttgarto. Tą 
vakarą įvyko, tartum pasaulinė 
jauno kompozitoriaus Dariaus La
pinsko (nuolatinio Stuttgartoope
ros bendradarbio) naujo kūri
nio — "Mergaitės dalia" prem
jera. A. Stempužienė dalyvavo 
dviem atvejais — padainuodama 
eilę liaudies dainų ir porą D, La
pinsko kūrinių ir antrą kartą,pa
lydima orkestro, minėtoje "Da- 
Jioįe". Sis koncertas rengus la- 
b®’ Auboui ir nors buvo aukšto
ko lygio, sutraukėapgailėtlnaf ma
žai žiūrovų. Didžioji kaltės da
lis. uip daug kam atrodė, turė
tų slėgti koncertą rengusią Pa- 
baltiefių d-ją Vokietijoje.

Gruaižio 18 d. A. Stempužie
nė suTSršųm Lapinsku lankėsi 
Vasario 16 Gimnazijoje. Jie abu 
dalyvavo Kalėdų Eglutės progra
moje. Ta proga jūsų bendradar
bis turėjo su Stempužiene pasi
kalbėjimą. Teko išgirsti jos įs
pūdžiu* iš Vokietijos, Gimnazi
jos mokinius pamačius, patirti 
solistės tolimesnius planus.

Kada atvykote į Vak.Vokie- 
■ tiją? Ar savo noru, ar susitaru
si su kokiomis nors organizaci
jomis?

-- Tik savo noru, be jokios or
ganizacijos žinios. Žinote, — 
šypsodamasi pareiškė Stempu
žienė, -- jei būčiau laukusi or
ganizacijų žodžio, bočiau pasenu
si... (Ji painformavo, kad lietuvių 
organizacijos nerodančios polin
kio paremti menininkų keliones į 
Vokietiją, kad ir plokštelių įra
šymo tikslais vykstant). Į Vokie
tiją atvykau lapkričio 19 d. Mano 
pagrindinis tikslas — įdainuoti 
lietuviškų dainų plokšteles, be to, 
u pačia proga ir kitas.

— Kur teko įsikurti? Kiek tu
rėjote koncertų Vokietijoje?

— Įsikūriau Stuttgarte, Gruo
džio m. 18 d. buvo mano ketvir
tasis pasirodymas. Prieš ui dai
navau kuopose -- Schvetzingene. 
Kaiserslauterne ir, kaip žinote, 
Reutlingene, Kitos datos dar ne
aiškios. Esu kviečiama sausio m. 
pabaigai koncertui Muenchene, 
učiau ui nepatogi dau, nes ligi 
to laiko jau turėčiau grįžti įCle- 
velandą.

-- Turėjote muzikinius konuk- 
tus Stuttgarte? Kokios tos "kitos 
plokštelės", kurias papildomai, 
numatote įdainuoti?

— Stuttgarte man daugiausia 
talkininkauja muzikas Darius La
pinskas. Su juo teko ir susiraši
nėti, kol, pagaliau, teko išspręsti 
keliavimo klausimą. Jau žino
te, kad paramos iš organizacijų 
sunku tikėtis, sunku ir su lėšo
mis. Girdėjau patarimą "Įgroki
te šokių plokštelę". Suprantu, 
kad kitokios plokštelės nebeįdo- 
" - nes vis esama rizikos Ir

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

sunku tikėtis kokio pelno. Kiti 
kontaktai: lietuvių bičiulis dr. 
Dahmen, Stuttgarto radiofone, jo 
dėka turėsiu orkestrą. Negaliu 
nepaminėti man daug padėjusio, 
Stuttgarto lietuvių kapeliono, taip 
pat muziko, kun. Kazimiero Sen
kaus.

Plokštelės? Taigi, pagrindinė
je mano plokštelėje, vienoje pu
sėje įdainuosiu V.K. Banaičio, 
Jakubėno, Gruodžio, Lapinsko, 
Račiūno, Sasnausko ir Šimkaus 
dainas. Antroje ilgo grojimo 
plokštelėje bus Dariaus Lapins
ko "Mergaitės Dalia". Tai cik
las senųjų lietuvių liaudies dai
nų, dalyvaujant mezzo-sopranui 
ir orkestrui (jo sudėtyje būsią 
30-40 asm.). Jau žinote, kad to

--JAV lietuvių spaudoje teko 
matyti šiokius tokius priekaištė- 
lius. Esą, Lapinsko kūriniai per 
daug moderniški ir juos sunku iš
pildyti. Kokia jūsų ir Lapinsko 
nuomonė?

— Na kągi -- įsiterpė Lapins
kas — mūsų publikai dar vis mo
dernus ir Debussy. Tuo tarpu ma
no kūryba toli gražu nėra ultra- 
moderniška. Juk dabar pasauly 
yra ir elektroninė muzika, ar ji 
pažįstama? Gaila, kad naujoji 
mūsų muzikų kūryba negali tu
rėti savo publikos, o dėl Stempu- 
žienės — ar ji nebus vienintelė, 
kuri gali (ir mielai) atlikti šių 
laikų stiliaus ar krypties muzi
kos žanrą.

Abu menininkai čia pridūrė, 
kad ir jaunimas mielai priimąs 
naujoviškesnę muziką. Schwet- 
zingeno koncerte kaip tik dalyva
vo Vasario 16 Gimnazijos moki
niai ir gaila, kad nematėt, kaip

Solistė Aldona Stempužienė su Dirvos bendradarbiu Vokietijoje V. 
Alseika Vasario 16 Gimnazijos sodelyje.

jie nuoširdžiai reagavo, išklau
sę kai kurias Lapinsko, Švedo 
ar Gruodžio ("Alyvos") dainas.

-• O kokie Tamstos įspūdžiai 
Vokietiją po keliolikos metų vėl 
pamačius?

— Didžiausias skirtumas!Ma
tyti, kad vokiečiai labąl gerai gy
vena. Tačiau, mano nuomone, ne
labai vykusi jų smarkiai vykdo
ma Amerikos imitacija. Ją pašte* 
bl visur —iruniversalinėsekrau* 
tuvėse ir gatvėje. Atrodo keistai, 
kai merginos su vaikinais vaikš
tinėja su blue jeans kelnėmis, 
kai jAV-se jos naudojamos tik 
darbe. Ką dar galėčiau papasa
koti? Kas atkreipė dėmesį? Trum
pai — pyragaičiai ir vynas, nes 
čia tikrai didelis pasirinkimas. 
To nepastebėsi Amerikoje. Be to, 
čia ir maistas šviežesnis ir, at
rodo, gyventi yra sveikiau. Dau
giausia pažinau Stuttgartą ir lig- 
šiol dar buvau Heidelberge, dar 
viename kitame mažesniame 
mieste.

— O gal domėjotės Vokietijos 
kultūros gyvenimu?

— Ne, -- atsakė Stempužienė, 
— neteko, nes vis esu užimta.vis 
tie pasirengimai įdainavimams.

— Kadangi esate, berods, jau 
antrą kartą Vasario 16 Gimnazi
joje, kokie jūsų bendrieji įspū
džiai?

— Pirmą kartą čia buvau lap
kričio 28 d., antrąjį — gruodžio 
18-19 d.d. Mano įspūdžiai? Ame
rikos lietuviai nesiorientuoja, 
kas yra ir kaip veikia toji Gim
nazija. Visur tik girdžiu pre
tenzijas tvarkyti Gimnaziją ir 
matau, kad nesuprantama tikroji 
padėtis. Man didžiausią įspūdį 
padarė salėje iškabinta lenu,ku
rioje matyti, kad Gimnazijai dau
giausia suaukoję Šveicarijos lie
tuviai. Kai pamačiau programoje 
(Kalėdų Eglutėje) dalyvavusius 
vaikus, mokinius, man jie padarė 
tokį įspūdį, kad čia drįsčiau teig
ti: Amerikos lietuviai Gimnazijai 
turėtų padėti daug daugiau kaip 
ikišiol. Tie vaikai, nors ir su 
klaipėdietišku akcentu, vis dėlto 
lietuviškai geriau paruošti, kaip 
kitur. Jokioje JAV lietuvių mo
kykloje nesugebama paruošti to
kių kalėdinių programų kaip Va
sario 16 Gimnazijoje. Pagaliau tie 
mokiniai gražūs Ir tikrai manda
gūs. Jie daro geresnį įspūdį negu 
Amerikoje. Man padarė Įspūdį ir 
tai, kad į Kalėdų Eglutės iškilmes 
Huettenfelde su aukomis skubėjo 
ir JAV kariai, net ir negrai.

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

"SERVING YOU SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

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; 656-6330

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ. TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marquette Gift Parcele 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

naujausio Lapinsko kūrinio "pa
saulinė premjera" įvyko gruodžio 
11 d. Reutlingene.

Kitas, jau Vokietijoje atsiradęs 
projektas, ui kun. Senkaus organi
zuojamas religinių giesmių Jdai- 
navimas. Be eilės giesmių, toje 
plokštelėje numatyu D. Lapinsko 
aranžuou kanuu. Čia dalyvaus, 
be manęs, dar Vokietijoje gy
venanti solistė — M. Panse-Si- 
maniukštytė, orkestras, vargonai 
ir Vasario 16 Gimnazijos choras. 
Tad darbo laukia nemaža -- teks 
palaukti pošventinio laikotarpio 
ir atrodo, {dainavimai įvyks apie 
sausio 15-20 d., ud maždaugapie 
sausio 20 d. jau galėčiau grįžti Į 
JAV. Prieššventinis laikotarpis 
nepatogus plokštelėms įdainuoti, 
na, o kai prisidėjo religinės mu
zikos plokštelė, tenka palaukti, 
kol moksleiviai grįš išatosiogų.

IIESĖIHMI CHIMlifl-IK NRKITĖ JllIJOJK HODmiOJĖ
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC.............. 5th
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon.. 5th
3. GLENMORE VODKA .................................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy................ 5th

5.75
4.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy..........5th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. B0RDEAUX Imp. French Wine .............. 5th

4.75 
.98 
.98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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A. MACKUI ŽUVUS

TRAGEDIJA CHICAGOJE
Patys valdydami savo turtus, būsime turtingi ir laisvi; 

jei gi turtai valdys mus, būsime tikraisiais bėdžiais. 
Edmond Burke

Buvome pramatę pradėti 1965 metus Dirvos 50 metų sukaktuvine 
mintim. Lietuvių visuomeniniame gyvenime tai ne naujiena. Galime 
pasidžiaugti visi, kad tokią sukaktį yra jau atšventęs ne vienas lietu
vių laikraštis. Toji Dirvos sukakties atžymėjimotema pakrypo į tragiš
kų ir sunkiai bepataisomų Įvykių eigą, kurioje viena sukaktis įsijungia 
į gedulą, skaudžiai palietusį lietuvių visuomenę. Tai Lili jos Vanagai- 
tienės ir Algimanto Mackaus tragiškoji mirtis gruodžio 28 d. Chicago
je.

Ne vienam gal kils klausimas, ką gi bendro turi laikraščio sukak
tis su tragedija Chicagoje? Taip klausti būtų žmoniška, įvykiams rie
dant normalia vaga. Nę žmogus yra aplinkybių padariniu, bet aplinky
bės yra žmogaus padariniu --sakė Disraeli. Aplinkybės taip buvo 
žmonių surikiuotos, kad Dirva Clevelande ir Margutis Chicagoje, jei ir 
nebuvo susieti tampresniais administracinės giminystės ryšiais, bet 
be abejonės, viens kitą papildydami, atliko giminingą misiją. Toje 
misijojge rasime daug bendrų bruožų, daug idėjinės giminystės. Ir ne 
tik tragedijos metu, bet nuo pat Antano Vanagaičio laikų.

Su Margučiu susiję ne tik Vanagaičių, bet ir J. Bačiūno, A. Olio, 
D n. St. Biežio.B. Dirmeikio ir visos eilės kitų tautinės srovės veikėjų 
vardai. Margutis, ui ne tik žurnalas ar radijo valandėlė. Tai uutinės 
veiklos sūkurys, Amerikos lietuvių visuomenėje palikęs gilius ir ne- 
beištrinamus pėdsakus.

Margutis nesustojo A. Vanagaičio netekus. Lilija Vanagaitienė, 
pasiulkinus naujų bendradarbių, ištesėjo tame kelyje, kuriame ji buvo 
ir liko dvasioje turtinga ir laisva savo lietuviškumo pasirinkime. 
Pastarųjų bendradarbių urpe ir buvo jaunas, iškilus, iniciatyvos ir 
šviežių idėjų kupinas poeus ir žurnalistas Algimanus Mackus.

Lili jos Vanagaitienės jau nėra. Nėra ir jauno, daug žadėjusio Al
gimanto Mackaus. Nebėra ir kitų, savo lietuviškas širdis šildžiusių 
Margučio židiniu. Bet nukeliavusieji negyveno sau vieni. Vienam kri
tus, stojo kiti jų vieton. Ir dabar, vainikams užklojus dviejų veikėjų 
kapus, stos kiti jų vieton, nes "Kai žmogus nebeturi ko laidoti, jis 
tampa vienas" rašė Alg. Mackus.

Nei Lilija Vanagaitienė, nei Algimanus Mackus nebuvo valdomi 
žemiškųjų turtų. Jie dirbo, ir išlaikė brangų lietuvybės turtą. Tik 
gaila, kad to turto įvertinimas vis atidedamas ceremonijoms kapinė
se paįvairinti...

Gilaus gedulo jausmais pradedame Dirvos antrąjį pusšimtį .nete
kę dviejų lietuviškojo darbo talkininkų. Kol atsiranda kritusiųjų vieton 
stojančių, lietuviškoji tragedija lengviau pergyvenama. Margutis išgy
veno ir atlaikė jau ne vieną mirtį, ne vieną skausmingą momentą. Ti
kėkimės, kad ir šį kartą mirusiųjų geriausiu paminklu liks gyvasis 
Margutis, kuriame tiek širdies, darbo ir vilčių įdėjo jo steigėjai ir 
puoselėtojai. (j.č.)

Vidudienį, kada pavargę spinduliai sukrinta man po kojų, — 
Ir vėjas taip nedrąsiai šiurena vystančius lapus.
Grįžtu aš mintimis, nors mintys jau pavargę, 
Grįžtu į prarastus namus ...

ALGIMANTAS MACKUS (Eligijos) 

nančią, kuri tautybė geres
nė, naudingesnė, ar verta 
pasilikti savoje, — pažinau 
nepaviliotą svetimų dievy
bių ir nededančią ant jų 
galvų bereikalingų vainikų. 
Pažinau ją mokančią lietu
viškai šnekėti ir ilgai ilgai 
šnekėjusią — kol su lietu
višku žodžiu pasitraukė iš 
mūsų eilių.

Algimantą Mackų, mielą, 
savotišką savo buvusį apie 
5-rius metus mokinį, trem-

Šių dviejų mirčių aki
vaizdoje nemoku parinkti 
žodžių, ir jų, turbūt, nėra 
nei ornamentuotų, nei ne
ornamentuotų. Tik suplies- 
kia didelis žiburys, nušvie
čiantis ir parodantis, kaip 
mes čia žūstame visais ke
liais, pradedant broliais ir 
sesėmis vešliai pražydusių 
metų, bet dar nespėjusiais 
nusvarinti, ranka pasiekia
mai, savo darbo vaisių, iš- 
sirpintų nors ir tolimos Lie
tuvos saulės atokaitoje. 
Toks buvo Algimantas Mac
kus, išsipranašavęs savo 
pirmojo poezijos leidinio 
pirmuoju eilėraščiu anks
tybą sugrįžimą Į prarastus 
namus.

Ir — bebaigiančiais ati
duoti savo tautai duoklę, 
Įsigijusiais teisę sėdėti 
kris tasuolėje, apsuptiems 
atžalyno meile ir pagarba. 
Tokia buvo p. Lilija Vana
gaitienė, niekad nebuvusi 
išėjusi už savo tautos aki
račio.

Ponią Liliją Vanagaitie- 
nę pasilieku tokią, kokią 
pažinau dar Nepriklauso
moje Lietuvoje iš Ameri
kos lietuvių spaudos iki pa
skutinės Margučio radijo 
valandėlės, kol simboliškai 
kelionėje išsprūdo iš jos 
rankų vairas. O pažinau ne- 
abejojančią savo tautybe, 
nesprendžiančią ir nelygi-

ties gimnazijoje, pasilieku 
tokį, koks jis buvo pirmojo 
savo poezijos leidinio Ele
gijos metu, žiauriai tada 
mūsų kritikų kirstą už pa
triotizmą ir giliai tai išgy
venusį. Iš visų įrašymų jo 
poezijos knygose, man pa
dovanotose, ir iš keletos 
laiškų aš esu įsitikinusi, 
kad jis savo naująją kūry
bą vis ryškiau ir ryškiau 
būtų peršvietęs Lietuvos 
dvasia, atplasnojančia iš 
Vilniaus nuo lietuviško te
atro Scenos. Jis jos ilgėjosi. 
Tai įrodo ir pasirinkimas, 
iš daugelio čia galimų ke
lių, Vanagaičio kelio.

L. Vaičiūnienė

L. ŠUKYTĖS KONCERTAS
BOSTONE ST. SANTVARAS

kos pagamintas (jo tik žo
džiai), o dail. K. Šimonio ir 
Marijampolėje atspaustas.

SIUNTINĖKIT DIRVĄ 
IR 1965 METAIS

LAIŠKAI/

NERĖKIT KARIKATŪRŲ

Suradau savo iš Lietuvos 
parsivežtų smulkmenų tar
pe Dr. Vinco Kudirkos ši
taip pagamintą Lietuvos 
Himną. Imkit ir Įdėkit Dir
voje, dabar, metų pabaigo
je, kai gruodžio 31 sueina 
Kudirkos gimimo diena 
(1858 m.) ir kai lapkričio 
19 (1899) suėjo 65 metai 
nuo Kudirkos mirties.

Dažnai Dirvoje talpinat 
tas neva karikatūras apie 
Sovietų ir Kinijos ir Castro 
grasinimus pasauliui. Nors 
tai būtų lyg pašaipa jų, ta
čiau tai yra reklama jų 
vykdomų laisvajam pasau
liui pražūtingų planų. Jie 
tai ką skelbia daro, kartu 
ir vykdo. Mano požiūriu tos 
karikatūros veik visos yra 
tik pagyrimas jų. šis Him
nas būtų skaitytojams tik
ra naujiena.

K. S. K., Cleveland
Redakcijos pastaba: At

siųstasis atvirukas su Lie
tuvos himnu, kurį čia spaus
diname, yra ne V. Kudir-

Nuoširdžiai sveikin ame 
su Naujais 1965 Metais.

Dėkojame už siuntinėji
mą Dirvos, kuri mums su
teikia geriausių žinių iš vi
so pasaulio lietuvių gyveni
mo.

Nuolankiai prašome ne-> 
atsisakyti siuntinėti Dirvą 
ir ateinančiais metais.

Reiškiame giliausią 
garbą.

pa-

J. Gilvydis
Lietuvai Išlaisvinti 

Centras Argentinoje

įvykių ir įsipareigojimų rai
da taip ratus pasuko, kad tuo me
tu, kai L. šukytė iš Toronto ke
liavo į Bostoną, tai aš turėjau 
važiuoti į Detroitą ir Torontą. 
Gaila man buvo neišgirsti kon
certo, rengiamo Pabaltiečių - 
amerikiečių d-jos, kuris jaunos 
dainininkės kely nebuvo eilinis. 
Betgi taip atsitiko — mudu su ja 
kaž kur pakelėj prasilenkėm...

Grįžęs namo, apie L. šuky
tės koncertą išgirdau apstą at
siliepimų. Greta prielankių ir 
mielų žodžių, vienas kitas pažė
rė ir kritiškų pastabų. Daugiau
sia užkliuvo L. šukytės koncer
to programa, kuri buvusi neįvai
ri ir monotoniška. Kai aš į tą 
programą pažvelgiau --niekobai
saus ten neradau.

Dainininkai, o ypačiai jauni dai. 
nininkai, paprastai dainuoja tų 
autorių dainas, kurios jiems lirru 
pa prie širdies, visai nepaisyda
mi klausytojų skonio ir pageida
vimų. Berods, tokio "paklydimo" 
neišvengė ir L. Šukytė savo kon
certo programoj Bostone. Be sce - 
nos ir arijos iš Glucko "Iphi- 
genie en Tauride", pirmąją kon. 
certo dalį ji paskyrė Schumanno 
ir Wolfo dainoms, padainuodama 
jų net aštuonias. Ką iš esmės ga
lėtume pasakyti prieš Schumanną 
ir Wolfą, kurių dainas visi ge
resni dainininkai iki šiol tebelai
ko savo repertuarų "vinim"?Ta- 
čiau žmogui, mažiau pažįstan
čiam vokiškų "lieder" stilių (tuo 
I>ačiu ir sunkiau J tas dainas įsi
jaučiančiam), iškarto patiektas 
toks jų pluoštos gali sudaryti mo
notonijos įspūdį. Prityrę daini
ninkai (išskyrus tuos atvejus, kai 
būna rengiami vieno ar dviejų 
autorių muzikos rečitaliai) į sa
vo koncertų programas nededa

nių dainų atlikimu. Tuo tarpu lie
tuvių kompozitorius, Jakubėną ir 
Banaitį, ji dainavo laužydama ir 
numesdama frazių pabaigas. Tik 
paskutiniame kūriny p-lė šukytė 
parodė sugebėjimą pagauti ir pa
vergti klausytojus "La mamma 
morta" iš Giordano "Andrea Che- 
nier" buvo atlikta su tikru muzi
kiniu įsijautimu ir pa rodė pirmos 
eilės talento pajėgumą, kuris, su 
būtinu pasišventimu, gali eiti to
li".

Ypačiai svarbi ir reikšminga 
yra The Christian Science Moni- 
tor nuomonė. To laikraščio re
cenzentas John Marshall Cuno, 
jau ne vieną kartą Pabaltijo me
nininkams parodęs nemažai sim
patijų, ir apie L. šukytės koncer
tą parašė ne tik su jam įpras
to ir gera vokalinio meno nuovo
ka, bet ir su regima šilima. Iš jo 
kiek ilgėlesnio atsiliepimo, kuris 
beveik ištisai yra teigiamas, pa
rinksiu nors keletą būdingesnių 
sakinių.

J. M. Cuno savo recenziją taip 
pradeda: "Garso platus grynu
mas, stiprus atlikimas ir miela 
lyrinė kokybė yra tie šukytės bal
so ypatumai, kurie padarė malo
nų penktadienio vakarą Jordan 
Hali salėj". Minėdamas Pabaltie
čių - amerikiečių d-jos devintą
jį koncertų sezoną, recenzentas 
pastebi, kad šio koncerto progra
mą sudarė vokiečių, prancūzų, 
lietuvių ir italų dainos. "Tai buvo 
puiki kūrinių atranka — rašoJ.M. 
Cuno — kuri parodė, bet neapi
brėžė dainininkės talentų pajė
gumo". Taręs, kad L. šukytė, sa
vo koncertą pradėdama Glucko 
arija iš "Iphigenie en Tauride" 
klausytojams iš karto parodžiusi 
kad ji "nebijo burnos atidaryti". 

*Tai buvo jausmingas ir gaivinan
tis dainavimas ypačiai dėl to, 
kad L. šukytės balso kokybei yra 
būdingi ir puikus dramatiškumas, 
ir toks pat lyrizmas". Kiek pla
čiau aptaręs Schumanno ir Wol- 
fo dainų interpretaciją, J.M. Cu
no savo įspūdžius baigia sakiniu, 
kad Ravelis, buvo atliktas gerai 
(Ravel: Sheherazade: Ašie, La 
Flute enchantee, L’Indifferent), 
"o taip pat ir mielos lietuvių 
dainos" (VI. Jakubėno ir K.V. 
Banaičio).

Pabaltiečių - amerikiečių d- 
jos direktoriatui, kurio pirm.

vieno kompozitoriaus keturių 
dainų, kaip šiuo atveju buvo pada
ryta. Ir L. Šukytei apie tai derė
tų pagalvoti. Atėmusi nuo Schu
manno ir Wolfo po dvi dainas ir 
vietoj jų įdėjusi porą italų klasi
kų ir porą kitų kūrinių, be abejo
nės, savo koncerto spalvingumą 
ji būtų gerokai paįvairinusi. Ta
čiau tai yra tik "praktikiniai pa
tarimai". Aplamai L. Šukytės 
koncerto programa Bostone buvo 
rūpestingai sudaryto, muzikiniu 
požiūriu įdomi ir vertinga, aš, 
toli gražu, su tos programos kri-

• tiku nuomonėm nesutinku.
Suprantama, pačiam koncerto 

negirdėjus, o tik kitų šnekom pa
sirėmus, recenzijos neparašysi. 
Man buvo įdomu, ką apie mūsų 
talentingąją solistę parašys Bos
tono "didžioji spauda". Tos spau
dos pora recenzentų atsiliepė, su 
jų pasisakymais aš ir noriu 

, Dirvos skaitytojus supažindin- yra inž. Vytautas Izbickas, pa
ti. — “ ‘ “

The Boston Herald kritikas K.
L., pažymėjęs, kad Pabaltiečių - 
amerikiečių d-ja šį sezoną pra
dėjo Kanadoj išmokslintos lietu
vaitės Lilijos šukytės koncertu 
Jordan Hali, savo įspūdžius pra
deda rašyti, pagal mūsų suprati
mą, painiodamas terminus: "Tu
rėdama mezzo-soprano balsą, 
kuris yra galingas, gerai išla
vintas ir nepaprastai skambantis 
(resonant), p-lė šukytė atliko 
Glucko, Schumanno ir Wolfo kū
rinių programą (kaip žinom, šu
kytė yra sopranas, bet ne mezzo- 
sopranas!)

Toliau K.L. rašo: Ravelio še- 
cherezada, kuri gerokai kentėjo 
nuo spalvingumo praradimo for- 
tepiono versijoj, buvo dainuojama 
su stiliaus pagerėjimu, jei lygin- 
sim tai su L. šukytės ankstes-

dėka ir pagarba už L. šukytės 
koncerto surengimą Bostone. Ki
tas tos draugijos koncertas yra 
rengiamas toj pačioj Jordan Hali 
salėj 1965 m. kovo 28 d. (šį kar
tą sekmadienį, ne penktadienį) 
3 vai. po pietų. Programą atliks 
žinomas latvių čelistas Ingus 
Naruns.

• Dr. Petras Kisielius,, 
visuomenininkas, JAV LB 
Tarybos narys, dažnai ati
daro savo piniginę lietuviš
kiems reikalams. Prieš Ka
lėdas prie anksčiau Įnešto 
Į Lietuvių Fondą 1000 dol. 
pridėjo dar tūkstantinę. Dr. 
Kisielius turi savo kabine
tą Ciceroje, III.

TAVO

įgJieTUVA-Tėvyne mOsu.

--- - ... ....... ,
; mos Sinosnicis telydi.
«.,T, TeęuL meihė Lietuvos 

D6GA mOSU ėlRDYSC.
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Dail. K. Šimonio pieštas Lietuvos himnas.
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NEEILINIAI METAI NEVI YORKO LIETUVIU GYVENIME
1964 m. newyorkiečių lietuvių 

visuomeninės, politinės, kultūri
nės veiklos sezonas, prasidėjęs 
spalio mėnesį, iš pagrindų išju
dėjo, daug reikšmingiau ir gyviau 
nei anksčiau. Aktyvumas pasi
reiškė ne vienoj kurioj srityje 
ar organizacijoj, bet visose lenk
tyniaujant savo idėjomis, už
simojimais, nutarimais ir jų įgy
vendinimu.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE 
SĄJUNGA

ALTS-gos Centro Valdybai^-e- 
ziduojančiai New Yorke, didelė 
našta nukrito šį rudenį iš spau
dos išėjus Antano Smetonos mo
nografijai. Nukrito didelė ir sun
ki našu, kuri betgi kartu ir ma
loni, kaip išsireiškė Kazimieras 
Pocius, ant savo pečių sutikęs 
paimti didelę tos naštos dalį. 
Aleksandro Merkelio parašytą, 
ALTS lėšomis išleistą, Vilties 
spaustuvės atspausdintą, Chica- 
goj įrištą, tą reprezenucinę kny
gą jis baigia išsiuntinėti prenu
meratoriams, eidamas atsakin
gas jos platintojo pareigas. Otaip 
gi suteikęs Sąjungai sumbią ne
terminuotą paskolą jos išleidimo 
išlaidoms padengti.

Žinoma, ui nėra vien tik šios 
ALTS-gps Valdybos nuopelnas. 
Prie šio S-gos užsimojimo įgy
vendinimo prisidėjo visa eilė 
galvų ir daug daug rankų. Jie 
beveik visi suminėti leidėjo žo
dyje. Prie to prisidėjo visi S-gos 
skyriai, visi nariai ir kiekvienas 
iš anksto ją užsiprenumeravęs. 
O pati didžiausioji tos naštos da
lis, be abejo, teko dabartiniam 
S-gos Centro Valdybos pirminin
kui Vyuutui Abraičiui, vicepir
mininkui Anunui Senikui ir iž
dininkui Povilui Ališauskui.

Ir štai, šį rudenį šis didis ir 
sutelktinis darbas baigtas, išsiun
tinėtas prenumeratoriams ir tik 
vos trečdalis egzempliorių skai
čiaus belikę. Todėl norintiems įsi' 
gyti nepatartina delsti.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

EMILIJA CEKIENĖ

Ne prie kasdieninių Sąjungos 
darbų tenka priskirti ir visą ei
lę Centro Valdybos posėdžių bai
giant senuosius metus. Vienas iš 
jų įvykęs lapkričio 20 d., kartu 
su Dirvos redaktorium J. Čiuber- 
kiu, Vilties D-jos vicepirmininku 
V. Rasteniu, New Yorko abiejų 
S-gos skyrių pirmininkais J. Si- 
rusu ir A. Jurgėla, pavaduojan
čiu J. Kiaunę, A. ir D. Senikų 
rezidencijoj, Great Neck, N.Y. Ir 
paskutinis posėdis įvykęs š.m. 
gruodžio 20 d., kuriame dalyvavo 
visi ALTS-gos Centro Valdybos 
nariai, Dirvos redaktorius J. čiu
berkis ir K. Pocius iš E. Chica
gos, Vilties Draugijos vicepir
mininkas ir A. Smetonos mono
grafijos ekspeditorius.

čia buvo galutinai išsiaiškin
ta tolimesnio monografijos pla
tinimo reikalai, atskaitomybė, 
baigiant senuosius metus per
svarstyti S-gos ankstesnieji nu
tarimai, išdiskutuota, kas juose 
tebėra tinkama Sąjungos ateities 
veiklai tęsti, kas keistina ir kuo 
reiktų papildyti, ką naujo įnešti. 
Be to, aptarti mūsų laikraščio 
Dirvos reikalai, iškelti pasta
rųjų metų laimėjimai ir priei
ta vieningos nuomonės dėl toli
mesnio rėmimo keliant kultūri
nį lygį ir stiprinant materialinį 
pagrindą. Žinoma, visa tai bus 
įmanoma atlikti tik sutelktinėmis 
visų Sąjungos narių jėgomis.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS

Neeiliniai šie 1964-ji metai bu
vo ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondui. Buvo perrinkta Fondo 
Valdyba, papildant, tikriau pasa
kius, sugrįžtant kai kuriems val
dybos buvusiems nariams bei stei
gėjams. Stambesnėmis sumomis 
paremta eilė konkrečių politinių 
žygių tarptautine prasme. Pradė
tas vykdyti vienas iš numatytų di

džiųjų remtinų darbų. Ui anglų 
kalba knygos išleidimas, LNF 
tarybos — direktorių posėdyje 
išdiskutuotas ir priimtas jos ra
šymo planas, kuris buvo išsiun
tinėtas visiems LNF komitetams, 
atstovybėms bei paskiriems at
stovams susipažinti ir pareikš
ti savo nuomonę.

Paskutiniame praeitų metų 
LNF Tarybos posėdyje, lapkri
čio 13 d., buvo išsamiai peržvelg
to LNF įsisteigimo tikslas, atlik
ti darbai ir tolimesnė jo paskir
tis, didesnį dėmesį skiriant kul
tūriniams reikalams. 1965 metais 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das švęs dešimtmetį ir šiuo me
tu ruošia išsamią informaciją 
apie jo pa remtus darbus, kuri bus 
išsiuntinėta pirmoj eilėj komi
tetams, atstovams ir nuolati
niams rėmėjams, įgalinusiems 
tuos darbus atliktu Kai kurių au
kotos sumos jau siekia tūkstanti
nes, tai dr. V. Paprocko, V. Ab- 
raičio, V. Rastenio, J. Bačiflno, 
dr. V. Ramanausko, A. Seniko. 
Didelė talka parodyto Kanados, 
ypač Toronto lietuvių, vadovau
jant P. Basčiui, K. Kalendrai, 
E. Jurkevičienei, dabartiniam pir
mininkui J. Česėkui ir kt.

BALFAS
Reikšmingi šie metai buvo ir 

Balfui, kurio 20 metų sukaktuvi
nis seimas šį rudenį įvyko New 
Yorke.

ši didžiulė šalpos organizaci
ja sukaktuviniame Seime metė 
žvilgsnį į 20 metų veiklos kelią, 
iškėlė daug ir didelių nuveiktų 
darbų, prisiminė buvusius orga
nizacinius nesklandumus ir darbo 
kliūtis, ne visuomet nuo mūsų pa
čių pareinančias, o taip pat nutie
sė gaires ateičiai.

Balfą steigęs ir visą 20 metų 
jam vadovavęs prel. dr. J. Kon
čius pavargo ir iš pareigų atsi-

• Dabartinis dividen
das 4',2'č išmoka
mas du kart per 
metus. 

sakė. Seimas, giliai vertindamas 
jo nuopelnus Balfui, suteikė jam 
garbės pirmininko titulą. Seime 
dalyvavo ir daugiau Balfo steigė
jų bei visą savo jaunystę šios or
ganizacijos veiklai pašventusių 
asmenų, kurie sekančią dieną Bal
fo direktorių posėdyje taip pat bu
vo pakelti į garbės narius: Albi
nas Trečiokas, Nora Gugienė, 
Elzbieta Paurazienė ir Bronė 
Spūdienė, nors iš aktyvios veik
los dar ne visi iš jų pasitraukė, 

Albinui Trečiokui, buvusiam 1- 
jam vicepirmininkui, prel. J. Kon - 
čiui gyvenant Floridoje, beveik 
visą laiką teko posėdžiams pir
mininkauti. Dabar Balfui vadovau
ti atėjo jaunas, energingas kun. 
Vaclovas Martinkus. Nauji žmo
nės atėjo ir į centro valdybą, 
kuriems tačiau Balfo veikla nė
ra svetima, nes dauguma iš jų 
anksčiau karts nuo karto pavaduo
davo direktorius. Tai dr. A. Skė
rys, S. Dzikas, B. Spūdienė ir E. 
čekienė. Iš praeitos kadencijos 
liko: Antanas P. Senikas, Nora 
Gugienė ir dr. Elena Armanienė.

Naujas įvykis Balfo istorijoj 
buvo ir tai, kad nuo pat jo įsi
kūrimo Centro įstaiga, per 20 
metų ramiai sau tūnojusi Brook- 
lyno pakraštyje netoli upės kran
to, pigiame rajone, kur prieš du 
dešimtmečius gyveno įsikūrę be
ne daugiausia mūsų tautiečių, su
kaktuvinio Seimo metu sename, 
pigiame, aptrūnijusiame Balfo 
pastote "susiūbavo, subraškėjo".

Praėjo daug seimų, direktorių 
suvažiavimų, atrodė, jog Balfas, 
Chicagoje gimęs kūdikis, čia ap
gyvendintos, tik čia turi ir mirti, 
nors posėdžiuose ne kartą 
buvo svarstomas naujų patalpų 
įsigijimas, tų pačių remontas 
ir k. Bet, daugiau galvų, daugiau 
sprendimų.

Sukaktuvinis Seimas buvo gau
sus atstovų skaičium. Tik staiga 
vienoj salės pusėj sujudėjo, su
ūžė, vienu kartu daug rankų paki
lo, prašydamos balso ir... vienas 
už kitą garsiauprakalbėjo, reika
laudami iškelti Balfo centro 
įstaigą į Chicagą. Ir labai griež
tai, be svarstymų, be pasiruo
šimų, be atidėliojimų. Rodos, ims 
chicagiečiai ir tuoj pat išsineš 
susikrovę visą Balfo senų drabu
žių sandėlį, kuris tuo metu berods 
buvo pilnas, o su tuo senu, 20 
metų atitarnavusiu namu, žinoki
tės! Laimė, kad žodžiai lieka žo
džiais. Sumanymus lengviau 
skelbti nei juos įgyvendinti. Ir 
šiandien, užbaigus Balfo dvide
šimtmetį, sutinkant 1965 metus, 
naujai vadovybei užvertus seną 
Balfo knygos lapą, namas ligi lu
bų prikrautas senų drabužių dar 
tebestovi vietoje ir centro įstaiga 
senoje savo vi etoje New Yorke, pa
saulio centre visais atžvilgiais.

STUDIJA APIE
LOZANOS 
KONFERENCIJĄ

Suomijoje kas metų ketvirtį iš
einančiame Abo universiteto lei
dinyje "Actą Academiae Abeon- 
sis" 1964 m. ketvirtame nume-

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

KITI METAI, kiti lapai. Pabaigoj vysta, pradžioj vėl 
sužaliuoja.

Tėvas Jablonskis, tasai mūsų bendrinės kalbos tėvas, 
greičiausia ne rudenį mėnesius lietuviškai krikštijo. Kitaip, 
būtų gi turėjęs pastebėti, kad lapai krinta daugiausia dešim
tajame metų mėnesyje, o vienuoliktajame, būdavo, pradeda 
minti ir braukti linus. Išėjo atvirkščiai: spalių mėnesiu pa
vadino laiką, kai spalių dar nėr, o lapkričiu — kai lapai 
jau nebekrinta.

Pereitą spalį krito ne vien medžių lapai. Krito Chruščio
vas Maskvoj, krito atominės "šiukšlės” Kinijoj, krito nuo
saikių konservatorių valdžia Anglijoj, krito ir konservato
rių viltys Amerikoj. Šios, tiesa, jau lapkričiui prasidėjus 
žnegtelėjo, betgi tai buvo tik pati kritimo pabaiga.

Ir šių užrašų lapai tą patį spalį buvo paprastų ir nepa
prastų vėjų kažkur nupūsti. Bet, po gruodžio 20-tos ilgiau
siosios metų nakties, apsigręžė saulė. Naktys trumpėja, die
nos ilgėja, tai ir šie lapai atsigauna, nei medžių sprogimo 
nelaukę.

Esti kaikada, ypač rudenį, taip tamsu, kad anot priežo
džio, nors pirštu į akį durk. Priežodis, žinoma, ne patarimas: 
dūriu į akį — nei taikliu, nei beatodairišku — tamsos ne
apšviesi, neigi regėjimą praskraidrinsi. Tą net ir pelės žino. 
Juk negi veltui Lietuvoj, šilumai palaikyti, lubas apipildavo 
spaliais. Sakydavo, spaliai patogūs, nes juose pelės nesivei- 
sia: ”kad akių neišsibadytų’’.

Pereitas spalis, nors ir be spalių, Amerikoj buvo viešo 
akių badymosi mėnuo — aršaus ir beatodairiško, net ir pa- 
nuodytomis strėlėmis. Tik lapams nukritus, tik tamsai pa- 
melsvėjus, tik saulei atsivertus ir pirmajam sniegui orą pra
skaidrinus, žmonės ir mintys ima ir vėl išeit pasivaikščiot 
ramiau, taikingiau, ir gal po truputį protingiau.

Pasibaigė metai — metai rinkimų, Šekspyro ir Donelai
čio. Tų metų pradžioj pridygusių užsimojimų daugis krito, 
kaip lapai (spalio mėnesį), ir kas gi dabar atspės, kiek jų ir 
kada dar vėl sužaliuos. O betgi atrodo, kad gal donelaitiškai 
tiktų ir čia prasitart: jau saulelė vėl atkopdama budina svie
tą ir rudens žvarbaus miglas savo šypsena sklaido... Arba, 
kiek toliau pabėgėjus: Sveiks, svieteli margs, metus naujus 
pasitikdams! Sveiks ir tu, žmogau, iš sukritusių lapų išlys- 
dams!

ryje įdėta suomių isteriko Boer je 
Colliander ilgoka studija apie 
1916 metais Lozanoje, Šveicari
joje, įvykusį "Tautybių kongre
są". Toje konferencijoje buvo 
svarstomas laisvo tautų apsi
sprendimo klausimas. Ypač iš
samiai buvo nušviesta Rusijos 
paglemžtų tautų būklė ir sumi
nėtos rusų valdžios vykdytos ru
sifikacijos priemonės nerusiš- 
kų tautų atžvilgiu.

Lozanos konferencijos paruo
šime vadovaujamą vaidmenį tuo 
metu vaidino lietuvis Juozas Gab
rys (miręs Šveicarijoje 1951 me
tais). Be to, konferencijoje da
lyvavo baronas Friedrichas von 
der Roppas, kilęs iš Lietuvos.

Apie Lozanos konferenciją pro
fesoriui Collianderiui gausiai me
džiagos suteikė Berne gyvenąs 
d r. A. Gerutis. Savo studijoje 
profesorius pareiškė A. Geru
čiui padėką už suteiktą medžia
gą.

Ketindamas apie laisvą tautų 
apsisprendimą parašyti išsames
nį veikalą, prof. B. Colliander 
atvažiuoja į Berną, kur nuodug- 
niau susipažins su Dr. Geručio 
turima medžiaga apie minėtą Lo
zanos tautybių kongresą ir iš vi
so apie pavergtų tautų veiklą pir

mojo pasaulinio karo metu, sie
kiant nusikratyti svetima valdžia 
ir atgauti laisvę.

Prof. Colliander 1935 metais 
paskelbė savo disertaciją apie 
vokiečių politiką Lietuvoje 1915- 
1918 metų okupacijoje.

šia proga tenka pastebėti, kad 
Fridrichas von der Roppas mi
rė Vokietijoje š.m. vasario mė
nesį, susilaukęs virš 80 metų 
amžiaus. Jis 1961 m. išleido savo 
atsiminimus, pavadintus "Zwis- 
chen gestern und morgen" (Tarp 
vakar ir rytdienos)/Juose auto
rius aprašo savo veiklą pirmojo 
pasaulinio karo metu, kai jis, kaip 
vokiečių valdžios agentas, sten
gėsi atskirti nerusiškas tautas 
nuo Rusijos. Jo pastangomis Ber 
lyne buvo įsteigta "Deutsch -Li- 
tauische Gesellschaft", kuri lei
do leidinį "Das Neue Litauen". 
Draugija daugiau ar mažiau at
virai rėmė tuometinius vokiečių 
aneksionistinius planus Lietu
vos atžvilgiu. Kai atsikuriančioj! 
nepriklausomoji Lietuva pasuko 
visiškos valstybinės nepriklau
somybės keliu ir atsisakė 1918 
metais primestų konvencijų su 
kaizerine Vokietija,, minėtoji 
draugija sustabdė savo veiklą.

(g)

ANTANAS SMETONA TAUTINIŲ 
SIEKIU PAŽANGOS KELYIE

(Pasakyti žodžiai Montrealy, Detroite ir Toronte) 
___________ STASYS SANTVARAS --------------------

Kartą, man prie jo esant, priėjo paprastas, kad ir gana 
protingas lietuvis ūkininkas. Ir pradėjo išdėstyti savo nuo- 
nes apie politiką. O respublikos prezidentas ne vien ramiai 
klausėsi, bet jį klausinėjo, tarsi norėdamas į aiškiausią 
santykį su jo protu ir valia sueiti. Ir atrodė beveik, kad ne 
Ūkininkas atėjęs patarimo, bet kad daug prityrusiam val
džios vyrui svarbi buvo to žmogaus nuomonė ir patirtis.

Vydūnas
Kai žmogui reikia aiškiai ir tvirtai aptarti kokį nors kasdieninės 

apyvokos dalyką, paprastą ir kasdien vartojamą daiktą, jis iškarto pa
junta pasisakymo ir išsireiškimo sunkumą. Nėra lengviau kalbėti apie 
asmenį, kurio gyvenimas ir darbai yra ypačiai reikšmingi ir būdingi 
jo išgyventam laikui. Atmesdami ir menkindami to žmogaus darbus, 
ar niekindami jo vardą, kaip mūsų dienom nuolat mėgstama daryti, 
netruktumėm pamatyti, kad tą laikotarpį padarėm žymiai tamsesnį 
ir skurdesnį.

Antanas Smetona savo gyvenimo filosofija, giliai įsisąmonintu 
gyvenimo tikslu, savo veikla ir kūrybinėm pastangom mūsų tarpe kurį 
laiką buvo pasidariusi labai nevienodai suprantama ir aiškinama as
menybė. Sovietinės Rusijos pavergtoj Lietuvoj jo vardas iki šių dienų 
tebėra niekinamas ir keikiamas, jam primetamas elgesys su atskiru 
žmogum ir tauto, kokį okupuotuose kraštuose labai plačiai ir žiauriai 
vartoja pati Maskva. Betgi, kas itin skaudu, tokio "objektyvumo" ap
raiškų nestinga ir šiapus ribos. Dar šiemet viename lietuviškame sa
vaitrašty, Vasario 16 d. proga, buvo įdėta Lietuvos Tarybos nuotrauka, 
išvardintos pavardės tų vyrų, kurie pasirašė nepriklausomybės at

statymo aktą, o prie Ant. Smetonos dar prikergtas ir toks paaiškini
mas: tos žmogus sėdi greta dr. Jono Basanavičiaus, jis visą laiką mė
go lįsti į pirmą vietą... Ak, tu, pone Dieve, lyg žmogaus pastangos 
prasiskirti į priekį jau savaime turėtų būti nusikaltimas! Pirma pro
ga, kai tik sutikau to savaitraščio redaktorių, tuoj paklausiau: tai ko
kią teisybę jūs skelbiat apie Antaną Smetoną Vasario 16 dieną? Argi 
jums niekad neteko girdėti, kad Ant. Smetona buvo vienbalsiai 
rinktas Lietuvos Tarybos pirmininkas? Gal tamsta man galėtum pa
aiškinti, kur jis, kaip Tarybos pirmininkas, turėjo atsisėsti ar atsi
tūpti? Žinoma, liūdna buvo žiūrėti į redaktoriaus veidą,bet dar liūd
niau regėti tą įsisenėjusią mūsų ligą: reikšti nepasitikėjimą, menkinti, 
net neišmintingai pašiepti tai, kas savo dvasia ir esme yra sava ir lie
tuviška.

Deja, žmogus mėgsta iškreipti faktus, sugeba apsilenkti su tiesa, 
nepaslenka būti tauriai objektyvus. Tai, berods, ir yra mūsų kasdieni
nių nesusipratimų ir nesutarimų didžiausi vargai. Savo sielų patamsy, 
dažniausia dėl vieno ar kito asmeniško nepasisekimo, mes pykstam ir 
nirštam, nors gerai žinom, kad žmogaus būtį sudaro įvairūs klau
simai, siekiai ir problemos, o taip pat teisingi ar mažiau pasisekę tų 
klausimų ir problemų sprendimai.

Visuomenės, politikos ir kultūros sudėtingų uždavinių tvarkyme, 
kaip ir kiekviename darbe, absoliutus tobulumas dar niekur ir nie
kad nebuvo pasiektas. Todėl ir kyla abejonė: ar atskiro asmens dar
bai, negalėdami tobulybės pasiekti, gali palaužti mūsų objektyvumą 
ir net neapykantą mumyse sukelti? Manyčiau, kad neturėtų šitaip at
sitikti. Nebent tie žmonės būtų tokie žmogėdriški, kaip XX a. džingis- 
chanai Stalinas ir Hitleris.

Kai Lietuvą, tartum likiminė ugnies rykštė, ėmė deginti ir naikin
ti pirmoji rusų bolševikų okupacija, kai beNKVD leidimo aš negalėjau 
net į savo namus įžengti — tą šiurpų 1940 m. liepos mėn. nuėjau į 
Palangos pušyną ir pats vienas atsisėdau ant suolelio, pats vienas, 
anot Maironio, bandžiau "praskleisti uždangos kraštą" ir pažvelgti į 
rytojų, kuris staiga pasidarė toks tamsus ir neperregimas. Vasara 
buvo graži ir šilto, o Palanga nejaukiai rami, tuščia ir pilna ore plaz
dančio nusiminimo. Netrukus prie manęs priėjo pažįstamas Palangos 
žemaitis, atsisėdo greta, pradėjo sukti naminio tabako cigarilę. Tai 
buvo jau pagyvenęs žmogus, kuris vertėsi amatu,o vasarą šeimos iž
dą papildydavo nuomodamas gražiai ištaisytą namelį "kumpel-

ninkams". Kalba tarp mudviejų nesimezgė, nes tokia buvo ta atneštoji 
bolševikų laisvė. Pagaliau, vieną kitą dūmą užtraukęs, mano pažįsta
mas prabilo tiesiai ir atvirai:

-- Matai, tamsta, tiek metų Palanga buvo kupina vasarotojų, 
saule ir džiaugsmu liepsnojo mūsų veidai, gyvenom ir norėjom gy
venti. čia juk atvykdavo ir valstybės prezidentas. Kai kada aš nuei
davau jo pasitikti, o kai kada ir patingėdavau. Jei šiandien preziden
tas Antanas Smetona atvyktų į Palangą — keliais eičiau jo pasitikti į 
Kretingą...

Niekad nepamiršiu tų Palangos žemaičio žodžių. Man rodosi, sa
vo paprasta kalba jis pasakė didelę ir nesugriaunamą tiesą: kokia 
baisi yra nelaimė, kai tauta, o drauge ir kiekvienas jos narys, pra
randa laisvę ir nepriklausomybę! Mums turėjo nutekėti pora dešimt
mečių, beveik kaip ašaros per veidus, kol mes į Antaną Smetoną ir 
jo darbus pradėjom kiek objektyviau ir jautriau žiūrėti.

Vargu būtų prasminga šia proga pasakoti Ant. Smetonos biogra
fiją ir iš eilės minėti visus jo darbus. Visų pirma, tam turėtumėm 
skirti daug laiko, o antra — tas žinias kiekvienas galim rasti Lietu
vių Enciklopedijoj, o dabar ir Al. Merkelio parašytoj Ant. Smeto
nos monografijoj, kurią JAV išleido ALTS-gos Centro valdyba.

Manding, pakaks to, kad šį vakarą aš neminėsiu ilgo datų są
rašo: Antanas Smetona gimė 1874 m., rugpiūČio 10 d., Užulėnio km., 
Taujėnų vi., Ukmergės aps., mirė tragiškom aplinkybėm 1944 m., 
sausio 9 d., Clevelande, JAV. šie Donelaičio metai ir yra tas lai
kas, kada minim pirmojo ir ketvirtojo, tikėkim -- ne paskutiniojo — 
Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos 20 metų mirties su
kaktį.

1874-1944 m. laikotarpio būdingi įvykiai, nemaža reikšmės tu
rėję ir lietuvių tautos likiminėse kovose, buvo tokie: atgauto mūsų 
spaudos ir susirinkimų laisvė, pirmasis pasaulio karas, kardu ir 
ugnim nusiaubęs Lietuvą, paskelbto ir atstatyta nepriklausoma Lie
tuvos valstybė, antrasis pasaulio karas, kurio pradžioj Lietuva topo 
Hitlerio ir Stalino niekšingo sandėrio auka, iki šiol ir Vakaruose ne
besulaukianti kilnaus ir humaniško mūsų didžios tautinės nelaimės 
supratimo. Antanas Smetona tame laikotarpy kūrė ne tik savo asme
ninę, bet ir lietuvių tautos istoriją.

(Bus daugiau)
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IR APYLINKĖSE
• Lietuvių Salės Bendro

vės išsiuntinėtame laiške 
tos bendrovės akcininkams 
yra suminėti kandidatai į 
direktorius. Netyčia tame 
laiške buvo praleista kandi
dato į direktorius Stanley 
Halaburdos pavardė. Ta 
klaida bus atitinkamai ati
taisyta balsavimo lapelyje*

LANKOSI FLORIDOJE

Marė ir Justinas Misči- 
kai, SLA 14 kuopos ir Lie
tuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos darbuotojai, iš
vyko su žentu ir anūkais į 
Floridą Kalėdų ir Naujų 
Metų šventėms pas Miščikų 
dukterį Rūtą, kuri su vyru 
gyvena Miami mieste. Ten 
Miščikai turi savo namą. 
Ponia Mišeikienė ir žentas 
grįš tuoj po švenčių. Justi
nas pasiliks ilgesniam lai
kui.

I Miami švenčių laikotar
pio atostogoms išvažiavo 
Dr. Algirdas Nasvytis su 
žmona ir vaikais. Turės 
progos susipažinti su senų
jų lietuvių gyvenimu. Mia
mi mieste lietuviai turi ke
lias organizacijas ir didžių
jų organizacijų skyrius, 
juos įsteigė apsigyvenę šil
toje Floridoje. Jie darbuo
jasi ir remia tuos pačius 
reikalus, ALT, BALF ir kt. 
Miami lietuviai, pasistatę 
savo didelę, puikią salę, tu
rėjo padidinti. Pastaru lai
ku padidino ir baro dalį, 
nes žiemos metu ypatingai 
suvažiuoja daugybė šiau
riečių savaitei, porai ir ke
liems mėnesiams. Tada 
vyksta įvairūs organizacijų 
parengimai, baliai, pramo

COLONIAL FLOV/ER SHOPPE
CELES KIEKVIENAI PROGAI 

Conveniently located one block from Jakubs & Son 
Funeral Home.

IVanhoe 6-5055 890 East 185 St.
Cleveland, Ohio 44119

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

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

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763 

gos, į kurias susirenka sve
čiai.

Kitas didesnis lietuvių 
centras yra St. Petersburg 
mieste, kur taip pat pasi
statė gražią salę, ir žiemos 
laikotarpiu vykdo visokius 
pokilius. Ten leidžiamas ir 
laikraštis, "Floridos Lietu
viai’’. Redaguoja clevelan- 
dietis Edv. Karnėnas. Rep.

METINIS SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos 12-to sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyks Lietuvių salėje, 1965 
m. sausio 31 d., sekmadienį 
po pamaldų.

Dienotvarkėje: metinė 
valdybos darbų apyskaita, 
renkama skyriaus valdyba 
ir pranešimai apie Amer. 
Liet. Tautinės Sąjungos 
reikalus. Ateinantį pavasa
ri įvyks Tautinės Sąjungos 
seimas, todėl skyrius priva
lo iš anksto seimui ruoštis.

Valdyba

RINKIT ATSTOVUS

Dar kartą primenu vie
tos organizacijoms išrinkti 
ar paskirti savo atstovus į 
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Sąjungą. Metinio susi
rinkimo laikas bus paskelb
tas vėliau. Jame bus pri
imami atstovai. Galima 
skirti du ar vieną. Taip pat 
pavieniai veikėjai prašomi 
įstoti į L. K. Darželio Są
jungą. Metinis mokestis 
nuo organizacijos $2.00, 
pavieniai moka po $1.00.

K. S. Karpius, pirm.

SLA 14 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks sausio 5 d., 7 v. v. 
Lietuvių salės svetainėje. 
Susirinkimo darbotvarkėj: 
naujos kuopos valdybos pa
reigų perėmimas, kuopos 
iždo 1964 m. apyskaita, 
Tautos šventės — Vasario 
šešioliktosios minėjimo 
klausimas ir kiti reikalai.

o J? 

x

Po susirinkimo ten pat ka
va su užkandžiais. Nariai 
prašomi susirinkime būti
nai dalyvauti ir sumokėti 
užsilikusius savo apdraudų 
mokesčius. Susirin k i m a s 
prasidės punktualiai, tad 
prašome nevėluoti.

• Cievelando Orkestro 
koncertų programoje sau
sio 7 ir 9 d. pasirodys vie
na iš garsiausių moterų 
smuikininkių — Erica Mo- 
rini. Orkestrui diriguos G. 
Szell, E. Morini pirmą kar
tą Clevelande grojant Gio- 
vanni Battista Viotti kon
certą smuikui su orkestru. 
Programoje, tarpe kitų, 
yra ir Prokofjovo simfoni
ja No. 5.

Severance Hali vykstan
čių koncertų pradžia 8:30 
vai. vak.

Šiems koncertams bilie
tai jau išparduoti. Liko tik 
stovimos vietos.

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

PARDUODAMAS NAMAS

Priešais šv. Jurgio baž
nyčią, 2 šeimų namas 5-5. 
2 gaziniai pečiai, dvigubi 
porčiai, grindys kieto me
džio, garažai. Geras pirki
mas. $12,900.

MAINLINE REALTY
HE 1-8181

Bendradarbis
Juozas Darnusis

Namu telef. EV 1-8408 
(1-2)

CLEVELANDO PARENGIMŲ
KALENDORIUS_ _

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

SAUSIO 16 D. Antrojo Kaimo 
spektaklis.

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

SAUSIO 30 D. Solistės U Šu
kytės rečiulis. Rengia LB I-os 
Apyl. Valdyba.

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

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

VASARIO 14 D. Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mas, rengia ALT Cievelando sky
rius.

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

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

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

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

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

ALĖS RŪTOS 
premijuotas romanas 

KELIAS I KAIRE 
jau išsiuntinėtas knygų platintojams. 

Romaną galima įsigyti Dirvoje ar 
užsisakyti paštu. Kaina 3 dol.

FILATELIJOS KAMPELIS ())
- - - - - - - - - ANTANAS BERNOTAS - - - - - - - - - - - - - - -

JUNGTINES AMERIKOS VALS- 
TYBĖS išleido šiuos naujus paš
to ženklus:

L Lapkričio 21 d. - 5 c. pašto 
ženklą, kuriame parodytas nau
jai pastatytas Verrazano tiltas, 
jungiąs Brooklyną ir Staten salą 
New Yorko uoste. Už tilto — že
mėlapis. Sakoma, kad tai pats il
giausias pasaulyje kabantis til
tas.

Giovanni da Verrazano (apie 
1485 - apie 1528), navigatorius, 
gimė Vai di Greve, netoli Flo
rencijos, Italijoje. Tarnavo Pran
cūzijos laivyne ir pagarsėjo kaip 
korsaras (jūrų plėšikas). Pran
cūzijos karalius Pranciškus I, 
pastebėjęs didelius Verrazano jū
rinius sugebėjimus, 1524 m. pa
vedė jam nuvykti prie šiaur. 
Amerikos krantų ir patyrinėti 
pakrantes. Verrazano uis pa
čiais metais atvyko, plaukinėjo 
atrado, aprašinėjo ir nubraižė 
žemėlapius Narrangansett įlan-

kos (dabarintės Rhodelsland vals
tijos pakrantėje) bei Hudsono 
upės išuką (dabartinio New Yor
ko apylinėse). Jo vardu ir buvo 
pavadinus sąsiauris tarpBrook- 
lyno ir Suten salos, o dabar ir 
naujai pastatyus tilus.

2. Gruodžio 2 c. -- 5 c. p. 
ženklas Abstraktiniam Menui at
žymėti su dail. Stuart Davis pie
šiniu.

MALDIVŲ salos išleido 6 p. 
ženklų seriją paminėti sukak
čiai (1153 m.), kai us salynas 
priėmė islamo tikėjimą.

Islamo tikėjimas, pradėus 
Mahometo VII amž. Arabijos 
pusiasalyje sumaišytas su ara
bų nacionalizmu, pasirodė labai 
veržlus ir per sekančius kelis 
šimtmečius išsiplėtė ne tik ara
bų apgyventuose kraštuose, bet 
ir labai toli už jų, apimdamas vi
są šiaurinę Afriką ir persimes
damas į Ispaniją bei Balkanus, 
užgriebdamas Turkiją, Persiją, 
Ceiloną ir, kaip čia matome, net į 
tokias nuošalias, kaip Maldivai, 
salas. Dabar islamo tikėjimas jun
gia septintadalį visos žmonijos.

Maldivų salos, apie 2000 mažų 
salelių grupė Indijos vandenyne į 
pietvakarius nuo Ceilono yra ap
gyventos singalezų kilmės žmo-

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

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

BALANDŽIO 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos tradi-. 
clnis metinis balius.

BALANDŽIO 26 D. Margučių 
ridinėjlmas. Ruošia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

nių ir valdomos vietinio sultono 
anglų globoje. Bendras salų plo
tas apie 115 kv. mylių, 82,000 
gyventojų, sostinė -- Malėmies- 
us. Pašto ženklus išleidžia nuo 
1906 m.

OLANDIJA išleido du p. ženk
lus Groningeno universiteto 350 
m. įsteigimo sukakčiai paminė
ti.

Groningen, to paties vardo pro
vincijos sostinė, yra šiaurinės 
Olandijos miesus ir guli upių 
Drentsche Aa ir Hunse sanuko- 
je. Vietovė žinoma jau 1040 m., 
kada ji imperatoriaus Henriko 
m buvo perleista valdyti Utrech
to vyskupui. Miesus 1255 m. buvo 
įtvirtinus, q 1284 m. įsijungė į 
Hansos sąjungą. XIV amž. gale 
perėjo į turtingųjų piliečių ran
kas. 1614 m. čia buvo įkurus uni- 
versiteus, kuris lotyniškai bu
vo pavadinus Academia Gronin- 
gana. Jo bibliotekoje saugomas 
Erasmo N. Tesumentas su Liu
terio įrašytomis pastabomis. Vė
lesniais laikais per miestą te
kančios upės buvo kanalizuotos ir 
jis yra svarbus vidaus vandenų 
uostas ir geležinkelių susisieki
mo mazgas. Išsiplėtusi cukraus, 
alaus, tabako, baldų, linų pluoš
to apdirbimo pramonė. Mieste 
gyvena apie 133,000 gyventojų.

♦♦♦

PRANCOZUA išleido 30 plūs 
10 centimų p. ženklą tikybos re
formatoriaus Jono Kalvino 400 
metų mirties sukakčiai atžymė
ti.

'Jonas Kalvinas, prancūziškai 
vadinęsis Jean Calvin, anksčiau 
net Cauvin, Chauvin ar Caulvin, 
lotyniškai rašęsis Johannes Cal- 
vinus (1509-1564), gimė Noyone, 
Pikardijoje. Jo tėvas buvo vys
kupo sekretorius ir norėjo, kad 
sūnus taptų dvasininku. Bestudi
juodamas teisę Paryžiuje jauna
sis Kalvinas pasidavė protestan
tų įtakai ir pats ėmė skelbti sa

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

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

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

vas idėjas. Kaip ten nepageidau
jamas, Kalvinas 1536 m. išvyko 
į Ženevą ir sudarė atskirą reli
ginę bendruomenę. Priversus 
palikti Ženevą, 1538 - 41 m. gy
veno Strasburge. Grįžęs augai 
į Ženevą ir, turėdamas daug 
savo mokslo sekėjų, ten išvys
tė aktyvią veiklą. 1559 m. įkū
rė akademiją, vėliau virtusią uni
versitetu, kuri ruošė protestan
tų dvasininkus didelei Europos 
daliai. Išleido keletą veikalų, 
skelbiančių savo mokslą. Iš jo 
sekėjų Prancūzijoje ypatingai pa
sireiškė hugenotai, vėliau Euro
poje ir Amerikoje presbiterijo- 
nų, kongregacionalistų ir kitos 
sektos.

Kalvinizmas XVI amž. buvo at
nešus ir Lietuvon, daugiausia 
vakaruose studijavusių šviesuo
lių (kunigaikščiai Radvilos ir kt.). 
Netgi žinomoje Šiluvos giesmėje 
randame, kad plačioje Žemaičių 
šalyje tebuvo likusios neprotes- 
untiškos tik septynios bažnyčios.

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS

prekių ir kainų

Storm Storm 
Doors Window*

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

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• LB Centro valdyba 
gruodžio 27 d. buvo sušau
kusi bendrą Centro ir apy
gardos valdybų pasitarimą 
Dainų šventės, ' įvykstan
čios 1966 metais Chicagoje. 
Buvo tartasi rengimo ko
miteto sudarymo ir kitais 
reikalais. Sudaryta šešių 
asmenų komisija, į kurią 
įeina abu pirmininkai (Cen
tro valdybos pirm. J. Ja
saitis ir apygardos pirm, 
inž. Br. Nainys) ir po du 
iš valdybų; J. Ignatonis, J. 
Paštukas, J. Bobinienė ir 
K. Dočkus. Be jų pasitari
me dalyvavo: J. Jurkūnas, 
Z. Dailidka, M. Šimkus, K. 
Januška, S. Ingaunis, K. 
Avižienis, S. Šiaučiūnas, A. 
šantaras ir J. Vaičiūnas. 
Buvo kalbama apie pusket
virtos valandos.

• ”Dainavos” ansamblio 
atstovai ir dainininkai, po 
sumos šv. Kryžiaus parapi
jos Šventovėje, lankėsi pas 
parapijos kleboną kun. E. 
Abromaitį, pasveikind a m i 
kleboną ir kitus parapijos 
kunigus šv. Kalėdų proga. 
Ansamblio valdybos atsto
vas J. Paštukas tarė trum
pą žodį ir visiems kunigams 
įteikė po a. a. Stepo Sodei
kos įrašytą, Algio Šimkaus 
baigtą ir ansamblio išleistą 
religinę lietuviškų giesmių 
plokštelę "Garbė Tau, Vieš
patie”. Kun. Abromaitis 
padėkojo visų parapijos 
kunigų vardu ir atsilankiu
sius pavaišino priešpiečiais. 
"Dainavos” ansamblis kas
met gieda šv. Kryžiaus 
šventovėje per kalėdines 
Bernelių Mišias, ir visuo
met vėliau atvykę jau ne
beranda sėdimos vietos, šį
met giedojo talkininkau
jant solistams Pr. Bičkie- 
nei ir A. Braziui. Prie var
gonų buvo A. Šimkus, diri
gavo P. Armonas.

• Justinas Mackiewich, 
Sr. ir Justinas Mackievvich, 
Jr., Standard Federal and 
Loan Ass., 4792 Archer 
Avė., vedėjai, Kalėdų pro
ga įstojo Į Lietuvių Fondą 
nariais, įnešdami tūkstantį 
dolerių (abu po 500). Mac- 
kievvichiai yra susipratę 
lietuviai ir jau ne vieną 
kartą lietuviškus reikalus 
parėmę.

KUOPOS ĮNAŠAS vasa
rio 16 GIMNAZIJAI KA
LĖDŲ EGLUTĖS PROGA

Jau nuo seno 8591 LS lie
tuvių kuopa Kalėdoms su
organizuoja Gimnazijai au
kų iš savo tarpo ir iš tose 
pačiose kareivinėse stovin
čių amerikiečių, šiemet Ka
lėdų proga 8591 LS kuopa 
paaukojo Gimnazijai DM
1.000,— o liš amerikiečių 
suorganizavo DM 700. Au
kos buvo įteiktos Kalėdų 
eglutės iškilmių metu, gruo
džio 18.

• Vėl naujas Lietuvių 
Fondo tūkstantininkas dr. 
Juozas ir Barbora Plikai- 
čiai, 6318 W. Irwing Park 
Rd. Kadangi Fondas jau 
atleistas nuo pajamų mo
kėjimo mokesčio, narių 
skaičius sparčiai auga. 
Fondo adresas: 7243 S. Al- 
bany Avė., Chicago, Illinois 
60629, T. Blinstrubas (val
dybos pirmininkas).

• Dr. Petras Tunkūnas, 
820 So. Damen Avė., Chi
cagoje, įstojo į Lietuvių 
Fondą, atsiųsdamas 1000 
dol.

Prieš Kalėdas LF per 
tris dienas užregistravo 
4000 dolerių.

• Eglė (žemgulytė) ir 
Leonas Narhučiai Chicago
je susilaukė pirmagimį sū
nų Darių-Leoną.

Dr. Juozo ir Veronikos 
žemgulių sūnelis Juozas- 
Gediminas laimingas turis 
pusbrolį, L. žemgulienė ir 
vyresnieji Narbučiai džiau
giasi vaikaičiu.

• Kiekvienas lietuvis, 
kam rūpi tautiniai reikalai, 
atliks pirmiausia sau pa
čiam naudingą darbą, jeigu 
pasidarys Susivie n i j i m o 
Lietuvių Amerikoje nariu, 
nes gaus gerą ir patikimą 
apdraudą, o dalyvaudamas 
didžiausios lietuvių frater- 
nalinės organizacijos veiki
me, padidins lietuvių orga
nizuotas pajėgas. Pasikal
bėkit su SLA organizato
rium. O daugiau apie SLA 
žinių gausit, jeigu parašy- 
sit: Lithuanian Alliance of 
America, 307 West 30th 
Street, New York, N. Y. 
10001.

Nenuilstamai Lietuvybės Idealų 
Puoselėtojai

LILIAN VANAGAITIENEI 

tragiškai žuvus, jos seseriai p. Verai 
O 1 i e n e i , visiems giminėms bei 
‘Margučio” radijo klausytojams ir 

žurnalo skaitytojams, reiškia gilią 
užuojautą

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Chicagos Skyrius

LILIAN VANAGAITIENEI 
tragiškai žuvus, p. Verai Olienei 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime

Bronė ir Antanas 
Kalvaičiai

Los Angeles Akademinis Skautų Sąjūdis šiuo metu kiekvieną sek- 
madienĮ parapijos kieme vykdo spaudos vajų, siūlydamas prenume
ruotis lietuvių spaudą. Bet pasitaiko tokių, kurie žurnalą bando skai
tyti atvirkščiai... L. Kančausko nuotrauka

ELIZABETH SKAUTU VAKARAS
Elizabetho skautės ir vėl Įspū

dingai pasirodė. Jos gruodžio 12 
d. savo pajėgomis surengė erd
vioje Lietuvių Laisvės salėje 
labai simpatingą ir kruopščiai 
paruoštą vakarą — Kalėdų Eglu
tę. Atsilankiusieji, kaip dideli, 
taip ir maži, turėjo labai sveiką 
pramogą. Vieni gėrėjosi kalėdi
niu vaizdeliu, kiti gyvais vaikų žai - 
dimais. Žodžiu, visi įsigyveno, 
kelias malonias valandas drauge 
su skautėmis.

Po iškilmingos oficialios skau
čių sueigos vakaro įžangai Jūra
tė Veblaitytė pianinu puikiai pa
skambino Aufschwung-Schumann 
ir Polonaise A Flat - Chopin. Po 
to scenoje pasirodė Kalėdų eglu
tės beiešką paklydę vaikai (Rū
ta Veblaitytė ir Eglė Juškaitė) 
miške. Radusi juos. Geroji Lau
mė (Vincė Juškaitė) paėmė l sa
vo globą ir gynė juos nuo Pikto
sios Laumės (Rūta Strazdaitė) 
kėslų. Tuo momentu laumių Įsa
kymu pradėjo rinktis miško žvė
reliai Lapė (Birutė Lanytė), kiš
kiai (Audrė Karašaitė ir Aušra 
Mamaitytė), voveraitės (Aldona 
Ramonaitė ir Jūratė Ožalaitė), 
Kalėdų Senis (Audronė Bartytė), 
nykštukas (Tomas Lora), sniego 
karalaitė (Aldona Meilutė), prin
cas (Regina Normantaitė) ir snai
gės (Alė K veda raitė, Onytė Kara
šaitė, Vite Kvedaraitė, Lina Nor- 
mantaitė, Vilionė Sarpaliūtė ir 
Rasa Kliučninkaitė). Jie visi pri
sistatė savais meniškais jude
siais. Nutarę paklydusius vaikus 
palydėti į namus, linksminosi 
daina ir šokiu, būdingu kiekvie
nam. Gražios melodijos, skonin-

• Julius Staniškis su po
nia, Pasaulio LB valdybos 
narys, atsiuntė Lietuvių 
Fondui 500 dol., savo laiške 
primindamas, kad kitais 
metais savo įnašą padidins 
iki tūkstantinės. P. Staniš
kis sako: "Praėjus dviem 
dešimtim metų, kai buvom 
priversti palikti savo tėvy
nę, reiktų tą, nors ir ne
linksmą, sukakti kuo nors 
atžymėti. .. todėl nutarė
me su žmona paskirti Lie
tuvių Fondui tūkstantinę”.

• Stasys ir Magdelena 
Jasučiai per LB Woreeste- 
rio apylinkės Komitetą pa
aukojo Lietuvių Fondui 100 
dolerių.

DETROIT
IR VĖL ŠILAINĖ MUS 

REPREZENTUOS

Detroito tautinių šokių 
grupė šilainė, kuriai vado
vauja G. Gobienė, yra pa
kviesta j Michigano sostinę 
Lansingą šokti gubernato
riaus George Romney iškil
mingame įvesdinimo baliu
je, kuris įvyks Naujų Me
tų dieną.

Lygiai prieš dvejus me
tus šilainė tokiame pat ba
liuje žaviai pasirodė, išrin
kus George Romney Michi
gano gubernatorium pirmą 
kartą, šilainės šokiais gėrė
josi devyni tūkstančiai Mi
chigano valstijos elito.

Tikiu, kad ir šį kartą Ši
lainė lietuvių spalvas šau
niai reprezentuos. Sėkmės!

K. Jurgutis 

gi šokiai ir puikūs kostiumai su
darė pasigėrėtiną vaizdą.

Visą programą pa ruošė Ramu
tė Bartytė-Lora, o muzikinę dali 
Julius Veblaitis. Kostiumus pa
siuvo A. Bartienė, Mamaitienėir 
Kvedarienė.

Programai pasibaigus skautės 
pavaišino visus skaniais užkan
džiais ir kava.

Šį kalėdini vakarą pagerbė sa
vo atsilankymu Atlanto Rajono 
vadovė Irena Treinienė iš Bosto
no, Lietuvių Bendruomenės New 
Jersey Apygardos pirm. VI. Di- 
lis, Apygardos kultūrinių reikalų 
vadovas Leonardas Šimkus ir ki
ti. (ž)

AUKOS DIRVAI
P. Ličkus, Chicago................1.00
M. Židonis, NewHaven....... 4.00
A. Padagas,Brockton..........4.00
St. Orentas, Chicago...........5.00
J. Jasiukaitis, Chicago......8.00
V. Juodis, Cleveland........... 3.00
A. Grinius, Detroit...............1.00
A. Diržys, ElMonte............. 3.00
VL Janušauskas,Montreal...L00
J. Kaklauskas, Cleveland ... 5.00
V. Sederavičius, Omaha..... 5.00
A. Sodaitis, Woodsode....... 10.00
P. Bulkė, Hamilton..............6.00
P. Budininkas, Gary...........5.00
J. Baranauskas,Cleveland... 1.00
A. Jonkutė, Chicago............. 4.00
J. DaCys, Dorchester..........4.00
O. Davidonis, Philadelphia,. 3.00
K. Jonynas, Cleveland.........1.00
K. česna, Worcester........ 4.00
K. Kri&iukaitis, Dorchester 2.00
S. Mickus, Medinah............. 5.00
B. Pivaronas, New York ... 10.00
L. Nagevičius, Cleveland....2.00
J. Ulpienė, Dorchester .... L00
A. šalčiūnas, Phila..........  2.00
J. Marčėnas, Detroit ....... 4.00
A. Plėta, Cleveland ......... L 00
VI. Vaitiekūnas, Willow

Springs .................. 5.00
J. Rugienius, Detroit ......... 3.00
J. Baublys, Detroit .......... 4.00
J. Juodvalkis, Chicago ..... 1.00
A. Grinius, San Diego ........1.00
P. Drabišius, Cleveland ... 4.00 
P. Dzekonskas, Detroit ... 10.00 
J. Sniečkus, Cleveland...... 2.00
VI. Bačiulis, Cleveland..... L00
A. Janušauskas, Cleveland..5.00 
O. Mitinąs, New York..........2.00
J. Velykis, Cleveland...........4.00
M. Uhlianuk, Armada...........5.00

Philadelphijoje gruodžio 4 d. įsisteigė Informacijos Klubas, kurio tikslas bus informuoti spaudą ir 
visuomenę apie lietuvių veiklą Philadelphijoje. Iš kairės sėdi: P. Mitalas, A. Gruzdienė, pirm. K. Ci- 
kotas. Stovi: H. Savickas, prof. J. Puzinas, G. Dragunevičius, A. Vaškelis ir J. Bubelis.

CHICAGISKES 
NUOTRUPOS

Kalėdų antrą dieną buvau Traviatoje. Beveik kaip Kaune — kur, 
kaip žinia, tuo Verdi kūriniu Lietuvos Valstybinė Opera pradėjo savo 
veiklą ir kur ji tradiciniai buvo statoma kiekvienų Naujų Metų išva
karėse. šj kartą Chicagos McCormick Place ją rodėNew York City 
Opera. Spektaklis buvo gana blankus. GarsiojiChicago Tribūne kriti
kė Claudia Cassidy j| žiauriai sudirbo. "City Center’s Provincial 
*Traviata* Lošt in the Big House" skelbė jos rašinio antraštė. Ne
manau, kad pas mus kas būtų taip drįsęs kritikuoti. Pas mus, jei ne 
rezultatai, tai giriamos bent pastangos. Bet ne apie tai norėjau rašy
ti šias eilutes...

Jos rašomos todėl, kad toje pačioje patalpoje Chicagos Lietu
vių Opera stato to paties kompozitoriaus Requeim ir kun. B. Mar- 
kaičio J.S. Vilniaus Varpų kantatos premjerą, o šioje Traviatoje 
sutikau mūsų operos direktorių Vytautą Radžiu, kuris man papasa
kojo paskutines to didelio užsimojimo naujienas.

McCormick Place neseniai pastatyto teatro salė talpina 5003 
žiūrovus. Scena tokia didelė, kad gastrolierių atsivežtų dekoracijų 
užtenka tik jos pusei. Iš paskutiniųjų vietų, anot Claudijos Cassidi, 
scena atrodo kaip... pašto ženklas. Tai, žinoma gerokai perdėta. 
Tiesa yra tokia, kad iš absoliučiai visų vietų sceną gali labai gerai ir 
be jokių kliūčių matyti. Ir labai aiškiai girdėti. Eina gandai, kad 
salės natūrali akustika neesanti visai tobula, tačiau ją pataiso sceno
je esą 90 mikrofonų. Bent Traviatos dainininkus galėjai tikrai puikiai 
girdėti. Nežinau, ar tie mikrofonai bus reikalingi mūsų pastatymui, 
nes chorą sudaro 150 balsingų dainininkų, kuriuos palydės 90 narių 
Chicagos simfoninis orkestras (kantatoje dar daugiau). Dalyvaus ir 
patys geriausi išeivijos solistei: Baras, Vaznelis, Stankaitytė ir 
Stempužienė — Reąuiem bei Bičkienė su Braziu ir kt. — kantatoje. 
Diriguos Aleksandras Kučiūnas.

Išlaidos, kurios sudaro Radžiaus rūpestį, būsiančios labai dide
lės. Vien salė spektakliui ir vienai repeticijai apsieis apie 7.000 dol. 
Iš kitos pusės,ir didelės išlaidos išdalintos tarp penkių tūkstančių 
lankytojų nesudarys kiekvienam nepakeliamos naštos. Reikia tik tiek 
tautiečių sutraukti.

Tam turėtų padėti ne tik pati programa, bet ir pastatymo proga. 
Verdi Requiem laikomas bene pačiu gražiausiu to genijaus kūriniu. 
Jei kas, esą, galima jam prikišti, tai nebent tai, kad jis yra daugiau 
operinės negu grynai religinės muzikos pobūdžio, nors parašytas 
1874 m. pamaldom minint garsaus italų rašytojo Alessandro Manzoni 
(1785-1873) mirties metines. (Manzoni romanas "I promessi sposi" 
laikomas vienu didžiausių europinės literatūros paminklų šalia 
Goethes Fausto ir Cervantes Don Guichotte.)

Manzoni ir Verdi buvo kovotojai už savo tautos laisvę. Pats 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi į krikšto metrikos knygas bu
vo įrašytas kaip Joseph Fortunin Francois, nes jo gimtinę tada val
dė Prancūzija. Kiek lietuvių vardų prieš pirmąjį karą ištiko ir dabar 
ištinka toks pat likimas! Pagaliau italų kova už laisvę uždegė to pa
ties siekti ir kitas tautas.

Praeitais meteis Lietuvoje buvo minimos 'antro sovietų išlais
vinimo" sukaktys. Ta proga ten buvo nusiųsti ir verčiami vaišinti 
visokie kalmukai, kirgizai ir mongolai, dalyvavę sovietų žygiuose. 
Išeivijos lietuviai šiais meteis tačiau minės 25 metus Lietuvos ne
laimių sukaktį. Žuvusių nelygioje kovoje pagerbimui birželio 13 die
ną skiriamas tas vakarietiškos kultūros perlas — Reąuiem. (vm)

Chicagos lietuvių Vaikų Namuose jaunieji auklėtiniai pratinami prie 
drausmės ir savarankiškumo, pritaikytais jų amžiaus užsiėmimais. 

VI. Juknevičiaus nuotrauka
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