
Kas laukia 
žmonijos?
Kiek vertas duonosgabalas, 

galima suprasti tik pamačius 
Afriką. Ten dar gyvenimas 
toks, koks buvo Europoje vi
duramžiais. Ž monės be ištek
lių, serga, vargsta ir badauja.

Europiečiai ir amerikiečiai 
kartais ieško Įvairiais būdais 
tiems žmonėms pagelbėti, bet 
rezultatai iki šiam laikui yra 
dar maži.

Palikus komunistinę Kiniją 
su nepatikimais statistikos 
duomenimis, žemėje netoli 
pusantro bilijono žmonių netu
ri sąlygų prasimaitinti. Įvai
rios tarptautinės organizaci
jos, sudarytos iš specialistų 
ir mokslininkų šiandien studi
juoja tą problemą.

Vienas tų mokslininkų, M. 
Margison, pareiškė:

"Prekiauti su nelaimingai
siais praktiškai neįmanoma, 
nes jie vos uždirba tiek, kad 
prasimaitinti".

Šiuo metu mūsų planetoje gy
vena apie 3 bilijonai žmonių. 
Už dvidešimt metų bus 4 bili
jonai ir 2,000 metais bus6bi- 
lijonai. Tuo tarpu maisto ga
mybos pramonė niekad nega
lės vystytis tokiu greičiu, kad 
visi iki soties būtų pavalgę. 
Tad kas daryti?

Pirmoj eilėj, sako Margi
son, reikėtų Įvesti gimimų 
kontrolę net izoliuotose vie
tose, džiunglėse, ir išplėsti 
maisto gamybą.

Pietų Italijoje, Sardinijoje 
ir Graikijoje jau pasiekti lai
mėjimai su naujos technikos 
pagalba. Būtent, sintetinio 
maisto pagaminimas iš jūros 
augalų. Tas dalykas buvo iš
bandytas Amerikoje, Anglijoje 
ir Vokietijoje. Iš kai kurių jū
ros žolių, kuriomis žmonės 
anksčiau nesimaitino, dabar 
pagaminamas maistingas pro
duktas.

Dėka šio proceso tie jūros 
augalai gali duoti proteino, ku
rio tį-ūksta milijonams žmo
nių. Tos Žolės galės pasidary
ti maistu ne tik žuvims, gy
vuliais, bet ir žmonėms.

Tačiau maisto gamyba nėra 
vienirttelė ateities problema. 
Kitas gyvybinis klausimas 
yra, kąipnugalėti augalų ligas, 
kurios! kasmet sunaikina mil- 
žiniškiiįš kiekius derliaus. 
Priemonės, kurios vartoja
mos kovoti su parazitais, nė
ra pakankamos. Beveik kas
met ketvirtis derliaus pa
saulyje yra vabzdžių sunaiki
namas. Ghanoje 1961 metais 
trečdalis kakao deriaus buvo 
sunaikintas dviejų rūšių vabz
džių. Bet po ilgo ieškojimo bu
vo atrastos priemonės juos 
išnaikinti ir dabar ten kakao 
derlius padvigubėjo.

Žmonija turi labiau negu bet 
kada susirūpinti savo ateitimi. 
Tam yra daugpriemoniųir rei
kia sveikinti, kad žmonės, 
nors kartais abejingi, deda di
deles pastangas pagerinti sa
vo anūkų ateitį. (vg)
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EUROPA NAUJUIU METU ANGOJE
SOVIETINIS PAVOJUS NEBEAKTUALUS, BET 
RŪPESČIŲ IR BE TO UŽTENKA. - KAI KURIE 
POLITINIAI MOMENTAI VATIKANO VISUOTI
NAME BAŽNYČIOS SUVAŽIAVIME.

Vytautas Meškauskas
Paskutiniame praeitų metų 

Dirvos numeryje peržvelgėme 
JAV užsienio politiką, kuri su
kelia daug neaiškumų, bet kartu 
didele dalimi nulemia ir likusio 
pasaulio likimą. Šiaip ar taip, 
JAV yra didžiausia mūsų plane
tos galybė. O dabar pereikime 
prie Europos būklės Naujųjų Me
tų angoje.

Gal geriausiai senojo kontinen
to padėt} apibūdina tas faktas, 
kad metų pabaigoje Paryžiuje įvy- 
kusi NATO konferencija, vietoje 
Įprastų trijų dienų užtruko tik 
dvi. Ir nors joje nieko ypatin
go nebuvo nuspręsta, jos daly
viai išsiskirstę labai geroje nuo
taikoje. Walter Lippmann tai aiš
kina tuo, kad tiek amerikiečiai, 
tiek ir europiečiai šiuo metu ne
jaučia jokio pavojaus iš sovietų 
pusės, pavojaus, kuriam atremti 
ir buvo sukurta NATO sąjunga. 
Už tat visa eilė klausimų, kurie 
ilgesnį laiką jaudino Europos po
litikus, k.a., ar amerikiečiai pa
naudotų savo atominių ginklų per
svarą sovietams siekiant naujų 
laimėjimų Europoje ir kokiomis 
sąlygomis, šiandien atrodo nebe
są aktualūs.

Nors dar negalima kalbėti apie 
šaltojo karo pabaigą, -- aiškina 
senasis Lippmannas -- reikia 
konstatuoti tam tikrą pertrauką 
ginklavimosi lenktynėse. Ir abu 
didieji pokario pasauliai - ko
munistinis ir nekomunistinis - 
esą tos būklės veikiami. Abi di
džiosios koalicijos byra. Komu
nistiniame pasaulyje, jei laikytis 
George Kennan, buv. JAV amba
sadoriaus Maskvai ir Belgradui, 
termino, paskelbto Foreign Af- 
fairs žurnale, vyksta "poly- 
centrizmas”, t.y., vadovybė iš
slydo iš Kremliaus rankų. Anot 
Lipmanno, panašus procesas 
vyksta ir Vakarų pasaulyje. Jei 
karo pavojus -- sovietų užpuoli
mas, neteko savo aktualumo, Eu
ropos valstybės jaučiasi daug lais
vesnės savo sprendimuose. Joms 
nėra reikalo būtinai skaitytis su 
Mashingtono nuomone.

Su tokia Lippmannoanalizega- 
lima sutikti, ypač prieš akis tu
rint gen. de Gaulle pavyzdį, kuris 
tikrai nebotų reikalavęs sau at
skirų atominių ginklų, jei būtų 
jautęs tiesioginį ir artimą pavo
jų. Jis daugiau galvojo apie atei
ti-

Palyginti rami tarptautinė pa
dėtis, ar tiksliau, Įsitikinimas, 
kad atominio karo bus išvengta, 
europiečiams leido daugiau įsigi
linti į savo vidaus reikalus. Ta
čiau be spaudimo iš svetur pa
žangos nedaug atsiekta. Politinis 
Europos apjungimas pereitais 
metais ne tik nepažengė į prie

kĮ, bet net buvo pavojaus, kad 
Europos Bendroji Rinka, kuri tu
ri reikšti pradžią glaudesniam 
susijungimui visose srityse, galė
tų iširti. Jau anksčiau teko rašy
ti apie prancūzų reikalavimą 
drastiškai žengti priežemės ūkio 
produktų kainų subendrinimo. 
Tačiau prancūzai, pradžiojegrą- 
sinę suardyti Bendrąją Rinką, ne
patenkinus jų reikalavimų, metų 
pabaigoje vis dėlto nusileido. Tai 
dėl to, kad Bendroji Rinka net 
ir dabartinėje, dar ne visai už
baigtoje,formoje, visdėltoyra jos 
dalyviams naudinga.

Kalbant apie ūkinius reikalus, 
reikia pastebėti, kad 1963 me
tai smarkokai padidino pragyve
nimo kaštus. Jie nuo 1958 iki 1963 
metų vidurio JAV ir Kanadoje pa
didėjo 6 nuošimčiais, Vokietijoje 
- 12, Italijoje -15, Prancūzijoje 
net 24. Ypatingai gyvenimas pa
brango per pereitus metus: Ita
lijoje (7%), Prancūzijoje (G’/o). O 
tai reiškia infliaciją. Algų pakė
limas neatitinka gamybos pakė
limui. Infliacija Italijoje neturė
tų nieko stebinti. Nauja jos vy
riausybė - krikščionių demokra
tų koalicija su kairiaisiais, ypač 
marksistiniais Nenni socialis
tais, yra tuo keliu priversta eiti, 
nes turi didinti sumas sociali
niams reikalams. Jei infliaci
ja nebus greitai sulaikyta, ji gali 
sunaikinti visus ūkinius laimė
jimus, kurie Europoje buvo pa
siekti per paskutinius metus.

Dvasinėje srityje besikeičian
čią galvoseną labai gerai paliū- 
dija II Vatikano Visuotinas Baž
nyčios Suvažiavimas, metų pa
baigoje padaręs ilgesnę pertrau
ką — iki 1964 m. rugsėjo mėn. 
Tame suvažiavime sensaciją su
kėlė lapkričio 8 d. vienas iš 12- 
kos to suvažiavimo pirmininkų, 
aukščiausio rango vokiečių kata
likas, Koelno arkivyskupas kar
dinolas Joseph Frings, 76 m. 
Jis kaltino Vatikano biurokrati
ją, -- Romos kuriją, kuriai va
dovauja kardinolas Alfredo Otta- 
viani, 73 m. Toji padariusi Baž
nyčiai nemažai žalos ir ypač "pa
piktinusi ne katalikus".

Tokia kritika, kuriai pritarė 
didžiuma 2.000 vyskupų, susirin
kusių į tą suvažiavimą, buvo ne
tikėta kaip tik iš kardinolo Fring- 
so lūpų, kuris buvo laikomas 
vienu iš drausmingiausių Bažny
čios kunigaikščių. Tiesa, kardi
nolas buvo sukėlęs nemažo dė
mesio 1945-48 metais teisinda
mas tuos, kurie negalėdami pra
gyventi iš vokiečiams skirtų ma
žų normų/'organizavosi" pagal
bą iš šalies ir ypač jo diocezi-
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Popiežius dbvilas VI šią savaitę išvyksta į drąsią ir pilną rizikos kelionę, lankant Šventąją Zerrię. 
Jo susitikimus su Jordanijos karaliumi ir Izraelio prezidentu gal būt padės pašalinti Įtemptą padėti 
Artimuose Rykuose.

----------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo
• • ■

Gruodžio 24 d. LNF Valdybą 
aplinkiniais keliais iš pavergtos 
Tėvynės pasiekė tokio turinio 
laiškas:

"... Jūs gerai žinote, kiek daug 
lietuvių neteko gyvybių miškuose 
partizanaudami, kiek daug arti
mųjų netekome, kurių dainas iki 
šių dienų tebedainuojame, kurios 
eina iš lūpų į lūpas. Jas labai 
mėgsta mūsų jaunieji ir su užsi
degimu deklamuoja ir dainuoja 
kartais net pavojingose vietose 
ir rizikingu laiku.

Mes girdėjome, kad pas Jus 
tos patriotinės dainos yra atspaus 
dintos knygoje. Kokia tai laimė 
Jūsų vaikams. Sveikiname tuos 
patriotus išeivius, kurie nesigai-1 
Įėjo pinigų nei triūso tam Įamžin
ti. Gal Dievas duos ir ateis lai
kas, kai mūsų vaikai mokyklose 
galės be baimės jas deklamuoti 
ir dainuoti...

■ PREZIDENTO JONSONO at
sakyme į Chruščiovo sveikinimą 
Naujų Metų proga Įžiūrimi tai- 

• kos ofensyvos metmenys. "Lai
kai, kada buvo tik kalbama apie 
taiką, praėjo. 1964 privalo būti 
metai, kurių metu tenka ryžtis 
naujiems žygiams taikos link. 
Tąja linkme aš sieksiu tolimes
nio pagerėjimo abiejų valstybių 
santykiuose."

Prezidento pareiškimo komen
tatoriai, girdėję ta proga priva
čius jo išsireiškimus, sako, kad 
jis nesąs nusistatęs trypčioti vie
toje, laukiant naujų rinkimų. Ta
čiau tikslesni tuo reikalu žygiai 
dar nėra išryškėję.

Šiuo metu viešumai dar liko 
neaiškūs bruožai, kuriais bus 
sprendžiamas tolimesnis Vokie
tijos ir Berlyno klausimas.

■ KUBOS DIKTATORIUS FI- 
DEL CASTRO pareiškė esąs įsi
tikinęs, kad žuvęs prezidentas 
J.F. Kennedy "buvo pradėjęs gal
voti apie JAV ir Kubos santykių 
normalizaciją”. Jis pareiškė vil
tį, kad ir Johnsonas greit įsiti
kinsiąs, jog dabartiniai santykiai 
"nedarą garbės JAV". Castro 
neatsisakysiąs santykių pageri
nimo, jei nebūsią reikalaujama 
atsisakyti Kubos politinių idėjų. 
"Mes niekad neatsisakysime 
Marksizmo" -- išdidžiai pareiš
kė Castro.
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naktį,
Kai siuto vėjai laukuose, 
Žygiavo tyliai partizanai 
Nešdami laisvę širdyse.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo Valdyba nuoširdžiai svei
kina 1964 Metų proga LNF Komi- 

Sis gana senas laiškas, lyg ty
čia atkeliavęs Kalėdų švenčių iš
vakarėse, yra pats maloniausias tetus. Atstovus ir visus rėmėjus 
sveikinimas ir didis įvertinimas 
LNF darbuotojų ir visų rėmėjų 
pastangų, išleidžiant Laisvės Ko
vų Dainų knygą, apie kurią tur būt 
laiške ir rašoma, nes jame paci
tuotos kelios eilutės toje knygoje

kviesdama sekančiais metais dar 
didesniu ryžtu remti kitą,nema-> 
žiau svarbu, LNF užsimojimą iš
leisti LNT ruošiamą angly kalba 
mokslinį informacinį veikalą apie 
Lietuvą.

MALVINA NIAURIENĖ, neseniai Vietname žuvusio aviacijos 
kapitono Tado P. Niauros motina, parašė į Clevelando dienraštį 
Plain Dealer jautrų laišką, kuriame ji sako, kad šis žiaurus tai
kos meto įvykis pašalino šviesiausią žvaigždę, kokia tik motina gali 
gėrėtis. Ji daranti šį pareiškimą tų motinų vardu, kurios paaukojo 
jaunus, gabius, inteligentiškus ir garbingus vyrus kovai už savo 
kraštą ir komunizmo išnaikinimui.

Iš daugelio pašauktų Į kariuomenę jos sūnus buvo atrinktas, 
kaip gimęs su vado gabumais ir kilnesniais idealais. Būdamas Viet
name, savo nuoširdumu ir jautrumų jis laimėjo daugelio vietnamie
čių, o ypatingai jaunimo širdis.

Mes gi čia, atrodo, kartais pamirštame žmogaus gyvybę ir ki
tų pasiaukojimą, kad galėtume gyventi saugiai. Kartais atrodo, kad 
žmogaus gyvenimas susidaro tik iš kruvino dolerio gaudymo.

Baigdama išlieti savo jausmus, M. Niaurienė kviečia motinas, 
kurių sūnūs tebekovoja Vietname, siųsti rūbus, maistą ir vaistus ir 
padėti nelaimingai tautai. Tai pagelbės motinų plyštančioms šir
dims, o JAV ir Vietnamui kovoje su komunizmu.

Nuotraukoje velionis kpt. Tadas Niaura vienos misijos metu 
savo lėktuve.
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PASKUTINĖS MUSSOLINIO GYVENIMO DIENOS Įl|

Jei mane išgelbėsi, duosiu 
tau imperijų...

Kiekvieno atmintyje yra 
užsilikęs Milano aikštės bai
sus paveikslas: buvęs Itali
jos diktatorius Mussolini ne
gyvas pakartas už kojy ir 
{siutusios minios spjaudo
mas, šalia siūbuojant ant 
virvės jo meilužei Clarai 
Petacci. Bet mažai kam ži
nomos Mussolinio suėmimo 
aplinkybės.

Dirvoje pradedame spaus
dinti reportažą apie Musso
linio paskutines gyvenimo 
dienas, sukurtą iš generolo 
Cardonos, kardinolo Schus- 
terio, Mussolinio žmonos Ra- 
chelės ir garsiojo italų ko
munistų pulkininko Valerio, 
kuris savo ranka pribaigė 
MussolinĮ, pasakojimų.

Tai buvo graži pavasario die
na. Pulkininkas Valerio {ėjo { 
mažytj kambarėl{, kur Mussoli
ni slapstėsi su Clara Petacci ir 
pasakė:

-- Duče, aš atėjau jus išlais
vinti!

Mussolinio veidas staiga nu
švito ir jis atgavo savo didingu- 
'mą, savo laiku hipnotizavus} ma
ses. Jis pažiūrėjo į Valerio:

-- Jei tu mane išgelbėsi, aš 
tau duosiu imperiją!

Po penkių minučių De Mario, 
ūkio savininkas,kur Mussolini su 
savo meiluže praleido naktj, ma
tė.kaip buvęs diktatorius ir jauna 
moteris, lydimi partizanų įlipo { 
Fiat ir, turbūt nežinodami, kad 
gyvena savo gyvenimo agonijos 
paskutinę vienuoliktą dieną, iš
važiavo.

Ta agonija prasidėjo 1945 m. 
balandžio 17 d. po pietų , netoli 
Gargano, Garde ežero pakran
tėje.

Tą dieną devyni kariški auto
mobiliai stovėjo prie vilos Rocca 
(jėlla Caminate. Kieme būriavosi 
vckiečiai ir italai. Uniformos 
riaišėsi: žalsvos vokiečių ir juo- 
los fašistų. Bet dominavo vo 
.tiečių. Čia buvo untersturm- 
fuehrer Otto Kisnatt, pulk. 
Jandl, kapitonas Joosti, Įeit. Bir- 
zer, SS seržantas Guenther ir ne
mažai SS kareivių, kurių užteko 
pripildyti tris sunkvežimius. Fa
šistai laikėsi nuošaliau, laukdami 
išvykimo. Viso apie penkiasde
šimt "Socialistinės Italijos res
publikos" milicininkų ir nemažai 
aukštų partijos pareigūnų.

Bet Mussolini vis dar nesiro
dė. Jis dar stoviniavo vilos prieš
kambaryje, apsiavęs auliniais ba
tais, uniformoje be jokių ženklų.

ŠYPSENOS ♦ ŠYPSENOS * ŠYPSENOS

-- Tu esi kelių namų savininkas, kodėl gi negyveni viename jų?
— Aš nevaliu, nes nuoma perdaug aukšta.

-- Ką turi daryti žmogus, kuris vaikšto nešvariuose marški- 
nuose be sagų?

-- Nežinau...
-- Jis turėtų apsivesti arba persiskirti!

TELŠIUOSE batsiuvys Balsys, žinomas visiems kaip senas ko
munistas, buvo paskirtas rajono sekretoriumi. Pirmame mitinge jis 
bandė darbininkams išaiškinti "kapitalizmo" ir "materializmo" są
vokas.

-- Kapitalizmas yra, kai darbininkai neturi jokio kapitalo. Ma
terializmas yra ... -- ir jis užsikirto nebežinodamas ką pasakyti.

Tuo metu iš salės galo atsiliepė vienas darbininkas:
-- ...kai darbininkai neturi materialo!...

Jis užsisvajojęs klausėsi "Mėly
nojo Dunojaus" valso garsų, 
skambėjusių iš gretimo kamba
rio.

Kaip jis pasikeitė per pasku
tinius metus. Kur dingo tas iš
didus diktatorius su atkištu 
smakru, kuriam pasirodžius Ve
necijos rūmų balkone minia ne- 
sustojamai rėkdavo: "Duče, Du
če, Duče!"

Per tuos paskutinius mėnesius 
jis smarkiai suliesėjo. Neramus 
laikotarpis ir {tempti nervai iš
šaukė skilvio ulcerĮ i'- gydyto
jai nerimavo dėl jo sveikatos. 
Jau prieš metus, kai Otto Skor- 
zeny Hitlerio {sakymu j{ išlaisvi
no iš Gran Sacco, kur maršalas 
Badoglio laikė savo belaisviu, 

Mussolini ir Hitleris viename paskutiniame susitikime karo pabai 
goję.

buvo pastebėta, kad jis labai pa
seno ir iš pirmo žvilgsnio buvo 
aišku, kad jis kankinamas sunkios 
ligos.

Vienas dalykas nepasikeitė, 
tai juodos akys ir hipnotizuojan
tis žvilgsnis.

ŠĮ rytą Mussolini apsisprendė 
ir savo žmonai Rachelei pasakė, 
kad vyks { Milaną.

Per paskutines savaites fašis
tų valdoma teritorija šiaurinėje 
Italijoje smarkiai sumažėjo.^ 
metu, kai Vokietijoje sąjungi 
kai veržėsi pirmyn susitiki 
rusais, Italijoje Kesselringo': 
kimasis virto katastrofa. Arriv 

kiečiai, anglai ir prancūzai baigė 
užimti Apeninų pusiasalĮ. Juod
ina rškiniai dabar žinojo, kad Tau 
tinis Išlaisvinimo Komitetas nu
tarė fašistų vadus likviduoti vie
toje, be jokio teismo, vien tik 
atpažinus. Visur partizanai pra
dėjo lĮsti iš slėptuvių, užimdami 
kaimus, miestelius, perkirsdami 
kelius... Visur civilinis karas, 
kerštas...

-- Aš esu pasiruošęs galui... 
Mano žvaigždė baigia užgesti... 
-- kalbėjo Mussolini. --Aš lau
kiu šios dramos epilogo, kurioj 
nebeturėsiu jokios rolės. Aš su
klydau ir už tai esu pasiruošęs 
užmokėti, jei dar mano gyvybė 
bus verta to užmokesčio.

Ir jis keletą kartų kartojo sa
vo palydovams:

-- Vieno dalyko norėčiau iš
vengti, tai pakliūti Į anglų ir ame 
rikiečių rankas. Visa kita, net 
mirtis, men nesvarbu.

Tačiau kur bėgti? Šveicarijos 
radijas balandžio 8 d. paskelbė, 
kad Šveicarija neįsileisianti Mus 
solinio. Jei jisbandys pereiti sie
ną, bus išvarytas atgal. Tačiau 
balandžio 17 d. jis visvien pasa
kė vyksiąs Į Milaną.

Kodėl j Milaną? TokĮ klausimą 
jam statė ir SS generolas Wolf, 
Hitlerio priskirtas prieMussoli- 
nio eiti "vyriausio kūno sargo" 
pareigas. Wolf bandė protestuoti. 
Kelionė Į Milaną reiškė beproty
bę. Aplink Milaną ir pačiame 
mieste jau veikė partizanai, tuo 
tarpu Brennerio kelias per Ve
roną j Vokietiją buvo laisvas ir 
gen. Wolf buvo tikras, kad tuo 
keliu lengvai galėtų pabėgti.

Bet jo protestai nieko nepa- 
galbėjo. Duče užsispyrusiai kar
tojo:

-- Aš vyksiu Į Milaną.
Mussolini niekad nepaaiškino 

to savo užsispyrimo. Bet pažiū
rėjus Į žemėlapĮ, galima paste
bėti, kad Gargano yra tarp Ve
ronos ir Milano. Vykdamas {Mi
laną Mussolini tuo pačiu atsuka 
nugarą Vokietijai...

Gretimame kambary vis tebe
skambėjo piano garsai. Mussoli
ni pradaręs duris pažiūrėjo Į 
skambinant} savo jauniausią sū
nų Romano.

-- Nuo kada tu pamėgai val
sus? -- paklausė jis šypsoda
masis.

Jaunikaitis atsistojo ir pasi
siūlė palydėti tėvą iki automo- 
bilio.

— Ne, -- pasakė Mussolini, 
-- skambink toliau. AŠ grĮŠiu 
už kelių dienų.

Donna Rachelė, Mussolinio 
žmona, jau laukė prie durų. Be
nito jai irgi pakartojo, kad grį
šiąs už kelių dienų.

Kada jis pasirodė vilos pero
ne, vokiečiai šoko prie automobi
lių ir motorai pradėjo ūžti. Lip
damas Į automobilĮ Mussolini dar 
kartą atsigręžė ir,kaip pasakoja 
Rachelė, nostalgišku žvilgsniu 
apmetė vilą, sodą, savo kambario 
langą ir mėlyną blizgant} ežerą...

Kitame numeryje: AŠ PASI
TRAUKSIU SU JUODMARŠK1- 
NIAIS I KALNUS...

Europa...
(Atkelta iš 1 psl.) 

joje vogė anglis iš traukinių. Nuo 
to laiko vokiečių kalbos žodyne 
atsirado naujas žodis "fringsen 
-- in der Not zur Selbsthilfe 
greifen": bėdoje pačiam pasigel- 
bėti, nors tai ir prieštarautų įs
tatymams bei potvarkiams.

Kad visa tai supratus, reikia 
grįžti beveik šimtą metų atgal i 
pirmąjį Vatikano Suvažiavimą, 
kuris nutrūko Garibaldi užėmus 
Romą ir tuo būdu likvidavus Baž
nytinę Valstybę. (Ji vėl buvo at
gaivinta miniatiūriniame pavida
le, susitarus su Mussolini). Prieš 
šimtą metų popiežius Pijus IX, 
veikiamas politinių Įvykių, kurie 
privedė prie Vatikano valstybės 
likvidacijos, stengėsi ypatingai 
iškelti savo autoritetą ir tampri
tarė dauguma vyskupų. Tada buvo 
nutarta, kad popiežius turi aukš
čiausią jurisdikciją visoje Baž
nyčioje ir tam tikrais atvejais, 
kalbėdamas ex officio, yra neklai
dingas.

Šita dogma susilaukė nemažos 
opozicijos iš Vokietijos vyskupų. 
Garsus Mainzovyskupas Milhelm 
Emmanuel Freihher vonKetteler 
(1811-1877), laikomas Bažnyčios 
socialinio mokslo pradininku, net 
puolė ant kelių prieš Pijų IX ir 
prašė: "Gerasis Tėve, gelbėk 
mus ir gelbėk Dievo vaikus". Ta
čiau popiežius pasirodė esąs ne
perkalbamas. Nieko nepadėjo ir 
demonstratyvus Vokietijos vys
kupų pasišalinimas iš Suvažiavi
mo. Dogma buvo priimta. įdomu, 
kad ir žinomas anglų konvertitas 
į katalikų tikėjimą, vėlesnis kar
dinolas John Henry Newman, buvo 
priešingas tos dogmos paskelbi
mui. Ne iš esmės, bet dėl jos 
paskelbimui pasirinkto laiko ir 
būdo.

Atrodo, kad jis, kaip ir vokie
čių vyskupai, kurie gyveno ne gry
nai katalikiškose šalyje tokį po
piežiaus autoriteto iškėlimą lai
kė nepageidaujamu santykiuose 
su ne katalikais. Iš tikro "gele
žinis kancleris" Bismarckas ne
trukus panoro susidariusią situ
aciją išnaudoti savo naudai. Jis 
paskelbė katalikų vyskupus po
piežiaus "valdininkais" ir pradė
jo savo garsu’kulturkampfą', ku
ris pasibaigė tik sekančio po
piežiaus Leono XIII laikais.

GrĮžtant Į mūsų laikus, reikia 
pastebėti, kad dalies popiežiaus 
autoriteto perleidimas Visuoti
niam Suvažiavimui ir praplėti
mas vyskupų teisiųyra būtina po
litinė sąlyga katalikybės piėti- 
muisi naujose valstybėse ir so
vietų bloke, kur dabar katalikai, 
ypač kunigai. laikomi užsienio 
agentais.

Popiežiaus autoriteto sustipri
nimas ilgainiui privedė prie Va
tikano biurokratijos Įtakos padi
dėjimo, kas dažnai privedė prie 
skaudžių nesusipratimų, nes pvz. 
Italijoje atrodo vienaip, o anglo
saksų kultūros Įtakos šalyse vi
sai kitaip. Dabar iš daugumos 
Suvažiavimo dalyviu nuotaikų at
rodo, kad Katalikų Bažnyčia pa
suks kiek liberališkesniu keliu, 
kas šalia gerų pusių be abejo, 
sukelia ir tam tikrų pavojų. Šiaip 
ar taip, atrodo, kad mūsų lai
kais vis daugiau ir daugiau pri
tarimo susilaukia kardinolo New- 
mano senas teigimas:

"Gyventi reiškia keistis. Būti 
tobulu reiškia dažnai pasikeisti".

•
Bet tuo tarpu, kai Vakaruose 

visi nori keistis, Bulgarijos sos
tinėje Sofijoje buvo svarstoma

MAO WAY TO
Acommunism

MAO WAY TO ~ 
^COHMUNIJM

buv. Bulgarijos atstovo Jungtinė
se Tautose AssenGeorgievo byla, 
sukirpta visai pagal dar Stalino 
laikų bylų modelĮ. Georgievas pri - 
sipažino šnipinėjęs amerikie
čiams ir reikalavo sau didžiau
sios bausmės. Tai Įspėjimas vi
siems sovietų tiesioginiams ar 
netiesioginiams pavaldiniams lai 
kytis tvarkos ir... nesikeisti.Bet 
jei gyventi reiškia keistis, 1964 
metai turėtų atsakyti į klausimą, 
kiek ilgai egzistuoti gali... miru
sieji? Bijau, kad galima ausi- 
laukti netikėtumų.

■ ANGLIJA SUSTIPRINO savo 
bazes Kipro saloje, kurios liki

Kaip pereiti visus tiltus?

Kaip patekti iš Saint-Paul miestelio Į Belle-llse salą, perei
nant visus tiltus tik vieną kartą?

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI Iki KIEKVIENO MĖNESIO 1.1-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NIO PIRMOS MENESIO DIENOS.

/ M ĮSISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
4- /2 /O DIENU ANT INVESTAVIMU-

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI R EKOAIEN DTO.I A .M E 
PENSIONTERIAMS. Kl RIEM PROCENTAI TRASA ARIU 

GALU DAŽNIAI . NES Iš TO PRAGYAEN A.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1417 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS. 

sekretorius
Chičago Phone: 21 ; nuoūrhan Phone: 656-6330

mas, kaip nepriklausomos vals 
tybės, priklauso nuo tolimesnės 
graikų ir turkų vyriausybės lai
kysenos. Kipro prezidentas arki
vyskupas Makarios buvo paskel
bęs negaliojančiomis sutartis.su 
darytas tarp Anglijos, Graikijos 
Turkijos ir Kipro vyriausybių, 
garantuojant Kipro nepriklauso
mybę. Tačiau paskutiniu momen 
tu jis pareiškė, kad tos sutar
tys šiuo metu dar galiojančios.

Būtų tragedija, jei dėl Kipro 
padėtis dar labiau Įsitemptų tarp 
Graikijos ir Turkijos, Nato na
rių, Kipro nepriklausomybę gi
nant Anglijos kariuomenei.

sutartis.su
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Būdinga, kad ne tik ekonominiame gyvenime, bet ir laikraščiuo
se matome kažką panašaus Į {vykių suvestinę ir bandymus daryti 
išvadas ir spėliojimus ateičiai. Tai lyg ir tradicija, ir įsipareigo
jimas kalendorinius metus užbaigus ir naujus pradėjus. Otikrumoje, 
bent laikraščio suvestinė, yra ne kas kita, kaip kitas eilinis straips
nis.

Tiesa, kad spauda, savo visumoje, yra vienu iš svarbiausių ci
vilizuoto gyvenimo įnašų ir išradimų. Neveltui čia Amerikoje ruo
šiamasi švęsti Tarptautinę Spaudos Savaitę. Tai kartu prisimini
mas Gutenbergo nuopelnų spaudos meno ir spaudos Įtakos išsi
vystyme civilizuotame pasaulyje.

Šiandien į spaudą, kaip ir Į kiekvieną prekę, dažnai žiūrima 
iš kasdieniškų nuotaikų taško. O tikrumoje, spausdinto žodžio tech
nika, jo nešamas vaisius knygomis, laikraščiais, žurnalais, biule
teniais ir t.t. žmonijos gyvenimui turi neįkainuojamą reikšmę. Daug 
kur bandoma Įtaigoti, jos spauda yra net mūsų civilizacijos širdis.

Nėra abejonės, kad šių laikų moralinėse žmogaus gyvenimo 
sankryžose spauda gali būti ir kenkėju. Nes gi Į spausdintą žodį 
Įsiskverbti turi galimybių fanatikai ir juokdariai, bejausmiai ir iš
tižėliai, kietakakčiai ir siauražiūriai. Tai kartu blogai ir ne taip 
blogai. Nes tuo būdu žmogaus protas ir sąmonė priversta pasidar
buoti, kad atskyrus pelus nuo grūdų. Ir toje atrankoje savaime at
siranda vienokios ar kitokios spaudos balansai.

Maža iliustracija, kur kertasi mums taip Įdomios ir be galo 
svarbios pažiūros, kurių vystumui ir Įtakai spauda tikrai turi be
galinę reikšmę.

Štai, per spaudą, senatorius S. Thurmond skelbia, kad "ko
munistui individo gyvenimas neturi vertės dėl to, kad rikiuoja
moji visuomenė sudaro pagrindą. Tuo tarpu amerikiečiui, gerbian
čiam laisvę ir individo teises, gyvenimas yra brangus net gi ten, 
kur egzistuoja gilūs politinių pažiūrų skirtumai. Amerikietiškoje sis
temoje tie skirtumai išsprendžiami balsavimo kortele. Komunistinė
je sistemoje ideoliginiai skirtumai išsprendžiami kraujoplūdžiu,tiek 
individualiu tiek kolektyviniu. Tai viena iš daugelio priežasčių, ko
dėl neprivalome toleruoti komunistinės ideologijos, ypatingai gi sa
vųjų tarpe."

Tuo tarpu Įtakingas amerikiečių spaudos veteranas ir plačiai 
skaitomas ir sekamas kolumnistas W. Lippmanas Į besikeičiantĮ 
pasaulĮ Žiūri kiek kitaip.

Jis rašo: "Būdami 1960-siuose privalome patikrinti savo gal
voseną, nebent paliktume nepatikrinę pokario Įvykius. Pagrindine 
1940 m. tema buvo Amerikos intervencija, kad išgelbėjus Europos 
civilizaciją nuo sunaikinimo. Pagrindine 1950 m. tema buvo Vakarų 
pasaulio konsolidacija prieš gręsiantĮ revoliucinĮ komunizmą. Gi 
pagrindinė šio dešimtmečio tema, kaip žinome, yra ta, kad išeina
me iš dviejų galybių pasaulio ir Įžengiame Į tą, kuriame tenka su
tikti su daugeliu galybių."

Tikėjimas ne j savo galybę ir savąją misiją, bet pripažinimas 
ir ardomųjų galių skelbiamas spaudoje, bet tai nereiškia visuotino 
sutikimo, tai nereiškia tikrosios Įvykių suvestinės. Tai mintys ap
sisprendimui ir išvadoms.

Dar 1961 m. J.F. Kennedy vienoje savo kalbų ragino skirti re
alybę nuo iliuzijų, ilgų distancijų galvoseną nuo laikinumo, svarius 
dalykus nuo bereikšmių. Ir taip, kaip pasaulio Įvykių raidoje, taip 
ir mūsų gyvenime, kreipkime dėmesĮ Į gyvenimiškuosius mūsų už
davinius, paremtus ne iliuzijomis, o realiomis mūsų pajėgumo ir 
ištvermės galiomis. Mūsų idėjos yra kilnios. Jos turi būti lydimos 
kilnių darbų. Mūsų siekiai yra šventi tautai, lydėkime juos verta 
rimtimi. Svarius dalykus atskyrę nuo bereikšmių ir išsivadavę nuo 
skaudinančio mus susmulkėjimo, sulauksime kitais metais palan
kesnės metinės suvestinės.

PASIAIŠKINANT IR 
PATIKSLINANT

Dirva savo spaudos apžvalgo
je (XII.20 Nr. 145) pamini Pa
saulio Lietuvio 2 numerĮ. Toks 
dėmesio atkreipimas yra malo
nus, ir už tai laikraščiui esame 
dėkingi. Gaila, kad Dirvos pasta
bose neviskas tikslu.

Vienoje vietoje ten sakoma: 
"Turinyje gi sutelkta Įvairių 
kraštu bendruomenių pranešimai 
Seimui, įvykusiam Toronte" (iš 
to taip pat pasidaryta ir išvada 
apie tokių pranešimų nereikalin
gumą biuleteny, nes netrukus pa
sirodysiąs PLB Seimo darbų lei
dinys).

Bet biuleteny iš tikrųjų nėra 
to, apie ką Dirvoj rašoma. Duo
dami ne seimo pranešimai, bet 
kalbama apieJAVLBCentro Val
dybos lapkričio 13 ir 28 bendra- 

raščius ir Kanados lietuvių mo
kytojų lapkričio 2-3 dienas. Čia 
biuletenis duoda tai, ko pagei
dauja pati Dirva: "aktualesnes 
ir pirmyn žvelgiančias idėjas 
bei sumanymus".

Šveicarijos LB pranešimo biu
letenis negalėjo Įdėti, nes tokio 
pranešimo PLB Seime nebuvo 
apskritai.

Australijos ir Vokietijos lie
tuvių bendruomenių teduodami ne 
patys pranešimai, tik jų santrau
kos (prie Australijos LB aiškiai 
ir pažymėta "iš pranešimo"). To
kių santraukų reikia visų kraštų 
bendruomenių gyvenimo ir darbo 
vaizdo pilnumui.

Dirvai taip pat užkliuvo Pa
saulio Lietuvio iš Įvairių mūsų 
laikraščių Imti atsiliepimai apie 
PLB Seimą: "Iš vienų laikraščių 
paėmus tik tai, kas buvo gero 
pasakyta, o iš kitų tik tai, kas 
nepatiko, jau nebesudaro to vaiz
do, kurį pvz. Dirva su pradiniu 
komplimentu būtų užsitarnavu
si". Dėl to, jei jau nevengta biu
leteny paminėti, kad Dirva ne
maža vietos skyrė PLB Seimui 
garsinti i vėliau jĮ teigiamai 
lietuvių visuomenei pristatyti, 
"būtų buvę tiksliau tą pristatymą 
ir pacituoti, taip, kaip pasielgta

DIRVA

TYLUSIS LIETUVIŲ IŠEIVIJOS AMBASADORIUS
Kai paskambinau telefonu LNF 

vicepirmininkui Pranui Narvydui 
kviesdama Į posėdį, gavau at
sakymą: "Padėkite mane jau Į 
lentyną, kaip tai padarė Brook
lyno Lietuvių Tautininkų Klubas, 
suteikęs man garbės nario titu
lą”.

Pranas Narvydas 1914 metais.

P. Narvydas susilaukė 76 me
tų amžiaus ir paskutiniu laiku 
smarkiau susirgęs vis dar nega
li sustiprėti ir tęsti pamėgtą dar
bą tėvynės Lietuvos naudai, kurį 
pradėjo dar 1907-8 m. nuo pat 
atvykimo Į ŠĮ kraštą, dalyvauda
mas Įvairiuose komitetuose, or- 

su Draugu ir Darbininku", o ne
imti Dirvos nusistatymui parody
ti tos vietos, "kur V. Rasteniui 
aprašant Seimo eigą, teko pami
nėti ir kunigų luomą!'

Visų pirma,tikrai sunku su
prasti, kaip Dirvos palyginime 
atsirado Darbininkas: juk iš jo 
seimui "teigiamai lietuvių vi
suomenei pristatyti" nepaimtas 
nė vienas žodis! jis net nepami
nėtas! tesugretintos tik jo ir Dir
vos citatos "kunigų luomo" bylo
je!

Antra, Pasaulio Lietuvio spau
dos apžvalgininkui, kaip matyti, 
rūpėjo ne tik teigiami PLB Sei
mo pristatymai, bet ir mūsų spau
dos būdingesnės nuotaikos. Na
tūralu, kad jis Į kai kurias nuo
taikas Bendruomenės biuleteny 
pažiūrėjo bendruomeniniu žvilgs • 
niu. Negalėjome nepritarti tokiai 
jo laisvei ir teisei. Objektyvu
mui jis, rodos, nenusikalto: pasi
sakymus perdavė tokius, kokius 
rado pačiuose laikraščiuose.

Trečia, gyvenime svarbu ne tik 
komplimentais laimimas palan
kumas, betirtiesa. O tiesa reika
lauja pasakyti, kad Pasaulio Lie
tuvis 2 savo numeriui iš Dirvos 
paėmė net ištisą "gerą pasisaky
mą" apie Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenę ir ŠĮ šaltinj Įsak
miai nurodė (žr. 32 psl.). Tai to
li gražu nerodo biuletenio "ten
dencijų daigųz'Dirvos atžvilgiu.

Kalbos taip pat būtų ir dėl kitų 
Dirvos paliestųbiuleteniodalykų. 
Bet pakaks. Baigiame žodžiais, 
mūsų jau sakytais biuleteny: 
"Esame dėkingi ir už pagyrimą, 
ir už kritines pastabas. Dėl pa
gyrimo Į puikybę nesikelsime.iš 
pastabų stengsimės mokytis, kad 
galėtume tobulėti". Dabar gi pri
dedame: nebarkite už tas "kal
tes", kurių nesame padarę.

St. Barzdukas
Cleveland

REDAKCIJOS PASTABA: Pa
minint Dirvoje lietuvių spaudą, 
vienoks ar kitoks Įspūdis apietą 
ar kitą leidinĮ yra Įspūdis ir kaip 
toks jis turėtų būti priimamas. 
O patikslinant "ko nėra", nerei
kėjo čia pat vėl minėti, kad 
"Australijos ir Vokietijos bend
ruomenių teduodami ne patys 
pranešimai, tik jų santraukos". 
Ar santrauka, ar ištisas praneši
mas, esmės gi nepakeičia.

Esmės nepakeičia ir pastabų 
pavadinimas pabarimais. Niekas 
neieško "kaltininkų". Jų atsiras 
visuomet ten, kur dirbamas dar
bas. Atvirai pasakyta nuomonė, 
tegul ir klaidingai atrodanti, ge
riau nei tušti komplimentai.

E. ČEKIENĖ 

ganizacijų valdybose, talkinda
mas žymesniems to meto lietu
vių veikėjams, vėliau iš besiku
riančios ant karo griuvėsių Lie
tuvos atvykstantiems delega
tams.

Itin daug P. Narvydas yra pa
sidarbavęs Lietuvos misijos šta
be New Yorke, kurios pirminin
ku buvo advy J. Vileišis, ižd. dr. 
J. Žilius, ir J. Žadeikis, specia
liai atvykęi iŠ Lietuvos. Tos misi
jos pagrindinis tikslas buvo su
rinkti kuo daugiausia lėšų besi
kuriančiai mūsų tėvynei ir buvo 
surinkta arti dviejų milijonų do
lerių.

Jis dirbo daugelyje panašių 
komisijų, važinėjo po JAV rink
damas pinigus, pats gausiai au
kodamas ir niekuomet nei vie
nos organizacijos ar paskiro as
mens nėra prašęs grąžinti tau
tiniams reikalams išleistų pini
gų ar bent jų dalies, nei pagei
davęs reklaminės garbės ar as
meninės Įtakos.

Lietuvišką darbą dirbdamas, 
- sako P. Narvydas, - turi dau
giau progos krauti plytą prie 
plytos Į Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą ir jos stipri
nimą. Įtemptai laukdavome iš 
Lietuvos džiuginančių žinių, nuo 
kurių mūsų darbuotojų veidai švy
tėdavo, o kai ryte atėję tarnybon 
rasdavome apsiniaukusius vei
dus, tai reikšdavo, kad iš nakties 
jau gauta iš Lietuvos nemalonių 
žinių ir bijodavome išgirsti tik
rovės.

Misijos darbui labai daug truk
dė raudonųjų lietuvių laikraščiai, 
kurių pastangos pakenkti vistiek 
atsimušdavo Į sieną, nes pinigai 
Į misiją plaukė tūkstančiais kas
dien.

P. Narvydas dirbo, materia
liai rėmė, nes nuoširdžiai tikė
jo tautine idėja, kurią pajuto dar 
Lietuvoj pas tetėną radęs iš 1884 
metų po balkiu pakištus vieną 
"Aušros" numerĮ ir "Aušros" 
kalendorių, o vėliau iš kaimyno 
gavęs ir pasiskaitęs S. Daukanto 
Lietuvos istoriją.

Dar piemeniu būdamas, - pa
sakoja Narvydas, - rastus dirvo
je kažkokius pinigėlius siųsdavau 
d r, J. Basanavičiui Į Bulgariją 
ir gautais iš jo laiškais didžiuo- 
davaus.

Taip jame Įsižiebė meilė sa
vam kraštui. Tas tautinis žibu
rėlis jame neprigęso per visą 
gyvenimą.

P. Narvydas dirbo ir vispusiš 
kai rėmė visus naudingus Lie
tuvai darbus, bet arčiausiai šir
dies jam buvo tautinės minties 
idėja ir jai skyrė didžiausią sa
vo gyvenimo dalĮ iki pat šių die
nų.

Vieni su dėkingumu jĮ vertino, 
kiti be dėmesio jo parama bei 
talka pasinaudodavo. Į klausimą, 
už kokius nuopelnus jis yra Korp! 
Neo-Lithuania mecenatu, P. Nar
vydas atsakė:

-Dirbdamas Lietuvos Misijos 
štabe New Yorke, aš sužinojai, 
kad 1922 m. Įsisteigė Studentų 
Tautininkų Korp! Neo-Lithuania 
ir jie nutarę siųsti savo atsto
vus Į Ameriką, iš kurių parinko 
ir Vytautą Banaitį, turėjusi tetą 

Julę Pranaitytę Philadelphijoje, 
tuo laiku buvusią kun. A. 
Miluko leidžiamo laikraščio 
"Žvaigždė" redaktorę.

Ji kreipėsi pagalbos Į kun. 
Miluką, o šis visuose lietuvių 
reikaluose šaukdavosi Į "Vie
nybės" redaktorių J.O. Sirvydą, 
kuris pasikvietė mus ir sudarė
me komitetą neolituanų atstovams 
priimti, globoti, sudaryti kelionių 
maršrutą ir vispusiškai jiems pa
dėti. Tame komitete man teko se
kretoriaus pareigos, kurias aš 
stengiausi galimai tinkamiau 
atlikti.

Esu ir pats pagal išgales juos 
rėmęs. Jie, Įvertindami mano pas
tangas, gal būt už tai 1927 m. ir 
atsiuntė diplomą, suteikiantĮ me
cenato vardą.

Su J.O. Sirvydu ilgai man teko 
bendradarbiauti, - kalbėjo Nar
vydas, - jĮ gerai pažinau, kaip di
dį patriotą lietuvĮ. Deja, nebe tos 
idėjos skelbiamos dabartiniam 
Vienybės laikraštyje ir, jei tėvas 
gyvas būtų, tai sūnui Vytautui 
Sirvydui dabar gerai kailĮ išva
notų.

P. Narvydas yra tartum gyvo
ji Brooklyno lietuvių enciklopedi
ja. Brooklyno, kuriame kadaise 
buvo priskaičiuojama apie 30.000 
lietuvių, tačiau aktyviai besirūpi
nančių Lietuvos reikalais buvo 
tik saujelė, o nežiūrint to, mūsų 
tautinis judėjimas virte virė, ne
buvo savaitgalio be posėdžių, pa
sitarimų, susirinkimų ir Į juos 
visi atvykdavome, - sako jis, - ir 
ne automobiliais, bet pėsti ar 
tramvajais.

Atsiradus naujai imigrantų 
bangai, Pranui Narvydui atsivė
rė nauji veiklos ir pasiaukojimo 
horizontai. Jis pats vienas yra 
išsiuntęs apie 200 siuntinių ir su-

Du joniškiečiai dail. Adomas Varnas ir Pranas Narvydas, neti
kėtai susitikę viename pobūvyje.

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas USSR, kaip 
pav. automobilius, dviračius, siuvamas 
mašinas ir kt., kreipkitės į vieną seniau
siai veikiančių ir patikimiausių firmų, tu
rinčią

30 METŲ PATYRIMU
Atvykite arba rašykite į mūsų centrinę 

įstaigą arba kurį nors skyrių didesniame 
mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET
PHILADELPHIA 6, PA.

WA 5-3455
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mų, iš kurių inž. Kazio Kruliko 
šeima, Narvydui sunkiai susirgus, 
parsivežė Į savo namus ir globojo 
kaip savo šeimos narį, kol tik 
jis buvo reikalingas stropios prie
žiūros.

Jis dirbo tautinį darbą su pir
maisiais savo amžiaus lietuvių 
ateiviais ir greit susigyveno su 
naujai atvykusiais, bendradar
biaudamas su jais iki pat šių die
nų, kol liga pakirto jėgas.

Tai žmogus pilnas idealizmo, 
paaukojęs tėvynei ir pagalbos rei - 
kalingam broliui lietuviui ne tik 
savo jaunystę, jėgas, bet ir visą 
uždarbį, sau pasilikdamas tik mi
nimumą pragyvenimo reikalams. 
Jis gyveno ne sau, bet tėvynei ir 
artimui. Jis ir šiandien gyvena 
buvusioj Brooklyno lietuvių šir
dyje, iš kur jau seniai daugelis 
išsikėlę Į geresnius rajonus. Kuk
liai savo gyvenimo saulėlydĮ lei
džia vis dar paskendęs lietuviš
koj spaudoje ir nors nebeaktyviai, 
bet iš tolo tebesisielodamas Lie
tuvos ir lietuvių reikalais.

Tas tylusis lietuvių išeivijos 
ambasadorius, niekuomet ne- 
reiškęs pretenzijų pagarsėti, vi
sur buvo renkamas Į valdybas ir 
komitetus dėl savo nepaprasto 
darbštumo ir atsidavimo organi
zacinėms pareigoms.

Dar prieš ligą jis buvo Lietu
vos Nepriklausomybės Fondo val
dybos vicepirmininkas, tebėra 
juo dabar, dar nepadėtas anot jo, 
Į "lentyną”, nes visais svarbiai
siais klausimais tariamasi tele
fonu, ALT S-gos 1-jo skyriaus 
ilgamečiu pirmininku, Brookly
no Tautininkų Klubo valdybos na
riu ir kitose pareigose. Ir štai 
dabar, gyvendamas iš pensijos, 
būdamas gydytojo priežiūroje, 
atsiuntė LNF-dui auką, rašy
damas: "nors darbais jums pa
dėti Šiuo metu sveikata nebelei
džia, bet mintimis esu su jumis 
ir siunčiu nors kuklią auką, ku
ri, kaip lašas jūroje, tačiau pri
sidės prie LNF didžių užsimoji-H

J*
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AKIMIRKOS Bronys Raila

Naujų Metų pamokslas
Gal atleis man tie, kurie ame

rikiečių dienraščiuose skaito ne 
tik žinių, sporto ir skelbimų pus
lapius, bet kartais pasižiūri ir Į 
gilesnės prasmės vadinamus sin
dikuotus straipsnius. Jiem nebus 
nieko nauja, ką čia norėčiau pa
kartoti. O norėjau, kaip dažnam 
atsiranda pagunda Naujų Metų 
proga, paminėti vieną pamokslą 
ir vieną asmenį, kurį mėgstu ir 
gerbiu, nors ne visada su kiek
vienu jo tvirtinimu pilnai sutik
damas.

Tas žmogus yra labai jau se
nas losangelietis ir vadinasi Will 
Durant. Jis žinomas Amerikoje 
ir už jos ribų, kaip autorius dau
gelio tomų veikalo, vardu "Civili
zacijos Istorija". Šių metų sąvar
tos proga, Associated Press už
sakytas, šis istorikas parašė 
daugelyje Amerikos dienraščių 
jau išspausdintą straipsnį ant
rašte "Išsikalbėkime”.

Jo "Civilizacijos Istoriją" mė
gdavau pavartyti ir su įdomumu 
tebelaukiu, kada pasirodys toliau 
rašomieji paskutinieji tomai. 
Wil] Durant stilius ir išmintis 
man daro gilesnį ir brandesnį 
įspūdį, negu išreklamuoto britų 
istoriko Arnold Toynbee dirbti
nės ir įmantrios teorijos, beje, 
pastaraisiais laikais gerokai su- 
miglėjusios laisvųjų Vakarų ir 
bolševikinių Rytų konflikto temo
mis.

Tad tiem tautiečiam, kuriebū- 
tų minėtą straipsnį Amerikos 
dientraščiuose praleidę,norėčiau 
jo mintis čia sutrauktai primin- 
'ti su vienu kitu savo trigrašio 
įterpimu, ši tema ir jos varia
cijos gal kiek praplėstų tradici
nius mūsų "naujų metų apmąs
tymus”, jeigu iš viso gero gyve
nimo šampanas dar mum palieka 
keletą minučių pamąstyti.

Will Durant sakosi savo isto
rinių studijų kelyje dabar priė
jęs paskutinius dešimtmečius 
prieš Didžiąją Prancūzų Revo
liuciją, kada pirmeiviai sustip
rino kovą už išsivadavimą iš se
nų tradicijų, sustingusiųHkybųir 
despotiškų valstybių. Žmonės 
tuomet pradėjo idealizuoti lais
vę prieš tvarką, naują prieš se
ną, "genijų" prieš drausmę.

Ir kai tik jų sukilimai pasi
sekė, jie mėgino surašyti kons
titucijas, kurios turėjo silpnin
ti valstybę ir bažnyčias, o stip
rinti individų teises. Prancūzijo
je tatai iš pirmo bandymo nepa
vyko, bet Amerikoje Jeffersonas 
džiūgavo, jog čia turėsim val
džią, kuri tiek mažai tevaldys 
žmogų, kiek tik begalima.

Ir per visą 19-jį šimtmetį An
glijoje ir Amerikoje, gi Prancū
zijoje po 1870 metų teisinės san
tvarkos tikslas buvo ypač sau
goti pilietį nuo valdžios įstaty
mų sauvalės, ginti jį nuo nepa
grįsto suėmimo ar neteisingo 
pasmerkimo. Daugumas antro
sios to šimtmečio pusės litera
tūros ir socialinės filosofijos 
veikalų vis kėlė balsą laisvės 
prieš autoritetą, vaiko prieš tė
vus, mokinio prieš mokytojus, 
žmogaus prieš valstybę.

Ir Will Durant savo jaunystė
je, putodamas genijaus kultu, sa
kosi karštai rėmęs aną indivi
dualistų sukilimą. Ir jis to per
daug nesigailįs, nes jaunimo vaid
muo visada skirtas ginti laisvėm 
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ir naujovėm, o senių - tvarkai ir 
tradicijom. Tačiau šiandien, kai 
sukilėlis jau peržengė 70 metų 
slenkstį, jis... pradeda statyti 
keistus klausimus.

Jam atrodo, kad ši laisvininkų 
kova jau laimėta, ir ji buvo lai
mėta perdaug smarkiai, per vi
siškai. Ar mes dabar neįgijome 
perdaug laisvės? Ar ne perilgai 
pašiepėme autoritetą šeimoje, 
drausmę auklėjime, taisykles me
nuose, padorumą elgesyje, įsta
tymus valstybėje, jog visas tas 
išsilaisvinimas mus privedė ar
ti suirutės šeimose ir mokyklo
se, dorovėje, menuose, idėjose ir 
valstybės valdyme?

Tapdami laisvi, mes užmiršo
me tokiu pat laipsniu tapti pro
tingais. Žmogžudį dabar kartais 
siūlome atleisti nuo kaltės ir baus
mės tuo pagrindu, kad jis galėjęs 
būti "laikinai pamišęs". Kiekvie
nam mažamečiui, jeigutik jis su
griebia reikiamą dolerį, leidžia
me laisvai pirkti pačias purvi- 
niausias knygas apie lytinius iš
krypimus ir banditizmą, ar visai 
už dyką stebėti tokius pat paveiks
lus televizijoje, - ir tuo pačiu 
metu sielojamės, kad plinta nusi
kaltimai, gausėja nelegali moti
nystė ir venerinės ligos jaunuo
menėje...

Istorikas sutinka, kad tokie 
klausimai yra rūstūs ir sunku į 
juos griežtai atsakyti. Bausmių 
didumas juk nėra vienintėlė ga
rantija apsaugoti nuo nusikalti
mų. Dar sunkiau rasti teisėją, 
kuris neginčyjamai nuspręstų, 
kas teisinga ir klaidinga, pado
ru ir šlykštu, ir kur turi sustoti 
cenzūra, kai kartą ji buvo pradė
ta.

Jam aišku, kad dabartinės vi
suomenės moralinis kodeksas 
neišvengiamai turėjo keistis. Se
nasis daugiau derėjo žemės Ūkio 
bendruomenei, kur vedybos buvo 
ankstyvos, vaikai reiškė ūkinę 
naudą, šeima buvo Ūkinės gamy
bos vienetas, ji lengvai buvo kai
mynų matoma ir stebima, todėl 
daugiau rūpinosi savo geru vardu 
ir garbe. Bet miestų ir pramo
ninėje visuomenėje patriarcha
liškos pažiūros į vedybas pasi
keičia, vaikai dažnai būna nepa
geidaujama našta, gamybos 
vienetais tampa arba individas 
arba korporacija, šeimų ir asme
nų tiek nebeveikia viešosios nuo
monės kontrolė, nes jos ir jie čia 
tampa anonimais, masės nume
riais...

Dideliame mieste žmogui dau
giau progų "paslįsti" ir ištvirk
ti, ir lengviau pasislėpti nuo vie
šumos. Sveikai kontroliuoti save 
ir šeimą čia pirmiausia tegali jis 
pats. Tai yra ir daugelio lietuvių 
drama, kai mūsų tautieties iš lie
tuviškos daugiau ar mažiau ag- 
rikultūrinės bendruomenės pate
ko Amerikoje į pramoninę visuo
menę. Skaudžias to pasikeitimo 
pasėkas juto pirmieji emigran
tai, ne mažiau apverktinų bėdų 
bei kvailysčių matome ir šian
dien.

Bet nežiūrint, kiek senieji pa
tys yra klydę, nuodėmių turėję, 
kokie bebūtų pasiteisinimai ar 
abejonės, kiek kas mus apkaltin
tų "konservatizmu" ar pasenusių 
tradicijų gynimu, Will Durant te
randa vieną paaiškinimą: -- visi 
esame atsakingi, mūsų viešoji 

nuomonė neša atsakomybę už nu
sikalstančią ir bailią tylą aki
vaizdoje gausėjančių-kriminalų, 
moralinės suirutės ir gero sko
nio žlugimo.

Savo rašinyje jis pamini eilę 
suirutės pavyzdžių iš komer
cijos, skelbimų, televizijos, 
Hollywoodo žvaigždžių divorsų, 
literatūros, tapybos meno, auk
lėjimo sričių. Pagaliau, jis pro
testuoja ir dėl ausis kurtinančios 
ir įžeidžiančios kakofoniškos 
muzikos, kurios turime klausytis 
su nuolankumu, nes kitaip moder
nistai mum pasakys, kad juk ir 
Beethoveną savometutradicinin- 
kai laikė įžeidžiančiu gerą sko
nį...

Ir jo atsakymas: nebetylėkime, 
drįskime, pasisakykime!

Mandagiai, bet viešai pasisa
kykime, kad nepritariame korup
cijai politikos dalykuose, nesą
žiningumui versluose, neišti
kimybei vedybose, pornografijai 
literatūroje, šiurkštumui kalbo
je, chaosui muzikoje, beprasmiš
kumui menuose. Esą, atėjo laikas 
eiti į pagalbą partijai, kurios 
vardas yra Civilizacija...

Be abejo, visa tai ne kažin 
kaip naujos tiesos ir skamba ne 
kaip žinios apie parako išradi
mą. Aišku, jos ne blogesnės ir 
ne geresnės, kaip anie tai jau 
per daug šimtų, net 'tūkstančių 
metų skelbia įvairių religijų pa
mokslininkai Joyeux Noel šven
čių progomis. /

Nežiūrint sparčios' fizikos ir 
chemijos mokslų pažangos, su
rasti naujas moralines ir filoso
fines tiesas, matyt, nė>ra taip jau 
lengva. Pirmųjų pažanga tokia im
ponuojanti, kad antrosios beveik 
nebedrįsta tik žilom senobėm be- 
sisakyti. Istorikas Durant ragi
na išdrįsti, bet ir pats tenki
nasi tik gražiom, niekeno ne
ginčijamom bendrybėm, o buliaus 
už ragų neima.

Atėjo laikas eiti į pagalbą Ci
vilizacijos partijai? Žinoma, ir 
ne tik iš apačios, bet ir iš vir
šaus.

Nedaug tai partijai padėtų mū
sų nepritarimas korupcijai vi
daus politikos dalykuose, kai visi 
vadovai pakenčia ir net glosto pa
tį didžiausią pasaulio politikoje 
korupcijos begemotą. Nesąžinin
gumas versluose yra menkniekis 
prieš nesąžiningumą Jungtinių 
Tautų organizacijoje, kur šaukte 
atšaukiamos dar laukinės tautos, 
o burnos užčiauptos ir niekam ne
rūpi nelaisvės retežiai ant kaklo 
civilizuotom tautom Rusijos ver
gijoje. Neištikimybė vedybose 
būna žalinga keliem asmenim, bet 
neištikimybė teisei ir iškilmin
giem savo įsipareigojimam iš
duoda milijoninių tautų laimę ir 
gerovę. Pornografija literatūroje 
yra tik pamaiviška idilija, palygi
nant su bolševikinių Rytų ir de
mokratinių Vakarų "dialogo" 
pornografija. Šiurkštumai atski
ro žmogaus ar rašytojo kalboje 
būtų tik pramoga ausiai,palygi
nus su šiurkštumu likimo, kuris 
uždėtas šimtui milijonų civili
zuotų europiečių tik dėka to, 
kad buvo ir tebėra pamaldžiai 
globojama bolševikinė korupci
ja, kilniuoju "taikos išsaugoji
mo" idealu glorifikuojamas tei
sės, teisingumo ir laisvės ide
alų begėdiškiausias išniekini-

DIRVA 1964 m. sausio 3 d J

J. Račkaus kūrinys "Vertikalinė kompozicija", su kitais darbais 
ra išstatytas parodoje, atidaromoje šį šeštadienį, sausio 4 d. 
iiurlionio galerijoje Chicagoje. P. Petručio nuotrauka

ALEKSANDRYNAS' GYDYTOJAMS
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau

gija ne tik profesinė organizacija, 
bet jai taip pat rūpi ir kultūrinis 
išeivijos lietuvių gyvenimas. Su
prantama, jos nariai patys kultū
rinių vertybių nekuria, bet šitą 
kūrybą reikšmingai paremia.Tai 
matėme iš Liet, Bendruomenės 
Clevelando I-ios apylinkės gruo
džio 21 surengto kultūrinio su- 
batvakario, kurio metu buvo 
įteiktas "Aleksandryno" II-asis 
tomas Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos dabartiniam ir buvu
siems pirmininkams -- dr. VI. 
Ramanauskui, dr. D. Degėsiui, 
dr. H. Brazaičiui ir dr. J. Stan
kaičiui.

Knygas įteikdamas, JAV LB 
Tarybos Prezidiumo pirmininkas 
ir PLB Valdybos vicepirmininkas 

mas. Nuo chaoso muzikoje gali
ma apsisaugoti užsidarius į sto
rų sienų landynę, bet kur ir kaip 
apsisaugoti nuo augančio ir puo
selėjamo tarptautinio chaoso? O 
beprasmiškumas menuose nėra 
nė kiek didesnis, pavyzdžiui, už 
beprasmiškumą užsispyrusiai 
bilijonais dolerių remti komunis-
tinį Tito režimą, bet tik sudilu
sius centus išdrebėti ir pagaliau 
juos vis dar mažinti bolševizmo 
pavergtų tautų išlaisvinimo by
lai...

Tad yra daug atvejų, kur mes 
kiekvienas šiuo ar tuo galėtume 
padėti Civilizacijos partijai, tie
siau įtempdami savo asmeninio 
likimo ar laikysenos gijas. Bet 
dar daugiau šiai kilniųjų parti
jai padėtų plačiai žinomas "Ci
vilizacijos Istorijos" autorius, 
jeigu jis dažniau rastų progos ir 
reikalo viešai pasisakyti ne tik 
apie nykštukų ydas, bet ir apie 
dramblių nedorybes.

Toks man išėjo Naujų Metų pa
mokslas. Be abejo, nuobodus ir 
niekam nereikalingas, kaip ir 
visi pamokslai.

Beje, iš ilgo patyrimo aš esu 
jau beveik priėjęs įsitikinimo, 
kad kuo rimtesnis ir kuo labiau 
yra pagrįstas pamokslas, tuo 
daugiau jis duoda priešingų vai
sių. Jei nori, kad Įvyktų, kaip 
nenori, tai tik imk atkakliai pa- 
mokslininkauti. Ir priešingai -- 
pradėk pamokslininkauti nesą
mones, tai gal matysi, kaip dau
gelis ims iš užsispyrimo eiti 
protingyn.

ST. BARZDUKAS SAKĖ:
Taisykle laikome faktą, kad di

džiąsias kultūrines vertybes tau
ta susikuria savo žemėj. Apie iš
eiviją paprastai gi linkstama sa
kyti Joseph de Maistre žodžiais 
-- išvykėliai nieko negali ir nieko 
nereiškia -’Temigration ne peut 
rien et ne vaut rien". Toks pa
smerkimas, kaipkadirpatys ma
tom, didele dalimi teisingas, nes 
svetima gamtinė ir kultūrinė ap

LB I apylinkės Clevelande suruoštų iškilmių prezidiumas. Iš kai
rės: Eidimtas, Barzdukas, dr. Razma, dr. Nasvytis, kalba I.Stasaitė, 
Žilionytė, Šenbergas ir Karpius. V. Pliodžinsko nuotrauka

VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III, Telef. YA 7-1272 

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

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Tinkami rūbai duoda

DĖMESIO

linka išeivį raute rauja iš jo tėvų 
kalbos, kultūros, istorijos. Teat
sispiria ir dvasinių ryšių su savo 
tauta nenutraukia palyginti tik ne
daugelis. §iuo nedaugeliu Ir lai
kosi tautinė gyvybė, svetur besi
reiškianti kultūrinių vertybių kū
ryba ir šios kūrybos supratimu 
bei rėmimu.

Vieną tokią vertybę šiandien 
laikome savo rankose. Tai 
"Aleksandrynas". Jo autorius 
prof. Vaclovas Biržiška jam ati
davė, jei ne visą savo gyvenimą, 
tai tikrai žymią jo dalį, surink
damas ir sudorodamas milžiniš
ką medžiagą. Dėl to veikalas, 
Lituanistikos Instituto prezidento 
d r. Petro Joniko žodžiais, iš tik
rųjų "yra didžiai vertingas lietu
vių kultūros istorijos tyrinėjimų 
įnašas", šalia Lietuvių Enciklo
pedijos, tai antrasis nenykstąs 
kultūrinis paminklas lietuvių tau
tos garbei ir ateičiai.

"Aleksandryną” leisti pasiėmė 
JAV LietuviųBendruomenėsKul
tūros Fondas, šį darbą garbingai 
tęsįs ir bebaigiąs. Tai tikrai 
sunki JAV Lietuvių Bendruome- 

našta. Bet malonu taip pat 
pabrėžti ir pasidžiaugti, kad ji 
susilaukė reikšmingos talkinin- 

Ši talkininkė -- tai Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugija, 
"Aleksandrynui" leisti paskyru
si metinę kultūrinę tūkstan
čio dolerių premiją. Tai dide
lė materialinė ir moralinė pa
rama, dėl to draugija taip pat 
nusipelno didelės padėkos. Ją 
išreikšti Kultūros Fondas pave
dė man. Ir tai yra man didelė 
garbė ir reta privilegija.

Ši padėka išreiškiama paties 
"Aleksandryno" įteikimu visiems 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugi
jos pirmininkams, sukuriaisJAV 
Lietuvių Bendruomenei teko’ir 
tenka turėti reikalų. Šioj vietoj 
taip pat galiu ir turiu pabrėžti 
ir pasidžiaugti, kad bendradar
biavimas visados buvo nuoširdus, 
malonus ir paremtas tarpusavio 
susipratimu. Prisimindama ir 
pagerbdama pirmininkus, Bend
ruomenė jų asmenyse pagarbą ir 
padėką taip pat perduoda ir ki
tiems draugijos valdybų nariams 
bei visiems draugijos nariams, 
pastoviai sudedantiems metines 
kultūrines premijas. Jų pavyzdys 
rodo, kaip reikia šias premijas 
organizuoti ir teikti.

DR. VI.. RAMANAUSKAS,
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau

gijos pirmininkas savo žody pa
brėžė:

Tai ne vienintelė draugijos 
tūkstantinė. Draugija jau pasky
rė septynias tūkstantines pre
mijas. Skirs jas ir ateityje. Taip 
pat neužmirš ir Bendruomenės.
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Kalėdos Vasario 16 Gimnazijoje
Gruodžio 13-ji buvo ypatinga 

diena Vasario 16 gimnazijoje. Į 
tuos rūmus su bokštu skubėjo ne 
tik lietuviai iš kitų vietų, bet ir 
vietos ir netolimo Schwetzingeno 
JAV kariuomenės atstovai, palai
ką artimus ryšius su lietuvių 
darbo kuopa 8591. Rengiama Ka
lėdų Eglutė jau virto tradicine 
švente. Dabar ji buvo surengta 
9 kartą iš eilės.

Ypatingai sveikintini mok. Skė
rio dėka palaikomi gyvi ryšiai 
su vietos visuomene ir aplinkinių 
miestų,net ir didmiesčio Mann- 
heimo bei Heidelbergo, spauda.

Kalėdų Eglutę tenka laikyti ypa
tingai pavykusia. Kad vaidinimas, 
choro giesmės, deklamacijos su
žavėjo ne tik lietuvius, bet ir vo
kiečius su JAV kariais, tai visų 
nuopelnas -- mažiukais pirmo
kais pradedant ir Gimnazijos di
rektorium baigiant. Direkt. kun. 
B r. Liubinas jau antri metai iš 
eilės paruošia vaidinimą ar mon
tažą. Šiais metais jis parašė vai
dinimą "Kalėdos svetur".

Čia stengtasi pavaizduoti kalė
dinę nuotaiką gyvenant svetur, 
Kūčių papročius, giesmes, dai
nas. Vienas pagrindinių vaidini
mo motyvų — parodyti, kad sve
tur šeimos augina jaunimą lie
tuviškoje dvasioje -- o viena 
mergaičių, besimokanti Vasario 
16 gimnazijoje,dar pademonstruo
ja, kaip ji puikiai kalba lietuviš
kai.

Improvizuotoje scenoje du mo
kiniai, Starukas ir Maščinskas, 
pradėję toje gimnazijoje mokytis 
dar nekalbėję lietuviškai, o dabar

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
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Maloniu metu . . . kiekvienu metu . . . skanus trigubai 
dengtas sumuštinis . . . šaltas stiklas Stroh’s alaus. Ra
gauk, ką ugnimi darytas alus teikia skoniui. Joks kitas 
alus nebus toks lengvas ar toks gaivinąs. Gėrėkis Stroh’s 
švelnumu, vieninteliu Amerikoj ant ugnies daromu alum.

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered ond Supervised by the United Statės Government2202 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, III. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

V. ALSEIKA

jau pasirodo kalėdiniame vaidini
me. Reikėjo stebėtis, kad vos po 
šešių repeticijųmoksleiviai lais
vai vaidino, laisvai jautėsi sce
noje. Net ir svetimtaučiai žavė

Tėvas A. Bernatonis uždega gimnazijoj kalėdinę eglutę talkinamas 
klebono Muenck ir amerikiečių karo kapeliono Di Benedetto.

josi pirmokių seserų Subačiučių 
deklamacijomis ir kitų vaidyta. 
Pažymėtina motinos vaidmeny 
Regina Tamošaitytė ir senelės — 
Birutė Girdvainytė (6 ir8kl. mo
kinės). Vaidinimą režisavo gim
nazijos taut. šokių grupės vadovė 
Eliza Tamošaitienė, o dekoraci
jas paruošė dail. A. Krivickas. 
"Kalėdos svetur" jaudino visus 
lietuvius, juos nukėlė ir į Lietu
vą, bet nemažiau žavėjosi ir vo
kiečiai su amerikiečiais. Heidel
bergo dienraštis Rhein-Neckar 
Zeitung net trijų skilčių straips
nyje apie "Kalėdas svetur" pažy
mėjo: retai kada kalėdinis vaidi
nimas reporteriui padaręs tokį 
įspūdį, kaip lietuvių moksleivių 
parodyti kalėdiniai papročiai.

Po vaidinimo sekė kita meninė 
dalis --čia su keliomis, gerai pa - 

rengtomis giesmėmis pasirodė 
mok. K. Motgabio vadovaujamas 
gimnazijos choras, net trimis 
kalbomis (ir kokiu puikiu akcen
tui). Deklamavo įvairiausiųkla- 
sių mokiniai -- lietuviškai, vo
kiškai ir angliškai.

Pagerbti prezidentai, primin
tos žmonijos nelaimės, svetim
taučiai sveikino gimnaziją. Ilges
nę kalbą vokiškai pasakė mok. 
Fr. Skėrys, Jis priminė 1963me
tais žmoniją ištikusias nelaimes, 
prez. Kennedy tragišką žuvimą ir 
priminė, kad ir Gimnazija yra pa
gerbusi žuvusį prezidentą. Visi 
atsistojimu pagerbė neseniai mi
rusį Vak, Vokietijos prezidentą 
Heussą.

Gimnaziją nuoširdžiai pasvei
kino ir dėkojo už Kalėdų Eglutės 
surengimą jau senesni lietuviško 
židinio bičiuliai, aplinkiniųpara- 
pijų dvasininkai ir vokiečių "Ly- 
ons" klubo Bensheime pirm. pulk. 
Schmitt. Labai šiltai ir dvejomis 
kalbomis kalėdinės nuotaikos 
kalbą pasakė lietuvius mokslei
vius - evangelikus dvasiniai aptar ■

Vasario 16 Gimnazijos direktorius kun. Br. Liubinas įteikia premijas geriausiems lituanistams 
gimnazijoje. Nuotraukoje jis sveikina R. Tamošaitytę. Šalia stovi A. Šmitas ir dalis choristų.

naująs kun. Urdzė. Amerikiečių 
kariuomenės dalinį Schwetzin- 
gene atstovavę armijos kapelio
nai: Gundersen (liuteronų) ir Di 
Benedetto (katalikų) pasveikinę 
lietuvius, dar įteikė ir daugiau 
kaip 1200 DM čekį gimnazijai 
paremti -- pinigai rinkliavos bū- 
du buvo suaukoti amerikiečių da
liny. Kalėdų Eglutei (ir drauge 
gimnazijai) iš viso buvo gauta per ■ 
4,000 DM. (per 1,000 dol.) aukų, 
atskaičius išlaidas Eglutei, Gim
nazijos) reikalams dar liko apie 
3,000 ij*M. Aukų tikslą savo pa
dėkos žodyje pabrėžėdirekt. kun. 
Br. Liubinas.

Eglutes proga knygomis buvo 
apdovandti -- abu šeštosios kl. 
mokiniai: Regina Tamošaitytė ir 
Andrius} Šmitas. Pagaliau, Eg
lutės iškilmėms besibaigiant, Ka
lėdų Senis (šį kartą be kalėdinių 
rūbų) kun. Riaubūnas išdalino 
gausias dovanas visiems moks
leiviams bei mokytojams. Dar 
tą pačią naktį ir kitos dienos ry
tą moksleiviai skubėjo atostogų 
pas savo tėvus. Traukiniai juos 
vežė į tolimą Hamburgą ir į 01- 
denburgą, Schwetzingeną, Frank
furtą ir kitus Vokietijos kampus. 
O sausio pradžioje -- vėl moks
las ir kasdieniniai rūpesčiai.

Iš vaidinimo gimnazijoje "Kūčios svetur". Senelė (Birutė Gird
vainytė) aiškina amūkėms (Aldonai ir Loretai Subačiūtėms) Kalėdų 
prasmę.

Grupė gimnazijos mokinių suvaidinusių kalėdinius papročius. Ant žemės sėdi: A. Gumuliauskaitė, 
A. Subačiūtė, I. Steinbachaitė ir V. Plučaitė, Deklamuoja L. Subačiūtė. Sėdi: E. Maščinskas, A. Glem- 
žaitė, R. Tamošaitytė ir A. Janulytė.

Mutual Federal Bendrovės
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KALBOS KERTELE
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"f SAULĖTEKĮ" ROMANO KALBA

ALė Rūta - Nakaitė - Arbienė 
yra populiari tremties rašytoja. 
Ypatingai ji yra iškili savo bele
tristika. Jos apysakos ir ro
manai, be abejonės, mūšy litera
tūroje užims svarbią vietą. Ta
čiau šį kartą rašytoją drįstame 
vertinti ne literatūriniu, bet kal
biniu požiūriu. Ir teliesime jos 
romano "Į saulėtekį” kalbą.

Pirmiausia tenka pabrėžti, kad 
Alė Rūta yra Vaižganto žemės 
duktė. Ji, matyt, iš tėvy paveldė
jo vaižgantiškus bruožus: aukš
taičių žmonių kalbos meilę, jy 
kalbinius lobius ir kūrybingumą. 
Pažymėkime dar jos literatūrinį 
kalbinį ir intelektualinį pasiruo
šimą Kauno, Vilniaus ir Vienos 
universitetuose, ir suprasime jos 
pastangas būti savaiminga ir kū
rybinga rašytoja. Ji žino, kad ra
šytojo menas yra kartu ir kalbos 
menas.

Alė Rūta ypatingai mėgsta vaiz. 
dingumą. Vaizdams paryškinti ji 
vartoja gausybę retai vartojamų 
veiksmažodžių. Šit "Į saulėtekį" 
pavyzdžiai: SUBUBĖJO senė Li- 
gita, KR ET ĖDAMA galva ir LIU' 
LĖDAMA visu kūnu. (30 psl.) 
Tuo laiku ATSTYPSĖJO į sodą 
Gedrflnė. (69 psl.) Neužsideng
dama veido, ašarų nesišluostyda- 
ma, NEGAIKŠClODAMA. (103 
psl.) Baltrus STYPLINA per kie
mą. (128 psl.) Ir kodėl, kaip kvai
lys, ATGOGLINO čia, užuot 
namie sėdėjęs ir dirbęs? (136 
psl.) Nevienam DRIŪKTELĖJO 
seilė. (154 psl.) Tuoj PRIKUR- 
NIAVO Ungys artyn (159 psl.) 
Baltrus jau kurį laiką MAKLI
NĖJA. (183 psl.) Ko čia KIURK
SAI? (185 psl.) Dabar gyvenamo/ 
ji troba KĖPSOJO čia’pat... (270 
psl.) Čia mes girdime, kaip Ligi - 
ta bamba, matoma, kaip jos gal
va kreta, kaip jos kūnas siūbuo
ja. Grožimės, kaip Gedrūnė at- 
stypsi į sodą, it gandras. Kiek
vienas šių sakinių veiksmažodis 
mums sukelia plastinius vaiz
dus ar akustinius garsus.

Rašytoja šiame romane vartoja 
ir nemaža negirdėtų daiktavar
džių, pvz.: turiu SUNBUILIO šak
nų (33 psl.), SLOGUTES (41 psl.). 
Ypač ji mėgsta aukštaitiškas 
mažybinių daiktavardžių ir būd

vardžių formas: RAGANIŪKŠTĖ, 
NAMELIOKAS, mažuCiutės, 
MAŽILYTĖS etc. Ji gabiai pa
naudoja ir retas būdvardines for
mas, pvz.: takelis nuo skardžiaus 
leidosi į upę, prie vandens tęsda
masis PURTNIOJE (purioje) žo
lėje). (11 psl.) Pro krūmus ir 
pro RETUOKŠNIUS laibus ber
želius jau matėsi Almonės kai
mas. (14 psl.) Rūmai... šauniai 
laikė rausvą PLYTELINĘ gal
vą. (116 psl.) PERKŪNINGAS lie
tus... (128 psl.) POTINGINIAI IR 
PUSVEPLIAI vaikai... (119 psl.) 
Kai kurių šių žodžių nėra ir "Da
bartinės lietuvių kalbos žodyne". 
Taigi, Alė Rūta "Į saulėtekį" pra
turtina mūsų kalbą aukštaičių 
tarmės žodyno lobiais.

Džiaugdamiesi rašytojos kal
biniu uoslumu, išradingumu, ne
galime nutylėti jos kalbos ir sky
rybos klaidų. Rašytoja, kaip ir 
daugelis aukštaičių, yra gerokai 
užsikrėtusi slavine įtaka. Pvz.: 
PLETKININKĖ (15 psl.), LELI- 
JAVI (29 psl.), TYKIAI (76 psl.), 
PAVYDNIKAS (166 psl.), ISITĖ- 
MUO (233 psl.), VAGILKA (279 
psl.) yra arba iš slavų kalbų pa
tekę į lietuvių kalbą, arba jie 
yra įgiję slavinęs priesagas. To
dėl rašytojai ateityje vietoje šių 
žodžių patartina vartoti: LIE
ŽUVAUTOJA, LIEŽUVININKĖ, 
LELIJINIAI, TYLIAI, PAVY
DUOLIS, pavydOnas, įsidė
mėjo, VAGILĖ, VAGIŠĖ. Juk 
kartą mes turime atsikratyti sla
vų kalbinio mėšlo!

Nors Alė Rūta "Į saulėtekį" 
yra sukūrusi daug pavyzdinių sa
kinių sintaksės požiūriu, tačiau 
vietomis ji nesusigaudo skyry
boje. Pvz.: "Galėjo Gedrūnei 
įkalbėti tiesą: kad ši atrodė biau • 
riai...' (70 psl.) Kodėl čia pažy
mėtas dvitaškis, taip ir neaiš
ku. Y ra ir daugiau romane tokių 
pažymėtų nepateisinamų skyry
bos ženklų, ypač kabliataškių. 
Kartais, kur būtinai reikalingas 
skirtukas, rašytoja jo nežymi. 
Pvz.: Ir virėja ir kiti (81 psl.) 
Bet atsiduokim Dievo valiai ir 
tiek. Kada dvi vienodos sakinio 
dalys yra sujungtos tuo pačiu 
jungtuku, prieš antrąjį yra žy-

Pirmieji įsigiję dail. C. Janušo paveikslus Philadelphijoje suruoš
toje parodoje. Iš kairės: Br.Buinys, dail. Č. Janušas, N. Mitalienė, T. 
Traunienė, V. Volertas, č, Tamašauskas. V. Gruzdžio nuotrauka

JANUSO PARODA
Philadelphijos lietuvių koloni

joje netrūksta dailės meną mėgs
tančių žmonių, kurie karts nuo 
karto pasikviečia žymesnius mū-

mimas kablelis. Kableliais taip 
pat išskiriame išvadiškai jung
tuku ir sujungtas trumpas žo
džių grupes, pvz.: Pasakysiu 
viską, ir tiek. Todėl ir po "Die
vo valiai... " yra reikalingas kab
lelis. Tokių sintaksinių klaidų 
Rūtos romane yra apsčiai.

Dar norėtųsi atkreipti rašy
tojos dėmesį į pergausu nepil
nųjų gramatikinių formtj varto
jimą. Tiesa, aukštaičiai jjias ne
pilnas formas labai mėgfcta. Ta
čiau nevisuomet jos yra gražios 
ir skambios. Pvz.: "O prfe upės, 
gilumoje pakriaušės, bįivai su
augus, lyg Dievo ausy”! Sakinys 
daug gražiau skambėtų, ' jei būtų 
taip parašytas: "O prie upės 
pakriaušės gilumoje, buvai sau
gus, lyg Dievo ausyje."

Rašytoja taip pat mėgsta aukš
taitiškai vartoti sutrumpintą bend
raties formą. Dialoguose ši for
ma galėtų būti vartojama, bet 
šiaip 
sios 
daug 
apie 
kius.

reikėtų jos vengti. Pilno- 
gramatikinės formos yra 
gražesnės, nekalbant jau 

taisyklingos kalbos porei-

Nors Alė Rūta ir puikiai val
do kalbą, tačiau patartina dar la
biau jai susidomėti mūsų kalbos 
gramatikinių formų tiksliu kūri
mu ir Sintaksės, ypač skiriamųjų 
ženklų taisyklėmis.

PHILADELPHIJOJE
sų dailininkus ir vietos visuome
nei surengia jų darbų parodas.

Anksčiau tokių parodų čia tu
rėjome: Juozo Bagdono, Adomo 
Galdiko, Jadvygos Paukštienės, 
o gruodžio 14 d. buvo surengta 
Česlovo Janušo paroda.

Prabėgo jau 30 metų, kai jis 
kuria paveikslus ir — 25 metai 
nuo pirmosios jo kūrinių apžval
ginės parodos, kurią suorganiza
vo Lietuvių Dailininkų Sąjunga 
Lietuvoje. Tada jo paveikslų įsi
gijo Čiurlionies Galerija, Vytau
to Didžiojo Kultūros Muziejus, 
Ministerių Kabineto Rūmai,Ka
rininkų Ramovė, Kūno Kultūros 
Rūmai ir kitos žymesnės įstai
gos, o taip pat visa eilė žymes
nių žmonių. Dailininkas Č. Ja
nušas - realistas, kiekvienam su
prantamas, jis teisybėje mato 
grožį ir ją tokią atskleidžia žiū
rovui. Mėgiamiausia dailininko 
Č. Janušo kūrybos tema -- van
denys, jūra, žvejų laiveliai, Lie
tuvos peizažai ir k. jų vaizdavi
mams vienodai naudoja tiek alie
jų ir akvarelę.

Dail. Č. Janušas savo kūrybos 
darbų JAV yra nemažai pasklei
dęs pas privačius pirkėjus New 
Yorke ir kitur, o neseniai New 
Yorke surengtoje katalikų dai
lininkų parodoje šv. Luko, d-jos 
laimėjo pirmąją premiją už jū
ros paveikslą.

Surengtoje parodoje Philadel- 
phijoje išstatė 77 paveikslus, jais 
pralenkdamas visas kitas čia tu
rėtas parodas kūrinių gausumu 
ir jų pasirinkimupirkėjųskoniui.

Dail. Č. Janušoteigimu, jisga- 
lįs tuo pat metu net tris sodrias 
parodas surengti, jei jau į turi

Dail. C. Janušo kūrinių paroda Philadelphijoje susilaukė didelio 
lietuviškosios visuomenės susidomėjimo. Nuotraukoje dailininkas su 
keliais parodos lankytojais. Iš kairės: LB Kultūros Tarybos pirm, 
prof. J. Puzinas, dr, V. Maciūnas, ALT S-gos Philadelphijos skyr. 
pirm. J. Česonis ir dail. Č. Janušas. V. Gruzdžio nuotrauka

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Pa re ei Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette G i f t Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas.

Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 
Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

mus kvietimus būtų noras paju
dėti. Iš to aišku, kad dail. Č. 
Janušas kruopščiai dirba ir sa
vo kūriniais ryžtasi išeiti į pla
tesnę lietuvių visuomenę. Linkė
tina jam ko geriausio pasisekimo 
gražiai užsirekomenduojant mū
sų visuomenei savo kūrybos ver
tingais darbais, o taip pat geisti
na, kad ir kitos lietuvių kolonijos 
pasektų philadelphiečių lietuvių 
pavyzdžiu -- sudarant progą jo 
kūrinius matyti.

Parodą suruošė ir globojo ALT 
Sąjungos Philadelphijos skyrius.

J. Bubelis

Vaizdas iš kultūrinės popietės, (vykusios B. ir V. Volertų rezidencijoje Cambridge, N.J., kur daly
vavo. apie 40 asmenų. Rašytojas Paulius Jurkus skaitė paskaitą "Lietuvių santykiai su menu". Popie
tę surengė LB Pietinė N.J. apylinkė. V. Gruzdžio nuotrauka

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE SAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liąuer, Import. from Italy....
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

from France........................................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand.................
5. PORT. SOUTHERN, RHINE Wine.............

5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

6. ST. REMY BRAND. Import.
from France....................................

7. LIEBFRAUMILCH Winc ..’........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th $3.98
5th S .98
5th $ .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IšMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
„SIMPSON’’Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas; —- vietinių ir I 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
66 15 S. VVINCHESTER A VE., CHICAGO 36, B.L. 

Telefonas 925 - 5179
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo !> vai. ryto. 

Kainos- Paltai nuo Š80 iki , . , Kostiumai nuo S85 iki . . .

Kas tik turi gerų 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 aparti!lis. Be to, pardavinėja baldus biznio 

įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE
6211 So. \Vestern Avė., .Mari|uette Parke

Tel. PRospect 8 - 5Š75
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. Vieton 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtai!. nuo 

9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo !) 

vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 

iki 5 vai. atidaryta tik Mnrųnette Pirko krautuvė.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
ORGANIZACUŲ ATSTOVŲ
PASITARIMAS

Sausio 5 d., tuoj po pamaldų, 
organizacijų atstovai prašomi 
atvykti Į Lietuvių salę trumpam 
pasitarimui dėl Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos 20 METŲ 
MIRTIES sukakties paminėjimo.

Minėjimą rengia A.L. Tauti
nės Sąjungos 12-to skyriaus val
dyba, kviesdama dalyvauti ir ki
tas organizacijas.

Minėjimas prasidės sekmadie
nį, sausio 12 d., 10 vai. Naujos 
parapijos bažnyčioje, šeimos už
sakytomis pamaldomis už a.a. 
Antano Smetonos vėlę.

Tuoj po pamaldų, dalyvaujan
čios organizacijos kartu su šeima 
vyks Į Knollwood mauzoliejų.

Viešas akademinis minėjimas 
Įvyks sausio 12 d. po pietų Čiur
lionio Ansamblio namuose. Visi 
kviečiami dalyvauti. Laikas bus 
paskelbtas Dirvoje.

Organizacijos kviečiamos da
lyvauti su vėliavomis.

K.S. Karpius 
ALTS 12 Sk. pirm.

Pirmą kartą 
Clevelande

Naujai perorganizuotas Neo- 
Lithuania orkestras, savo baze 
pasirinkęs Chicagą, jau spėjęs 
labai gražiai pasirodyti Įvairiuo
se didesniuose parengimuose ir 
baliuose, išplėstame ir papildy
tame sąstate pirmą kartą pasi-

rodys Clevelande per KORP! 
NEO-LITHUANIA METINę ŠVEN
TŲ - BALIŲ SAUSIO 11 D. Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Tą dieną, kaip ir kiekvienais 
metais, Clevelando akademinis 
jaunimas, priklausąs gausiam ir 
aktyviai besireiškiančiam neoli
tuanų kolektyvui, ruošiasi ne tik 
iškilmingai atšvęsti savo metinę 
šventę, bet ir priimti Clevelando 
visuomenę jaukiam ir kultūrin
gam pobūviui.

Tikimasi, kad su orkestru at
vyks ir studenčiųneolituanių kvar
tetas. Be to, laukiama atvykstant 
svečių iš Chicagos ir kitų Korp! 
Neo-Lithuania skyrių.

Įėjimas Į balių tik su pakvie
timais. Prie Įėjimo jokie bilietai 
nebus pardavinėjami. Pakvieti
mus dar galima užsisakyti - -pas 
Vacį Vinclovą -- tel. 261-1794, 
pas Vytautą Staškevičių -- tel. 
486-4942 ir valdybos narius bei 
korporantus. Pageidaujama, kad 
svečiai jau iš anksto susigrupuo
tų stalais Po 10 asm.

Žada atvykti ir neolituanių kvartetas...

■ CLEVELANDO ORKESTRAS 
savo koncertų eilėje, šeštadienĮ, 
sausio 4 d. pasirodo su Brahm- 
sui ir Haydnui skirta programa, 
kurioje piano solo atliks jaunas 
amerikiečių pianistas John 
Browning. Koncerto pradžia 8 
vai. 30 min.

Sekmadienį, sausio 5 d., 4 vai. 
p.p. Louis Lane diriguojamas 
orkestras patieks "švenčių pro
gramą" su jaunais solistais, kaip 
Heidi Lehwalder, 13 m. harpis- 
te, Michael Flaksman, 17 m. če- 
listu ir Ruth Ann Kurzbauer, 15 
m. pianiste. Tai pirmasis tų jau
nų muzikų pasirodymas Severan- 
ce Hali koncertuose.

talkininkams ir

GILU ĮSPŪDĮ PALIKĘS VAKARAS
Vysk. Valančiaus Lituanistinės 

Mokyklos 1963 m. tradicinis Ka
lėdų vakaras tiek jauniesiems 
moksleiviams, tiek jų tėvams, 
mokytojams,
gausiai susirinkusiems svečiams 
leido išsinešti įspūdį, stiprinant} 
viltis ir teikianti pasididžiavimą.

Ypatingose sąlygose vykdomas 
lituanistinio auklėjimo darbas 
nėra nei lengvas nei dėkingas. 
Tačiau smagu, kada atsiranda pro 
gų tą darbą ir jo vaisius parodyti 
visuomenei, kartu Įrodant, kad tai 
nėra saujelės optimistų ar šiaip 
sau entuziastų užsispyrimo rei
kalas, o rimtas ir kruopštus 
vykdymas tos lietuvybės išlaiky
mo misijos, apie kurią dažnai 
girdime patetiškai kalbant.

Vysk. Valančiaus lit. mokyklos 
Kalėdų eglutės vakaras nesiekė 
parodyti stebuklų. To niekas ir 
nereikalauja. Tačiau skoninga 
programa, ypatingu susiklausy
mu pravesta, leido scenoje jau
niesiems pasirodyti jų laimėji
mais lietuviškojo žodžio, dainos 
ir muzikos srityse.

Programa, svarbiausia, nebu
vo ištęsta ir nepaskendo moky
tojų "pasirodymuose", o buvo 
vientisa, daili vienos mokyklinės 
šeimos sceninė pynė. Tiek dekla
macijos, tiek dainos ir vaidi
nimas sekė viens kitą ne vargi
nančiai ir Įpareigojančiai, bet su 
entuziazmu ir Įsijautimu.

Šios mokyklos parengime iš- 
keltinas mokinių choro pasiro
dymas, kuris muz. A. Mikulskio 
vadovybėje rodo džiuginančių. 
duomenų. Tai nebe unisonu "iš
spaudžiamos" dainelės, o jau 
daugiabalsio, muzikinio lavini
mosi ir lietuviškos dainos pamė
gimo apjungto jaunųjų choro pir
mieji daigai.

Nuo mokyklos vadovybės ir 
mokytojų iki visų pasisekusio 
parengimo uolių ir nepailstančių 
talkininkių ir talkininkų su pro
gramos dalyviais imtinai susi
daro ilgokas sąrašas, kuriems 
tenka Clevelando visuomenės nuo
širdi padėka. Visi jie atidavė 
savo duoklę ir visi jie kartu su 
savo darbo liudininkais tą vaka
rą pajuto, kacl darbas ir rūpes
tis nebuvo beprasmis. Šioje lie
tuviško darbo srityje matyti džiu
gius rezultatus yra gražiausia do
vana ir geriausias atpildas. Joks 
Kalėdų Senelis (ŠĮ vakarą P. Ma
želio asmeny) negalėtų atnešti 
lietuvių visuomenei Įspūdinges
nės ir gražesnės dovanos.

■ ŠV. KAZIMIERO LITUANIS
TINĖ MOKYKLA tradicinę moki
nių Kalėdų eglutę rengia šį sek
madienį, sausio 5 d., 3 vai. p.p. 
Naujosios parapijos salėje. Įdo
mioje programoje mokiniai pa
rodys savo pažangą ir sugebė
jimus, kad neapvilti Kalėdų se-

Pirmą kartą Clevelande gros padidintame sąstate neolituanų orkestras

nelio, atvykstančio gausiomis do
vanomis.

Bus suvaidintas Vacio Kava
liūno parašytas vaizdelis ir gra
žios dekoracijos primins palik
tą Lietuvą.

Tėvų komitetas kviečia Cleve-. 
lando lietuvius gausiai atsilankyti 
į parengimą, kur graži programa 
žavės jaunimą ir vyresniuosius 
ir prie puikiai paruoštų vaišių 
stalų bus galima atsigaivinti.

■ JURGIS BALTRUKONIS, ži
nomos Clevelando senosios kar
tos veikėjos Antaninos Baltruko- 
nienės sūnis, mirė Chicagoje ir 
buvo palaidotas Clevelando Kal
varijos kailinėse sausio 2 d. Be 
žmonos Nei! 
Julia Rast,Vii 
Elena Schrjider ir Alvina Bal
trukonytė. /'

Motinos ^Antaninos Baltruko- 
nienės pagleidavimu, velionies 
kūnas buvo atvežtas iš Chicagos 
Į Clevelandą, kur lydimas gau
saus būrio šeimos narių,giminiu 
ir artimųjų, buvo palaidotas 
Della Jakubs & Son laidotuvių 
namų rūpesčiu ir globa.

>11, jo liūdi seserys 
įienė iš Baltimorės,

Msgr. Albert J. Murphy

MIRĖ NCWC VEDĖJAS MSGR.
A.J. MURPHY

Gal daugelis jau bus užmiršę 
tų keturių raidžių reikšmę. Tai 
inicialai katalikų ęrganizacijos. 
daugeliui pagelbėjusios iš trem
ties atvykti j Ameriką.

Gruodžio 26 d., leukemijos pa
kirstas, mirė prelatas Albert J. 
Murphy, sulaukęs 67 metų am
žiaus. Jis ilgą laiką vadovavo 
NCWC, kol paskutiniai tremti
niai atvyko į Ameriką, Clevelan
de ir šiaurinėje Ohio srityje, bū
damas Clevelando diocezijos 
vyskupijos aukštesniųjų parei
gūnų tarpe. 1950 metais prel. 
Murphy buvo paskirtas šv. Ig
nacijaus parapijos kelbonu.

Clevelande gimęs ir čia bai
gęs seminariją, toliau mokslus 
tęsti buvo pe'rsikėlęs Į Washing- 
toną, kur Įsigijo daktaratą. Ten 
porą metų darbavosi Katalikų 
Labdaros ir Karo Nukentėjusių 
Šelpimo tarnyboje, 1939 metais 
grĮžo J Clevelandą. Jam buvo pa
vesta vadovauti National Catholic 
VVelfare organizacijai.

Kadangi lietuviai daugumoje 
katalikai ir greičiausia tremti
nius Įleisdavo Į Ameriką su 
NCWC liūdymais, kai tik surink
davau dešimtĮ-kitą lietuvių pra
šymų, vykdavau pas msgr. Mur
phy, prašydamas Įjungti juos i 
N'CWC sąrašus, Tuometu jisapie 
lietuvius mažai ką žinojo, todėl 
reikėjo Įtikinti, kad NCWC lietu
vių atkvietimu Į Clevelandą Įsi- 
gys daugiau naujų narių parapi
joms, kas tikrumoje ir įvyko.

Jo rūpesčiu, Į Clevelandą at
kviesta įvairių tautybių tremti
nių virš 10,000. Ne visi Clevelan
de apsistojo, bet dauguma čia li
ko.

K.S. Karpius

VIRŠUJE: Vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos Clevelande 
mokiniai su dirigentu muz. Alf. 
Mikulskiu išpildęs programą ka
lėdinės eglutės vakare.

V. Pliodžinsko nuotrauka

■ PIANISTAS ANDRIUS KU
PREVIČIUS, violončelistas Er- 
nest Silberstein ir smuikininkas 
James Bareet, antradienį, sau
sio 7 d. 8:30 vai. vak. dalyvaus 
kamerinės muzikos koncerte, ku
ris įvyks Cleveland Music School 
Settlement. Programoje Schu- 
berto ir Beethoveno kūriniai.

GAUTA PADĖKA

Vokietijos Krašto Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kurios 
žinioje yra Lietuvių Vasario 16 
gimnazija ir tos gimnazijos di
rektorius kun. Br. Liubinas, Nau
jų 1964 Metų proga siunčia ge
riausius linkėjimus ir padėką 
5 ir 53 būrelio nariams rėmė
jams už Vasario 16 gimnazijos 
taip gražų rėmimą:

V. Apaniui, St. Astrauskui, J. 
Augustinavičiui, L. Baniui, VI. 
Blinstrubui, dr. H. Brazaičiui, 
inž. V. Brizgiu:, Pr. Butkuvie
nei, E. Čapui, inž. Civinskui, 
J. Cituliui, J. čiuberkiui, P. 
Dabrilai, J. Daugėlai, N. Gai- 
džiūnienei, A. Garmui, dr. V. 
Gruzdžiui, Z, Gobiui, K. Kara
liui, Pr. Karaliui, J. Krištolai
čiui, V. Kasakaičiui, St. Lazdi
niui, F. Mackui, P. Milašiui, 
dr. V, Mauručiui, dr. A. Mar
iui, ,J. Miglinui, inž. A. Nas- 
vyčiui, J. Nasvyčiui, St. Nas- 
vyčiui, V, Orintui, B. Paulio- 
niui, J. Palukaičiui, J. Raste- 
niui, Sofijai Smetonienei, J. 
Smetonai, A. Sandargienei, V. 
Šenbergui, V. Stuogiui, inž. Br. 
Veitui, inž. R. Veitui.

Kaip 5 ir 53 būrelių vadovui. 
man labai malonu minėtą pa
dėką gerbiamiems būrelio na
riams Dirvai tarpininkaujant 
perduoti. Kartu reiškiu ir nuo 
savęs didelę padėką būrelio na-

■ CLEVELANDO MENO MU
ZIEJUJE vyksta Įdomi dailės 
darbų paroda, kurioj atsispindi 
šių dienų erdvės užkariavimo 
idėjos. Spalvomis, skulptūromis 
ir raižiniais tomis temomis reiš
kiasi dailininkai James Brooks, 
Joseph Albers, Allsworth Kelly, 
Alex Calder ir Le Bontecou.

Toji paroda vyksta 26 gale
rijoje ir tęsis iki sausio 19 d.

riams-rėmėjams už labai sklan-. 
dų bendradarbiavimą per šiuos 
1963 metus. Prašau gerbiamus 
narius rėmėjus priimti ir mano 
geriausius linkėjimus 1964 me
tams.

Per 1963 metus mūsų būrelis 
yra pasiuntęs Vasario 16 gim
nazijai 500 dolerių.

5 ir 53 narių-rėmėjų būrelio 
vadovas Steponas Nasvytis

• Baliu-koncertu ir kito
kiu pramogų bei parengimų 
rengėju dėmesiui.

Vincas Apanitis, greta vi
sų kitų sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa
talpose. Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgti! f 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

Kreiptis: 382-1606
503 Richmond Rd. 

Riehmond Hts., Ohio

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Muz. Juozo Bertulio gaidos su 
Advento giesmėm mišriam cho
rui kaina 40 centų. Kalėdų 
Giesmės -- vienam, trim bal
sam, vyrų ar mišriam chorui 
-- 75 centai.

Lietuvio Siekiai -- vyrų cho
rui ir fortepijonui -- 35 centai.

Leidiniai sukrauti ir parduo
dami J. Karvelio prekybos na
muose Chicagoje.

skaityk ir platink dirvą

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakulis & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsarnuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIESUETUVIŲ LAIKRAŠTIS
EAST CHICAGOS SKYRIAUS 
PENKMEČIO MINĖJIMAS

ALTS East Chicagos skyrius 
ruošia savo penkerių metų sukak
ties minėjimą ir pobūvį 1964 m. 
sausio 11 d.

Minėjimo pradžia 6 vai. vaka
ro. Meninę dalį atliks solistė Na
talija Aukštuolienė, akompania
torius Antanas Rimkus, aktorė 
Eglė Vilutienė. Programos ve
dėjas Jonas Rimkūnas. Toliau -- 
vakarienė ir šokiai.

Įėjimas porai $3.00, pavie
niams $2.00, moksleiviams $1.00. 
Dėl rezervacijos Į pobūvį prašo
ma skambinti EXport 7-9487 E. 
Chicago, Ind., ligi 1964 m. sau
sio 6 d, {skaitytinai.

* LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS FONDUI atsiųsta per J. 
Bagdanskį, iš East Chicagos 162 
dol. Iš atskirų asmenų 40 dol. 
Viso 202 dol.

Aukotojų tarpe yra:Kazimie
ras Pocius 50 dol. Po 15 dol au
kojo: S. Kalvaitis, T. Meškaus
kas. Po 10: J. Bagdanskis, V. 
Aukštuolis. Po 5 dol: S. Juodakis 
K. Domarkas, S. Stulpinas, J. 
Rimkūnas, S, Juodvalkis, K.Čiu- 
rinskas. Kiti po mažiau. ALT 
S-gos East Chicagos skyrius pa
skyrė 20 dol. auką.

* ALT S-GOS RICHMONDHILL 
SKYRIUS ruošia Užgavėnių pobū
vį, kuris įvyks 1964 m. vasario 
1 dieną, Show Boat salėje, 814 
Jamaica Avė., Woodhavene, N.Y. 
Skyriaus valdybą sudaro: pirm. 
Jurgis Sirusas, sekr. Stella Ab- 
raitienė ir ižd. Petras Paproc- 
kas.

* RAŠYTOJO VINCO RAMONO 
ROMANAS Dulkės raudonam sau
lėlydyj neužilgo pasirodys latvių 
kalba. Vertimą turi paruošęs ra
šytojas Em. Skujenieks. Romaną 
išleisti ruošiasi A. Sėlzemnieks 
leidykla Minneapolyje. Tai tas 
pats knygų leidėjas, savo laiku 
Vokietijoje išleidęs latviškame 
vertime V. Ramono Kryžius.

DAILININKŲ DĖMESIUI

Viena Pietų Amerikos valsty
bė yra prašiusi parūpinti jai lie
tuvių dailininkų meno parodų ka
talogų. Dailininkai, kurie dar tu
ri savo kūrinių buvusių parodų 
katalogų, malonėkite artimiausiu 
laiku bent po vieną egzempliorių 
atsiųsti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street, New York, 
N.Y. 10024

UŽSIREGISTRAVO ŠOKIŲ 
GRUPĖS

Dalyvauti Lietuvių Dienos me
ninėje programoje Pasaulinės 
Parodos metu užsiregistravo 
šios Tautinių Šokių grupės:

Hartfordo ir New Britain, va
dovė K. Marijošienė: Detroito 
"Šilainė", vad. G. Gobienė; Wor- 
cesterio, vad. S, Staškaitė; Mon- 
trealio, vad. J. Piečaitis; Ro- 
chesterio, vad. J. Reginienė; 
Bostono, vad. O. Ivaškienė, Ha
miltono, "Gyvataras", vad. G. 
Breichmanienė: Los Angeles, 
vad. O, Razutienė, Chicagos 
Aukšt. L. Mokyklos II gr. vad. 
I. Smieliauskienė, Baltimorės, 
vad. B. Brazauskas; Chicagos 
"Ateities", vad. Br. Shotas; Chi
cagos Šaulių Klubas, vad. K, Ule
vičius; Toronto "Gintaras", vad. 
Vyt. Turūta; New llaven "Vijur
kas", vad. L. Mikalavičifltė; Phi- 
ladelphios "Žilvinas", vad. J. 
Bendžiūtė, New Yorko, vad. Ma
tulaitienė.

New Yorko tautinių šoklų grupės šokėjai šoka "Lenciūgėlį".
G. Peniko nuotrauka

♦ DIRVOS REDAKCIJA gavo 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Centro valdybos laišką su pra
šymu paskelbti tos S-gos Chica
gos Skyriaus pro memorią J.E. 
Vyskupui V. Brizgiui.

Laiške ir pro memorijoje di
deliu vilniečių jautrumu bando
ma Įtikinti Mashingtono Bazili
koje statomos koplyčios iniciato
rius, kad tos koplyčios pavadini
mas būtų pakeistas Į Aušros Var
tų Gailest. Dievo Motinos vardą. 
Be to, motyvai, privertę pro me
morią paskelbti viešai kilo ap
gailestaujant, kad tuo reikalu siųs ■ 
tą delegaciją vysk. V. Brizgys 
atsisakęs priimti.

Tokiu atveju sunku tikėtis, kad 
vilniečių prašymas susilauktų 
teigiamesnių pasėkų, paskelbus jį 
spaudoje.

♦ ARGENTINOS LIET. BEND
RUOMENE Buenos Aires Lietu
vių salėje surengė Tautos Šven
tės minėjimą. Apie šventės reikš- 
mę kalbėjo A. Petraitis, A. Bal
čiūnas, J. Padvalskis, Kūrėjas- 
Savanoris J. Kanapinskas, o Ant. 
Kevėža, skaitė poeziją. Savano
riui J. Kanapinskui -- Prano Ei
mučio gretų draugui, buvo kelia
mos ovacijos, pasakojant jaut
rius atsiminimus, kaip jie pirmu
tiniai 17 savanorių kartu su Ei
mučiu, išėjo į Nepriklausomybės 
kovas!

Toliau Rambyno Ansamblis gra - 
žiai pašoko keletą tautiškų šo
kių. Gaila kad tokioje Tautos 
šventėje buvo mažai žmonių, o 
taipogi nebuvo pakviesta nei vie
tinių nei draugingų pavergtų tau
tų atstovų.

NEW YORK
* ALT S-gos I SKYRIAUS SU 

KVIESTAME SUSIRINKIME,gruo
džio 14 d., apie gruodžio 17-tos 
perversmą kalbėjo jaunas isto
rikas Algirdas Budreckis, o apie 
1863 m. sukilimą LNT pirm. dr. 
prof. Br. Nemickas. Paskaitos 
buvo paruoštos dideliu kruopš
tumu ir, daugelio nuomone, ver
tos platesnės visuomenės dė
mesio.

Klausytojams patiko Algirdo 
Budreckio rodomas susidomėji
mas gruodžio Įvykiais,odr. prof. 
Nemicko paskaita savo Įdomia 
idėja ir jos išryškinimu rodė 
paskaitininko sugebėjimą istori
nę temą padaryti aktualią savo 
išvadomis ir mintyjimu.

įspūdingai savo atsiminimus 
pasakojo mjr. Leonas Virbickas, 
buvęs min. pirm. Aug. Voldema
ro adjutantas bei bičiulis. Jo kal
ba kė>ė visuotiną susidomėjimą.

ALT S-gos I sk. pirm. Jurgis 
Kiaunė pirmininkavo minėjimui, 
ir jam teko progos iš savo pusės 
pridurti Įdomių pastabų apie 1863 
m. sukilimą.

I šį minėjimą atvyko S-gos 
pirm. Vyt. Abraitis ir kiti cent
ro valdybos nariai.

VVINDSOR

IŠVYKO TAUTINIAI 
SUSIPRATUSI ŠEIMA

Windsoro apylinkės lietuviai 
neteko tolerantingos ir tautiniai 
susipratusios Adomo ir Eugeni
jos Butavičių šeimos. Eugenija 
Butavičienė buvo tris metus iš 
eilės Windsoro apylinkės valdy
bos pirmininke. Būdama toleran
tinga, sugebėjo į VVindsoro apy
linkę suburti visų įsitikinimų bei 
religijų lietuvius. Windsoras, kad 
ir maža kolonija, galėjo džiaug
tis turėdamas chorą, tautinių šo-

Akademinio Skautų Sąjūdžio Los Angeles skyriaus nariai gruodžio 15 d. dalyvavę metinėje sueigoje
Tautiniuose Namuose. L. Kančausko nuotrauka

kių grupę ir didžiuotis kultūri
niais parengimais

Jų namai buvo visų susibūri
mo vieta. Kilus sumanymui pirk
ti lietuvių katalikų bažnyčią A. E, 
Butavičiai prisidėjo kaip pirmie
ji iniciatoriai. Dėka visų vienin
go darbo ir jų iniciatyvos, Wind- 
soro lietuviai didžiuosis turėda
mi nuosavą bažnyčią.

Butavičiai persikelia nuolati
niam apsigyvenimui Į Detroitą. 
Išleistuvės įvyko gruodžio mėn. 
7 d. M. ir J. Kižių rezidenci
joje. Susirinko gražus būrelis 
draugų ir giminių. Buvo pasa
kyta atsisveikinimo kąlbų, pa
dainuota ilgiausių metų; ir įteikta 
dovana nuo apylinkės!.' lietuvių. 
Tikime, kad jie Įsijungs ir į 
Detroito lietuvių gyvenimą, (d)

CHICAGO v■■ ' r

KUR AUKOTI

Jeigu BALFo aukų rinkėjas 
Jūsų neaplankė, skelbiame vie
tas, kur galite nunešti aukas ir 
gauti pakvitavimą. Arba skam
binkite nurodytais telefonais ir 
aukos bus atsiimtos iš namų.

Marquette Parkas: Balfo va
jaus centrinė raštinė -- A. Kai
rio Real Estate, 2501 W. 69 St. 
telefonas HE 6-5151.

Gaige Parkas: 5202 So. Fair- 
field Avė., telefonas 776-0211, 
kun. dr. Gureckas — Balfo Va
jaus Reikalų Vedėjas.

Brighton Parkas: 4525So. Rock 
well Avė. telef. Y A 7-0619, p. F. 
Sereičikas -- skyriaus pirminin
kas.

Bridgeportas: 3321 So. Halsted 
St., tel. CL 4-5685, Stasė Semė
nienė, Daina.

West Side: 2209 So. Bell Avė. 
Tel. VI 7-6274, Zion Evangelikų 
Lietuvių Parapija, kun. Jonas 
Pauperas.

18-ji Kolonija: 1810 So. Halsted 
St., tel. HA 1-9281 Lietuvių Res
toranas, Karolis Cicėnas.

North Side: 6407 Oakley, tel. 
AM 2-1104, E. Morkūnienė, sky
riaus pirmininkė.

Cicero: 1611 So. 49 Avė., Ci- 
certo, tel. TO 3-3146, Juozas 
Arštikys.

Town of Lake: 4610 So. Wood 
St., tel. YA 7-3953, Litvinas.

Roselandas: 10554 So. Indiana, 
tel. WA 8-8773,Otonas Kapteinis, 
skyriaus iždininkas.

* DAIL. J. RAČKAUS darbų 
paroda atidaroma šį šeštadienį 
(sausio 4 d.) 7:30 v.v. Čiurlionio 
Galerijoje, Jaunimo Centre,Chi
cagoje. Dr. Vytautas Kavolis, pro 
fesoriaująs Defiance Kolegijoje 
Ohio, skaitys paskaitą "Sociolo
ginė meninio stiliaus samprata".

Dail. J. Račkus, kuris šiuo me
tu gyvena Clarksone, Kanadoje, 
žada dalyvauti parodos atidary
me.

Paroda tęsis iki sausio 12 die
nos. Lankymo valandos: savait
galiais 11-9, o darbo dienomis nuo 
7 iki 9 v.v. Parodos ruošėju yra 
Šviesos-Santaros Kolegijos Chi
cagos skyrius neseniai suruošęs 
sėkmingai praėjusią dail. Prano 
Gailiaus iš Paryžiaus parodą, o 
kiek seniau dail. Vytauto O. Vir- 
kau ir Audronės Skuodaitės.

PITTSBURGH
KALĖDOS LIETUVIŲ 
KAMBARYJE

Kaip ir kasmet, taip ir šiais 
metais gruodžio mėn. 13 d. Lie
tuvių Kambarys Pittsburgho Uni
versitete buvo Pittsburgho darbš
čiųjų moterų rankomis meniškai 
papuoštas Kalėdų švenčių proga. 
Po skanių vaišių ir kalėdinės pro
gramos Universiteto dvyliktame 
aukšte, visi susirinkusieji Įvai
rių tautinių kambariu atstovai

subruzdo savuosius kambarius 
kaip įmanydami kuo gražiausiai 
papuošti. Lietuviškasis kamba
rys susilaukė gražiausiųkompli- 
mentų ir pagyrimų. Gražiai nuau
gusi eglutė pasipuošė ornamen
tais, natūralia ir margomis spal
vomis išsiskirdama iš visų kitų 
tautinių kambarių, kiekvieną lan
kytoją pradžiugino ir nustebino.

Dėka Gert. Dargienės irNellie 
Katkus-Evans iniciatyvos, Pitts
burgho SLA 73 moterų kuopa pa
gamino šiaudinius ornamentus. 
Lietuvių kambarys svetimtau
čiams taip patiko, kad klausi
mams apie Lietuvą beveik nebu
vo galo.

F. Spingienė

BOSTON

SUSIPRATĘ BALSUOTOJAI

Gruodžio mėnesio 19 d. Bos
tono Liet. Pil. Dr-ja išsirinko 
savo valdomuosius organus. Rei
kia pažymėti, kad Dr-ja labai 
gražiai veikia, stipri ekonomiš
kai, o jos turtas siekia netoli 
pusės milijono dolerių. Todėl 
ir natūralu, kad tokiam ūkiui 
administruoti reikia prityrusių 
asmenų, Įvykę rinkimai parodė 
aukštą balsuotojų supratimą -- 
atiduoti balsus už geriausius!

Jau anksčiau Dirvoje buvo pri
siminta, kad reikėtų Įvesti naujų 
jėgų ir draugijos direktoriatan. 
Ši kartą balsuotojai taip ir su
tarė. Išrinko du visai naujus, 
gabius visuomenininkus ir admi 
nistratorius. Išrinko asmenis ku
rie jau gerai žinomi Bostono 
organizuotai visuomenei - tai 
Antaną Matjošką ir Justiną Vai
čaitį. Be jų, direktoriais iš
rinkta Ona Ivaškienė, adv. A. 
Young, S. Kontautas, A. Namas- 
ky, Lubinas.

Pirmininku išrinktas antrai 
kadencijai adv. J. Grigalius, žy
mus veikėjas ir politikas Bosto
ne. Vicepirm. Drevinskas. Jo 
labai rimtu konkurentu pasiro
dė pirmą kartą statęs savo kan
didatūrą Juozas Kapočius. Tai 
visai rimtas kandidatas {draugi
jos vicepirmininkus! Sekretorius 
Neviera, ižd. Kasper. fin. sekr. 
Vytautas Stelmokas. Kontrolės 
komisijon išrinkta Baika, Jaku
tis, Druzdis.

Prie Lietuvių Fondo sudaryta informacinė talka. Nuotraukoje jos 
nariai su LF valdybos pirmininku T. Blinstrubu ir sekr. J. Vaičiūnu 
vieno pasitarimo metu. Sėdi iš kairės: St. Daunys, T. Blinstrubas, J. 
Vaičiūnas. Stovi: VI. Butėnas, Al. Baronas, V. Kačinskas ir Alb. 
Valentinas. Nuotraukoje trūksta J. Vaidelio ir V, Račkausko.

V. Noreikos nuotrauka

Šiais metais naujojo reikalų 
vedėjo Prano Mučinsko iniciaty
va, pirmojo aukšto salė gražiai 
išpuošta ir puikia Kalėdų eglu
te.

AUKOS KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
PROGA

Bostono Žalgirio tunto skautai 
Kalėdų proga, paaukojo 62 dol. 
kurie bus pasiųsti Vasario 16 d. 
gimnazijoms skautams Vokieti
joje.

* NEMUNO UOSTO GLOBĖ
JŲ DIREKCIJA vasario mėn. 8 
dieną ruošia Tautinės S-gos na
muose Užgavėnių blynus.

I šį jūrinės šeimos suėjimą 
kviečiami jūrų skautai, vadovai, 
rėmėjai ir tėvai.

Svečių tarpe numatoma turėti 
aukštų jūrų skautų pareigūnų.

IR VĖL 3 ŠIMTINĖS

Lietuvių Fondui, Bostone, la
bai išlengva, bet vis kas savai
tę atsiranda po keletą aukotojų. 
Pereitą savaitę po šimtinę pa
klojo: Aleksandras Lapšys, Vy
tautas Izbickas ir L. Bendruo
menės Bostono apylinkė.

Chicagos neolituanai gruodžio 20 d. dalyvavę sueigoje V. Krump
lio namuose, kurioje Ramunė Jurkūnaitė kalbėjo apie 1863 metų su
kilimą Lietuvoje. Vėliau diskusijose buvo paliesta Lietuvos partiza
nų veikla II Pas. kare ir Vliko darbai. Po to buvo išpildytas mažas 
vaidinimėlis, sukurtas V. Cijunėlio ir V. Krumplio. Nuotraukojegru- 
pė sueigos dalyvių. Sėdi iš kairės: Aldona Malinauskaitė, Birutė Sed- 
leckaitė, Gražina Gaigalaitė, Lucija Virpšaitė, pirm. Valentinas 
Krumplis, Valeras Cijunėlis ir AlgisJurkūnas. R.Staniūno nuotrauka

DETROIT

DUOKIME ŽODĮ ANTRAM 
KAIMUI

Chicagoje per šešis Antro Kai
mo pasirodymus salė buvusi, kaip 
rašė Draugas, prikimšta. Reikia 
laukti, jog ir Detroito visuomenė 
yra pasiilgusi linksmesnio teat
rinio žanro ir jį matysime sau
sio 11 d. 7 vai. 30 min. p.p. Lie
tuvių Namuose.

Antras Kaimas apie save sako 
taip: "mes nenorime nieko pašiep
ti ar išjuokti, mes paprastai ta
riant, tenorime pasijuokti iš sa
vęs (reiškia ir iš Jūsų, Tautie
ti)". Kartais su juoku galima dau 
giau laimėti negulabai rimtai pa
mokslaujant.

Antro Kaimo pastangos yra 
vertos visuomenės dėmesio ir 
paskatinimo naujo žanro teatro 
veikloje.

Patartina pasirūpinti bilietais 
iš anksto, įsigyjant pas J. Šos- 
taką, telef. TO-9-1271 ir Nerin
gos krautuvėje. Įėjimas 2 ir 3 
dol. A.M.

IEŠKOMI
DESKIS SAM ir jo sūnus Rei- 

mondas, gyvenę Chicagos apylin
kėje.

DURBROCK Otto (mirusios) 
giminės ar pažįstami.

DŽIOVENIS Jonas, gyvenęs 14 
Avė., Kenosha, Wis.

FABIJONAS Antanas, Jono sū
nus, iš Varnių par. Nevardėnų 
kaimo, atvykęs Į Chicagą 1914 m.

KLEVICKAS - SIMOKAT Ger
trūda iš Alytaus.

MAIGYS Alfonsas, Adomo sū
nus.

MAŽEIKA Ignas, Juozapo sū
nus iš Baltininkų kaimo.

PETRONIS Bronislava, Kazi
miero duktė.

RIMKIENE - ŠAKURSKAITĖ 
Ona, gimus apie 1886.

SLAVINSKAI Petras ar Povi
las, gyvenę Chicagoje prieš II 
karą.

STADALNINKAS Jonas, kilęs 
iš Suvalkijos, mokytojavęs Ge
gužinėje.

VILKELIS-VILKEVIČIUS Ma
rijonas, inžinierius, kilęs iš Tra* 
kų apsk., Žąslių valsčiaus, Ge
gužinės kaimo.

ŽAUGAITĖ - PAULAUSKIE
NĖ, Prano duktė, iš Telšių aps., 
Smiglių kaimo, atvykus į Chica
gą 1912 m.

ZENIES (Zenkus) Antanas iš 
Balbieriškio.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti.

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, 6147 So. Artesian 
Avė., Chicago 29, Illinois, 
telef: REpublic 7-8334.

ATITAISYMAS

Straipsnyje ” 25 metai be
Kastanto Glinskio" (Dirva 142 
nr.) Įvyko maž)hė korektūros 
klaidelė. Sakinyje "Suformavus 
nuolatinę ......... Valst. Teatre
iki 1927 m. su pertrauka" Turi 
būti iki 1937 m.

Pats skaityk ir kitus
ragink prenumeruoti 

DIRVA
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