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VIETNAMO ATIDAVIMAS ?
Praeitą savaitę buvo daug kal

bama ir rašoma apie JAV poli
tikos Vietname pasikeitimą. Anot 
New YorkTimes, tam tikri sluoks
niai administracijoje, jų tarpe ir 
visi karinių štabų viršininkai bei 
ambasadorius Saigone gen. Max- 
well Taylor spaudžia prezidentą 
imtis griežtesnių žygių, Įtikini
mui pietinių ir šiaurinių vietna
miečių bei Maskvos su Pekinu, 
kad JAV nėra nusistačiusios už
leisti savo pozicijų pietryčių Azi
joje. Viena iš tokių Įrodomų prie
monių būtų karo veiksmų perkė
limas Į šiaurinio Vietnamo teri
toriją. Aišku, kad tai yra susiję 
su tam tikra rizika. Kas būtų 
tuo atveju, jei Siaurinis Vietna
mas ir eventualiai Raudonoji Ki
nija pasiųstų savo kariuomenę Į 
PietinĮ Vietnamą. Galbūt tada 
reikėtų pasiųsti ir JAV kariuo
menę. Platūs karo veiksmai ta
me pasaulio kampe būtų vargiai 
suprantami pačiose JAV ir jiebe 
abejo sukeltų didelio nepasiten
kinimo.

Turėdamas galvoje žmonių nuo
taikas, prezidentas Johnsonas 
prieš porą mėnesių priešrinkimi
nės kampanijos metu štai kaipby- 
lojo Manchesteryje, N.H.: "Aš 
noriu būti labai atsargus ir rū
pestingas ir panaudoti bombas tik 
kaip paskutinę išeitĮ, nes tai gali 
Įvelti Į karą Amerkos vaikinus 
Azijoje su 700 milijonais ki
niečių... Mes neisime šiaurėn ir 
mes neisime Į pietus; mes toliau 
stengsimės Įtikinti juos (pietinius 
vietnamiečius) r kad savo laisvę 
jie gelbėtų savais vyrais".

Tokia nelabai sklandžiai išdės
tyta politika gal ir tiko prieš
rinkiminiu laikotarpiu. Prezi
dentas Wilsonas žadėjo savo vai
kinų nesiųsti Į Europą pirmajam 
pasauliniam karui prasidėjus; 
prezidentas F.D. Rooseveltas — 
antrajam. Nei pirmasis, nei ant
rasis savo pažadų nesilaikė, nes 
manė, kad JAV dalyvavimas kare 
sutinka su tautiniais interesais. 
Eventualiai savo nuomonę galėtų 
pakeisti ir prezidentas Johnso
nas. Faktinai to ir buvo tikimasi.

Lapkričio 22 d. Chicagos lietuviai iškilmingai paminėjo Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventę. Vir
šuje gen. P. Plečhavičius kalbi prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo. Apačioje: grupė dalyvių 
prie paminklo iškilmių metu. V. A. Račkausko nuotrauka

VYTAUTAS MESKAUSKAS
Tačiau pats prezidentas padarė 
galą tokiom spekuliacijom, pa
reikšdamas praeitą šeštadienĮ, 
kad visi "dramatiško sprendimo" 
lūkesčiai yra nepagrĮsti.

Tačiau atsisakymas imtis ko
kios nors iniciatyvos, deja, ne
sustabdo Įvykių raidos pačiame 
Vietname. O ji kasdiena blogė
ja. Apie ją jau esame daug kar
tų rašę šioje vietoje. Dabar tik 
galima konstatuoti, kad gyvenimo 
Įvykiai pralenkė pačius pesimis
tiškiausius prognozus.

Spaudoje jau pasirodė sampro
tavimų, kad jei patys vietna
miečiai nenori laisvės, tai jiems 
negalės jos suteikti ir amerikie
čiai. Tokios pažiūros vis daugiau 
ir daugiau plinta. Atrodo, kad jo
mis norima pagrĮsti eventualų 
JAV pasitraukimą iš pietinio Viet
namo, kas greitai privestų prie 
Kinijos Įsigalėjimo visoje Azijo
je.

Iš tikro gi, vietnamiečiams 
kaip ir kitom pavergtom ar gra- 
sinamom tautom, bet kokĮ norą 
priešintis komunistams atėmė ne 
kas kitas,kaipWashingtonopoliti
ka. Jei amerikiečiai nori laikytis 
Vietname tik iki paskutinio viet
namiečio, vietnamiečiams nėra 
jokio intereso kovoti. Kovoti 
jiems būtų interesasjei JAV ne
bijotų pavartoti visos savo galy
bės. Jei JAV leidžia nebaudžia
mai Siaurinio Vietnamo komunis
tiniam režimui siųsti partizanus 
ir ginklus Į pietinio Vietnamo te
ritoriją, jos tuo pačiu pakerta ir 
Pietinio Vietnamo vyriausybės 
bei gyventojų moralę.

Maža to, neryžtingumas ir bai
mė tik paskatina komunistinę Ki
niją kalbėti vis griežčiau ir griež
čiau. Ji skatina blefuoti iki to
kio laipsnio, kada JAV bet koks 
griežtesnis žygis iš tikro prives 
Pekiną kovoti iki galo ar "nustoti 
savo veido".

Ir viskas tai vyksta tuo metu, 
kai JAV iš tikro gali panaudoti 
savo jėgą, visos Pietryčių Azi

jos išgelbėjimui. Paprastai gerai 
informuotas Chicago Daily New$ 
Tolimųjų Rytų korespondentas 
Keyes Beech praneša iš Hong- 
Kongo, kad ten štai kaip Įvertina
ma visa būklė;

Jei JAV nutartų praplėsti karo 
veiksmus Į šiaurini Vietnamą, jos 
turėtų skaitytis ir su Raudono
sios Kinijos Įsikišimu. Bet tuoat 
veju reikia skaitytis ir su tokia 
galimybe, kad ko gero gali Įsi
kišti ir Sovietų Sąjunga. Tačiau 
nei Raudonoji Kinija, nei Sovietų 
Sąjunga dar nėra padariusios for| 
malaus Įsipareigojimo ginklais 
paremti Siaurinio Vietnamo re< 
žimą. O tai reiškia, kad nei Pe< 
kinas nei Maskva nenori Įsiveli 
Į karą dėl Pietinio Vietnamo. O 
jei taip, JAV turi galimybę, grą- 
sinant pavartoti savo jėgą, su
stabdyti komunistinę infiltraciją Į 
PietinĮ Vietnamą ir kartu gr^ 
žinti kraštui reikalingą moralę. 
Bet to, žinoma, negalima pasiek
ti tokiomis kalbomis, kaip prezi
dento Johnsono Machnesteryje N. 
H. Joje išreiškiama tik baimė, 
o baime dar niekas nėra ko nors 
laimėjęs.

POSĖDŽIAVO 

VILTIES D-JOS 
VALDYBA

Vilties Draugijos valdybos 
posėdžiai, Įvykę praeitą savait- 
galĮ, lapkričio 28-29 d., Cleve
lande, buvo skirti Vilties leidyk
los bei administracijos padėčiai 
peržvelgti ir reikalingiems pasi- 
tvarkymams ateičiai patvirtinti.

Posėdžiuose, kuriems vadova
vo Vilties d-jos valdybos pirmi
ninkas dr. VL Ramanauskas, 
dalyvavo iš E. Chicagos atvykęs 
vicepirm. K. Pocius ir iš New 
Yorko vicepirm. V. Rastenis, 
sekretorius St. Lazdinis ir iždin. 
V. Vinclova iš Clevelando. Visa 
eilė kilusių klausimų buvo išsi
aiškinta su reikalų vedėju J. čiu- 
berkiu.

Naujasis Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas, teisininkas, 
diplomatas, yra gimęs 1893 m. Šiaudinėje, Sakių apsk., nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
ėjęs Įvairias pareigas diplomatinėje tarnyboje, 1919-1922 Lietuvos misijos Šveicarijoje sekretorius, 
1922-1931 Lietuvos Įgaliotas ministras Berlyne, Vienoje ir Berne, 1931-1934 m. Įgaliotas ministras 
Londone ir Hagoj ir kt. Karo metu vokiečių buvo suimtas ir kalintas Auschwitzo koncentracijos sto- 
vykoje. Paskutiniais metais eina Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininko pareigas ir yra pirmininka
vęs Pavergtųjų Europos Tautų Seimui. Vlike V. Sidzikauskas atstovauja Lietuvos Ūkininkų partiją. Kiti 
VLIK valdybos nariai išrinkti: J. Audėnas, K. Bielinis, B. Bieliukas, K. Čeginskas, S. Lūšys ir B. Ne- 
mickas. Vyt. Maželio nuotrauka

IŠRINKTA NAUJA VLIKO VADOVYBE
1964 m. lapkričio 28-29 d.d. 

Henry Hudson viešbuty New Yor
ke Įvyko Vliko Seimo posėdžiai. 
Seimą pradėjo Kipras Bielinis, 
Vliko Laikinos Valdybos pirmi
ninkas. Jis, giliai apgailestauda
mas, priminė, kad po paskutinės 
Vliko sesijos, Įvykusios 1963 m. 
lapkritĮ, šiais metais mirė Vli
ko pirmininkas, dr. Antanas Tri
makas. Jo šviesią atmintĮ Seimas 
pagerbė atsistojimu.

Seimas priėmė Vliko statutą, 
apsvarstė laisvinimo padėties ir 
veiklos klausimus ir priėmė žo- 
dĮ Visiems Lietuviams. Seimas 
išklausė K. Bielinio, V. Vaitie
kūno, S. Lūšio, J. Audėno, J. 
Glemžos, K. Veikučio, V. Sidzi
kausko, preL J. Balkono, A. Oš- 
lapo, J. Pakalkos, dr. D. Krivic
ko, A. Skiriaus ir seimo komisijų 
pranešimus, patvirtino sąmatą ir 
apyskaitą. Seimo darbams va
dovavo prof. B. Vitkus, dr. B. 
Nemickas ir J. Stiklorius. Seimo 
metu dirbo šios komisijos: man
datų, laisvinimo veiklos progra
mos ir statuto. Seimą pasveikino 
žodžiu Lietuvos Gen. Konsulas V. 
Stašinskas, JAV LB Tarybos pir
mininkas V, Volertas raštu — 
Vasario 16-tos Akto signata
ras prof. S. Kairys, Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos šefas min.
S. Lozoraitis, ALT pirmininkas
L. šimutis, min. B. Balutis, min. 
S. Girdvainis, Lietuvos Atstovas 
Washingtone J. Kajeckas, Atsto
vybės patarėjas dr. S. Bačkis, 
Gen. Konsulas P. Daužvar- 
dis. Konsulas Julius J. Biels
kis, Balfo pirmininkas kun. V. 
Martinkus, JAV LB valdybos pir
mininkas J. Jasaitis, Kanados LB 
pirmininkas dr. H. Lukoševičius, 
SLA pirmininkas P. Dargis, Lie
tuvių Studentų S-gos pirmininkas 
A. Zaparackas, LietuviųJaunimo 
Federacijos p-kas A. Gureckas, 
Lietuvių Katalikių Moterų Pasau
linės S-gos pirmininkė M. Galdi
kienė. "Draugo" redaktoriuskun. 
P. Garšva. Ateitininkų Sendrau
gių Suvažiavimas Clevelande, 
New Yorko Lietuvių Bendruome
nės New Yorko apygardos p-kas 
J. Šlepetys, Lietuvių Fondo p- 
kas T. Blinstrubas, dr. L. Krau- 
čeliūnas su $100.00 laisvinimo 
reikalams ir kt.

Seimo sesijoje dalyvavo visų 
Vliko narių - organizacijų at
stovai; Lietuvių Fronto Bičiu

lių dr. K. Čeginskas, A. Pocius, 
A. Sabalis: Lietuvių Krikščionių 
Darbininkų S-gos — dr. R. šom- 
kaitė, V. Vaitiekūnas, prof. A. 
Vasaitis; Lietuvių Krikščionių De
mokratų S-gos — A. Kasulaitis, 
S. Lūšys, dr. K. Šidlauskas, Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio -- J. Mau
rukas, dr. B. Nemickas, J. Siru- 
sas; LietuviųVienybės Sąjūdžio 
— J. Pažemėnas, A. Skirius, L. 
Šimkus; Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio — K. Oželis, Tamošaitis, 
L. Virbickas; Lietuvos Darbo Fe
deracijos -- P. Jočys, dr. V. Ši
maitis, dr. A. Skėrys; Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos — V. 
Alksninis, K. Siliflnas, A. šanta- 
ras; Lietuvos Rezistencinės San
tarvės —- B. Bieliukas, dr. J. Vėb
ra, H. Žemelis; Lietuvos Social
demokratų Partijos --K. Bieli
nis, J. Pakalka, J. Vilkaitis; Lie
tuvos Ūkininkų Partijos — V. Ba- 
nelis, dr. D. Krivickas, V. Si-

NAIVŪS AMERIKOS PREKYBININKAI 
TIKISI UŽOIRBTI IŠ RUSU...

Apie dvi savaites Sovietų Są
jungoje viešėjo 90 JAV pramo
nininkų ir prekybininkų. Tai 
"žvalgai", kurie atstovauja di
džiąsias bendroves. Amerikos 
spaudos atstovai praneša iš 
Maskvos, kad šie svečiai puo
selėja dideles viltis neblogai už
dirbti. Bent toks Įspūdis pasi
likęs po priėmimo Kremliuje, 
kur jie buvo pavaišinti kaviaru 
ir šampanu. Kosyginas žadėjęs 
ne vien prašyti naujų paskolų, 
bet pradėti tvarkyti ir senąsias. 
Žodžiu, viešpatavusi tokia nuo
taika, kad sutartys ne tiktai pa
geidaujamos, bet ir Įmanomos, 
ir kad jomis bus galima pasiek
ti nemaža pelno. Vienas pramo
nininkų išsitaręs, kad užuodžiąs 
150 mil. sutartj savo bendrovei 
ir todėl pasijutęs lyg užsidėjęs 
ružavus akinius.

Kitas pareiškęs, kad nematąs 
didelio skirtumo tarp amerikie
čių ir rusų. Rusai žiūrĮ Į savo 
piliečius kaip Į savo valstybės 
akcininkus, o amerikiečiai apie 
savuosius galvoją pirmoje eilė
je kaip apie rinkikus. Skirtu
mas esąs tik Įsipareigojimuose, 

dzikauskas; Lietuvos ūkininkų S- 
gos -- A. Vaitiekūnas, V. Ve- 
deckas, prof. B. Vitkus; Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų S-gos — 
J. Audėnas, J. Daugėla, Pr. Zun
de, Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio Sąjūdžio — A. Gudaitis, J. 
Stiklorienė, J. Stiklorius ir Ry
tų Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio — V. Veikutis. Viso 43 at
stovą L

Išklausęs pranešimų veiklos 
klausimais, Seimas padarė ati
tinkamus nutarimus ir pasiūly
mus Vliko tarybai ir valdybai.

Sesija baigta Lietuvos Himnu.

SUDARYTA VLIKO VALDYBA
Lapkričio 29 d. Vliko Seimo se

sijos pertraukoje Įvykęs Vliko 
Tarybos posėdis sudarė valdybą: 
pirmininkas V. Sidzikauskas, na
riai —* J. Audėnas, K. Bielinis, 
B. Bieliukas, K. Čeginską^, S. 
Lūšys, B. Nemickas. ELTA

Rusai atrodą geri vartotojai ir 
niekas kitas amerikiečių nedo
mina. Jei rusai prižadą sumo
kėti, tai viskas ir yra o. k.

Maža to -- kai kurie pramo
nininkai pabrėžę sovietų liau
dies aukštąją moralę. Jie nie
kur nematę nei ubagų, nei pros
titučių.

Aišku, kad gyvenant dolerių 
ugdymo viltyse, Į gyvenimą Ru
sijoje žiūrėta per ružavus aki
nius. JAV biznieriai visai ne
pastebėję nei moterų sunkaus 
darbo, nei vargingą gyvenimą 
kolchozuose, nei pernelyg aukš
tai kainas krautuvėse.

Visai ką kitą matę italų dar
bininkai, Sovietų Sąjungą aplan
kę ne pelno tikslais, bet noru 
palyginti tenykščiupadėtĮ su są
lygomis Vakarų Europoje ir pa
tirti, kaip komunizmas Įgyvendi
namas praktikoje, šie italai be
veik visi buvo komunistai, o jų 
kelionės išlaidas padengė jų 
darbdavys, italų pramonininkas 
Renato Croti. Croti kasmet savo 
lėšomis rengia savo Įmonių dar-

(Nukelta Į 2 psL)
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'Antrojo Kaimo’
Baugu rąžyti apie teatrą, kuris- 

ir iš recenzentų juokiasi! Tokio 
pasijuokimo dokumentas yra Ant
ro Kaimo programa. Tame doku
mente radom ne tik "visą kon
certą" atskirų vaidinamų gaba
lų, režisieriaus ir vaidintojų var
dus, bei pavardes, bet ir po pen
kiom žvaigždutėm besišypsantį 
programos skyrelį "Recenzijas 
pavarčius", čia pacituotas Drau
go neigiamas pasisakymas apie 
Antrą Kaimą ir Dirvos itin en
tuziastinga nuomonė. Aišku, abu 
tie pasisakymai yra persmeigti 
per visokius kūnus kiaurai einan
čiom, ironijos strėlėm, nes..." 

"Juokingi esame ne mes, juokingas 
yra gyvenimas..."

Satyros teatras ne šiandien gi
mė. Jeigu žmonės satyrą visada 
mėgo, tai, berods, visada šiek 
tiek jos ir privengė. Vadinasi, 
visai natūralu ir suprantama, jei 
Antro Kaimo pokštai vienų tarpe 
kelia klegantį juoką, o kitiems 
net ir kaktas suraukia. Žmogus 
niekad nebuvo sau atviras ir nuo
širdus, niekad nebuvo ir sau tei
sėjas. Deja, dažniausia pasitai
kantys atvejai yra tartiufiški — 
ką aš darau, viskas yra kilnu, 
dora ir garbinga, nors anapus to 
žmogiškojo neatvirumo sau pa
čiam juk yra ir tokių "nuosmfl- 
kių", iš kurių satyrikas tegali tik 
juoktis. Pagaliau juk ir Evangeli
joj yra pasakyta: "Mesk akmenį 
į tą, kuris be nuodėmės". Tuo 
požiūriu satyros teatras yra lyg 
ir priteršto oro grynintojas. Vien 
dėl to jo kūrybinio gyvenimo pa- 

pokštai Bostone 
grindai yra sunkiai besugriau- 
nami.

Satyros teatro formų gali būti 
įvairių. Lietuvių teatro istorijoj 
ypačiai ryškius pėdsakus paliko 
Vilkolakis, gyvavęs 1919-1926 m. 
laikotarpy, kurio krikšto tėvas 
buvo poetas Faustas Kirša, o sa
tyrinio spektaklio kūrėjas rež. 
Ant. Sutkus. Vilkolakis visų pir
ma rūpinosi veikalo ir vaidinimo 
vientisumu. Toks jo "Chlestakq- 
vas Lietuvoj" buvo beveik iš
baigta komedija. Tačiau satyros 
teatre visa tai tėra gana relia
tyvu. Ir vilkolakininkai anuo ne- 
priklausomybinio saulėtekio me
tu į savo "vientisus" veikalus 
dailiai įmontuodavo beveik kiek
vieną anuometinio gyvenimo šen- 
saciją ar aktualiją. Atseit, gre
ta pagrindinės veikalo minties 
gana dažnai atsirasdavo ir "pas
kutinė Kauno naujiena".

Antras Kaimas eina įvaireny
bių teatro keliu. Jis nekuria ir 
nestato vientiso spektaklio (bent 
tuo tarpu), jis duoda visą eilę 
atskirų vaidybinių epizodų (Bos
tone matėm net 21 paveikslą!), 
kurių tarpe vieni yra ilgėlesni, o 
kiti tetrunka tik porą minučių. 
Visi tie epizodai baigiami anek
dotine atomazaga, kuri vieniem 
žiūrovam kelia juoką, o kitus gal 
verčia ir karčią seilę nuryti. Tai 
lyg sakytų, kad satyroje slypi ne
maža rizikos--galimybė nuslys
ti į triviaiiumą, lėkštumą ir vul
garumą. Tačiau nusidėjimas būtų 
Antrą Kaimą apkaltinti tokiom 
nedorybėm. Tiesa, kai kurie jų 

vaidybiniai gabalai eina briau
nom, bet ir tie nestokoja meni
nio ir gyveniminio teisingumo.

Kiek teko patirti. Antro Kaimo 
tekstais daugiausia rūpinasi 
Kazys Almenas ir Romas Sta
kauskas. Ir malonu tarti, kaddau 
gumas tų tekstų yra kupini są
mojaus, jų dialogai yra gyvi ir 
veiksmingi, atomazgos išvirsta 
staigmenom, bendrai -- jie yra 
visai gera vaidybinė medžiaga. 
Man rodosi, kad ypačiai pasi
sekę epizodai buvo šie: Finansi
ninkas, Povestuvinis incidentas, 
Pitagoras, Juozapas pas farao
ną, Tolerancija, Kur yra dūmų, 
Elektroninis konservatyvumas, 
Diogenas, Madų paroda. Sizifas, 
Meilė škotiškoje migloj' irSusi- 
'Kkimas. Jei būtų galinu ko pa
geidauti, tai dar aštresnio žvilgs
nio į mūsų lietuvišką kasdienybę, 
nes... "Juokingi esame ne mes, 
juokingas yra gyvenimas"...

L. Barausko režisūra tokiuose 
"veikaluose", kurie trunka dvi 
minutes, Amerikos atrasti ne
gali, bet ji yra regimai rūpestin
ga ir išradinga. Neteko matyti 
ankstybesnių Antro Kaimo vaidi
nimų, tad sunku ką nors pasaky
ti apie aktorių vaidybinę pažangą. 
Tačiau Bostone jie nebuvo pliki 
vaidybos meno mėgėjai, o tai gal 
irgi yra L. Barausko nuopelnas.

Dvidešimt vieną satyrinį pa
veikslą Bostone vaidino Ramunė 
Jurkūnaitė, Regina Stravinskaitė, 
Kazys Almėnas, Romas Aninke- 
vičius, Vytautas Demereckis, Ro
mas Stakauskas, Renius Urbonas 
ir Rimas Vėžys. Tai jaunoji gvar
dija, įvairius mokslus ėjusi Ame
rikoj. Nespėjau susipažinti su jų 

profesijom, bet žinau, kad Kazys 
Almėnas, jau šiame krašte stip
riai pasireiškęs kaip rašytojas, 
yra atominės fizikos magistras. 
Kitus, ne vaidybos meno, moks
lus studijavo ar studijuoja R. Jur
kūnaitė, R. Stravinskaitė, R. Sta
kauskas, Vy. Demereckis ir kt., 
o tačiau kokia simpatinga toji Ant. 
ro Kaimo vaidintojų trupė! At
rodo, kad be didelių vaidybos me
no mokslų jiems pasisekė suda
ryti darnų teatrinį vienetą. Neabe
jotinu vaidybiniu talentu pasižymi 
abi ansamblio merginos -- R. 
Jurkūnaitė ir R. Stravinskaitė. 
Gal jos nežino, bet tikrai yra ne
lengvas uždavinys atnešti į sceną 
tą meninę teisybę, kurios apstą 
jos abi turi. Visi Antro Kaimo vy
rai yra tokia aktorinė medžiaga, 
iš kurios būtų galima daug ką pa
daryti. Bostone ypač stipriai pa
sireiškė K. Almėnas, Vyt. Deme
reckis f juokingas savo ramumu), 
R. Stakauskas (galėtų būti tur
tingo temperamento aktorius) ir 
R. Vėžys. R. Aninkevičiui ir R. 
Urbonui teko mažesni uždaviniai, 
bet ir tuose jie sugebėjo nepra
žūti. Pagirtinos jų pasungos, pa
girtini jų užsimojimai, pagir
tina jų visų valia.

Įspūdžių išvadą apie Antro Kai
mo pasirodymą Bostone nėra 
perdaug sunku padaryti -- tai 
pašaukimo, gal net širdies balso 
teatras. SaL Nėris, apie kurią 
Br. Railos "akimirkos" Dirvoj iš
virto valandom skaitymo, kartą 
yra prabilusi, kad "Lakštingala 
negali negiedoti". Berods, ir Ant
ro Kaimo sambūris negali nevai
dinti, nes tame, ko jie nūdien sie
kia, juk yra didelė dalis ir jų

— Aš jums sakiau būti atsargiai su vaistais ir 
neužlašinti ant lovos!...

pačių "juokingo gyvenimo". Ir aš 
tikiu jų pasisakymui, kad jie ūda 
nustos vaidinti, kai jau nebeno
rės į sceną žengti. Tačiau tai yra 
pati silpniausia sambūrio veiklos 
pamatų vieu. Linkėtina, kad pa
šaukimo teatras Antras Kaimas 
išsilaikytų ilgesnį laiką, nes sa
tyra ne tik juokina, bet ir šva
rina.

Antrą Kaimą į šią šalį pakvie
tė Bostono Ramovės sk. ir Liet. 
Studentų S-gos sk. Vaidinimas 
sutapo su Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo švente, kurią rūpestin
gais akcentais prieš Antro Kaimo 
pasirodymą paminėjo D. Meižys, 
čionykštės Ramovės pirminin

kas. Girdėjau, kad kai kam tie 
du raguoliai sunkiai tilpo į vie
ną puodą, bet manęs, seno karei
vio, tas visai nepapiktino. Priešin 
gai, aš pagalvojau, kad ta seniai 
bematyta daugybė žmonių atėjo ne 
tik į Antrą Kaimą, bet ir į kariuo
menės minėjimą. Antra vertus, 
jei pro Antrą Kaimą mes ge
ram pusvalandžiui atsigrįžom į 
tai, į ką visuomet turėtumėm 
gausybe akių žiūrėti, tai kasgi čia 
blogo atsitiko? Vienu žodžiu, dė
kui ramovėnui D. Meižiui ir stu
dentui P. Žigui, kurie gal neat- 
sitiktinėj vienybėj, surengė 
mums tokią įdomią popietę.

St.S.

Naivūs 
prekybininkai...

(Atkelta iš 1 psl.)
bininkų ekskurijas į Sovietų Są
jungą, kad supažindinti darbinin
kus, daugumoje komunistų parti
jos narius, su komunizmu prakti
koje. Po kiekvienos ekskursijos 
komunistų skaičius jo darbininkų 
eilėse mažėja. Reikalas papras
tas -- šie darbininkai į viską 
žiūrėję atviromis akimis, be ru- 
žavų arba kurios nors kitos 
spalvos akinių.

Mūrininkas Rossi sugrįžęs pa
reiškęs, kad jis tikėjęsis suras
ti ten geresnį gyvenimą, negu 
radęs tikrovėje. Aiškiai regima 
didžioji nelygybė, taip pat dide
lis skurdas kaime.-Italai, be abe
jo, matę ir girtuoklius, net la
bai dideliame skaičiuje. Taip pat 
pastebėta juodoji rinka, skurdūs 
kolchozninkų gyvenimas ir nu
driskę vaikai.

Tekstilės pramonės darbinin
kas Bugarelli nurodo: "Italų kai
mietis gyvena nepalyginamai ge
riau už kolchozniką. Kolchozuo
se ir sovchozuose tenka gyven
ti purve ir pusiau sugriuvusiose 
lūšnose. Žmonių apranga labai 
skurdi. Net Vengrijoje vaikai 
atrodė nudriskę ir pasigailėti
ni."

Darbininkas Trevisi pavaiz
duoja savo įspūdžius kelionėje 
iš Maskvos į Kijevą sekančiai: 
"Namai apleisti ir seni, o žmo
nės apsirengę kaip baidyklės. 
Ūkiai atsilikę, o jų našumas to
li nuo Italijos vidurkio. Net mies
tai, toli gražu, negali prilygti 
Italijos miestų lygiui. Jokiu bo
du nesutikčiau Italiją mainyti į 
Rusiją."

Kaikuriems kritę į akis sun
kieji darbai, kuriuos Rusijoje 
atlieka moterys. Kainos aukštos, 
bet algos žemos. Vieninteliai tei
giamieji reiškiniai — visi moka 
skaityti ir kiekvienam prieina
mas medicinos aprūpinimas, o 
šiaip visi nusivylę ir pripažįsta, 
kad Italijoje, ir bendrai Vakarų 
Europoje, gyvenimo sąlygos ne
palyginamai geresnės.

Be abejo, JAV pramonininkai 
to beveik nematė, o jei ir matė, 
ui nusprendė, kokia čia plati 
dirva veiksmui — aprengti ir 
pavalgydinti rusų liaudį, aprū
pinti ją šaldytuvais, automobi
liais, pramonės mašinomis, da
žais, kosmetika. Reikalų be ga
lo daug, užtat ir uždarbio ga
limybės didelės, jei tikui Krem
liui ateitų į galvą daugiau pasi
rūpinti savo piliečiais.

Tačiau Kremlius neturi tiek 
lėšų. Jis reikalauja prekes iš
duoti išsimokėtinai —ilgam kre
ditui. Pramonininkai mielai tą 
padarys, jei tik valdžia garan
tuos. Užtat jau dabar bandoma 
sudaryti autinkamą nuotaiką per 
atsargius spaudos pranešimus.’ 

Eug. Pš.

No Gift Ever Said More
-V

Nėra iškalbingesnės dovanos už telefoninį patarnavimo. Kalėdų 

senis visuomet priimamas labai šiltai, kai tik atneša telefoninio 

patogumo dovanas. Ir jūs galite pasižymėti, į dovanų sarašų 

įtraukę tas dovanas. Ar pasirinksite spalvingų pridėtinį telefo

ną, mieląją Princess, muzikalinį Bell Chime, ar kita patarnavi

mo dovanai... drųsiai galėsite sakyti "Šventų Kalėdų" dėme

sio vertu būdu. Taip lengva pasirinkti... tik paskambinus į te-

Ohio 
Bell

Part of the 
Nationwide 
Bell System

lefono įstaigų.
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SUPRANTAM, BET IR MUS
SUPRASKIT

Artėja metas, kada daugumai lietuviškų laikraščių skaitytojų 
tenka pratęsti prenumeratą, šiuo metu taip garsiname gerbūvio 
krašte atrodo, kad tai neturėtų sudaryti ypatingo ir dėmesio verto 
klausimo. O tačiau ir čia randame žmonių su dvigubais ir trigu
bais vargais. Negana senatvės ir menkos pensijos. Užeina ligos ir 
kitokie negalavimai. Ta proga leiskite pacituoti vieną būdingą laiš
ką.

"Malonūs Dirvos leidėjai. Siunčiu Tamstoms 11 dol. Tiktai gai
la, kad tiek teišgaliu pagelbėti Dirvai, nes jau pasenau, mažai dirbu, 
tai mažai ir lieka. Daug turiu giminių Lietuvoje, kurie prašo siunti
nių. 1964 m. pasiunčiau už 15 šimtų dol. iš Sibiro grįžusiai šeimai iš 
11 asmenų. Taigi, maloni Dirva, man senam tai viskas kainuoja."

Tai nuoširdus, paprastas, o kartu iškalbingas laiškas, kokių su
silaukiame kasdien. Be abejo, kad yra ir tokių, kurie ir prie geriau
sių norų toliau užsimokėti už prenumeratą nebegali. Kartu tai am
žiaus ir likimo girnų natūralios pasėkos, su kuriomis tenka skaity
tis.

Blogiau su tokiais skaitytojais, kurie užsisakę laikrašti nei 
laiškų nei prenumeratos nebesiunčia. Suteiktas pasitikėjimas jiems 
nieko nereiškia. Tokius tenka nurašyti Į nuostolius,metinėje sąma
toje sudarant skaudžią "neišrenkamų skolų" poziciją. Ne vienas to
kių prenumeratorių kaltina laikraščio administraciją už parodytą 
"nepasitikėjimą" — girdi, nepabėgsiu, ko gi čia karščiuojatės ir ra
ginimus rašinėjat. čia iškyla ne vien tik "nepasitikėjimo" klausi
mas. Laikraščių leidyklos yra varžomos ir pašto taisyklių ir rei
kalavimų. Kreditan laikraščių siuntinėjimas yra tų taisyklių var
žomas, nekalbant jau apie kitus tuo sudaromus materialinius nuo
stolius.

Kaip ten bebūtų, mes dar galime džiaugtis ir nepaskęsti pe
simizme. Dauguma skaitytojų vistiek sąžiningai ir kruopščiai atlie
ka savo įsipareigojimus. Ypatingai gi džiaugiamės tais savo skaity
tojais, kurie savo Įnašą lietuviškai spaudai siųsdami palydi jĮ nuo
širdžiu ir atviru žodeliu.

Užsimename apie gerbflvĮ. Ir jis yra palietęs ne mažą lietuvių 
visuomenės dalĮ. Be abejo, kad tai gelbsti ir spaudai, vienu ar kitu 
būdu tuo gerbūviu pasinaudojant. Tačiau tiems savo tautiečiams, ku
rie nepraranda lietuviško’ žodžio ilgesio,kuriems likimas neleidžia 
gerbūviu naudotis, bet kurie visomis išgalėmis spiriasi prieš žlug
dančią gyvenimo mizeriją, galime pagelbėti to gerbūvio likučiais, už
prenumeruojant jiems lietuvišką laikrštĮ, kaip Kalėdų dovaną. Tokios 
tradicijos plitimas ir Įsigalėjimas atitiktų ne tik gerbūvio, bet tyrai 
lietuviškumo dvasiai.

Tąja tradicija besinaudoją, be abejo, bus paskatų irtiems, kurie 
pamiršta net ir save tokiomis dovanomis aprūpinti. (j.č.)

LAIŠKAI;

PATIKSLINIMAS

Papildant tautininkų Rudens La - 
pų baliaus aprašymą lapkričio 16 
dienos Dirvoje, pažymėtina, kad 
to baliaus laimėjimams Antanas 
Kalvaitis paaukojo parkeri,Jur
gis Jakubonis — rašalinę, Stasys 
Šiaučiūnas ir Kazys šimulis po 
Prezidento Smetonos monografi
ją, Stasys Virpša pelenines, po
nia Kazanauskienė --tortą ir Kos
tas Ramonas -- metinę Dirvos 
prenumeratą. Pastarąją laimėjo 
Jurgis Jakubonis ir u proga įne
šė Vilties draugijai $25.00.

V.A. Račkauskas

Paviešėję pas Montevideo lie
tuvius ir pavėžinti p. Graužinie- 
nės, mūsų a.a. pasiuntinio visai 
Lotynų Amerikai našlės, net J 
Atlantida vasarvietę, esančią 
Montevideo pašonėje, ir šiek tiek 
pažinę tenykščių lietuvių veiklą, 
spalio 23 d. nuskridome Į Buenos 
Aires. Gi tarp šitų dviejų pietų 
Amerikos metropolių vos 27 mi
nutės atstumas, nes gi faktinai 
tik La Plata upės žiotys teski
ria šiuos du miestus. Vos lėktu
vui spėjus užkopti Į trijų km. aukš* 
tĮ, Montevideo atsitolina kairėje 
La Platos upės žiočių pusėje ir 
skęsta melsvame rūke, lyg kokia 
pasakiška Fata Morganą... štai 
jau esame dešiniojoje Įlankos pu
sėje, kur matome tiesiomis lini
jomis simetriškai išplanuotus 
kelius. Jie skrodžia pavasarišku 
žalumu pasidabiniusius laukus, 
žmogaus akiai teikia pasigėrėti
ną panormą. Tačiau šis grožėji
masis tėra labai trumputis, ir 
simpatinga mūsų kelionės paly
dovė pataria prisitvirtinti kėdžių 
diržus, nes netrukus leisimės į 
Azeiza tarptautini aerodromą. 
Dar vienas posūkis "rėžiančiu 
sparnu" ir lėktuvas -milžinaspa
liečia žemę.

Muitinės formalumai turis
tams yra suprastinti ligi minimu
mo ir po 30 min. po nusileidimo 
mes jau riedame patogiu autobu
su Į miesto centrą. Plačia au
tostrada 80 km. greičiu nešamės 
Į didmiestĮ per tas žaliuojančias 
pievas ir laukus, kurie prieš 30 
metų dar tebebuvo "pampa", 
šiandien šiuose našiuose plotuo
se ganosi grynakraujų galvijų 
bandos ir eiklių žirgų kaime
nės. Tačiau nors autobusas ir 
skuba 80 km. greičiu, l miesto 
centrą nuvažiuoti reikia net 80 
min. laiko, tauo tarpu kai iš'Mon
tevideo aerodromo Į tą patĮ Bu
enos Aires pakanka 27 minučių. 
Ar ne paradoksas?

Pro mūsų akis skuba, lyg ka
leidoskope išsiplėtusio didmies
čio kvartalai, kurie atskirai tvar
kosi ir valdosi neturėdami nieko 
bendro su krašto federaline sos
tine. Plentas, kuriuo riedame Į 
miestą yra kaip tik rubežius tarp 
Buenos Aires valstijos ir to pat 
vardo federalinės sostinės.

Į miestą Įvažiuojame plačia 
alėja, kuri tur būt bus pati pla
čiausia visoje L. Amerikoje. Man 
atrodo, kad ji gali būti ir gražiau
sia ir plačiausia vedanti tiesiogĮ 
Gegužės 25 d. aikštę, šioje aikš
tėje yra taip vadinami "rožių 
spalvos rūmai", kuriuose gyvena 
Argentinos prezidentas, šios alė
jos abiem pusėm žaliuoja parkai, 
kurių aikštėse jaunimas žaidžia 
futbolą, gi vaikų darželio am
žiaus prieauglis su mamomis 
ir auklėmis krykštauja saulės 
spindulių gaivinančioje popietė
je. Perkertame vieną miesto so
dų ir pavažiuojame gerą gabalą 
Kolumbaus vardo alėja ir apsu
kę Gegužės 25 d. aikštę sustoja
me prie City vardo viešbučio, ku
riame ir apsistojame visam ~ 
Aires viešnagės laikotarpiui.

JURGIS ŠATORIUS 
Dirvos korespondentas

Brazilijoje
bendrų pažĮstamų ir kas Įdomiau
sia, kad Prano brolis yra buvęs 
mano bendrasuolis, kai labai se
niai, net prieš 36-rius metus, mu 
du studijavome A. Panemunėje, 
I-jo Lietuvos Prezidento A. Sme
tonos vardo Karo Mokykloje. De
ja .Prano brolis, puikus sportinin
kas, jau seniai ilsisi Klaipėdos 
karių kapuose... Bepindami atsi
minimų vainiką ir besikalbėdami 
su Ožinskais, prisimename ir gy
vus ir mirusius!

"Rytoj šeštadienis, tad turėtu
me progą užeiti pas Benediktą ir 
Vladę Survilus, kurie B. Airese 
yra vieni iš dešimties moteriškų 
madų kūrėjų, diktuojančių šio

Argentinos Lietuvių Balso redaktorius K. Norkus, lietuvių kilmės 
Buenos Aires policijos pareigūnas ir S. Juchnevičius prie laisvės 
paminklo.

Benediktas Survila, madų kūrėjas Buenos 
prieš išleisdamas modeliuotoją 
kartą patikrina "raukšles".

demonstruoti
Aires, Argentinoje, 
naują suknelę, dar

LA IŠKAS IŠ KELIONĖS
VIDURŽEMIO JORA

Jaučiamės labai gerai ir sau
giai, nes JAV karo laivai yra be
veik kiekvienoje prieplaukoje, 
kur mūsų laivas sustoja, suti
kome du lėktuvnešius ir nema
žai mūsų karių, kurių keletas net 
l mūsų laivą atvyko sutikti ir 
pasikalbėti.

Italijoje vyksta stipri rinkimi
nė propaganda. Mūsų laivas su
stojo trijuose Italijos miestuose: 
Messinoje, Neapolyje ir Genu
voje.

Messina yra trečias savo di
dumu miestas Sicilijoje su 
250,000 gyventojų, o visa sala tu
ri apie 6,000,000 gyventojų. Pa
sitaikė sekmadienio rytas, sau
lėtas ir vasariškai nusiteikęs. 
Dar būnant laive, sutarėm lan
kyti Taormina, miestą su 5,000 
gyventojų, apie 50 mylių nuo Mes-, 
sinos ir visai netoli dar nese
niai degusĮ vulkaną Etną, kuris

dar ir dabar nėra pilnai užge
sęs.

čia gal bus įdomiausia vieta 
Sicilijoje ir net visoje Italijoje, 
čia žiemos atostogas leidžia Šve
dijos karalius, turis savo vilą, 
kurią turėjome progos matyti. 
Visų kitų Skandinavų valstybių 
valdovai irgi čia žiemos metu va
saroja.

Taormina mieste ir jo apylin
kėse dar yra užsilikę iš Graikų 
laikų civilizacijos pastatų: šv. 
Pancrazio bažnyčia iš trečio šimt
mečio prieš Kristaus laikus, 
teatras ir kitos liekanos. Dabar
tiniu metu ir paprastai, nuo ru
dens iki pavasario, būna labai 
geras oras atostogauti. Tai ge
riausia vieta žiemos meto atos
togom.

Neapolyje mūsų laivas ilgokai 
stovėjo uoste ir mes turėjom daug 
laiko apžiūrėti miestą. Kadangi 
jau čia esame buvę pereitais me
tais ir anksčiau, o patsai mies
tas yra kaip New Yorkas, ko
merciškas, triukšmingas ir au
tomobiliais pripildytas, nieko 
ypatingesnio neteko aplankyti.

Genuvoje buvome sustoję 12 va
landų ir turėjom laiko susipažin
ti su miestu ir jo įdomybėmis. 
Miestas II Pas. karo metu buvo 
amerikiečių bombardavimų smar
kiai apgriautas. Dabar yra naujai 
atstatytas ir labai moderniškais 
pastatais. Aplankėm šv. Loren- 
zo katedrą, kapus su pasaulinio 
grožio skulptūrom, pavyzdingai 
tvarkomus, Columbus gimimo vi e- mai mūsų lankytų vietovių, 
tą ir keletą kitų įdomybių.

Cannes, Prancūzijos uoste, 
laivas sustojo ilgesniam laikui 
ir iš čia turėjome laiko nuvažiuo
ti l Nicą ir Monte Carlo. Aplan
kėme Monaco princo pili ir Ca- 
sino, kuriame nieko nepralošėm 
ir neišlošėm. Vykome specialiu 
autobusu nepaprastai aukštais ir 
labai įdomiais kalnais ir pakal
nėmis.

Dabar plaukiame Į Algeciras,

miesto apsirengimą gražiajai ly
čiai" -- pataria Ožinskas.

PAS SURVILUS, MADŲ 
"DIKTATORIUS”.

B.

žymus moteriškųmas kaip 
suknelių kūrėjas, o taip pat pa
vasariškų paltų diktatorius. Ša
itane pilna įvairių žurnalų, pilnų

SUSITIKIMAS SU OŽINSKAIS 
KITAIS LIETUVIAIS.

IR

"Nuvykęs Į Buenos Aires,bū
tinai susirišk su F. Ožinsku, AL 
Balso leidėju ir nuvežk mano ge
riausius linkėjimus ir prisimini
mus iš mano apsilankymo jų na
muose 1946 m." -- pataria man 
P. Babickas.

Taigi, naudodamasis šia Pet
ro rekomendacija, šiek tiek apsi 
tvarkęs skambinu j AL Balso re
dakciją. Jau tą pat} vakarą susi
tinkame Oną ir Pranciškų Ožins- 
kus, kurie, mums "grinoriams", 
duoda pirmąsias pamokas ir pa
taria kaip geriausia išnaudoti tą 
keletą dienų, kad susipažinti su 
lietuvių gyvenimu ir neužmiršti 
žvilgterėti | miestą; gi šiame 
mieste yra verta pasidairyti, kad 
parsivežus gražių spalvotų nuo
traukų, miesto vaizdų, kurie ir 
ateityje bus lyg gyvi prisimini

Besidalindami įspūdžiais ir pri
siminimais surandame daug

kur mūsų laivas sustos trumpam 
laikui ir iš čia J Funchal, Ma- 
deirą. Portugalų salą. Tai bus 
paskutinė mūsų sustojimo vie
ta pakeliui J New Yorką.

A.S. Trečiokas

Sutartą valandą P. Ožinskas 
palydi mus iš viešbučio per Ge
gužės 25 aikštę, pro šalia esan
čią prezidentūrą l centrini paš
tą. "šiandien būtina išsiųsti AL 
Balsą oro paštu ir kartu gauti 
pašto įstaigos specialų antspau
dą, skirtą JT sukaktuviniam ženk
lui paminėti" -- aiškina mūsų 
vadovas. "Ta proga pasižiūrėsite 
l centrini paštą, kuris savo iš
planavimu ir visuomenei teikia
mais patogumais nė kiek neat
silieka nuo centrinės pašto įstai
gos Washingtone ar New Yorke" 
— aiškina Pranas. Ir tiesa, Ožins
kas nė kiek neperdeda, didžiuoda
masis savo pašto įstaigos dydžiu, 
išplanavimu bei interesantams 
teikiamais patarnavimais.

Pakeliui pas Survilus, kurių 
vienas salionas randasi Suipacha 
911, o kitas toje pat Suipacha 1093 
(pirmajam vadovauja Benediktas, 
o antrajam Vladė) pasinaudojame 
požeminiu geležinkeliu, kuris yra 
vienintelis visoje Pietų Ameriko
je. Pirmasis įspūdis patenkina
mas: stotyse švaru, vagonuose 
taip pat viskas išvalyta: nesima
to primėtytų senų laikraščių bei 
kitų atmatų. Atrodo, kad ir kelei
viai ir administracija bendra
darbiauja, gerbdami šią puikią 
viešojo susisiekimo priemonę.

Išlipę iš pogrindžio stoties, žen
giame plačia alėja pro miesto 
operą, kurioje yra dainavęs ir 
Kipras Petrauskas, Survilų krau
tuvių link. Gi Buenos Airese, ly
giai kaip Romoje ar Paryžiuje 
prie kavinių ant šaligatvių išri- 
kuoti staliukai, kur praeiviai gar- 
džiuojasi kavute ir kitais gaivi
nančiais skysčiais.

štai jau ir B. Survilos salionas. 
Įmonės vadovas, tai stambus 53 
metų žaliūkas, kuris pradėjęs iš 
nieko šiandien B. Aires jaužino-

Survilos modeliaiais, garsinan
čiais jo bizni. Ir ne tik žurnalai, 
bet ir TV stotys mielai kviečia 
Survilus pasirodyti jųprogramo- 
se. Nėra abejonės, kad toki savai
tiniai pasirodymai didžiai prisi
deda prie Survilų populiarinimo 
argentiniečių tarpe.

B. Survila mielai aiškina apie 
savo pasisekimus, kurie pra
džioje nebuvo rožėmis kloti. "Te
ko daug dirbti ir stengtis,ligi iš
ėjome | dabartini veikimo barą" 
— prisimena B. Survila.

"Praėjusiais metais vyras no
rėjo, kad ir aš savistoviai išei
čiau su savo sukurtais paltais. 
Žinia, širdis drebėjo, turint gal
voj šio krašto moterųkaprizuęir 
užgaidas. Gi toms, kurtas perka 
šaitane paltus, reikia įtikti... Na, 
ačiū Dievui, egzaminai buvo iš
laikyti ir mudu su Benediktu 
dabar galime lenktyniauti, kuris 
geriau išsilaikys" — mielai pa
sakojasi V. Survilienė. O kas ji 
tokia?! GI prieš ištekėdama už 
Survilos, ji buvo baigusi medici
nos mokslus!!! Ji yra iš gausios 
DP šeimos... Jos tėveliai yra bu
vę Kaune garsios farmaceutinių 
gaminių Įmonės "GERMAPO" da
lininkai. Bet bolševizmo Įsigalė
jimas Lietuvoje po II-jo pasauli
nio karo Malėlus, kaip ir daugelĮ 
jų tėvynainių, privertė ieškoti sau 
gesnio gyvenimo net Argentinoje, 
Survilienė galvoja persikelti į 
JAV( kur tiek daug bendro likimo 
brolių ir artimųjų.

Linkėdami Survilams daug 
sėkmės, atsiprašome už sutruk
dymą ir pažadame supažindinti 
juos per Dirvą ir su šiaurės Ame* 
rikos lietuviais. Nes Survilų 
šeima yra pavyzdinga lietuviška 
šeima, kuri labai sielojasi lietu
vybės išlaikymu ir nesigaili ska
tiko šiai veiklai paremti .

(Bus daugiau)

/

ANTANO SMETONOS

MONOGRAFIJA
Kapitalinis ALEKSANDRO MERKELIO veika

las, išleistas Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
jau yra išsiuntinėtas iš anksto užsiprenumeravu
siems.

Po 1964 m. gruodžio 1 d. monografijos platini
mas vyksta per knygų platintojus ALT S-gos sky
rius ir per ALT S-gos monografijos platinimo talki- 
kininką p. K. POCIŲ.

Monografijos prenumeratos (po 10 dol.) NEBE- 
PRIIMAMOS. Norintieji monografiją užsisakyti 
paštu sau ar dovanai, kreipiasi j

p. K. POCIŲ — 3908 FIR ST., 
EAST CHICAGO, INDIANA, 

pridedant su užsakymu 12.50 dol. čekį ar piniginę 
perlaidą.

Tai greičiausias ir patogiausias kelias monogra
fijai jsigyti ar padovanoti.

Tuo pačiu (p. K. Pociaus) adresu kreipiasi visi 
knygų platintojai užsisakant monografiją.
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Idėja ir jos vergo daina
— i ii BRONYS RAILA —

Žmogaus pažiūros formuoja
si, keičiasi, verpetais sukasi ne 
tik vaikystėje ir pirmojoje jau
nystėje. Ir subrendusiame am
žiuje jos dažnai {vairuoja šio
kiais ar kitokiais a ntspal via i s pa s 
tuos, kurie nesustingsta kartą {ti
kėtose dogmose, bet vis daugiau 
ieško, vėl ir vėl pervertina ver
tybes, vis ir vis nepatenkinti, ką 
ligšiol buvo suradę.

Tiems pasikeitimams ir {vai
ravimams būna dešimtys priežas
čių, paskatų bei motyvų - as
meninių, psichinių, erotinių, vi
suomeninių, ekonominių ir kito
kių. Nagrinėjant kurio ryškesnio 
asmens būdą ir pažiūras, neken
kia tat suminėti ir {vairias "pa
slaptis" atidengti. Tačiau dar la
biau nepamirština, kad žmogus 
vis dėlto yra laisvos valios tva
rinys ir turi laisvę savo pažiū
ras savarankiškai susidaryti. Ir 
pirmiausia jis pats, o ne kiti, 
neša atsakomybę už sAvo pažiū
ras ir veiksmus.

Todėl Krupavičiaus dažnos 
užuominos yra keistos ir inte- 
lektuališkai negarbingos Salomė
ją Nėr{ vis vaizduojant, kaip ki
tų auką, kitų suklaidintą, kitų pa ■ 
gadintą, ypač nuo to laiko kai ji 
atėjo į "socialistų šeimą". Į ko
kią šeimą? Nejaugi asmuo, kuris 
veik visą amžių dalyvavo politi
koje, dar ligi šiol neturėtų su
pratimo, kas yra socializmas, 
marksizmas, leninizmas?

Socialistų "šeima" Salomėjos 
veikti bei klaidinti net ir progų 
daug neturėjo. Kai ji, spėkime, 
dėl šimto visokių motyvų apsi
sprendė sukti { "kairę", tai ji 
mažai besidomėjo socialistų šei
ma, o ėjo tiesiai { Lenino-Sta
lino komunizmą. Tai buvo labai 
aišku iš jos pačios perversmo 
pirmutinės viešos deklaracijos.

Nė vienas "masoniukas", so
cialistas ar socialdemokratas jos 
nestūmė ir nevarė { komunizmą. 
Kiekvienu atveju, ne daugiau, ne
gu katalikai ar ateitininkai, - jei
gu vis ieškotume akstinų, kurie 
pirmiausia skatino ją nusisukti 

Ugnimi virinto skonis... štai, kas jame —

ir jums, ir jums, ir jums, >r jums.

nuo Viešpaties Dievo ir supu
vusio buržuazinio pasaulio.

Jau keletą kartų šioje akimir
kų serijoje šučiau klausimą: ko
dėl mes uip stengiamės atimti 
Nėriai teisę ir malonumą būti 
komuniste? Ir kodėl tok{ jos ap
sisprendimą vis aiškiname, kaip 
klaidą, suklaidinimą, net bepro
tybę? Kodėl užsispyrėm jai ne
leisti būti tokia, kokia ji norėjo 
būti ir buvo?

Mes juk nieko neišlošiam, "at
imdami" ją iš bolševikų, tik {ro
dom, kad patys esam iki fanus- 
tiškumo naivūs, susipainioję ir 
beviltiškai papeikę. Kartu {ro
dom, kad mūsų sąmonėje ir 
sprendimuose išnyksu aiški riba 
urp to, kas yra bolševikų ir kas 
mūsų. Mes greit viską prakiš- 
tume, jeigu nebepajėgtume pažin
ti ir traktuoti priešą, koks jis iš 
tikrųjų yra.

Socializmas buvo tauri etinė 
ir socialinė idėja, puoselėta lai- 
mingesnėn ir teisingesnėn atei- 
tin žvelgiančių vakariečių, ypač 
prancūzų. Jų pramatymus gyve
nimo raida gana tiksliai pateisi
no. Marksas šias prancūzų so
cialistų idėjas pavertė ideologi
ja, arba "moksliniu socializmu", 
sistema, kuriai išryškinti jis pa
naudojo jo vokiečių filosofų dia
lektinį metodą ir anglų ekonomis
tų tyrinėjimus bei savo paties pas- 
ungas giliau išnagrinėti kapi
talizmo prigimtį ir dėsnius.

Leninas marksizmą panaudo
jo kaip priemonę valdžiai pasiek
ti jėgos būdu, išlaikyti ją pro
letariato dikutūros priedanga, 
ištobulinti mašiną politinių ir ide
ologinių priešininkų galvoms ka
poti, kartu pretenduojant, jog tuo 
vykdomos humanistinės socializ
mo idėjos ir "liaudies demokra
tija". Kaukaziečio Stalino prak
tikoje komunizmas galiausiai 
virto us pats kas buvo sena ru
siška autokratija, nacionalistinis 
ir tradicinis kremlinis imperi
alizmas. Nebent tik dar griež

tesnis, beatodairiškesnis "moks
linėmis" teorijomis sustiprinęs 
savo svajonę užvaldyti ne tik Eu 
ropą, bet ir visą laisvąjį pasau
li. Bolševizme labai maža kas 
beliko bendro su pirmųjų idealis
tų socializmu.

Bet komunizmas vistiek dar te
bėra pusėtinai patraukli morali
nį ir socialinė idėja ypač tiems, 
kurie gyvena kapiulistiniame ar 
"feodaliniame" pasaulyje.

čia jis turi ir, kaip matome, 
vis {sigyja naujų šalininkų, la
bai atkaklių ir jam pasiaukojusių 
kovotojų, neabejotinų pasišventė
lių u prasme, kad jie ryžtasi 
galvą paguldyti už komunizmo vė
liavą. Ir dar daugiau šioje šalyje 
ir kitur jis ugdo tokių, kurie nie
kad uu neatskleis savo galutinių 
tikslų, maskuosis ir visokiais ne
kaltais vardais krikštysis ("pa
žangiaisiais", "liberalais", "in
telektualais"), labai planingai 
stengsis įsitaisyti svarbiose vals 
tybės, ūkio ir kultūros pozicijose.

Praktiškai jie yra žymiai pa
vojingesni ir komunizmui atlieka 
daug daugiau parengiamojo dar
bo, negu atvirieji komunistai su 
partijos bilietais.

Faktai rodo, kad komunizmo 
idėjomis užsikrėsti ir jomis gy
venti nė kiek netrukdo aiškus re
gėjimas, jog komunizmo teori
ja ir praktika visiškai nesideri
na ir jis rojaus žemėje vis negali 
sukurti. Tačiau jeigu tik toks būtų 
mūsų priekaištas komunizmui ir 
tik toks mūsų grynai materialis
tinis argumentas prieš jį, - jis 
būtų gana silpnokas. Juk ir krikš
čionybės kilnioji vizija, kaip ir 
kapitalizmo gerovės teorinė plat
forma taip pat vis stipriai nesi
derina su tuo, kas ligšiol pasiek
ta mūsų gyvenimo tikrovėje.

Idėjų svajonėmis išpinta gra
žiausioji utopija ir šio gyvenimo 
tikrovė visada ir visose santvar
kose skyrėsi. Galbūti, tame prieš
taravimų konflikte net ir nėra jo
kios ypatingos ydos. Gal net ge

riau, kad dangus ir žemė skir
tųsi! Nes jei žemė nuo rojaus sa
vo dvasinėmis ir medžiaginėmis 
gerovėmis nebesiskirtų, tai atei
tų prasti laikai visoms kairio
sioms partijoms ir ypač visoms 
religijoms. Tada retas kuris be
būtų labai suinteresuotas iš šios 
ašarų pakalnės emigruoti į kitą 
geresnį pasaulį - į "dangiškąją 
Ameriką".

Per didelė medžiaginė gerovė 
žmogų greitai sugadina ir užmig
do jame metafizinius polinkius. 
Kaip spiritualistai pasakytų, toks 
žmogus ilgainiui labai suminkš
tėja ir "sugyvulėja". Jis net pra
randa vieną iš vertingiausių ins
tinktų - ginti savo laisvę ir gero
vę. O apie tai, kad jis tam turėtų 
aukoti savo gyvybę, tu nė nepra
kalbėk.

Kiek komunizmo utopija galėjo 
giliai paveikti sveiką Lietuvos kai
mo merginą, perkošti pamaldžią 
davatkėlę, atplėšti nuo savo tau
tos doro lietuvio ūkininko dukterį, 
- Salomėjos Nėries "Poema apie 
Staliną" duoda tokį ryškų pavyzdi, 
dėl kurio nebėra jokios prasmės 
dar ką nors įrodinėti.

Prisiminkime iš tos poemos 
štai trejetą posmelių:

O Lietuva! Kieksyk parduota 
Ir išmainyta tu buvai!
Erškėčių dygiais vainikuota. 
Vergijos dainas dainavai.

Bet vėtros tyčiojasi, klykia 
Per tyrumą bekraštę:
- O mokytojau, pamokyki. 
Kaip laisvėn kelią rasti!

Juk Stalinas išlaužė 
Plačiai duris į saulę - 
Neilgai teks mums šliaužiot 
Supuvusiam pasauly.

Išskyrus keletą stilistinių pa- 
raitymų, šiuose posmuose poe
zijos elementų be abejo nėra. Tai 
tik "patriotinė deklamacija" ("O 
Lietuva!..."), tautos vardu svei■ 
kinanti raudonųjų hunų atamaną 
Džiugašvilį, kurio divizijos už
plūdo Lietuvos šalį, užsmaugė 
jos laisvę ir nepriklausomybę.

Pati deklaracija savo teigimais 
ne mažiau griozdiška. Juk ligi to 
laiko Lietuva dar niekam nebuvo 
pęi parduota, nei išmainyta. Ji 
buvo laisva ir savarankiška per 
daugelį savo gyvenimo šimtme
čių. Ir kai vėliau bendroji Lietu
vos - Lenkijos valstybė padali
nimuose žlugo, tai nedėlišmainy
mo ar pardavimo, bet dėl mūsų 
pačių vidinės anarchijos, nebepa
jėgusios pasipriešinti germanų 
ir ypač rusų godžiam imperi
alizmui. Pirkta parduota, mai
nyta išduota ji buvo tik du kar
tu pagrečiui, kaip tik čia pat ir 
kaip tik Salomėjos gyvenimo pas
kutiniame penkmetyje: Hitlerio 
įgaliotinio Ribbentropo ir Stalino 
Maskvoje ir po ketverių metų 
Roosevelto ir to paties Stalino 
Jaltoje...

Gi poezijoje aš nežinau kito 
tokio (ar nors panašaus) liguis
to atvejo visoje Europoje, kur 
kas savo tautos laisvės galvažu
dį laikytų "durų į saulę išlaužė- 
ju" ir net mokytoju, kurį prašy
tų "pamokyti, kaip laisvėn kelią 
rasti" ir kad "Juozuk, Juozuk, 
Juozuk! Paplak, paplak, paplak" 
dainuotų ta pati laikštingala.kuri 
tik prieš metus buvo apdovanota 
savo tautiečių mokesčiais sudėta 
stambia valstybine premija. Aš 
nežinau kitų tautų literatūroje nė 
vieno panašaus kurijozo.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

Matyt, lakštingalai tikrai teko 
šliaužioti supuvusiame savo ap
linkos pasaulyje, tarp atmatų ir 
srutų, kuriose supuvo viskas.net 
ir jos lietuviškoji garbė.

Lietuvių tauta su viršum šimt
metį išbuvo pavergta pūvančiame 
carų Rusijos pasaulyje. Bet per 
tą ilgą vergijos laikotarpį mūsų 
sodžiaus poetų nebuvo sukurta nė 
viena liaudies daina, nė viena in
dividuali lietuvio rašytojo poema, 
kur su tokiu įkarščiu būtų sveiki
nama ir apdainuota vergija, kur 
nors truputėlį būtų liaupsinamas 
pavergėjas, kur tu atrastum nors 
pėdsaką prašymo savo tėvynės 
grubiausią ir įžūliausią okupantą 
pamokyti tave, kaip "laisvėn ke
lią rasti"...

Tokia pasišlykštėtina okupan
to batlaižio ir supuvusio vergo 
daina, tokia lietuviškos širdies 
ir sielos galutinės perversijos 
isteriką, tokia nebenkontroliuo- 

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

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

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

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS Mus JŪS TURITE PASIRINKIMĄ {VAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

"SERVING YOU SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON

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

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

jama stalininio "asmenybės kul
to" diarrhea sporgtelėjo pirmą 
kartą mūsų istorijoje tik aną 1940 
metų vasarą.

Ir u pati pirmoji daina buvo 
Salomėjos Nėries. Antrasis šoko 
Liudas Gira, ta proga džiū
gaudamas, kad "Lietuvos senos 
nebėr, Lietuva — SSSR!"... Pas
kui dar vienas kitas.

M. Krupavičius rašo: "Gira 
senesnis savo raštais ir veikla už 
Nėrį. Iš mūsų literatūros istori
jos nieks neišbrauks nei jo, nei 
Nėries. Juodu joje savo vardus 
jau įsiamžino" (!)...

Teisingai! Jsiamžino -- mūsų 
tautos istorijoje ligtol negirdė
tais poetiniais ir moraliniais sa
vo tautos išdavimo aktais.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

• Dabartinis dividen
das 41,i'/t, išmoka
mas du kart per 
metus.

AMEHICA'N ONLY FIHEHHEHED HEEH
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

viskas.net
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AKADEMINIS GYVENIMAS

Žvarbus šiaurys ir rekordi
nis šaltis pasitiko neolituanus, 
einančius ( Jėzuitų koplyčią, Chi
cagoje, lapkričio 21 rytą korpo
racijos 42-jų metinių minėti. Pro 
koplyčios aukštą langą juos ap
švietė gaivinantis saulės spindu
lys, panašiai, kaip prieš 40 me
tų jis apšvietė saujelę neolitu
anų Vytauto Didžiojo bažnyčio
je, Kaune, atėjusių išklausyti ža-

Chicagos skyriaus pirm. Valentinas Krumplys uždeda senioro kepu
raitę Raimundui Panarui. Kairėje stovi vyr. vald. pirm. V. Mažeika.

Minint Korp! Neo-Lithuania sukakti Chicagoje, prie paminklo 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės Uosis Juodvalkis deklamuoja "Kri- 
tusiems partizanams". Kairėje Regina Kavaliūnaitė, arbiter elegan- 
tiarum Aleksas Siliūnas ir Korp! vyr. valdybos pirm. Vaclovas Ma
žeika.

Neolituanai metinės šventės proga lapkričio 21 d. Chicagos kapinėse aplankė palaidotus kolegas ir jų 
kapus papuošė gėlėmis.

viEšĖmm ihiitim pirkite miijue modhioje

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

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

5.75
4.98
2.98
3.35

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

dinančių garbės nario kan. Juozo 
Tumo-Vaižganto žodžių. ŠĮ kar
tą Vaižganto vietoje kun. J. Ku
bilius SJ priminė neolituanams 
žydų tautos ištvermę.

Po pamaldų prie paminklo žu
vusiems už Lietuvos laisvę neoli- 
tuanas Uosis Juodvalkis padek
lamavo "Kritusiems partiza
nams" iš partizanų kūrybos, o 
filija Regina Kavaliūnaitė padė-

DIRVA

jo puokštę gėlių prie žuvusiųjų 
aukuro.

Nuvykę | šv. Kazimiero kapi
nes korporantai gėlėmis ir mal
domis prisiminė amžinybėn iš
keliavusius kolegas. Per penkio- 
liką metų šie kapai priglaudė 
kolegas korporantus: ElvikĮ, 
Zubkų, Daškevičių, Glemžą, Gau- 
rilių, Paplėną, Stankų, Dirmeikį, 
Michelevičių, mecenatą Urboną 
ir Viraką, o šj ruden} ir pirmą 
filiją Jadvygą Mačernienę.

Vakare korporantai ir svečiai 
susirinko Club Boston salėje iš
kilmingo posėdžio.

Chicago neolituanų arbiter ele- 
gantiarum Alekso Siliflno preci
ziškoje vadovybėje neolituanai, 
akademiškai, 15 minučių vėliau 
nustatyto laiko, pradėjo iškilmes.

įnešama vėliava. Nuskamba 
Lietuvos himnas. Keliamos 1 se
niores korporantes, tautiškuose 
drabužiuose: Nijolė Binderytė, 
Jūratė Jakubauskaitė, Rožių 
Jurkšaitė, Regina Kavaliūnaitė, 
Birutė Sedleckaitė ir Lucija Virp- 
šaitė išsirikiuoja kairėje salės 
pusėje. Jas seka keliami 1 senio
rus korporanui: Uosis Juodval
kis, Algimantas Jurkūnas, Euge
nijus Kniukšu, Raimundas Pa na
ras ir Andrius Slonskis. Viso vie
nuolika daug žadančių akademikų 
tvirtai Įsijungia 1 korporacijos 
gretas.

Chicagos neolituanų pirminin
kas Valentinas Krumplys trumpai 
apibudina dienos minėjimo reikš
mę korporantams. Korporaciją 
sveikina LT Akademinio Sambū
rio pirmininkas Ignas Andrašiū- 
nas, Estų akademikų atstovas, 
Neolituanų atstovė iš Philadel- 
phijos, Skautų akademikų ir Stu
dentų atstovai. Tėvūnas Algis 
Saulis surenka iš keliamųjų ju- 
niorų kepuraites. Vyr. valdybos 
pirmininkas Vaclovas Mažeika 
prisega naujiems seniorams kor
poracijos spalvas, o Chicagos 
skyriaus pirmininkas Valenti
nas Krumplys uždeda jiems se
niokų kepuraites.

Seka naujai pakeltųjų priesai
ka, po kurios kiekvienas priklau
pęs pabučiuoja korporacijos vė
liavą. Naujuosius seniorus svei
kina korporacijos vadovybė. Pa
keltųjų vardu dėkoja Jūratė Ja
kubauskaitė. t>abar bėga jų svei
kinti globėjai ir giminės. RožiiĮ

O1

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų. Fil. Petras Vėbra savo globotini Eugenijų Kniukštą, pakeltą J 

seniorus apdovanojo Korp! Neo-Lithuania herbu, kurių žada daugiau 
pagaminti savo studijoje. V.A. Račkausko nuotraukos
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Korp! Neo-Lithuania šventėj Chicagoje sveikina LTA Sambūrio pirm. I. Andrašiflnas. Prie stalo sėdi: 
A. Ignatonis, V. Mažeika, V. Krumplys ir D. Rūkaitė.

puokštės atsiranda pakeltųjų kor- 
porančių rankose. Džiaugsmo ir 
pasigėrėjimo ašaros sužvilga 
svečių akyse. Ir kaip nesidžiaug
ti, kai 1 vieno amžinybėn iške
liavusio korporanto vietą daug 
naujų ir jaunų stoja jo darbą 
tęsti. Per penkioliką metų kor
poracija Chicagoje atidavė ka
pams dvyliką narių, per tą lai
ką l korporaciją Įstojo per šim
tą naujų korporantų, pasiryžusių 
tęsti prieš 42 metus Kaune pra
dėtą korporacijos steigėjų darbą.

Prieš posėdžio pabaigą naujoji 
Chicagos skyriaus valdyba pa
keičia ligi šiol buvusią. Nauja 
pirmininkė Elvyra Kavaliūnai
tė drauge su sekretore Daiva 
Rflkaite, iždininku Juozu Žemai
čiu, vicepirmininku Algiu Igną- 
toniu ir nariu Mindaugu Šim
kum užima vietas už prezidiumo 
stalo. (Algis Modestavičius dėl 
darbo gausos iš naujai rinktos val
dybos pasitraukė ir jo vieton Įėjo 
Mindaugas Šimkus).

Mikrofonas naujos pirmininkės 
rankose. Ji sutinkama visų nuo
širdžiu plojimu. Dėkoja už pasi
tikėjimą. Pasiryžusi pareigas iš
tesėti. Prašo visų paramos ir 
bendradarbiavimo. Pirmininkau
ti korporacijai ligi šiol buvusi 
vyrų privilegija, bet Įsitikinusi, 
kad ir moteris galės tą pareigą 
neblogiau atlikti. Visi drauge į 
talką korporacijos Vivat, Cres- 
cat Floreat!

Gaudeamus užbaigia iškilmin
gąjį posėdi. Neolituanų orkestro 
garsai kviečia linkspiintis. Prie 
atskiro stalo grupė Jaunosios Lie 
tuvos korporantų mini 40 metų 
nuo jų korporacijos įsteigimo, 
šiandieną visi drauge sujungto
mis gretomis bandome tęsti Įs
teigėjų pradėtus ir mūsų korpo
racijoms skirtus darbus.

Visas posėdis ir bendrai minė
jimas praėjo nepaprastai pakilio
je nuotaikoje ir puikioje tvarko
je, už ką dėkoti tenka uoliesiems 
rengėjams ir tvarkytojams Juo
zui Žemaičiui, Aleksui Siliūnui, 
Mečiui Šimkui, Stasiui Mankui ir 
visai eilei kitų pasišventėlių. 
Maistą paruošė ponia Žvynienė.

V.A. Račkauskas

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Shakespeare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai

J.
daugo nužudymas

— 3 dol.
Kralikauskas — Min-

3 dol.

4.75 
.98
.98

Naujai pakeltąją { seniores Reginą Kavaliūnaitę sveikina globėjas 
fil. Edvinas Balceris.

Vyr. valdybos pirm. V. Mažeika skaito korporanto priesaiką.
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Kariuomenės šventės proga Jaunimo Centre Chicagoje įvyko iškilmingas posėdis. Scenoj orgaizacijų 
vėliavos. Kairėje solistė N. Linkevičiūtė gieda Lietuvos ir JAV himnus. V.A. Račkausko nuotrauka

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS CHICAGOJE
šventė buvo pradėta pamal

domis, Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė dv. tėvas J. Kubilius, jo 
žodžiais skambėjo ryžtinga ko
vos dvasia už žmogaus ir tau
tos prigimtąją teisę j laisvę. So
lo giedojo Nerija Linkevičiūtė.

Šventės dalyviai bažnyčioje ne
sutilpo -- laiptai ir šventorius 
buvo žmonių apstoti.

šventės dalyviai susirinko prie 
Nežinomo Lietuvos kario pa
minklo ir giliai susikaupę, di
džia pagarba nulenkė savo gal
vas visiems didvyriams, kovo
jusiems ir kritusiems už Lietu
vos laisvę. Aukurą uždegė biru- 
tininkės -- M. Babickienė ir M, 
Tumienė. Žodi tarė gen. P. Ple
chavičius. Vainiką prie pamink
lo padėjo ramovėnų pirm. pulk.
K. Rapšys, jam asistavo biru- 
tininkės L. Stasiūnienė ir S. To- 
liušienė. Iškilmes pravedė majr. 
Šeštakauskas.

Akademinę šventės dalį atida
rė ir pravedė skyr. pirminin

Birutė Bogočiflnaitė ir Jurgis Kraičiukas susituokę lapkričio 21 d.
Boldvin, N.Y. prie pokylio šulo. Vyt. Maželio nuotrauka

Lietuvių Vaikų Namelių Chicagoje auklėtiniai užsiėmę įvairiais darbais - žaidimais: piešia kreida, 
spalvotais pieštukais rašo raides, skaito derindami daiktų korteles su vardais. VJuknevičiaus nuotrauka

kas pulk. K. Rapšys. šventėje 
gausiai dalyvavo ir vietos or
ganizacijų atstovai. Pirmieji Į 
sceną įžygiavo kariuomenės ir 
Savanorių Sąjungos atstovai, sa
vomis puošniomis vėliavomis ne
šini. Viso susidarė arti dvide- 
šimtis vėliavų. Sugiedojus Ame
rikos ir Lietuvos Himnus, žodį 
tarė gen. konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis. Jis pradėjo savo žodį 
prezidento A. Smetonos šūkiu: 
"Laisvė visoms tautoms!" Kon
sulas, plačiau aptaręs šio obal- 
sio prasmę mūsų tautai, prisi
minė ir mirusį Amerikos pre
zidentą J. Kennedy, kaip lais
vės principo deklaruoto ją, kurio 
mirties metinė kaip tik tą pat 
dieną sukako.

L. B. Centro valdybos pirmi
ninkas J. Jasaitis sveikino ir 
linkėjo vienybės,ryžto ir ištver
mės. L. Kūrėjų Savanorių Sąjun
gos pirmininkas Tamulis kvietė 
kiekvieną lietuvį kovoti už tau
tos laisvę savanorių kovos dva
sia ir ryžtu, šaulių Sąjungos 
pirmininkas Valatkaitis sveiki

no ir uip pat žiebė kovos dva
sią. Jūros skautų Lituanicos tun
to atstovas, sktn. Maksvytis sa
vo sveikinimo žodyje pasakė: 
"Jūros skautai yra lietuvių Sa
vanorių, Saulių ir karių atžaly
nas. Jūros skauui gyvena ir 
auga tėvynei Lietuvai." Šį jau
nimo atstovo žodį, užtikrinantį 
ateities kovotojų gretas, susirin
kusieji palydėjo griausmingu plo
jimu. Ir iš tikrųjų, jūros skau
ui vėliavnešiai savo išvaizda 
ir ryžtu tvirtino savo vadovo 
žodžius.

Visų sveikintojų kalbose skam
bėjo karšta tėvynės meilė ir be- 
sąlygina kova už tautos laisvę.

Gen. St. Dirmantas dar patei
kė ir trumputę paskaitėlę apie 
Lietuvos valstybės karą su Mask
va 1512-1522 meuis, būtent, apie 
Žalgirio ir Žirnąjų — Pabais
ko mūšį. Paskaitininko teigimu, 
Lietuvos ir Lenkijos kariuome
nė, vadovaujama Lietuvos Di
džiojo etmono, turėdama 25,000 
karių sumušė 80,000 maskvi- 
nės kariuomenės. Mūšis vyko 
tarp Dauguvos ir Dniepro upių, 
prie Oršos miesto. į_ nelaisvę 
priešo paimu 40 aukštų karo 
vadų, tūkstančiai bojarinų ir apie 
30,000 šiaip karių, 25,000 ark
lių, 20,000 pakinkytų vežimų, 
įvairia manu prikrautų. Tik pats 
Maskvos didysis kniazius -- Vo
sylius suskubo pabėgti. Atrodo, 
jog gen. St. Dirmantas šį isto
rinį įvykį iškėlė iš amžių glū
dumos, kad pavaizduoti, kokius 
stebuklus gali padaryti ir pa
daro stipri kario kovos dvasia.

Akademiją baigiant Cicero lit. 
mokyklos mokinių choras, vado
vaujamas mok. muziko J. Krei
vėno, padainavo keletą liet, dai
nų.

šventės metu rengėjai parin
ko aukų karo invalidams parem
ti. Surinkta $59.00.

Koncerto-vakarienės meniiię 
dalį išpildė solistė Nerija Lin
kevičiūtė, padainavusi pynę lietu
višku dainų, harmonizuotų Gaį- 
levičiaus ir Budriūno. Akorde
onu pagrojo jaunas akordeonis
tas Ąžuolas Stelmokas. Meni
nę dalį pravedė birutininkė Z.

Juškevičienė. Vakaro vaišėms 
salę dekoravo birutininkė dailin. 
A. Rimienė. Salė skendėjo žva
kių šviesoje ir rudens gėlių žie
duose. Šokiams grojo Neolitua- 
nų orkestras. Vakaro vaišėse 
svečių dalyvavo keli šimtai,dau
gelis jų pakartotinai dėkojo šei
mininkams ir šeimininkėms už 
retas šventiškas nuotaikas.

L. Kariuomenės minėjimą - 
šventę ruošė ir pravedė L. K, 
Veteranų Sąjungos Ramovė Chi
cagos skyrius ir D. L. K. Bi
rutės bei draugijos centrinis Chi
cago skyrius. Daugumas biruti- 
ninkių šventėje dalyvavo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais.

Tebūnie leista pristatyti tas 
darbščiasias birutininkes, be ku
rių šventė būtų buvusi nepilna 
ir neatbaigta, tai: M. Babickie- 
nė skyr. pirmininkė, V. Genie
nė, B. Gustaitienė, M. Jautakie- 
nė, V. Kulikauskienė, K. Kanau- 
kienė, L. Stasiūnienė, S. Toli- 
šienė, M. Tumienė, H. Vygan- 
tienė. E. Vepštienė, J. Žitkuvie- 
nė.

Šventės rengėjų ir šeimininkų 
pareigas ėję ramovėnai: K. Rap
šys - pirm., A. Juškevičius, Juš- 
kaitis, Leknickas, Bagdžius.

Z. J.

NEW JERSEY
BALFO VAJUS 

NEVVARKE

BALFo 35 skyr. valdyba 
nutarė pravesti aukų vajų, 
kuris tęsis nuo lapkričio 10 
iki gruodžio 31 d. Aukos 
renkamos laiškais ir aukų 
lapais. Aukas siųsti: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine., Chapter 35, 
180-2 New York Avenue 
Nevvark 5, N. J.

Į vajaus komisiją įeina: 
kun. P. Totoraitis, pirm.; 
inž. VI. Dilis, VI. Audėnas,
I. Dilienė ir B. šarkenis. 
Garbės pirm. prel. 1. Kel
melis. W. J. D.

SUVAŽIAVIMAS IR PIETŪS

Amerikos Lietuvių Tautinės Są. 
jungos Newarko Skyrius kviečia 
į jos rengiamą nepaprastą suva
žiavimą ir pietus, kurie įvyks 
sekmadienį, 1964 m. gruodžio 6 
d. 2 vai. po pietų. DANA — V. 
Pitkunigio valgykloje, 4 Bran- 
ford Place, Newark, N. J.

Kalbėtoju bus p. Simutis, Pie
tūs $ 5.00 su visais priedais.

Rengėjai

DETROIT

RADIJO KLUBO SUSIRINKIMAS

Gruodžio mėn. 6 dieną 12 va
landą Lietuvių namuose įvyks 
ALB Radijo Klubo metinis susi
rinkimas. Bus priimta metinė 
apyskaita ir renkama nauja klu
bo valdyba.

Nesusirinkus reikiamam narių 
skaičiui už pusvalandžio bus šau
kiamas antras susirinkimas, 
kuris bus laikomas teisėtu. Klubo 
nariai prašomi dalyvauti.

EKSKURSIJA

J EUROPĄ

Lietuvių Bendruomenės orga
nizuojama 1965 m. liepos 17 d. iki 
rugpiūčio 7 d. ekskursija į V. Vo
kietiją, Frankfurtą, kaip tik su
tampa su Vokietijos krašto Liet. 
Bendruomenės rengiama kultūri
nių studijų savaite.

Studijų savaitės rengimo komi
sijos narys Dr. J. Grinius iš 
Muencheno atsiuntė laišką ekskur
sijos organizatoriui Stasiui Ge
čui, kuriame rašo, kad LB eks
kursija į Vokietiją didžiai pasi
tarnautų abiejų kraštų lietuvybei 
sustiprinti, jei ekskursantai ga
lėtų prisidėti prie rengiamos kul
tūrinių studijų savaitės progra
mos išpildymo. Studijų savaitė 
vyks Huettenfelde, Vasario 16gini' 
nazijos naujuosiuose rūmuose. 
Bus miela visiems ekskursan
tams juos pamatyti, prie kurių sta
tybos ir Amerikos lietuviai didžia 
dalimi yra prisidėję.

— Būtų labai malonu, - rašo 
Dr. J. Grinius, - iš jūsų susi
laukti žymesnių paskaitininkų, 
muzikų, solistų, chorų, tautinių 
šokių šokėjų ir šiaip ekskursan
tų, kurie savo dalyvavimu pro
gramoje praturtintų mūsų kul
tūrinių studijų savaitę.

Savaime suprantama, kad V.

Philadelphijos liet, tautinių šokių grupės vadovė Irena Bendžiūtė 
ir Juozas Lapurka susituokę įžengia į pokylio salę pro žilviniečių 
garbės vartus. Vyt. Maželio nuotrauka

Vokietijoje pasilikusieji lietuviai 
yra išsiilgę mūsų ir reikalingi 
visokios paramos, ypač šiuo at
veju --kultūrinės. Būtų labai gai
la ir tiesiog nesuprantama, jei 
būsimųjų ekskursantų tarpe ne
atsirastų pageidaujamų kultūri
ninkų. Nemaža mūsų muzikų ar 
solistų vyksta į Vokietiją ten 
įgroti ar įdainuoti plokšteles. Tad 
kodėl nepasinaudoti šia taip pato
gia ir dviguba proga -- ekskur
sija ir studijų savaitė. Juo la
biau, kad šį kartą ekskursijos 
kaina yra tokia žema -- tik 267 
doL asmeniui iš New York į 
Frankfurtą ir atgal.

Skrendama liuksusiniu Lufthan- 
sos jetu iš New Yorko. Kelionė 
truks tik apie 7 vai. Liepos 18 d, 
rytą, sekmadienį, pusryčiai jau 
bus gražiame Frankfurto aero
dromo restorane. O iš ten kiek

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

vienas važiuoja kur kam reikia. 
Tik nustatytą dieną susirenka 
grįžimui atgal į JAV.

LB ekskursijai registruojama- 
si per ekskursijos vadovą Stasį 
Gečą, 7252 So. RockvellSt.,Chi
cago, III. 60629, telef. PR 8- 
8034.

(sg)

DIRVOJE galite įsigyti 
ar užsisakyti šias

ROMUVOS leidyklos 
išleistas knygas:

Jono Aiščio ”Poezija” — 
6 dol.

Ant. Baranausko ”Anykš- 
čiu šilelis” — 5 dol.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Buv. lietuvių komitetas 
Goldwatefiui remti kviečia 
savo narių susirinkimą 
gruodžio 4 d. (penktadienį), 
7 vai. vak., Čiurlionio An
samblio namuose. Nariai 
prašomi laiku susirinkti, 
nes už valandos prasidės 
kviestojo svečio prof. M. 
Pap paskaita.

Prof. M. Pap paskaita 
bus aktuali ir įdomi, lie
čianti paskutinius pasikei
timus Kremliaus vadovybė
je ir tų pasikeitimų įtaka 
užsienio politikai.

Visuomenė kviečiama at
silankyti.

* DR. M. VAITENO paskaita 
apie užkrečiamąsias ligas ir kaip 
nuo jų apsisaugoti Įvyks gruodžio 
6 d. sekmadienį 4 v. p.p. Čiur
lionio namuose. Paskaita bus 
iliustruojama filmu, kuriame pa
rodoma natūralūs įvykiai bei pa
cientai, yra vienas iš geriausių 
Amerikos medicinoje.

Paskaitoje gali dalyvauti tik vy
rai nuo 18 m. amžiaus.

Prašome paskaitoje dalyvauti 
gausiai, kad įdėtos pastangos 
tai paskaitai paruošti nenueitų 
niekais.

* K. DONELAIČIO "METŲ" 
vaidinimui gruodžio 12 d. kor
teles įėjimui galima įsigyti tuoj 
po lietuviškų pamaldų šv. Jur
gio parap. salėje. Prašome 
korteles įsigyti iš anksto, kad 
išvengti prie įėjimo susigrūdi
mo ir tuo pačiu sutrukdymą lai
ku pradėti progrmą.

Dalyvaukime gausiai šiame vai
dinime

įėjimui auka nuo 1 dol iki 3 
dol.

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 531-2211.

• Cleveland Trust bankas 
Clevelande turi didžiausią 
koncentraciją vertybės po
pierių, šiomis dienomis su
vežtų į naują, modernišką 
ir. saugiausią seifą, kuris 
randasi Huron Rd. banko 
naujose patalpose.

Stambių vertybės popie
rių apsaugai įrengti seifai 
savo saugumo sistema yra 
tikra tvirtove, su automa
tine kontrolės sistema ir vi
sais kitais moderniškiau- 
siais įrengimais.

Seifų įrengimai ir svoris 
pareikalavo ir specialios 
tam pastato konstrukcijos.

Dar 40 milijonų dolerių rieda į naują didžiausios apsaugos seifą. 
Iš kairės sargybinis Sigmund Zombek, Cleveland T rust banko pre
zidentas George F. Karsch ir tarnautojas Sam Thomas.

Romo Viesulo litografija iš serijos "Dainos", kuri drauge su ki
tais jo kūriniais šiuo metu išstatyta Gallery International Clevelan
de surengtoje parodoje.

• Dail. Romo Viesulo gra
fikos kūrinių paroda šiuo 
metu vyksta Gallery Inter- 
national patalpose, 13218 
Superior prie Euclid Avė., 
Clevelande. Parodoje išsta
tytos pilnos kolekcijos jo 
spalvotų litografijų ”Toro 
Desconocido”, ”Hew” ir dar 
galima įsigyti jo litografijų 
albumą „Dainos”. Parodoje 
taip pat išstatyti skulpto
riaus Frans Wildenhain 
skulptūros ir keramikos kū
riniais. Abu dailininkai yra 
pasižymėję ne tik Ameriko
je, bet ir plačiame pasau
lyje.

Galerija atidaryta antra
dieniais, trečiadieniais, ket
virtadieniais ir penktadie
niais nuo 6 iki 9 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 2 iki 7 vai. vak. 
Galerijoje taip pat yra di
delis paveikslams rėmų pa
sirinkimas žertomis kaino
mis.

PARDUODAMAS PEL
NINGAS NAMAS

Mūrinis bungalovv — 18724
Neff Rd.

5 miegamieji, 2’Zj vonios 
kamb., 3 garažai. Beveik 
naujas. Prie pat Naujosios 
parapijos.

Tel. 1-3768.
(134-136)

DIRVOJE GALITE
ĮSIGYTI KNYGAS:

Juozas Mikuckis — Der
liaus Vainikas — eilėraš
čiai.— 3 dol.

Dr. J. Prunskis — Moks
las ir Religija — 2 dol.

L. Dambriūnas — Lietu
viškas auklėjimas šeimoje 
— 50 centų.

Nerimą Narutė. (poezija) 
Relikvijos — 2 dol.

IEŠKOMA MOTERIS 
lengvam namų darbui ir pa
buvojimui su lietuve — na
mų šeimininke. Atlyginama 
maistu ir kambariu.

Tel. 371-9796.
(135-136)
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Kun. B. Sugintas su Vasario 16 gimnazijos mokytojais. Iš kairės: inspektorius Alfonsas Krivickas, 
mergaičių bendrabučio vedėja Eliza Tamošaitienė, direktorius kun. Br. Liubinas, didysis gimnazijos 
rėmėjas kun. Benediktas Sugintas, matematikos mokytojas Saliamonas Antanaitis, mergaičių rankdar
bių mokytoja Herta Motgabienė, muzikos mokytojas Kazimieras Motgabis. Stovi iš kairės: visuomenės 
mokslo mokytojas kun. Jonas Dėdinas, lietuvių kalbos mokytojas Steponas Povilavičius, evangelikų 
tikybos mokytojas Fricas Skėrys, berniukų bendrabučio vedėjas Tautvydas Gailius ir katalikų kapelio
nas kun. Jonas Riaubūnas.

Kun. B. Sugintas Vasario 16 Gimnazijoje
Balfo direktorius Chicagoje 

kun. Benediktas Sugintas, keliau
damas po pasaulį, porai dienų 
stabtelėjo Vasario 16 Gimnazijo
je, kurios išlaikymui išChicagos 
lietuvių yra surinkęs apie 
$100,000 arba netoli pusės milijo
no vokiškų markių. Lapkričio 13, 
kartu su savo bendrakeleiviu, taip 
pat Balfo direktorium Valerijonu 
Šimkum, didysis gimnazijos ge
radaris Frankfurto aerodrome 
buvo pasitiktas gimnazijos direk
toriaus kun. Broniaus Liubino.

Vasario 16 Gimnazijoje sve
čiai nuodugniai susipažino su 
bendrabučiais, čia pat užmegz
dami pirmąjį kontaktą su jų ve
dėjais ir auklėtiniais. Kun. B. 
Sugintas pamatė tas sąlygas, ku
riose moksleiviai ruošia pamo
kas ir ilsisi. Gimnazijos salėn 
susirinko visi mokytojai, moks
leiviai, administracinis ir ūkinis 
personalas, o taip pat švietimo 
komisijos nariai tėv. A. Berna
tonis ir senj. A. Keleris pa
gerbti didžiojo Gimnazijos gera
dario kun. B. Suginto, o jo asme
nyje visos didžiosios gimnazijos 
rėmėjų armijos visame laisvaja
me pasaulyje. Iškilmės buvo pra
dėtos įteikiant garbingajam sve
čiui gėlių. Gimnazijos direkto

Vasario 16 gimnazijos mokytojai ir moksleiviai gieda kun. B. Su
ginti Ilgiausių metų. Dešinėje stovi Balfo direktorius Vai. Šimkus iš 
Chicagos.

rius išreiškė mokyklos padėką ir 
geriausius linkėjimus kun. Sugin- 
tui, o per jį visiems gimnazijos 
rėmėjams, pakviesdamas mokyt. 
E. Tamošaitienės paruoštus 
moksleivius išpildyti specialią 
programą šiai progai.

Po pasirodymo tarė žodį pats 
kun. B. Sugintas, išsamiai papa
sakodamas savo pirmuosius įs
pūdžius Vasario 16 Gimnazijoje.

Pabaigus kalbą, sustojo visi 
susirinkusieji ir sugiedojo gera
dariui "Ilgiausių metų". Tada ta
rė žodį antrasis svečias, chica- 
giškis Balfo direktorius Valeri
jonas Šimkus. Jis nukėlė moks
leivius ir mokytojus į Lietuvą 
parodė, koks gražus yra lietu
vis ir kaip verta aukotis dėl lie
tuviškumo. Kalbėtojas buvo labai 
įtikinantis, nes jame atsispindė
jo lietuvių tautos kovos sostinė
je Vilniuje, iš kur V. Šimkus yra 
kilęs ir kur užaugęs. Dar kalbė
jo Vokietijos lietuvių evangelikų 
dvasios vadas ir gimnazijos Švie
timo komisijos narys senj. A. 
Keleris, kuriam yra tekę su kun. 
B. Sugintu susipažinti prieš dau
gelį metų Tauragėje.

Vėliau kun. B. Sugintas ir V. 
Šimkus aplankė visas klases pa
mokų metu, turėdamas progos su

sipažinti su mokytojais ir mo
kiniais jų pagrindinėje darbovie
tėje. Kun. B. Sugintas kiekvienai 
klasei surado paskatinančių žo
džių. Jo pagrindinė mintis visur 
buvo ta pati: lemia ne gabumai, 
bet darbas ir ištvermė!

Vėliau, vedant Vokietijos LB 
kr. valdybos nariui bei jos reika
lų vedėjui ir naujųjų namų sta
tybos komisijos pirmininkui A. 
Mariūnui, svečiai apžiūrėjo bai
giamąjį statyti klasių namą, su
sipažino su darbų eiga ir jų vyk
dymo procedūra. Vakare moks
leiviai pakvietė svečius į pasi
linksminimą, skirtą pagerbti 
muzikui St. Šimkui, apie kurį 
kalbėjo Vl-tos klasės mokinys 
Juozas Milinis, šeštokai M. Lan- 
das, J. Milinis ir A. Starukas ir 
septintokas P. Vėgneris gitaro
mis ir akordeonu pagrojo liau
dies dainų. Jaunimui besilinksmi 
nant, svečiai su dėmesiu žiūrėjo 
filmus iš gimnazijos gyvenimo.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Pasaulio Lietuvių Archyvas perkeltas į Tėvų Jėzuitų patalpas 
Jaunimo Centre. Archyve iki šiol yra suregistruota apie 350.000 
archyvinės medžiagos vienetų. Archyvo adresas: 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, Illinois 60536. Archyvą išlaiko JAV LB Centro 
valdyba. Nuotraukoje archyvo perkraustymo vaizdas.

V. Noreikos nuotrauka



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

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

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

Ta proga ir Dirva mielai 
sutinka tarpininkauti ir jau 
iš anksto prašo suintere
suotus savo skaitytojus pa
sinaudoti proga ir laiku pri
siųsti švenčių sveikinimų 
tekstus.

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

Čekius ar pašto perleidas 
prašome siųsti su užsaky
mu.

P a s i n a udokite plačiai 
skaitomo laikraščio — DIR
VOS — tarpininkavimu, tuo 
pačiu prisidedant ir prie lie
tuviškos spaudos išlaikymo.

• Prez. Ant. Smetonos 
monografiją per Dirvą už
siprenumeravo — V. Stan- 
kauskas, iš Clevelando ir K. 
Juknelis, iš Melrose Park, 
Illinois.

Ta proga primename 
gerb. skaitytojams, kad nuo 
gruodžio 1 d. monografijos 
prenumeratos už 10 dol. ne- 
bepriimamos.

Norintieji per Dirvą mo
nografiją įsigyti, prisiunčia 
12.50 dol.

• Solistė Aldona Stempu- 
žienė lapkričio 19 atvyko iš 
Clevelando j Vokietiją įdai
nuoti lietuviškų dainų nau
jai plokštelei. Dainas pa
ruošė muzikas - kompozito
rius Darius Lapinskas. Ta 
pačia proga iškilioji daini
ninkė koncertuos įvairiose 
lietuvių kolonijose. Pirmie
ji koncertai įvyko lapkričio 
27 Schwetzingene ir lapkri
čio 28 Kaiserslauterne.

JAU DABAR LAIKAS AIDU A 
užsakyti D1K V Ą

1965 METAMS KAIP PRASMINGĄ

KALĖDŲ DOVANĄ
savo giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems.

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

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

Vardas, pavardė

Adresas

Priedų: čekis 10 dol.
Užsakančiojo parašas

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

Adresuodami Dirvai laiš
ką, naudokite Dirvos ZIP 
Code — 44103. Prie savo 
adreso pridėkite savąjį. Tuo 
būdu ir prenumeratoriams 
siunčiama Dirva, naudojant 
pilną ZIP Code, pasieks ad
resatą laiku.

T. 
dr. 
dr.

se-

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Sekančių metų kadencijai 
ALT valdyba lapkričio 13 
posėdyje pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas — L. 
Šimutis, pirmasis vicepir
mininkas — dr. P. Grigai
tis, vicepirmininkai — 
Blinstrubas, P. Dargis,
K. Drangelis, A. Rudis, 
J. Valaitis, sekretorius 
E. Bartkus, protokolų 
kretorius — dr. VI. Šimai
tis, iždininkas M. Vaidyla ir 
finansų sekretorius — J. 
Talalas.

Posėdyje buvo svarstytas 
sekančių metų Vasario 16 
d. minėjimų Amerikos lie
tuvių kolonijose klausimas. 
Smulkesniam veiklos planui 
sudaryti išrinkta komisija:
T. Blinstrubas — pirminin
kas, dr. VI. Šimaitis ir J. 
Talalas. Taip pat apsvar- 
st.vta ALT metinio suvažia
vimo rezoliucijų vykdymas.

Tuo tikslu sudaryta do- 
bomentaciios komisija: dr. 
P. Grigaitis — pirmininkas, 
E. Bartkus ir dr. J. Valai
tis.
1 ALT finansų telkimo ir 
planavimo komisijos pirmi
ninku išrinktas iždininkas
M. Vaidyla.

Santykiams su Amerikos 
vvriausvbės ir kt. organais 
bei amerikiečiu organizaci
jomis plėsti (Public Rela- 
tion) komisijos pirmininku 
išrinktas A. Rudis.

• Genovaitė Paulauskaitė, 
balerina, su savo vyru Ro
berto Lozzi ir su baleto gru
pe aplankė 19 Pietų Ameri
kos valstybių ir dabar šoka 
Panamoje. Jos tėveliai Pet
ras ir Sofija Paulauskai bei 
sesutė Bronė Martinoni gy
vena Buenos Aires, Argen
tinoje, kuriuos žada aplan
kyti per Kalėdų šventes,

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

Režisūra 
ALGIMANTAS 
DIKINIS

Scenovaizdis 
ADOLFAS 
VALEŠKA

Kostiumai 
BRONĖ 
JAMEIKIENĖ

Tekstas 
KAZYS 
VESELKA

Stato
SCENOS
DARBUOTOJŲ 
SĄJUNGA

CHICAGO
• K. Donelaičio Metų in

scenizacija, pirmą kartą pa
sirodžiusi Chicagos lietuvių 
scenoje, praėjo dideliu pa
sisekimu. Visuomenei pa
geidaujant, vaidinimas bus 
pakartotas Chicagoje gruo
džio 5 d. (šeštadienį), Jau
nimo Centro salėje, ir Cle
velande, gruodžio 12 d., šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Veikalą režisavo A. Diki
nis. Scenovaizdis dail. A. 
Valeškos. Kostiumai Br. Ja- 
meikienės, tekstas K. Ve
selkos. Veikalą stato Scenos 
Darbuotojų Sąjunga. Vai
dina: B. Briedienė, A. Kė
želienė, L. Barauskas, St. 
Bernatavičius, A. Dikinis, 
S. Grėbliūnas, V. Juodka, J. 
Raudonis, K. Veselka.

* JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS Centro Valdyba bendra- 
raščiu paragina apygardų ir apy
linkių valdybas ruoštis dvide
šimts penkerių metų Lietuvos 
laisvės netekimo, kovos už Lie
tuvos laisvę bei kovoje žuvu
siųjų minėjimams. 25-rių metų 
Lietuvos laisvės netekimo su
kaktis sueina ateinančiais me
tais.'

* STASYS GEČAS, JAV LE 
Centro valdybos pavedimu, atei
nančių metų liepos mėnesį or
ganizuoja ekskursiją lėktuvu į Eu
ropą. Visi ekskursantai turės pro
gą dalyvauti Europos lietuvių stu
dijų savaitėje Vokietijoje.

Norintieji ekskursijoje daly
vauti registruojasi adresu: Sta
sys Gečas, 7252 So. RockwellSt., 
Chicago, I1L, 60629. Telefonas 
PR 8-8034.

Vykstantiems į okupuotą Lietu
vą šios ekskursijos lengvatos ne
bus teikiamos.

♦ JAV LB CENTRO VALDYBOS 
posėdis, dalyvaujant LB Tary
bos Prezidiumo pirmininkui Vy
tautui Volertui, Įvyko, 1964 m. 
lapkričio mėn. 13 d., p.p. Rudžių’ 
rezidencijoje. Posėdyje plačiai 
buvo iSdiskutuoti ir aptarti JAV 
LB uždaviniai. Ypatingai buvo pa
brėžto dvidešimts penkerių metų 
Lietuvos Laisvės netekimo su-

KRISTIJONO DONELAIČIO

METAI
KETURIŲ METŲ LAIKŲ INSCENIZACIJA

SPEKTAKLIS ĮVYKS JAUNIMO
CENTRE, 5620 50. CLAREMONT

AVĖ. Š. M. GRUODŽIO 5 D.,
ŠEŠTADIENI, 8 VAL. VAKARO

kakties minėjimai, lietuviško
sios spaudos reikalai - spaudos 
mėnesi s, apylinkių organizavi
mo, lituanistinio švietimo ir ki
ti reikalai.

V. Volertas posėdyje padarė 
pranešimą apie Tarybos Prezi
diumo veiklą ir Tarybos planuo
jamus ateities užsimojimus.

K.J.

• ST. S. VOSYLIAI, turi savo 
maisto krautuvę Chicagoje, 2433 
W. 69 St. laikraštyje paskaitę 
apie gražų Vaikų Namelių dar
bą, švenčių proga atnešė auką 
$25.00. Malonu, kad savame tar
pe turime biznierių, kurie su
prasdami lietuviško priešmo
kyklinio auklėjimo reikšmę, ne
raginami remia.

♦ LIETUVIŲ VAIKŲ NAME- 
LlUOSe Chicagoje Kalėdų eglu
tei puošti žaislus, švenčių dova
nėles ir pasveikinimus savo ar
timiesiems ruošia patys vaikaL 
Švenčių proga visi vaikai ragi
nami atsisakyti nuo bereikalingų 
išlaidų ir tuos pinigus taupytL 
Prieš Kalėdas vaikai prašomi at
nešti savo sutaupąs, jos bus per
duotos šalpos organizacijai, pa
remti vargstančius lietuvių vai
kučius.

♦ RITOS ŽUKAITĖS, jaunosios 
kartos dailininkės, kūrinių paro
dos atidarymas įvyks gruodžio 
mėn. 5 d., šeštadienį, Čiurlio
nio galerijoj, Chicagoj. Parodą 
rengia Sviesos-Santaros Federa
cijos Chicagos skyrius.

TAUTINIŲ ŠOKIU 

MOKYTOJŲ 

KURSAI
Tautinių šokių mokytojams 

lituanistinėms mokykloms ir 
moksleivių tautiniams ansamb
liams ruošti LB Chicagos Apy
gardos valdyba organizuoja kur
sus.

Kursantais priimami:
a. asmenys baigę aukštesnią

ją amerikietišką, ar aukštesnią
ją lituanistinę mokyklą,

b. laisvai vartoją lietuvių kal
bą.

c. šokę tautinius šokius, ar 
bent jiems groję.

Pamokos vyks vieną kartą sa
vaitėje. Kursai užsitęs apie 3 
mėnesius ir numatomi baigti ko
vo mėnesio pabaigoje. Tiksli 
kursų pradėjimo data bus praneš
to registracijai pasibaigus.

Suinteresuoti kursuose daly
vauti prašomi registruotis šiuo 
adresu: A. Martienė 6645 So. 
Winchester Avė., Chicago, I1L 
Tel. GR 6-204L Registracija bai
giama šių metų gruodžio mėn. 
27 dieną.

Kursų programa, kurios pa
ruošimas truko daugiau kaip pus
metį, specialistų yra kruopščiai 
paruošto. Visos kursuose skai
tytos paskaitos bei kito mokymo 
medžiaga ir 16 specialiai mokyk
linio amžiaus jaunimui pritaiky
tų tautinių žaidimų ir šokių bus 
išleisto atskiru leidiniu ir kiek
vienam kursantui įteikto tolimes
niam naudojimui.

Jaunimą, suinteresuotą tapti 
tautinių Šoklų mokytojais, kvie
čiame pasinaudoti reto proga ir 
kursuose kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

LB Chicagos Apygardos Valdyba

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

AUKOS DIRVAI
Ad. Šimkus, Chicago...........10.00
A. Milaknis, Chicago...........5.00
O, Barauskas, Chicago....... 10.00
Pr. Lukauskas, Waukegan .. 5.00 
M. Selivončikas, Boston .... 10.00 
J. Jakubonis, Chicago....... 10.00
C. Pocius, Columbus......... 5.00
J. Žilevičius, Wayne..........3.00
B. Budginas, Santa Monica.. 5.00 
J. Jurkūnas, Chicago..
J. Merkys, Hartford ...
J. Krygeris, Cleveland
K. Kalendra, Toronto ..
V. Mackus, De Kalb ....
B. Garlauskas, Cleveland
K. Žygas, Cleveland .......
V. Benokraitis, Cleveland 
Globė Parcel Service, Ine.

Cleveland ..............
A. Metinis, Cleveland...... .
K. Sirvinskas, Cleveland .... L00 
Z. Jankus, Cleveland....... 10.00
A. Petrauskas, Detroit.... 10.00

...4.00

... 1.00

... 3.00

... 5.00
5.00
1.00
5.00
3.00

5.00
2.00

ASS ŽINIOS

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄ
JŪDIS ruošiasi išleisti prof. Ste
pono Kolupailos monografiją. 
Leidinio redaktoriumi pakviestas 
fiL dr. Jurgis Gimbutas, o ad
ministratoriumi fil. Kostas Ne
nortas, abu iš Bostono. Monogra
fijos talkininkais pakviestos se
kančios organizacijos: Lietuvių 
Katalikų mokslo akademija. Lie
tuvių Profesorių Draugija Ame
rikoje, Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-ga, Litu
anistikos Institutas, Korp! Gran
dis ir Korporacija Plieno Vyri
ja. Prof. Kolupaila yra ASS Gar
bės Narys ir aktyviai veikęs 
ASS-džio rėmuose.

* STUDENTŲ SKAUTŲ KORP! 
VYTIS dabartinę Centro Valdy
bą sudaro Worcester, Mass. na
riai - seniorai: pirm. Rimas Ja
kubauskas (717 Southbridge St., 
Worcester, Mass.), vicepirm. — 
Vladas Gedmintas, sekr. — Algis 
Glodas, ižd. -- Dainius Glodas, 
juniorų tėvūnas — Valentinas 
Baziliauskas.

• FILISTERIŲ SKAUTŲ S-GA 
netrukus korespondenciniu būdu 
rinks Centro Valdybą 1965-66 
metams. Mandatų Komisiją suda
ro FSS Clevelando skyriaus na
riai: pirm. fiL dr. Romas Kašu
ba, 19500 Euclid Avė., Apt. 106 K, 
Cleveand 17, Chio, 44117, nariai 
— fiL R. Minkūnas ir fiL dr. G. 
Matienė.

♦ FILISTERIŲ SKAUTŲ S-GA 
netrukus išleis skautiškų dainų 
plokštelę, šį darbą koordinuo
ja fiL V. Miklinąs, 3425 W. 73 St. 
Chicago, III.

♦ ASS VEIKLAI KOORDINUOTI 
Sąjūdžio pirm. Apolinaras Trei- 
nys pakvietė į ASS Vadi ją sekan
čius rajoninius atstovus: fiL prof. 
Stepą Kairį (Kanados Rajonas), 
fil. Eugenijų Vilką (JAV vidurio

r

Pirmasis BALTŲ KONCERTAS
BOSTONE įvyks

s. m. gruodžio 11 d., 8:30 vai. vak., 
Jordan Hali

(netoli MASS. ir HUNTINGTON AVĖ. kampo).

Programą atlieka sopranas 

LILIJA ŠUKYTĖ 
iš Toronto.

Visi kviečiami dalyvauti šieme Kanados operos 
televizijos žvaigždės debiute Bostono didžiojojir 

scenoje.

VAIDINA:

Birutė Briedienė, Alė 

Kėželienė, Leonas Ba

rauskas, Stasys Berna

tavičius, Algimantas 

Dikinis, Saulius Grėb

liūnas, Vytautas Juod

ka, Juozas Raudonis, 

Kazys Veselka.

BILIETAI GAUNAMI

"MARGINIUOSE”, 

2511 W. 69th St.

Tel. PRospect 8-4585

Rajonas), fiL Valentiną Varną 
(JAV Ramiojo Vandenyno Rajo
nas), fiL Romą Kez| (JAV At
lanto Rajonas), fiL Petrą Molį 
(Filisterių Skautų S-gos atsto
vas), šen. Romą Jakubauską 
(Korp! Vytis centro valdybos 
pirm.).

• VISI AKADEMIKAI SKAUTAI 
kviečiami įsigyti fiL Broniaus 
Kviklio knygą "Mūsų Lietuva". 
Br Kviklys yra vienas iš Aka
deminės Skautijos atkūrėjų iš
eivijoje, "Mūsų Vyčio" įsteigė
jas ir ilgametis redaktorius.

WELLAND, Ont.

PAGERBĖ JONĄ IR 
ONĄ STAŠKEVIČIUS 

Penkiolikos vedybinių metų su
kakties proga lapkričio 14 d. 
Crowland viešbučio patalpose, 
Welland Ont. buvo pagerbti O. ir
J. StaškevičiaL O ir J. Staške- 
včių pagerbime dalyvavo svečių 
iš Port Colborne, Wellando, St. 
Catharines, Hamiltono ir Toron
to. O. ir J. Staškevičiai Niaga
ros Pusiasalyje yra vieni iš veik
liausių. J. Staškevičius kelias ka
dencijas yra buvęs LB pirm., O, 
Staškevičienė būdama LB valdy
boje, šiais metais pasižymėjo 
darbštumu ir sumanumu ruošiant 
plataus masto šventę - Jonines, 
kurios labai pasisekė ir B-nei 
davė didelio pelno. O. ir J. Staš
kevičiai dirbdami visuomeninį 
darbą pasižymėjo didele toleran
cija ir Įsigijo daug simpatijos 
plačioje visuomenėje. Jų veikla 
nesiriboja vien savo bendruome
nėje. Jie aktyviai dalyvauja ir re
mia Hamiltono Lietuvių Namų 
įsigijime — pirkdami akcijas. O. 
ir J. Staškevičiai yra kelrodžiai 
tautiškumo ir vienybės ugdyme. 
Jų namai yra turtingiausi įvairių 
knygų, visokių pažiūrų laikraš
čių. Jie gerbia ir kitų pažiūras 
ir nuoširdžiai bendradarbiauja su 
visais lietuviškoje veikloje.

Pagerbimo metu buvo pasakyta 
eilė kalbų, apibudinant kaip J. 
Staškevičius iš jaunystės pasižy
mėjo tautinėje veikloje. Baigus 
gimnaziją Lietuvoje, tėveliui mi
rus turėjo nutraukti tolimesnį 
mokslą ir perimti ūkį. Vokiečių 
okupacijos metu teko eiti atsako
mi nga s ir pavojingas Joniškio 
valsčiaus viršaičio pareigas. Bū
damas viršaičiu, daug pagelbėjo 
lietuviams, o už tokią veiklą vo
kiečiai suiminėdavo ir pasiųsda
vo į mirties stovyklas - kacetus. 
Kalbėtojai pareiškė, kad Lietuvos 
vadavimo darbai vyktų daug sėk
mingiau, jei šiame darbe rastųsi 
daugiau tokių taurių patriotų lie
tuvių ,kaip O, ir J. Staškevičiai.

Pasibaigus kalboms ir sveiki
nimams, sukaktuvininkai visiems 
pareiškė padėką už pagerbimą ir 
dovanas. Vaišės buvo nuotaikin
gos ir linksmai skambėjo lietu
viškos dainos.

Banketą labai tvarkingai pra
vedė Br. Simonaitis.

J. šarapnickas
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