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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BUDIZMAS IR POLITIKA
PRIE PAINIAVOS VIETNAME SUKĖLIMO IR 
NORO PASIPRIEŠINTI KOMUNISTAMS SUMA
ŽĖJIMO DAUG PRISIDĖJO MAŽAS BŪRELIS 
BUDISTŲ VIENUOLIŲ, DĖL KURIŲ INTENCI
JŲ IKI ŠIOL DAR NĖRA VIENINGOS NUOMO
NĖS. — VIENA AIŠKU, KAD NORS BUDIZ
MAS, KAIP RELIGIJA, PRIEŠTARAUJA MARK
SIZMUI, JO VARDU PRADĖJĘ KALBĖTI DAUG 
PADĖJO KOMUNISTŲ ĮSIGALĖJIMUI PIETRY

ČIŲ AZIJOJE.

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

Karas Vietname buvo praloš
tas Washingtone, o ne pietryčių 
Azijos džiunglėse. Faktinas kal
tininkas buvo Amerikos viešoji 
opinija, kurios spaudžiama Wa- 
shingtono administracija nesiry
žo vesti bet kokios kiek griežtes
nės politikos. O opiniją sudaro 
spauda ir intelektualų sluoksniai. 
Ty pažiūrai susiklostyti padėjo 
mažas apytamsių budistų vienuo
lių būrelis.

Galutiną smūgi Diemo režimui 
Pietų Vietname suteikė 73 metų 
amžiaus vienuolis Thich Ouang 
Duc, kuris Saigono gatvės vidu
ryje užsipylė 5 galionus benzino 
ir jį padegė su cigarečių žiebtu
vėliu. Visas Vakarų pasaulis ta
da gavo ‘Įrodymą’, kad Diemo re
žimas yra iš tikro negeras, jei 
dėl jo taip žudosi žmonės. Pre
zidentui Kennedy pakartotinai pa
reiškus, kad Vietname ‘reikalin
gos asmeninės’ permainos, ka
rininkai pagaliau Diemą nuvertė 
ir tuo pačiu kraštą pastūmėjo į 
katastrofą.

Amerikos intelektualų sluoks
niuose, kuriuose seniai buvo ve
dama propaganda prieš Diemą ir 
visus "kitus autoritarinius reži
mus, išskyrus komunistų, buvo 
atsisakyta nuo bet kokios prielai
dos, kad tai galėjo būti komunis
tų triukas, nes, girdi, budizmas 
ir komunizmas yra du nesuderi
nami dalykai.

Tai, žinoma, tiesa. Budizmo, 
kuris yra visa 500 metų senesnis 
už krikščionybę, esmę sudaro 
"Keturios Kilnios Tiesos": L eg
zistencija yra kančia; 2. kančia 
kyla iš geismo ar ilgėsio; 3. Iš
sigelbėjimas nuo kančios yra geis
mo numarinimas; 4. o geismai 
yra sutramdomi laikantis aštuo
neriopo kelio: teisingų pažiūrų, 
teisingų pastangų, teisingo pro
tavimo, teisingų norų, teisingos 
kalbos, teisingo elgesio, teisingo 
gyvenimo ir teisingo susitelkimo. 
O kas yra teisinga, nustatoma pen
kiomis moralinėmis taisyklėmis:

L Neužmušk nė vieno gyvo su
tvėrimo, 2. neimk to, kas tau ne
duota, 3. neleisk meluoti, 4. ne
gerk svaigių gėralų, 5. netrukdyk 
būti nesuteptam (nekaltam).

Iš to matosi, kad budizmas yra 
daugiau etikos taisyklių rinkinys 
negu religija įprasta prasme, nes 
jis nieko neskelbia apie Dievą, iš 
viso nežino jokių nenatūralių jė
gų, kaip velnio, ir budistų maldos 
nėra į ką nors adresuotos, bet tik 
paties besimeldžiančiojo minčių 

Komunistiniai spąstai Azijos pietryčiuose...

išsivalymo procesas. Ta prasme 
budizmas yra ateistinis.

Aišku, kad budizmas iš esmės 
nieko bendro neturi su materia
listiniu komunizmu ir iš viso su 
pasaulietiška politika. Tačiau, il
gainiui, kaip ir kiekviena religi
ja, budizmas pradėjo vaidinti tam 
tikrą vaidmenį valstybiniame gy
venime. Taip kaip Romos impera
torius Konstantinas krikščionybę 
pavertė oficialia religija, taip In
dijos imperatorius Asoka 250 m. 
prieš Kristų budizmą paskelbė 
oficialia Indijos religija.

Budizmas išsiplėtė visoje Azi
joje, tačiau kaip valstybinė religi' 
ja išsilaikė tik Tibete iki kinų 
komunistų okupacijos. Komunis
tei savo valdomuose kraštuose 
budizmą pakenčia tik tiek, kiek 
jis jiems reikalingas daryti įta
kos į kitų kraštų budistus. Už tat 
ir Sovietų Sąjunga ir Raudonoji 
Kinija turi savo budistus, kuriuos 
siunčia į užsienius, kad pasmer
kus... JAV imperializmą.

Mūsų laikais budistų vienuoliai 
turi dar didelės įtakos Burmojeir 
Ceilone. Naujai jie jos įsigijo 
Pietų Vietname. Su amerikiečių 
pagalba budistų vienuoliai paste
bėjo, kad jie gali vienaip ar ki
taip įtaigoti ir politinę raidą. Su
sideginimas budistų vienuolių 
tarpe yra toli gražu ne retas reiš
kinys. (Nors budizmas ir nieko 
nemoko apie pomirtinį gyvenimą, 
tačiau visuotinai tikima, kad vėlė 
apleidusi kūną vėl kur nors įsiku
ria.).

Marąuerite Higgins neseniai 
rašė iš Saigono, kad šiuo metu 
budistai daro daugiau sunkumų 
amerikiečiams it jų remiamai 
valdžiai Saigone negu komunistų 
partizanai. Taip pvz., kai gen. 
Kahnas norėjo Įvesti daugiau tvar
kos , komunistų vienuoliai jam 
grasino susideginimo serija. 
Kahnas kapituliavo. Dabar budis
tai šiaušiasi prieš kitą, jau civi
lio — buv. Saigono burmistro — 
Houng vyriausybę, kuri tokiu bū
du turi daugiau rūpesčių namie 
negu frontuose.

Amerikiečiai jau pradėjo sukti 
sau galvą, ar tik tie vienuoliai, 
kaip Thich Tri Quang, kuris fak- 
tinai privedė prie Diemo nuverti
mo ir yra buvęs komunistinėje 
Vietnamo dalyje, ar Thich Tam 
Chau, konkuruojąs dėl įtakos su 
pirmuoju, nėra tik komunistų 
agentai. Tačiau toks svarstymas, 
anot Higgins, tėra tik laiko gaiši
nimas, nes budistų politikai yra 

per gudrūs duoti bet kokį aiškų 
atsakymą. Viena tačiau aišku, kad 
jie šiuo metu dirba komunistų nau
dai. šiuo atveju jų motyvai nė
ra tiek svarbūs. Jie gali būti pap
rasčiausi agentei, tokie, kokius 
komunistai turi beveik visų tiky
bų dvasininkų rūbuose. Galimas 
daiktas, kad kai kurie jų, kaip pri
leidžia Time, daro klasišką visų 
komunizmo talkininkų klaidą, 
būtent jie galvoja, kad galėsią pa
tys kaip nors ‘susidoroti* su ko
munizmu.

Atrodo, kad šiandien ameri
kiečiai taip pat mielai sutiktų 
su Diemo grįžimu į Saigoną,kalp 
kad su buvusiu Katangos sukilė
lio Tshombės įsiviešpatavimu vi
same Kongo krašte. Deja, Die
nias jau nebegyvas. O tai, ką da
bar Washngtone siūlė gen. Max- 
well Taylor, būtent praplėsti ka
ro veiksmus į komunistų valdo
mas teritorijas — priešrinki
minės kampanijos metu tai jau 
siūlė senatorius Goldwateris. Ir 
kai su tomis priemonėmis vis dar 
delsiama, savo keliu tik skubama 
į pralaimėjimą.

• JAV 3 KARTUS sėkmingai 
ir 1 kartą nesėkmingai paleido 
naujas raketes į erdves.

Atlas Centaur raketa atliko 
tikslų bandomąjį uždavinį, ruo
šiantis tąja rakete siųsti Įvai
rius instrumentus į mėnulį.

Mariner IV, vykstanti su tele 
vizijos kameromis fotografuoti 
Marso, atliko reikiamus posū
kius erdvėje, užtikrinant priar
tėjimą prie Marso apie 5000 
mylių, atlikus 325 mil. mylių 
kelionę.

Titan -- 3A, karinė erdvės 
rakete, taip pat atliko tikslius 
pratimus erdvėje, ruošiantis ją 
panaudoti kariniams uždaviniams.

Tuo tarpu Gemini raketa, kurią 
ruošiamasi erdvėn paleisti su 2 
astronautais, dar vis rodo neto
bulumų saugumo sistemoje.

♦ FIDEL CASTRO susilaukė 
rimtų galvosūkių. U.S. News & 
World Report rašo, kad pagrinde 
visų bėdų yra krašto ekonominiai 
sunkumai. Žemės ūkio produktų 
gamyba yra smukusi, lygiai kaip 
smunka transporto priemonių tin
kamas išlaikymas. Pačiose vir
šūnėse, Castro artimiausiojeap- 
linkoje įvykę pasikeitimai rodo, 
kad vyksta kova ir verda nepasi
tenkinimas. Darbo ministeris A. 
M, Sanchez, atleistas iš parei
gų "už administracines klaidas" 
bandė nusižudyti. O jis buvo vie-. 
na s iš artimiausių bendradarbių 
Castro grupėje, vienas iš 8 "re
voliucinės partijos" direktoriato.

Castro susirūpinęs, kad Rau
donoji Kuba ir Castroizmas nu
stojo savo populiarumo ir niekas

Gruodžio 6 d. Chicagoje buvo paminėtas A. Smetonos monografijos iniciatorius a.a. dr. Jonas Paplė- 
nas. Nuotraukoje minėjimo susirinkimo dalyviai. Sėdi iš kairės: Ona Biežienė, Bronė Kalvaitienė, An- 
tuanetė Kazanauskienė, Eugenija Bartkuvienė, Bronė Paplėnienė, Stefanija Rudokienė ir Vincė Jurkfl- 
nienė. Stovi: Kazimieras Pocius, Teodoras Blinstrubas, Danguolė Bartkuvienė, inž. Jonas Jurkūnas, 
Elena Pocienė, Jonas Kazanauskas, Antenas Kalvaitis, dr. Juozas Bartkus, dr. Steponas Biežis, inž. 
Eugenijus Bartkus ir dr. Antanas Rudokas. VIA. Račkausko nuotrauka

į tai nebekreipia dėmesio. Nieko 
jis nepešė Lot. Amerikoje ir ne
žinia, kaip jo atžvilgiu laikysis 
naujieji Kremliaus viršininkai. Iš
nykus iš dėmesio centro, Castro 
nustojo buvęs visokiausių derybų 
objektu.

♦ SENAT. B. GOLDWATERIS 
pasikalbėjime su U.S. News & 
World Report atstovu pareiškė, 
kad rinkimai buvo pralaimėti jau 
liepos 15 d., kada gub. Rockefel- 
leris ir gub. Romney pareiškė 
neremsią numatytų respublikonų 
kandidatų. Be to buvo sunku, be
veik neįmanoma, trumpu laiku 
paneigti įspūdį, kad Goldwaterls 
nebuvo nei "trigger-happy", nei 
nusistatęs panaikinti Sočiai Se- 

curity sistemą. Demokratai su 
liberaliojo respublikonų sparno 
pagalba sugebėjo sukurti tokią 
Goldwaterio karikatūrą, kurios 
jau niekas nebegalėjo ištrinti iš 
daugelio vaizduotės.

* PRANCŪZIJAI plečiant pre
kybinius santykius su Sov. S-ga, 
nukentėjo prancūzų komunistų 
partijos iždas. Iki šiol prekyba 
su Maskva rūpindavosi ir vykdė 
komunistų įkurtos bendrovės, ku
rių pelno dalis eidavo partijos 
reikalams. Dabar, vyriausybei 
perėmus tuos prekybos reikalus, 
dėl finansinių sunkumų turėjo už 
sidaryti kom. partijos laikraštis 
Liberation.

VLIKO VALDYBA PASI
SKIRSTĖ PAREIGAS IR 

DARBO SRITIS

Gruodžio 9 apsijungusio 
Vliko Valdyba išsirinko pa
vaduotojais S. Lūšį ir dr. B. 
Nemicką, protokolų sekre
torium — B. Bieliuką, ge
neraliniu sekretorium — J. 
Audėną, ir pasiskirstė dar
bo sritis: vadovavimas val
dybai ir tarptautiniai rei
kalai — V. Sidzikauskui, fi
nansų reikalai ir Tautos 
Fondas — dr. B. Nemickui, 
informacijų reikalai — J. 
Audėnui, Vliko ekspozitū- 
ros (politinės, informaci
nės, finansinės) laisvajame 
pasaulyje — S. Lušiui, pa
dėtis krašte — dr. K. Če
ginskui, laisvės kovų doku
mentacija — K. Bieliniui ir 
tarpgrupiniai santykiai — 
B. Bieliukui. (E)

PREL. JONAS BALKO
NAS PASILIEKA 
TAUTOS FONDO 

PIRMININKU

Apsijungusiam Vlikui su
darant naujus savo darbui 
organus, daug dėmesio ski
riama lėšų telkimui. Tai

PAMINĖTAS A. SMETONOS 
MONOGRAFIJOS INICIATORIUS
Prez. Ant. Smetonos mo

nografijos pasirodymas 
šiandieną, be abejo, yra 
reikšmingiausias įvykis lie
tuvių visuomenės kultūri
niame gyVenime.

Išsamus Aleksandro Mer
kelio kruopščiai paruoštas 
veikalas taip pat yra ge
riausias atkirtis okupanto 
šmeižtams bei Nepriklauso
mos Lietuvos istorijos klas
tojimui.

Kiekvienas susipratęs lie
tuvis laisvajame pasaulyje 
netik turėtų pats ją įsigyti, 
bet ir kitiems pasiūlyti bei 
padovanoti tiems, kurie jos 
įsigyti nepajėgtų.

Ilgai tos knygos buvo 
laukta. Daug darbo į ją įdė
ta. Jos idėja jau seniai bu
vo iškilusi tautininkų tar
pe. Dar 1959 metais Ameri
kos Lietuvių Tautinės S-gos 
valdyba pavedė savo vice
pirmininkui a. a. *dr. Jonui 
Paplėnui pradėti knygos pa
ruošiamuosius darbus. Kol 
gyveno, jis buvo pagrindi
nis tos knygos idėjos vyk
dytojas ir puoselėtojas. Jis 
netik talkino knygos auto
riui Aleksandrui Merkeliui 
planuoti jos turinį ir rinkti 
medžiagą, bet taip pat ne
pailstamai rūpinosi jos iš
leidimu.

Negailestinga mirtis iš
skyrė jį iš mūsų tarpo ir 
neleido jam džiaugtis savo 
pastangų ir darbo vaisiais 
— knygos pasirodymo skai
tytojų tarpe,

Gruodžio 6 d. jo darbų ir 
idėjų puoselėtoja bei vyk-

Tautos Fondo tiesioginis už
davinys. Tautos Fondo Val
dybą parenka Vliko Valdy-" 
ba ir tvirtina Vliko Tary
ba. Prel. J. Balkūnas sutiko 
pirmininkauti ir naujajai 
Tautos Fondo Valdybai. Jis 
pateiks Vliko Valdybai ki
tus savo bendradarbius. 
Tautos Fondo Valdybą su
darant, bus tariamasi ir su 
PLB Valdyba dėl jos atsto
vų dalyvavimo Tautos Fon
do Valdyboje. (E) 

dytoja Bronė Paplėnienė, 
ryšium su knygos pasirody
mu, sukvietė Chicagoje į 
savo butą būrį dr. Jono Pa- 
plėno bendadarbių ir bend
raminčių. PLB pirmininkas 
Juozas Bachunas su ponia 
dėl sniego pusnių atvykti 
negalėjo. Jis atsiuntė laišką 
prisijungdamas prie minė
jimo.

S u s i r i nkusiems Bronė 
Paplėnienė priminė, kad ge
riausias velionies dr. Jono 
Paplėno pagerbimas yra to
ji knyga, kuria jis tiek rū
pinosi ir kuri išėjo tokia, 
kokią jis norėjo matyti.

Susirinkusiųjų tarpe taip 
pat buvo visa 1959 metų 
ALT S-gos valdyba, suside
danti iš inž. Eugenijaus 
Bartkaus, inž. Jono Jurkū
no, dr. Antano Rudoko ir 
Teodoro Blinstrubo. Dr. Jo
nui Paplėnui mirus vicepir
mininko pareigoms eiti val
dyboje buvo pakviesta jo 
žmona Bronė Paplėnienė.

Susirinkę gyvai diskuta
vo a. a. dr. Jono Paplėno 
nuopelnus tai knygai ir gė
rėjosi jos turiniu bei forma.

Svečiai Bronės Paplėnie- 
nės ir jos dukrelės Auksės 
buvo gražiai priimti ir pa
vaišinti.

V. A. Račkauskas

• JAV Lietuvių Bendruo
menės švietimo Taryba or
ganizuoja Rytinio pakraš
čio lituanistinių mokyklų 
studijinę konferenciją New 
Yorke, 1965 m. sausio mėn.
2-3 dienomis. Konferencija 
įvyks Apreiškimo parapijos 
salėje, 259 North 5th St., 
Brooklyn, New York.

Konferencijoje kviečiami 
dalyvauti New Yorko, New 
Jersey, Hartfordo ir Bosto
no apygardų, apylinkių ir 
Rochesterio, Philadelphijos, 
VVashingtono, Baltimorės ir 
Pittsburgho apylinkių litu
anistinių mokyklų mokyto
jai, tėvų komitetų atstovai 
bei apylinkių Švietimo va
dovai ir visi lituanistiniu 
švietimu besiįdomaujantie- 
ji.
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Amerikiečių skautų vadovai svečiuos pas Bostono lietuvius jūrų 
skautus, švenčiant 3 metų jsikūrimo sukakti.

B, Kerbelienės nuotrauka

BOSTONO JŪRŲ SKAUTU ŠVENTĖ
š.m. lapkričio mėn. 29 d. Tau

tinės Sąjungos namuose jvyko 
jūrų skautų Nemuno Tunto suei
ga savo veiklos 3 m. sukakčiai 
atžymėti.

K. Gruzdąs už darbą Lietuvių 
Jūrų Skautijos ir Nemuno Tunto 
gerovei pakeltas j vyresnio val-

Nemuno Tunto tėvų komiteto 
pirmininkė Irena Manomaitienė 
sukaktuvinėje sueigoje kalba | 
svečius.

B. Kerbelienės nuotrauka

Kristina Jančauskaitė trimi
tuoja susirinkimui.

K. Kriaučiūnaitė, K. Jančauskai
tė, B. Račkauskaitė ir R. Gave
lis, už sąžiningai įvykdytą skau
tų geležini |sutą N. Tunto apdo
vanoti skautiškų vaizdų albumu 
"Laužai liepsnoja vakaruos".

Sueigos metu Nemuno Tuntą 
inspekuvo BSa atstovai ir pareiš
kė, kad tai esąs vienas iš ge
riausiai atrodančių vienetų pri
klausančių jų žinioje. Tvarkin
giausiai atrodantis BSA atsto
vams buvo j. s. A. Senuta. Nemu
no Tunus amerikiečius apdo
vanojo lietuvišku "auksu" - gin- 
uru iš Baltijos jūros papuoštu 
ūminėmis juostelėmis. Taip pat 
dalyvavo latvis sk. Ziemgals, 
kuriam buvo padovanota gintaro 
gabalėlis "skrynutėje".

Tuntininkui P. Jančauskui api
būdinus 3 m. veiklą, jam buvo 
padovanotas medžio drožinys — 
inkaras, kaip vienybės ir stipry
bės simbolis.

Laužo programoje j. skauui- 
tės rodė savo sugebėjimus daino
mis, muzikos instrumentais ir 
vaidyba.

Vaišių metu tėvų komiteto vi
cepirm. Br. Utenis iš savų lėšų 
apdovanojo 7 geriausius j.s. šau
lius trofėjomis ir sidabro meda
liais. Pirma vieU atiteko j.s. 
vair. J. Lendraičiui.

J. sk. M. Manomaitis daug pa
sidarbavo sueigą rengiant ir ją 
vykdant.

Nemuno Tuntas kartu su tėvų 
komitetu dėkingi Lietuvių Jūrų 
Skautijos vadams: j. sk. H. Ste- 
pačiui, jv.s. L. Knopfmileriui,

LIETUVIAIS

tininko laipsni, taip pat V. Ule
vičius už pavyzdingą savo parei
gų atlikimą pakėlus | valtininko 
laipsn|. Jūrų skauui-tės, ge
riausi mokiniai: V. Steponaitis,

Myk. Manomaitis su skaute 
Kristina Kriaučiūnaitė.

• •• • ■ . ' :

.. ■

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

Niekas taip neiškelia maisto vertę kaip 
išimtinai liepsnoje darytas Stroh’s sko
nis. Sekantj kartą, kai patieksite užkan
džius — kuo besigardžiuodami — patie
kite su šaltu Stroh’s alum. Tai skonis, 
kurį kiti alūs norėtų turėti.

Nemuno tunto skautai Lendraitis ir Manomaitis prie kalėdinių 
žaislų gaminimo.

Nemuno tunto skautai beturčiams vaikams ruošia žaislus. Iš kairės: 
Kazakaitis, Bajerčius, Gavelis ir Matjoška.

LJS Skaučių skyr. ved. Daliai 
Lukošiūnaitei ir j. sk. Ed. Ven- 
gianskui už sveikinimus, sve
čiams ir tėvams už dalyvavimą 
sueigoje ir aukas.

Dabartiniu metu tėvų komi
teto pirm, yra I. Manomaitie
nė. Sesių ūd ryčių Orchidėjų 
valties valtininkė F. Izbickie-

nė.
Nemuno Tunto štabą sudaro 

šie: Tuntininkas P. Jančauskas, 
adjut. B. Kovas, j.sk. M. Mano
maitis, K. Gruzdąs, A. Adoma
vičius, V. Izbickas, G. Čepas, 
V. Ulevičius ir J. Lendraitis.

B.K.

ALĖS ROTOS

, KELIAS Į KAIRĘ
Šiomis dienomis iau pasirodys knygų rinkoje.
Autorė šiuo kūriniu vra laimėjusi Dirvos skelbtojo 

konkurso 1000 dol. premiją, kurios mecenatu buvo J. 
Čėsna, iš Omahos.

Knygą išleido Vilties leidykla. Kaina — 3 dol.
Knygų platintojai ir pavieniai skaitytojai prašomi 

užsisakyti knygą, rašant Dirvos adresu.

SIUNTINIUS I 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

REQUEST
RECORDS

yra puikiausia dovana bet 
kuriai progai! Naujausia ir 
puikiausia gi yra ilgo gro
jimo autentiška lietuviška 
plokštelė.

Reikalaukite artimiausio
je krautuvėje ar rašykite 
dėl katalogo:

REQUEST 
RECORDS, INC. 

66 MECHANIC ST. 
NEW ROCHELLE, N. Y.

IEŠKOMI
BERNIUSEVIČIENĖ Lucė,Vin

co Lukaševičiaus sesuo, iš Gi
raitės kaimo, Nedzingės parapi
jos.

ČESNAUSKAS Pranas, Vinco 
sūnus, atvykęs | Chicagą 1919 m.

KALNIETIS Juozas, Kazimiero 
sūnus iš Buteikių kaimo, Rokiš
kio apskr.

KARPEVIČIUS Povilas iš Ro
kiškio apskr.

KAŽUKAUSKAS Antanas, gy
venęs Brighton Parke.

KLIMŲ ŠEIMA: Juozapas, Ro
ko sūnus, Rokas, Cecilija, Ma
rytė, Lilli, Onutė, Magdelena, 
Antanas ir Petronėlė Skužins- 
kaitė Klimienė.

LENKEVIČIUS Jonas iš Vili
jampolės, atvykęs su Motiejaus 
Bražausko šeima.

NARGELEVIČIENE Godlevsky- 
tė Aleksandra, 1951 m. atvykus 
iš Vokietijos pas sponsorj E. Kor- 
zoną.

MISEVIČIENĖ Wolkowska Pau 
liną iš Kėdainių apskr., Dotnu
vos valsč.. Valučiu kaimo, atvy
kus | Chicagą prieš I karą.

PROKOP VINCAS ir jo žmona 
Stefanija Žemkauskaitė, buvusi 
gailestinga sesuo.

RAČKAUSKAS Leonas, Antano 
sūnus, iš Vistaldų.

RUZGAIČIO Jono Ignaco, gy
venusio Bridgeporte, giminės 
bei pažįstami.

ŠOLI0NAS Juozas ir jo sesuo 
Agota šoliflnaitė, Juozo vaikai, 
iš Beviršių kaimo, Rudaminos 
parap. atvykę prieš I-j| karą.

STONKUS Danielius, Antano 
sūnus, gimęs 1928 m. Šašaičių 
kaime.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti.

Lietuvos Generalinis Konsula
tas, 6147 South Artesian Avė., 
Chicago III. 60629.

EDUARDO IR STASIO 
PALUBINSKŲ DĖMESIUI

Prieš kur| laiką Connecticut 
valstijoje mirusi Petronė Bogan 
buvo užrašiusi savo stamboką 
turtą Onos Palubinskienės, Ievos 
Kundreskienės ir Antano Lazaus
ko vaikams. Turimomis žiniomis 
Qi Palubinskienė mirė 1924 me
tais, o jos du sūnūs, Eduardas ir 
Stasys Palubinskai, gyvena J.A. 
Valstybėse. Juodu turi teisę | 
stamboką palikimą. Ieškomieji 
arba apie juos žinantieji malo
nėkite skubiai rašyti Lietuvos 
Generaliniam Konsulatui New 
Yorke:

Consulate General of Lithu
ania, 21 West 82nd Street, 
New York, N.Y., 10024.

DIRVOJE GALIT# ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Shakesjieare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai — 3 dol.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.

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.

A. Tyruolis — Metų vin
giai — 3 dol.
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PLUOŠTAS NAUJAMETINIŲ 
RŪPESČIŲ

Atbėga paskutinės savaitės Donelaičio metų. Daug kur poe
tą ir Tolminkiemio kleboną gerbėm, bandėm kai ką konkretaus pa
daryti (pvz., išleisti aktorių {skaitytą jo Metų poemos ištraukų 
plokštelę), bet... lengva pažadėti, gana sunku ištesėti. Metų pradžioj 
kai kas pasistengė paskleisti tokių nuotaikų, kurios reikia manyti, ir 
energingoms pastangoms sparnus apkapojo. Berods, nemenką mūsų 
rūpesčių naštą sudaro tai, kad mes nuolat ir nuolat savo tarpe nesu- 
sišūkaujam, lyg Babelio bokštą statydami. Gera valia ir vienybės dva
sia mūsų vienokiems ir kitokiems pasiryžimams tikrai galėtų būti pa
guodžianti talka. Menka paguoda vienu atveju tėvynės meilę dekla
muoti, o kitu savo broliui būti Kainu!...

Pro Donelaičio pečius žvelgdami {Naujųjų Metų aušrą, vėl valan
dėlę stabterkim prie tų rūpesčių, kurie eina su mumis iš dienos die
non. Visų pirma šio laikraščio reikalai. Metų bėgy Dirva davė nemen
ką kiek{ techniškai gerai padarytų ir paskelbta medžiaga vertingų 
numerių. Aišku, neišvengiamai pasitaikė ir silpesnių gabalų. Ne
blogai pažindami tas sąlygas, kuriose visa liet, išeivių spauda dirba, 
dėl silpnumo priepuolių Dirvos redaktorių negalim plakti. Viena, kas 
yra ypačiai pagirtina, tai kad Dirva nesistengia būti vienos organiza
cijos biuleteniu, o bando plačiau apžvelgti tautini ir emigracini mūsų 
gyvenimą, stengiasi kiek giliau apčiuopti ir to gyvenimo problemas.

Esminis rūpestis tebėra tas pats, kuris buvo gyvas ir praėju
sių metų šiuo laiku: ne tik išsilaikyti, bet augti ir stiprėti 1 Siekiai 
patrauklūs, bet viena pati Dirvos redakcija to negali padaryti. Kad 
ateinančiom dienom laimėjimų būtų pasiekta — visų pirma turėtų 
gyviau pajudėti ir subrusti laikraščio užnugaris. Laisvajam pasauly, 
o taip pat ir šiame svetingame krašte, tautininkų būriai nėra menki, 
tautinės minties simpatikų gal net ir pulkai susidarytų, tik reikia, kad 
l Dirvą jie atsigrįžtų ne tik veidu, bet ir širdim.

Jie atsigręš, jei laikraščio redakcija ir jos bendradarbiai dar la
biau {temps jėgas — intelektualiniu ir informaciniu požiūriu laikraštj 
padarys dar patrauklesni ir spalvingesni. Todėl itin rimtas uždavinys 
yra ne tik išlaikyti Dirvos bendradarbių šeimą, netik dar tvirčiau ją 
su laikraščiu sujungti, bet ir jaunų jėgų pasitelkti. Akademinius 
diplomus turinčio mūsų jaunimo tarpe yra nemenkas būrys tokių mer
ginų ir vyrų, kurie gana gerai moka liet, kalbą ir tikrai turi kuo pasi
rodyti. Kurios priežastys trukdo, kad Dirva būtų jų pasisakymo lau
kas? Kiek suprantu, mes nesam fanatikai, nesam ir bukai galvojan
tys žmonės, tad pasistengsim suprasti ir tai, kas, gal, ne kiekvienu 
atveju mūsų širdis glostys. Antra vertus, Dirvoje atsiradęs stipres
nis jaunimo balsas gali išjudinti dialogą su vyresniąja karta, o tas 
gal padėtų rasti atsakymus Į ne vieną deganti klausimą.

Kiekvienam sunkiam ir sudėtingam darbui yra būtina dvasinė 
ir medžiaginė parama. Prie nelengvų darbų priskirtinas ir spaudos 
darbas. Konkrečiai Dirvos reikalais rūpinasi Vilties d-ja, talkon atei
na ir ALT S-ga. Pastaroji kelių paskutinių metų laikotarpy yra atli
kusi tikrai stambių darbų, pvz., išleisdama AL Merkelio parašytą 
Antano Smetonos monografiją. Tas veikalas mūsų spaudoj dar nėra 
išsamiau aptartas ir pakritikuotas, bet tautinė srovė tame veikale 
galės rasti ne vieną atramos tašką, o gal ir ne vieną atsakymą { ide
ologinius klausimus.

Tačiau, kiek atokiau nuo kasdieninių organizacijos darbų stovin
čiam, kartais susidaro įspūdis, kad mūsų, tautininkų, siekiai ir idealai 
per laiką yra apsinešę storoku dulkių sluoksniu. Aišku, viena ALT 
S-gos valdyba "valymo" darbų negali atlikti — jai reikalinga plates
nių tautininkijos sluoksnių pagalba. Ar negerai būtų, jei skyriai visa 
energija griebtųsi atsijauninimo pareigų? Reikia sustabdyti abejingu
mą, nesusiklausymą ir kai kur regimą krikimą, reikia vėl karštai pa
sikalbėti apie savo ideologiją, reikia paieškoti būdų ir kelių, kurių 
dėka mūsų dvasiniai poreikiai gerokai šokteltų l viršų. Asmenišku
mai, kurie kelia nesantaiką, turėtų būti iš mūsų kūno be gailesčio 
išplauti. Bodami susiklausę, siekimuose ir principuose vieningi, be 
atvangos siekią vis naujų laimėjimų, mes galėtumėm būti ypačiai 
reikšminga ir pozityvi liet, išeivių bendruomenės dalis.

Tauta ir tautybė — nėra tušti Žodžiai. Pirmoj eilėj jie apspren
džia ne tik mūsų būdą ir siekimus, bet ir tautininkų gyvenimo bei 
viešo reiškimosi stilių, kuriame turėtų būti ypačiai gyvas dvasinis 
ir intelektualinis pradas. Dirva yra pirmoji, kuri tokiomis mūsų 
pastangoms gali padėti plėtotis ir augti.

Atsigrlždami { Donelaiti, kuris pro savo būrus su tokia didele 
meile žvelgė { savo tautą, — moterys ir vyrai, ta pačia tautos meile 
alsuodami, pabandykim dar vieną kartą "pajudinti žemę"!...

(Servus)

LAIŠKAI/ 
A

DĖL GUSTAIČIO "ŽEMĖLAPIO"
Jau kuris laikas kuone per 

visą lietuvišką spaudą skelbia
mi V. Mingėlos parengti prane
šimai, pasikalbėjimai ' su "že
mėlapio autorium" Algiu Gus
taičiu. Iš tų rašinių ir pasikal
bėjimų išeitų, kad sugalvota at
vaizduoti Lietuvą kažkokiose 
naujose ribose ir kažkokiu nau
ju būdu. Tuo žemėlapiu turėsią 
remtis mūsų diplomatai, reika
laudami atstatyti Lietuvą B. Min
gėlos ir A. Gustaičio nustatyto
se ribose. Keisčiausia, kad vi
suose rašiniuose minima mano 

pavardė, ir ne tik minima, bet 
ir tvirtinama, kad J. Andrius 
pasiėmęs visą atsakomybę už 
kartografini žemėlapio tikslumą, 
jo paruošimą ir jo braižymą. 
Tai daroma be mano žinios.

Sufantazuoti sienas, Perkrikš
tyti ar iškreipti vietovardžius, 
istorinius faktus yra kriminalas, 
ir aš prie tokio darbo nepri
sidėsiu. Mano parengtą žemėla
pi, kuriame Lietuvos teritorija 
pažymėta tarptautinėmis sutar
timis nustatytose ribose, ir ku
rio paruošime dalyvavo mūsų 
žymiausi mokslininkai, yra iš
leidusi Lietuvių Enciklopedija: 
juo gali naudotis ir diplomatai, 
ir kas tik nork

Manau, kad Algio Gustaičio 
sumanytas "žemėlapis" yra tiek 
pat realus, kiek reali jo kita 
idėja — gauti iš amerikiečių 
bombonešf 30 milijonų dolerių

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga išleido Aleksandro Mer
kelio parašytą didžiulę monogra
fiją Antanas Smetona, jo visuo
meninė, kultūrinė ir politinė 
veikla. Knyga tikrai didžiulė, nes 
vien tik monografijai skirtojo 
teksto yra 750 puslapių, priedo 
dar įžangoms 16 psL ir kiti 28 
nenumeruotų puslapių iliustra
cijų.

Kaip iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Valdybos pasi
sakymo matyti, visas darbas bu
vo varomas taip, kad monografi
ja pasirodytų buvusio Lietuvos 
prezidento mirties 20 metų su
kakties proga. O pats rašymo ir 
spausdinimo darbas buvo užsuk
tas jau nuo 1959 metų. Planuojant 
ir dirbant knygos tikslas turėjo 
būti nuodugniau išryškinti Smeto
nos asmenybę, įamžinti visą eilę 
Lietuvos istorijai reikšmingų 
{vykių ir svarbių duomenų, pa
vaizduoti nepriklausomos Lietu-
vos laikotarpi ir atsikirsti okupan
tui J Šmeižtus.

Užsimojus vykdyti toki Plataus 
masto, daugiašaki planą, tektų 
stebėtis jau nebe tuo, kad ši kny
ga yra didžiulė, bet greičiau tuo, 
kad ji viena pajėgė atsakyti l vi
sus klausimus. Toje knygoje juk 
mes pagal leidėjų ir autoriaus už- 
mojimą laukiame nebe vien tik 
vaizduojant A. Smetonos gyveni
mą.

Žinia, kalbėdami apie savo bu
vusi prezidentą A. Smetoną, mes 
toli gražu nesutariame. Vieni 
aistringai tebeginame ji nuo viso
kių puolimų, daugiau teigiamai te 
bežiūrime j jo visus darbus, o jei
gu jo veiklai ir primetama kurių 
nors dėmių, tai jas mažiname, 
kad jis su visais savo darbais lik
tų šviesus. Kiti, gal kartais ir per 
•daug aistringai, laikomės neigia
mo požiūrio, padidindami dėmes, 
išjungdami viską, kas teigiama. 
Klystame, be abejo, ir vieni ir 
kiti. Vien tik nekritiškai teigia
mai žiūrint, mes turėtume matyti 
šventojo paveikslą. O kur gi jūs 
radote šiandien pasaulyje šven
tojo vertą žmogų, kuris visą gy
venimą dirbtų visuomenės darbą 
ir dar keliolika metų stovėtų vals
tybės priekyje, perversmu su 
sambaudininkais paėmęs valdžią 
l savo rankas ir valdydamas pa
laikęs autoritetini režimą? Išei
tų, kad toks šventasis tegalėjo bū
ti tik mūsų šventoje Lietuvoje. 
Bet taip šimtaprocentiškai nėra 
ir negali būti.

Kita vertus, perdėtas kritišku
mas, vien tik neigiamo matymas 
A. Smetonos valdyme ir to meto 
Lietuvoje irgi yra nesveikas kraš
tutinumas. Mes gi šiandien visi 
pripažįstame, kad nepriklausoma 
Lietuva padarė didžiulę pažangą. 
Kada gi ji padarė tą pažangą? 
Ar tada, kai frontuose kovojo su 
bolševikais, lenkais, bermonti
ninkais, ar jau gyvendama ramiu 
gyvenimu? Jeigu ramiu, tai jo ne 
kažin kiek juk ir bebuvo likę 
iki 1926 m. gruodžio 17 d. Vadi
nas, A. Smetonos prezidentavi
mo metus be jokio svyravimo rei
kia įskaityti j pažangos ugdymo 
metus, vistiek, ar kam tai patin
ka, ar nepatinka. Kitas dalykas 
būtų teoretiškai svarstyti, ar mes 
iš tiesų, turėdami visiškai lais
vą demokratiją, nebūtume dar 
daugiau padarę. Bet toks klausi
mas ir tegali būti keliamas teo
retiškai. Praktiškai galime tik 
svarstyti tai, kas buvo, bet ne tai 
kas būtų buvę. Gal dar būtų vie
na galimybė — svarstyti, kas ne
reikalingo padaryta.

Mūsų visi svarstymai, žinoma, 
dažnai teberemiami nemaža doze 
aistrų. Tas dalykas gana supran
tamas. Anie laikai gi dar visiš
kai neseni, mes- juos išgyveno
me. Kai kas turėjo ir savų idė
jų, kaip reikėtų kraštą tvarky
ti, ir po perversmo nebegalė
jo ne tik stengtis jų įgyvendinti, 
bet ir skelbti. Kraštas buvo tvar
komas pagal tas idėjas, kurias 
turėjo valdantieji. Kas neklausė, 
skelbė savo idėjas ar priešinosi 
esama jai valdžiai, tai gavo ir nu
kentėti. O ką nors nubausti juk ne 
kartą reiškia tuo pačiu įsigyti 
amžiną priešą.

O aistras apramins tik laikas.

vertės lietuviškoms filmoms ga
minti.

J. Andrius, 
Los Angeles

Turint galvoje, kad A. Smeto
nos asmuo mumyse dar vis suke
lia aistrą kai pradedame apie j{ 
kalbėti, ar iš tiesų buvo pats lai
kas rašyti jo monografiją? Ar ne
reikėjo dar palaukti, kol tos aist
ros galutinai išsibaigs?

Monografijos rašymo ir išlei
dimo iniciatyvos ėmėsi tie žmo

V

Prezidentas Antanas Smetona

nės, kurie Smetonoje ir jo valdy
me įžiūri apskritai daugiau ar 
vien teigiama. Jo gerbėjai tuo pa
norėjo jam pastatyti paminklą. 
Jie tai ir padarė. Jei kas su jais 
nesutiktų, tai gal vis tiek pripa
žins, kad Smetona buvo didelis 
vyras, ne koks puskarininkis, ir 
kraštą vedė l pažangą. Dėl to pa
žinti ir tą vyrą ir tuos kelius, 
kuriais ėjo anuomet jo valdoma
sis kraštas, ir verta ir reikia. 
Kaip gi kitaip pažinsi savo kraš
to praeiti?

Juo įdomiau skaityti šią mono
grafiją, kad tiek jos autorius, tiek 
leidėjai savo pasisakymuose kal
ba apie bešališkumą, taigi apie 
teisingą paveikslą, kur} ši knyga 
turėtų sudaryti ir apie prez. A. 
Smetoną ir apie anuometinę Lie
tuvą.

Biografu, tos monografijosau- 
torium mums atrodo, buvo pasi
kviestas pats tinkamiausias žmo
gus. AleksandrasMerkelis, žino
ma, yra nuoširdžiai įsitikinęs 
smetonininkas, dėl to jam labai 
rūpėjo atskleisti juo daugiau fak
tų ir faktelių, kurie nušviečia A. 
Smetonos pozityviuosius darbus, 
čia irgi galėtume ginčytis: ar 
geriau biografu pasirinkti žmogų, 
kuris yra palankus aprašomajam 
asmeniui, ar kuris daugiau kritiš
kai žiūri l tą asmenį ir jo darbus. 
Mūsų atveju tie darbai juk reiš
kia keliolika valstybės valdymo 
metų. Bet jau visuotinai pripažin
ta, kad tik tomis temomis geriau
siai galima pasisakyti, kurios ar
čiausiai širdies.

Aleks. Merkelis šia monogra
fija yra atlikęs dideli darbą. Kai 
kalbame apie dideli, tai turime 
galvoje ne vien tik puslapių dau
gumą, bet ir tam darbui panau
dotosios medžiagos gausumą ir 
įvairumą, o kartu ir tai, kad to
kiam darbui pačios patogiausios 
rašyti sąlygos būtų Lietuvoje, 
naudojantis archyvais (šiandien 
aišku, ir archyvai Lietuvoje yra 
jau apnaikinti), bet ne svetur. 
Tačiau A. Merkelis, kaip mato
me, surinko daug duomenų ir 
parašė darbą svetur!

Žinome kitą A. Merkelio para
šytąją monografiją — apieTumą- 
Vaižgantą. Bet ana buvo rašyta 
Lietuvoje, ir ji rodo šiandien tik 
A. Merkelio didžiuli patyrimą ir 
kruopštumą toki darbą dirbti. A. 
Merkelis mėgsta rašyti plačiai ir 
smulkmeniškai.

šią monografiją rašant, jam 
sunkumų, be abejo, bus sudaręs 
ir tas mūsų jau minėtasis daly
kas, kad šįkart teko uždavinys 
rašyti apie A. Smetoną, kuris su
sidėjo su demokratinę santvar
ką nuvertusiais sluoksniais ir, 
jų remiamas, perėmė vadovavi
mą kraštui. Pro kontroversi-

jų uolas, aišku, sunku prabristi.
Ar autorius kur užkliūva už 

vienos uolos, ar kitos, tai palie
kame spręsti politikams, režimo 
draugams ar priešams. Vis dėl
to atrodo, kad monografijos au
torius, pasiėmęs š{ darbą iš pa
garbos buvusiam Lietuvos pre
zidentui, stengiasi apie patj as
menį ir jo darbus kalbėti su mei
le, bet kai kurių jo vyriausybių 
narių iškeldamas ir neigiamy
bes. Deja, kai kurios neigiamybės 

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 įsigyti ar padovanoti.

Tuo pačiu (p. K. Pociaus) adresu kreipiasi visi 
knygų platintojai užsisakant monografiją.

ir pačios iškyla, bepasakojant 
faktus, be jokio reikalo dar pa
brėžtu

Pats maloniausias darbas šią 
monografiją rašant turėjo būti 
pirmieji skyriai — Antano Sme
tonos vaikystė, mokslo metai, jau
nystė. Tai dalykai, dėl kurių nie
kas negali kabinėtis. O A. Smeto
na dar mokykliniais metais įsijun
gė j lietuvišką veiklą ir priekinė
se eilėse buvo iki paskelbiant 
nepriklausomą Lietuvą, Dalyvau
damas organizaciniame gyveni
me, jis ypač reiškiasi spaudoje, 
čia rašydamas jai, čia redaguo
damas laikraščius, čia pats leis
damas juos. Kuriuos klausimus 
jis kėlė spaudoje, kiek tie patys 
klausimai buvo svarbūs ano me
to Lietuvai ir lietuviams, kiek 
straipsniai atliepia patj Smeto
ną, jo požiūri, ”• monografijos 
autorius mums išdėsto smulkiai, 
kartu vis nupasakodamas ir Lie
tuvos gyvenimo įvykius. Tuo nu
pasakojimu ne tik {vykdomas už
simotasis uždavinys pavaizduoti 
A. Smetonos asmenybę, bet ir 
reikšminguosius Lietuvos istori
jos faktus.

Politiškai visiškai savarankiš
kai reikštis A, Smetona pradeda 
su savo leidžiamuoju "Vairo" žur
nalu. Tada greit prasideda pir
masis pasaulinis karas, o netru
kus ir rūpesčiai Lietuvos, jau ne
priklausomos, ateitim. Smetona 
tada pradeda aiškiau reikštis kaip 
busimųjų tautininkų politikos re
prezentantas, Tautos Pažangos 
žmogus. Jam teko vadovauti Lie
tuvos Tarybai, pasirašiusiai ne
priklausomybės aktą, būti pir
muoju Lietuvos prezidentu, pas
kui opozicijoje varyti savo poli
tinę liniją ir vėl perimti vadova
vimą jau perversmo būdu.

A. Merkelis parodo, kad iš tie
sų perversmą vykdė daugiau 
krikščionių demokratų, negu tau
tininkų remiama karininkija. 
Ji tik tautininkų vadus, kaip dau
giau vidurio srovės žmones, iš
kėlė vadovauti. Vėliau krikš
čionys demokratai, o ypač ki
tos partijos buvo išjungtos iš vals
tybės valdymo. Deja, ramaus gy
venimo niekada nebuvo. Iš pra
džių bent du sukilimus bandė su
ruošti kairiosios partijos. Paskui 
vis diktatūriSkiau pradėjęs 
reikštis ministeris pirmininkas 
prof. A. Voldemaras, kuris bu
vo išstumtas. Veikiamas karinin
kų, gen. Kubiliūnas bandė paveik
ti prezidentą, kad prof. Voldema
ras būtų grąžintas. Dar vėliau sa
vo ranką stengiasi pridėti gen. S. 
Raštikis, užeina {tempimas su 
Lenkija, su Vokietija, kol Sov. 
Sąjunga suveda {gulas ir užima 
Lietuvą.

Šią monografiją beskaitant, ky
la, žinoma, visokiausių minčių 
dėl mūsiškės praeities. Mintims 

(Nukelta j 4 psl.)
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Naujai statomi moderniški namai Ljubljanoj.

JUGOSLAVIJA SUSIRŪPINUSI TURIZMU
Jei kas paklaustų — kuris eu

ropinis kraštas dabar pigiausias 
turistui, atsakymas būtų trumpas 
— Jugoslavija. Anksčiau savo pi
gumu pasižymėdavo Ispanija, ta
čiau pasta ruoju metu joje pragyve 
rūmas žymiai pabrango. Jugosla
vija savo kainomis turisto neatbai 
dys, nors kaip tik praėjusi rude
ni krašte pasirodė bauginą inflia
cijos bei kainų kilimo reiškiniai. 
Tačiau vasaros metu ir rudeni Ju
goslaviją aplankė ne tik tūkstan
čiai vokiečių turistų, bet ir keli 
tūkstančiai amerikiečių. Aišku -- 
traukia egzotika, traukia pigios 
kainos, pagaliau, vilioja ir kraš
to skirtingumas -- juk tai komu
nistinio režimo kraštas.

Turėjau progos pasikalbėti su 
buvusiais Jugoslavijoje. Jie tei
gė:

— Jugoslavijos, aišku, negali
ma palyginti nei su Austrija nei 
su Vak. Vokietija. Ten daug var
go, tačiau pigu ir tikrai gražios 
moterys. Dėl to tenka pasisaugo
ti. O jei pateksi | turistams, ypač 
su dolerių prikištomis kišenė
mis, skiriamus viešbučius, būk 
tikras -- kainos nesiskirs nuo 
vokiškųjų ar austriškųjų.

Bet kainos Jugoslavijoje kyla, 
nors jas ir tvarko valstybė. Per 
vienerius metus tik restoranuose 
kainos pakilo 25% Tuo tarpu at
lyginimai nuo kainų toli atsilieka 
ir tai bene bus pati didžioji gyven
tojų nepasitenkinimo priežastis.

*Tiesa, savo metu |sako keliu 
nustatyta, kad dienos atlyginimo 
vidurkis turi siekti 1500 dinarų 
(vienas dol. lygus 750 dinarų). Iš 
tjkrųjų padėtis žymiai liūdnesnė. 
38*70 krašto pramonės darbininkų 

A. SMETONOS 
MONOGRAFIJA 

(Atkelta iš 3 psl.) 
kilti knygoje medžiagos gausybė. 
Čia, žiūrėk, faktas, kuris ver
tas romanisto rankos. Čia dideli 
žmonės, kurie verti pasigailėji
mo dėl savo menkumo, dėl nepap
rasto valdžios troškimo, dėl 
pastangų įsiteikti (daugelis atsi
tikimų rodo, kaip dideli žmonės.
patys sau gal ir nieko ypatinga 
nenorėdami ir neverčiami, bu
vo pradėję praktikuoti asmenybės 
kultą! . Čia vėl, lyg kokiu nelai
mės siūlu, tie visi sukilimai, suo
kalbiai, varžymasis dėl valdžios, 
tarytum Lietuva būtų ne Euro
poje, bet kažkur Lotynų Ameri
koje, kur ne tik generolai, bet ir 
puskarininkiai per jėgą veržiasi { 
valdžią nors savaitei ar vienai 
nakčiai. Tačiau kur gi Čia viską 
išpasakosi! Palikime ta visa gau
sybe medžiagos pasigardžiuoti 
patiems monografijos skaityto
jams.

O pasigardžiuoti bus kuo. Jei
gu savo metu didžiulį susidomė
jimą sukėlė gen. 5. Raštikio at
siminimai, ui ir šiai knygai, 
greičiausia, bus skiru panaši da
lia, jei ne dar geresnė, nes čia 
remiamasi nebe savo asmeninė
mis pažiūromis ir samprotavi
mais, bet gausiais dokumenuis. 
Amžininkų liudijimai, kurie gali 
būti subjektyvūs, tesudaro, paly
ginti, nedidelę dalį panaudotosios 
medžiagos.

K. Abr.
"Europos Lietuvis"

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

per mėnesi uždirba mažiau kaip 
25,000 dinarų, taigi maždaug apie 
30 dol. per mėn. Tai nėra iš- 
mislas, nes apie tok| uždarbi pra
ėjus} rudeni paskelbė jugosla
vų profesinių sąjungų prezidentas 
Vukmanovic.

Netenka stebėtis, kad nepasi
tenkinimas darbininkų tarpe — 
didelis. Kai kuriose {monėse ar 
fabrikuose {vyksta protesto susi
rinkimai, buvę ir streikų.

Pagaliau, ne taip seniai Jugos
laviją palietė gandai apie tai,kad 
dinaras bosiąs nuvertintas, kad jo 
santykis su doleriu, vietoje buvu
sio 1:750, dabar būsiąs nustatytas 
1:1050. TaibūtųnaudingaJugosla
vijos eksportui, tai pat ra ūktų (dėl 
pigesnių kainų) daugiau užsienio 
turistų, bet savo ruožtu, tokia 
priemonė suduotų skaudų smūg| 
taupytojams.

Taigi, turistas yra žmogus, ku
ris kraštui ypatingai reikalingas. 
Jis atgabena nepaprastai svar
bius devizus, jis gali pakelti kraš
to gerovę, jis patenkintas savo 
viešnage Tito krašte, gal galėtų 
teigiamai pakelti ir Jugoslavijos 
prestižą Vakaruose. Kiekvienu 
atveju, režimas susidomėjęs tu
ristų viliojimu. Čia jam pakanka 
tik pažvelgti | Italijos ar Austri
jos, kaimyninių kraštų, pavyz
džius. Abu kas vasarą tų turistų 
susilaukia milijonais, o tokia Aus- 
trija iš turistų paliktų devizų su
geba padengti savo mokėjimų ba
lanso deficitą. Pakanka dar įsi
dėmėti, kad Jugoslavija pasižy
mi gamtos grožiu, kalnais, nuo
stabiu Adrijos pajūriu. Tačiau, 
aišku, kraštas dar neturi pakan
kamo patyrimo turistus priimant, 
gyvenimo lygis aiškiai žemesnis 
kaip kaimyninėse valstybėse, ne
sama ir tokių miestų su meno pa
minklais ar istoriniais pastatais, 
kaip Roma su kitais italų mies
tais,ar Viena.

Bet... žema valiuta juk taip pat 
gali patraukti turistą! Tai pir
mieji {vertino vokiečių filmų sta
tytojai, juos pasekė Hollywoodo 
režisieriai, įkandin šoko pran
cūzai ir kiti. Jugoslavija jau vir
to žinoma, {domia, ir svarbiausia 

Daržovių turguje. V. Alseikos nuotraukos
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pigia filmavimo vieta. Vėliau su
sigundė JAV turistai --jųvisdau- 
giau vyksta, jie patenkinti Adri
jos pajūriu, nors, suprantama, 
kaip itin išlepinti patogumais, jie 
nusivylę mažesnių jugoslaviškų 
miestų, jau nekalbant apie kaimus 
— žema kultūra, vietomis tikru 
primityvumu. Vakarų vokiečiams 
Jugoslavija pasirodė esanti tikru 
Eldorado -- atrodo, kad tūkstan
tiai vokiečių j anksčiau lankiusių 
Italiją, dabar savo simpatijas jau 
reiškia kitam turistiniam kraštui 
-- Jugoslavijai. Galime būti tik
ri — kitą vasarą Jugoslavija 
knibždės Vakarų turistais. Tai 
bus aiškus laimikis režimui, žy
miai pavėluotai {vertinusiam, ką 
reiškia turistai.

Vis dėlto... Jugoslavija -- ko
munistinės sistemos kraštas. 
Spaudoje nuolat skaitai, kad Lenki - 
joje, ar Čekoslovakijoje suima
mas vienas ar kitas užsienietis, 
amerikietis. Jiems sudaromos 
bylos, jie dingsta be žinios. Ar 
tikrai bus saugu atsidūrus Tito 
imperijoje? -- Bet jei J Jugosla, 
viją vyksta tūkstančiai amerikie
čių, vokiečių ir kitų vakariečių, 
kas gali atsitikti lietuviai —JAV 
piliečiui?

Vis dėlto tam tikro nerimo ne
buvo {manoma atsikratyti.

Man buvo paaiškinta kad vizą 
gausiu pasienyje. Traukinys iš 
Villach stoties pajuda Rosen- 
bach —pasienio kryptimi. Už pus
valandžio Jugoslavijos Jesenice 
stotis. Pastebiu pareigūnus su 
raudonomis žvaigždėmis ant ke
purių. Tad aišku -- jau esu Tito 
krašte ir kitame pasaulyje.

— Ar Tamsta turistas? — 
Taip, atsakiau ir {teikiau pasą 
pareigūnui su raudona žvaigžde 
kepurėje. Surinkęs pasus dingo. 
Traukinys skubėjo Alpių kalnais 
ir gamtovaizdis mažai skyrėsi 
nuo Austrijoje matyto. Tik vienas 
būdingas bruožas — | Jugoslavi
jos teritoriją {važiavus pastebė
jai ties geležinkeliu kelių aukš
tų, su spalvingais balkonais, gy
venamuosius namus. Atseit, kelei - 
vis turi galvoti — moderni staty
ba krašte, rūpinamasi gyvento
jais... Tačiau juo toliau, juo dau
giau lūšnų ir negalėjai stebėto jo
kios prabangos, jau nekalbant 
apie ui, kad matyti vaizdai liudy

tų apie aukštą gyvenimo lygį.
Per dvi valandas traukinys turi 

pasiekti Slovėnijos sostinę Ljub- 
ljaną. Pusantros valandos pra
slinkus valdininkas vis nesirodo 
su pasu. Žmogus nerimauji. Pa
galiau, kantrybės netekus, belie
ka vaikščioti iš vagono f vagoną 
ir... medžioti pasą. Jis randa
mas ir su didžiuliu vizos ants
paudu. Rodos, reikia sumokėti 16 
DM arba 4 dol. učiau, matyt, 
valdininkas pamiršta. Tad viza 
veltui...

Pusė valandos pavėlavimo ir 
jau kelionės tikslas — Ljublja- 
na.

Vėl ne|prasti vaizdai, tenka 
žygiuoti bėgiais į stot|, nėra tu
nelių. Stotyje surandi informa
cijos kioską ir pagal {prastą Aust
rijoje ar V. Vokietijoje tvarką 
teiraujies, kur galima pernak
voti. Pareigūnai su revolveriais 
ir baltais diržais, učiau malo
niai išklauso vokiškai kalbančio 
keleivio ir ant popieriuko užra
šo viešbučio adresą. Sako, -- tai 
geležinkeliečių viešbutis, jis ne
brangus.

Nei gątvė, nei numeris nepažy
mėta ir... tenka klaidžioti, kol 
pagaliau atsiduri kieme ir ten 
pastebi naujai pastatytą namą ir 
be jokio užrašo. Pagaliau suran
di pareigūną, atsisėdi po Tito 
portretu ir prasideda "apklausinė * 
jimas", kitaip uriant, {regis
travimas nakvynei geležinkelie
čių viešbutyje. Kur gyveni, tėvo 
vardas, profesija ir t.t. ir čia 
pat, kai pareigūnas pavaišina
mas "Kent" cigarete, išgirsti 
klausimą: gal turite daugiau ame
rikietiškų cigarečių?

Tai jau komunistinio krašto 
bruožas. Čia prašoma vaka
rietiškųjų cigarečių, o Maskvoje 
net Kremliaus aikštėje prisėlina 
tipeliai ir siūlosi pirkti dolerių, 
ar rankinuką, ar net apsiaustą 
ir pan. Tačiau viešbutis patogus 
už parą tenka sumokėti vos 50 
JAV centų, jokių nuošimčių už 
patarnavimą (kai Vokietijoje ima
ma po 15*7o). Vėliau paaiškėjo, 
kad . jei turistas atrodo kiek pa
doriau, jis paprastai nukreipia
mas { geležinkeliečių viešbutį, 
žinoma, jei esama tuščių kam
barių. O šiaip eilinis Vakarų tu
ristas ir ypatingai ieškąs patogu
mų, lengvai suras kambar{ tokia
me "Lev" ar kitame ištaiginga
me viešbutyje ir turės sumokėti 
po 5 dol. ar daugiau už parą.

Jau sutemo ir miesto nepama
tysi, pagaliau, pasirodo, kad gat
vės menkai apšviestos, jose men
kas judėjimas. Kas kita centri
nėje Ljubljanos gatvėje — Tito- 
va cesta (Tito bulvaras). Ji pla
ti, daugiau reklamų, stebi kelius 
universalinius magazinus, valgyk-- 
las, vieną kitą kavinę ir kelias 
amerikietiško tipo kafeterijas.

Tarnautojai baigia darbą ir jų 
pilna gatvėje, troleibusų sustoji
mo vietose, kafeterijose. šios pa
traukia ir jūsų bendradarbį. Kas 
gi pasirodo? Puikus išradimas ir 
ypač, kai tenka užkąsti skuban
čiam žmogui. Už sriubą ir mė
sišką patiekalą tenka sumokė
ti apie 200 dinarų ir tai nebran
gu — vos 25-28 et. Čia pat Va
karų keleivis susiduria su slo
vėnų kalbos keistenybėmis. Tie
sa, joje daug slavų kalbų {takos, 
daug rusiškų ar lenkiškų žodžių, 
tačiau pasitaiko begalės ir visai 
nesuprantamų žodžių. Pavyzdžiui 
nesunku suprasti, ką reiškia 
"erno vino" ar "Bijelo vino" 
ar "pivo" ar "kruška" (kriau
šė), nėra nejkandamas žodis 
"jaja" (kiaušiniai) ar "meso" 
(mėsa), bet jau pagalvoji, ką

Arbūzų pardavėjas.

reiškia "šunka" (kumpis) "ko- 
nobar" (kelneris, padavėjas) ar 
"krumpir" (bulvės). Neįprasti au
siai ir kiti žodžiai, kaip "muš- 
ki" (vyrams) ar "vlak" (trauki
nys). Arbata, ui rusiškas "čaj", 
o kava? Kava.

Titova cesu — ui vienintelė 
reprezentacinė gatvė. Kitos — 
žymiai ramesnės, učiau mieste 
netrūksu gražiųaikščių ir nema
ža bažnyčių. Ties viena jų paste
bi daržovių ir gėlių turgų — čia 
matai kaimo gyventojas su jų gė
rybėmis, o ties bažnyčios sie
nomis ant ilgų stalų senukas iš
dėlioja bent keliasdešimts di
džiulių arbūzų. Jie pigūs ir atsi
randa daug pirkėjų.

Taip, jei JAV ar Vak. Vokieti
jos turistas stebi {vairias kai
nas, jas palygina su savų kraštų 
kainomis, gali nustebti — jos tik
rai žemos. Tačiau atsimintina, 
kad Jugoslavijos darbininkų ir 
urnautojų uždarbiai maži (jie 
siekia 25,000 dinarų arba vos 30 
dol. per mėn.). Pagaliau, pragy
venimas jau brangsu ir 1965 me
tais | Jugoslaviją patekęs turis- 
tas pakenčiamas kainas ras tik 
Slovėnijoje, kurioje nėra jokių pa
trauklesnių vasarviečių (išsky
rus Bled vietovę ties ežeru, tarp 
Austrijos sienos ir Ljublajanos 
ir 50 km. atstu nuo Slovėnijos sos - 
tinės — Pastojna požemines gro- 
us, vieną žymiausių turistiniu 
(domybių gal net visoje Jugosla
vijoje).

Kitose krašto srityse, ypač 
ties Adrijos pajūriu,kainos pakils 
ligi 25% ir daugiau. Tačiau ir 
tų kainų pakilimo nepaisant vis 
tenka kartoti, kad Jugoslavija — 
pats pigiausias kraštas turis
tams.

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

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

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

šiaip, šioji Slovėnijos sosti
nė daugiau pasižymi kultūros gy
venimu. Čia ne tik senas univer
sitetas, keli muziejai, operos ir 
dramos teatras, meno galerijos, 
bet ir daugybė paminklų, keli gra
žūs parkai, pagaliau, pilis. Daug 
statybos pavyzdžių --ji vyksta 
pilnu tempu, statomi keli dan
goraižiai, jų esama ir seniau pa
statytų. Pagaliau, nemaža ir pra
monės įmonių. Tai rodo, kad 
Slovėnija — bene pažangiausia 
respublika. Kiti patirti įspūdžiai 
liudijo, kad gyventojai labai do
misi Vakarais ir esama įvairių 
liberalizacijos apraiškų. Jūsų 
bendradarbis, tiesa, vengė tir
ti politinį gyvenimą ir daugiau 
domėjosi kultūros gyvenimo ap
raiškomis. Jiš svarstė: ar ne
būtų saugiausia apie kultūrą teis, 
rautis partiniuose sluoksniuose? 
Tad ir buvo kreiptasi į partijas 
organo "Delo" redakciją.

(Bus daugiau)

GREETINGS and 
BEST WISHES

LUCY’S BAKERY 
and 

STRUDEL SHOP

12516 Buckeye Rd. 
SK 2-0828
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PRISIMINUS STEPONU SODEIKĄ
JONAS VAIČIŪNAS

Gen. gyd. Vlado Nagiaus minėjimas
VIRŠUJE: Dainavos ansamblio 

vėliausioji nuotrauka. Viduryje 
sėdi sol. D. Stankaitytė, dirigen
tai Algis Šimkus ir Petras Ar- 
monas, sol. J. Vaznelis.

Visai svetimi žmonės, net ne
lietuviai, stebėdamiesi suko gal
vas, Laidotuvių Įstaiga čia, bet 
kodėl toks didelis susigrūdimas 
prie durų gatvėje? Kodėl netelpa 
| erdvią koplyčią?

Nes ne eilinis žmogus gulėjo ru
dame ąžuoliniame karste. Pasku
tinę dieną šioje ašarų pakalnėje 
ilsėjosi didysis dirigentas, kom
pozitorius, solistas Stepas So
deika. Jo niekad nepavargusios 
rankos ramiai sudėtos ant krūti
nės. Nebepakils daugiau, galin
gais mostais uždegt mylimą Dai
navos chorą ir besiklausančią 
minią.

A.A. Steponas Sodeika

Neatsimerks daugiau lietuviš
ka šviesa degančios akys. Nepa- mas bus paskutinis. Ne ansamb- 
sidžiaugs net nė paskutiniu savo F .
darbu, kurio, nors ir sirgdamas, 
nemetė nė vienai dienai. Lietuviš- jaučiamas klaideles pataisys ir 
kų giesmių plokštelės garsai ne- kai kurias giesmes pergiedos, jau 
pasieks jo jautrios ausies.

-- Turiu būtinai užbaigti reli
ginę plokštelę, — gal trejetas sa
vaičių prieš mirtĮ ištarė daina
viškių "tėvas" ir šv. Kryžiaus 
parapijos vargonininkas. — Jau 
ne kažin kiek stinga. Kai kuriuos 
dalykus dar reikėtų Įrašyti iš nau - 
jo. Nesu visai patenkintas.

Pageltusiame veide lyg vaide
nosi mirties šmėkla. Ar jis nujau
tė? Ar žinojo? Tik jau joks skun
das ar nusivylimas neiŠspruko iš 
pabalusių lūpų. Ir suklaidino dau
geli. Tur būt, nieko rimta, daug 
kas sprendė. Nes argi dirigentas 
būtų tokios pat nepalaužiamos 
energijos ir nerodąs nuovargio žy
mių, jeigu organizmas būtų pa
laužtas?

Kryžiaus lietuviškoje švento
vėje repeticija po repeticijos. 
Džiaugsmo spindulėlis perbėga 
maestro veidu, kada giesmę pa
vyksta gerai užrašyti juoston. 
Pats nusiminęs ir dainininkus 
slegia, jei išgirsta: teks dar ki-

GALVOJATE APIE 
KALĖDŲ DOVANA?

Jau iš anksto galite užsisakyti Kalėdoms dovanas, 
prisiimtą Dirvai užsakymą knygoms:

Laisvės Kovų Dainos.
R. Spalio — Alma Mater,
V. Ramono — Dailininkas Rauba.

VISŲ TRIJŲ KNYGŲ KAINA — TIK 10 DOL.

Prašau prisiųsti Dirvos knygų komplektą (Laisvės 
Kovų Dainas, Alma Mater ir Dailininkas Rauba) šiuo 
adresu:

tą kartą pergiedoti.
Nei žiema nei pavasaris. Vasa

rio pabaiga biauri. Tačiau a.a. 
Sodeika, nežiūrėdamas pagėlos 
ar šalčio, vis šaukia repeticiją. 
Skuba ir skuba... Kai kuris dai
nininkas viduje gal ir nelabai pa
tenkintas... Toks oras... Bet an
samblyje drausmė ir tvarka. Pa
galiau, dirigento entuziazmas už
krečia visą ansamblĮ. Giedoti 
vyksta geriau. Užrašomos jau vi
sos numatytos giesmės. Tačiau 
muziko ausis dar randa kai kur 
trūkumų. Reikės dar taisyti.

Deja...
Niekas netikėjo, kad ano ket-

virtadienio repeticija ir užrašy-

Ii ui, bet jo vadovui. Nes ansamb
lis nugalės paskutines kliūtis, dar 

dirig. Algio Šimkaus vedamas.
Katastrofa artėja. Po dviejų 

dienų, sekmadieni, pilnas gyvybi
nės ir kūrybinės ugnies maestro 
lūžta. Vos išlaiko prie vargonų 
per lietuvišką sumą. Dainaviškiai 
išsigandę parveda savo mokytoją 
namo. Iškviečiamas gydytojas, ir 
vargonininkas, jau visai silpnas, 
nuvežamas ligoninėn, iš kur jau 
nebeišeina... Tik nepaprastai stip
rus .stiprus organizmas ir plie
ninė širdis dar kur| laiką gelbėjo 
nykstant| organizmą. Bet jo dva
sios niekad ir niekas nepalaužė.

-- Jeigu stipriau susirgsiu, ar 
ilgiau tektų ligoninėje pabūti, 
ar... neužmirškite plokštelės. 
Baikite be manęs.

Tai lyg testamentas Algiui Šim
kui. Jis ir Įvykdė velionies valią.

Dabartinis "Dainavos" ansamb ■ 
lio pirmininkas E. Slavinskas pa
kviečia keletą žmonių, pirmąsyk 
pasiklausyti a.a. St. Sodeikos di
riguotos ir ansamblio Įdainuotos 
plokštelės. Susirenkame J. Ralio 
bute. Visoki techniški Įrengimai

Priedų: $10.00. 

mus stebina. Pasirodo, J. Ralys 
kartu su Vyt. Šimkum Įsirengę 
visą plokštelių gaminimo "labo
ratoriją". Tai jau aštunta Ralio 
pagaminu lietuviška plokštelė.

— Kaip Jums kilo mintis, pra
dėti tok| darbą su plokštelėmis? 
— klusteliame.

— Kada klausiau lietuviškus 
Įrašymus, pamačiau, kad galima 
geriau padaryti. Tad ir pasisten
giau. Abu su Šimkum dirbame.

Išklausome visą plokštelę. 
Pirmoje dalyje nuskamba Nau
jalio "Tyliąją NaktĮ" ir "Sveikas 
Jėzau, gimusis" (šių eilučių au
torius negali suprasti, iš kur 
giesmės tekste Įvesti žodžiai, ku- 
.rie buvo anksčiau pakeisti, bū
tent "Suurtinę leiskime..." Žo
džio "leiskime" prasmė yra vi
sai kita. Jeigu jau "sutartinę", 
tai jau bent "traukime" ar kaip 
kitaip. Girdėjau giedant "dūdo
mis dūduokime." Mano manymu 
būtų gražiau ir tiksliau).

įspūdingai skamba Čiurlionio 
"Kalėdų Giesmė" su soliste D. 
Stankaitytė, taip pat, pačio So
deikos "Per Tavo šventą Prisi
kėlimą". Pirmoji plokštelės pu
sė baigiama vėl Naujalio "Links • 
ma Diena Mums Nušvito".

Nuotaikos paveikti, nekantriai 
laukiame antros dalies. Pradeda
ma abiejų dirigentų, Algio Šim
kaus ir Stp. Sodeikos "Garbė Tau, 
Viešpatie" (pirmojo ir "Prailgo 
Dienos), čia Sodeikai talkininkau
ja solo Leonas Sodeika. Man as
meniškai ši giesmė paliko geriau
sią |spfld|. Toliau "Atsiklaupęs 
Prieš Altorių" ir "Skausmo Kryž
kelėje" (abi Siniaus). Baigiama 
su Vanagaičio "Malda Žuvu
siems".

Niekad neužmiršiu, kada an
samblis giedojo šią giesmę,pas- 
kutinj kartą atsisveikinant su sa
vo vadovu, prieš išlydint iš kop
lyčios Į bažnyčią. Tik viena eilu
tė buvo pakeista. Vietoj "Suteik 
nekaltai nužudytiems, o Viešpa
tie..", diriguojąs A. Šimkus pri
taikė "Suteik mirusiam broliui 
o Viešpatie..."

Įrašymai atlikti tuščioje baž
nyčioje, tai ir skambėjimas ir 
rezonansas ir net lyg aidas at
siliepia skliautuose. Dėl to ir 
pačios giesmės skamba daug 
geriau ir nuotaikingiau, lyg ir 
daugiau šventiškai, negu sceno
je ar pilnoje bažnyčioje giedant.

"Garbė Tau, Viešpatie" reli
ginių lietuviškų giesmių plokš
telė, išleista "Dainavos" ansamb 
lio, pagerbiant a.a. St. Sodeikos 
paskutinę valią ir kartu Į jo mar- 
muro paminklą Įrėminant dar 
vieną šviesią plytą. Gražus dai
naviškių gestas: paskirti šią gies
mių plokštelę visiems žuvu
siems už Lietuvos laisvę prisi
minti.

Atsikeliu ir uždedu plokštelę. 
Tyliąją naktĮ balsas sugaudė... 
Vartau plokštelės aplanką ir ne
galiu patikėti, kad to didelio lie
tuvio ir menininko, kurio profilio 
nuotrauka ilgiems metams ūme 
aplanke pasiliks, nėra ir nebus

Korp! Fraternitas Lithuanica 
kartu su Gyd. ir Odontologių 
Korp! Patria, lapkričio 29 d.Chi
cagoje minėjo gen. gyd. Vlado 
Nagiaus 10 metų mirimo sukaktį 
bei korp. 56 metų gyvenimo meti
nes.

Tėvų Jėzuitų koplyčioj kun. tė
vas Kubilius S.J. laikė bene pir
mąsias pamaldas lietuvių kalboj. 
Jis pasakė ir atitinkamą pamoks
lą, tiksliai pabrėždamas Korp! 
Fraternitas Lithuanica ideologi
jos charakteringus bruožus: sieki
mas aukštos moralės bei profe
sinės pažangos ir besąlyginės 
kovos už lietuvybę. Tėvas Kubi
lius prisiminė ir gen. gyd. Na
giaus gyvenimo bruožus, ryšyje 
su jo 10 metų mirties minėjimu.

Pamaldų metu puikiai giedojo 
Liet. Operos solistė A. Dičiūtė- 
Trečiokienė, akompanuojant muz. 
M. Motieka ičiui.

Po pamaldų abiejų korporacijų 
nariai ir svečiai susirinko prie 
Žuvusiems pagerbti paminklo, 
kur L. Stasiūnienė uždėjo gyvų 
rožių puokštę. Dr. V. Tauras 
šia proga tarė žodj, pabrėžda
mas, kad chicagiškiai, minėdami 
gen. V. Nagiaus 10 metų mirties 
sukakti ir negalėdami aplankyti jo 
kapo, atnešė rožių puokštę prie 
šio atkurto žuvusiems pagerbti 
paminklo, kuris yra lyg ir sim
bolis tos idėjos, kurią puoselė
jo a.a. Vladas Nagius ir buvo 
ją |kūnyjęs žuvusiems dėl lais
ves paminkle Karo Muziejaus so
dely Kaune. Gi rožės simboli
niai primena gen. Nagiaus {vestą 
gražią tradiciją --prisegimą ro
žės žiedo kiekvienai lietuvaitei, 
dėvinčiai tautinius rūbus ir lan
kančiai Karo Muziejaus sodelf.

Po pagerbimo apeigų abiejų 

mūsų tarpe. Bet jo lietuviška dva
sia niekad neišdils nei iš daina
viškių, nei iš lietuviškos dainos 
ir giesmės mylėtojų širdžių. 

PLANINGAS TAUPYMAS

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO AVuillf oi' 

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

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

-JOHN J. KAZANAUSKAS, President

korporacijų nariai vyko į šv. Ka
zimiero kapines, kur buvo nuneš
tos gėlių puokštės ant mirusių 
narių kapų: dr. J. Oso, dr. K. 
Kerpės, dr. J. Stasiūno, dr. K. 
Oželio ir dr. J. Trečioko.

Vakare {vyko abiejų korpora
cijų atskiri posėdžiai, kur bu
vo išrinktos naujos valdybos.

Fraternitas Lithuanica --pirm, 
dr. A. Maciūnas, sekretorius dr.
K. Aglinskas ir ižd. dr. J. Gurk- 
levičius.

Svarstant Korporacijos reika
lus, buvo perskaitytas ir vieno 
sergančio korp. nario laiškas. 
Korporantai sudėjo 110 dol. ir pa
siuntė centrinei valdybai, kad j| 
sušelpti.

Korporacijon naujais nariais 
buvo priimti: dr. Leopoldas Tre
čiokas ir dr. Arvydas Tauras.

Korp! Patria naujonvaldybon iš
rinkta: pirm, dr. B. Raulinaitie- 
nė, sekr. dr. O. Mironaitė ir 
ižd. d r. L. Ignatonienė.

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.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Korporacijų bendrą posėd} su 
svečiais atidarė Korp! pirm, d r. 
A. Maciūnas, kviesdamas dr. B. 
Matulionį padaryti pranešimą 
apie vieną iš korporacijos stei
gėjų, gen. gyd. Vladą Nagevičių, 
mirusi prieš 10 metų VVilloughby 
prie Clevelando.

Dr. B. Matulionis, specialiai 
atskridęs iš Wallum Lake, Rho- 
de Island, įdomiai papasakojo 
apie velioni, nušviesdamas jo 
gyvenimą ir nuveiktus darbus. 
Prelegentas kiek plačiau apsisto
jo prie Tautinės šventovės — Ka
ro Muziejaus sukūrimo, šiandie
ną jis jau yra kaip ir sunaikinus, 
nes jo istoriniai eksponaui dingo, 
nėra ten ir Žuvusiems už Lietu
vos laisvę paminklo, nėra nei Ne
žinomo Kareivio kapo.

Nuoširdų sveikinimo žod| U- 
rė Korp! Gajos atstovas dr. K. 
Rimkus.

Dramos aktorius S. Pilka pa
deklamavo šiai progai atitinka
mai parinktus eilėraščius.

Vakarienė - minėjimas praėjo 
tikrai jaukioj nuouikoj.

L. V-us

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.
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• 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 menkų 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.

Pasinaudokite plačiai 
skaitomo laikraščio — DIR
VOS — tarpininkavimu, tuo 
pačiu prisidedant ir prie lie- 
tuviškos.spaudos išlaikymo.

GREETINGS and BEST W1SHES 
COLLINVVOOD PUBLISHING 

COMPANY
814 Eust 152nd St. zyr ■

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

WILSON PURE 011
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue 341-4041

Jonui Atkočaičiui minėjimo dalyvių vardu B. Valiukėnas ir V. Ta
mošiūnas įteikia paveikslą. Kairėje Anelė ir Jonas Atkočaičiai. 

J. Gaižučio nuotrauka

PAGERBTAS JONAS ATKOČAITIS
HRŠĖniMI tlIdCUt riKKITE NUJOJU MKIIOJE

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
Gruodžio 5 d. Lietuvių D-jos 

namuose buvo surengtas gražus 
pagerbimas Jonui Atkočaičiui su
laukus 65 metus. Atkočaitis kilęs 
Eimantų km. Eržvilko valsč. Tu
rėjo įsigijęs 80 ha Staniškės dva
ro centrą, Luokės valsč. Telšių 
apskr.

1925 metais Biržuvėnų dvare, 
Luokės valsč. įsteigė pieninę. 
Luokėje suorganizavo kooperaty
vą: Žemės Okio kooperatyvas 
ūkininkas. Įsteigė "Lietūkio" sky
rių. šiose ekonominėseorganiza- 
cijose Atkočaitis pirmininkavo. 
Kurį laiką buvo Luokės valsč. virr 
šaičiu. Buvo veiklus ir visuome
niškose organizacijose. Priklau
sė Geležiniam Vilkui, vėliau per
ėjo į tautininkus,buvo veiklus jų 
narys. Priklausė šaulių S-gai.

Viršaičiu būnant pastatė Luokė - 
je valsčiaus savivaldybės namus 
išdygo mūrinė 6-ių komplektų 
mūro pradžios mokykla su cent- 
raliniu šildymu. Miestelyje pra
vedė cementinius šalygatvius. Ge
rai buvo prižiūrėti keliai, geri 
tiltai.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, nuo visų pareigų buvo nuša
lintas. Okupacijos metu slapstė
si Tauragės apskr.

Vokiečių - bolševikų karui pra
sidėjus, grįžo į namus. Sužino
jęs apie žiaurią tragediją Rainių

miškelyje tuojau nuvyksta įvykio 
vieton. Tarp nužudytų 73-jų kan
kinių rado savo geriausius drau
gus iš Luokės valsč. Jų buvo 8 
nelaimingieji.

ši žiauriausia bolševikinio te
roro scena labai paveikė Atko- 
čaitį.

Atkočaitis, atvykęs į Detroi
tą, pradžioje tik žvalgėsi ir kai 
niekas neįstengė įsigyti namų, 
stvėrėsi darbo su Dariaus - Gi
rėno klubo vyrais.

Į pagerbimą susirinko virš 60 
svečių. Rengėjai įteikė gražų 
menininko Vyto Ogilvio paveiks
lą.

13-os organizacijų sveikinimai 
ir linkėjimai nepailsti ir toliau 
dirbant Lietuvos laisvei.

Kun. Lengvinas, Windsoro lie 
tuvių klebonas buvo sujaudinus, 
kai Atkočaičio pagerbimo svečiai 
sudėjo gražią sumą pinigų netur
tingai bažnytėlei.

Pagerbimas praėjo labai paki
lioje nuotaikoje dėka mūsų ren
gėjams: Broniui Valiukėnui, Pet
rui Žiukui, Jurgiui šidagiui ir 
šeimininkėms,kurios labai gra
žiai papuošė sulus: Stasei Žiu- 
kienei, Susei Pranėnienei ir Ago
tai Brazaitienei.

Prie sulų šeimininkavo V. Ta
mošiūnas. v.t.

PARAMA 2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

MAY'S DOWNTOWN 
ON THE HE1GHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL

Žinomieji vaikams ”

Antklodiniai 
miegamieji 
“'i 2"

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

4.75 
.98
.98

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

BASEMENTS EAGLE STAMPS — 
TAI PINIGAI VISOSE 
5 MAY KRAUTUVĖSE

Šiltos dovanos! 
Berniukams ir 

mergaitėms

GREETINGS and BEST WISHES 
A. B. C. AUTO PARTS & 
VVRECKING COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORUS 
3920 Valley Road Call 661-3015

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ROBY TV & APPLIANCE
22402 Lake Shore Blvd. 731-1170
6733 Eastgate Shopping Center HI 9-5678

Dideli

Mišinys 00r'f acetato, 30% 
medvilnės ir 10r7 dirbt, šilko. 
Užtraukiamu priekiu, plasti
kiniais padais, pilnai sukirp
ti. Pastelinių, ružavų, mėlynų 
ir gelsvų spalvų.

DYDŽIAI
metų 
metų 
metų 
5 metų

Maži 1 iki 2 
Vidut. 2 iki 3
Dideli 3 iki 4
X dydžių 4 iki
Jumbo dydžių 5 iki 6 metų

Priimami užsakymai paštu 
ir telefonu... CH 1-3070

3.99

GIRLS’ DEPARTMENT. Priimami užsakymai paštu 
ir telefonu... CH 1-3070

BASEMENT
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN 

AND ALL 4 BRANCHES

Mergaitėms medvilnės flane
lio švarko stiliuje pižamos su 

. peter pan apykakle, išsiuvi
nėtais kraštais. Mėlynų, ru- 
žavų, baltų ir gelsvų spalvų 
B. (neparodyta) Berniukams 
2 dalių švarko stiliuje med
vilnės flanelio pižamos. Spal 
votais vaizdais, geometriniai- 
brėžiniais ar dryžais. Dy.L.'ur 
4-G-8.

Medvilnės 
Flanelio 
Pižamos

BASEMENT CHILDREN’S DEPARTMENT. THE MAY COMPANY, 
DOWNTOWN AND ALL 4 BRANCHES

Mūsų pačių

S®*\ Ucį^j
«-■ jot k;J

B
i

Rvl

pora

Mieli tautiečiai!
Dėkite savo sutaupąs į — SCHUYLER SAV

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

VEIKIA NUO 1924 METŲ.
Lengvomis sąlygomis duodamos paskolos 

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

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

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

BANKO NAMAI:

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

Julius Paknis, Prezidentas

”Tarletan” markės
Berniukams 

aukštos rūšies

Medvilnės 
Flanelio 
Pižamos

? s/iporos J
Švarko ar Middy stiliuose

Malonūs sapnai mūsų šil
tomis, švelniomis medvil
nės flanelio pižamomis — 
P. J’s. įvairių atspalviu, 
pilnai sukirptos tinkamam 
dydžiui ir patogumui, san- 
forizuotos, kad ir išsilai
kytų nustatytame dydyje. 
Dydžiai 6 iki 18.

BASEMENT BOYS’ DEPART
MENT. THE MAY COMPANY.

DOWNTOWN AND ALL 4 
BRANCHES

Tikros odos viršus
Neslystančios gumos padai 
Pilni dirbt, šilko pamušalai 
Lygūs pirštogaliai 
Pasirinkimas juodų ir tamsiai 
rudų
Dydžiai 7’£» iki 11 ir 12,

vidutinių pločių C ir D

Prii?n«ini užsakymai paštu ir telefonu... CH 1-3070

BASEMENT MEN’S DEPARTMENT. THE MAY COMPANY, 
DOWNTOWN AND ALL 4 BRANCHES
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Kun. Juozas Halaburda, 

bųv. šv. Jurgio parapijos 
klebonas, šiuo metu gyvena 
Floridoje, St. Leo Abbey. 
Jis jau yra sulaukęs 96 m. 
amžiaus ir šiomis dienomis 
švenčia 60 metų savo kuni
gystės sukaktį. Ta proga jo 
brolvaikiai ir giminės, gy
venantieji Clevelande, gruo
džio 18 d., 8 vai. ryto ren
kasi šv. Mišioms St. Fran
cis parapijos bažnyčioje 
(Superior Avė. ir 71 gt.) 
Clevelande gyvena šie buv. 
klebono brolvaikiai: July 
Lutkus, Helen Person, Mar
gio Adams, Vincent Hala
burda ir Stanley Halabur
da.

• Asmeniškus čekius ga
lite išsikeisti (iki 50 dol.) 
bent kuriame iš 76 The Cle
veland Trust Co. skyrių. 
Iki šiol buvo įprasta čekius 
keisti skyriuje, kuriame de
ponuojami pinigai. Įvedus 
naują tvarką, patarnauja
ma tiems klijentams, ku
riems staiga prireikia pini
gų esant kitoje miesto da
lyje. Keičiant asmenišką 
čekį kitame banko skyriuje, 

DIDELIS PREKIŲ 
IŠPARDAVIMAS

VYKSTA LIETUVIŲ PREKYBOS 
NAMUOSE, 6905 Superior Avenue 
(Dirvos buveinėje).

Likviduojant prekyvietę, visokios 
prekės — importuoti kristalai, medžia
gos, rankdarbiai,odos išdirbiniai, dro
žiniai ir kt. Kalėdų dovanoms labai tin
kamos prekės parduodamos atpiginto
mis kainomis.

Čia gaunamos ir lietuviškos plokš
telės.

Išpardavimas vyks iki gruodžio 
31 d.

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

reikia tik turėti su savim 
tapatybei įrodyti dokumen
tą.

• Clevelando Meno Insti
tute tik vienai savaitei ati
daryta keliaujanti grafikos 
paroda, kurioj dalyvauja 
žymūs amerikiečiai ir už
sieniečiai dailininkai. The 
Plain Dealer, rašydamas 
apie šią parodą, pastebi, 
kad joje dalyvauja daili
ninkas Romas Viesulas su 
spalvota litografija ”Cage”. 
Plačiau sustojęs ties jo dar
bu, toliau rašo, kad šio dai
lininko pilna paroda šiuo 
metu vyksta Gallery Inter- 
national Clevelande.

PAGERBTI JAUNIEJI ŠOKĖJAI

Vysk. Valančiaus Lituanistinė 
mokykla pasižymi ne tik tiesio
giniai jai skirtu uždaviniu — li
tuanistiniu mūsų jaunimo auklė
jimu, bet ir tautinio meno šakų 
reprezentacijos puoselėjimu. 
Aukuro Ansamblis, Kanklių or
kestras, Tautinių šokių grupė - 
visa tai gražiai reprezentuoja 
lietuviškąjį jaunimą ir toli už 
mokyklos ribų.

Tautinių šokių grupė, šalia da
lyvavimo tautinių šokių šventėje 
Chicagoje ir Lietuvių Dienoje 
New Yorke, turėjo visą eilę pasi
rodymų ir už lietuviškosios ko
lonijos ribų. Savo pasirodymais 
grupė yra laimėjusi ne tik šil
tų komplimentų, bet ir atžymėta 
premijomis.

Vysk. Valančiaus Lit. M-kos 
tėvų Komitetas gruodžio 11 d. 
Čiurlionio Ansamblio namuose

DONELAITIS CLEVELANDE
Chicagos Scenos Darbuotojų Są, 

jungos teatras, pastatęs K. Do
nelaičio Metų inscenizaciją, už
sitarnavo ne tik didelės padėkos, 
bet ir pagarbos, iškeliant ir ak
torių gabumais pristatant veika
lą, kuris daugeliui šiuo metu 
liko atmintyje kaip mūsų litera
tūros istorijos faktas, sukaktu
vinė data, savo turiniu ir gilia 
mintimi beveik prasišalinusi iš 
mūsų atminties.

šiuo originaliu pastatymu gė
rėjosi Chicagos lietuvių visuo
menė (jau 3 spektakliuose), LB 
I Apyl. valdybos dėka, juo žavė
josi ir clevelandiečiai gruodžio 
12 d.

Po vaidinimo kai kurie aktoriai 
klausė,ar jų pastangos susilaukė 
pritarimo, ar buvo verta įdėti 
tiek darbo, skirto Donelaičiui pa
rodyti' visoje jo minties didybė
je. Girdi, scenoje jautėsi kon
takto su publika stoka. Jiems bu
vo paaiškinta, kad Clevelando vi
suomenė, šį kartą nesivadovavo 
koncertuose ir lengvesnio pobū
džio vaidinimuose įprastu entu
ziazmu. Vaidinimas buvo priim
tas giliu susikaupimu, iššauktu 
puikios vaidybos. Pats veikalas, 
jo pastatymo originalumas ir idė
ja buvo priimta šventiška rimti
mi. Visais atžvilgiais patenkintų 
žiūrovų nuotaika nebuvo išsaky
ta dirbtinąja, triukšmingąja 
padėka.

Visa lietuvių visuomenė pa
rodys savo jausmų išsiliejimą, 
kada Donelaičio ir jo veikalo ins
cenizacija, puikus pastatymas ir 
be priekaištų atliekama vaidyba 
susilauks tinkamo mūsų kultūri
nių reikalų vadovybės įvertinimo, 
žvelgiant į šį darbą, kaip į iš
imtinos vertės kultūrinį laimė
jimą.

Ne šių eilučių autoriaus kom
petencija patiekti mūsų skaity
tojams šio pastatymo recenziją. 
Apie vaidinimą jau buvo rašyta 
mūsų spaudoje po pirmųjų spek
taklių.

Vertėtų tik pastebėti, kad šiam 

suruošė kuklią pagerbimo vaka
rienę, įvertinant šios šokių gru
pės ir jos vadovių darbą.

Tėvų k-to p-kas V. Staške
vičius susirinkusiems svečiams 
pristatė visus šokėjus ir grupės 
vadoves Ingridą Stasaitę ir Au
dronę Gelažytę, padėkojant už 
darnią veiklą ir gražų lietuvių 
tautinio meno reprezentavimą. 
Tėvų vardu jaunuosius šokėjus 
šiltai sveikino A. šemeta, o po
būvyje negalėjusio dalyvauti mo
kyklos vedėjo Juozo Stempflžio 
sveikinimo žodį perskaitė moky
toja AlŠėnienė.

Vakaro dalyviams buvo paro
dyti filmai iš šokių grupės pa
sirodymų.

Jaukiai praleistas su jaunimu 
vakaras buvo apvainikuotas jų 
dainuojančių lietuviškų dainų 
garsais.

Svečiai ir šokėjai uolių tėvų 
k-to narių-šeimininkių buvo pa
vaišinti užkandžiais ir saldumy
nais.

• Ar ne per daug mokate 
už savo namų bei baldų ir
kt. nuo ugnies bei Jūsų ne
laimės? Pasitikrinkite pas 
Z. ObeJenį $31-2211 ar V. 
Giedraitį 944-6835.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

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

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

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

$16,500.
Investavimui

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

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

UI 1-6666

veikalui paruošti, pastatyti, suvai 
dinti ir techniškuosius efektus bei 
pagalbą suteikti vargu ar būtų 
galima rasti geresnį kolektyvą, 
taip darniai »taip nuoširdžiai pa
sišventusį šiam kultūriniam lai
mėjimui atsiekti.

Veikalo režisūros nuopelnai 
tenka Alg. DildniuL Dekoraci
jos A. Valeškos, kostiumai Br. 
Jameikienės, tekstą paruošė K. 
Veselka. Muzikinė dalis B. Pakš
to ir Ant. Skridulio. Apšvietimas 
K. Oželio ir K. Cijunėlio. Sce
nos technika č, Rukuižos, rėžis, 
padėjėjas — Pr. Beinoras.

Vaidina: A. Dildnis, B. Brie
dienė, A. Kėželienė, L. Baraus
kas, St. Bernatavičius, S. Grėb- 
liflnas, V. Juodka, J. Raudonis, K. 
Veselka.

Po vaidinimo LB I apyl. pir
mininkas F. Eidimtas, pabrėžęs, 
kad veikalas ir jo puikus prista
tymas yra visų lietuvių kultūri
nis laimėjimas, padėkos žodžiui 
tarti paktdetė PLB CV vicepir
mininką muz. A. Mikulskį. Šil
tais, jausmingais žodžiais pasvei 
Jdntas teatro kolektyvas buvo ap
dovanotas gėlėmis.

Būtų didelė skriauda toms lie
tuvių kolonijoms, kurioms tektų 
ilgiau laukti šio veikalo pasirody
mo.

(j.pm.)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

PLANNING A P ARTY? Call Sherwin’s — Catering 
at our Party Center — Park Lane Vilią Riviera 

Country CIub.

SHERWIN’S
CARNECIE at E. 105th SW. 5 0100

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-9713

OPEN ON SUNDAY FROM 8 A. M. TO 3 P. M.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

GIMTOJI KALBA

Mūsų bendrinės kalbos lai
kraštis pasirodė pavėluota savo 
laida (liepa-rugsėjis 3 nr.). Pa
minėjus prof. J. Ostrembskio 
75 m. amžiaus sukaktį, L. Dam- 
briūnas tęsia kai kurių linksnių' 
vartojimo atvejus, nurodo Dabar
tinės Lietuvių Kalbos žodyno trū
kumus ir priekaištauja St. Vy
kintui už jo "neatsargumą” Dir
vos Kalbos Kertelėje rašant.

V. čižiflnas iškelia santrupų 
rašybos (VLIK’as ALT’a ir Lt.) 
klausimą su čia pat dedamu re
dakcijos Prierašu.

Neginčijant G. K. reikalingu
mo ir naudingumo, tenka tik pri
durti, kad laikraštis nustoja 
aktualumo ir įžvalgumo nepri- 
traukdamas kalbos klausimais 
pasisakyti įvairesnį bendradar
bių būrelį. Vieno ar dviejų kal
bos žinovų nuomonei pareikšti 
užtektų dar vietos ir mūsų spau
doje. Ypatingai tais atvejais, ka
da polemizuojama su tuo ar ki
tu spaudos bendradarbiu.

AIDAI — mėnesinis kultūros 
žurnalas, leidžiamas Tėvų Pran
ciškonų, redaguojamas Ant. Vai
čiulaičio, pasirodė savo lapkri
čio mėn. (9 nr.) laida. Pasipuo
šęs S. Daukanto paminklo Papi
lėje nuotrauka, žurnalas patie
kia išsamią to istoriko gyvenimo 
ir darbų apžvalgą, paruoštą Z. 
Ivinskio. Turinyje taip pat apstu 
naujos ir originalios literatūri
nės medžiagos.

Iz. Vasiliūnas supažindina skai
tytojus su naująja lietuvių opera 
tremtyje, tai St. Santvaro žo
džiais ir J. Gaidelio muzika su
kurtas stambus įnašas mūsų kul
tūrinio darbo aruodan.

GREETINGS and BEST W1SHES

TARANTINO B ROT H E RS INC.
KITCHEN CABINETS AND COUNTER TOPS

17614 St. Clair Avenue IV 1-0344

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

DOWD OLDSMOBILE
SEE THE MOST OUTSTANDING

1965 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 Mayfield Rd. FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES

MILT MILLER 
PONTIAC INC.

SEE THE NEW 1965 PONTIAC
FINEST EVER BUILT

RE 1-7300

22501 Shore Center Drive

JAU DABAR LAIKAS BIDI 7 A
UŽSAKYTI D1KVĄ

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, 690-7 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

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

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

Priedu: čekis 10 dol.
Užsakančiojo parašas........................ ...............................



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲLAIKRAŠTIS

• V. Sidzikauskas lapkri
čio 20 d. New Yorke kalbė
jo Santaros-Šviesos Federa
cijos suruoštame susirinki
me, pradėdamas paskaitų 
ciklą, kokia turėtų būti mū
sų laisvinimo politikos 
kryptis.

Lietuvos Laisvės Komite
to pirmininkas mano, kad 
mūsų ateitis pareis nuo 
dviejų dalykų: pačios tau
tos sąmoningumo ir tarp
tautinės padėties. Bendrai,
V. Sidzikauskas buvo opti
mistiškas: jo nuomone, gy
venam priešaušrio laikotar
py. Tiesa, jis sutiko, kad 
pačią vyriausiąją kartą Lie
tuvoj tenka "nurašyti” — 
ji neberyžtinga; stalininį 
terorą pergyvenusieji taip 
pat palūžę; tačiau, jauniau
sioje kartoje atgyja politi
nė mintis ir tai duoda vil
ties.

Perėjęs prie tarptautinės 
padėties, V. Sidzikauskas 
pabrėžė, kad mums nerei
kia nekantrauti. Jis tvirtai 
tiki, kad mūsų pačių pa
stangos ir laisvojo pasaulio 
parama sugrąžins Lietuvai 
laisvę.

• Dail. Jurgis Račkus ne-, 
seniai užbaigė Paryžiuje li
tografijų ciklą pavadinta 
”Terre et Ciel” (žemė ir 
dangus). Ciklą sudaro 14 li
tografijų. Dail. Račkus gy
vena Kanadoje ir jo kelionę 
į Paryžių šio ciklo sukūri
mui sponseravo Picture 
Loan Society of Toronto ir 
pavieniai kanadiečiai mece
natai.

Lietuviams dail. J. Rač
kus yra pažįstamas iš San
taros-Šviesos suruoštos jo 
sėkmingos parodos Čiurlio
nio Galerijoje, Chicagoje.

• Dr. A. Razma, Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas, 
įnešė j LF dar tūkstantinę. 
Lietuvių Fondo valdyba yra 
gavusi įsipareigojimų dar 
dviejų lietuvių gydytojų po 
tūkstantį dolerių. Fondo 
adresas: 7243 So. Albany 
Avė., Chicago, III. 60629.

PADĖKA
Mano gilaus sielvarto ir didžio liūdesio valan

doje, mirus mano brangiam vyrui
A. A.

JUOZUI PINKUI
reiškiu širdingą padėką kun. klebonui B. IVA
NAUSKUI, kun. P. DZEGORAIČIUI ir kun. GOL- 
DIKOVSKIUI už maldas ir palydėjimą Į kapus.

Nuoširdžiausiai dėkoju giminėms, velionio 
draugams ir pažįstamiems ir visiems, užprašiu
siems šv. Mišias už velionio sielą, prisiuntusiems 
gėlių ir lankiusiems velionį.

Dėkoju karsto nešėjams už paskutinį patar
navimą ir visiems dalyvavusiems laidotuvėse.

Antanina Pinkuvienė

Mūsų šeimai artimai

ZOFIJAI KNOPFMILERIENEI
Wiesbadene, Vokietijoje, mirus, jos dukrai TAT

JANAI ir sūnui LEONUI su šeima, skaudaus liū

desio valandoje, giliausią užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi

Vera, Aleksandras, Olegas, 
Liudmila ir Jurgis Gešventai

Eduardas Gumbaragįs.

• Urugvajaus lietuviai 
turėjo kelias sporto žvaigž
des, pasauliniai pagarsėju
sius krepšininkus, o dabar 
turi ir futbole. Paskutiniais 
metais vienu iš geriausių 
Urugvajaus futbolo žaidėjų 
yra Vladas Daukša. Po jo 
eina visa eilė kitų lietuvių.

Vienas iš jų labai kopian
tis į priekį, tai Eduardas 
Gumbaragis.

”Defensor” januolių fut
bolo komandos vadovybė 
apdovanojo E. Gumbaragį 
medaliu, kaip geriausi šio 
klubo žaidėją. Gi Urugva
jaus Moksleivių Futbolo Fe
deracija, sudariusi iš to 
krašto futbolo rinktinę, 
Eduardą išrinko kapitonu 
atstovauti1 Urugvajų Pietų 
Amerikos įvykstan č i a m e 
turnyre. Garbė jo tėvams ir 
visiems lietuviams!

• Lietuvių Fondas turi 
jau 600 narių, įmokėjusių 
nemažiau kaip 100 dol. Tuo 
600-ju yra Petras Linkus, 
Christiana Lodge vasarvie
tės savininkas. Pagrindinis 
Fondo kapitalas peržengė 

157,000 dolerių sumą. Tau
tiečiai kviečiami švenčių 
proga nepamiršti Lietuvių 
Fondo, padovanojant gra
žiausią šventinę dovaną, įsi
rašant nariu į LF eiles.

NUTUPDYTAS MIEŽELAITIS
N. Y. Times paskelbus straips

nį apie tai, kodėl E. Mieželai
čiui Washingtone buvo atsisakyta 
suteikti vizą Įvažiavimui su Sov. 
S-gos delegacija, kartu aprašant 
ankstyvesnius jos vizitus, kurių 
pasėkoj atsirado poema apie 
Brooklyno tiltą, vaizduojanti New 
Yorką supuvusia uola, primenan
čia Dikenso laikus. Kiti Washing- 
tono sluoksniai dabar nurodo, 
kad E. Mieželaitis, kaip okup. 
Lietuvos rašytojų d-jos pirmi
ninkas, priklauso aukštesnei so
vietinių pareigūnų kategorijai, gi 
nepripažįstant Lietuvos okupaci
jos, kaip tokiam viza ir atsi
sakyta išduoti. Jis galįs gauti 
vizą tik kaip eilinis Sov. S-gos 
turistas.

CHICAGO .

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania ir L. T. A. Sambū
ris Chicagoje NAUJŲJŲ 
1965-jų MĖTŲ sutikimą 
rengia 1964 gruodžio mėn. 
31 dieną, FERRARA CA- 
TERING salėje, 5609-21 
VVest-North Avė. (ten pat, 
kur praeitais metais). Dvi 
parkinimui aikštės antroj 
pusėj’ gatves.

Vakarienė bus patiekia
ma 9-10 vai. 30 min. Gros 
Korp! Neo-Lithuania orkes
tras. Korporantai dalyvau
ja su spalvomis.

Vietos užsakomos iki 
gruodžio mėn. 28 d. imtinai 
pas M. Šimkų 9-3 ir 5-8 vai. 
Tel. CL 4-7450.

Korp! Neo-Lithuania 
ir L.T.A. Sambūrio 
Valdybos Chicagoje

• Lietuvių Vaikų Name
lių Chicagoje Kalėdų eglu
tė įvyks gruodžio 19 d. 
(šeštadienį), 3 vai. p. p., 
Vyčių salėje, 2453 We§t 47 
Street.

Lietuvių Vaikų Namelius 
suorganizavo ir veda Mon- 
tessori Draugija, šiuo metu 
namelius lanko virš 4'0 vai
kų. Vaikai gražiai auklėja
mi lietuviškoje dvasioje pa
gal Montessori sistema.

KALĖDŲ EGLUTĖ

K. Donelaičio lit. mokyk
la š. m. gruodžio 5 d. užbai
gė pirmąjį šių mokslo metų 
trimestrą. Mokykla stropiai 
ruošiasi Kalėdų eglutei, ku
ri įvyks gruodžio 19 d., šeš
tadienį, 6 vai. vakare. Pro
gramoje bus mokyt. D. Vin- 
dašienės dviejų veiksmų 
veikalėlis "Kalėdų naktis”, 
atskirų skyrių ir klasių tau
tiniai šokiai ir, žinoma. Ka
lėdų Senelis. Visuomenė 
kviečiama atvykti ir pasi
dalinti giedria kalėdine nuo
taika.

K. Donelaičio lit. mokyk
loje Kalėdų atostogos prasi
dės grudžio mėn. 19 d., tuo
jau po eglutės. Pamokos vėl 
prasidės 1965 m. sausio 
mėn. 9 d., 9 vai. ryto.

Visiems K. Donelaičio 
mokyklos prieteliams linki
me kuo linksmiausių šv. 
Kalėdų ir laimingiausių 
Naujųjų Metų. (I>)

NEW YORK

• New Yorko Balfo vajus 
pratęsiamas iki Kalėdų 
švenčių. Tuo tarpu pripildy
ti iki lubų Balfo sandėliai 
rūbais ir skyriaus kason 
jau įplaukė per 2,600 dole
rių. Vajaus vadovybė iš
siuntinėjo pakar t o t i n u s 
prašymus tiems, kurie dar 
neaukojo.

Oficialus vajaus užbaigi
mas įvyks 1965 m. sausio 
16 d., 6 vai. vak. Apreiški
mo parapijos salėje. Trys 
aktoriai iš Chicagos (N. 
Martinaitytė, J. Kelečius ir
L. Šleinys) suvaidins tris 
veikalus. Po vaidinimų šo
kiai, užkandžiai.

Vinco Krėvės minėjimo aktyvieji dalyvai. Stovi iš kairės: inž. J. Ardys, prof. A. Sermas, A. 
Krėvytė-Mošinskienė, prof. J. Puzinas, M. Krėvienė, J. Palubinskas, dr. V. Maciūnas ir K. Ostraus
kas.

Vinco Krėvės minėjimo Philadelphijoje dalyviai. A. Vaškelio nuotrauka

PHILADELPHIJOS
Jau senokai pasigendama pla

tesnės informacijos apie Phila
delphijos organizacijų ar pavie
nių asmenų veiklą. L. B. Phila
delphijos Apylinkės V-bos ini
ciatyva buvo sušauktas spaudos 
ir foto korespondentų bei radio 
valandėlės redakcijos atstovų pa
sitarimas. Pasitarimo išdavoje 
susikūrė Informacijos Klubas, į 
kuri ieina: Darbininko atstovas 
K. Cikotas, Dirvos — P. Mita
las, Draugo ir kitų laikraščių - 
J. Bubelis, Radio valandėlės — 
H. Savickas, foto korespondentai 
V. ir A. Gruzdžiai ir A. Vaš
kelis. Kiti besidomaujantiejišiuo 
klausimu, kviečiami įsijungti į 
šį klubą. Klubo vadovu pusme
čiui sutiko būti K. Čikotas. Tai
gi, Philadelphijos organizacijos 
ar pavieniai asmenys, turintieji 
kokių pranešimų iš jų veiklos 
ar gyvenimo, gali kreiptis pas 
aukščiau paminėtus asmenis.

V. KRĖVES MINĖJIMAS
S. m. liepos mėn. 7 d. suė

jo 10 metų, kai netekome iški
laus tautos rašytojo V. Krėvės- 
Mickevičiaus. Šią liūdną sukak
tį atžymėti, L. B. Philadelphi
jos Apylinkės Valdyba gruodžio 
mėn. 5 d. suruošė minėjimą. 
Minėjimas buvo pradėtas Šv. 
Andriejaus bažnyčioje mišiomis, 
velionies kapo lankymu ir vaka
re Tarptautinio Instituto patalpo
se Akademija. Į minėjimą atsi
lankė velionies žmona, duktė, ki
ti giminės ir gražus būrys akty
viosios vietos visuomenės. Aka
demiją pradėjo Apylinkės vice- 
pirm. Dr. J. Puzinas, trumpai 
palietęs V. Krėvės biografiją. 
Po to buvo išklausytas velionies 
žodis Į pavergtą Lietuvą, Įre- 
korduotas per jo 70 metų am
žiaus sukaktį suruoštą taip pat 
Philadelphijoje. Iš velionies žo
džių tryško meilė tėvynei ir liū
desys, kad jam gal jau neteks 
jos išvysti. Šeštadieninės mo
kyklos mokinukai padėjo gyvų 
gėlių prie velionies pomirtinės 
veido nuotraukos. Labai gražiai 
prisiminė velionį jo sponsorius, 
buvęs Lietuvoje profesoriumi, o 
dabar dirbąs Pennsylvanijos uni
versitete, A. Sennas. Prisimi
nęs jo pažintį ir draugystę Lie
tuvoje, kur V. Krėvė buvo jo 
dekanas, nusiskundė, kad turė
jęs daug sunkumų atsikviesti jį 
čia Į Ameriką. Prof. Senno nuo
mone, V. Krėvė yra žymiausias 
lietuvių rašytojas, vertas Nobe
lio premijos, kurią jis ir ban
dęs V. Krėvei gauti, bet nepa
vykę.

čia Pennsylvanijos universite
te studijavusių studentų vardu, 
kur V. Krėvė dirbo, kalbėjo ra
šytojas K. Ostrauskas.

Kaip apie rašytoją ir jo kūry
bą, labai giliai atsiliepė buvęs

LIETUVIU ŽINIOS
velioni eš studentas Dr. V. Ma
ciūnas, pabrėždamas jo temų pla
tumą, kurios siekė ne tik taip 
vaizdžiai aprašytą kasdienišką 
gyvenimą, Lietuvos senovę, 
šventąjį Raštą, bet net Indijos 
religiją. O koks jo kalbos žodin
gumas, stilius ir kitos garsaus 
rašytojo savybės.

V. Krėvės kūrybą labai gra
žiai pavaizdavo aktorius J. Pa
lubinskas, padeklamuodamas ku
nigaikštį Margerį ir Arą. Minė
jimo proga buvo jo raštų, rank
raščių, asmeniškų daiktų ir jo 
atvaizdų parodėlė. Minėjimą už
darė apylinkės pirm. inž. J. Ar
dys.

Labai gražiai prie šio minė
jimo prisidėjo Philadelphijos 
Moterų Atstovybės Klubo narės, 
suruošdamos arbatėlę, kur susi
rinkusieji turėjo progos dar as
meniškai pasidalyti ispfldžiais 
apie mūsų didijį rašytoją.

TRUMPAI

š. m. lapkričio mėn. 14 d. 
susituokė vietos tautinių šokių 
vadovė J. Bendžiūtė su New Yor- 
kiečiu J. Lapurka.

š. m. lapkričio mėn. 28 d. 
susituokė R. Tautkus su A. Gai
galaite.

Naujųjų Metų sutikimą Phila
delphijoje ruošia Moterų Atsto
vybės Klubas. įėjimas 10 dole
rių. Smulkesnių informacijų ga
lima gauti pas Klubo v-bos na
res.

1965 m. sausio mėn. 16 d. 
Lietuvių Muzikalinėje salėje, 
Philadelphijos Tautinis Ansamb
lis ruošia koncertą. Programoje 
be vietos ansamblio, dalyvaus Ir 
Rūtos ansamblis, vadovaujamas 
A. Kačanausko.

1965 m. sausio mėn. 9 d., įvyks 
sutuoktuvės R. šalčiflnaltės su 
baltimoriečiu K. česoniu.

BALFAS PRIMIGO...

Lapkričio 8 d. ir 22 d. šauk
tas Balfo visuotinis susirinkimas 
nesusilaukė nė minimalinio skai
čiaus dalyvių. Iš senosios valdy
bos likę trys asmenys sudarė dar 
gyvąjį Balfo organizacijos bran
duolį, iš kurio tikimasi vėl išsuk
ti sekantiems metams naują val
dybą, jei lietuviškoji visuomenė 
panorės ar susirūpins šios orga
nizacijos gyvybę išlaikyti.

Kiek čia seniai, dar gyvenda
mi Europoje, nusižeminę taiks- 
tėmės prie Balfo įstaigos durų, 
maldavome gauti kokią Balfo at
siųstą gerybę ar maisto kruope
lę, o atsidūrę svečiose šalyse tą 

patį šalpos sentimentą kitiems 
ten likusiems, atrodo, skubame 
išgarinti. Teisingai sena žmonių 
išmintis sako: sotus alkano neuž
jaučia. O visdėlto šį posakį ne
galima priimti kaipo visuotiną be 
išimčių taisyklę. Lietuvių visuo
menėje yra dar daug nuoširdžių 
visokeriopai šalpai atsidavusių 
žmonių per kurių aukas daug kam 
palengvinamas varganų dienų gy
venimas ar padedama suorgani
zuoti ir išvystyti visokią kitą jau 
šakotesnę mūsų kultūrinę bei 
bendruomeninę veiklą. Gal tik vi
sa bėda ta, kad nemaža iš mūsų 
yra tokių kurie taria sau -- tie 
ar anie šį kartą apsieis ir be 
manęs ar mūsų.

Kai šitokių daugiau tarp 
mūsų atsiranda, o veiklesnieji 
ima pamažu pavargti—daugiau 
atsileisti viržius bendrąjį "veži
mėlį" traukus, kas tada daryti su 
tuo sunkumėliu talkininkų pritrū
kus? Kitas tars -- pristabdyti 
judėjimą. Taip, betgi vėl žinoki
me, kas neina pirmyn, tas slenka 
atgal. Nesinori pagalvoti, kadpla* 
čioje Philadelphijos lietuvių bend
ruomenėje užgęstų noras visoke
riopu darbu ir šalpa Balfo skyriui 
išlaikyti bei tolimesnį jo gyvavi
mą užtikrinti. Sis Balfo organi
zacinis stabtelėjimas tebūnie gi
lus atsipūtimas stojusiems vėl 
prie kilnaus artimo šalpos darbo 
ir pasiaukojimo, kurs šiuo metu 
uip prasmingas ir visur reika
lingas

LOS ANGELES

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Los Angeles sky
riaus narių metinis susirin
kimas įvyks gruodžio 19 d. 
(šeštadienį), 7 vai. vak. Lie
tuvių Namų salėje, Los An
geles, Santa Monica Blvd., 
4421.

Dienotvarkėje: Prezidiu
mo rinkimai, Valdybos pra
nešimas, Revizijos komisi
jos pranešimas, Naujos val
dybos rinkimai. Revizijos 
komisijos rinkimai, Klausi
mai, sumanymai, diskusi
jos.

Sakytu laiku kvorumui 
nesusirinkus — už pusės 
valandos susirinkimas bus 
skaitomas teisėtu, nežiūrint 
susirinkusiųjų narių skai
čiaus. Valdyba kviečia visus 
narius šiame susirinkime 
dalyvauti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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