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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJU METU ANGOJE
niekados žmonija dar nebuvo taip to
li PAŽENGUSI IR NIEKADOS... NEBUVO 
TIEK DAUG PAVERGTŲJŲ KAIP DABAR. — 
KARTUS PATYRIMAS MOKO, KAD TAIKA 
NEGALI BŪTI TARPTAUTINĖ, BET TIK VIE
NOS JĖGOS PRIMESTA. — AMERIKIEČIAI 
NENORĖJO PASEKTI SENOVĖS ROMĖNAIS 
IR UŽ TAI TURĖS SUMOKĖTI ATEINANČIOS 

KARTOS.
---------- Vytautas Meškauskas ----------

kiek laiko dar turi praeiti, kol 
amerikiečiai supras, kad tai yra 
ir jų pačių karas, senasis Walter 
Lippmann samprotauja, kad karo 
Vietname negalima laimėti lėk
tuvais. Girdi, reikės siųsti ir 
pėstininkus, o amerikiečiai esą 
prieš tai, kaip jie buvę ir prieš 
Korėjos karą. Išeitis esanti vie
na — reikia derėtis dėl viso to 
pasaulio dalies pertvarkymo — 
nuo Mandžurijos iki Indonezijos.

Prezidentas Johnsonas pa reiš- 
kė, l<ad šiais laikais galime tu
rėti daug daugiau vilties negu bet 
kada nuo pat Kristaus gimimo 
Betliejuje. Ir jis mano, kad tai 
liečia ne tik Ameriką, bet ir vi
są pasaul|: "Kaip dar niekad anks- 
čiau, žmogus turi galimybę baig
ti karus ir išlaikyti taiką, išnai
kinti vargus ir pasidalinti per
teklium, nugalėti ligas, kurios ap- ja iš komunistų pusės vyksta pil- 
niko žmoniją ir leisti kiekvie
nam pasidžiaugti savo dalia šio
je žemėje".

Kolumnistas Ja mes Reston, 
komentuodamas tuos žodžius, juo- 
se randa nemažai tiesos, ypač 
kiek jie liečia taikos išlaikymą. 
Girdi, po antrojo pasaulinio karo 
jau išaugo nauja karta, tačiau ne
paisant kovų Vietname, neramu
mų Malaysijoje ir Konge, žmo
nija sugebėjo ne|sivelti Į dides
nio masto karą, tuo tarpu po pir
mojo pasaulinio karo per tok| lai ■ 
kotarpĮ faktinai jau buvo pradė
tas antrasis pasaulinis karas.

Man atrodo, kad toks vertini
mas yra per daug optimistiškas. 
Skirtumas tarp pokario epochos 
po pirmojo ir antrojo pasaulinių 
karų yra toks, kad po pirmojo 
iš tikro buvo šioks toks taikos 
laikotarpis, nors ir išmargin
tas lokalinio pobūdžio karais, po 
antrojo karo faktinai taikos netu
rėjome, nes, nors ginklai ir buvo 
aprimę, tačiau tuoj prasidėjo ki
tas karas, gavęs ‘šaltojo’pavadi
nimą. Ir techniniu požiūriu situ
acija yra visai kitokia. Po pirmo
jo karo nuotoliai buvo dar dide
li, po antrojo -- žemės rutulis 
smarkokai susitraukė. Nėra vie
tos, kurios per dieną negalėtų pa
siekti JAV karinės pajėgos. Tu
rėdamos atominių užtaisų mono
poli, jos neturėjo -- ir dabar ne
turi — sau lygaus priešo!

Panašumas urp abejų pokario 
epochų yra toks, kad abejais at
vejais buvo pabandyta žmoniją 
'reformuoti' ir lygiai taip pat 
nesėkmingai. Pirmuoju — ne
turėta pakankamai jėgos ir iš
teklių, antruoju — nugalėjus fa
šistines apraiškas, didelė dalis 
žmonijos buvo pastūmėta dar bai- 
sesnėn komunistinėn vergijon!

Išvada iš to darytina tokia, kad 
šioje ašarų pakalnėje reikia skai
tytis su faktais. JAV turi pasi
kliauti tik savo jėga ir nebijoti 
jos panaudoti. Negalima atiduoti 
savo likimo | rankas tų uutų, ku- 
rios valgo misionierius ir dar nė
ra išradusios rato. Realūs poli-

tikai turi tokias svajones mesti 
| šal|.

Viena iš skubiausiai spręsti
nų problemų, kurią 1965 metai 
paveldėjo iš praeitų, yra Vietna
mas. Marąueritte Higgins, ką 
tik grĮžusi iš to krašto, rašo, 
jog klausimas ar plėsti tą ka
rą -- ’escalating the war* -- ar 
ne, ten jau atsakyus. Infiltraci-

Bet kaip gali derėtis, jei JAV 
neturi diplomatinių santykių su 
Raudonąja Kinija. Raudonoji Ki
nija nejsileidžiama J Jungtines 
Tautas, nors ten sėdi ir ką tik 
pareiSkė savo 103-j| veto Sovie
tų Sąjunga. Kuo paskutinioji ge
resnė už pirmąją? Kodėl neiš
naudoti interesų skirtumus tarp 
dviejų komunistinių milžinų.

na sparu. Prieš ui reikia ką nors 
daryti ir galima daryti net nepra- 
plečiant karo | šiaurini Vietnamą.

Logiškai galvojant, pirmas da
lykas, kuris kraštui tokioje situ
acijoje yra reikalingas, yra griež
tas režimas, kuris esamose są
lygose negali būti kitoks kaip ka
rinė dikutūra. Tačiau ką Į tai 
pasakys Amerikos intelektualai? 
Koks triukšmas čia pakils dėl bu
distų 'persekiojimo’ ir cenzūros 
Įvedimo!

Tuo tarpu, kai Joseph Alsop, 
rašydamas iš Vietnamo stebisi.

Tai tik parodo,| kokią balą su 
savo užsienio politika yra pakliu
vusi galingiausia pasaulio vals
tybė, kuri iš tikro yra visakuo 
pertekusi. Net ir savo tikrai ge
ra valia. T rūksta gal tik vieno su
pratimo, kad taika negali būti 
tarptautinė, bet kurios nors vals
tybės primesta. Prieš porą tūks
tančių metų buvo "pax romana". 
Ji sugriuvo ne išorės priešų spau
džiama, bet vidaus. Po antrojo 
karo buvo progų Įvesti "paxame- 
ricana", ji buvo praleista. Ir už 
tai reikės mokėti ateities kar
tom.

TRAGIŠKAI 
ŽUVO 
LILIJA 
VANAGAITIENĖ 
IR 
ALGIMANTAS 
MACKUS
DEŠINEJE: Velionė Lilija Va- 

nagaitienė. Margučio radijo pro
gramos Chicagoje vedėja ir Mar
gučio žurnalo leidėja.

IŠKILMINGAS PRIĖMIMAS
LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE

JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. koresp. 

Brazilijoje

Lankantis Monte video 
pas mūsų atstovą A. Gri- 
šoną, jis gruodžio pradžio
je pareiškė ruošas priėmi
mą Urugvajaus vyriausy
bės akredituotiems laisvojo 
pasaulio diplomatams.

Šiomis dienomis gautame 
iš mūsų Urugvajaus atsto
vo p. A. Grišono pranešime 
sakoma: ”š. m. gruodžio 4 
d. mūsų pasiuntinybėje 
įvykusiame priėmime, j ku
rį buvo sukviesta 85 asme
nys, atvyko apie *50 diplo
matų ir parlamentarų. Be 
ministro j šį mums svarbų 
diplomatišką subuvimą bu
vo atvykę šie įžymūs asme
nys: užs. reik, viceminstras 
p. Terra Carve su ponia, 
buvęs užs. reikalų minist
ras Martinez Montero su 
ponia, JAV Ambasadorius 
p. Coerr, Costa Ricos. lais-

vosios Kinijos, Peru, Pa
ragvajaus, Guatemalos at
stovai, JAV konsulas p. 
Berkley, užs. reikalų min. 
protokolo direktorius ir se
kretorius, diplomatinės tar
nybos vicedirektorius Cor- 
radi su ponia, daugelis mi
nisterijos aukštų pareigū
nų, vietinės spaudos atsto
vų, visuomenininkų ir lie
tuvių bendruomenės atsto
vų.

Tš Argentinos buvo spe
cialiai atvykę daktarai Saa- 
vedra ir Fraga su poniomis. 
Dr. Fraga, Argentinos par
lamento atstovas, padeda
mas Argentinos visuome- 
ninkų , rūpinasi, jog būtų 
panaikintas Perono dikta- 
tūriškos valdžios išleistas 
dekretas, suvaržęs Pabalti
jo valstybių diplomatinių 
atstovybių veikimą Buenos

- Tau palieku žaisti...

Gautu iš Chicagos prane
šimu, po Margučio radijo 
programos grįžtant auto
mobiliu gruodžio 28 d., 7 
vai. vak., automobilio ka
tastrofoje tragiškai žuvo 
Margučio žurnalo leidėja ir 
Margučio radijo programos 
vedėja LILIJA VANAGAI
TIENĖ ir redaktorius, poe
tas ALGIMANTAS MAC
KUS.

Tragišką mirtį dideliu 
susijaudinimu priėmė Chi
cagos lietuviai. Didį nuo
stolį lietuviu visuomeninia
me ir kultūriniame gyveni
me išgyvena visa lietuvių 
visuomenė.

KAIRĖJE: Velionis poetas Al-' 
gimantas Mackus. Margučio žur
nalo redaktorius.

Airese, Argentinoje, ši is
torinė lietuvių gyvenime 
užsienyje šventė praėjo la
bai nuoširdžioje ir abipusio 
supratimo dvasioje. Užsie
nio ministerijos pareigūnai 
bei akredituoti diplomatai 
linkėjo, kad Lietuva kuo 
greičiausia išsivaduotų iš 
bolševikiškai - rusiškos ko
munistinės vergijos, iš ku
rios šiandien veržiasi lais
vėn dar visiškai nepriaugu
sios laisvam gyvenimui 
puslaukinės juodosios rasės 
gentys. Jos beveik l)e jokių 
pastangų atgauna laisvę, 
su kuria net nežino ką rei
kia daryti. Gi Pabaltijo 
valstybės, turinčios šimt
mečių valstybines tradici
jas ir laisvo gyvenimo pa

tyrimą, privalo būti naujo 
sovietinio neokolonijalizmo 
aukomis”, — kalbėjo diplo
matai.

Urugvajaus užs. reikalų 
ministras ir ponia Zorrilla 
de San Martin labai domė
josi lietuvių liaudies kūri
niais. ornamentiniais kry
žiais. kurių keliolika ”suve- 
nirų” buvo įteikta svečiams 
su atitinkamais įrašais. 
Ponios domėjosi lietuviškų 
valgių receptais ir p. L. 
Grišonienė mielai teikė no
rinčioms paaiškinimus.

Tenka pabrėžti, kad visa 
Urugvajaus spauda prieš ir 
po priėmimo daug ir palan
kiai rašė apie Lietuvą ir 
lietuvius.

• PREZ. L.B.JOHNSONO eko
nominė programa sekantiems me
tams numato 6 biL dolerių stimu
lą krašto ūkiniam gerbūviui išlai
kyti. Pirmučiausia, numatoma 
sumažinti mokesčius t. v. liuksu
so prekėms, tuo būdu vartotojams 
paliekant apie 4 biL dol. Be to, 
antrame 1965 m. pusmetyje nu
matoma pradėti vykdyti federa Ii- 
niai darbai, finansuojami spe
cialių fondų, kaip, pvz., kelių sta
tyba ir t.,t. Bedarbių skaičius, at
rodo, liks 5 nuoš. visų dirban
čiųjų. Valstybinis biudžetas nu
matomas su 5 bil. dol. nuostoliu.

Lietuvos pasiuntinybėje Urugvajuje buvo suruoštas priėmimas 
Urugvajaus užsienio reikalų ministeriui Zorrilai de San Martin. 
Nuotraukoje iš kairės: Argentinos parlamento atstovas dr. J.H. Fra
ga, Lucija Grišonienė, Urugvajaus užs. reik, ministeris Zorrila 
de San Martin, ponia Fraga, Lietuvos atstovas A. Grišonas ir ponia 
Zorrila de San Martin.

• MASKVOJE tebevyksta kova 
dėl pozicijų sustiprinimo Krem
liaus vadovybėje. Spėjama, kad 
ui sulaikys Chruščiovo Įpėdinius 
nuo didesnių avantiūrų užsienio 
politikoje. Be abejo, mažesnės 
apimties krizės bus palaikomos, 
bet be didesnės rizikos Maskvai. 
Tos krizės, aišku, lies Afrikos, 
Azijos ir P. Amerikos valstybes, 
kad JAV būtų visą laiką įtempi
me. Kremliaus naujieji vadovai 
didesni dėmesį yra atkreipę | sa
vo krašto ir satelitų ūkinę padėti.

• ANGLUOS PARLAMENTE, 
kuriame darbiečiai turi 5 balsų 
persvarą, lemiamą vaidmenį vai
dina 9 liberalų partijos atstovai. 
Debatų metu | jų lyderio Gri- 
mond's pusę krypsu tiek kon
servatorių, tiek ir darbiečių 
žvilgsniai. Tie 9 liberalai puikiai 
supranta, kokią atsakomybę jie 
neša už dabartinę Anglijos poli
tiką. Gi darbiečiams Ui peilis 
po kaklu...
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PRIE STEPONO KAIRIO KARSTO
Lietuvos atstovo J. Rajecko kalba, pasakyta laidojant prof. 

Steponą Kairį gruodžio 18 d. New Yorke

"Vėl paviliojo auką kapai!.. 
Diena į dieną tiek jų atranda!" 

(Maironis)

Paviliojo auką, tarytum jų šie
met dar būtų buvę permaža. šios 
progos auka -- tauri istorinėas- 
menybė. Su velionies Stepono 
Kairio - Kaminsko mirtimi lietu
vių tauta neteko galingo šulo ir 
didelio lietuvio.

Jis buvo ne tik Lietuvos sau
lėtų dienų patriotas. Jis tokiu 
buvo iš pat jaunystės: carizmo, na - 
cizmo ir bolševizmo Lietuvoje 
siautimo metu. Jis tokiu buvo svei
kas, Jis tokiu paliko ir paliegęs. 
Jis buvo šakotos veiklos žmogus: 
inžinierius, politikas, žurnalis
tes, redaktorius, knygų autorius 
ir profesorius. Jis Lietuvos Ne
priklausomybės Akto signataras 
ir Lietuvos ministerių kabineto 
narys. Matome jį nepriklausomos 
Lietuvos seimuose ir laisvės su
temų metu pogrindyje ir Vliko 
priešakyje. Ir bereikia, kad žmo
gus pačiu pavojingiausiu metu va
dovavęs Vlikui, vietoj pasi
džiaugti dabartine Vliko konso
lidacija ir išgirsti jį prabylant

vieningu ir galingu balsu — liki
mo išplėšiamas iš mūsų tarpo.

Velionis mirė lygiai mėnesį po 
mano pas jį Smithtowne atsilan
kymo. Jis mano atsilankymu 
džiaugėsi, džiaugiausi ir aš. 
Džiaugiausi, nes radau jį domin
tis lietuviškais reikalais, daug 
skaitantį ir planuojantį ruošti se
kantį savo atsiminimų tomą. Jis 
pasakojo apie veiklą pogrindyje, 
areštą ir odisėją pasitraukiant į 
Vakarus. Nebuvo jokių ženklų, 
kurie pranašautų taip netolimą 
mirtį.

Velionis buvo pastovių prin
cipų, didelės tolerancijos, gyvos 
erudicijos, gilios dvasinės kultū
ros žmogus. Jis gerbė kito nuo
monę. Jis buvo begalo švelnaus 
būdo žmogus. Jis buvo pasišven
tėlis. Jis lietuvių tautos laisvei ir 
gėrovai pašventė visą savo gyve
nimėlį. Jis savo tautos reikalais 
ir jos skriauda gyveno iki pasku
tinio atdflsio. Jis giliai tikėjo Lie
tuvos būsimu prisikėlimu. Viltis 
buvo Velionies stiprybė. Be vil
ties,

"Mes nepažintumėm giedros 
Ir būtų mūs darbai aptemę."

Velionis paskutinis iš Nepri
klausomybės Akto sigantarų lais
vajame pasaulyje. Su jo mirtimi 
gyvi bepaliko tik du ir abu priešo 
nevalioj. Taip istoriško Akto sig
nataras tampa visos tautos nuo
savybe. Tokio asmens mirtis — 
smūgis visai tautai. Laisvės lai
kais Nemuno krašto tauta liūdė
tų dėl ją ištikusios tokios nelai
mės. Šiandien ji priversta ten 
liūdesį bei gedulą slėpti nuo bud
raus okupanto akių.

Lietuvos Diplomatinės bei Kon- 
sularinės Tarnybos Ir savo var
du reiškiu paskutinę pagarbą Va
sario 16-tos Akto signatarui ir 
bendrai nenuilstamam, ištiki
mam kovotojui dėl Tėvų Žemės. 
Su giliu liūdesiu tos Tarnybos 
vardu atsisveikinu su Velioniu.

Jo giminėms bei artimie
siems, jo gyvenimo palydovams 

talkininkams, ypač tiems, ku

rie Velionį nenuilstamai ilgus 
metus globojo, gelbėjo ir ligoje 
dažnai lankė, aš reiškiu mūsų 
Tarnybos vardu gilią padėką ir 
giliai nuoširdžią užuojautą. Ką 
Velioniui padarėte -- Lietuvai 
padarėte.

Velionies gyvenimas ir kančia 
pavyzdys gyviesiems, kaip tau
riam patriotui tenka dirbti, ken
tėti, aukotis ir nepalūžti. Nei per
gyvenimai nei liga jo nepalau
žė. Pernai, Vliko 20-ties metų 
proga , jis tarp kita, pareiškė:

ir

"... Kremlius tapo didžiausiu 
priešu... Vlikas visą laiką orien
tavosi į Vakarus... Bet pirmuti
niais kovotojais už Lietuvos lais
vę, esame mes patys, pati Lietu
vių Tauta". Tai Velionies testa
mentas gyviesiems.

Kad Velioniui būtų lengviau il
sėtis šioj svetingoj šalyj, aš lai
kau didele garbeatvežti prie kars
to bent žiupsnelį relikvijos, Lie
tuvos žemelės, dėl kurios lais
vės, nepriklausomybės ir gerbū
vio jis nenuilstamai lig mirties 
dirbo ir aukojosi.

A. SMETONOS MINĖJIMAS
TORONTE

MARŪUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel gr 6 2345 6 
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Prezidento A. Smetonos 
Minėjimui Ruošti Toronte Ko • 
miteto nario Stepo Kairio 
kalba pasakyta lietuviškoje 
"Tėvynės Prisiminimų" ra
dijo valandėlėje gruodžio 
mėn. 13 dieną.

Stepas Kairys yra buvęs 
Vilniaus Un-to adjunktas ir 
ilgametis LSB Vyriausias 
Skautininkas.

šiandien Toronto ir apylinkių 
lietuviai prisimena prezidentą 
Antaną Smetoną jo 20-ties metų 
mirties sukaktyje.

Prezidentes Antanas Smetona 
stovi prie? mūsų akis, kaip viena 
iš ryškiausių asmenybių moder
nioje Lietuvos istorijoje.

Jis kovotojas už lietuvybę ca- 
ristinės Rusijos okupacijos lai
kais. Jis vienas iš vadovaujančių 
Nepriklausomybės Atstatymo Ak. 
to architektų. Laikraštininkas - 
publicistas. Lietuvos universite
to docentes - mokslininkas - an-

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

mąjį Lietuvos prezidentą 
A. Smetoną.

Kun. J. Janilionis, asme
niškai pažinęs velionį, pa
brėžė, kad A. Smetona yra 
buvęs didžios dvasios vy
ras — galiūnas, kuris pir
masis suprato, kad caro ru
sų pavergtiems lietuviams 
reikia įžiebti viltį, jog ir 
Lietuva privalo būti lais
va. Tam tikslui jis buvo 
vienu iš Vilties organizaci
jos steigėjų, kurie, kaip ir 
varpininkai, žadino lietu
vius iš miego atsikelti lais
vam-nepriklausomam gy
venimui. Sovietinė vergija 
privertė velionį ieškoti 
prieglaudos JAV, j kurias 
vykdamas jis buvo apsisto
jęs Rio de Janeiro ir kartu 
su šios kolonijos nariais 
yra šventęs 1942 m. Vasa
rio 16 d. šventę.

Į šias sukaktuvines pa
maldas buvo atsilankęs Lie
tuvos pasiuntinybės reika
lų vedėjas p. F. Frikas su 
ponia ir būrys Rio lietuvių.

Gruodžio 25 d. pamaldo
se buvo paminėta Lietuvos 
istoriko, žemaičio Simano 
Daukanto šimto metų mir
ties sukaktuvės, gi gruo
džio 27 pamaldos buvo skir
tos Kristijono Donelaičio 
400 metu mirties sukakčiai 
atminti. Visu šių lietuviams 
atmintinų dienų žadintoju, 
kaip anksčiau taip ir dabar, 
yra šios kolonijos ilgametis 
klebonas kun. Juozas Jani
lionis.

ltinio; reikėjo vaizduotės ir suge
bėjimo vairuoti valstybę taip ne
ramiuose vandenyse. Reikėjo, pa - 
galiau, ir drąsos pasirinkti į bend
rąjį gėrį, savo populiarumo sąs- 
kaiton, tokį kelią, kokį sąžinė ir 
aplinkybės vertė.

Prezidentes Antanas Smetona 
buvo toks vadovas.

Jo veiklos geriausiu įvertini
mu yra Lietuvos okupanto sklei
džiama panieka jo asmeniui ir 
visiems tiems, kurie dirbo mūsų 
valstybės gerovei. To mums ne
reikėtų pamiršti. Ir kaipgi nebus 
priešas įtūžęs, jei Smetonos Lie
tuvos pavyti negali per ketvirtį 
šimto metų

šiandien mes lenkiame savo 
vėliavas ir širdis, prisimindami 
ir pagerbdami savo valstybės Pre
zidentą, drauge gerbdami ir visus 
lietuvius-ves, kurie dirbo, kovo
jo, veikė Ir žuvo už savąją Že
mę.

Mes tikime, kad Visagalis yra 
skyręs ir mūsų Tautai šioje visa
tos sąrangoje savąją vietą ir už
davinius.

Mes tikime, kad Jis padeda 
tiems, kurie patys sau padėti sten
giasi ir yra Jo pagalbos verti.

Mes didžiuotumėmės, jei galė
tume tapti bent kiek vertais savo 
šviesiųjų Tautos vyrų, kurie ir 
sunkiausiose valandose tikėjo, 
kad "valstybę saugoja ne mūrai, 
bet vyrai”, kurie savo Tautos ne
gausias jėgas drąsindami ir ri

kiuodami, tikėjo, a.a. prof. Mykolo 
Biržiškos žodžiais, kad *,nėra 
mažų tautų, yra tik maži žmo
nės".

tikinės kultūros žinovas. Politi
kas. Valstybės prezidentas. Gi
liai religingas šeimos tėvas. Auk
lėtojas ir mąstytojas. Ir vis tą 
šūkį "SALUS POPULI - SUPRE- 
MA LEX" nešdamas per visą tik
rai ne lengvą mūsų tautos 21 me
tų laisvo gyvenimo laikotarpį...

Ketvirtis šimtmečio prabėgo 
nuo tos valandos, kai Tėvynėje 
buvo nuplėšta valstybinė Lietuvos 
vėliava, ši vėliava mums, tuomet 
jauniesiems — dabar jau vyres
nės kartos, buvo nepaprastai glau
džiai surišta su Prezidento asme
niu.

Dabar, tiek laiko praėjus, gali
me ir turime vertinti mūsų lais
vojo gyvenimo laikotarpį ir jo įvy
kius kaskart blaiviau. Koki mes 
patys buvome, tokią ir tvarką vals - 
tybėje turėjome. Ir nebūtume 
verti laisvės ateityje, jei šian
dien kiekvienas nejaustume dides
nės ar mažesnės atsakomybės už 
praeitį.

Žvelgiant atgal, matome nedi
delę tautinę Lietuvos valstybę pa
čioje pavojingiausioje Europos 
vietoje, tarp pasaulio milžinų - 
komunistinės Rusijos ir nacional
socialistinės Vokietijos, kurių su
sidūrimas jau labai anksti atro
dė tik valandų klausimu. Rytuose 
materialistiniu marksizmu pa
remta sistema, gimusi kruvinoje 
revoliucijoje ir vis dar jos kon
vulsijomis virpanti, besiruošian
ti kiekvienu metu iš savo sienų į 
Vakarus prasiveržti ir kaimynus 
visokeriopu skurdu užlieti. Va
karuose — rasės garbinimu ir 
kraštutiniu tautiniu egoizmu pa
remtas, arogantiškas vokiečių 
Reichas, sau erdvės Rytuose, 
reiškia ir Lietuvoje, ieškantis. 
Pietuose,-- išpuikusi Lenkija, di
džiąją valstybę nuduodant!, mū
sų pasitikėjimą sutarčių laužymu 
galutinai praradusi. Gi valstybės 
vidaus gyvenime, nežiūrint kūry
binio prasiveržimo visose srity
se, daug netikrumo, daug ryto
jaus baimės.

Jaunosios valstybės vadovams 
tokiose įtemptose sąlygose rei
kėjo ir gilaus tikėjimo ir atkak-

RIO DE JANEIRO LIETU
VIAI PAMINĖJO A. SME

TONOS SUKAKTI

Gruodžio 13 d. vietos kle
bono kun. J. Janilionio ini
ciatyva buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos už pir-

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

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

REIKALAVIMAMS ...
NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

$

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

POP SOME CORN 
POP SOME STROH'S

GREAT TOGETHER!

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

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

7 u ii v® Cį *
ifcil iii’ ■kili

’ 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

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

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

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos (jalite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; LĮ t"0 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.
INSURED
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KURIA JĖGA ŽENGIAM Į 
NAUJUOSIUS METUS?

Moralinė jėga yra vienintėlis instrumentas, galįs vairuoti žmonių 
poelgiams — sako David Lawrence viename iš savo vedamųjų. "The 
Great Morality" jis stato aukščiau už "The GreatSociety." D. Lawren- 
ce manymu, aukšto lygio visuomenė neatsiekiama be amžinosios ver
tybės — aukštos moralės -- pripažinimo.

Tos mintys apima aktualią politinę idėją, skelbiamą JAV prezi
dento L.B. Johnsono. Toji idėja (Great Society), kaip gražiai ji be
atrodytų, yra lydima moralinės tuštumos. Gi toje tuštumoje {telpa ne
teisėtas valdžios galios panaudojimas, kito žmogaus teisių nebojimas, 
tendencija savintis tai, kas tau teisėtai nepriklauso.

Visuomeninės moralės tradicijose rasime laiko ir blogų įpročių 
atnešus rūdis, kurių pastebėjimas ir iškėlimas kartais sukelia reak
ciją, rodančią, kad tos moralės sąvokos ir dėsniai bandomi apeiti nau
jesnių, "racionalesnių" sąvokų sąskaiton. Ir uip.anot D. Lawrence, 
prieiname prie tos visuomeninės moralės "pagrindo",teigiančio, kad 
— "tikslas pateisina priemones".

Sustojant prie lietuvių išeivijos visuomeninio gyvenimo, atpuo- 
lus valstybinės valdžios lovio viliojančioms pagundoms, atrodo, lyg ir 
lieka mažiau progų nusikalsti visuomeninės moralės dėsniams, kurių 
rūdimis ėdamas didelių ir mažų valstybių moralinis kodeksas. Lie
tuviškosios visuomenės uždaviniai apima daugelį idealistinių tikslų, 
kurių siekimas yra lydimas kilnių moralinių dėsnių. Bet yra tikslų, 
kurie lydimi ir vykdomi t.v. "politinėmis" priemonėmis. Tos prie
monės, nors gaubiamos skambiomis ideologinėmis ir moralinėmis 
frazėmis, dažnai peraudžiamos politinėmis siūlėmis, kuriose ataus- 
u neapykanta ir nepasitikėjimas, pavydas ir perdėus įsivaizdinimas, 
-gyvenimiškas silpnesnio alkūne pastūmimas ir nepagrįsus nosies iš
kėlimas.

Būdinga, kad tos "politinės" tendencijos prasiskverbia ir ten, 
kur, berods, joms neturėtų būti vietos. Tos tendencijos dirbtinai 
įgyja "politinį" atspalvį, jose išjungus visuomeninės moralės verty
bes. Tai daugiausia kultūrinių pastangų įgyvendinimo norai, siekia
mi organizuotai lipdyti ir, lyg neišvengiamai, įpinami į "politinių" 
tendencijų voratinklius.

Laimei, tai tik kelios nemalonios išimtys. O nelaimei, kad visuo
menės dėmesys dažniausia atkreipiamas į tuos visuomeninio ir kul
tūrinio darbo barus, kuriuose suklumpama, kuriuose ne tikslas, o 
priemonės iškyla pirmaeiliu vaidmeniu.

Laikraštiniai receptai gali turėti įtakos visuomeninio darbo 
baruose, jei tie receptai taikomi griežtai prisilaikant tuose recep
tuose nurodytų taisyklių ir savame, laikraštiniame, darbe. Ir šia 
proga, klausiant kuria jėga, moraline, ar gyvenimo aplinkos diktuo
jama, žengsime J Naujųjų Metų didžiąją talką, privalome atsiminti, 
kad mūsų spauda buvo ir ateityje liks mūsų visuomeninio gyvenimo 
veidrodžiu. Kaip jį nekraipysi, kaip netiesinsi, jame neišvengiamai 
atsispindės daugumoje tų bendradarbių žvilgsniai, kurie tiesioginiai 
yra nukreipti į mūsų visuomenės gyvenimo tikrovę. Vien naujomis 
mintimis Ir idėjomis nepasisotinsim. Kursime, veiksime ir staty
sime ant tų pagrindų, ant kurių iš tikrųjų stovime. Kas tuose pagrin
duose taisytina, kas juose stiprintina, reikės iškelti, nes ui savai
me iškils dirbančiųjų mintyse ir -- raštuose. Visuomenei rūpi tik
rovė, ne iliuzijos. Mūsų tikrovė yra karti. Ją saldinti, atšviežinti 
galime tik geresniais, tikslesniais ir naudingesniais darbais,ne sva
jonėmis ar praeities sapnais.

Žengdami į Naujuosius Metus, bandykime ne tik kalbėti ir rašy
ti apie praeities ar ateities svajas, bet bendroje ulkoje ieškokime 
moraline ir uutine ambicija paremtos vidinės jėgos, kurią panaudo
jus sukursime visuomeninių, kultūrinių, gal gi ir politinių, vertybių, 
vertų atžymėti vieneriems metams, bet ne šimtmečiui praėjus. 
Lietuvių uutos istorijoje turime gražių jungtine moraline ir tauti
ne jėga atsiektų pavyzdžių. Jais žavėdamiesi, ir tik žavėdamiesi, 
atrofuosimės. Nebūdami pesimistais, nė lakių svajonių suvilioti, 
žvelgdami atviromis akimis į tikrovę, žengsime į naują darbo metų 
arimą jungiami lietuviui įgimtos moralinės ir tautinės jėgos.

Be tos jėgos nebūtume sulaukę sėkmingos 1965 metų pradžios. 
Tąja jėga vadovavosi šio laikraščio leidėjai, didieji ir mažieji jo rė
mėjai, bendradarbiai ir skaitytojai; Tąja jėga pasitikėdami ir ženg
dami į Naujuosius — 1965 — metus, dėkojame iš visos širdies už pa
rodytą pasitikėjimą ir visokeriopą paramą.

Tebūnie visiems našūs ir sėkmingi Naujieji 1965 metei!

LAIŠKAI y

LATVIŲ LIETUVIŲ VIENYBE

Drauge ir Naujienose skaitė
me, kad Chicagoje susięinkę lat
vių ir lietuvių spa'udos žmonės 
nutarė imtis iniciatyvos įsteig
ti Latvių - Lietuvių Vienybės 
Draugiją, tokią "kaip kadaise bu
vo Lietuvoje" (Draugas gruodžio 
15 d.). Laukiau, kad kas nors iš 
senosios draugijos valdybos na
rių atsilieps, kad ir čia JAV to
kia draugija nėra nauja. Bet iki 
šiol niekas neatsiliepė.

Lietuvių latvių vienybės drau
gija velkė ne tik Lietuvojezbet 
ypač gyvai reiškėsi stovyklų laik-

metyje Vokietijoje, pasivadinusi 
Latvių Lietuvių Vienybė (LE XVI 
t. 62-53 pusi.) Tos vienybės cent
ro valdybos pirmininku ir šian
dien tebėra mag. hist. Dr. Ju- 
lijs Bračs. Jis ir šiandien tebe
dirba lietuvių latvių vienybei. 
(Žiūr. Draugas gruodžio m. 19 
d. liter. priede.)

Vykstant emigracijai, buvę 
tos vienybės centro valdybos na
riai įsteigė skyrius ir čia JAV 
— Bostone, Clevelande ir ki
tur. Nesinorėtų tikėti, kad Chi
cagos spaudos žmonės nieko ne
būtų apie tai girdėją, nes Bosto
no skyriui pirmininkavo velionis 
Faustas Kirša, oClevelando sky
riui spaudos žmonėms žinomas 
Em. Skujenieks. Be to Clevelan
de tebėra ir kitas centro valdy
bos narys Dr. Alg. Nasvytis.

Tiesa, tie skyriai šiuo metu 
savo veiklos nerodo, nes prieš

MEISTERIUI B. K. BALUČIUI 85 METAI AMŽIAUS
Šių metų gruodžio 29 d. 

Londone reziduoja n č i a m 
Lietuvos atstovui ministe- 
riui B. K. Balučiui suėjo 
85 metai amžiaus. Nors ir 
sulaukęs tokio amžiaus Jis 
vis dar tebėra aktyvioje 
Lietuvos diplomatijos tar
nyboje ir jaučiasi gana 
stipriai.

Ministeris B. K. Balutis 
yra dzūkas, gimęs Seirijuo
se, 1879 m. gruodžio 29 d. 
Nuo pat mokyklos dienų jis 
su visokiomis pareigomis 
lankęsis po visą pasaulį. 
Baigęs mokytojų seminari
ja jis mokytojavo Rusijoje 
ir vėliau tarnaudamas ru
sų kariuomenėje buvo siun
čiamas Į Mandžiūriją, jis 
1905 m. atsiduria Ameriko
je, kur įsijungia į lietuvių 
visuomeninį ir politinį gy
venimą. Iš čia jis buvo pa
siekęs ir Pietų Ameriką. 
Visokiais amatais besivers
damas jis Chicagoje baigia 
teisės mokslus. Labai daug 
dirbo* ano meto Amerikos 
lietuvių spaudoje, o Lietu
vai paskelbus nepriklauso
mybę Jis 1919 metais Ame
rikos lietuvių deleguojamas 
į Paryžiaus taikos konfe
renciją ir čia bendromis jė
gomis kovojo už Lietuvos 
teises drauge su E. Galva
nausku, P. Klimu ir kitais. 
Vėliau jis pakviečiamas į 
Lietuvos užsienių reikalų 
ministeriją, kuri jį nuolat 
siųsdavo Lietuvos reikalais 
į užsienius. Jis buvo Lietu
vos atstovu Tautų Sąjun
goje, ambasadorių konfe
rencijose, o 1928 m. jis pa
siunčiamas į Washingtoną 
kaip Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas mi
nisteris. Nuo 1934 m. jis 
paskiriamas Lietuvos pa
siuntiniu ir ministeriu di
džiajai Britanijai, ir šiose 
pareigose jis tebėra ir iki 
šiandien.

Min. B. K. Balutis nuo 
pat pradžios pasireiškė 
kaip neatlyžtamas kovoto
jas už Lietuvos teises ir 
pripažinimą tarptautin ėję 
plotmėje. Jis yra vienas iš 
didžiųjų kovotojų už Lie
tuvą tarptautinėje arenoje. 
Jo paties žodžiai buvo iš- 
kaldinti ir ant Laisvės Var-

12-14 metų nerado mūsų visuo
menėje platesnio pritarimo, bet 
ir nelikviduoti. Gerai, kad Chi
cagos spaudos žmonės ėmėsi ini
ciatyvos tokią draugiją įkurti,bet 
mes, seni vienybininkai, nenorė
tume jiems pripažinti naujos Ame
rikos atradimo garbę, gal tik 
silpną atmintį.

Senas vienybininkas
Ant. Mikoliūnas 

Cleveland

Nepriklausomos Lietuvos įgaliotas Ministeris D. Britanijai B. K. 
Balutis, gruodžio 29 d. atšventė 85 metų amžiaus sukaktį.

po, kurį Amerikos lietuviai 
buvo padovanoję Lietuvai 
ir kuris, kabodamas Karo 
Muziejaus bokšte Kaune 
s k a mbėdamas iškilmingo
mis progomis kartodavo B. 
K. Balučio žodžius visiems 
lietuviams:

”0 skambink per amžius 
vaikams Lietuvos;

Tas laisvės nevertas, kas 
negina jos”.

Laisvojo pasaulio lietu
viai su meile ir pagarba 
prisimena min. B. K. Ba
luti ir jį sveikindami šios 
sukakties proga linki jam 
jėgų ir ištvermės budint 
Lietuvos sargyboje.

SIU PIENU REZISTENCIJA
Povilas

"Rezistencija" yra nelietuviš
kas žodis. Turėtume vartoti "pa
sipriešinimas". Tačiau pasiprie
šinimas yra siauresnės prasmės, 
arba bent mes taip galvojame. Gi 
rezistencija jau yra prigijęs ir 
turi labai aiškią sąvoką. Tačiau 
ir rezistenciją daugis supranta 
tik kaip okupuoto krašto, kur ne
bėra reguliarios valstybės jėgos 
vesti kovą prieš okupantą, o ku
rią jau veda pati tauta ir tik pa
čioje valstybėje. Tai yra klaidin
ga samprata. To pasipriešinimo 
-- kovos vedimo būdų yra daug 
ir įvairių. Rezistencija gali tu
rėti net ir savo kovos dalinius, 
kurie reikalui esant, pasirodo 
reikiamose vietose, atlieka 
jiems pavestus uždavinius ir vėl 
pasitraukia į nežinią. Lietuvos 
partizanų daliniai, kurie veikė 
prieš rusus, priklauso Lietuvos 
rezistencijai. Lietuvos rezis
tencija vyko ir prieš vokiečius. 
Bet tai buvo daugiau pasyvi re
zistencija, nes išeiti į atvirą ko
vą ir tuo pačiu naikinti savo tau
tos jaunimą būtų padėjimas ki-

Mieli tautiečiai!
Dėkite savo sutaupąs į — SCHUYLER SAV- 

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

VEIKIA NUO 1924 METŲ.
Lengvomis sąlygomis duodamos paskolos 

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

Mandagus ir greitas patarnavimas anglų ir 
lietuvių kalbomis, ši draugija lietuvių finansinius 
reikalus tvarko jau 49 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 z 
nuo 9 vai. iki 7 vai. vak.

BANKO NAMAI:

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

Julius Palcnis, Prezidentas

Ž i čku s

tam, dar baisesniam priešui. To
kia rezistencija būtų buvusi be
tikslė. Priešvokietinės rezis
tencijos tikslas buvo -- neremti 
vokiečių, informuoti lietuvius 
apie vokiečių užmačias, įspėti 
apie gresiančius pavojus ir ruoš
tis eventualiam nepriklausomy
bės atstatymui. Juo labiau, kad 
tuo laiku buvo labai pasitikima 
vakarų sąjungininkais, ir niekas 
netikėjo, kad jie bus tokie žlibi 
ir taip sutvarkys Europą.

Vokiečiams traukiantis ir ru
sams naujai okupavus Lietuvą, 
partizanų rezistenciniai daliniai 
baudė vietos enkavedistus už 
žiaurų elgimąsi su lietuviais ir 
saugojo lietuvius nuo jų dides
nės sauvalės. Tada dar buvo ti
kima, kad visos valstybės atgaus 
nepriklausomybę ir sovietams 
nebus leista įsiviešpatauti. Ir čia 
tūlas gali pasakyti, kad ta kova 
ir sudėtos kraujo ir gyvybių au
kos buvo beprasmės ir bevertės. 
Taip galvojantis klystų, lygiai 
kaip klydo tie, kurie tikėjo vaka
rų politikų realiu galvojimu. Su
dėtos partizanų aukos tikrai sau
gojo lietuvius nuo enkavedistų 
didesnės sauvalės ir visokių plė
šikavimų ir prievartavimų. Daug 
daugiau lietuvių būtų žuvę nuo jų 
sauvaliavimo, negu žuvo ginant 
kitus. Kita, ta didvyriška parti
zanų kova ir mirtis yra laisvės

vilties sėkla, kuri primena ir 
primins anuos brolius didvyrius, 
kurie, lyg geležinis barjeras, 
stovi ir stovės tarp okupanto ir 
lietuvių. Tautos pasipriešinimo 
kraujo auka yra didelė vertybė 
būsimoms kartoms, kuri visad 
šauks laisvės tėvų žemei.

Taip pat daugis galvoja, kad 
neturint realios atramos, savo 
tėvų Žemės po kojomis, rezis
tencija yra užsibaigusi. Jie taip 
pat klysta. Rezistencija galima ir 
reikalinga iki tėvų žemė vėl bus 
laisva. Tik šiuo atveju rezisten
cijos taktika ir priemonės yra 
kitos.

Pirmiausia, lietuvių tautos 
dauguma stovi ant savo, savo tė
vų ir protėvių žemės. Lietuvių 
taute vedė rezistencinę kovą 
prieš carų Rusiją. Kai ji nebe
galėjo tos kovos vesti ginklu, 
tai vedė daina, lopšine ir malda 
prie ratelio, kalbėjo ir dainavo 
ateinančioms kartoms apie Lie
tuvą, jos didvyrius sūnus, apie 
laisvę, tėvų kalbos grožį ir vil
tį bei tikėjimą vergijos nusikra
tymu.

Gi tie, kurie pabėgo iš carų 
vergijos į užsienį, jie irgi — dai
na, žodžiu, raštu ir visomis ki
tomis priemonėmis vedė tą rezis
tencinę kovą. Jų spausdintas žo
dis slapta keliavo į pavergtą tė
vynę ir priminė, kad lietuviškas 
spausdintas žodis yra gyvas, kad 
lietuvis, kur jis bebūtų, neišsiža
dės savo brolių, tėvų žemės ir 
lietuviško žodžio. Jų tikėjimas ir 
jų rezistencija laimėjo.

Lygiai ir šiandien, okupantas 
yra tas pats rusas, tik kitu var
du vadinamas ir daug klastinges
nis. Kaip ir anais, carų okupaci
jos laikais, lietuvis kovojo gink
lu, kol buvo galima. Kai ta gink
lo kova pasidarė nebegalima, lie
tuvis ją pakeitė pasyviu pasiprie
šinimu. Tas pats tėvynėje yra ir 
šiandien. Tik šiandien gal daugiau 
kryžių yra išdygę miškų glūdu
mose, negu anais laikais, nes 
priešas tapo žiauresnis. Tėvynė
je vyksta pasyvi rezistencija — 
malda, lietuvišku žodžiu, tauti
niu rūbu, tautiniu šokiu ir daina.

Gi tie, kurie yra tremtyje, nors 
jie ir neturi tėvų žemės po kojo
mis, bet jie gali ir privalo ves
ti rezistenciją visomis savo ga
liomis. Tai rezistencijai prie
monių šiandien yra daugiau, trem • 
tinių yra daugiau ir su daug di
desniu išsilavinimu ir politiniu 
stažu. Šių dienų tremtis privalo 
vesti kovą kiekviename savo 
žingsnyje ir nuo akių pramerki- 
mo ankstų rytą iki juodos nak
ties. Kiekvienas jo kaimynas, 
kiekvienas bendradarbis, jo vals * 
tybės ir federalinis atstovas, se
natorius ir gubernatorius, užsie
nių reikalų tvarkytojas ir prezi
dentas turi ir privalo boti infor
muojamas ir informuojamas apie 
tėvų žemės žiaurią okupaciją ir 
reikalavimą jai laisvės, čia ne
gali būti vietos tarpusavio riete
noms ir dalinimosi "kabineto" 
kėdėmis. Visų turi būti bendras 
tikslas, bendras noras,bendra re
zistencija — Laisvė Lietuvai.

Jeigu anų laikų beraštis lie
tuvis ištesėjo, nepavargo ir lai
mėjo nors ir po poros šimtų me
tų okupacijos, tai šių dienų lie
tuvis, su mokslo ir istorijos kny
ga rankoje, negali padaryti gė
dos savo seneliams ir prosene
liams.

Rezistencija, nors ir begink
lė, yra gyva, turi būti gyva ir ji 
turi laimėti.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Kas tik turi gerą skoni 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

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

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

ŽMOGUS BE DIEVO TEMOMIS.
DaiL K. Žoromskio studijoje 

Manha trane susirinko pusė šimto 
asmenų, daugiausia iš jaunosios 
kartos, ketvirtan Diskusijų Plate
lio susirinkimam Ratelio pirmi
ninkas Kęstas ŠiliOnas pakvietė 
visus rimties minute pagerbti 
New Yorke mirusi Lietuvos Ne
priklausomybės Akto signatarą, 
ministerl, profesorių, laisvės ko. 
votoją Steponą Kairi.

Susirinkimo kalbėtoju buvo sve
čias iš Bostono dr. Juozas Gir
nius, kuris pristatė savo naujau
sios knygos Žmogus be Dievo pa
grindines mintis. Knyga yra iš
leista J Laisvę Fondo Lietuviš
kai Kultūrai Ugdyti. Ji yra mi
nimo Fondo ketvirtas leidinys, di
dokos apimties (smulkiomis rai
dėmis pusšešto šimto puslapių), 
skoningai apipavidalintas.

Savo paskaitą dr. Girnius pra
dėjo pastaba, kad iš korespon
dencijos jam teko patirti būrelio 
susirūpinimą dėl lietuviško ir 
amerikietiško gyvenimo Įtampos. 
Tačiau žmogui dar didesniu rū
pesčiu yra tikėjimo ir netikėjimo 
jtampa. Tad kaip galima kalbėti 
mišriai auditorijai šia tema? 
Tiesos rūpestis yra pagrindas 
bendrai kalbai. Pas žmones yra 
bendrumas, solidarumas grum
tis dėl tiesos. Tai ir yra per pra - 
rają permestas tiltas. Praraja 
tampa neperžengiama, kai tik šau
kiama apie kitų klaidas. Tiesos 
meilė neatskiriama nuo žmogaus 
meilės.

Dr. Girnius pažymėjo, kad kny
goje Žmogus be Dievo jis nagri
nėja ne Dievo, o žmogaus --žmo

KAS BUVO?

į-------IšKIRPKIT IR SIŲSKIT KUPONĄ ŠIANDIEN---------- (
MR. K. POCIUS, 3908 FIR STREET, EAST CHICAGO, IND. 46313

Prašau atsiųsti man

I Aleksandro Merkelio An-
| tano Smetonos monogra-
| fijos ....... egz., skaitant
| po $12.50. Pridedu $.........
į sumos čekį perlaidą.

Mr.
Mrs.

Street .........................................................

City....................................... Statė............

Zip Code...............
(Visą adresą rašyti didžiosiomis)

KAIP BUVO?
KODĖL BUVO?

šiais požiūriais Aleksandras Merkelis Antano Smetonos monogra
fijoje gvildena Lietuvos laisvės apyaušrio ir nepriklausomybės laikotarpio 
įvykius ir jų fone vaizduoja pirmąjį ir paskutinį jos prezidentą.

• MONUMENTALUS VEIKALAS
Monografija apima 786 psl. didelio (6x9 colių) formato. Iš to skai

čiaus 32 psl. iliustracijų. Įrišta kietais viršais, su iliustruotu aplanku.
Leidėjas davė puošnią išorę. Apipavidalinimu neužsileidžia geriau- 

siems leidiniams.
O autorius, greta visų kitų vertingų bruožų, suteikė veikalui puikų 

stilių, kuris žavi sklandumu, grakštumu, lankstumu. Dažnai pasitaiko 
dialogų, kurie teikia tekstui gyvumo ir betarpiškumo.

• LIETUVOS MONOGRAFIJA
Biografijai tikrąja to žodžio prasme skiriamas pirmasis veikalo 

skyrius, o toliau dėstoma A. Smetonos visuomeninė, kultūrinė ir politinė 
veikla, kuriose jis kuo plačiausiai reiškėsi per ištisas keturias dešimtis 
metų (1904-1940). Autoriaus prasitarimu, dėl šio pobūdžio pati didžioji 
veikalo dalis tiktų vadinti Lietuvos monografija.

• GAUSI DOKUMENTACIJA
Dėl vaizdo ryškumo daug dokumentų cituojama ištisai. Įvykiai 

aprašomi visu platumu ir komentuojami autoriui būdingu įžvalgumu ir 
objektyvumu. Savo teigimus autorius remia šaltiniais, iš kurių yra patei
kęs daugiau kaip tūkstantį citatų. Veikale trumpiau ar plačiau minima 
per 1200 kitų asmenų, vienaip ar kitaip susijusių su A. Smetonos veikla.

• LEMTINGI ĮVYKIAI
Paskutiniuose dviejuose skyriuose aprašomi Lietuvai lemtingi įvy

kiai — Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų Sąjungos ultimatumai ir okupa
cija. šiam laiko atžvilgiu trumpam tarpui autorius skiria apie trečdalį 
veikalo dėl padarinių fatališkumo Lietuvos valstybei.

Patys tuos Įvykius išgyvenusieji atsimename juos bendrais bruo
žais. O monografija įgalins susipažinti su daugel detalių, kurių ne visos 
buvo žinomos visuomenei anomis kritiškomis dienomis.

gaus be tikėjimo j Dievą --klau
simą. Dievas yra Neprilygstama 
Būtis, o ui yra už paskirų moks
lo ribų. Žmogaus santykis su Die
vu yra meufizinis, todėl ir žmo
gaus be Dievo nagrinėjimas tegali 
būti filosofinis.

Žmogaus filosofinis nagrinėji
mas atskleidžia jo dvasinę prigim
ti, moralinę sąmonę ir amžiny
bės ilgesį. Ateizmas ir teizmas 
kitaip supranta šias žmogaus sa
vybes. Ankstyvesnis natūralusis 
ateizmas bandė žmogų išaiškinti 
natūralistiniais dėsniais, vėliau 
marksizmas bandė pajungti žmo
gų visuomenės naudai, o šiandien 
humanistinis ateizmas skelbia 
žmogaus herojiškumą Jsipras- 
minti savo kūryba beprasminga
me pasaulyje, nes visvien viskas 
baigiasi mirtimi. Naujasis ateisti
nis humanizmas išryškėja mo
dernių ateistų egzistencialistų 
raštuose: Heidegger, Sartre,Ca- 
mus ir kt. Į tris pagrindinius žmo
gaus rūpesčius, mirties, laisvės 
ir iš jos išplaukiančios kaltės, 
prasmės, modernūs ateistai duo
da savo atsakymus.

Kiek ilgiau dr. Girnius sustojo 
ties mirties problema. Schopen- 
hauer bandė apeiti mi r t įsakyda
mas kad ji nereikšminga. Miršta 
paskiras individas, bet giminė iš
silaiko. Tačiau miršta ir gimi
nės, miršta ir autos, ir miršu, 
gęsa visa saulės sistema. Hei
degger skelbia, kad turime gyven
ti su mirties mintim. Tik tuomet 
žmogus bus be iliuzijų ir įpras
mins žemėje savo dienas. Sart
re laiko mirt| pačios beprasmy

DIRVA

bės (sikūnyjimu. Reikšminga, kad 
modernūs ateisal yra suteikę 
mirčiai teisingą dramatišką 
svor| gyvenimui. Gi šių dienų teis
tinis egzistencialisus Gabrlel 
Marcei teigia, kad mylėti yra sa
kyti jog tu nemirsi. Mirusieji yra 
tik tie, kurių nebemylime. Ties 
mirties klausimu ir daugiausia 
išsiskiria modernus ateizmas 
nuo modernus teizmo.

Savo knygos širdim dr. Girnius 
laiko dal| C, pavadintą Žmogaus 
be Dievo minties keliat čia jis 
prisuto ateistinio egzistencializr 
mo pagrindinius bruožus ir čia 
pat jis atsako savo teistine kri
tika. Dalyje D, Žmogaus be Die
vo pavidalai gyvenime. Jis suran
da ateistinius atitikmenis litera
tūroje ir | juos vėl atsako savo 
kritika. Modernioje ateistinėje li
teratūroje išryškėja trys žmo
gaus tipai: laimės medžiotojas, 
absurdinis faulisas ir veiklos 
žmogus — herojinis aktyvisas.

Dr. Girnius baigė savo žodį 
cituodamas D dalies užsklandą: 
"Savuoju prasmės ieškojimu žmo
gus liudija Dievą, tikėdamas, 
abejodamas ir — neigdamas". 
Dar jis pridėjo, kad tikėjimas 
nelygus tikėjimui ir netikėjimas 
nelygus netikėjimui. Jis tikisi, 
kad gal prisidėsiąs savo knyga 
prie gilesnio tikėjimo ir paradok
siškai prie gilesnio netikėjimo, 
nes, anot jo, tikėjimas ir netikė
jimas yra vieno tikėjimo du pavi
dalai. Tikintiesiems priminė, kad 
apašulaujant yra karais dides
nis pavojus ne privesti prie Die
vo, o nuo jo nuvesti, čia pacita
vo knygos paskutinius žodžius: 
"Netikėjimo iškilimas visada liu
dija kaltę ir tų, kurie nori jaus
tis teisiųjų oaze. Kai viesulas 
siaučia, jis lenkia ir oazės me
džius, atseit, nieko neaplenkia. 
Todėl iš tiesų nėra oazės, tėra
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Urbanos lietuvių studentų autinių šokių grupė, vadovaujama A. Kleinačio, gruodžio 11 ir 12 d. pasi
rodė arptautinės mugės programoje. Pirmoj eilėj: D. Šimkutė, O. Užgirytė, R. Gavelytė, V. Ripskytė, 
A. Ginčauskaitė, D. Ažubalis. Antroj eilėj: R. Liaugminas, A. Garbenytė, R. Rygeraitė, V. Palčiauskas. 
Trečioj eilėj: V. Benokraitis, A. šlapauskas, V. Lukas, R. Račkauskas, V. Atutis, A. Kleinaitis, S. 
Račkauskas.

visų bendra atsakomybė už savo 
laiką".

Po paskaitos sekė gyvos dis
kusijos. Dr. Margeris Jasaitis 
teigė, kad negali būti dialogo 
urp tikinčio ir netikinčio. Dia
logas įmanomas tik arp tikinčio 
ir nežinančio ir arp netikinčio ir 
nežinančio. Nežinančio pozicija 
yra svarbi ir tikra. Jis sakė, kad 
jis paklausė prof. Stas| Šalkaus
kį porą metų prieš jo mirtį ar 
Dievas yra. Šalkauskis atsakė, 
kad nežinau. Tą pat| klausimą vė
liau pasatė prof. Steponui Kai
riui irgi jo paskutinėmis gyveni
mo dienomis. Kairys atsakė: "Ne
žinau.". Dr. Girnius atsakė, kad 
nežinančio pozicija yra nelygi. 
Svarbu, koks yra nežinojimas. 
Kiekvienas agnosticizmas savy
je slepia ar ai tikėjimo, ar ai 
netikėjimo pradmenis. Vincas 
Rastenis pastebėjo, kad autorius 
buvo drąsus ir objektyvus savo 
knyga, učiau ar neperdaug jis 
viską išskyręs J baltą ir juodą. 
Yra juk trečia nežinančio pozi
cija, o be to, tikėjimui autorius 
priduodąs lyg ai didesni gilumą 
ir lyg us tikėjimas lygus kaali- 
kiškumui. Dr. Girnius pasakė, 
kad jis knygoje nekalbėjęs apie 
skirtingus Dievo suvokimus. Jo 
knygos Dievas yra tik skurdu
sis filosofinis Dievas. Dievo nag
rinėjimas nebėra filosofo uždavi
nys. Jo knyga nėra poleminė. 
Polemika yra ūda, kada nori 
ginčytis su kitokiu rūpesčiu ne
gu su tiesa. Dėl vidurinės pozi
cijos dr. Girniausatsakymas Ras- 
teniui buvo toks pat kaip Jasai
čiui: apie kokią vidurio poziciją 
kalbame?

Tolimesnėse diskusijose dr. 
Vytauas Vyganas išreiškė rei
kalą skirti arp tikėjimo ar žino
jimo sričių. Žinojimas nereika
lauja jokio tikėjimo. Tikėjimas 
yra apsisprendimo dalykas. Apsi
sprendus už ką nors ir yra at- 
sakominga prieš ką nors. Dr. Vy
ganas paklausė kitos pusės, kaip 
ji kildina savo atsakomybę. Dr. 
Jasaitis replikavo, kad tikėti yra 
priimti jaučiant am tikrą tiesą, 
bet negalint prie jos prieiti. Ti
kėjimas yra am tikros drąsos 
dalykas. Dauguma žmonių už ti
kėjimą neapsisprendžia. Už žmo
gų apsispręsti irgi reikalinga drą
sa. Kęsus ŠiliOnas siūlė tikėjimą 
laikyti intuityviniu žinojimu. 
DaiL Vyuuus Ignas klausė, kam 
iš viso reikia žinoti, kam mai
šyti žinojimą su tikėjimu, kai kal
bama apie tikėjimą.

Diskusijose dar kalbėjo Bud- 
reckis, Pažemėnas, dr. šomkai- 
tė ir kt. Rašančiam irgi teko pa
klausti apie jam iškilusius klau. 
Simus. Kodėldr. Girnius savo kny. 
goję necituoja lietuvių autorių? 
Ar dėl to, kad pas mus nėra ryš
kių ateistinių pozicijų? Dr. Gir
nius atsakė, kad nenorėjęs įtrauk, 
ti lietuviškos medžiagos, nes pas 
mus pagunda tuojau pat šiuo klau
simu polemizuoti, išskirti | "sa
vuosius" ir "svetimuosius", vietoj 
parodžius bendrą tiesos rūpestį 
Tačiau yra aiškių ateistinių pozi
cijų ir lietuvių parašytoj filoso
fijoj ir lietuvių lieratūroj. Ra
šantis dar paklausė, ar dabarti
nėj Lietuvoj puoselėjamas gi
lesnis ateistinis žvilgsnis. Dr. 
Girnius pavadino Lietuvos dabar

tini ateizmą labai sekliu ir bana
liu, esant| grynai propagandos 
ribose. Kad ai ryšku, matosi ir, 
pavyzdžiui, šių metų Pergalės li
to numerio recenzijoje apie Ne
priklausomoje Lietuvoje mirusio 
trisdešimt vienų metų Leono Ska- 
beikos kūrybą. Mirtį anot Perga
lės, poeasSkabeika sutiko su tik
ro materialisto filosofiniu ra
mumu, priimdamas ją kaip gam
tos būtinybę. Tačiau Skabeikos 
poezijos lyrinis herojus, arytum 
jo paties asmenybės antipodas, 
rūškanas ir niūrus, pilnas kaž
kokio nepasitenkinimo ir pykčio, 
grimstąs nereai | mistiką ir nu
sivylimą. Anot Pergalės, mat Ska- 
beika — poetas nespėjo su Ska- 
beika - žmogum, kurio idėjinių 
pažiūrų lūžis pilnai atsispindėjo 
tikai laiškuose ir priešmirtinia
me tesą mente, čia nėra nieko ki- 
to^kaip tik Skabeikos traukimas 1 
Prokrusto lovą ir būtinas opti
mizmo prikergimas ateistui Ska- 
beikai, kurio ateizmas buvo liūd
nas ir niūrus prieš mirties be

gerą savijautą
DĖMESIO

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

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

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

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

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

prasmybę. Ateistinio humanizmo 
Lietuvoje nėra.

Džiugu išeivijoje turėti dr. Juo
zą Girnių. Jis kuo tiki, ai iš
reiškia savo filosofiniais veika
lais. Jis tiki lietuviškumu ir šai 
mes turime jo Tautą ir autinę 
ištikimybę. Jis tiki Dievu ir šai 
jo Žmogus be Dievo, nagrinėjąs 
bepllnant| netikėjimą tikėjimo 
šviesoje. Gausiu atsilankymu ir 
gyvu susidomėjimu new yorkinis 
Diskusijų Ratelis, manau, pilnai 
užgyrė ir įvertino dr. Juozo Gir
niaus filosofini darbą.

Sekantis Diskusijų Ratelio su
sirinkimas Jvyks sausio mėn. 15 
d., penkadienį 8:30 vai. vak. 
daiL K. Žoromskio studijoje,257
W. 14th Street, Manha tu n. Nu
matoma itin |domi programa, ku
ri bus paskelba vėliau.

Saulius šimoliūnas

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ
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PRIEŠKALĖDINIS VAKARAS VASARIO 16
GIMNAZIJOJE V. ALSEIKA, Vokietija

Kalėdų Eglaitė jau virto tradi
cine Vokietijos lietuvių švente. 
Gruodžio m. 18 d. toji Eglaitė 
Vasario 16 Gimnazijoje Įvyko jau 
10 kartą iš eilės. Septynius kar
tus iškilmėms vadovavo pats jos 
iniciatorius bei ligšiolinis vado
vas mokyt. Fricas Skėrys, o tre
ji metai jam talkininkauja Gimna
zijos ateitininkai su jų vadovu 
kun. J. Riaubūnu. Pati surengimo 
bei pravedimo našta daugiausia 
slegia mok. Skėrį, o programą, 
kaip paprastai "išveža" pati Gim
nazija su vadovybe, mokytojais ir 
nemažu moksleivių, pačiais ma
žiausiais pradedant, būriu.

Būdingasis tų Eglučių Gimna
zijoje bruožas yra tai, kad Į Gim
naziją atvyksta visa eilė JAV ka
rininkų (iš netolimų darbo kuo
pų). Jie Įdėmiai seka lietuvių at
liekamą programą, jie atsigabena 
ir piniginius čekius lietuvių moks
lo židiniui paremti. Salia ameri
kiečių visuomet dalyvauja ir ke
li aplinkinių vietų vokiečiai dva
sininkai (katalikai ir evangeli
kai). Dar viena nuolatinių svečių 
grupė, tai Mannheimo, Heidel
bergo, Frankfurto, Larriperthei- 
mo ir kt. aplinkinių vietų spau
dos atstovai. Jų reporteriai domi
si programa, o vikrios foto 
korespondentės fiksuoja kalėdi
nius vaizdus ir deklamuojančius 
ar vaidinančius mokinius. Čia vėl 
ir vėl reikia iškelti F. Skėrio 
nuopelną -- tokių glaudžių kon
taktų su vokiečių laikraščiais,ir 
pastaruoju metu ir su valstybine 
dpa spaudos agentūra tikrai ga
lėtų pavydėti kitų telkinių Vokie
tijoje lietuviai.

Ik.
• < .

Schaefer yra alus, kuri privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dviejų.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal

Kalėdų Eglaitės programoje 
buvo direktoriaus kun. B. Liubi- 
no parengtas vaidinimas. Kai už
pernai buvo parodytos "Kalėdos 
svetur", tai pastaroje Eglaitė
je stebėjome "Pirmąsias Kalė
das". Pirmame veiksme pavaiz
duotas Kristaus laukimas, ant

Solistė Aldona Stempužienė, akompanuojant muzikui D. Lapinskui 
Vokietijoje lietuviams davė eilę koncertų. Kalėdas praleisti buvo 
nuvykusi Į Romą, iš kur siunčia šventinius linkėjimus.

A. Plėnio nuotrauka

tas, auksu šviečias Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimą 
šalta stiklą po stiklo ragaujant.

Jie ištikrujv turi pirmojo alaus 
malonumo, jis liks ragaujant visa 
turima alų.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

Sekanti karta, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonky 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kuri privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai viena.

DIRVA

rame — Prakartėlė. Tiesa, ŠĮ 
kartą mokiniams nebuvo daugiau 
galimybių pasirodyti su vaidybi
niais sugebėjimais. Tačiau ka
lėdinės nuotaikos netrūko irdrau 
ge nestigo temų fotografams. 
Vaidino 4-8 klasių mokiniai. Iš 
jų išsiskyrė viena gabiausių
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Vaizdas iš Aldonos Stempužienės koncerto Reutlingene. Stuttgarto radiofono orkestrui dirigavo D. 
Lapinskas.

moksleivių (8 kl.) Elza Morozo
vaitė, dar Vanda Endriukaitė (8 
kl.) svarbiausiam vaidmeny And
rius Smitas (7 kl.), A. Starūkas 
(6 kl.) ir A. Packevičius (5 kl.). 
Salia vyresniųjų vaidinime su ma
lonumu teko stebėti giesmes gie
dančius, deklamuojančius pačius 
mažiausius moksleivius. Per 9 
dienas parengtą vaidinimą reži
savo E. Tamošaitienė, o dail. A. 
Krivickas pasirūpino sceniniu api
pavidalinimu .

Kita programos dalis — K. Mot- 
gabio vedamo mokinių choro at
liekamos giesmės. Labiausiai 
publiką patraukianti dalis, ui 
mokinių pasirodymas Įvairiomis 
kalbomis (ne tik lietuviškai, bet 
ir vokiškai ir angliškai) atlieka
mose deklamacijose. Tikras 
ulenus iš pačių jauniausių tar
po, Ui 2 kl. mokinė Irma Štein- 
bachaitė (jau praminta Irma la 
Douce). Buvo ir mokinukų, pvz. 
I kl. Algis Valiūnas, paskaičiu- 
sių, bet... vokiečių kalba, savo 
pačių sukurtų eilėraščių. Reikia 
pripažinti, kad mokiniai tikrai 
pavyzdingai pademonstravo ang
lų ir vokiečių kalbų tarseną.

Visos programos didelis pa
įvairinimas, tai iš JAVjClevelan. 
ao, lapkričio m. atvykusios Aldo- 
hos Stempužienės su muziku Da
rium Lapinsku atliktos kelios 
giesmės lietuvių, prancūzų, ang
lų ir ispanų kalbomis. Solistė, 
būdama labai geroje formoje, dar 
"Įšildyu" pilnos Gimnazijos sa
lės, padainavo D. Lapinsko "Eg
lelė žalioji", Naujalio - Lapins
ko "Piemenėliams", deFalla "Na- 
na", anglų — Peck the Hills, 
Indėnų Kalėdų giesmę ir A. Adam 
-- Cantiąue Noel

Kaip paprasui, neapsieinama 
be kalbų ir jų, bent trijomis kal
bomis, netrūko ir Huettenfeldo 
tradicinėse iškilmėse. Eglaitės 
iškilmes atidarė kun. J. Riau- 
būnas (jis ir Gimnazijos kape
lionas), o pagrindiniu pranešė
ju buvo tų iškilmių "spiritus 
movens" — Fr. Skėrys. Eglu
tės žvakutes uždegė, -- simbo
liškai, nes Gimnazija remiama 
bei išlaikoma trijų tautybių — lie - 
tuvis Tėvas A. Bernatonis, ame
rikietis, armijos maj. ir kapelio
nas di Benedetto ir evangelikų 
kunigas Munk.

Kalbėtojų tarpe pažymėtini Tė
vas A. Bernatonis, evangelikų ka
pelionas Urdzė, iš Bad Godes- 

Schaefer Breneries, New York and 
Albany, N. Y., Baltimore, Md.

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai suvaidinę Kalėdų vaizdelį. Nuotraukoje V. Endriukaitė ir A. Staru- 
kas.

bergo, nors latvis, bet kalbąs 
gryniausia lietuvių kalba. Iš ame
rikiečių col. Garbacz pažymėjo: 
"man garbė čia būti, mes nori
me visais būdais paremti lie
tuvių bendruomenę". Jis prisi
pažino savo jaunystėje kalbėjęs 
lenkiškai, jis ir pats savo metu 
vaidinęs tokio pobūdžio spektak
lyje ir pasižadėjo kitais meteis 
ir vėl atsirasti lietuvių terpe bei 
stebėti kalėdinių nuotaikų vaiz
dus. Vokiečių kalbėtojai buvo pa
tenkinti kalėdinėje Gimnazijos 
programoje galėję žiūrėti tradi
cinės šventės prasmę. v

Gimnazijos vardu dėkojo direk
torius kun. Br. Liubinas. Jis 
nurodė, kad be lietuvių paramos 
nebūtų Įmanoma taip toli pažen
gusi naujojo Gimnazijos pastato 
statyba. Labiausiai tenka dėkoti 
kun. B. Sugintui ir visiems Va
sario 16 Gimnazijos rėmėjams. 
Padėka priklauso ir kitų tauty
bių rėmėjams ir čia pirmoje ei
lėje — federalinei ir Badeno- 
Wuertenbergo krašto vyriau
sybėms. Žinoma, Liubinas dėko
jo ir JAV kariuomehės atsto
vams. Su parama skubėjo ir pa
ti lietuvių visuomenė Vokietijoje 
ir kt. kraštuose — be jos pa
ramos būtų sunkiai Įmanomos ir 
tos tradicinės Kalėdų Eglaitės.

Buvo Įdomu stebėti, kai išsi
rikiavę amerikiečių karininkai 
skubėjo Įteikti piniginius čekius. 
Vėliau pasirodė, kad tik progra
mos metu buvo suaukota apie 
1900 DM. (arba apie 480 doL). 
Prieš tai suplaukusios aukos Įga
lino visus mokinius apdalinti ka
lėdinėmis dovanomis (popieri
niai maišai su vaisiais, saldumy
nais). Mokiniai išskubėjo kalėdi
nių atostogų pas tėvus ir drauge 
išsigabeno ne tik dovanas, bet ir 
Įspūdžiais perpildytas galveles. 
Pagaliau, negalima nepriminti 
dar vienos "tradicijos tradicijo
je". Buvęs Vasario 16 Gimnazi
jos direktorius Giedraitis (Wor- 
cester, Mass) kasmet paskiria 
pinigines dovanas "geriausiems 
lituanistams", kitaip tariant, ge
riausiai lietuvių kalboje pažengu
siems moksleiviams. Paaiškėjo, 
kad 1964 m. pabaigoje arba jau 
mokslo metų pusmečiui praėjus 
tokiais pasirodė jau minėtoji El
za Morozovaitė ir JAV lietuvių 
skaitytojams iš straipsnių žino
mas A. Hermanas. Abu 8 kL mo
kiniai ir abu... su nelietuviško

mis pavardėmis. Tai ir Įdomiau
sia. Kitais atvejais galima Įsiti
kinti, kad stodami Gimnazijon lie 
tuviškai nemokėję nė žodžio, žiū
rėk, po kelerių metų lietuviškai 
kalba be priekaištų, nuolat pasi
rodo vaidinimuose, kitus pralen
kia mokslo pažangumo lygiu.

Eglaitės iškilmes plačiai ap
rašė vokiečių dienraščiai "Mann- 
heimer Morgen", "Neue Frank- 
furter Presse", Heidelbergo 
"Rhein - Neckar Zeitung" ir kiti 
dienraščiai.

Įdėta ir daug nuotraukų.

♦ RESPUBLIKONŲ PARTIJO
JE vyksta Įtempta kova dėl par
tijos vadovybės. Senat. Goldwa- 
teris aiškiai pasisakė stovįs už 
dabartinj pirmininką Burch, ku
ris yra suplanavęs programą 1966 
ir 1968 m. rinkimams ir respu
blikonų partijos vienybei išlai
kyti. Tuo pat metu dalis respu
blikonų spiečiasi aplink Ray C. 
Bliss, Ohio respublikonų pirmi
ninką, kaip rimčiausią Burcho 
pakaitalą.

the road to a

detiįnedjurt for you

S T. CLAIR
AVINGS

813 EAST 185TH STREET • IV 1-7800
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Kalėdų senelis su dovanomis aplanko Detroito lituanis
tinės mokyklos mokinius. J. Gaižučio nuotrauka

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
EGLUTĖ DETROITE

Kalėdinių minčių pagautas, at
sidūriau Detroito Lituanistinės 
Mokyklos Kalėdų eglutės paren
gime 1964 m. gruodžio 20 d. sek
madienĮ. Parengimas vyko Lietu
vių Namuose 3009 Tilman gatvė
je.

Didžiulė salė pilna žmonių: ir 
didelių ir mažų ... virš keturių 
šimtų. Klegesys... klegesys... 
Vaikų nuotaikingi, džiaugsmo ku
pini šūkavimai!

-- Kalėdų senelis man jau at
nešė ir dar atneš dovanų. Ma
mytė ir tėvelis sakė, kad aš ge
ras buvau. Aš gausiu visą elekt
rinį traukinį! Ot, aš gausiu! — 
gyrėsi Pranukas kitam savo drau
gui lietuviškai.

-- Ir aš gausiu! Pranuk, tu ne
manyk, kad Kalėdų senelis ir 
man neatneš jokių dovanų! Aš 
žinau -- aš gausiu, -- nes aš 
visad lietuviškai kalbėjau... sku
biai Įsijungė į kitų vaikų būrį 
Algiukas. •

Ir kiek išrėkdamas prieš kitus 
pasistiepęs, ėmė neseniai, ma
tyt, išmoktą dainelę dainuoti "Dru
geli, broleli, neskrisk uip aukš- 
ui, Nutūpk ant lapelio, kur gė
lės žiedai"...

Scena. Viršum scenos vytis. 
Iš kairės prie pat scenos suso
dinti choristai: visi mažiukai 
mokinukai ir mokinukės. Jų čia 
sėdi 55! Prieš juos prie piani
no sėdi mok. Stasys Sližys. Vi
sų vaikučių veiduose rimtis, nes 
jie choristai! Jie apačioj prie 
scenos dainuos, o scenoje kiti 
draugužiai vaidins, dainuos ir

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

Storm Storm 
Doors Windows

\ .X

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

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

VIEŠĖDAMI CIIC4GUE PIKKITĖ MUJOJE JUMUOJĖ
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

DIRVA

vien mažyčio — jaunojo atžalyno 
virš 200! Garbė rengėjams, moky
tojams ir tėvams. Suaugusiųjų ir
gi nemažiau 200.

Vaizdelio pastatyme pagrindi
niuose vaidmenyse buvo Dalia 
Gaižutytė (Skaidrytė), Kastytis 
Buitkus (Kalėdų senelis), Lo
kys (Ged. Geldauskas), Kiškiai: 
S. Jankauskas, R. Leonavičius, 
A. Petronis, J. PikOnas, J. Alke- 
vičius, R. Janukaitis, K. Sma- 
linskas ir A. Vaitiekus.

Mergaitės: J. Bironaitė, V. 
Ivanauskaitė, B. Kutkutė, N. Mil- 
mantaitė ir B. Urmanavičiūtė.

Berniukai: E. Kasputis, A. Kau- 
nelis, L. Kulikauskas, V. Kund
rotas, R, Petronis ir R. Selenis.

Drugeliai: L. Andriušaitytė.D. 
Astašaitytė, R. Biliflnaitė.G. Da- 
mušytė, D. Kalvėnaitė, A. Kaspu
tytė, R. Matvekaitė ir R. RūkŠ- 
telytė.

Snaigės: D. Bartkutė, G. Duo
baitė, L. Geldauskaitė, R. Mi- 
kulionytė, V. Skiotytė, A. Sma- 
linskaitė, R. Sližytė, K. Vesel- 
kaitė ir J. Žiukaitė.

Vaikų choras savo dainomis 
jungėsi su scenoje vaidinusiais.

šoks Balės Vaivorytės Kalėdinį 
vaizdelį "Skaidrytė".

Detroito lituanistinės mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės programoje 
išpildo Snieguolių šokį. J. Gaižučio nuotrauka

"Skaidrytės' vaidinimas pra
sidėjo, užtruko visą valandą gai
viam judesy, dainų skambėjime ir 
vaikiškuose šokiuose. Vien vaidi
nimo dainų ir šokių dalyvių 95. 
O salėje, su tėvais, jų apytikriai 
suskaičiau dar apie šimtą. Taigi

Sudainuotos šokiams pritaikintos 
7 dainos.

Dekoracijas paruošė ir reži
savo J. Pusdešris; padėjėjos — 
St. Kaunelienė ir J. Pečiūrienė. 
Stilizuoti šokiai: Aid. Miliflan- 
tienės ir č. Naumienės. Visos

Detroite susižiedavo Irena Putriutė ir Donatas Lišauskas. Jų su
tuoktuvės įvyks 1965 m. Irena Putriutė šiuo metu studijuoja Wayne uni
versitete pedagogoką, o Donatas Lišauskas studijuoja ekonominius 
mokslus, šiuo metu vienoj prekybos bendrovėj eidamas atsakingas 
pareigas.

5.
6.
7. 

COINTREAU Liqueur and Brandy....... .  5th
LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine . . 5th
BORDEAUX Imp. French Wine ............. 5th

dainos, giesmės ir šokių muzi
ka Stasio Sližio.

Buvo pajusta gili ir momento 
verta kalėdinė dvasia, ypač, at
rodė, tai jautė vaikai.

AŠ GYV£ LIETUVĄ MAČIAU...
Salės viduje spalvotais žais

leliais - žvilgučiais, auksu ir si
dabru papuoštoji eglutė išdi
džiai žvalgėsi Į dviejų šimtų 
vaikų būrį. Ir man atrodė, jog 
eglutė, kaip ir mes lietuviai, tu« 
rėjo tą vakarą gyvą širdį, lietu
višką jausmą ir ji kartu su mu
mis džiūgavo ir šaukė "Aš gyvą 
Lietuvą matau"...

Ir tikrai, kol mes sugebėsime 
po kelis šimtus lietuviškai kal
bančių ir dainuojančių vaikučių > 
suburti, tol laisvos Lietuvos vil
tys bus skaidrios. Vaikai, jauni
mas — mūsų ateitis, mūsų lais
vos Lietuvos kovotojai ir pava
duotojai.
ŽEMYN BAIGMINĖMIS 
PAKOPOMIS...

Nutilo vaikų kalėdiniai kupini 
neišsakyto džiaugsmo krykšta
vimai. Užgęso spalvotos eglutės 
šviesos. Sustingo pasakosepabu
dę žaislinės lėlytės ir kareivė
liai ir tiek vikriai prisišokę, mu
zikos prisiklausę... nuėjo poil- 
sėlio...

♦**

Prisiminus šį pavykusį vaikų 
parengimą, negalima nepagirti ir 
nepasidžiaugti Lituanistinės Mo
kyklos vedėjo St. Sližio sumanu
mu, energija ir ryžtu. Itin krinta 
į akis vieningas tikslo suprati
mas. Visi dirbo, daug dirbo. Vie - 
ni mokė dainuoti, šokti, vaidinti, 
kalė dekoracijas, kiti siuvo plašta
kių sparnelius, kiškių auksuotus 
kailinėlius, gamino lokio kaili
nius, snieguolėms baltutėms — 
balerinoms sukneles, šeiminin
kės nepagailėjo valgių bufetui 
maistingų aukų. Ir kada visi nešė 
į vieną krūvą, vaikai buvo gausiai 
apiberti dovanomis, beto, liko dar 
keli šimtai gryno pelno.

Pagirtina, kad rengėjai suprato 
reikalą ir išspausdino pavyzdin
gai gražiai atrodančią programą. 
Viršelį meniškai padabino dail. 
St. Smalinskienė. Daugybę pelnin
gų sveikinimų surinko darbštusis 
Tėvų Komitetas.

Ypač žavėjomės Marijos Sims 
Žodžiais ir Stasio Sližio kompo
zicija - muzika "Suskambėkit 
varpai misinginiai".

Lauksime kito tokio pavyzdin
go kalėdinio eglutės parengimo!

V. Mingėla

PADĖKA

Lietuvos Laisvės Kovų 
Invalidų Draugiia visu lie
tuvišku nuoširdumu dėko
ja organizacijoms ir atski
riems asmenims už aukas 
invalidams paremti:

Liet. Veteranų Sąjungos 
"Ramovė” Los Angeles 
skyriui — 8200.00, Water- 
burio skyriui — $102.06. 
Onvihos skvrini — $80.00, 
Philadelphijos skyriui — 
$36.00. D. L. K. Birutės 
Draugi;os Clevelando skv
rini — $25.00 ir J. Matiu- 
kui, Woodhaven, L. I. — 
$10.00.

• EGIPTUI ŠIAUŠIANTIS prieš 
JAV, de Gaulle, nieko nelaukda
mas, pasiuntė Į Kairą buv. min. 
pirm. Edgar Faure tampres
niems ryšiams užmegsti. E. Fau 
re savo laiku vyko Į Pekiną ir 
tos kelionės pasėkoje buvo už
megsti diplomatiniai ryšiai su R. 
Kinija.

4.75 
.98
.98

1964 m. gruodžio 3o d

Detroito Tarptautiniame Institute lapkričio 19-22 d. buvo suruošta 
tarptautinė mugė, kur tarp 60 tautybių paviljoną turėjo ir lietuviai. 
Mugę aplankė apie 13,000 žmonių. Lietuvių paviljono įrengimu rūpino
si Detroito L.K. valdyba. Nuotraukoje pirm. St. Hotra, vicepirm. 
agr. J. Baublys, C. Stokus, ižd. M. Michaels. Prie paviljono organi
zavimo dar prisidėjo R. Bilaitienė, L. Puskepalaitienė,M. Bukauskie
nė, L. Mingelienė, J. Gruzdąs, Iljesevičius. J. Gaižučio nuotrauka

NEW YORK

* DR. ANTANAS KLIMAS, 
Rochesterio universiteto paly
ginamųjų kalbų mokslo profeso
rius, įvykstančioje rajoninėje li
tuanistinių mokyklų mokytojų stu
dijinėje konferencijoje New Yor
ke, skaitys paskaitą pagrindiniais 
anglų ir lietuvių kalbų fonologinių 
skirtumų klausimais. Chicagoje 
įvykusioje mokytojų konferenci
joje dr. A. Klimo paskaita sulau
kė didelio susidomėjimo.

• ELENA RUZGIENE, šešta
dieninės Maironio vardo mo
kyklos vedėja Brooklyne, ryti
nio pakraščio mokytojų konferen
cijoje praves pavyzdinę pamoką 
su pirmo skyriaus mokiniais. Mo
kytojai bei lituanistiniu švietimu 
besiįdomaujantieji, kviečiami 
konferencijoje dalyvauti. Konfe
renciją organizuoja JAV Lietuvių 
Bendruomenės švietimo Taryba.

* JAV LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS New Yorko Apygardos 
valdyba, vadovaujama Jono Šle
pečio, sutiko globoti rytinio pak
raščio lituanistinių mokyklų mo
kytojų konferenciją; aprūpinti kon
ferencijas dalyvius nakvyne, 
maistu ir taip pat surado patal
pas konferencijai.

Rytinio pakraščio mokytojų kon - 
ferencija įvyks, 1965 m. sausio 
mėn. 2-3 dienomis Apreiškimo 
parapijos patalpose, 259 North 
5th St., Brooklyn, New York. Kon
ferencijos pradžia, sausio 8 d. 9 
vai. ryto. K.J.

CHICAGO

• Dr. A. Rudokas su žmo
na išvyko į Miami, Florida, 
dalyvauti gydytojų opte- 
metristu suvažiavime, ku
riame bus aptariami klau
simai ryšium su naujais 
patobulinimais akinių pri
taikymo srityje, šiame su
važiavime paliesti ir kiti 
šios profesijos žmonių rei
kalai. Rudokai grįš po Nau
jų Metų, Kabinetas uždary
tas iki 1965 m. sausio 1 d,

LOS ANGELES

ŠAULIŲ VEIKLA
Los Angeles šaulių būrys, pa

didėjęs narių skaičiumi, persi
organizavo į kuopą. Gruodžio 13 d. 
įvyko kuopos metinis susirinki
mas, kuriame buvo apsvarstyta 
einamieji reikalai ir nustatytos 
gairės sekantiems metams. Nu
matyta surengti meno - literatū
ros vakaras, gegužinė ir tradi
cinis Joninių laužas.

Išrinkta nauja kuopos valdyba 
šios sudėties: Osvaldas Žadvy
das - pirmininkas. Jonas Girka- 
vičius - iždininkas ir Ona Razu- 

PAGLIO’S RESTAURANT 
and LOUNGE

239 Richmond Rd. at Chardon Rd.
Richmond Heights, Ohio 44132

AN 1-2040
AMERIKIETIŠKI IR ITALIŠKI VALGIAI. 

Atdaras septynias dienas j savaitę.

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

tienė - sekretorė. Kontrolės ko
misiją sudaro Antanas Račkaus
kas, Angelė Norbutienė ir Česlo
vas Vilčinskas.

ŠACHMATAI

BOSTONO TARPKLUBINĖSE 
varžybose, lietuviai iškovojo 
pergalę, kurios sunku buvo tikė
tis. Jie įveikė pačią stipriausią 
lygos komandą Cambridgell. Ge
diminas Šveikauskas sužaidė ly
giom su Jugoslavijos meisteriu 
Milan Vukcevič. Algis Makaitis ir 
Kazys Merkis įveikė Bostono 
čempionus: Alex Keyes ir David 
Scheffer. Leopoldas Šveikauskas 
baigė lygiom su N. Jersey eksper
tu Lukowiaku ir Vilnis Ezerins 
nutraukė laimėtinoj padėty parti
ją su H. Dondis. Pasekmė bus 4-1 
mūsų vyrų naudai! Lentelėj pir
mauja lietuviai 4-116-9irBoyls- 
ton C.C. 4-1 15-10, priešaky
Cambridge, MIT, Harvardirkt.

♦ NEW YORK TIMES, gruodžio 
14, atžymi Povilą Tautvaišą lai
mėjusį Illinois p-bes. Pabrėžta, 
kad jis Į p-bes atvyko su perriš
ta galvo po automobilių susidū
rimo, lyg norėdamas pasitikrinti 
ar nepaliesti jo smegenys? Ir jei 
kieno smegenys buvo sušlubavę 
tai ne Tautvaišo, bet jo varžovų, 
teigia N.Y.T., žymėdamas puikų 
mūsų meisterio laimėjimą. 
Gruodžio 17 d. N.Y. Times vėl 
atžymi P. Tautvaišą. Jis baigė 
pustaškiu žemiau laimėtoju North 
Centrai p-bėse Milwaukee: Miro 
Radocič ir didmeisterio Robert 
Byrne. Latvių šacha Pasaule 
apie Tautvaišo laimėjimą rašo 
su tokiuo antgalviu: Lietuvių šach- 
matų karalius —Illinoisčempio
nas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
* FLORIDOS LIETUVIAI, Nr. 

11-12, mėn. Floridos lietuvių ir 
vasarotojų iliustruotas laikraš
tis, eina nuo 1960 m. Leidėjai: 
Anelė Zabukas ir Petras Pocius, 
3031 54th St., S. Gulfport, Fla. 
Redaguoja Edvardas Karnėnas, 
1118 Rutherford Rd., Cleveland 
Hts., Chio 44112. Bendradar
biauja: dr. D. Jasaitis, K.S. Kar
pius, K. Kodatienė, J. Narūnė,
E. Verbela, F. Šeštokas, W.J. 
Jurgėlas, J. Juodis ir kt. Laik
raštis įdomiai vaizduoja Flori
dos lietuvių gyvenimą, atsiliepia
Į aktualiuosius lietuvių išeivijos 
visuomeninius reikalus, duoda 
reikalingų žinių vasarotojams 
Floridoje. Laikraščio išvaizda 
patraukli. Nuo 1964 sausio mėn. 
spausdinamas Vilties spaustuvėj 
Clevelande. Prenumerata $2.50 
metams.

♦ ITALIJOS PREZIDENTU iš
rinktas užsienio reikalų ministe- 
ris Giuseppe Saragat, Parlamen
tas turėjo balsuoti 21 kartą, kol 
naujasis prezidentas gavo reikia
mą balsų daugumą.

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

IR APYLINKĖSE
• Vilija Mockutė nese

niai buvo atžymėta Collin- 
wood valstybinės gimnazi
jos Clevelande Tautinės 
Garbės Draugijos sąraše. 
Šie sąrašai Amerikos aukš
tesnėse mokyklose abituri- 
jentų laidoje sudaromi pa
gal vienbalsį mokytojų su
tarimą. Dėmesin imamas 
pažangumas moksle, elge
sys, pasitarnavimas mo
kyklos bendruomenei bei 
a d m inistracinis sugebėji
mas.

Malonu konstatuoti, kad 
dar viena lietuvaitė iškilo 
ir buvo tinkamai įvertinta 
amerikiečių tarpe. Ypatin
gai malonu šia proga pamir 
nėti, kad Vilija Mockutė 
gimnazijoje yra labai ak
tyviai įsijungusi į daugelį 
jaunimo organizacijų ir jo
se eina vadovaujančias pa
reigas. Jos populiarumui 
atestuoti užtenka tik pami
nėti, kad ji yra išrinkta 
futbolo komandos ”cheer- 
leader”. Sporte ji taip pat 
labai sėkmingai reiškiasi 
keliose šakose, ne tik tarp 
lietuvių sportininkų, bet 
taip pat tarp pabaltiečių ir 
amerikiečių. Vilija jau spė
jo užsitarnauti keliasde
šimt įvairių statulų, meda
lių bei kaspinų. Visa tai 
apmetus akim, nejučiom 
klausi savęs, kur ji randa 
laiko mokslui, 10 ar dau
giau jaunimo organizacijų, 
bei sportui. Atsakymą ran
di Mockų šeimoje, kurioje 
visuomeniniai reikalai ir 
pareigingumas aukštai ver
tinamas.

* Į ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
rengiamą tradicini Naujų Metų 
sutikimą dar yra vietų. Suintere
suotieji prašom kreiptis į G. Mo
tiejūną telef.: 486-0881.

... "Kalbu kaip lietus" iš Nijolės Martinaitytės ir Jono Kelečiaus 
dramos rečitalio, kuris įvyks 1965 m. sausio 9 d. šv. Jurgio parapi
jos salėje, Clevelande.

Algimano Kezio, S.J, nuotrauka

Grupė Clevelando skautininkių su naujai pakelta J skautininkės tuntininke V. Butkiene. Pirmoj eilėj 
sėdi: Barniškaitė, šenbergienė, tuht. V. Butkienė, Jonaitienė, Slabokienė ir Mockienė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

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

VISI SKUBA Į 
LIETUVIŲ KLUBĄ 

SUTIKTI 
NAUJŲJŲ—1965—METŲ

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

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

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

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

Bus ir daugiau įvairių 
netikėtumų.

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

Klubo Valdyba

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

DRAMOS REČITALIS
Aktoriai Nijolė Martinai

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

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

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

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

NUOTAIKINGA KALĖDŲ EGLUTĖ CLEVELANDE
Jurgio Jankaus kalėdų vaizde

lis "Kūčios be namų" ir Aukuro 
ansamblis sudarė Vysk. Valan
čiaus Lituanistinės Mokyklos šių 
metų Kalėdų Eglutės programą, 
kuria džiaugėsi ir jaunimas ir vy
resnieji svečiai.

Kalėdų vaizdeli režisavo ir 
scenai pritaikė Petras Maželis. 
Vaidmenis atliko Rita Vyšniaus
kaitė (prologas), Egidijus Mar
cinkevičius ir Ramonas šyarcas 
vaidino pasakotojus, Rūta Gied
raitytė — Rūtelę, Visvaldas Ba
las -- Sauliuką, NijolėMaželienė 
— pamotę, Ramūnė Banionytė -- 
kiški, Kazytė Jogaitė — vilką, 
Vytautas Puškorius -- loki, o pats 
režisierius — Kalėdų Seneli.

Petras Maželis klasiškam Jan
kaus vaizdeliui paruošė kuklų, bet 
nuteikianti scenovaizdi, su visa 
žiemos miško romantika, o jo pa-

• šv. Kazimiero Lit. Mo
kyklos Kalėdinė Eglutė 
įvyksta sausio mėn. 3 d. 
(sekmadienį). 4 vai. po pie
tų Naujosios parapijos sa
lėje. Programoje: vaidini
mas "Vieniša Eglutė”, tau
tinių šokių grupės pasiro
dymas, mokyklos akordio- 
nistų grupė ir choras, va
dovaujamas muziko J. Ka
zėno.

Sausio 2 d. (šeštadienį) 
visi mokyklos mokiniai ren
kasi į mokykla 9:30 ryto 
generaliniai kalėdinės eg
lutės programos repeticijai. 
Tėveliai paruošia dovanėles 
savo vaikučiams, kurias 
Kalėdų Senelis išdalins pa
rengimo metu. 

ruoštas jaunimas atliko vaid
menis pasigėrėtinai gražia kalba 
ir reljefingu dialogu. Muzikines 
užsklandas paruošė Tėvynės Gar
sų radijas.

Vaizdeliui snaigių šokf sukūrė 
Aldona Raulinaitienė, o grakščio- 
Šiomis snaigėmis buvo Ingrida 
Raulinaitytė, Eglutė Giedraitytė, 
Daiva Marcinkevičiūtė, Laimutė 
Švarcaitė, Saulutė Kazėnaitė ir 
Angelė Sakaitė.

Spalvingas jaunyste ir daino
mis mokyklos Aukuro ansamblis, 
baigęs antrąja programos dalį 
savo šūkiu -- Mokslas, darbas ir 
daina Lietuvai Tėvynei, išspaudė 
dar kartą džiaugsmo ašarą.

Kanklių orkestras, vadovauja
mas Onos Mikulskienės, atliko 
dvi liaudies dainas, nustebinda
mas gera skambinimo technika. 
Ona Mikulskienė ne tik gražiai 
paruošusi savo mažasias kankli
ninkes, bet iš jaunimo eilių jau 
prisiaugino ir dvi instruktores 
— Ireną Navickaitę ir Živilę 
Juozą itytę.

Aukuro choras a capella ir su 
kanklių orkestru atliko septynias 

dainas bei giesmes, iš kurių iš
skirtinai gražiai skambėjo Vaikš r 
čiojau, vaikščiojau (harm. J. Ži
levičiaus), Ta mūs seselė (ha r m. 
A. Mikulskio), Pasėjau linelį ir 
Kalėdų lopšinė (A. Mikulskio kom
pozicijos), Tau, brangi tėvyne (J. 
Bertulio kompozicija).

Aukuro ansamblio vadovas ir 
dirigentas Alf. Mikulskis su sa
vo jaunaisiais dainininkais su
teikė tyros, lietuviškos, meniš
kai išryškintos, nuotaikos valan
dėlę.

Įtarpose Viktutė Jogaitė, Nijo
lė Mainelytė, Dainius Kazėnas, 
Liucija Eidimtaitė, Danutė Gai- 
žutytė, Jurgis Joga ir Saulius Pre- 
meneckas papildė programą ka
lėdiniais eilėraščiais, o moky
tojos Ingrida Stasaitė, GailutėMa- 
riūnaitė ir Pranė Butkuvienė ve
dė ratelius su dainomis.

Vakaro pabaigoje jaunimas su
sispietė apie dail. Nijolės Palu- 
binskienės ir moksleivių rankdar
biais papuoštą eglutę,dainuodami 
Laukiam laukiam Kalėdų Senelio, 
kuris atkeliavęs nudžiugino jau- 

viksujE: Praeitą sekmadienĮ 
Vysk. Valančiaus lituanistinė 
mokykla Clevelandebuvosuruošu- 
si eglutę su įdomia programa. 
Viršuje mokinės išpildo Snieguo
lių šokį. Iš kairės: Eglutė Gied
raitytė, Angelė Sakaitė, Saulutė 
Kazėnaitė, Daiva Marcinkevičiū
tė, Laima Švarcaitė ir Ingrida 
Raulinaitytė. Apačioje mokyklos 
Aukuro choras su eglutės pro
gramos rengėjais ir mokyklos va
dovais: P. Maželiu, J. Stempužiu, 
A. Mikulskiu, O. Mikulskiene, V. 
Staškevičium ir I. Navickaite.

V. Pliodžinsko nuotrauka 

nimą gausiomis dovanomis. Ka
lėdų Senelio pareigas sėkmingai 
atliko Vyt. Staškevičius.

Darbštusis mokyklos Tėvų Ko
mitetas, rūpestingai įvairias pa
reigas atlikę tėvai, mokytojai ir 
vedėjas pasirūpino, kad ir šis va
karas būtų pakilus ir sėkmingas. 
Tėvų Komiteto pirmininkas Vy
tautas Staškevičius visiems pa
reiškė viešą padėką.

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

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

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
Office M E 1-5997

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

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

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

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

$16,500.
Investavimui

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

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

UL 1-6666



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuviu 
Tautinės Sąjungos Vyr. 
Valdybos posėdis jvyko 
gruodžio 20 d. New Yorke. 
Posėdyje dalyvavo visi val
dybos nariai: pirm. V. Ab- 
raitis, dr. Br. Nemickas, 
Ant. Senikas, E. čekienė ir 
P. Ališauskas. Be valdybos 
narių j posėdį buvo atvykę 
Dirvos red. J. čiuberkis ir 
monografijos platinimo 
tvarkytojas, Vilties drau
gijos vicepirm. K. Pocius.

Posėdyje buvo apsvars
tyti ir vieningai sutarti 
klausimai, liečią ALT S-gos 
ir Dirvos ryšius bendrųjų 
siekių ir glaudaus bendra
darbiavimo rėmuose.

Ta pačia proga K. Pocius 
išsamiai referavo prez. A. 
Smetonos monogr a f i j o s 
platinimo reikalus. Visi po
sėdžio dalyviai turėjo pro
gos pasidžiaugti dideliu vi
suomenės susidomėjimu 
knyga ir kartu padėkoti K. 
Pociui bei jo talkininkams 
už rūpestingą ir kruopštų 
darbą ir talką.

• J. J. Bachunas, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, sausio pra
džioje su žmona išvyksta 
atostogų į Havajus, kur ža
da išbūti trejetą mėnesių.

• Dr. Bronius Nemickas 
ir šeima iš Brooklyn, N. Y. 
vietoje Kalėdinių sveikini
mų paaukojo bendrajai lie
tuvių šalpai — Balfui 20 
dolerių.

• Algimantas Balčiūnas, 
JAV laivyno leitenantas, 
labai sėkmingai baigęs JAV 
laivyno aviacijos medicinos 
mokyklą, atžymėtas garbės 
ženklais, ir gavęs naują pa
skyrimą tarnybai Ramiaja
me Vandenyne kaip laivyno 
gydytojas, praleidęs Kalė
dų šventes pas tėvus Ne- 
\varke, išvyko tarnybai j 
paskyrimo vietą.

• Lietuvos Vyčių 1965 
metų seimas įvyks rugpiū- 
čio mėnesio 5-8 dienomis 
Los Angeles mieste, Stat- 
ler Hilton viešbutyje. Jau 
antrą kartą Lietuvos Vy
čiai ryžtasis iš visų krašto 
kampų suvažiuoti į Los 
Angeles. Pirmą kartą jie 
turėjo savo seimą 1957 me
tais. Tai bus didžiulė lietu
vių šventė Los Angeles 
mieste. Suvažiavimo metu 
bus keli didesni parengi
mai: koncertas, balius, iš
kilminga vakarienė. Visa 
tai vyks viename iš di
džiausių ir puošniausių Los 
Angeles viešbučių — Stat
ieji* Hilton. Seimą organi
zuoja ir praves Lietuvos 
Vyčių 133 kuopa, kurios 
vadovvbę sudaro: L. Valiu
kas. E. Bartkus. Br. Ka- 
tauskas, L. Vvčienė ir A. 
Laurinaitytė.

Australijoje neseniai susituokė Renata Umerytė ir Rimantas Bin- 
kevičius. Jaunoji yra neseniai su mamyte atvykusi iš Lietuvos. Nuo
traukoje iš kairės jaunojo tėvai, Juozas Binkevičius, buvęs Z,arasų 
notaras, Stefa Binkevičienė, Renata ir Rimantas Binkevičiai ir jau
nosios tėvai Natalija ir Ričardas Umeriai.

PADĖKA

Švenčių proga Dirvos re
dakcija gavo labai daug 
sveikinimų, šiltų ir paguo
džiančių žodžių. Visiems 
sveik inusiems reiškiame 
nuoširdžią padėką, kartu 
labai apgailestaudami, kad 
negalime visiems mus pri
siminusiems atskirai tuo 
pačiu atsidėkoti.

DARBAS TOLIAU 
TĘSIAMAS

Naujai išrinktas Kongre
sas 1965 metų sausio pra
džioje susirenka savo pir
mai sesijai. Rezoliucijoms 
Remti Komitetas savo dar
bą jau pradėjo.

Bus stengiamasi išgauti 
iš naujo rezoliucijas iš visų 
tų legislatorių (senatorių 
ir kongresmanų), kurie re
zoliucijas buvo Įnešę pra
ėjusiame Kongrese. Pa
grindinis Komiteto tikslas
— vienas iš rezoliucijų pra
vedamas. Į šią kovą bus 
įjungiamos visos galimos 
jėgos: iš pabaltiečių ir ki
tų amerikiečių.

P r a ėjusiame Kongrese 
buvo įnešta iš viso 73 rezo
liucijos Lietuvos vadavimo 
reikalu. — IT.

Iš VASARIO 16 
GIMNAZIJOS

Abitūros egzaminai. IX 
klasės mokinė Birutė Gird- 
vainytė jau parašė baigia
mųjų egzaminų rašto dar
bus. Vokiečių kalbos — 
gruodžio 7, matematikos — 
gruodžio 9, anglų kalbos — 
gruodžio 10, lotynų kalbos
— gruodžio 11 ir lietuvių 
kalbos — gruodžio 12. Pir
moji korektūra bus atlieka
ma Vasario 16 Gimnazijos 
mokytojų, iki sausio 8, an
trąją korektūrą atliks šv. 
Ministerijos paskirti asme
nys iki sausio 29, o galuti
ni rašomojo pažymį nusta
tys patys, šv. Ministerijos 
atstovai iki vasario 12. At
sakomieji egzaminai vyks 
po vasario 18. Tikslų termi
ną nustatys švietimo Mi
nisterija.

• Kosto Ramono, tauti
nių organizacijų veikėjo ir 
uolaus jų talkininko pastan
gų dėka, Dirva buvo aprū
pinta visa eile skelbimų iš 
Chicagos lietuviškų preky
binių institucijų. K. Ramo
nas nėra skelbimų agentas 
ir už savo patarnavimus — 
dar ne tik kad neima ko
miso, bet pats prideda Dir
vai auką. Jo talkos savajai 
spaudai gyvenimišku m a s 
yra vertas didesnio dėme
sio, ne tik trumpos padėkos 
formaliu žodžiu. Jo talka 
yra nuolatinė, ne proginė, 
tos talkos prasmė yra idea
listinė, ne pasididžiavimui.

Lietuvių Fondo vadovybė gruodžio 16 d. Chicagoje buvo suruošus! informacinę vakarienę spaudos at
stovams. Pirmoj eilėj sėdi: dr. V. Simaitis, A. šantaras, T. Blinstrubas, A. Mažeikienė, adv. V. Ya- 
sus, dr. A. Razma, kun. P. Garšva, A. Rėklaitis ir dr. G. Balukas. Stovi: dr. V. Tauras, inž. V. Nau
džius, A. Baronas, S. Rauckinas, B. Liškus, dr. F. Kaunas, V. Kačinskas, dr. P. Kisielius, A. Gintne- 
ris, V. Butėnas, A. Pužauskas, J. Vaidelis, A. Valentinas, J. Vaičiūnas. V.A. Račkausko nuotrauka

LIETUVIU 
FONDO 
LAIMĖJIMAS
Viena iš svarbiausių sąlygų 

kultūrinei organizacijai šiame 
krašte finansiniai stiprėti yra 
Federalinės valdžios pripažini
mas, kada jos nariai ar aukoto
jai paaukotas organizacijai su
mas gali atskaityti iš savo paja
mų valstybinius mokesčius ap
skaičiuojant.

Lietuvių Fondas ištisus keturis 
metus kovojo ir siekė to pripaži
nimo. Daug prie organizacijos tei 
siško apipavidalinimo prisidėjo 
jos teisinis patarėjas adv. Algi
mantas Kėželis. Ir štai^gruodžio 
7 d. teisininko Vytauto Yaso 
pastangomis tas pripažinimas iš
gautas.

Ryšium su tuo Lietuvių Fondo 
vadovybė gruodžio 16 d. sukvietė 
lietuvių spaudos atstovus Į Jačio 
svetainę, Chicagoje, informaci
nės vakarienės.

Lietuvių Fondas į ketvirtuosius 
metus žengia su $160.000.- Kapi
talu. Iš nuošimčių $6.000 jau pa
skirstoma lietuvių kultūros rei
kalams vien šiais metais. 56 
lietuvių organizacijos yraLF na
riai. Po $1,000 ar daugiau yra su
dėję 63 nariai, viso $75,000 o po 
$100.- ar daugiau yra sudėję 
541 narys, viso $85,000.-. Pra

vardžiuotas "Daktarų Fondu", Lie
tuvių Fondas šiandieną savo na
rių tarpe be daktarų turi ir visų 
kitų profesijų atstovų bei pensi
ninkų.

LF kapitalas laikomas visose 
lietuvių tvarkomose taupymo ir 
skolinimo bendrovėse. Didžiau
sias įnašas iki šiol yra Dr. Ka
zicko iš New Yorko $10,000.- ir 
papildytas dar $5,000.- Pats LF 
iniciatorius ir nepailstantis jos 
organizatorius dr. Antanas Raz-

TORONTO
• Lietuvių kredito koo

peratyvas Parama, kaip 
anksčiau, taip ir šiais me
tais paruošė, išleido ir iš
siuntinėjo savo nariams 
1965 metų kalendorių. Nu
garėlės viršuje lietuvaitė 
tautiniuose rūbuose šali
mai savęs laiko daugiakam
pį, kuriame įrašyta Para
mos emblema ir nariams 
žinotinos kitos žinios. Vir
šuje kairiajame kampe ma
žas stilizuotas vytis, ši me
ninė kompozicija yra daili
ninko A. Dociaus darbas.

• Maironio lituanistinės 
mokyklos mokinių eglutė 
buvo surengta Prisikėlimo 
parapijos salėje gruodžio 
20 d. Vaidino "Stebuklas 
Kūčių naktį’’, kuri paruošė
K. Kaknevičius. Įvadą pa
skaitė V. Kuprevičiūtė. Do
vanėles paruošė mokyklos 
tėvų komitetas. Eglutėje 
dalyvavo apie 400 mokinių.

• Lietuvių Jūrų Skauti- 
jos tėvų komitetas, po įvy
kusio persitvarkymo , yra 
šios sudėties; dr. M. An.v- 
sas, B. Buntinas, Kl. Dau- 
lenskis, R. Jonaitis, V. Ša
rūnas, E. Sabaliauskas, O. 
Teišerskienė ir V. žalnie- 
riūnas.

LF valdybos pirm. Teodoras Blinstrubas, teisininkas Vytautas Ya- 
sus ir LF tarybos pirm. dr. Antanas Razma.

V.A. Račkausko nuotrauka

ma padidino savo įnašą ligi 
$3,000.- Proporcingai lietuvių 
skaičiui pirmoje vietoje stovi 
lietuviškas Cicero, įkandin seka 
Rochesteris. New Yorką išgelbė
jo dr. Kazickas. Chicagos Mar- 
quette Parkas turi pasitempti. 
Niekas iš LF tarybos ar valdy
bos narių už savo darbą negauna 
jokio atlyginimo. Tai pasigėrėti
nas būrys idealistų ir pasišventė
lių. Jų užsidegimas LF idėja už
krečia kiekvieną, kas tik su jais 
susiduria. Jų asmeniškas kontak
tas daugiausia ir padėjo šiai idė
jai žengti realizavimo keliu. Kaip 
saugomi LF įnašai, rodo tai, kad 
ir informacinės vakarienės išlai

CHICAGOS NEOLITUANŲ SUEIGA

Gruodžio 13 dieną, Jaunimo 
Centre, įvyko Chicagos Korp! 
Neo-Lithuania padalinio bendro
ji sueiga. Pirmininkavo fiL Ed
vinas Balceris, sekretoriavo šen. 
Jūratė Jakubauskaitė.

Svarbiausias dienotvarkės 
punktas buvo naujos valdybos 
deklaracija. Ją paskaitė pirmi
ninkė Elvyra Kavaliūnaitė.

Iš jos matyti, kad naujoji val
dyba yra užsimojusi šalinti kliū
tis, kurios kliudo pilnesnį ir pras
mingesnį korporantišką gyve
nimą, sugriežtinti atranką kelia
mųjų į seniorus, patikrinti kor
poracijos narių sąrašą, reika
lauti iš seniorato aktyvesnio pri
sidėjimo prie valdybos darbų 
vykdymo, padažninti sueigas, su
prasminti jas. Specialiame pa
rengime pristatyti naujuosius fi
listerius, atgaivinti junjorų pa

Gruodžio 13 d. Jvyko Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio suei
ga, kuriame naujoji pirmininkė Elvyra Kavaliūnaitė patiekė ateinan
čių metų darbo planą. Nuotraukoje iš kairės sueigai pirmininkavęs 
fiL Edvinas Balceris, pirm. Elvyra Kavaliūnaitė ir sueigai sekreto
riavusi šen. Jūratė Jakubauskaitė. V.A. Račkausko nuotrauka

das padengė jame dalyvavę LF 
daktarai iš savo lėšų.

Fondo kapitalo investavimui 
yra sudaryta speciali komisija su 
pirmininku dr. Baliu Poškum 
priešaky. Jie naudojasi nemoka
ma specialistų konsultacija pla
nuodami investavimus. Atsargu
mas pirmoje vietoje. Visi pripa
žįsta milžinišką lietuvių spaudos 
reikšmę fondo populiarinimui. 
Fondo informacijos vadovas An
tanas šantaras neabejoja, kad ir 
spauda, kaip lietuviškosios kul
tūros puoselėtoja tremtyje, gaus 
dalį fondo skirstomų pinigų kul
tūriniams lietuvių reikalams.

V.A. Račkauskas

rengimą tuo tarpu jungiant jį su 
tradiciniu blynu baliumi, atgai
vinti iškilas į gamtą pavasarį ir 
ankstyvą rudenį. Valdyba kon
statuoja, kad metinė korporaci
jos šventė, Vasario I6-tos mi
nėjimas ir Naujų.Metų sutikimas 
jau turi aiškų ir nusistovėjusį 
turinį bei formą, reikėtų tik siek 
ti korporantų įsigyvenimo šei
mininko rolėn, kai yra svečių 
tuose parengimuose. Visam tam 
siekti valdyba reikalinga viso
keriopos talkos. Svarbiausia, r ei 
kia parengimų ir programų komi
sijų, su pilna atsakomybe savo 
srityse. Valdyba tikisi, kad pa
sitempę padarysime korporaci
jos gyvenimą patrauklesnį ir pras 
mingesnį.

Dėl deklaracijos užvirė gyvos 
diskusijos, į kurias be senųjų 
"vilkų" Alekso Siliflno, Petro

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
KONKURSAS APIE

JAUNIMĄ IR TĖVUS

Jaunimui 13-19 metai 
yra perėjimo tiltas iš vai
kystės į suaugusio dienas. 
Tai kritiškas laikas ne tik 
bręstančiam jaunuoliui, bet 
ir juo besirūpinantiems tė
vams. Jausdami šios pro
blemos svarbą, "Laiškų 
Lietuviams" žurnalo vardu 
skelbiame rašinio konkur
są, tema — SANTYKIAI 
TARP TĖVŲ IR BRĘS
TANČIO JAUNIMO, kurie 
galėtų būti svarstomi įvai
riose tarp savęs besirišan- 
čiose srityse: pedagoginėj, 
socialinėj, pasaulėžiūrinėj, 
tautinėj, dorinėj, religinėj 
ir kt.

Rašinys (straipsnis, be
letristinis vaizdelis ar pan.) 
turi būti ne ilgesnis kaip 
3000 žodžių, pasirašytas 
slapyvardžiu ir išsiųstas su 
atskirame vokelyje užrašy
ta tikrąja autoriaus pavar
de bei adresu "L. L." re
dakcijai, 2345 W. 56th St., 
Chicago, III. 60636, U.S.A., 
nevėliau 1965 m. vasario 10 
d. Atsiųsti rašiniai tampa 
žurnalo nuosavybe ir gali 
būti jame spausdinami. 
Skiriamos trys premijos: 
I — 70 dol. (mecenatas — 
V. Kuliešius), II — 40 dol. 
(mecenatai — dr. S. Biežis 
su ponia) ir III — 30 dol. 
(mecenatas — V. Kulie
šius).

Norėdami, kad ir jauni
mas pasisakytų, skelbiame 
konkursą ta pačia tema 
jaunimui, ne vyresniam 
kaip 20 metų amžiaus, skir
dami dvi premijas: I — 30 
dol. ir II — 20 dol. Rašiniai 
turi būti pažymėti "jauni
mo konkursui”.

Jury komisiją sudaro; J. 
Ignatonis (pirm.), kun. P. 
Patlaba, V. Tumasonienė,
D. Lukienė ir ,T. Kavaliū
nas. Premijos bus įteiktos 
"L. L." metinėje šventėje 
1965 m. balandžio 10 d., 
Chinagoje, Jaunimo Cent
re.

"Laišku Lietuviams” 
redakcija

Vėbros, Mečio Šimkaus, Sofi
jos Adomaitienės, Jono Jurkūno, 
aktyviai įsijungė ir jaunieji: Dai
va Rflkaitė, Elvyra Kavaliūnaitė 
ir kiti.

Parengimo komisijos pirmi
ninke išrinkta Adomaitienė, o 
programų komisijos -- Vanagū- 
nienė.

Naujų Metų sutikimą refera
vo Juozas Žemaitis, papildė Me
čys Šimkus. Pernai buvo apie 
475 dalyviai, šiais metais jau 
bus visu šimtu daugiau. Yra dau« 
giau norinčių, bet nenorima per
daug susispausti, tai ir laisvų 
staliukų svečiams daugiau ne
liko. Kas ligi šiol neužsisakė, 
turės tenkintis prisiglausdami 
prie kitų arba palaukti kitų me
tų sutikimo. Dar kelis staliukus 
laiko korporantams, nes rengėjai 
nenori, kad korporantai turėtų ki
tur Naujus Metus sutikti. Gros jau 
visoje Chicagoje išpopuliarėjęs 
Algio Modestavičiaus vadovauja
mas Neo-Lithuania orkestras.

Sueiga nutarė pasveikinti kor- 
porantę Eglę Narbutienę^usilau- 
kusią sūnaus.

V.A. Račkauskas

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