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PLANAS RIMTAM ATVEJUI
NORS PASKUTINIO INCIDENTO PAKELIUI Į BERLYNĄ PROGA CHRUŠ

ČIOVAS PAREIŠKĖ, KAD AMERIKIEČIAI, NENORĖDAMI LAIKYTIS SO
VIETU. TAISYKLIŲ TURĖTŲ PERŽENGTI PER RUSŲ LAVONUS, IŠTIKRO 
GI VAKARIEČIAI, PRIEŠ PRADĖDAMI ŠAUDYTI DAR NORĖTŲ IŠBANDY
TI ŪKINĮ SPAUDIMĄ IR BALTIJOS BEI JUODOSIOS JŪRŲ BLOKADĄ.

------------------------ Vytautas Meškauskas ------------------------
Nikita Chruščiovas aiškino pas 

jį atsilankiusiai Time magazino 
suorganizuotai amerikiečių ka
pitalistų ekskursijai, kad nesi
laikymas sovietų nustatytų tai
syklių galėtų privesti prie susi
šaudymo ir amerikiečiai Berly
ną galėtų pasiekti tik per ‘mū
sų lavonus*.

Čia reiktų priminti, kad 1945 
m. birželio 29 d. sovietų mar
šalas Žukovas sutarė su ameri
kiečių gen. Lucium D. Clay ir 
britų gen. Weeks, kad vaka
riečiai turės laisvą susisie
kimą su Berlynu, tačiau joks pro
tokolas nebuvo surašytas. Tik 
vėliau gen. Clay padiktavo su
sitarimo esmę: "Buvo susitarta 
kad visas susisiekimas — oru, 
sauskeliais ir geležinkeliais -- 
turi būti laisvas nuo bet kokios 
muitų, pasienio ar karinių orga
nų kontrolės." Tačiau sovietams 
palikta teisė tvarkyti eismą.

Ir po Stalino blokados 1949 m. 
nebuvo surašytos kokios nors 
naujos taisyklės. Buvo laikoma
si precendento, kad karinės vilks
tinės, vykdamos į Berlyną ar iš 
jo, sovietams patiekdavo sąrašą 
su vykstančių kareivių skaičiumi. 
Sovietai iš savo pusės tų sąra
šų netikrino.

Tačiau, kai 1961 metų rugpiū
čio 20 d., Berlyno krizės metu, 
amerikiečiai panorėjo 1.500 vyrų 
sustiprinti savo Berlyno garni- 
zoną, jie Įsakė tiems kariams iš-

lipti iš autovežimių ir leistis su
skaičiuojamais. Tai buvo pada
ryta dėl to, kad nenorėta sutruk
dyti tos kautynių grupės atvyki
mą į Berlyną, kur jos jau laukė 
viceprezidentas Johnsonas! Ki
taip sakant, tuo metu sovietai ne 
tik atitvėrė Vakarų Berlyną ne
pereinama Nikitos tvora, bet ir 
sulaukė precendento, vedančio 
prie griežtesnės karinių vilksti
nių kontrolės!

Toliau JAV, D. Britainija ir 
Prancūzija laikėsi kiek skir
tingos politikos: amerikiečiai iš
laipindavo savo karius sovietų 
suskaičiavimui, jei jų buvo dau
giau kaip 70, britai --40, o pran
cūzai tos procedūros iš viso ven
gė, perkeldami savo karius toro 
keliu. Po priešpaskutinio inci
dento amerikiečiai paspaudė bri
tus ir prancūzus padaryti bendrą 
pareiškimą, kad išlaipinama su
skaičiavimui, jei bus transpor
tuojama daugiau kaip 30 karių. 
Tolimesni įvykiai žinomi, so
vietai sulaikė amerikiečių vilks
tinę su 20 karių ir ją sutrukdė 
44 vai.

Kas būtų, jei sovietai išviso at
sisakytų praleisti Vakarų kariuo
menės dalis į Berlyną? Tam rei
kalui yra paruoštas ilgas planas 
ir sudarytas specialus komite
tas iš Valstybės D-to pasekreto. 
riaus ir Vakarų Vokietijos, D. 
Britanijos bei Prancūzijos am
basadorių Washingtone. Pagal tą

planą, sulaikius vilkstinę:
1. pareiškiami diplomatiniai 

protestai;
2. pasiunčiamos naujos vilks

tinės;
3. pradedamos ūkinės sankci

jos. Visų pirma sustabdoma t.v. 
tarpzoninė prekyba tarp Vakarų 
ir Rytų Vokietijų; sulaikomas 
sovietų diplomatų Įsileidimas, ne
leidžiama sovietų lėktuvams nu
sileisti Vakarų aerodromuose;

4. neleidžiama sovietų lai
vams Įplaukti į Vakarų uostus ir 
pradedama Baltijos ir Juodosios 
jūros blokada.

Jei tos priemonės neatidarytų 
kelio Į Berlyną, būtų bandoma jė
ga tą kelią pralaužti, bet vaka
riečiams Įsakyta taip elgtis, kad 
pirmieji šūviai būtų paleisti iš 
sovietų pusės.

Kaip matome, procedūra yra 
labai ilga ir atsargi. Iki pasikei
timo šūviais praeitų nemažai lai
ko, per kurį tikimasi kaip nors 
susitarti.

Jonas Rugienius 
12230 Uashburn St 
Detroit 4, Mich.
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Rygos vaizdas žiūrint nuo Dauguvos upės

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĘ MININT
Šiandien, kada ne viena valsty

bė džiūgauja nusikračiusios ko
lonializmo ir vakariečiams pade
dant atgavusios nepriklausomy
bę, kada visa eilė tų naujai įsi
kūrusių valstybių stiprinasi, rū
pinasi, kad jų žygiai ir pastan
gos nenueitų veltui, iš kitos pu
sės demokratinis pasaulis mato 
eilę pavergtų tautų, su istorine 
ir kultūrine praeitimi, įrodžiusių 
pasauliui vispusišką sugebėjimą 
gyventi laisvėje ir nepriklauso
mybėje.

Tai komunizmo pavergtieji 
kraštai, jų tarpe ir trys Pabal
tijo kaimyninės valstybės: Lie
tuva, Latvija ir Estija.

Šių trijų tautų bendras likimas 
suartina mus ir niekas kitas 
geriau nesupras mūsų bendrų 
tautos siekių, bendrų troškimų 
ir šios dižiai skaudžios tautų 
nelaimės, kaip mes -- likimo 
draugai.

E. ČEKIENĖ

ŠIANDIEN IR RYTOJ
VIETNAMO revoliucinės vyriausybės pirmieji nutarimai 

rodo būsimos politikos didžiąsias linijas, būtent: kovoti prieš 
komunistus; pasilikti laisvojo pasaulio pusėje; atstatyti diplo
matinius santykius su kaimyninėmis valstybėmis; gerbti anks
čiau padarytus susitarimus, garantuojančius svetimųjų valsty
bių investuotą kapitalą ir išvystyti tautinę vienybę. Atrodo, kad 
šie nutarimai pilnai išreiškia pietų vietnamiečių viltis. Aišku, 
jų (gyvendinimas bus nelengvas, nes naujoji Saigono vyriausybė 
negalės imtis tokių diktatūrinių priemonių, kokiomis naudojosi 
Ngo.

Kai 1954 m. Ngo Dinh Diem paėmė Į rankas krašto valdžią, 
niekas negalvojo, kad jo režimas ilgai išsilaikys. Dėka stipraus 
antikomunizmo, Ngo laimėjo gyventojų simpatiją. Bet vėliau prie
šingi vyriausybei sluoksniai pradėjo didėti. Diem kovojo prieš 
komunizmą, bet pats vartojo žiaurias policines priemones išsi
laikyti valdžioje. Jis pretendavo ginąs laisvę, palaipsniui ją slo
pindamas ir bet koks tautos pasipriešinimas buvo brutališkai 
malšinamas. Žmonės Įsitikino, kad Diem, nežiūrint savo anti
komunistinio nusistatymo su tokia politika tik padeda raudo
niesiems.

Buvo bandyta keletą kartų nuversti vyriausybę, bet tik tre
tysis sukilimas pavyko. 1960 m. lapkričio 11 d. parašiutininkų 
batalionas, remiamas pėstininkų divizijos, sukilo. Bet prezi
dentas Diem greit pašaukė iš provincijos patikimus dalinius ir 
sukilimas buvo numalšintas, užmušant gatvėje keliasdešimt ci
vilių. Nuo to momento diktatūrinė valdžia buvo sustiprinta. 1962 
m. vasario 27 d. du armijos lėktuvai apšaudė prezidentūrą. Ngo 
giminė liko už storų prezidentūros sienų nepaliesta. Vienas lėk
tuvų pabėgo j Kambodiją, kitas buvo numuštas ir jo lakūnas lt. 
Pham Phy Quoc dabar po 18 mėnesių išlaisvintas iš rūsio, kur 
žiauriai kankinamas neteko visų pirštų.

Tačiau politinė- religinė krizė šiais metais buvo pradžia re
žimo galo. Visi pamatė, kad reikia ką nors daryti, nes Diem už
sispyrimas- pagreitina komunizmo Įsigalėjimą, o tada bet kokia 
viltis pasidaryti laisviems turės būti visai užmiršta.

Dabar kova prieš komunistus tęsiama ir ji Įgauna visai nau
ją formą, nes turi visų gyventojų paramą. Naujoji vyriausybė 
atstatė su Laosu ir Kambodija diplomatinius santykius ir trys 
valstybės ateity galės būti stipria užtvara prieš komunizmo ver
žimąsi. Nguen Ngoc Tho vadovaujama vyriausybė nutarė pasilik
ti su laisvuoju pasauliu, kai Diem jau buvo .beprarandąs Vaka
ruose simpatijas, nes jokia valstybė nenorėjo remti tokio reži
mo, kuris persekioja religiją, varžo savo piliečių laisvę ir ka
lėjimuose laiko 50,000 politinių kalinių.

Perversmas Pietų Vietname komunistams buvo dideliu 
smūgiu, nes dabar gen. Doung Van Minh turi visos tautos para
mą, ir ta parama atrodo garantuota.

★

LIETUVOJE Į beprotnamį atvežė ligonį, kuris tvirtina esąs 
pirmasis žmogus mėnulyje. Gydytojas išegzaminavęs klausia:

— Klausyk, drauge, ar tu dar neapsisprendei grįžti į žemę? 
-- Ne! Ar aš beprotis? Aš neturiu jokio noro grįžti į tą pra

keiktą kolchozą!... (vg)
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Lapkričio 18 yra Latvijos ne
priklausomybės šventė, kurią 
latvių tauta švęs tyliai susikau
pusi, bet teberūsenančiu laisvos 
tėvynės džiaugsmu, jau eilę me
tų apgaubtą sovietų komunisti
nės vergijos skausmu.

Laisvai, tačiau be džiaugsmo, 
rimtyje ir liūdesy latviai išeiviai 
nauju ryžtu tą dieną jau išvaka
rėse pradeda švęsti pamaldomis.

Su latviais likimas mus riša 
nuo senų laikų. O atgavus nepri
klausomybę, po I pas. karo eg
zistavo politinis Pabaltijo tautų 
solidarumas, kaimyninis bendra
vimas. Išeivijoje mus suvedė 
bendri keliai siekiant savo tau
toms laisvės.

Mes džiaugėmės, kada latviai 
atgavo nepriklausomybę ir mes, 
labiau nei kas kitas, užjaučiame 
ją praradusius.

Latviją nuo pat 12-jo šimtme
čio valdė vokiečiai, švedai, len
kai ir rusai. Dar caristinės Ru
sijos valdymo metu latvių poe
tai ir rašytojai ėmė žadinti sa
vo tautos sąmonę, stipri'no ryž
tą atsikratyti svetimųjų jungu. 
Savo raštuose jie ėmė reikšti 
latvių tautos gyvybę, jos nema
rią dvasią, jos troškimą gyven
ti ir kurti visiškoje žmogaus 
laisvėje.

Nepriklausomoji Latvija pri
sikėlė. Jos gyvenimas klestėjo. 
Pasiekta didelė ūkinė gerovė, iš
plėstas švietimo tinklas, sutvar
kytas žemės ūkis ir plačiai iš
sivysčiusi prekyba ir pramonė.

Nors iš visų aisčių kilmės 
tautų išliko tik lietuviai ir lat
viai nepasidavę germanų nei sla
vų Įtakoms, tačiau mūsų kaimy-

nams latviams pirmojo pasauli
nio karo metu laisvės ir nepri
klausomybės siekimo kelias is
toriniu požiūriu buvo daug sun
kesnis negu lietuvių tautai, ku
riai 1918 m. reikėjo tik atnau
jinti šimtmečius egzistavusią ga
linsią Lietuvos valstybę, kai tuo 
tarpu latviams teko naują atkur
ti.

Mūsų patriotams nesunku buvo 
įtikinti tautą siekti sau nepri
klausomybės, nes vyresnioji kar
ta dar nebuvo pamiršusi sava
rankiškos Lietuvos valstybės 
praeities, todėl tvirtai tikėjo ir 
vėl troško jos atstatymo, per
duodant šį nusistatymą jauno
sioms kartoms. Tuo tarpu lat
vių patriotams sunkiau buvo į- 
tikinti liaudį savo tautos suge
bėjimu laisvai tvarkyti kraštą. 
Vieni iš jų norėjo likti prie vo
kiečių, kti glaudėsi prie rusų, 
kol dar nepažino jų tikrojo vei
do ir tik 1917 m. tauta pradėjo 
galvoti apie laisvos Latvijos 
valstybės įkūrimą, o 1918 m. 
lapkričio 18 dieną ši Idėja, bu
vo Įgyvendinta -- Latvija pas
kelbta nepriklausoma.valstybe ir 
su ašaromis akyse gausiai su
sirinkusių tautiečių tris kart su
giedotas jų tautos himnas "Dievs 
sveti Latviju!" ( Dieve, laimink 
Latvija!)

Latvių tauta džiaugėsi laisvu, 
nepriklausomu gyvenimu ir kūrė 
dar didesnius, gražesnius pla
nus Šviesiai tautos ateičiai už
tikrinti, kai 1941 m. birželio vi
duryje įsiveržė bolševikai ir vėl 
okupavo Latvijos žemę, išvež- 
dami tūkstančius žmonių į Si
birą vergų darbams.

Kai po trumpos pertraukos tas
(Nukelta Į 2 psl.)

Į DAILĖS KONKURSAS LIETUVOS
SUKILIMUI PAVAIZDUOTI
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L.A. Meninink ų klubas,susi
taręs su Čiurlionio Galerijos di- 
rekcija l863 m. sukilimo šimtme
čio proga skelbia 1941-1950 m. lie
tuvių tautos sukilimui ir partiza
ninėms kovoms pavaizduoti daili
ninkų darbų ta tema konkursą.

1. Konkurse gali dalyvauti visi 
laisvame pasaulyje gyveną daili - 
ninkai-tapytojai, grafikai, skulp
toriai, keramikai, dekoratoriai, 
architektai ir kt.

2. Už geriausĮ kūrinį skiria-Latvaitė tautiniuose rūbuose

Didysis valymas...

ma 1000 dolerių premija, antroji 
premija — 500 ir trečioji -- 
250 dol.

3. Premijuoti kūriniai palieka 
Čiurlionio galerijos nuosavybe.

4. Jury komisija numatyta su
daryti kviečiant Liet. Dailės In
stituto, Amerikos Lietuvių Dai
lininkų Sąjungos, Čiurlionio ga
lerijos ir visuomenės atstovus.

5. Tapytojų darbai neturi būti 
didesni kaip 72 colių platumo, 
skulptūros ir kita technika atlik
ti darbai neaukštesni kaip 72 co-
lių. Sunkiai pervežami darbai 
pristatomi pačių autorių prie
monėmis bei lėšomis. Nepremi- 
juoti darbai bus grąžinami au
toriams Čiurlionio galerijos lė
šomis.

Visi atsiųstieji kūriniai, vaiz
duoją 1963 m. sukilimą ir 1941- 
1950 m. partizanines kovas, bus 
išstatyti tam tikslui organizuo
jamoje specialioje parodoje.

7. Visi tam tikslui skirti kū
riniai privalo būti pristatyti iki 
1964 m. kovo 31 d. imtinai.

8. Paveikslus siųsti ar smul
kesnių informacijų teirautis šiuo 
adresu: Čiurlionio Galerija, 5620 
So. Claremont Avė,, Chicago,III. 
USA.

Šis meno konkursas nukelia
mas iš Š.m. gruodžio mėn. į 1964 
m. pavasarį, balandžio mėn.,nes 
daugelis dailininkų pageidavo il
gesnio termino, kad galėtų su
kurti tinkamus darbus, o be to 
šis pratęsimas duos progos da
lyvauti ir kitose valstybėse gy
venantiems lietuviams meninin
kams.
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CHICAGOS
KALENDORIUS

E u g. PusinisKaip ir kasmet, atėjus lapkri
čio mėn 18 dienai, visame lais
vame pasaulyje -- ar tai būtų 
JAV, Kanadoje, Australijoje, Ang
lijoje, Švedijoje, Vokietijoje ar 
kitur, -- renkasi latviai savo 
Nepriklausomybės šventei pami
nėti. Tiktai gimtajame krašte 
šioji diena minima suspausta šir
dimi ir tyliame susikaupime.

Nuo šio istorinio įvykio šįmet 
sukanka 45 metai. Tačiau nei pu
sės šio laikotarpio latvių tauta 
negavo pasidžiaugti savo atgau
tąja ir brangiomis aukomis iš
kovotąja laisve. Prasidėjo nau
ja kančių gadynė, kuriai dar galo 
nematyti. Pergyvenus dviejų oku
pantų priespaudą, didelė tautos 
dalis pasirinko nelengvą tremti
nių dalią ir pasklido po platų pa
saulį.

įsikurti naujose sąlygose lat
vių tremtiniams buvo sunkiau, 
negu lietuviams, kurie jau nuo se
niau turėjo žymiai didesnę išeivi
ją. Tačiau, metams slenkant, pa
lengva susitvarkė ir šie klausi
mai. Didesniuose centruose susi
būrė nemažos kolonijos, atgijo 
kultūrinis ir visuomeninis gyve
nimas, išsivystė bendravimas su 
likimo broliais -- kitų tautybių 
tremtiniais.

Ką latviai atsiekė savo tautiš
kumui tremtyje išlaikyti? Tenka 
pasakyti, kad nuveikta gana daug. 
Tvirta bendruomenė--Amerikos 
latvių sąjunga (Amerikas latvie- 
šu apvieniba -- ALA) apjungia 
beveik visas atskirose kolonijose 
veikiančias organizacijas. Pana
šios bendruomenės- įsisteigę ir 
visuose kituose kraštuose, kur 
gyvena latviai. Taip pat tvirta ir 
išsišakojusi Dauguvos Vanagų or-

(Atkelta iš 1 psl.)
pats okupantas vėl užplūdo Lat
viją, iki pat šių dienų tebeslo- 
pindamas laisvės troškimą, nai
kindamas geriausius jų tautos 
vaikus, kurie bando vykdyti sa
vo paskutinio prezidento K. Ul- 
manio žodžius, kad "geriau mir
ti stačiam, negu gyventi kelia- 
klupsčiam".

Latvių nepriklausomybės 
šventė ir mums lietuviams nė
ra eilinė diena. Linkėdami jiems 
savo tautos siekius ir lūkesčius 
gret įgyvendinti, sustiprinkime 
savo gretas ir kartu su bendro 
likimo draugais pabaltiečiais ir 
kitų pavergtų tautų atstovais tęs
kime kovą už savo didijį idealą - 
Laisvės ir Nepriklausomybės 
atstatymą.

ganizacija, kuri turi panašumo su 
lietuvių Balfu ir Karių Ramove 
nes jos svarbiausias uždavinys 
yra šalpos darbas. Pastaruoju lai
ku pradėta steigti ir finansinės 
bendrovės, kurių veikla rodo ge
rus rezultatus. Kiekvienas kraš
tas turi bent po vieną laikraštį, 
išeina ir keli žurnalai. Išleista 
daug knygų, jų tarpe visa eilė 
kapitalinių leidinių, kaip latvių 
enciklopedija, liaudies dainos ir 
pasakos, klasikų J. Rainio, R. 
Blaumanio ir K. Skalbęs pilni 
raštų rinkiniai ir kt. Leidžiama 
keletos didžiulių tomų Latvijos 
istorija, taip pat daug vadovėlių 
mokykloms. Prie ALA veikia Kul - 
tūros Fondas, kuris kasmet pre
mijuoja visą eilę meno kūrinių ir 
mokslo darbų. Vien JAV sureng
ta trejetas visuotinų ir keliolika 
apygardinių dainų švenčių beveik 
visose didesnėse kolonijose. Taip 
pat dainų šventės rengiamos ir 
kituose kraštuose. Tai paprastai 
būna įspūdingos kultūrinės ir pa
triotinės manifestacijos.

Jaunimas aktyviai veikia ne 
vien savo organizacijose, bet ir 
bendrame visuomeniniame gyve
nime. Taip pat gyvas yra akade
minis gyvenimas, nes sunku su
rasti latvių šeimą, kurioje nebūtų 
bent vieno studijuojančio. Tam 
nemažą paspirtį duoda ne tiktai 
stipendijų fondas, bet ir atskirų 
asmenų kasmet skiriamos sti
pendijos.

Rimtas klausimas, bendras vi
siems tremtiniams -- tai asimi
liacija, ypač jaunimo tarpe. Bet 
čia, berods, nebūtų vietoje kal
tinti vien jaunimą. Toji karta, 
savo laiku pergyvenusi rusifi
kacijos ir germanizacijos perio
dus, turėtų prisiminti, kad pa
sipriešinimą gimdo tiktai pries
pauda. Ten, kur asimiliacija vyk
doma švelniu būdu, ji šio pasi
priešinimo neranda -- greičiau 
priešingai. Daugelyje šeimų ji 
net skatinama ir gimtoji kalba dau
giau ar mažiau sąmoningai 
maišoma su svetimos kalbos iš
sireiškimais.

Iš trumpos apžvalgos matyti, 
kad visų tremtinių tautybių nu
žengtas kelias ir nuveikti darbai 
turi daug panašumo. Vieną dar 
būtų galima pridurti, kad palygi
nus su lietuviais, latvių visuome
niniame gyvenime beveik visai 
nesijaučia senųjų politinių partijų 
veiklos.

Vienas mūsų kelias ir vienas 
likimas, kaip tremtyje, taip ir tė-

vynėje, vieni skausmai ir vienos 
viltys -- greičiau sugrįžti (lais
vus savo numylėtus kraštus. Tą 
mes nebaigsim kartoti laisvajam 
pasauliui, kol mūsų troškimai ne
išsipildys.

LAPKRIČIO 22 D. 8 vai. vak. 
Satyrinio - literatūrinio kabareto 
"Antrasis Kaimas" pastatymas 
Hollywood Inn salėje.

LAPKRIČIO 23 D. 8 vai. vak. 
krepšinio žaidynių šokių vakaras 
Lietuvių Auditorijoje.

LAPKRIČIO 23-24 D.D. Chi
cagos Lietuvių Krepšinio žai
dynės Marąuette Parko sporto 
salėje.

LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos 
Kariuomenės šventė rengiama 
LVS Ramovės ir DLK Birutės 
Draugijos Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 23 D. Tradicinis 
Chicagos Operos koncertas -ba
lius Keymens klubo svetainėje.

LAPKRIČIO 24 D. 11 vai. ryto 
Dr. Juozo Girniaus paskaita "Ti
kintysis ir žmogus be Dievo" Jau
nimo Centre.

LAPKRIČIO 28 - GUODŽIO
1 D.D. Moksleivių Ateitininkų su
važiavimas Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 29 30, GRUODŽIO 
1 D.D. Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos kongresas 
Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 30 D. 7 vai. vak. 
B. Pakšto svetainėje ALT S-gos 
Chicagos sk. "Rudens Lapų" ba
lius.

LAPKRIČIO 30 D. Joniškie
čių Klubo vakaras Dirkio sve
tainėje, 4500 So. Talman.

LAPKRIČIO 30 D. Cicero Aukš
tesniosios lituanistinės mokyklos 
vakaras parapijos salėje.

GRUODŽIO 1 D. Jaunimo Cent
rui paremti vakarienė su progra
ma Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 21 D. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
Eglutė Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 22 D. Dariaus-Gi
rėno Lituanistinės mokyklos eg
lutė ir vaidinimas "Aliutė" Ga- 
ge parko mokyklos salėje.

CARITAS NEPADEDA MUSŲ TREMTINIAMS SIBIRE

Spalio mėnesyje, kada visur 
buvo rengtasi Balfo rudens va
jui, Balfo Centras turėjo 4,054 
dolerių pajamų, o išleido 5,693. 
Arti dviejų tūkstančių gauta ir 
nusiųsta Vasario 16 gimnazijai, 
tuo būdu tiesioginei šalpai iš
leidžiant 4,262 dol. Apie tūks
tantį dolerių išsiuntinėta Balfo 
čekiais, 34 siuntiniai į Sibirą 
ir Lietuvą kainavo Balfui 2,277 
dolerius, už 69 įvairius siunti
nius lietuviams į Lenkiją sumo
kėta paštui 534 dol. (tarp jų 12 
siuntinių su vaistais, jų vertė 
103 doleriai). Spalio mėn. Bal- 
fas išsiuntė 107 individualius 
siuntinius.

Apyskaitos rodo, kad Balfo 
Centras jau kelintas mėnuo iš
leidžia šalpai daugiau nei suren
ka aukų. Turime vilties, kad 
beveik visoj Amerikoj prasidėję. 
Balfo rudens vajai balansus šiek 
tiek išlygins šelpiamųjų labui. 
Tačiau artėjant Kalėdoms gau
nama daug daugiau prašymų, ma
tyti mūsų šelpiamieji tikisi di
desnio aukotojų duosnumo.

Vac. Alksninis. Komitetan įeina 
16 newyorkiečiams gerai žinomų 
asmenų.

Vokiečiai nepadeda tremtinių gi
minėms Sibire.

1962 metais vokiečių šalpos 
organizacija Caritas Balfo vado
vybei buvo pažadėjusi sušelpti 
artimuosius lietuvių tremtinių 
giminaičius Lietuvoj ir Sibire. 
Tremtiniai pradėjo siųsti prašy
mus į Caritas, bet gaudavo tik 
įvairius paaiškinimus. Šiais me
tais Balfo Centras vėl kreipėsi 
į Carito vodovybę prašydamas 
informacijų dėl tų siuntinių į 
sovietų okupuotą Lietuvą ir Si
birą. Dabar gautame atsakyme 
iš Caritas Centro rašoma, kad 
vokiečiai mėgino pagelbėti lie
tuviams Rusijoj, tačiau tas mė-

ginimas dėl lėšų stokos nepa
vyko. Toliau rašoma, kad Rusi
joj dar yra dešimtys tūkstančių 
vokiečių, kurie yra Carito šel
piami daugelį metų ir dėl per- 
didelių išlaidų Caritas negali į 
tą programą lietuvių įjungti.

Tai reiškia, kad Balfui atiten
ka ši sunki našta paremti tremti
nių gimines, kurie prašo para
mos iš anapus, ši našta siekia 
daug dolerių mėnesiui, nes vi
dutinis siuntinukas Balfui kainuo
ja 50 dolerių. Ypatingai daug pra- - 
šymų pasiųsti siuntinius į Lietu
vą ar Sibirą atsiunčia nesenai 
iš ten atvykę į Vakarų Vokieti
ją, o tų atvykusių yra virš tūks
tančio. Jie geriausiai žino ten pa
liktų tautiečių vargą, bet patys 
mažiausiai gali padėti, tad visi 
rašo į Balfą, kai vokiečių insti
tucijos nepadeda.

<4

Balfo Vajus New Yorke.
Lapkričio 3 d. prasidėjo Bal

fui aukų teikimas New Yorke ir 
artimose apylinkėse. Per pirmas 
penkias dienas atsiliepė arti šim
to geradarių, kurie suaukojo virš 
tūkstančio dolerių.

V. Sidzikauskas, Vajaus Komi
teto pirmininkas, buvo priverstas 
porai savaičių išvykti į Aziją, Eu
ropą, tad jo pareigas eina Sta
sys Lūšys. Vajaus iždininku yra 
K. Vasiliauskas, sekretorius

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

V

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupy tojams išmokė jom kiekvieną sutaupytą do
leri.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

GRUODŽIO 28 D. Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
kalėdų eglutė parapijos salėje.

GRUODŽIO 29 D. 4 vai. p.p. 
Vyr. Lietuvos išlaisvinimo ko
miteto 20 metų sukakties minė
jimas Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 31 D. Cicero Aukš
tesniosios lituanistinės mokyklos 
Naujų Metų sutikimas parapijos 
salėje.

SAUSIO 14 D. ALT S-gos 
Chicagos skyriaus metinis su
sirinkimas Don Varno Poste.

Lietuviu 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., 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 Marąuette Parko krautuvė.
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INSURED

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
1202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

KOVO 1 D. 1964 m. BALFo 57 
skyriaus Roselande pyragų iš
pardavimas parapijos salėje.

KOVO 15 D. 1964 m. "Laiškai 
Lietuviams" žurnalo metinis pa
rengimas Jaunimo Centre.

BALANDŽIO 18-26 D.D. Reli
ginio Meno Paroda Jaunimo Cent
re.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NTO PIRMOS MENESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

VIEŠĖDAMI CHICACUĖ PIRKITE MIIJIJE MODMOJE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

aaaHT'gy.
>
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ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
L STREGA Liąuer. Import. from Italy. . . .
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

$5.75
5th S3.98

5th S 1.19
5th $4.69
5th $ .69

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

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine ,Red or White

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

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330



1963 m. lapkričio 18 d. DIRVA Nr, 132 - 3

J DIRVA
The Lithuanian Newspaper Established 1915

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 44103 
Telephone: 431*6344.

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of 
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents., 

Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

Redaguoja:
Jonas čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis. 
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO 

NUOTAIKOS SPAUDOJE

ATSTOVŲ AR PARTIJŲ BLOKAS?
Seny aksiomų mėgėjams yra žinoma, kad reikalo nepažinimas 

gimdo pavydą, nesusipratimus, pykt j ir nepasitikėjimą. Dėl to turėtų 
būti sveikintinas VLIK pirmininko dr. A. Trimako pastaruoju laiku daž 
nokas pasirodymas spaudoje.

Draugo skiltyse jau teko matyti eilę jo straipsnių įvairiais klausi
mais, gi to laikraščio lapkričio 13 d. laidoje straipsnis apie mūsų po
litinę diferenciaciją yra vertas didesnio dėmesio.

Ne dėl to, kad dr. A. Trimako straipsnis būtų ypatingai sen
sacingo ar politiniai pikantiško pobūdžio, bet dėl to, kad jo keliamas 
klausimas ir siūlomos idėjos išeina į viešumą kaip tik tuo metu, ka
da tokioms idėjoms įgyvendinti nėra net ir menkiausios galimybės; 
kada žinoma, kur teoretiškai konsolidacija seniai turėjo būti įgyven
dinta, ten politika tam tikrais sumetimais vedama kaip tik didesnės 
diferenciacijos linkme.

Kad būtų aiškiau, apie ką čia kalbame, leiskime kalbėti dr. A. 
Trimakui. Minėtame straipsnyje, ilgėliau sustojus ties anglo-saksų 
dvipartine sistema ir jai priešinga Europos valstybių daugpartine 
sistema, dr. A. Trimakas i kalbėdamas apie lietuviškąsias politines 
partijas, pateisina egzistenciją ir tų grupių, "kurios atstovauja pa
grindiniams tautos sluoksniams, kad ir likusiems krašte sovietinėje 
priespaudoje. Šių grupių reikšmė turėtų būti sveriama ne pagal narių 
skaičių išeivijoje, bet pagal tų tautos sluoksnių apimtį pavergtajame 
krašte, kuriems jos atstovuja".

Šitaip iškėlęs "tautos sluoksnių atstovavimo" principą, dr. A. 
Trimakas pereina prie tų "atstovų" susiblokavimo (ne susiliejimo).

"Mažai tautai, o juo labiau jos išeivijai", sako dr. A. Trimakas, 
"sunku sudaryti stambesnius sambūrius, reiktų mums todėl pasiten
kinti mažesniu politinių grupių skaičiumi. Kai kurios jų galėtų susi
blokuoti su sau giminingomis grupėmis, nieko nenustodamos. L.K. 
Demokratai, Lietuvos Darbo Federacija, L. Ūkininkų Sąjunga, Vieny
bės Sąjūdis ir L. Fronto Bičiuliai galėtų sudaryti vieningą grupinį blo
ką, kuris galėtų stipriai reikštis VLIKe, laisvinimo darbe ir visuome
nėje. Tautinės grupės jau yra susiblokavusios Talkoje. L. V. Liaudinin
kai galėtų susiprasti su L. O. Partija. Beliktų paskirai veikti Social
demokratai, LAS ir sritiniai rezistencijos sąjūdžiai, nebent jie kitaip 
nusistatytų."

Tokio susirikiavimo išvadoje dr. A. Trimakas įžiūri: sumažinimą 
trinties taškų ir padidėjimą jungtinio potencialo (?). Apart teigiamos 
reikšmės laisvinimo darbui, būtų dar patraukiamos jaunųjų jėgos, "ku
rioms perdidelė grupinė diferenciacija nėra įdomi ir daugeliui net ma
žai pažįstama".

Bet, anot dr. A. Trimako, visam tam vėl gi reikia --ir geros va
lios ir noro bendrai dirbti ir padėti į šalį paskirų veikėjų ambicinį 
jautrumą, dirbtinai sudaromas kliūtis ir pasenusias, dažnai negyveni
miškas sampratas.

Visai teisingai.
Tik kad pasiekti pageidaujamų tikslų, gal nevertėtų tiek vietos 

skirti anglo-saksams, o pradėti su receptais tų ydų gydymui, kurios 
taip kukliai išvardintos straipsnio pabaigoje. Tik --ar čia nebus 
pradžia dainos be galo? (j.č.)

Adomas Galdikas ir jo kūryba

Esame įpratę manyti, kad va
sarą sustoja bet koks visuomen- 
ninis kultūrinis gyvenimas ir tik
tai po ilgų atostogų, krentant pa- 
geltusiems medžių lapams, ju
drusis lietuvių elementas --vi
suomenės veikėjai, kultūrininkai 
ir kiti geros valios lietuviško 
gyvenimo nenuoramos grįžta vėl, 
šalia savo tiesioginio kasdieninės 
duonos darbo, į neapmokamą, pa
siaukojimo reikalaujantį darbą.

Jokia auka nėra per didelė. 
Yra mūsų tarpe žmonių žinomų, 
o dar daugiau nežinomų, kurie 
savo tautos labui pašvenčia be
veik visą poilsio laiką, visus 
gražius vasaros savaitgalius 
prasėdi prie plunksnos, rašo, re
daguoja, spausdina, siuntinėja, 
nes tai įmanoma atlikti tik poil
sio valandomis.

Ir štai toltių pasišventėlių dė
ka, vos pradedant lietuviško gy
venimo judėjimą, pasirodė mū
sų tyliųjų darbuotojų vasaros 
pastangų darbo rezultatai, iš 
spaudos išėjo retesni periodiniai 
leidinėliai: Knygų Lentyna, PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos In
formacijos, JAV Lietuvių Ben
druomenės CV Biuletenis ir k.

Šis Knygų lentynos N r. 2/131/ 
yra neeilinis, nes jame paminė
tas Lietuvos Bibliografijos Tar
nybos vedėjas ir minėto leidi
nio redaktorius Aleksandras Ru- 
žanec - Ružancovas, švenčiąs 
savo 70 metų amžiaus sukaktį. 
Septyniasdešimt metų, kurių il
giausią ir gražiausią laikotar
pį yra pašventęs bibliografiniam 
darbui Lietuvoje, tremtyje-ir čia 

JAV-se, per 14 metų nuo to 
darbo pasitraukęs tik vienai sa
vaitei atostogų, kaip rašo šia
me leidiny Br. Kviklys, iškel
damas sukaktuvininko nuopelnus.

Tame leidinyje yra kruopščiai 
suregistruojami beveik visi mū
sų čia išeinantieji lietuviškieji 
leidiniai ir svarbesnieji straips
niai su jų autoriais ir nurody
mu, kur ir kada atspausdintas.

Redaktorius Ružancovo ir Kny
gų Lentynos leidėjo Vytauto Sau
liaus pasiaukojimą didžiai verti
name mes dabar, tačiau dar dau
giau tą reikšmę supras ateinan
čios kartos.

♦ » ♦

PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos leidinys Informacijos N r. 
7/8, pirmasis šį rudenį savo tu
riniu taip gi išsiskiria iš dau
gelio kitų. Jame atsispindi patys 
aktualiausi Europos lietuvių, 
ypač Vokietijoje likusių rūpes
čiai, vargai ir džiaugsmai. Iš
samiai nagrinėjama PLB Vokie
tijos krašto veikla, kuri labai 
skiriasi nflo kitų kraštų, nes ją 
čia sudaro negalėję išemigruo
ti tautiečiai dėl senatvės, nesvei
katos ar kitų priežasčių.

Tai bendruomenė, kurią suda
ro nelaimingi likučiai visų kitų 
bendruomenių, kurios susikūrė 
iš Vokietijos emigravusių ir tvir
čiau kitur įsikūrusių tautiečių, 
kurie neturėtų pamiršti bendrą 
vargą vargusių su jais ir palai
kyti bent moralinį ryšį, rašo 
šis biuletenis.

Jame su dideliu dėkingumu pri-

Galdiko gamtovaizdžiai yra 
įkvėpti mistinių jėgų. Jo filoso
fija siekia antgamtiškumo. Ieško
damas savitai suvoktos meninės 
tiesos, jis kenčia, šio skausmo 
įtakoje jo viduje gimęs intensy
vus jausmas yra jo savito sti
liaus įkvėpėjas. Taip kūrė Van 
Gogh. Lygiai taip išgyvena ir Gal
dikas. Paimtoji realybės iškarpa 
ir jo stipriu vidiniu jausmu per
sunkta, per teptuko liniją drobėje 
tampa sapnu arba gyvybės dvel
kimu. Jis kuria gamtos jėgų 
įkvėptas. Todėl jo kūryba yra 
daugiau negu reprodukcija papras
tųjų gamtos objektų. Ji yra giliai 
pajausta ir išgyventa. Galdikas 
praleidžia dienų dienas gamtoje 
jon įsigyvendamas, pažintojo pei
zažo vaizdą tiesiog kvėpte įkvėp
damas į save, iki pagaliau jis ryž- 

simenamas ir vertinamas B ALF, 
apie kurį rašo: "Bendrasis Ame
rikos Lietuvių Fondas savo veik
la mūsų tremties ir tautos nelai
mės istorijon įrašė save ir tuos 
dešimtis tūkstančių nežinomų 
lietuvių, o savo aukomis apreiš
kė lietuvišką solidarumą ir mei
lę lietuviui'(5 psl.).

Įdomi informacija yra apie 
naujai dar vis iš Lietuvos at
vykstančius, kurių priskaitoma 
virš tūkstančio asmenų. Kultū
riniai tautiniai parengimai suda
ro geriausias sąlygas jų grįži
mui į lietuvišką organizacinę šei
mą.

Y patingo dėmesio vertas jauni
mas, kuris išaugęs sovietinės 
okupacijos sąlygose, nors yra 
lietuviškas, tačiau praradęs su
pratimą, koks yra skirtumas tarp 
laisvės ir vergijos, tarp krikš
čioniškos Vakarų kultūros ir bol
ševizmo komunistinės doktrinos. 
Jie jau yra apsipratę su esama 
Lietuvoje padėtimi ir praradę 
norą siekti ko nors geresnio, 
šviesesnio. Tikroji tautinė są
monė juose yra gerokai aptem
dyta, nors šiaip jie stipriai pa
brėžia esą lietuviai ir mylį savo 
tėvynę (6 psl.).

Be to, šis leidinys supažindi
na Vokietijos lietuvius su PLB 
2-ju Seimu ir Vasario 16 gim
nazija pradedant mokslo metus 
ir baigia užakcentuojant, kad Va
sario 16 gimnazija negali gyvuo
ti nė dienos be viso laisvojo pa
saulio lietuvių paramos.

♦ * *

JAV LB C V Biuletinenis nr. 
41 daugiausia dėmesio skiria JAV 
ir Kanados Lietuvių Tautinių Šo
kių šventei. Nors daug atskirų 
aprašymų apie tuos pačius įvy
kius skaitėme spaudoj, bet čia 
susidarai pilną to mūsų istori
nio įvykio vaizdą. Taip pat čia 
randame Centro Valdybos apys
kaitą 3-jai sesijai.

Kadangi paskutiniu laiku spau
doje pasirodė įvairių nuomonių 
sąryšy su LB-ne ir pasaulinepa
roda New Yorke, tai pravertu 
pacituoti JAV LB Tarybos Pre
zidiumo pasisakymą tuo reikalu 
minėtam biuleteny:

"Taryba konstatuodama, kad 
tinkamas lietuvių tautos ir Lie
tuvos atstovavimas Pasaulinėje 
New Yorko parodoje yra mūsų 
garbės ir prisistatymo reikalas, 
paveda JAV Liet. Bendruomenės 
organams šiuo atstovavimu ak
tyviai domėtis ir jį pagal reika
lą materialiai bei moraliai rem
ti."

Tačiau, kaip teko girdėti, 
B-nės Centro Valdybos pirm. J. 
Jasaitis atsiuntė komitetui raš
tą, jog materialiai paremti ne
gali, o tik moraliai ir lėšų rink
ti pataria iš žmonių ir B-nės 
apylinkių. Šis nutarimas biule
tenyje yra iš liepos-rugp. mė
nesių, raštas atsiųstas dabar, 
Komitetas dirba jau virš metų. 
Gauti aštuoni kambariai parodos 
įrengimui tai vienai rugpiūčio 
23-čią skirtai lietuvių dienai. 
Laiko labai maža. Visi rūpina
mės pasirodyti arba labai gerai 
arba nekaip, o kaip iš tikrųjų 
bus, kas bus atsakingas? Jeigu 
pavyks, greičiausiai Bendruo
menė nuskins visus laurus sau 
už moralinę paramą, o jei ne, 
kas gi prisiims tą atsakomybę? 
Čia yra viešas, visus lietuvius 
liečiąs reikalas ir nepakanka 
veikti privačiais laiškais, palie
kant nuošaliai visą lietuvių vi
suomenę.

E. ČEKIENĖ

ANTANAS VAIKŠNORAS

tąsi atskleisti dvasinį susitel
kimą, pertekusį kūrybine jėga. 
Tada su kiekvienu teptuko brūkš
niu drobė įgauna gyvybės, at
skleisdama dailininko vidaus pa
saulio patirtį.

Sukaktuvininkas Adomas Galdikas

Lankydamasis Prancūzijoje, 
Italijoje ar Vokietijoje, Galdikas 
tapo naujos patirties vaizdus tik 
tada, kai jis visiškai su jais su
sigyvena ir įsijaučia. Bet Lietu
vos gamtą jis labiausiai yra pa
milęs. Čia jo kūriniai, paskendę, 
mistinėje didybėje, žėri nepap
rastu spalvingumu. Lietuva yra 
Galdiko gimtoji žemė, kurion jis 
sugrįžta pasisemti naujų kūry
binių jėgų ir įkvėpimo. Tai jo 
gimtasis kraštas -- Lietuva, rū
pintojėlių žemė, kuriais išpuoš
tos visos kryžkelės, tampa tąja 
mistine kūrybos jėga.

Galdikas yra gimęs Žemaiti
joje, kurios liaudies menas kaip 
tik ir sudarė minėtą kūrybinę 
aplinką. Todėl jo tapyboje taip 
ryški liaudies mistika, nuspal
vinta sava vidine intuicija, eks
presija ir stipriu jausmu.

Galdiko kūriniuose harmonin
gai liejasi spalvos, grumdamosi 
su gamta ir prisipildydamos gy
vybės alsavimo, ir suspindinčios 
vidinės jėgos didybe.

Pirmuoju žvilgsniu sunku žiū
rovui suprasti jo spalvinių tonų 
"muzikinį" stilių,harmoniją, rit
mą ir mistinį jausmą. Norėdami 
suvokti ir įvertinti Galdiko kū
rinius, turime ilgokai juos stebė
ti. Mes negalime į jo paveikslus 
žiūrėti, kaip į kokius kasdienės 
aplinkos daiktus. Galdiko kūry
boje dvelkia nauja ekspresija,ta
čiau be mums įprasto akademiz
mo. Iš pradžių Galdiko paveiks
lai mūsų pojūtį kažkaip apriboja, 
bet ilgiau stebėdami pajuntame 
juose harmoningumą, spalvinį 
turtingumą; rodosi, nieko nėra 
statiško, viskas gyva, plaukia, 
pulsuoja dinamika ir jėga. Jo kū
ryboje subtili akis pastebės for
mos ir gerai planuotos kompozi
cijos savitumą. Galdiko darbai 
yra kupini giedrios nuotaikos. Jis 
tapo meistriškai gaivalinga ran
ka.

Tasai gaivaliųgumas bei jaus
mo intensyvumas Galdiko kūry
boje kaip tik labiausiai paliečia 
širdį. Nes su juo, manding, vi
sada seka nuotaika ir poetinio pa
sitenkinimo jausmas. Galdiko ne
galime priskirti kuriai nors spe
cifinei mokyklai ar meno srovei. 
Jo paveikslai yra išbaigti,saviti, 
gamtoje suvokti, kupini vidinio 
išgyvenimo. Jis tapo priverstas 
įgimtos Dievo dovanos. Galdikas 
drobėje atskleidžia savo sielą ir 
anksčiau ar vėliau žiūrovas lieka 
priverstas įvertinti ir džiaugtis 
tuo, ką dailininkas yra pasiekęs 
savo keturiasdešimt penkių metų 
kūrybos laikotarpyje.

Dar kiek norėčiau pažvelgti j 
Adomą Galdiką savo intymiu ir 
visiškai asmenišku žvilgsniu. 
Jis jau yra tarptautiniai pripažin
tas lietuvių dailininkas. Bet jis 

yra ir vienintėlis iš gyvųjų dai
lininkų, kaupiąs savo kūryboje gi
liai mistišką pojūtį spalvoms. 
Šiuo žvilgsniu jis yra nepakarto
jamas ir nepalyginamas. Ilgėliau 
mąstęs ir stebėjęs, pagaliau įsi
tikinau, kad Galdikas yra tapybos 
milžinas, kuris metams slenkant 
bus pripažintas kaip įkvėpėjas 
daugeliui dailininkų ir kurio me

ninis palikimas niekada nebus 
pamirštas didžiojo meno gerbė
ju

šį pareiškimą darau remda
masis ne tik tuo, ką girdėjau ir 
skaičiau apie Galdiką, bet taip 
pat tąja malonia asmeniška patir
timi, kurią turėjau progos išgy
venti drauge su Galdiku laųkyda- 
masis Clevelando meno muzieju
je. Čia jis buvo taip kupinas gi
laus įžvalgumo ir jausmo di
džiajam menui, kad nesunku buvo 
suvokti, jog šią didybę jis priva
lo pats turėti savo asmenybėje.

Jo gilus pažinimas ir įverti
nimas didžiųjų menininkų — 
Bonnardo, Renoir, Vuillardo, 
Matisse, Soutine ir kt., buvo įs
pūdingas. Kai ėjome pro puikią 
kiniečių meno kolekciją, buvo 
taip įdomu klausytis jo įdomių 
komentarų. Tuo metu šioje gale
rijoje su savo tėvu žvalgė pa
veikslus maždaug keturių metų 
mergaitė. Ji savo nekaltais kū
dikiškais judesiais rodė į pa
veikslus ir kažką kalbėjo... Gal
dikas buvo taip paveiktas mergai
tės elgesio ir iš jos trykštančio 
jausmo tyrumo, kad jis staiga su
stojo ir ilgai į ją žiūrėjo. Momen
tui ir aš pasijutau kažkaip nejau
kiai, paveiktas šio mažo įvykio. 
Atskleidęs jums šį atsitikimą ir 
pažvelgęs į jį iš relatyvaus at
stumo, pajutau, kad Galdikas turi 
turtingą sielą grožiui pažinti, 
šiuo atveju pasireiškusiam mažo 
vaiko asmenyje ir jo veiksmuose.

Aš pajutau, kad jis begaliniai

Svarbus pranešimas siuntinių 
į Lietuvą siuntėjams!

Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad 
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.
Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzi- 
juota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, per kurią 
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.
Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212 
So. Halsted St., tel. CA 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 West 69th 
St., tel. WA 5-2737 Chicago 29, III.
Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai 
garantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.

Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų 
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas, 

šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje 
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W. 69 St., tel. WA-5-2737 arba 3212 So. 
Halsted St., tel. CA 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.

myli gyvenimą, kad tapydamas 
jis pripildo žmoniją grožiu, ku
ris trykšta iš jo spalvingų paveiks, 
lų, jo mistiškumo, ir nuotaikos, 
kad jame pulsuoja tautinis in-
stinktas, įaugęs jame anų dienų 
Lietuvoje, jo gimtojoje Žemaiti
joje.

Lankydamiesi Circle galerijo
je, kurioje buvo išstatyti mano 
paveikslai, mes kalbėjomės apie 
meną apskritai, bet aš taip pat 
įdėmiai klausiausi Galdiko žodžių 
apie mano kūrinius. Jis aukštai 
vertino mano darbus, pasisaky
damas visiškai atvirai. Jo žo
džius aš priėmiau su dėmesiu ir 
nuoširdžiai svarstydamas. Tokiu 
trumpu laiku iš jo pasakytų ko
mentarų nesunku buvo suvokti, 
kad jis turi meistrišką pojūtį 
spalvoms. Visada prisimenu ir 
giliai vertinu jo kelias pastabas 
apie mano darbus.

Kai mes grįžome atgal į Čiur
lionio ansamblio namus, kur buvo 
kabinami Galdiko paveikslai ar
tėjančiam parodos atidarymui, 
dailininkas atrodė kiek pavar
gęs... Bet kas nebūtų pavargęs po 
tokios ilgos kelionės meno mu
ziejuje? Būdamas septynias
dešimt metų amžiaus, mane ste
bino Galdikas savo gyvumuir en
tuziazmu. Juk tokio intensyvaus 
bendravimo tegalėtum laukti tik 
iš jauno dailininko. Todėl aš jau
čiuosi tikrai laimingas, turėjęs 
progos išgyventi tokią malonią 
patirtį su Galdiku. Galiu prisipa
žinti net gavęs paskatinimų iš šio 
susitikimo didesniems užsimoji
mams savo kūryboje. Ilgai prisi
minsiu 1963 spalio 5 ir 6 dienos 
susitikimą su Adomu Galdiku.

Baigdamas linkiu jam viso ge
riausio ir nesibaigiančio pasise
kimo su kiekviena paroda, kurio, 
iš tikrųjų, jis yra seniai nusipel
nęs. Jo paroda Clevelandepraėjo 
su dideliu pasisekimu, tegutadir 
sekančioji Chicagoje susilaukia 
dar didesnio dėmesio. Clevelan- 
diečiai savo nuoširdumu, parodos 
lankymu ir įsigytais kūriniais pa
rodė dailininkui gilų respektą.
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PAVASARIO IR MUZIKOS PRISIMINIMAI 
arba M. Hofmekleriui 65 metų sukaktis

ST. SANTVARASŽmogus niekad negali pamirš
ti pavasario, gėlių, mergaičių ir 
muzikos, kuri padėdavo geriau 
įsijausti į pavasarį, į lelijos žie
dą ir į šokio sūkury vilionėm 
svaiginančią partnerę. Puikiom 
ir taip greitai sudužusiom ne
priklausomo gyvenimo dienom ta 
muzika buvo Mikas Hofmek- 
leris, kuriam š.m. spalio 23 d. 
sukako 65 metai.

Mikas Hofmekleris, gimė Vil
niuje muziko šeimoj. Jo tėvas il
gesnį laiką buvo Valst. Operos 
Teatro orkestro smuikininkas, jo 
brolis Leonas -- žinomas pia- 
nistas-akompaniatorius ir mūsų 
operos dirigentas, jauniausias 
brolis -- violenčelistas, šiuo me
tu grojąs Tel-Avivo simfonijos 
orkestre. Pats Mykolas, nuo ma
žens dienų skendėjęs muzikos 
garsuose, pasekė tėvo pėdomis 
ir kaip orkestrinis smuikininkas 
savo mene pasiekė nemenko ly
gio.

Prisiminus Hofmeklerių šei
mą, prisiminė ir Miko anekdo
tas, kurį jis mėgdavo pasakoti. 
Vienas dvarponis, pasikvietęs į 
savo dvarą muzikų kapelą gro
ti pokylio metu, gerokai įgėręs, 
pradėjo prie jų kabinėtis ir šauk
ti: Žydai, pagrokit, mozūrą! Žy
dai, nemiegokit! Tada kapelos va
dovas, jau nebeištvėręs, ir sako: 
Ui, jūsų mylista, mes ne žydai, 
o tik Smurgainių muzikantai!...

Mykolas Hofmekleris buvo 
(ačiū Dievui ir tebėra) muzikan
tas iš senojo Vilniaus miesto, 
širdim suaugęs su Lietuva ir jos 
žmonėm. Lenkams okupuojant 
Vilnių, visa Hofmeklerių šeima 
pasitraukė į Kauną ir netrukus 
jie visi įsijungė į Nepr. Lietuvos 
muzikinį gyvenimą. Mikas, be
rods, 1920 ar 1921 m. suorganiza
vo lengvosios muzikos kapelą, 
visą laiką buvo jos vadovas, rū
pinosi to savo okrestro repertu

(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN 
KOMMEN”)

44 ROBERT RAID

Lėtai kopiu į katedros kalną. Mano laimė, kad dar mokiniu bū
damas domėjausi senamiesčiu, jo namais ir požemiais. Kiek kartų 
vaiku būdamas nardžiau tais tuneliais ir koridoriais. Gal būt tas man 
padės išsigelbėti. Prie vieno seno namo sustoju, pastumiuduris. Tik 
pro murziną langą įsiverždama šviesa šiek tiek nušviečia laiptus. Di
delėmis pastangomis įtraukiu į plaučius kiek galint daugiau oro, jaučiu 

(kaip nuo tų pastangų visas kūnas suprakaituoja. Tada užtrenkiu paskui 
save duris.

Aš bėgu! Laiptais žemyn, per kiemą. Vėl durys, laiptai, kori
doriai, laiptai, koridoriai. Užkliflvu. Jaučiu, kad pritrūkau oro. Pilkas 
rūkas mano’akyse. Ar juda dar mano kojos? Aštriai nusikosėju -- bur
noje darosi saldu. Kraujas! O turiu bėgti!Turiu!Turiu! Vėl laiptai ir 
koridoriai. Dar, dar! Pagaliau prie durų. Jas atplėštu-- priešais na
mą auto. Dar apsidairau. Ne, jie negalėjo manęs iki čia susekti. Juk 
tai visai kita miesto dalis, o kas gerai nežino senamiesčio... Puoluosi 
prie mašinos, durelės atsidaro ir griūvu vidun. Motoras subirba ir 

mašina pajuda. Aš kosčiu neatgaudamas kvapo, kosčiu, kosčiu...
Išgelbėtas!
Mašina sustoja. Pasiremdamas išlipu. Vos keli žingsniai per 

gatvę. Tik atsargiai, atsargiai eiti. Dar pereiti kiemą. Kažkoks tirš
tas, raudonas šydas dengia mano akis. Kažinkas suima mane už al
kūnės, prilaiko. Kažkaip automatiškai dešinė smunka į kišenę. Kam? 
Mano ginklas juk namuose. Juk prižadėjau Elfi, kad dienos metu gink
lo nesinešiosiu. Elfi, Elfi jau manęs laukia. Leidžiuosi nepažįstamo 
vedamas. Taip silpna keliuose. Štai durys. Už jų Elfi... Girgždėda
mos durys atsidaro. Akyse tik raudona, raudona! Labai neaiškiai 
skiriu žmonių pavidalus. Iš tolumos pasiekia mane balsai. Galvoju, 
kad tai Justas. Ir Silvijos toks minkštas, švelnus veidas.

Elfi, kur Elfi? Kur mama?
Praveriu burną ir didelis kraujo krešulys drimba ant manęs. Tada 

krintu ir netenku sąmonės.

Spąstai...

aru ir meniniu lygiu. Ilgesnį lai
ką su savo kapela jis grojo Lie
tuvos viešbuty Metropoly, keletą 
metų plačiai žinomoj Konrado ka
vinėj, kur rinkdavosi Kauno poli
tikieriai, žurnalistai, meno pa
saulio žmonės ir nemaža laiki
nosios sostinės dailių ir puošnių 
moterų. Jis buvo ir Valst. Radio
fono lengvosios muzikos dirigen
tas. Be to, beveik kiekvieną va
sarą Myk. Hofmekleris su savo 
orkestru grodavo. Palangos kur
hauze ar Jūratės kavinėj. At
seit, daugelio mūsų pavasarių 
praskambėjo drauge su jo orkest
ro nuotaikingom i1' gyvenimo 
džiaugsmą skelbiančiom melodi
jom. Todėl žmogus ir negali pa
miršti pavasario, gėlių, mergai
čių ir tos muzikos, kuri padėda
vo geriau įsijausti į pavasarį, į 
lelijos žiedą ir į šokio partnerę, 
kuri kartais būdavo vilionė, o kar. 
tais apgaulė...

Mykolas Hofmekleris, be abe
jonės buvo ir liks žinomas, kaip 
lengvosios muzikos puoselėtojas 
Lietuvoj. Kitaip tą žanrą dar va
dinam mažosios scenos menu. 
Tam menui Mikas ir paskyrė sa
vo laiką, energiją ir gabumus.

Anuo metu, kai tik pradėjom 
nepriklausomą gyvenimą gyventi, 
nemenka problema buvo lietuviš
kasis repertuaras, tinkantis ma
žajai scenai. Jo tebuvo tik trupi
nėliai, nes carinės Rusijos pa
vergtoj Lietuvoj lietuviški muzi
kos ar literatūros dalykai nebuvo 
pageidaujami nei didelėj, nei ma
žoj scenoj. Ir nepriklausomybę, 
atgavus Lietuvos didžiuosiuose 
miestuose maža buvo publikos, 
kuri lietuviško žodžio ar lietuviš ■ 
kų melodijų pasigestų. Geruosius 
restoranus ir naktinius klubus, 
kur tarpsta mažosios scenos me

nas, lankydavo žydai, ypačiai pa
mėgę rusų kalbą, lankydavo su
lenkėję dvarponiai, kuriem pro
tėvių kalba, kur nors tribūnoj iš
girsta, pykčiu nugarkaulius lau
žydavo. Keisti ir gal juokingi 
tie paveikslai nūdien atrodo, bet 
jie tikri, jie nemeluoti.

Ir, va, tokioj aplinkoj ir tokiu 
metu Myk. Hofmekleris pradėjo 
laužti kietą ir rankas šaldantį 
ledą. Visų pirma savo orkest
rui jis pradėjo aranžuoti mūsų 
liaudies dainų melodijas. Tą dar- 
bą jis dirbo ne tik su meile ir 
tikėjimu, bet ir su ryžtu snobam 
parodyti, kad ši tauta turi tokių 
dainų ir tokių melipdijų,kurios ne 
blogiau už rusiškas gali kilti per 
pasaulį. Lietuvių muzikos ir liau
dies dainų potpouri M. Hofmek
leris paruošė visą puokštę. Jei 
pradžioj salėse jie keldavo nuos
tabą ir murmėjimą, tai vėliau, 
prakutus valdininkams ir kitiems 
Kauno lietuviams, tie jo darbai 
sukeldavo entuziazmą ir .plojimų 
audras. Kai kurie liet, melodijų 
potpouri yra įgroti į plokšteles. 
Jų pasiklausę, ir šiandien negalė
tumėm tarti, kad Myk. Hofmek
leris savo darbą prastai dirbo.

Kitas sukaktuvininko dėmesio 
vertas :žingsnis į priekį buvo dai
nininkų suradimas lietuvių maža
jai scenai. Jis uoliai jų ieškojo, ką 
nors įdomesnio moterų ar vyrų 
tarpe suradęs, gaišo laiką, or- 
kestravo jų repertuarą, rūpinosi 
originalinėm to žanro dainom, 
žiūrėjo, kad svetimų šlagerių ver
timai į lietuvių kalbą būtų gerai 
ir tinkamai atliekami. Pro jo vei
dą tų dainininkų praėjo nemenkas 
būrys.

Kurį laiką su Hofmekleriųdir
bo A. Dvarionas, taip pat iki 
šiol girdimas patefono plokštelė
se. Didžiausias ir tikro pasise
kimo susilaukęs Myk. Hofmekle- 
rio atradimas buvo jurbarkietis, 
operos choro artistas Antanas 
Šabaniauskas. Jis suMykolo 
orkestru yra įdainavęs daugiau
sia lengvosios muzikos plokš
telių, turėjusių nemenką pasise
kimą Lietuvoj, nenutilstančių ir 
iki mūsų dienų, nors pats Šaba
niauskas, kiek turim žinių, gy
venimą baigė Sibiro tremty.

Valteris Banaiti s, patsmu- 
zikas, sako, kad Mykolas Hof
mekleris yra lietuviškasis Johan- 
nas Straussas. Tai tardamas, jis 
turi nemaža racijos. Myk. Hof
mekleris kai kurias mūsų melo
dijas panaudojo šokių muzikai 
kurti (pvz. valsas "Sunku gyven
ti"). Jo pastangom atsirado ir ži
nomasis "Spaudos valsas". To 
valso tekstų autorius --poetasir 
publicistas Bronys Raila. Gal 
tai nėra tokie lobiai,kokius pali
ko J. Straussas, bet Miko šokių 
populiarumas Lietuvoj buvo di
delis, o ir jų amžius vargu pasi
baigs su mūsų kartom. Valt,Ba

naičio žodį aš priimu, kaip vietoj 
pasakytą ir taiklią pastabą.

Visa ta, kas šiame rašiny tar
ta, prisiminus 65 metus pabaigu
sį Myk. Hofmeklerį, gali kai kam 
skambėti panegirika, o tačiau aš 
tikiu savo pasisakymu. Geriausi 
mano pasisakymo talkininkai yra 
laimingu supuolimu Londone išli
kusios Mykolo įgrotos plokštelės. 
Jeigu jos būtų nulis, tai mes jų 
negaudytumėm, nepirktumėm ir 
neklausytumėm. Bet jos daugiau 
pasako -- jos pasako, kad dau
gelio Myk. Hofmeklerio darbų 
plokštelėse nėra, o visi žinom, 
kad 20 metų jie skambėjo Kaune 
ir Palangoj, radijo bangomis jų 
garsai skrido per visą Lietuvą.

Karo ir okupacijų metai Lie
tuvoj Myk. Hofmekleriui buvo 
siaubo metai. Atėjus rusams, ku
rį laiką jis buvo be darbo, atseit 
jį baudė už lietuvišką patriotizmą^ 
ir tik vėliau jis buvo paliktas 
lengvosios muzikos dirigentu 
Valst. Radiojone.

Negaliu pamiršti valandos, kai 
apsilankiau Hofmeklerio tėvų na
muose tuo metu, kai Kaune jau 
švaistėsi Hitlerio rudmarškiniai. 
Buvo susirinkusi visa jų šeima, 
bet buvo niūru, šalta ir nejauku, 
žodžiai sunkiai tepasiekdavo lū
pas. Grėsmė pakibo tokia, kurioj 
geros valios žmogus buvo abso
liutus bejėgis. Myk. Hofmekle
ris Hitlerio pragaro kaušą iš
lenkė iki dugno. Kiek žinau, jo 
tėvai mirė gete. Operos diri
gentas Leonas buvo pagautas kaž 
kur prie Vilniaus ir sunaikintas. 
Pats Myklolas, nežiūrint, kad jis 
buvo DLK Gediminoordeno kava
lierius, taigi savo muzikine veik
la nusipelnęs kraštui, kuriame 
gyveno, taip pat turėjo nešioti 
geltoną žvaigždę ir vaikščioti vi
duriu gatvės! Vieną sykįHofmek- 
leriai kreipėsi į mane, prašyda
mi gelbėti jų mažametę dukrelę. 
Visa padariau, ką beišmanydamas 
Miko duktė išliko gyva, užaugo 
ir jau ištekėjo, bet šiuo atveju 
mano nuopelnai nėra tokie dide
li, kokius dabar mielas bičiulis 
Mykolas nori man priskirti. Ak, 
ir karo pabaigos jis sulaukė gar
sioj Dachau koncentracijos sto
vykloj, kur ir ne vienas lietuvis 
išrūko pro krematoriumo ka
miną!...

Pokario metai Mykolui Hof
mekleriui taip pat perdaug lai
mingai nesusiklostė. Atsisakęs 
grįžti į Lietuvą, jis pasuko į Pa
lestiną, prarado DP statusą. Juo
zas J. Bachunas ir Juozas 
Kapočius buvo pasiryžę Hof
meklerį ir jo žmoną atgabenti 
į JAV bet šis reikalas įstrigo 
biurokratų rankose.

Kurį laiką pagyvenęs Tel-Avi
ve, Palestinoj, bet negalėdamas 
pakelti karšto klimato, Myk. Hof
mekleris su žmona grįžo Vokie
tijon ir šiuo metu gyvena Muen
chene, gaudamas vokiečių pensi
ją ir versdamasis smuiko pa
mokom. Gaila, kad jis negalėjo 
atvykti į šį kraštą. Jei būtų at
vykęs -- tikriausia šiandien turė
tumėm ne vieną naują lietuvių 
muzikos plokštelę.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

Jurgis “Baublys įteikia ALT S-gos skirtą laimėjimo trofeją Korp!
Neo-Lithuania komandos kapitonui. J. Gaižučio nuotrauka

KREPŠINIO RUNGTYNĖS OETROITE
Detroito skautai dėkingi Lietu

vių Namų Draugijai, kad leidžia 
nemokamai naudotis patalpomis 
ir sale sportavimui. Čia nuola
tos rasi kuo nors užsiimančius 
ar besportuojančius skautus. Skt. 
A. Banionio iniciatyva susiorga
nizavo skautų vyčių "Geležinio 
Vilko" komanda ir skautų krep
šinio , tinklinio ir stalo teniso 
komandos. Organizuojama Korp! 
Neo-Lithuania mergaičių tinkli
nio komanda.

Spalio mėn. 10 d. Detroito skau
tai vyčiai išbandė savo jėgas 
draugiškose krepšinio rungtynė
se su Čikagos Korp! Neo-Lithu
ania krepšininkais. Studentai, bū
dami • aukštesni ūgiu ir žaidimo 
patvarumu, skautus įveikė taš
kų santykiu 52:45. Nors skautai 
keletos taškų persvara vedė tris 
ketvirčius rungtynių, tačiau ga
le privargo prieš judriuosius ir 
daugiau įgudusius studentus. 
Rungtynės buvo abejoms koman
doms pirmos, todėl abejose pu
sėse nesimatė gero komandinio 
susižaidimo. Korp! Neo-Lithua
nia studentai savo uniformas puo
šė gražiu korporacijos ženklu 
ir pritaikintomis spalvomis, o 
skautai ant krūtinių dėvėjo sti
lizuotą Geležinį Vilką.

Už Korp! Neo-Lithuania stu
dentus žaidė ir taškus pelnė: 
Modestas -- 17, Gelažius — 12, 
Augius -- 11, Balta -- 5, Mor
kūnas -- 4, A. Modestas -- 3 
ir Poperys - 0.

Skautų Vyčių komandoje žai
dė: A. Alantas -- 15, V. Baukys 
-- 8, A. Barčas -- 8, A. Juo- 
cys -- 7, A. Ratnikas -- 6, 
V. Duoba -- 1 ir A. Vaitiekai- 
tis -- .

Rungtynes laimėjusiai Korp! 
Neo-Lithuania Detroito Tautinės 
Sąjungos Skyriaus skirtą taurę 
įteikė agr. Jurgis Baublys, pa
reikšdamas sveikinimus ir linkė
jimus abiems komandoms toliau 
siekti laimėjimų ir pasidžiaugė, 
kad skautai išjudina Detroito 
sportavimą lietuviškoje jaunimo 
tarpe.

Skautai yra pakvietę clevelan- 
diškius skautus draugiškoms 
sportinėms varžyboms šių me
tų gruodžio mėn. pradžioje. Po’ 
to ruošiasi išvykai Čikagon ir 
į Toronto, Kanadą.

DETROITO LIETUVIU 
NAMU METINĖS

Lapkričio mėn. 9 d. Detroito 
Lietuvių Namų Draugija suruošė 
šaunų pobūvį Lietuvių Namų Me
tinėms atžymėti. Apie šiuos na
mus jau buvo spaudoje rašyta, 
už ir prieš jų pirkimą pasisa
kyta, kaip jie įsigyti ir kiek 
daug sunkumų nugalėta.

Po vienerių metų galime 
džiaugtis, kad nupirktieji namai 
įkūnija iniciatorių pirkėjų dėtas 

(Nukelta į 5 psl.)

Vėl iškylu iš nebūties. Jaučiu vėl skausmus. Dar aplinkui tam
su, bet palengva mano sąmonė šviesėja. Šalta, drėgna ranka dar vis 
gniaužia gerklę -- peilio smūgis krūtinėn. Tirštas, raudonas rūkas, 
ratilai, debesys.

Staiga pamatau vieškelį... Kelio pakraščiuose keli vieniši beržai, 
žemi krūmai. Vieškelis dulkėtas ir baisiai įkaitęs. Kas? Šaukia ma
ne kas nors? Elfi! Tai jos balsas. "Robertai! Robertai!" Toks kimus 
jos balsas. "Robertai! Ro..." Aštrus riksmas užlūžta. Kur gi Elfi? 
Kur ji? Po beržais stovi raudonas autobusas. Vyrai mėlynuose kom- 
binzonuose guli po medžiais, krūmuose. Grupė jų sustoję prie raudono 
autobuso. Ranka pasirodo autobuso lange. Gaižus juokas ir vėl tyla. 
Juk tai buvo Elfi ranka! Mano žiedas ant jos piršto. Elfi! Aš bėgu, 
bėgu... Taip toli esu nuo beržų, autobuso, vyrų mėlynuose kombinzo- 
nuose. Aš bėgu, dūstu, klumpu -- bet nėkiek arčiau. Šaukiu, bliaunu, 
kaukiu -- nieko. O dangau! Krintu pasinerdamas tamsoje. Tik raudo
nos bangos aplinkui, Kraujas. Plaukiu kraujuje. Šūviai -- vienas, du. 
Švelnios rankos apkabina mano kaklą, Elfi lūpos prisiglaudžia prie 
mano veido -- "myliu tave, Robertai! Būsiu su tavimi visada, vi
sada eisiu su tavimi drauge --visais keliais, visur! Aš myliu..." Dar 
vienas šūvis. Tada tyla. Nejaučiu jokio skausmo. Nebesu vienas. 
Elfi su manim...

Keliai. Nesibaigią keliai. Dulkini, sausi vieškeliai. Priešais 
mane, už manęs ir drauge su manimi galybės pavidalų. Stebėtinai jie 
visi vienodi. Ir jie eina ir eina be paliovos. Dešinėje ir kairėje matau 
vien dūmus. Dega kaimai ir miestai. Dūmai, ugnis, žaibai. O aš einu, 
vis einu. Per klampynes, purvą, dumblą. Ir vis einu. Nesibaigią keliai 
--be pradžios ir pabaigos. Lygumos, lygumos be horizontų, be de
besėlio, be ribų. Begalinės lygumos. Sniegas, bedugnis sniegas. Einu, 
einu per šį sniegą, kaip nesibaigiančią mirusio drobulę. Kairėj ir de
šinėj tyso tamsūs lavonai baltame sniege. Einu -- ir milijonai eina 
tuo pačiu keliu. Ne, juk neinu drauge su jais, tik šalia jų, vienas -- 
vienas vienišu keliu.

Balos. Skurdūs medeliai, mažytės veidrodinės akivaros. Šlapia ir 
šalta. Guliu pelkėje, virš kurios raudonas kaip ugnis dangus. Guliu ir 
šaudau, šaudau. Akinančios šviesos virš pelkės ir manęs.

Vanduo. Esu įsibridęs į upę. Ledo lytys plaukia pro šalį, ant jų 
-- tamsūs pavidalai. Stoviu ir šaudau. Antai priešais Hermano tvir
tovė, o kitame krante -- Ivangorodas. Juk tai Narva! Išryškėja upės 
krantai. Tenai blyksi žaibai -- vaiduokliškai, be paliovos, kiek tik 
akis užmato. Nepažįstami, svetimi garsai. Vyrų balsai. Ir nieko ne
suprantu. Virš manęs akinanti ugnis.

(Bus daugiau)

Detroito skautų vyčių Geležinio Vilko komanda, sužaidusi draugiš
kas krepšinio rungtynes su Chicagos Neo-Lithuania komanda.

J. Gaižučio nuotrauka

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje krepšinio komanda, laimėjusi Det
roite rungtynes prieš skautų vyčių Geležinio Vilko komandą.

J. Gaižučio nuotrauka
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

Šv. Jurgio lietuvių parapijos Clevelande klebonas kun. B. Ivanauskas 
Įteikia Danguolei Tamulionytei 100 dolerių, laimėtus šv. Jurgio parapi - 
jos bazare. Gabi ir pažangi moksle Notre Dame mokykloje, Danguolė 
džiaugiasi galėsianti laimikį panaudoti mokslui reikalingoms priemo
nėms Įsigyti. V. Pliodžinsko nuotrauka

* DAIL. ANTANAS VAIKŠNO- 
RA mielai sutiko globoti por
tretisto dail. J. Žilinsko parodą, 
kelioms dienoms surengtą Čiur
lionio Ansamblio namuose.

Dail. J. Žilinsko portretais 
rodomas didelis susidomėjimas 
ir jau turima nemažai užsakymų 
portretams.

* CLEVELAND COUNCIL ON 
WORLD AFFAIRS, dažnokai su- 
ruošianti žymių politikų paskai
tas aktualiais tarptautinės poli
tikos klausimais, lapkričio 20 d. 
8,30 vai. vak. pristato William 
Attwood, buv. JAV ambasadorių 
Gūinejoje ir Look žurnalo redak
torių, su paskaita: "The World 
We Face". Paskaita įvyks Stat- 
ler-Hilton viešbučio didžiojoje 
balių salėje.

SLAVŲ KALBŲ KATEDRA 
WESTERN RESERVE 
UNIVERSITETE

Įsteigus rusų kalbos ir lite
ratūros katedrą Western Reser- 
ve Universitete, tikimasi, kad 
greitu laiku studentai galės nau
dotis dar ir lenkų, čekų ir serbų 
-kroatų kalbų paskaitomis.

Katedros vedėjas dr. A.N, Kon- 
rad pareiškė, kad Clevelande 
esančios gausios slavų ir Rytų

Los Angeles lietuvių organizacijų atstovai sudarė komitetą VLIKo dešimtmečiui paminėti.
L. Kančausko nuotrauka

Europos ' etninės grupės sudaro 
tinkamas sąlygas plėstis kal
bų skyriui.

Slavų kalbų skyriaus lektoriais 
dar yra pakviesti B. Goreloff ir 
VI. Rus.

Butų įdomu patirti, ar yra ko
kių viličių ir susidomėjimo lie
tuvių kalbai įsiterpti į šį Rytų 
Europos kalbų skyrių Universi
tete?

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Grupė Lietuvos Budžių, dalyvavusių ALT suruoštose 1863 m. sukilimp minėjimo pamaldose šv. Jurgio
parapijos bažnyčioje Clevelande. V. Pliodžinsko nuotrauka

DETROIT
(Atkelta iš 4 psl.) 

viltis, darbą ir pinigus. Lietuvių 
namai ne tik kad gražėja re
montuojami, tvarkomi ir puošia
mi, tuo pačiu juose glaudžiasi 
didelė dalis Detroito lietuvių kul
tūrinės ir organizacinės veiklos. 
Namų Draugija stengiasi ir rū
pinasi, kad namai patenkintų esa
mus lietuviškos veiklos reikala
vimus ir taptų pilnutiniu visos 
veiklos centru.

Džiugu, kad Lietuvių namai 
patraukė ir priglaudė lietuvišką 
jaunimą, čia buriasi sueigoms 
skautai, sportininkai ir studen
tai. Sporto salėje nuolat rasi 
sportuojančio ar tautinius šo
kius besimokančio jaunimo.

Glaudžiai ir vaizdžiai lietu
viškųjų namų reikšmę ir nuo
taikas apibūdino Namų Draugi
jos primininkas inž. Jonas Gai
žutis banketo atidaromajam žo
dyje. širdingus linkėjimus pa
reiškė sveikinusieji Detroito 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas Vladas Pauža ir Dariaus 
ir Girėno Klubo pirmininkas Jo
nas Atkočaitis.

Metinių minėjimo programoje 
dalyvavo Clevelando vyrų okte
tas, vadovaujamas Ryto Babic
ko. Oktetas savo pasirinktų dai
nų repertuaru ir jų išpildymu 
buvo visų šiltai priimtas ir su
silaukė daug katučių. Grojant Či
kagos neolituanų orkestrui, vy
ko šokiai ir vaišės. Tarpe gau
siai atsilankiusios visuomenės, 
dalyvavo kongreso atstovas Ne- 
dzi ir visa eilė draugingų ame
rikiečių bei lietuvių kilmės val
džios pareigūnų su poniomis.

a. b.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IšMIERAS, 

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

Didelis pasirinkimas — vietinių ir 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
6645 S. NVINCHESTER AVĖ., CHICAGO 36, ILL. 

Telefonas 925 - 5179
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo vai. ryto, 

kainos- Paltai nuo $80 iki . . . Kostiumai nuo $85 iki . . .

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur
gio.parapijos salėje. Ruošia LVS 
Ramovė.

LAPKRIČIO 24 D. Vysk. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
ruošiami mokytojų, tėvų, globė
jų bei rėmėjų susipažinimo pie
tūs šv. Jurgio parapijos salėje.

LAPKRIČIO 27 D. "Baltijos 
Aidų" vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.

GRUODŽIO 8 D. VLIK minėji
mas šv. Jurgio parapijos salėje. 
Rengia ALT.

GRUODŽIO 29 D. Lit. Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos kalėdinė 
eglutė.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių salėje. 
Rengia LB Clevelando I apyl. 
valdyba.

SAUSIO 4 D. Slovėnų salėje 
Aid. Stempužienės ir Jono Vaz- 
nelio koncertas. Rengia Ateities 
Klubas.

SAUSIO 5 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos kalėdinė 
eglutė.

SAUSIO 11 D. 1964 — Korp! 
Neo-Lithuania tradicinis balius.

SAUSIO 18 D. Lietuviams Bu- 
džiams remti valdyba ruošia bly
nų balių-vakarą šv. Jurgio para
pijos salėje.

SAUSIO 25 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinei mokyklai paremti 
koncertas - balius Nauj. parapi
jos salėje.

VASARIO l D. Putnamo vie
nuolyno senelių prieglaudai rem
ti komiteto vakaras.

VASARIO 8 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio metinis koncertas 
- balius Šv. Jurgio parap. salėje.

KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv. 
Jurgio parapijos salėje.

KOVO 15 D. L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Mu- 
sic salėje.

BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos metinis 
balius, šv. Jurgioparapijossalė
je.

BALANDŽIO 11 D. Pilėnų skau
tų tunto vakaras - koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 25 D. Putnamo 
vienuolyno senelių prieglaudai 
remti komiteto labdarybės va
karas. Programoj Juzė Krišto- 
laitytė ir vasarinių rūbų demons
travimas.

LIETUVIŲ ŠEIMININKIŲ 
DĖMESIUI

ĮDOMI IR ĮVAIRI "APLINK 
PASAULĮ" kepimo programa, ku
rioje iškilioje vietoje pasireikš 
premijas laimėję tautinių valgių 
receptai, spalvingi tautiniai rū
bai ir 37 specialios dovanos su 
automatine elektrine indmas plau
ti mašina -- visa tai laukia Dir
vos skaitytojus lapkričio 21 d. 8 
vai. vak. (ketvirtadienį).

Šis įdomus parengimas įvyks 
WHK radijo stoties auditorijoje, 
5000 Euclid Avė. Programą ruo
šia Dirva kartu su septyniais ki
tais svetimomis kalbomis leidžia 
mais laikraščiais, Radio stotis 
WXEN-FM ir The Illuminating 
Company.

Nemokami bilietai į šį paren
gimą gaunami Dirvoje. Galima 
užsisakyti telefonu ar paštu.

Scenoje 8 šeimininkės, Illumi- 
nating Co. pristatytos, naudoda
mos 6 elektrinius pečius vienu 
metu demonstruos kaip papras
tai ir lengvai galima paruošti 
parinktus valgius. Šeimininkės 
dėvės tautiniais- rūbais* atsto
vaujančiais šstuonių laikraščių 
tautybes.

Visi svečiai bus apdovanoti pa
rinktų valgių receptų knygomis.

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ 

BUTAS
virš Superior Savings
& Loan Assn. patalpų, 
East 68 ir Superior Avė. 

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497
PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų, 5-5 kamb. E. 143 
gt. Į pietus nuo St. Clair; 
arti susisiekimo, krautu
vių, mokyklų ir t. t. Lietu
vis savininkas.
Skambinti GL 1-8729

(132)

PŪLILOGRIFAS Nr. 3
Paruošė A. MIRONAS

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.

PARDUODAMAS BARAS
Geroje vietoje su naujais lei

dimais D2, D3 ir D3A. Kaina ne
didelė. Teirautis telef. EN 1-8457.

1 Z 3 4 5 6

t 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27

Parduodamas
2 šeimų namas

3 garažai, 2 karšto van
dens pečiai, 6 ir 6 kamba
riai. Savininkas keliasi Flo- 
ridon ir privalo skubiai par
duoti.

Tel. 431 - 8523

Pelninga nuosavybė
4 kambariai ir vonia vir

šuje, 5 kamb. ir vonia apa
čioje, rūsys ir garažas, gasi- 
nis garais šildymas. Naujai 
atremontuotas.

Tel. 884 - 0993

Atspėję žodžių reikšmes ir 
įstatę atitinkamas raides į brė
žinio langelius gausime lietuviš
ką patarlę.

9.1G.20.13 --Jų jau nebegi r dėti 
Sovietų Sąjungoje.

19.6.5.27.25.3 -- Apiekitąpra
nešti.

14.2.17.21 -- Europos gyven
toja.

10.23.7.11.4.24 -- Odos išaugos 
(Vienaskaitos įnagininke)

22.26.1.18 -- Paukštis (Kilm. 
links.)

15.8 -- Jaustukas.
*„soi 
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SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL 2.30 P. M.

SUPERIOR 
SAVINGS

IN TOWN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 6BTH

HOME AND REMODELING 
LOANS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 11763

936 East 185 St.
KE 1-7770
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KAS IR KUR?
* LIETUVOS KARIUOMENĖS 

KŪRĖJŲ - SAVANORIU Sąjun
gos naujai išrinktoji centro val
dyba pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirmininkas Antanas Avi
žienis, vicepirmininkas dr. 
Kristupas Gudaitis, sekretorius 
Matas Klikna, kasininkas Adolfas 
Juodka ir valdybos narys Juozas 
Grybauskas. Kandidatais liko J. 
Vilutis, L. Balzaras ir V. Rė
kus. Revizijos komisija -- Pet
ras Genys, Juozas Rapšys ir Juo
zas Tumas ir Garbės Teismas -- 
Gen. Kazys Musteikis, Jonas Šve
das ir Juozas Bubelis. Centro 
Valdybos adresas yra šis: M. 
Klikna, 3359 N. Kolmar Avė., 
Chicago 41, III. Tel 545-2870.

* ADV. JULIUS SMETONA, 
lapkričio 23 atvyksta į New Yor- 
ką ir Lietuvos kar-iuomenės at
kūrimo minėjime skaitys paskai
tą. Toska Daubaraitė-Skabeikie- 
nė deklamuos Vinco Joniko ba
ladę "1863 metų sukilimas Že
maičiuose". Jonas Rūtenis skai
tys fragmentą iš savo romano 
"Karalius Mindaugas". Minėji
mas Įvyks Apreiškimo parapijos 
salėje. Pradžia 7 v.v.

* LTS-GOS TORONTO SKY
RIUS padidino savo Įnašą Vil
ties draugijai 25 dol.

Veiklusis torontiškis skyrius 
žada išjudinti savo narius ir kitus 
geros valios tautiečius, kad gy
viau visi prisidėtų prie savo 
spaudos išlaikymo ir rėmimo.

Torontiškiai taip pat džiau
giasi Dirvos atstovo A. Statu- 
levičiaus tarpininkavimu Lie
tuvių Namuose priimant Dirvos 
prenumeratas ir skelbimus.

Kas kart didesnis skaičius to
rontiškių naudojasi maloniu A. 
Statulevičiaus patarnavimu, tuo 
labiau, kad daugelis tuo pačiu 
metu gali atlikti savo reikalus 
Paramos kooperatyve.

* LAIMUTES VEPŠTAITĖS IR 
EDVARDO VASILIAUSKO su
tuoktuvės Įvyks lapkričio mėn. 23 
d. (šeštadienį), 3 vai. p.p. šv. Pa
nelės Marijos Gimimo bažnučioje 
-- Marųuette Parke. Chicagoje. 
Jungtuvių metu giedos sol. Stan- 
kaitytė. Vaišės 6,30 vai. vakare 
Sharko’s restorane, 6301 West 63 
St.

Montessori vaikų namuose Chicagoje vaikų dėmesį patraukia daug 
Įdomių dalykų....

* DAIL. V. IGNO kūrinių pa
roda New Yorke rengiama 1964 
metų pavasarį. Parodą organi
zuoja New Yorko Lietuvių Dantų 
Gydytojų Draugija. Dail. V. Ignas 
Į New Yorką atsikėlė prieš pus
antrų metų, nevzyorkiečiams dar 
mažai pažįstamas, todėl jo kūri
nių paroda laukiama su dideliu 
dėmesiu.

* ŽIVILE BERNOTAITĖ IŠ 
NEW YORKO IR RIČARDAS BAČ- 
KIS IŠ PARYŽIAUS, Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone patarė
jo Dr. St. Bačkio sūnus, susi
tuokia lapkričio mėn. 30 d. Mas- 
petho naujoj lietuvių bažnyčioj, 
kur klebonu yra prel. J. Balko
nas. Sutuoktuvių apeigas atliks 
jaunojo brolis kun. Audris Bač- 
kis, užimąs pareigas Academia 
Pontifica Vatikane. Jaunieji ap
sigyvens Ispanijoj, kur Ričardas 
turi tarnybinį paskyrimą.

* LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGOS visuotinis suvažiavimas 
Įvyks lapkričio 28 - gruodžio 1 d. 
Statler Hilton viešbutyje New 
Yorke, 7th Avė. ir 33 St.

Yra numatyta Įvairi ir Įdomi 
programa. Penktadienį, lapkričio 
29 d. 12:00 vaLbus iškilmingi pie
tūs, kurių metu kalbės City Col- 
lege of New York prezidentas 
Buell Gallagher. Šeštadienio va
kare, lapkričio 30 d. ruošiamas 
koncertas kartu su LietuviųBend - 
ruomene. Programą išpildys 
solistai S. Baras ir D. Stankai- 
tytė.

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMELIUOSE

Spalio pradžioje Chicagoje bu
vo atidaryti Lietuvių Vaikų Na
meliai vedami Montessori Drau
gijos. Namelius lanko nemažas 
skaičius priešmokyklinio am
žiaus lietuviukų. Šie nameliai 
be abejonės turės didelės įtakos 
formuojant vaikų lietuvišką dva
sią ir ugdant jų asmenybes. Lin
kėtina, kad kaip galima daugiau 
vaikų lankytų šiuos Namelius, nes 
jie yra vienintelė vieta Chicagoje, 
kurioje kasdieną vaikai yra auk
lėjami gražioje lietuviškoje ap
linkumoje. Suinteresuoti tėvai 
gali kreiptis Į Lietuvių Vaikų 
Namų mokytoją Stasę Vaišvilie
nę, 2743 West 69th St., telef. 
476-4999.

Po viešnios iš Australijos sol. Genovaitės Vasiliauskienės koncerto Elizabethe, N.J. Nuotraukoje 
iš kairės: D. Mašionytė, Iz. Dilienė, pianistė Dorothy Oldham, LB New Jersey apygardos pirm. inž. 
Vi. Dilys, sol. G. Vasiliauskienė, Rugys ir Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus.

V. Maželio nuotrauka

Liucija Vaičiūnaitė iš Brooklyn, N.Y. ir Gediminas Gedmintas iš 
Newark, N.J., neseniai sukūrė lietuvišką šeimą.

Vyt. Maželio nuotrauka

Los Angeles veikiančios J. Puodžiūno baleto studijos mokinės iš- 
pildžiusios dalį programos jaunųjų ateitininkų parengime.

L. Kančausko nuotrauka

ALT VEIKLA
Spalio 21 d. ALT pirmininkas, 

Bendrojo Pabaltiečių Komiteto 
vardu, pasiuntė buv. JAV vice
prezidentui R. M. Nixonui padė
ką už jo straipsnį "Kruschchews 
Hidden Weakness" (paslėptos 
Chruščiovo silpnybės), Įdėtą spa
lio 12 d. "The Saturday Evening 
Post" žurnale kur jis išdėstė 
pavergtų Rytų ir Vidurio Euro
pos tautų laisvės būtinumą.

R.M. Nixonas lapkričio 1 d. 
laišku padėkojo už jo rašinio 
Įvertinimą ir pabrėžė, kad jis 
užtikrina, jog Lietuva, Latvija 
ir Estija, pavergtos II-jo pasau
linio karo pasėkoje, priklauso 
tokiam pačiam dėmesiui, kaip ir 
kitos Rytų Europos tautos.

* ALT NORVVOOD, MASS. sky
riaus pirm. K. Šimėno ir valdy
bos narių pastangomis spalio 20 
d. buvo suruoštas ilgametės 
skyriaus iždininkėsIzabelės Jur- 
geliūnaitės-Vasiliauskienės dei
mantinio amžiaus paminėjimas, 
kuris gražiai praėjo ir gautąjį 
$50.00 pelną prisiuntė ALT cent
rui Lietuvos laisvinimo darbams 
paremti.

* DR. BR. NEMICKUI, ALT 
nariui ir iždo globėjui atsista
tydinus, Amer. Liet. Tautinė 
S-ga Į jo vietą paskyrė St. Gu
dą iš New Yorko.

* RYŠY SU LATVIJOS TAUTI
NE ŠVENTE — 45 m. nepriklau
somybės paskelbimo, lapkričio 18 
d., ALT pi-mininkas pasveikino 
ALT vardu Latvių Sąjungos pir
mininką prof. P.P. Lejins ir Lat
vijos atstovą JAV. Dr. Arnold 
Spekke -- Vashin ton, D.C.

* KAI KURIOSE VIETOVĖSE 
jau pradėti parengiamieji dar
bai 1964 m. Vasario 16 d. -- Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukakčiai paminėti. Phila- 
delphijoje sudarytas tam tikslui 

komitetas iš įvairių organizaci
jų su pirmininku J. A. Stikliorium 
Minėjimas Įvyks 1964 m. vasario 
16 d. ir pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas ALT Pirmininkas L. Ši
mutis.

* BENDROJO PABALTIEČIŲ 
KOMITETO pirmininko pareigo
mis pasikeitimas sekantiems 
metams numatytas 1964m. sausio 
mėn. New Yorke Estų Nacionali
nio Komiteto namuose. Pagal su
tartą rotacinę tvarką 1964 metais 
Komitetui pirmininkaus estų at
stovas. Šiais metais pirmininkau 
ja L. Šimutis.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA

MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI Į TRADICINĮ

OPEROS BALIU š. m. lapkričio 23 d.
KEYMANS KUBO SALĖJE 

■1721 West. Madison St.
Pradžia 8 vai. vak.

PROGRAMOJE: ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS CHORAS. dirigentas 
Alfonsas G e č a s .

Gros didelis orkestras, vedamas L. Bichnevičiaus 
Stalai rezervuojami telef. RE 7 - 4301

Jaunimo Centras Chicagoje kasmet ruošia tradicinę vakarienę, kurios pelnas skiriamas Centro na
mų išlaikymui. Šiais metais tradicinė vakarienė Įvyks gruodžio 1 d. 5 vai. vak. ir visa Chicagos ir 
apylinkių lietuviškoji visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti, iš anksto užsisakant stalus Jaunimo 
Centre (telef. PR 8-7227 ar PR 8-9121). Savo atsilankymu paremsite Jaunimo Centrą, kurio patalpomis 
naudojasi visos lietuviškos organizacijos. Viršuje vaizdas iš praeitais metais įvykusios vakarienės: 
dr. Stepono Biežio stalas. V. Noreikos nuotrauka

AUKOS DIRVAI
Dr. V. Tauras, Chicago.......5.00
B. Basiulis, Long Beach..... 2.00
J. Graužinis, Chicago......... 5.00
T. Papartis, Chicago.......... 5.00
D. Giedraitis,So. Elgin...... 10.00
J. Šulaitis, La Grange Park 5.00
Br. Bieliukas,RichmondHill2.00
Ant. Juodvalkis, E. Chicago 9.00
Vai. Vitkus, Rochester........1.00
K. Pažemėnas, Torrence ... 2.00
St. Nasvytis, Cleveland.....  5.00
St. Banelis, Toronto......... 2.00
Al. Statulevičius, Toronto .. 5.00

Paraginkit savo pa
žystamus užsiprenu
meruoti D IR VĄ

CHICAGO

* KUN. VILIUS FRANCUZE- 
VIČIUS mirė lapkričio 4 d. su
laukęs 74 m. Pastaraisiais me
tais gyveno Orland Park senelių 
prieglaudoje ir ėjo dalies prieg
laudos kapeliono pareigas — čia 
pat ir atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Pašarvotas Bukausko Koply
čioje, o iš ten XI. 7 d. iš Visų 
Šventų parapijos bažnyčios po 3 
šv. mišių 10 vai. 30 m. nulydė
tas ir palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje.

Tai buvo šviesi, energinga, 
jautri, išsimokslinusi asmenybė. 
Laisvai vartojo daug kalbų: gim
tąją, vokiečių, prancūzų, anglų, 
žinoma, ir visas Lietuvos kaimy
nų kalbas.

Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo laikais daug dirbo ir nu
veikė kovose su bolševikais ir 
bermontininkais, daugiausia Že
maitijos dalyse.

Ilsėkis mielas kun. Viliau sve
čios šalies žemėje nesulaukęs 
galimybės grįžti Į savąją Lietu
vą, kurią taip mylėjai.

P. J.
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