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Plyšys 
sienoje...
Prieš Kalėdas Berlyno mū

re prakirstas, plyšys, davęs 
progos pusei milijono vokiečių 
aplankyti savo gimines ir 
draugus komunistinėje dalyje, 
kelia klausimą, ar vėl jis bus 
kada atidarytas? Toks klausi
mas šiandien statomas Euro
poje. Ir jei tai Įvyktų, jis jau 
nebebūtų vien paprastas ply
šys mūre, bet kartu ir plyšiu 
vakariečių sąjungoje.

Dar nežinoma, kada vėl bus 
atnaujintos tuo klausimu ve
damos derybos tarp Vakarų 
Berlyno ir Pankow (Rytų Vo
kietijos) vyriausybės, bet jau 
sklinda gandai, kad tam rimtai 
ruošiamasi.

Reikia pripažinti, kad "ply
šio" atidarymas, leidžiant juo 
naudotis tik vienpusiškai (ga
lima keliauti tik iš Vakarų { 
Rytų Berlyną), Vakarų Berly
no gyventojų buvo sutiktas su 
entuziazmu, nes didelis skai
čius vokiečiųgalėjo nors kele
tą valandų praleisti RytųBer- 
lyne. Kartu jis sunaikino ko
munistų argumentus, jog mū
ras buvo pastatytas, kad su- 
kliudžius vakarųpropagandis- 
tams skverbtis Į Rytų Berly
ną. Dabar, komunistams lei
dus įžengti pusei milijono žmo- 
nių, atrodo tų "agitatorių" ne- 
sibijoma.

Vienas amerikiečių laik
raštis šių metų pradžioje pa
skelbė sensacingą informa
ciją, kad Vakarai pasiruošę 
rusams siūlyti Vokietijos pro
blemą spręsti padalinant Į tris 
dalis: Federalinę Vokietiją, 
Rytų Demokratinę Vokietiją 
ir nepriklausomą VakarųBer- < 
lyną, šita informacija absur
diška, nes Vakarų politika re
miasi Vokietijos padalinimo 
nepripažinimo pagrindu, sie
kiant ją suvienyti taikingubūdu, 
patiems vokiečiams apsispren
džiant. Tad Berlyno klausimas 
negalės būti sprendžiamas at
skirai nuo Vokietijos. Jei šis 
miestas šiandien turi specialų 
statusą, tai tik dėl dabartinės 
situacijos, o ne dėl vakariečių 
noro.

Vakariečiai Berlyne yra ne 
dėl savo ambicijos, bet dėlto, 
kad berlyniečiai juos prašo ten 
būti, apginti nuo pavojaus iš 
Rytų.

Tad aišku, jog tokiose sąly
gose, net jei kai kurie Vaka
rų valstybių vadovai ir norėtų 
su sovietais spręsti Vokietijos 
problemą padalinant Į tris da
lis, jie to negalėtų daryti, nes 
sulaužytų Bonnos vyriausybei 
ir kitiems Atlanto pakto na
riams duotus pažadus. Ir jei 
tokia idėja kam kiltų, tai ją 
svarstyti turėtų būti pakvies
tos visos Vakarų valstybės, 
Įskaitant ir Vakarų Vokietiją.

Tokios neatsakingos infor
macijos skleidimas tik padidi
na Europoje įtarimą, nežiūrint 
visų Washingtono administra
cijos užtikrinimų, kad vieną 
dieną tarp Amerikos ir Sovieti- 
jos galįs įvykti Europos sąs- 
kaiton susitarimas, kaip tai 
buvo padaryta Jaltoje.

Šiuo metu Amerika, Angli
ja ir Vakarų Vokietija pergy
vena rinkiminius metus, tad 
dažnai Įvairūs pasiūlymai da
romi norint susižvejoti dau
giau balsuotojų, pasidaryti 
taikos gynėjais.

Šaltojo karo tarpRytųir Va
karų "atodrėkis" šiandien yra 
plačiai diskutuojamas visose 
sostinėse, bet dėl to nereikia 
turėti didelių iliuzijų. Neabe
jotina, kad Kremliaus vadai, 
kaip rašo angių Daiiy Teie- 
fraf,Vakarams palankumą pra 
dėjo rodyti tik dėl baimės, 
kad Kinija gali iš jų paveržti 
komunistinio pasaulio lyderio 
vietą. Bet tas palankumas ne
sąžiningas. Prakirsdamas 
Berlyno mūre plyšį, Chruščio
vas galvoja iškirsti plyšį Va
karų sąjungoje...

(vg)

KOEGZISTENCIJA SOVI
CHRUŠČIOVAS SU N. METŲ SVEIKINIMAIS SIŪ
LO NUSTATYTI TARPTAUTINĖS TEISĖS NOR
MAS "TAIKINGAI KOEGZISTENCIJAI". - TA
ČIAU TAS LOTYNIŠKAS ŽODIS SOVIETIŠKAI 
REIŠKIA VISAI KĄ KITĄ NEGU SUPRANTA VA
KARIEČIAI. - NUO STALINO LAIKŲ TA SĄVO
KA SIEKIAMA TIK VIENO: APSAUGOTI BOLŠE
VIKŲ LAIMĖJIMUS IKI NAUJO UŽPUOLIMO.

Vytautas Meškauskas ~
Kai sovietų gaujos užplūdo Lie

tuvą ir atsinešė pačią 'demokra
tiškiausią’ Stalino konstituciją, 
savo kailiu patyrėme, kad demo
kratija sovietinėje kalboje reiš
kia visai ką kitą, negu mūsų. Nū
dien daug kalbama apie kitą žodį, 
kuris sovietinėje kalboje irgi vi
sai ką kitą reiškia, negu mūsų. 
Būtent -- koegzistenciją. Pagal 
Skardžiaus Lietuvių Kalbos Va
dovą lotynų kilmės žodis koegzis
tencija lietuviškai turėtų reikšti 
sambūvį. Lotyniškai man tas žo
dis skamba prasmingiau, nes juo 
nusakomas dvejų ar daugiau prie
šingų sistemų gyvenimas kartu, 
o jei prie 'egzistencijos' dar 
pridėsime būdvardį 'taikinga', 
gausime visai aiškią sąvoką, kuri 
aptaria sovietinės ir kapitalisti
nės santvarkos gyvenimą mūsų 
planetoje be karo. Šiandien koeg
zistencija yra itin plačiai links
niuojama, ja stengiamasi parem
ti JAV užsienio politika, o Nikita 
Chruščiovas savo Naujų Metų pa
sveikinime svetimų valstybių

'Mes prekiausime
F. •’ . l’ -' X ■

* Į JĄV VYRIAUSYBES sluoks 
nių išmetinėjimus Anglijai už 445 
autobusų pardavimą Kubai, pas
tarieji atsikerta, kad Anglija pri
valanti eksportuoti arba mirti. 
"Mes prekiausime su pačiu vel
niu, jei tik jis sumokės pinigais".

Nors autombusai neįeina Į JAV 
draudžiamų karinės reikšmės 
prekių sąrašą, bet, esą juos gali
ma panaudoti kariuomenės trans
portui. Į tai anglai trumpai atsa
ko, pasiskolinę Chruščiovo posa- • 
kį, kad ir sagos esančios sfate- 
ginės reikšmės prekė, nes sulai
kančios karių kelnes nuo smuki
mo.

Viena, ką JAV laimėjo, tai kad 
anglai negalėjo tų autobusų per
plukdyti savo laivais. Tai atliko 
Rytų Vokietijos prekinis laivy
nas.

* JAV JAVŲ EKSPORTERIAI 
viens po kito gauna leidimus kvie - 
čių ir ryžių eksportui į Sov. Są
jungą ir Čekoslovakiją. Vien kvie
čių numatoma eksportuoti virš 
143 milijonų bušelių.

Tačiau labai abejojama, ar ir 
tai išgelbės Sov. Sąjungą jos aš
trioje kovoje su labai rimtais 
ūkiniais sunkumais. Chruščiovo 
planas statyti chemijos ir trąšų 
fabrikus pareikalaus milijardus 

- Šis mažas skirtumas metode neturėtų ardyti mūsų draugystės!...

galvom net pasiūlė nustatyti tei
sinius taikingus koegzistencijos 
principus. Būtų labai gera, jei 
Washingtone nebūtų pamiršta 
praktika su žodžiu 'demokratija' 
vartojimu. Nebūtų užmiršta, kad 
vienam ir tam pačiam žodžiui ga
lima duoti visai kitokią prasmę, 
išeinant iš dienos reikalavimų. Ir 
būtų atsiminta, kad koegzistenci
jos sąvoką pirmas iškėlė... Juo
zas Stalinas.

Mat, Leninas, evoliucijos ke
liu atsisėdęs carų soste, sam
protavo, kad komunizmas turi 
plėstis dviem keliais. Vidaus, ka
da mažuma įsteigia savo 'prole
tariato' diktatūrą, ir išoriniu, ka
da sovietinė santvarka yra atne
šama kariniu ar nekariniu išprie
vartavimu, kaip kad Lietuvojebu- 
vo įvesta.

Leniną pakeitęs Stalinas pa
saulinės revoliucijos idealą su
plakė su sovietų imperializmu. 
Pagal jį pasaulinė revoliucija bus 
labai ilgas ir laipsninis proce
sas, kuriame bus revoliucinio po-

su pačiu velniu...’
dolerių dalių ir mašinų importui. 
Sov. Sąjungos aukso atsargos yra 
jau tiek smukę, kad teks grieb
tis ilgalaikių paskolų.

{ visa tai daugelyje Vakarų 
valstybių žiūrima iš prekybinio 
taško. Tos Sov. Sąjungos silpny
bės neišnaudojamos 'šaltajam ka- 
rui"laimėti, o prekybininkų pasi
pinigavimui.

* JAV ASTRONAUTAb JOHN 
GLENN yra traukiamas Į politinį 
orbitą. Labai galimas daiktas, 
kad jis kandidatuos į Senato vie
tą, kurią dabar užima energingas 
bet jau seniliškas Ohio šen. St, 
Young.

* PANAMOS VYRIAUSYBĖ at
sisako atnaujinti nutrauktus diplo
matinius ryšius su JAV tol, kol 
nebus sutikta pradėti derybas dėl 
naujos kanalo naudojimo sutar
ties.

* EDWARD R. MURROW, US 
Informacijos Agentūros, kuriai 
priklauso ir Amerikos Balso ra
dijo stotys bei transliacijų Į ko
munistų okupuotus kraštus rei
kalai, vedėjas, atsistatydino iš 
savo pareigų.

Su juo iš prezidento patarėjų 
ratuko išėjo ir J.F. Kennedžio 
kalbų autorius Th. C. Soren- 
sen.

tvynio ir atoslūgio laikotarpių. 
Praktiškai tai reiškia, kad potvy
nio metu galima savo santvarką 
Įvesti bet kur, visai nesiskaitant 
su tarptautinės teisės normomis, 
o atoslūgio metu reikia griežtai 
laikytis tų normų, kad apsaugo
jus ankstyvesnio potvynio laimė
jimus.

Kielio universiteto profesorius 
Dr. Boris Meissner, Bonnos vy
riausybės patarėjas ir iškiliau
sias vokiečių sovietologijos ži
novas, savo ką tik pasirodžiu
sioje knygoje "Sovietunion und 
Veolkerrecht 1917 bis 1962" (So
vietų Sąjunga ir tarptautinė tei
sė nuo 1917 iki 1962 m.), ku'-ią 
išleido Koelno "Wissenschaftund 
Politik" leidykla, 620 psl. kaina 
56 DM, konstatuoja, kad "taikin
gos koegzistencijos" sąvoka buvo 
nukalta Stalino jau 1927 metais. 
Taikingos koegzistencijostikslas 
esąs apsaugoti pasaulinės revo
liucijos bazę, suprask Sovietų Są
jungą, revoliucinių nuotaikų ato
slūgio metu.

Persekiojimo manija sergąs 
Stalinas kalbėjoapie "kapitalisti
nį apsupimą", kurio visai nebuvo 
numatęs Leninas, o tuo labiau ko
munizmo idėjos pirmieji puose
lėtojai kaip Marxas ir Engelsas.

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba, Sėdi iš kairės: dr. G. Balukas, A, Rėklaitis, Tarybos pirmininkas 
dr. A. Razma, valdybos pirmininkas T. Blinstrubas, dr. VI. Šimaitis, J. Vaičiūnas. Stovi: agr. A. šan- 
taras, dr. K. Ambrozaitis, dr. V. Tauras, S. Rauckinas, Z. Dailidka, J. Bagdonavičius, dr. F. Kaunas 
ir inž. V. Naudžius. Nuotraukoje trūksta: dr. P. Kisieliaus, dr. B. Poškaus, kun. B. Suginto ir J. švedo.

LIETUVIŲ FONDO SUSTIPRINTI VAJAUS METAI
Lietuvių Fondas užbaigė 1963 

metus su $104,000.00 kapitalu.
LF vadovybė kviečia visus lie

tuvius LF vajaus talkon. Subur
tomis jėgomis, su pasišventimu 
ir pasiaukojimu siekime, kad 
LF šių metų būvyje savo nariais 

Pagal juos, kapitalistinė sistema 
neišvengiamai eina prie savo 
galo. Chruščiovas 1957 metais įsi
tikino, kad ’kapitalistinisapsupį- 
mas' yra tik Stalino vaizduotės 
baubas ir todėl nuo 1958 metų apie 
kapitalistinį Sovietų Sąjungos ap
supimą jau nebekalbama. Buvo 
sugrįžta prie senos marksisti
nės - leninistinės tezės, kad ka
pitalizmo neišvengiamai laukiąs 
galas.

Be to, įvykių raida Azijos, Af
rikos ir Pietų Amerikos valstybė
se Chruščiovą vertė dar kartą 
peržiūrėti visas teorijas. Tose 
valstybėse vyksta procesas, dau
geliu atvejų panašus į Lenino nu
matytą pasaulinės revoliucijos vi
daus kelią, būtent Įsigali mažu
mos diktatūros, kurios save va
dina socialistinėmis. Tačiau tos 
diktatūros atsisako aklai klausy
ti Maskvos. Tokiu būdu atsiran
da net trys pasauliai: kapitalisti
nis, bolševikinis ir trečias kol 
kas dar ne visai aiškus. Tokioje 
situacijoje Sovietų Sąjungoje sku
biai reikalinga 'taikinga koegzis
tencija' ir, būtent, ne trumpam 
laikui, bet ilgesniam. Toji koeg
zistencija reiškia vengimą ato
minio karo ir net bet kokių pro

ir kapitalu keleriopai padidėtų 
ir artėtų prie tokios sumos, kuri 
galėtu duoti 50-70 tūkstančių, kas ■ 
metinių palūkanų lietuvių švieti
mui, mokslui ir kultūrai remti.

Mieli lietuviai, lietuvės! Ne- 
delskime! Kuo greičiausiai įsi
junkime Į LF pilnateisiais na
riais ir savo paaukotais fondui 
Įnašais tapkime realiais ir nuo
latiniais lietuviškų reikalų rė
mėjais. Leiskime mūsų sukrau
tam LF kapitalui dirbti už mus 
didelį darbą mūsų tautos gyvybei 
užtik' inti. Tą darbą ir auką pa
daryti mus įpareigoja mūsų pa
vergtoji tėvynė. Pagaliau tai mū
sų, kaip gyvosios ir sąmoningos 
tautos dalies, yra šventa pareiga 
ir tautinė garbė.

Fondo vadovybė kviečia mūsų 
visuomenę, LB vienetus ir lie
tuviškas organizacijas kuo grei
čiausiai suorganizuoti LF vajaus 
komitetus tose lietuvių kolonijo
se, kur tokie komitetai dar nėra 
sudaryti,

I LF vajaus komitetus, atsižvel
giant vietinių sąlygų, Įtraukti:

1, Žinomus autoritetingus vi
suomenės veikėjus, dvasiškius, 
profesionalus, prekybininkus ir 
pan.

2. Didesnį skaičių pasiryžu
sių asmenų, kurie lankytų lie

vokacijų galinčių jį uždegti, ta
čiau ji toli gražu nereiškia tikros 
taikos, bet tik kovą kitomis prie
monėmis.

Turiu pridurti, kad net toks 
sovietų istorikas kaip B. Pono- 
marevas, kuriam buvo pavesta 
iš naujo perrašinėti sovietų isto
riją, ką mes aptarsime sekan
čiame numeryje, 1960 m. rug
pjūčio 12 d. Pravdoje štai ka tei
gė apie koegzistenciją: "Šitas 
principas yra ne kas kita, kaiptik 
aukščiausia klasių kovos forma 
tarp dviejų priešingų sistemų". 
O ideologiniame Maskvos "Ko
munisto" žurnale 1962 m, 16 Nr. 
koegzistencija taip pat laikoma 
"viena iš svarbiausių formų ob
jektyviai neišvengiamoje klasių 
kovoje”.

Praktiškai žiūrint tenka sutik
ti su Chicago Tribūne sausio 14 
d. karikatūra, kur Chruščiovas 
vaizduojamas sulaužęs savo kas
tuvą, bekasdamas kapitalizmui 
kapą. Dabar jis prašo Dėdės Ša
mo kastuvo. Parašas virš kari
katūros: Now he wants to borrov- 
our shovel. Tai tur būt papras
čiausias ir tiksliausias taikin
gos koegzistencijos prasmės ir 
tikslo apibūdinimas.

tuviškas šeimas, verbuojant nau 
jus narius Į LF.

3. Spaudos darbuotojus, laik
raščių redakcijų atstovus, foto
grafus, vietos radijo valandėlių 
vedėjus. Jie talkininkautų vajaus 
vietiniam komitetui,informuoda
mi visuomenę apie vajaus komi
teto darbus ir vajaus eigą.

Visi LF vajaus komitetai, kurie 
jau sudaryti ir veikia, ir tie, ku
rie bus suorganizuoti, kviečiami 
savo veiklą išvystyti kuo plačiau
siu mastu. Kiekviena lietuviška 
šeima, verslo Įmonė ar įstaiga 
turi būti LF vajaus komiteto na
rių aplankyta, išaiškinta jai fon
do reikšmė ir paprašyta aukos. 
Reikėtų paraginti mūsų gausias 
organizacijas ir lietuvių parapi
jas, kad ir jos taptų LF nariais.

Ištvermės ir sėkmės visiems 
LF darbuotojams!

LF adresas: 7243 So. Albany 
Avė., Chicago, III. 60629, USA.

LF TARYBA IR VALDYBA

* ALT S-GOS EAST CHICA
GOS SKYRIAUS PENKMEČIOmi- 
nėjimo proga sausio 11 d. to sky
riaus veiklūs nariai T. Mečkaus- 
kas padidino savo įnašą Vilties 
draugijai 20 dol. o AntanasJuod- 
valkis Įsijungė į d-jos šimtininkų 
eiles, {nešdamas 50 dol.



1964 m. sausio 17 d,

Šimtas metų impresionizmui
K. ŽOROMSKIS

K. ŽOROMSKIS Pajūrio uolos

Devynioliktasis amžius yra di
delis ir didingas amžius pran
cūzų mene. David, Ingres ir De- 
lacroix pradėtos evoliucinės ana
lizės, pašaukė realistus, kaip 
Courbet, Corot ir Millet išeiti į 
gamtą ir atidžiau ją sekti. Nors 
šie dar ne visai nusikrato aka
deminių tradicijų ir dar, beveik, 
gyvo tebesančio romanticizmo 
sentimentų, bet jau pažadina po 
jų ateinančią naują generaciją 
(. Jongkind, Bazille, Sisley, Pis
saro ir Claude Monet) nukeliauti 
l Barbizon kaimą (už Paryžiaus). 
Ir, va, {vyko, kas turėjo anksčiau 
ar vėliau būti, — dailininkai iš
ėjo l gamtą. Vienu kitu mėnesiu, 
kiti vienais antrais metais vėliau 
šią grupę papildo. Edųard Manėt 
(tuo laiku jau išgarsėjęs meist
ras) Degas (Ingres mokinys) ir 
Renoir (buvęs jaunas porcelano 
darbininkas).

Kas pašaukė tuos vyrus išei
ti l gamtą? Gal natūrali evoliu
cija nuo Delacroix iki Jongkind, 
gal Rousseau, Voltaire ar Emile 
Zola raštai ir filosofija? Tikriau
siai. O gal natūralus noras pa
bėgti nuo akademinio uniformiš
kumo?

Kaip ten būtų buvę, bet tai yra 
laikas, kada iš viso (dešimtimis 
metų anksčiau ir vėliau) pradė
tos perskaičiuoti ir pervertinti 
žmonių priimtos tradicijos, žino
mos moralinės ir materialinės 
vertybės. Tai yra laikas, kada per 
Prancūziją tiesiamas geležinke
lis, amerikietis Bell ištempia 
vielą ant stulpų, ir pirmą kartą 
suskamba telefonas. Laikas, kada 
"Nobile" vis daugiau ir daugiau 
praranda žemės ir naujas žmo
gus ("sine nobilitate") atsistoja 
ant tos prarandamos žemės. Tai 
yra laikas, kada garo katilas su
judina techniką ir Faradėjus jau 
bando gauta dinamo jėga apšvies
ti žmogaus tamsoką nakt{.

Šitoks technikos ir filosofijos 
sujudimas keitė žmonių socia
linius santykius. Savaime supran
tama -- menas negalėjo išlikti Dar vėliau miršta Seurat, Van 
tų naujovių nepaliestas. Jis tapo 
aktyvus tų evoliucinių ir revo
liucinių sąjūdžių dalyvis.

Jeigu anglų romantikai, kaip ‘ 
Constable, Turner ir Gainsbo- 
rough, dar visai nenutolsta nuo 
žinomųjų tradicijų, tai prancū
zų romantikas Delacroix 1824 
metais pertepė visą peizažą ir 1 
dangų savo šauniausiam pa
veikslui "Massacre de Scio",kad 1 
jis būtų toks kaip gamtoje: ar
ba jau bent toks, kaip Constable 
naujuose peizažuose...

To negana! Jis užsigeidė iš
analizuoti spektrą ir susekti gi
minystę tarp spalvos ir šviesos.

Nei Courbet, nei Corot, o tuo 
labiau Millet, neturėjo jokio noro 
sugriauti senąją meno mokyklą, 
Jie, tik pasijudinančio gyvenimo 
naujumų pašaukti, išėjo { gam
tą, kad ją stebėdami rastų tų 
naujumų. Taip jie pajėgė pasi
traukti nuo uniformiškumo, bet 
dar nepajėgė atsipalaiduoti nuo

senųjų tradicijų. Tai kažkas pa
našu { šių dienų raketos nesėk
mingą šūvi...

Bet... leidžiamos naujos. Jos 
pasiekia tikslą, — padaro orbi
tą.

Į Courbet ir Corot mėginimus, 
| jų mėgiamus Barbizon ir Fon- 
tainebleau kaimus ir miškus, atei
na nauji ir jauni žmonės: Jong- 
kind, Bazille, Sisley, ClaudeMo- 
net ir Pissaro. Po metų kitų Re- 
noir. Degas ir meistras Edou- 
ard Manėt. Dar vėliau: Seurat, 
Signac, Cezanne, de Toulouse, 
Van Gogh ir Gaugin.

Dail. Kazimieras Žoromskis, kurio kūrinių paroda atidaromaCle- 
velande kovo 1 d. Čiurlionio ansamblio namuose.

Vyt. Maželio nuotrauka

Ši (neklaužadų) grupė ne iš 
karto suranda pripažinimą. Kai 
kurie iš jų miršta arba žūsta 
prūsų - prancūzų kare (Bazille).

Gogh ir Gaugin.
Gyvi būdami jie nė vienas ne

matė nei jiems prideramos gar
bės, nei pinigų. Kai kurie iš jų 
atsiskiria su šiuo pasauliu ne
pardavę nė vieno paveikslo.

Devynioliktojo amžiaus gale 
dar ne visi jų pripažinti. Paveiks
lų biznio galerijos su dauguma jų 
dar visai nesišneka. Veltui Van 
Gogh'o brolis Teo bando Pary
žiuje (1885-90) pakreipti kita va
ga paveikslų turgų! Po tragiškos 
brolio mirties už pusmečio mirš
ta ir patsTeo, optimistiškiausias 
devynioliktojo šimtmečio galo 
Paryžiaus meno "prekiautojas".

Šie faktai ir šios datos rodo, 
kad nauja jėga pajudėjo, įsisiū
bavo, ir pradėjo suktis nebesulai
komai. Satelitas pateko l orbitą!

Gi, lemiamas j j išnešusio ka
mieno (senosios mokyklos) atsi- 
kabinimas {vyko 1863-64 metais.

1863 metai. Tuo laiku impre-

K. ŽOROMSKIS Lietuva po kryžiumi

sionizmas jau buvo gyvas ir gra
žiai augąs. Tik, dar reikėjo ofi
cialaus viešo krikšto. Aukštoji 
visuomenė dar vis tebegalvojo, 
kad meno veikalas yra dvasinis 
kūrinys ir tik studijos produk
tas... Taip, jie buvo pripratę žiū
rėti l nuogas Veneras, kaip Ti- 
tiano,Velasquezo; Junonas ir Dia- 
nas pieštas Bouche ir Ingres. 
Rafaelis jiems buvo didelis die
vaitis.

Kas, gi, atsitiko, kad Edouard 
Manėt "Dejeuner sur l’herbe" 
(1863) ir "Olympia" (1865) buvo 
apkaltinti nemoralumu, o pats 
didysis (to laiko) meistras Edou
ard Manėt pateko j didelę šios 
aukštos visuomenės nemalonę?

Kolegų apkalbinėjimai? Pavydas? 
Proga "sunaikinti” naujai beky
lanti žmogų - talentą? Gal būt. 
Bet, tai pigi, nereikšminga ir 
pasišlykštėjimo veTa istorijos 
dalis. Santūresnieji kolegos ga
lėjo išsigąsti naujumų ir vien 
todėl atsisukti prieš juos. O aukš
toji visuomenė galėjo neturėti nei 
laiko, nei noro jų suprasti...

Tačiau tas naujumų skandalas 
teoretiškai jau turėjo visai kito
kį ir visai naują pagrindą. Jis 
jau buvo priežastis juo vertai 
susidomėti. Tai nebebuvo eilinis 
naujas ir aiškus Naujos Mokyk
los. (tapybos mene) klausimas.

Taigi! Keletas Paryžiaus "už
sispyrėlių" su visai nauja pa
žiūra j meną ir visai nauja mo
raline jėga, nusprendė "išnaudo
ti" Edouard Monet "diskrimina
cija" (1863 m, parodos Jury at
metė Edouard Manėt "Dejeuner 
sur l’herbe"). Visų atmestųjų 
klausimas buvo atiduotas spręs
ti imperatoriui Napoleonui III, 
kuris leido atmestiesiems su
ruošti "Atmestųjų Parodą" (Sa- 
lon dės Refuse’s).

1863 m. yra svarbūs ne tuo, 
kad tais metais Edouard Manėt 
nutapė paveikslą "Dejeuner sur 
l’herbe", ar kad tas paveikslas 
buvo atmestas, ir ne tuo, kad ši 
data pasiliko istorijoje kaip im
presionizmo pradžios data, bet 
tuo, kad su impresionizmo krikš
tu, visai nežinant, pakrikštyta ir 
Naujoji Meno Mokykla (tapybos 
mene). Taip 1863, Lietuvos suki
limo metai, davė pasauliui naują 
ir reikšmingą kūdikj, -- keturių 
elementų tapybos mokyklą.

Preimpresionistai ir impresio
nistai (ypatingai), išėję tapyti tie
siog I gamtą pastebėjo, jog nėra 
gamtoje tų tamsių fonų... Nei tų

paveiksluose 
l’herbe" ir 
tos mokyklos

visai juodų, nei Visai baltų spal
vų. Yra šviesa, ir spalvų tonai 
priklauso nuo šviesos, -- nuo 
jos stiprumo laipsnio. Be to, yra 
oras - atmosfera. Šviesa, bėgda
ma dideliu greičiu, atsimuša J ją. 
Žmogaus akis mato ir junta oro 
virpėjimą. Ypač karštą dieną. Šis 
fenomenas privertė dailininkus 
ieškoti naujo būdo uždėti dažui 
ant drobės, taip kad jis "virpė
tų", kad gautųsi arčiau gamtoje 
matyto {spūdžio.

Atsirado divisionistinė (pon- 
tilistinė) teorija. Taip žmogaus 
protas, sąjungoje su akimi, nu
stato, kad tapybos mene egzis
tuoja ir ketvirtas elementas: Švie ■ 
sos ir spalvos tapatumas. Šviesa 
yra spalva ir, atvirkščiai, spal
va yra šviesa. Dar daugiau! Spal
va šalia spalvos (kaip ir pati švie
sa) atsispindi. Iš čia ir optinis 
spalvos virpėjimas. Senoji (tri
jų elementų) mokykla kaip sate
litą iššovusios raketos kūnas tu
rėjo atsipalaiduoti ir atsiskirti.

Kai kas mano -- prapulti ne
begrįžtamai...?

Edouard Manėt 
"Dejeuner sur 
"Olimpia" (1865), 
dar nėra. Šiedu E.M, paveikslai 
ir visa eilė prieš juos ir po jų 
dar sprendžiami pagal senosios 
(trijų elementų) mokyklos princi
pą. "Naujoviškumas”, kuris pa
piktino aukštąją visuomenę ir 
parodos Jury, buvo daugiau "ne
siskaitymo" su socialine klase 
reikalas...

Jeigu E. Manėt savo "Olim
pia" būtų nutapęs pagal visas pri 
imtas "geras manieras" ir dar 
nuogesnę, bet pagal žinomas mi
tologines pasakas, -- jis būtų bu
vęs ne tik priimtas j parodą, bet 
ir jo "Olimpia" išgirta o, reikia 
manyti, ir parduota. Tačiau, E, 
Manėt padarė savo Jaikui ir tra
dicijoms "neleistiną nusikalti
mą", Jis, vietoje legendarinės 
Olimpios, nutapė paprastą, jau
ną tų laikų moterj, kuri dar gu
li guolyje, o juodukė (tarnaitė) 
atneša (kurio tai garbintojo) di
deli gėlių bukietą. Ne vazoje,' o 
suvyniotą paprasčiausiai Į po
pierių: kas reiškia, kadtasbuke- 
tas buvo atneštas ar atsiųstas. 
Taigi.... E. Manėt prieš aukš
tąją visuomenę pasirodė esąs 
kaimietis... Apkalbinėjimui ir 
intrigoms užteko. Tegu prieš pu
sę šimtmečio Bauche "Dianos" 
buvo nuogesnės ir kur kas ma
lonesnėse pozose, bet jos buvo 
išgrobstomos dar dažams ne-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI

5th
5th
5th

1. STREGA — Liquer, Import. from Italy... .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

S5.75
$3.98

$1.19
$1.69
$ .69

spėjus nudžiūti. Jos buvo "Dia
nos”.

Žiūrint, gi, iš naujosios mo
kyklos principo — E. Manėt 
"Olimpia" dar negali būti nei 
tiltu tarp senosios ir naujosios 
mokyklų. Tik po metų kitų jo vė
lesni darbai, tapyti tiesiog gam
toje, jo garsioje studijoje ant 
jachtos, jau rodo dažną keturių 
elementų supratimą. Keturių ele
mentų mokyklos pirmaisiais 
meistrais reiktų skaityti: Sisely, 
Pissaro ir Cląude Monet. Iš jų 
išsivysto Suerat ir Signae. Čia 
pat, šalimais balansuojasi po- 
impresionistai: Cezanne, Van
Gogh, Gaugin ir de Taulouse. 
Pierre Bonnard ir E. Vuillard 
pritempia labai gražius keturis 
elementus, per naująjį impresio
nizmą, iki mūsų šimtmečio vidu
rio.

Fovistai, gamtos prastinime 
nuėję iki pat jos ribos, suskaldo 
impresionizmą J fovistus, ku-

bistus ir abstraktiątus. (Iš tų vi
sų šakų nė viena neatsisakojiuo 
4 elementų). Bet, dėl to suskili
mo yra daugiau kaltas Cezanne 
negu fovistai. Jis buvo pirma
sis pašaukęs dailininkus ieško
ti paprastumo (simplicite). Fo
vistai tik "pagerino" Cezanno iš
šauki: -- Eisime iki pat ribos 
gamtos suprastinime! Tai P. Ma- 
tisse 1900 m. mestas šūkis. Bet, 
šitai jau kita tema. Aanapus ribos 
jau yra abstraktas. Tik čia jau, 
taip pat, kita tema.

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖN F.SIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
* /2 /o DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAI, NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONi SAVINGS
& LOAN ASSN

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

■sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
6. ST. REMY BRAND. Import.

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

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

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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PRO LIETUVIŠKA LANGA 
PAŽVELGUS

1963 m. lapkričio mėn. Eltos biuletenio specialioji laida, skirta 
VLIK’o 20 metų sukakčiai paminėti, įsidėjo ir VLIK'o 1944 m. vasario 
16 d. deklaraciją. Tuo būdu buvo viešai paskelbtas dokumentas, apie 
kurį visuomenė ne kartą buvo girdėjusi, kuriuo ne kartą buvo remtasi 
mūsų politinių grupių ginčuose, bet kurio pagrindiniai ginčų objektai 
iki šiol buvo vengiami viešai minėti.

Politinių grupių .posėdžiuose, kad ir siekiant vieningos vadovy
bės, užtektinai atsiranda ginčytinų klausimų, neišplaukiančių nei iš 
deklaracijų, nei iš kitų esmingesnių aktų ar principų. Jų skelbimas 
ir iškėlimas viešumon tik dar kartą parodytų kaip tik principingumo 
stoką ir vaikymąsi pradžiamokslių aritmetikos. Vieno tik nėra ko 
slėpti, tai kaip tik to principingumo stokos kai kurių pasitarimų part
nerių eilėse. Bet -- visa tai yra užgožta paslapties skiaute. Mūsų vi
suomenė kurį laiką dar turės būti laikoma tos mūsų "parlamentari
nės sistemos" neužauga.

Neatsižvelgiant {tai, kai kurie principiniai klausimai iškyla sa
vaime, kad ir pakankamai nutolus nuo pasitarimų kambario rakto 
skylutės.

Taigi, grįžtame prie to, anot Eltos, istorinio dokumento teksto. 
Jo 3 ir 4 paragrafai skamba šitaip:

3. Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus ir toliau veikia 1938 m. Lie
tuvos Konstitucija, kol ji teisėtu keliu bus atitinkamai pakeista.

4. Respublikos Vyriausybė, laikui atėjus, bus sudaryta Vyriau
siajame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete koaliciniu pagrindu politinių 
grupių susitarimu.

Kad viskas būtų dar aiškiau, leiskime prabilti ir deklaracijos 
penktajam paragrafui:

Demokratinė Lietuvos Valstybės santvarka bus suderinta su pla
čiųjų tautos sluoksnių interesais ir bendromis pokario sąlygomis.

Taigi. VLIK'as sudarys vyriaušybę. Kad tauta nesibaimintų, pri
dedamas ir pažadas, kad "valstybės santvarka bus suderinta su pla
čiųjų tautos sluoksnių interesais".

Vyriausybės sudarymo prerogatyva, nežiūrint, kad ji paskelbta 
prieš 20 metų, dar ir šiandien VLIK’o sluoksniuose laikoma tąja pri
vilegija, be kurios jis nustotų buvęs "vadovaujančiu veiksniu".

Kovos pagrindiniu tikslu yra laimėjimas, -- savolaikuJAV Kon
grese pareiškė gen. Douglas MacArthur. Ir VLIK'as savo laiku buvo 
susibūręs kovai ir darbui, o ne vien savo statutams ir deklaracijoms 
ginti. Šiandien, tą klausimą viešai iškėlus, šalia veiklos momento 
kartu iškyla ir tie teisiniai bei konstituciniai principai, kuriuose ten
ka susirasti priderama vieta tremtyje atsidūrusių grupių atstovams. 
Kad tą vietą užėmus, pritinka išsiaiškinti, ar kovojama už teisę suda
ryti vyriausybę, ar yra ir kitų, šiuo metu kur kas aktualesnių darbui 
barų, tąja proga neužmirštant, kad ir krašte liko lietuvių su nemažes
nėmis vilitimis į išsilaisvinimą nuo komunistinio jungo ir su greites
nėmis priemonėmis perimti išlaisvinto krašto administraciją. Būtų 
naivu galvoti, kad krašte likusieji išsivadavimo momente lauktų ran
kas sudėję, kol VLIK’as teiksis savo konstitucines malones "suderin
ti su plačiųjų tautos sluoksnių interesais."

VLIK'o vieta ir jo uždaviniai bei jo teisiniai principai santykyje 
su krašte likusios tautos teisine galia kraštui išsivadavus ir yra prin
cipiniai momentai, kurie tenka išspręsti, kad suderinus tų grupių inte
resus, kurios nesiekia jau išeivijos gyvenime pirmoje eilėje užsitik
rinti sau kėdę ministerių kabinete. Yra grupių, siekiančių susikalbėti 
dėl darbo vykdymo ir to darbo apimties. Yra grupių, kurių laikrodis 
sustojo prieš 20 metų.

Artėja pavasaris.
Gal gi prasivers langas ir gegutė užkukuos... bent tame laikro

dyje. . (j.č.)

DIRVOS NOVELĖS KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

1964 m. kovo 31 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 

16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, praleidžiant vie
ną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų ilgesnė, kaip 50 ma
šinraščio puslapių, tačiau toleruojamos išimtys, atsižvelgiant į 
novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1964 metų kovo 
mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės Konkur
sas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai pri
valo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo voko, 
kuriame užlipinamas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde, 
adresu ir telefono numeriu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant 
jo bus pažymėta: nelaimėjus -- neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dplerių premija bus 
įteikta 1964 m. Dirvos pavasario šventėje. Konkurso skelbėjas 
turi teisę premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius ga
li premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos siu
žetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų autoriams 
arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui atskirai sutartomis 
sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir 
ką rekomenduoti spausdinti. Jos sudėtis ir vieta bus paskelbta 
Dirvoje vėliau.

Mecenatas -- SIMAS KAŠELIONIS

Korp! Neo-Lithuania metinės šventės Clevelande prezidiumas. Kalba fil. adv. Julius Smetona. Sėdi 
iš kairės: Sakalas, Augustinavičiūtė, centro valdybos atstovas Staniūnas, pirm. Stankevičius, Staške
vičius ir Varekojis. V. Pliodžinsko nuotrauka

IŠTIKIMYBĖ TAUTUS IDEALAMS
Adv. J. Smetonos kalba neolituanų šventėje Clevelande

Už keliolikos minučių jūs iš
gyvensite labai reikšmingą savo 
gyvenimo akimirksnį: jums bus 
uždėtos Neo-Lithuania spalvos, 
jūs prisieksite ištikimybę kor
poracijos idealams, priklaupę, 
pabučiuosite korporacijos vėlia
vą. To akimirksnio jūs neužmir
šite iki mirties.

Prieš trisdešimt dvejus metus 
aš sėdėjau jūsų vietoje. Nuo to 
laiko man daug sykių yra tekę 

čiomis sekate ir mano velionies 
tėvo, irgi Neo-Lithuania garbės 
nario , Antano Smetonos pavyz
džiu, kuris, būdamas Mintaujos 
gimnazijos aštuntoje klasėje, tu
rėjo drąsos atsisakyti kalbėti 
maldą rusiškai ir reikalavo, kad 
lietuviams po pamokų būtų leista 
melstis lietuviškai ( už šį nepa
klusnumą jis ir eilė kitų buvo pa
šalinti iš gimnazijos).

Kaip matote, drąsa ir ištiki-

Korp! Neo-Lithuania šventėje Clevelande pirm. V. Stankevičius, 
asistuojamas Varekojo, riša spalvas Živilei Mackevičiūtei. Šalia 
stovi naujai pakeltieji korporantai Šiaučiūnaitė ir Gulbinas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Korp! Neo - Lithuania šventė,- 
įvykusi sausio 11 dieną, Cleve
lande Šv. Jurgio parapijos salė
je, praėjo labai pakilioje nuotai
koje. Korporacijos eilės padidė
jo net aštuoniais nariais. Septy
nios juniorės ir vienas junioras 
gavo korporacijos spalvas ir tapo 
pilnateisiais korporacijos na
riais. E. Augustinavičiūtė, V. Ga- 
tautytė, B. Jociūtė, J. Karaliūtė, 
N. Kuncaitytė, Ž. Mackevičiūtė, 
A. šiaučiūnaitė ir R. Gulbinas

dalyvauti juniorų pakėlimo į se- 
niorus iškilmėse. Tad leiskite 
pasidalint mintimis, kurios šį 
iškilmingą momentą veržiasi į 
mano protą ir širdį.

"Jis buvo menkas karo vadas 
karo mokslo prasme, bet jis tu
rėjo tokių būdo ypatumų, kurių 
net patys didieji karo vadai ne
turi: jis nežinojo baimės ir buvo 
absoliučiai ištikimas savo drau
gams". Taip markizą de Lafa- 
yette, George Washingtono drau
gą ir vieną žymiausių Amerikos 
revoliucijos asmenybių, apibūdi
na istorikai.

Ar jūs pagalvojote, kad kiek
vienas jūsų aukščiau minimas 
Lafayette savybes jau nešioja sa
vo širdyse? Jūs gal to ir nežino
te, bet aš žinau. Juk ne vieno jū-

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUSTIPRĖJO DAR 8 NARIAIS

sų čia šią valandą nebūtų, jei 
jūs nejaustumėte ištikimybės ry
šio lietuvių tautai ir neturėtumė
te drąsos prisipažinti prie savo 
lietuviškos kilmės. Jūs neju
čiomis sekate savo garbės nario 
ir Lietuvos patriarcho, Jono Ba
sanavičiaus pavyzdžiu, kuris,di
delę savo gyvenimo dalį pragy
venęs toli už Lietuvos ribų, ne 
vienai akimirkai neužmiršo sa
vo bočių žemės šauksmo.

Jo įžanginis straipsnis, at
spausdintas 1883 metais pirma
me "Aušros" numeryje, persunk
tas tokia meile savo gimtajam 
kraštui, kad jį paskaitęs Vincas 
Kudirka pravirko, atsjribojo nuo 
lenkų, Į kuriuos nejučiomis buvo 
palinkęs, ir iki pat mirties mil
žino energija dirbo lietuvių tau
tos laisvės idealui. Akcentuodami 
savo lietuviškąją kilmę, jūs seka
te ir kito Neo-Lithuania garbės 
nario, Petro Vileišio, pėdomis, 
kuris tebūdamas vos dvylikos 
metų amžiaus berniukas, nepa
bijojo pasipriešinti savo sulenkė
jusių gimnazijos mokytojų skati
nimui savo pavardę pakeisti iš 
Vileišio į Vileiševič. Likdami iš
tikimi lietuvių kalbai, jūs neju- 

mybė savo tautai, yra sena Neo- 
Lithuania tradicija. Šie du žmo
gaus būdo savumai sudaro tas di
džiąsias dvasines vertybes, kurių 
taip trūksta moderniajam pasau
liui ir kurios yra taip reikalingos 
kovai dėl aukštesnių idealų ir 
Lietuvos laisvės.

Puoselėkite tas dvasines ver
tybes, kaip jas puoselėjo vienas 
jūsų vyresniųjų kolegų, kuris bū
damas nublokštas į Vokietiją, sep
tynis kartus vyko Į Lietuvą žinių 
iš pirmųjų šaltinių rinkti. Jam tai 
jau tikrai tinka posakis, kad "jis 
nežinojo baimės ir buvo absoliu
čiai ištikimas savo tautai". Še
šis sykius laimingai sugrįžęs į 
Vokietiją, septintą kartą iš Lie
tuvos jis jau nebegrįžo. Tebūna 
jam lengva Lietuvos žemelė!

Jūs, betgi, labai nusivihumė- 
te, jei už drąsą ir ištikimybę 
tautos idealui lauktumėte mate
rialinio atlyginimo: jūs jo nie
kuomet nesulauksite. Už šiųdva- 
sinių vertybių puoselėjimą jūsų 
atlyginimas tegali būti dvasinis, 
kudirkiškas. Jei ištesėsite iki ga
lo, jei išliksite ištikimi aukš
tiems Neo-Lithuania principams, 
jūs "nenueisite j kapą be likusio 
ženklo, kad žmonėmis buvę". Šio 
kudirkiško atlyginimo jaunieji Ko
legos ir Kolegės, Neo-Lithuania 
spalvų užsidėjimo akimirksnyje 
aš jums iš visos širdies linkiu.
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VISIEMS LIETUVIAMS 
DAILININKAMS

Lietuvių Am.. Menininkų klu
bas išsiuntinėjo visiems lietu
viams dailininkams gyvenan
tiems laisvame pasaulyje užklau
simo anketas, kuriose jie prašo
mi atsakyti ar dalyvaus 1863- 
1941-1950 m.m. sukilimui ir par
tizaninėms kovoms atžymėti me
no parodoje ir konkurse.

Parodoje gali dalyvauti visi 
menininkai. Kūriniai privalo bū
ti atsiųsti Čiurliono galerijos 
vardu iki kovo 31 d. imtinai.

Numatyta skirti trys premi
jos. Visi kūriniai atsiųsti J šį 
konkursą bus išstatyti meno pa
rodoje be jokios jury komisi
jos tikrinimo, Parodoje jau pasi
žadėjo dalyvauti dailininkas Pr. 
Gailius iš Paryžiaus, dail. A. 
Vaikšnoras iš Clevelando, skulpt. 
D, Buračas iš Baltimorės ir kt.

Visi dailininkai, norį dalyvau
ti šioje parodoje, prašomi iki 
sausio 25 d. pranešti ar jie da
lyvaus parodoje ir su kiek kū
rinių. Atsakymus siųsti šiuo 
adresu: ČIURLIONIOGALERUA, 
5620 So. Claremont Avė., Chi
cago, III., USA

Kūrinius siunčia ar pris
tato dailininkai savo lėšomis ir 
priemonėmis, gi grąžina juos 
Liet. Am. Menin. klubas savo 
lėšomis. Premijuoti darbai liks 
Čiurlionio galerijos nuosavybe 
ir Lietuvai atgavus laisvę, jie 
kaip tremtinių dovana bus pado
vanoti savo tėvų kraštui.

metus laiko buvo ruošiami kor
poracijos tėvūno R. Sakalo ir se
njorų metinės sueigos metu buvo 
pripažinta, kad jie pilnai pasi
ruošę priimti korporacijos spal
vas.

šv. Jurgio parapijos salė, iš
puošta šiai iškilmingai progai, 
prisipildė korporantais ir sve
čiais. Ta proga iš Chicagos at
vyko neperseniausiai persiorga
nizavęs Neo-Lithuania orkest
ras, kurio pradžia buvo Cleve-

landė, vadovaujamas korporanto 
Algio Modestavičiaus.

Iškilmingą sueigą atidarė Cle
velando skyriaus valdybos pirm. 
V. Stankevičius ir savo trumpoje 
atidarymo kalboje kvietė senuo
sius korporantus palaikyti glau
desnį ryšį su jaunaisiais. Centro 
valdybos atstovas, R. Staniūnas 
perdavė centro sveikinimus,linkė
damas ir toliau įtraukti darban 
tokių puikių korporantų. Iškilmin
gos sueigos prelegentas, gerai ži
nomas ne tik Clevelando, bet ir 
visos Amerikos lietuvių visuo
menei, adv. Julius Smetona pa
sakė kalbą, kurią talpiname at
skirai. Tėvūnas R. Sakalas atsi
sveikino su jumorais, priminda
mas, kad gavimas spalvų nereiš
kia, kad tikslas jau atsiektas, bet 
ragino ir toliau aktyviai dalyvau
ti korporacijos veikime. Naujųjų 
korporantų vardu už pasitikėjimą 
padėkojo R. Gulbinas, pabrėž
damas, kad korporacijos šūkis 
Pro Patria yra įrašytas jųjų šir
dyse.

Iškilmingai sueigai - aktui pa
sibaigus ir svečiams susėdus 
prie paruoštų stalų, pakilo scenos 
uždanga ir kol. Algis Modestavi- 
čius pristatė Clevelando visuo
menei Korp! Neo-Lithuania or
kestrą. Orkestras, nors ir nevi
sai pilname sąstate, ne tik kad 
išpildė visų viltis, bet ir nuste
bino mūsų jaunimo muzikiniais 
gabumais. Orkestrui grojant,be
veik visos sėdimos vietos prie 
stalų liko tuščios ir kas nespėjo 
įsijungti J šokančių tarpą, jautė
si, kaip visų paliktas našlaitis.

Korp! Neo-Lithuania parengi
mai pritraukia daug studentijos, 
kurios nuotaika užsikrečia ir vy
resnieji svečiai. Taip ir šį kartą 
-- ar šokant, ar dainuojant, visi 
jautėsi esą vienoje šeimoje.

Dvi clevelandiečių šeimos kurios nariai priklauso neolituanų korporacijai. Stovi iš kairės Andrius 
Mackevičius su dukterimis Živile, Dalia ir Rūta. Eglė ir Birutė Augustinavičiūtės su Aldona Augusti- 
navičiene v- Pliodžinsko nuotrauka
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POETĄ FAUSTĄ KIRŠĄ AMŽINYBĖN PALYPĖJUS
Kaip visas laisvasis lietuviš

kasis pasaulis jau žino, o žinia 
pasiekė ir pavergtąją tėvynę — 
mirė poetas Faustas Kirša.

Ši liūdna žinia žaibo greitu
mu, jo bičiulių rašytojų ir poe
tų dėka, aplėkė visas JAV. Am
žina atilsi Faustas amžinai iš 
mūsų pasitraukė š.m. sausio 
mėn. ankstyvą sekmadienio rytą. 
Niekam nebeteko su juo paskuti
niąją jo gyvenimo minutę pakal
bėti ar bent išgirsti jo balsą. 
Ligoninėn nuskubėjęs poetas An
tanas Gustaitis jau jo gyvo nebe
rado.

Visas Bostonas apsigaubė ge
dulo skraiste ir ėmė ruoštis lai
dotuvėm.

Sausio 7 d. 7 vai. 30 min. pra
dėta paskutinioji, draugų ir gau
sios Bostono lietuviškosios vi
suomenės, Faustui Kiršai suruoš
toji, nepaprastai iškilminga pas
kutinė kelionė.

Šermenys pradėti Lubino lai
dojimo įstaigoje - koplyčioje. 
Bostone. Vietos lietuviškosios 
parapijos kun. Klimas, paskutinĮ 
kartą atkalbėjo rožančių drauge 
su gausiai susirinkusiais šerme
nų dalyviais.

Po to komp. muz. J. Kačinskas 
pagrojo {vadinę visų tolimesnių 
ceremonijų sonatą. Iz. Vosiliūnas 
smuiku grojo Bacho sonatos iš
traukas smuikui, visą laiką ga"r- 
bės sargyboje stovint skautams, 
studentams, rašytojams, poe
tams, dailininkams, profesiona
lams, visuomenininkams, orga
nizacijų atstovams, Fausto Kir- 
Šos bičiuliams ir draugams.

Visa eilė kalbėtojų, atsisvei
kindami su poetu pabrėžė jo ne
paprastą darbštumą, jo talentą ir 
ypač jo meilę žmogui, (kvepiant 
meilę pavergtai tėvynei, paverg
tam broliui ir sesei, meilę ir su
siklausymą savųjų tarpe, pagrin
džiant ją pasiaukojančia valia, 
noru, protu ir estetika.

Šermenų ceremonijų pradžio
je vadovas A. Gustaitis perskai
tė Lietuvos atstovo prie JAV 
užuojautą lietuvių tautai ir vi
sai tremtinių bendruomenei ir 
ypač Lietuvių rašytojų draugi
jai. Toliau žod| tarė Bostono bend 
ruomenės atstovas, konsulas Šal
na, poetas kun. Tėvas Andriekus 
-- žurnalo Aidai ir Darbininko 
vardu, rašytojas poetas kun. St. 
Yla -- ateitininkų vardu, Latvių 
bendruomenės atstovė, Zarasiš- 
kių varduagr.ButkysišNewYor- 
ko, Vilniečių vardu — inž. Gali
nis, Skautų atstovas, dailininkų 
vardu dail. Vikt. Vizgirda ir kt. 
Išsamų šermenims skirtą žodi 
tarė poetas Stasys Santvaras -- 
Lietuvių rašytojų vardu.

Po to Parapijos choras vado
vaujamas muz. J. Kačinsko pa
giedojo Gruodžio Tėve Mūsų, 
lotynišką giesmę ir Marija, Ma
rija.

Tuo pirmoji šermenų diena 
buvo baigta. Visi skirstėsi namo 
palikę poetą Faustą Kiršą tylu
tėli ir, lyg sniegą, išbalus}, pa
sipuošus} jam suteiktais orde- 
nais, rožančiumi, skęstant} šer
menų gėlėse ir vainikuose.

Rytojaus dieną poetas Faustas 
Kirša rašytojų ir poetų išneša
mas iš Lubino koplyčios ir lydi
mas apie keturios dešimt auto
mobilių, apie devintą valandą, ke- Ona Račkienė, d r. Kazys Laba- 
liauja j parapijos bažnyčią, pas
kutini kartą ir jos aplankyti. Čia 
jį pasitinka kunigų lydimas pa
rapijos klebonas prelatas kun. 
Virmauskas. Jis atnašauja ir iš
kilmingąsias gedulingas mišias,

SLA 75 kuopa Los Angeles 
mieste Įsteigta 1905 metais, kai

METINIS PARENGIMAS SU 
VAIDINIMU

SLA 75 KUOPOS VEIKLA

pasako trumpą pamokslėli, pri
statydamas poetą Faustą Kiršą 
Bostono visuomenei, kaip poetą, 
rašytoją, parapijonj ir uolų kata
liką, popiežių Jono XXIII ir Po
vilo VI idealų vykdytoją ir kvie
tėją vienybėn, artimo meilei ir 
tikrajam žmogiškumui. Bažnyti
nėje ceremonijoje dalyvavo ir

mūsų didįjį poetą gražiame smė
lio kalnelyje ir šalia naujo kapo, 
jaunam belapiui klevui -- amži
nąją garbės sargybą einant. 

Tenka pabrėžti nepaprastai gra. 
žias bostoniškių suruoštas laido
tuves, kurioms vadovavo komite
tas su J. Kapočium priešakyje. 
Tenka pastebėti ir Lubino lai

du vėlionies draugai poetai -- ra- dojimo įstaigos gražų patarna- 
šytojai: kun. prof. St. Yla ir tė
vas kun. L. Andriekus.

Solo rhišių metu, giedojo sol. 
Povilavičius Č. Sasnausko Maldą 
ir lotyniškai Panūs Angelikus. 
Jo sultingas bosas iškilmingoms 
šv. gedulo mišioms labai tiko.

Kapuose po trumpų apeigų,ku
rioms vadovavo prelatas kun. Bal
čiūnas, svečias iš Romos,daly
vaujant būriui kunigų, ir jautraus 
žodžio tarto poeto St. Santvaro, 
šermenų komiteto pirmininko J. 
ir šermenų komiteto pirmininko 
J. Kapočiaus -- nuskambėjusLie- nety- 
tuvos himno žodžiams palikome Jonas Rūtenis

V. V ne I.. Ali LŪS Z

šernu Lheūasus
De Aa. Aėke DOye

iEDITIOAS^ A/HM SILWE

Prancūzijoje Andre Sjlvaire leidykla, 20 rue Domat, Paris 5, 
liuksusiniai išleido mūšy mirusio poeto O.V. de L. Milosz knygą 
CONTES LITHUANIENS DE MA MERE L'OYE, kurios aplanką pie
šė Paryžiuje gyvenąs skulptorius Antanas Mončys. Knygoje yra 13 
lietuviškų pasakų, kaip Sigutė, Eglė žalčių karalienė, Alvytė ir kt.

L'cr 
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LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS

Sausio 12 d. Tautiniuose namuo
se SLA 75 kuopos narių susirin
kime kuopos vadovavimą perėmė 
nauja valdyba: pirm, Algirdas Al
bertas Boreišis, vicep. Leonas 
Jasiukonis, sekr. Adelė Nausė
dienė, ižd. Feliksas Collins, iždo 
globėjos Marijona Aftukienė ir 
Isabelė Simokienė, fin. sekr. Ka
zys Januta, organizatorius Pet
ras Žilinskas, daktaras kvotėjas 
Dr. W. Grasska.

Naujus Metus kuopa pradėjo tu
rėdama 253 narius. Per 1963 m, 
mirė šie nariai: Juozas Bulota, 

nas, Kazys Lukšys. Naujai {kuo
pą {stojo bei iš kitur persikėlė 
16 narių.

SLA centro mokesčių surinkta 
<$5086,83. Iš SLA centro pomirti
nėmis, pašalpomis ir kitomis au-

vimą.
Į laidotuves, be pačių bosto- 

niškių, kurių per abi dienas rei
kia skaityti atvyko visi, buvo daug 
ir iš apylinkių ir artimesnių Bos. 
tonui vietovių.

Visos apeigos buvo fotogra
fuojamos, filmuojamos ir Ame
rikos Balso Įrašomos į juostas.

Tariant paskutinĮ sudiev, te
būnie Tau, poete Faustai KirŠa, 
lengva svetingos šalies žemė, 
kol vėliavom, iškeltom plazdant 
tu atgulsi savo šalies Rasų Kal

komis gauta $2758.76. Kitos kuo
pos sąskaitos siekia $1659.15, Vi
so kuopos kasos apyvarta, pagal 
finansų sekretoriaus knygas, per 
metus buvo $9504.74.

Parengimų 1963 m. kuopa su
rengė: du vaidinimus ir pikniką. 
Iš parengimų pelno 100 dolerių pa
skirta Tautiniams namams, įsto
jant | juos dalininku; paskolinta 
25 doleriai namų remontui pasko
los; paaukota 10 dolerių tautinių 
šokėjų ansambliui; 50 dol. pa
aukota Amerikos Lietuvių Tary
bai.

Sausio 12 d. susirinkimas nuta
rė paskirti 25 dolerius Lietuvių 
Komitetui Pasaulinei Parodai 
New Yorke.

1964 m. sausio 17 d

ŽIEMĄ PAJORYJE...

Ona Naudžiuvienė

Ema Dovydaitienė

Augutė Dūdienėnė

Giedra Gustaitė

Dalia Mackialienė

* JANINA IR GEDIMINAS 
RUKŠĖNAI, neseniai atsikėlę 
gyventi iš Montrealio, sausio 12 
d. dalyvavo SLA 75 kuopos su
sirinkime.

čia lietuvių dar negausus būrelis ‘ 
gyveno. Per tą laiką kuopa yra 
savo lėšomis rėmusi Amerikos ir 
Lietuvos lietuvių kultūrinius rei
kalus. Surengusi daug Jvairiųmi- 
nėjimų, koncertų ir paskaitų.

Šiemet sausio 25 d. kuopa ren
gia metinĮ vakarą su vaidinimo 
programa. Dramos Sambūrio 
moterys vaidina vieno veiksmo 
komediją "Pasaulis be vyrų". Re
žisuoja Dalila Mackialienė. De
koracijas paruošė Algis Žaliū- 
nas. Režisūros darbe padeda Vla
das Gilys ir Kazys Sakys. Scena
rijus Balys Mackiala. Vaidinto
jos: Ema Dovydaitienė, Agutė Dū- 
dienė, Giedra Gustaitė, Dalila 
Mackialienė, Ona Naudžiuvienė, 
Jonė Pėterienė, Danutė Vebeliū- 
naitė.

Vyt. Maželio nuotrauka

Jonė Pėterienė

* ALGIRDAS BOREIŠIS, SLA 
75 kuopos pirmininkas, išrinktas 
kuopai atstovauti Tautinių na
mų bendrovėje.

*' JUOZAS MASONAS po ope
racijos gydosi savo namuose, 
Pasadena, Calif.

♦ KLEOFAS JURGELIONIS, 
rašytojas ir poetas, buvęs SLA 
Tėvynės bei kitų laikraščių re
daktorius mirė gruodžio 24 d. 
Riverside, Calif. Laidotuvėse da 
lyvavo būrys SLA narių ir los- 
angeliškių rašytojų. Susivieniji
mo vardu laidotuvių koplyčioj 
su Kleofu Jurgelioniu atsisvei
kinant kalbėjo Marijona Aftukie- 
nė, o rašytoja Petronėlė Orin- 
taitė perskaitė mirusiojo poeto 
eilėrašt}. Dr. P. Lumons kalbė
jo senosios išeivijos vardu. Ra
šytojų draugijos vardu atsisvei
kino 
Alė

Bernardas Brazdžionis ir
Rūta,

LOS ANGELES, CALIF -

Danutė Vebeliūnaitė

Vaidinimo pradžia 3 vai. 30 
min. popiet, šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Po vaidinimo šo
kiai ; valgiai ir baras. Pietūs pa
rapijos svetainėje duodami nuo 
12 vai. Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti.-

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
vadovybė ruošia kongresmano 
Glenard P. Lipscomb (R. - Ca
lif.), rezoliucijų Lietuvos laisvi
nimo reikalu pradininko, viešą ir 
iškilmingą pagerbimą, kuris 
Įvyks 1964 metų vasario mėn. 15 
d., šeštadieni, 7 vai. vakare, 
puošniame Sheraton - West vieš
butyje (Regency salėje), 2965 
Vilshire Blvd., Los Angeles mies
te. Be kongresmano Glen Lips
comb, šio iškilmingo pagerbimo 
pietuose dalyvaus eilė kitų žymių 
ir {takingų amerikiečių. Iškilmin
guose pietuose ir pagerbime 
galės dalyvauti visi, kurie tik 
norės.

Sis kongresmano Glen. Lips
comb pagerbimas Įvyks Vasario 
16-sios minėjimo išvakarėse. 
Los Angeles mieste įvykstančia- 
me minėjime (vasario 16 d.) pa
grindiniu kalbėtoju bus prof. dr. 
Pranas Padalis, kuris taip pat 
dalyvaus kongresmano Glen Lips 
comb pagerbime ir tais žodį.

Bilietus į šiuos iškimingus pie
tus ir pagerbimą galima užsisa
kyti, rašant: Rezoliucijoms Rem
ti Komitetas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, California, 
90007. Bilieto kaina vienam as
meniui $7.00. Bilietus galima 
taip pat įsigyti, kreipiantis į bet 
kurį Rezoliucijoms Remti Komi
teto vadovybės narį.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių jmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Coinnierce 

Cosmos Pa re ei Express Corp 
3212 So. Halstcd St., Chicago, 111., 60608 

Tel. CA 5-1861 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2139 W. 69 St., Chicago III.. 60629 

Tcl. WA 5-2737 ir 225-1861
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius, patikrinkite mūsų kainas, 
įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.
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Prezidentas A. Smetona tremtyje
1940 m. birželio 15 d., po Krem

liaus ultimatumo, prezidentūroje 
vėl buvo susirinkę beveik visi mi- 
nisteriai, nors jokio posėdžio ne
buvo. Didžiojoje salėje ir ma
žame salione vaikščiojo, kalbė
josi, tarėsi. Visi buvo labai su
sirūpinę. Bet labiausiai susirū
pinęs buvo pats Respublikos Pre
zidentas A. Smetona. Jis atrodė 
išvargęs. Labai daug rūkė. Pre
zidentas atrodė ne tik suvargęs 
ir susirūpinęs, bet ir labai pri
slėgtas. Galima suprasti ką tu
rėjo pergyventi tas didelis Lie
tuvių Tautos patriotas. Be visus 
lietuvius slegiančio skausmo, j{ 
dar turėjo slėgti ir valstybinės 
atsakomybės našta...

Besikalbant buvo atneštas nau
jas Urbšio pranešimas iš Mask
vos, kad tą pačią dieną Kauno 
aerodrome lėktuvu nutūpsiąs 
nepaprastas Kremliaus įgalio
tinis Dekanazovas, su kuriuo tek
sią derėtis dėl naujosios Lietu
vos vyriausybės sudarymo. Su
žinojęs Sovietų ultimatumo Lie
tuvos vyriausybei sąlygas, Pre
zidentas Smetona jautėsi, jog jis 
negaus vykdyti savo konstituci
nių pareigų. Jis bijojd, kad bol
ševikai išnaudos jo buvimą pa
teisinti savo kėslams Lietuvo
je. Jis buvp įsitikinęs, kad ge
riausioji išeitis -- išvykti { už
sieni ir ten tęsti kovą prieš 
Sovietų Sąjungos okupaciją.

Apie 3 valandą atskubėjo ad
jutantas ir susijaudinęs prane
šė, kad Ukmergės plentu iš Gai- 
žūnų poligono artėja Į Kauną ru
sų tankai. Ta staigmena patvir
tino Prezidento nusistatymą vyk
ti užsienin. Ministeris pirminin
kas Antanas Merkys turėjo perim
ti valstybės vadovavimą, nors 
faktinai Smetona jau buvo pri
ėmęs jo atsistatydinimą. Sme
tona pasirašė atitinkamą doku
mentą, pasiremiant Konstituci
jos 71 straipsniu. Dokumentą taip 
pat pasirašė Merkys, kaip mi
nisteris pirmininkas, ir birželio 
16 d. jj paskelbė "Vyriausybės 
Žiniose".

Pavakary Prezidentas Smeto
na, sykiu su šeima ir keliais 
aukštais valdininkais išvažiavo iš 
Kauno automobiliais ir pasuko 
Vokietijos pas ienio link. Kai Pre. 
zidento grupė pasiekė valstybės 
sieną, pasienio policijos punktai 
buvo gavę nurodymą sulaikyti 
pabėgėlius. Tačiau pasienio po
licijos kpt. V. Tiknys paskambi
no Į Karaliaučių ir paprašė lei
dimo Respublikos Prezidento gru
pę praleisti per sieną. Po dviejų 
vdlandų buvo gautas sutikimas 
praleisti pabėgėlius. Birželio 16 
d., brėkštant, Smetonos grupė 
peržengė sieną. Gestapas tuojau 
juos internavo ir sekančią dieną 
nuvežė f Karaliaučių.

Smetonos išvykimas sudarė

ALGIRDAS BUDRECKIS

netikėtą teisišką problemą bol
ševikams. Sovietų įgaliotinis De
kanazovas, kuris Kaunan atskri
do birželio 15 d. po pietų, nega
lėjo priversti Prezidento pasi
rašyti dokumentus, kurie patei
sintų, pagal Lietuvos konstituci
ją, bolševikų primestus pakeiti
mus Lietuvoje. Dabar Dekanazo
vas negalėjo priversti Smetonos 

Pręzideritas Antanas Smetona z 1943 m. lankantis Elizabethe,su Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios klebonu kun. Simonaičiu.

atsistatydinti ir užleisti vietą 
Maskvos pataikūnui J. Paleckiui.

Kas būtų atsitikę jei Smetona 
būtų pasilikęs Lietuvoje?Tikriau- 
siai jo likimas būtų buvęs toks 
pat, kokio sulaukė Estijos ir Lat
vijos prezidentai. Tuoj pat po bol
ševikų antplūdžio Estijos prezi
dentas Paets ir Latvijos pre
zidentas Ulmanis buvo ištremti 
{ Sovietiją. Net ir čia bolševi
kai negalėjo apsieiti be šunybių. 
Sovietų ministeris Rygoje paklau
sė Ulmanio, kur jis pageidautų 
būti ištremtas: Sovietų Sąjungon 
arba Vakaruosna. Nors Ulmanis 
pasirinko Šveicariją, jisai buvo 
išgabentas l Sovietiją.

Pašnekesy su prof. V. Krėve, 
Dekanazovas nusiskundė, kad ji

sai ne tik nustebintas, bet ir gi
liai {žeistas Smetonos elgesiu. 
Girdi, jis negalėjęs suprasti pa
sitikėjimo Sovietų Sąjungai sto
kos. Niekas Maskvoje to netikė
jęs, nes, girdi, Sovietų vyriau
sybė davusi žod{, jog ji nenorin
ti grasinti Lietuvos nepriklauso
mybei, ir ji nenorinti kištis J vi
daus reikalus.

Peržiūrėjęa.padėt], Dekanazo
vas rado ją teisiškai neprimes
tiną, būtent: A. Smetona savo 

veiksmu panaikino teisę kam nors 
eiti Respublikos Prezidento pa
reigas. Dekanozovas turėjo su
formuluoti Eltos komunikatą,ku
riame pareiškiama, kad, {vertin
dama dabartines sąlygas, Lie
tuvoj vyriausybė skaito Smeto
nos išbėgimą kaipo atsistatydi
nimą. Einant Lietuvos konstituci
jos 72 straipsniu, esamas minis
teris pirmininkas vykdysiąs Res
publikos Prezidento pareigas.

šio "dokumento" teisėtumas 
abejotinas. Pirma, komunikatas 
buvo paskelbtas laikraščiuose, o 
ne "Vyriausybės Žiniose", kaip 
{statymų reikalaujama. Antra, mi
nisterių 'kabinetas nebuvo nu
sprendęs, kad Smetonos išvyki
mas skaitomas atsistatydinimu.

Komunikato autoritetas neaiš
kus. Trečia, Prezidento paskir
tas ministerių kabinetas neturė
jo teisės pašalinti tautos atstovų 
išrinkto prezidento. Ketvirta, ne-
buvo pagrindo skelbti, kad Smeto
na negrjš iš užsienio ir nevyk
dys pareigų. Krašte nebuvo įvy
kusi revoliucija, kuri sudarytų 
naują teisinę situaciją. Sovietų 
vyriausybės agentų ir bolševikų 
pakalikų veiksmai nesudarė tarp
tautinės teisės atžvilgiu revo
liucinės padėties.

Be to, komunikatas išvardino 
teises, kurių Respublikos Pre
zidento pavaduotojas neturėjo au
toriteto pasisavinti, nes Respu
blikos Prezidento pavaduotojo 
galios buvo Lietuvos konstitu
cijos 71 straipsnio ribotos. 71- 
mas straipsnis nustatė sekančią 
kompetenciją:

-- Respublikos Prezidentui ser
gant arba esant užsienyje, j{pa
vaduoja Ministeris Pirmininkas. 
Pavaduodamas Ministeris Pir
mininkas atlieka už Respublikos 
Prezidentą jo galios veiksmus.

Turinys aiškiai nurodo, kad 
Respublikos Prezidento pavaduo
tojas tik gali atlikti Respublikos 
Prezidento paprastas pareigas, 
jei pastarasis sergąs ar esąs už
sieny. Neabejotina, kad Prezi
dentas Smetona neperdavė pava
duotojui Ant. Meriui autoriteto 
nuolat eiti jo pareigas.

Birželio 22 d. Berlynas pra
nešė Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos vyriausybėms apie Smeto
nos internavimą. Tačiau jokia 
ekstradicinė byla nebuvo iškel
ta. Bolševikai ėmė puldinėti Sme
tonos asmenį Liepos 18 d. jie 
Smetoną apkaltina valstybės ban
ko turto išvežimu. Vidaus reika
lų ministerija liepos 25 d. pa
skelbė, kad Smetonos ir 46 ki
tų pabėgėlių nuosavybės bus kon
fiskuojamos, jei jie nesugrfšią 
Lietuvon keturių savaičių bėgy
je.

Vokiečiai leido Smetonai su 
šeima persikelti l Berlyną. Gy
vendamas netoli Augenburgo lie
pos mėn. Smetona pradėjo rašyti 
savo atsiminimus -- "Lietuva 
prieš mirštamą pavojų".

Smetona norėjo kiek galima il- 
giau pasilikti Europoje, arčiau 
Lietuvos, bet kadangi jo buvimas 
Vokietijoje grasino komplikuoti 
sovietų - nacių santykius, nedrau
giška vokiečių vyriausybė pri
vertė j{ greičiau iš Vokietijos iš
vykti. Smetona gavo diplomatinę 
vizą rugsėjo 16 d. važiuoti Švei
carijon. 1940 m. rugsėjo 19d. kar
tu su žentu, kapt. Aloyzu Valiušiu 
išvyko l Berną. Žmona ir duktė 
pasiliko Berlyne, nes dukters 
sveikata neleido keliauti.

Berne Smetona parašė atsimi
nimų pluoštą -- "Nuo Mozūrų 
ežerų ligi Šveicarijos". Būdamas 
Šveicarijoje Smetona pagalvojo, 
kad jis geriau galėtų tęsti Lietu
vos nepriklausomybės kovą at
vykęs {Ameriką. Pagal planą Sme
tona numatė išplaukti {Pietų Ame.

riką ir iš ten, gavęs leidimą, 
{važiuoti J JAV. 1941 m. vasario 
14 d. Smetonos šeima atplaukė { 
Rio de Janeiro Brazilijoje.

1941 m. kovo 10 d. Smetona at
plaukė J New Yorką. Jis tuojau 
pradėjo Lietuvos vadavimo akci
ją, važinėdamas po Ameriką, lan
kydamas lietuviųkolonijas. Balan
džio 1 d. Washingtone jis vizi
tavo JAV valstybės sekretorių 
Sumner Welles; balandžio 18 d. 
lydimą Lietuvos pasiuntinio P. 
Zadeikio, Smetoną priėmė priva
čioje audiencijoje JAV Preziden
tas Franklinas D. Rooseveltas. 
Smetona pareiškė padėką Roose- 
veltui už JAV valdžios nusista
tymą prieš tautų prievartavimą 
ir už Lietuvos okupacijos nepri
pažinimą.

1941 m. gegužės 4 d. Chicagos 
burmistras EduardasKellyiškil
mingai priėmė Lietuvos Prezi
dentą, pareikšdamas:

-- To President Smetona we 
offer the solemn pledge of'our 
continuing resistance to the op- 
pression that snatched liberty 
from Lithuania...

Smetona aplankė visas dides
nes lietuvių kolonijas: New Yor
ką, Newarką, Elizabethą, Phila- 
delphiją, Baltimorę, Pittsburghą 
Detroitą, Clevelandą ir t.t. Vi
sur jis ragino Amerikos lietuvius 
stoti Į Lietuvos vadavimo darbą.

Smetona buvo numatęs įsikurti 
VVashingtone, Lietuvos pasiunti
nybės rūmuose. Tačiautampasi
priešino Žadeikis. Smetona rado 
prieglobstj J. Bachuno Tabor 
Farmoje.

ŠALČIO PAPUOŠIMAI... Alg. Kezio, S.J., nuotrauka

VIRŠUJE: Prezidentas Antanas 
Smetona, atvykęs t Ameriką, buvo 
iškilmingai priimtas Chicagos 
lietuvių.

Ilgainiui, 1942 m. gegužės mėn. 
Smetona apsigyveno pas sflnųju- 
lių. Jis ir čia energingai ėmėsi 
lietuviško veikimo. Jis rašėspau 
doje, buvo pradėjęs rašyti dideli 
veikalą apie Lietuvos sienas "Li
thuania propria". Taipogi, jis ke
tino rašyti pilnesnius savo atsi
minimus.

Jis dažnai sakydavo prakalbas, 
kuriose ragino Vakarus panaikin
ti agresiją Europoje, užklupusią 
Lietuvą. Jis buvo Atlanto Char- 
tos tvirtas šalininkas. 1943 vasa
rio 16 d. proga Chicagoje jis pa
brėžė, kad AtlantoCharta reiškia 
tautom, ypač mažom .ką Magna 
Charta reiškia anglams arba ką 
Žmogaus teisiųdeklaracija pran
cūzams.

Tačiau ne visuose Amerikos 
lietuviuose jo veikimas rado pri
tarimo, ne visi norėjo kartu su 
juo dirbti Lietuvos išlaisvinimo 
darbą. Pritartą Smetonos idė
joms lietuviai sukūrė Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą, su kuria Smeto 
na ir dirbo iki pat savo mirties.

Smetona, kaip Lietuvos Res
publikos Prezidentas tremty, dar 
galėjo daug padėti Lietuvos iš
laisvinimui po karo, tačiau liki
mas kitaip nulėmė. 1944 m. sausio 
9 d. sulaukęs, 69 metų amžiaus,. 
Smetona mirė. Oficialiai buvo nu
statyta, kad jo mirtiespriežasti-

(Nukelta Į 6 psl.)
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Praėjusiais metais gruodžio 7 d. Neries klubo Šachmatų sekcija 
Chicagoje buvo suruošusi žaibo turnyrą, kur Illinois meisteris Povi
las Tautvaišas davė simultaną. Z. Degučio nuotrauka

SVARBESN1 1963 MUSU 
ŠACHMATŲ ĮVYKIAI MEBK1S
Apžvelgdami gana gyvą lietu- II. Vyties komandai buvo įteik-

vių šachmatininkų mėtų veiklą, 
matysime jog ya pelnyta nema
ža garbės lietuvio vardui Įvai
riose šalyse.

FIDEs tarptautinių meisterių 
sąraše du lietuviai: vilnietis Vla
das Mikėnas, žymimas — Sovie
tų Sąjunga ir Povilas Vaitonis — 
Kanada.

Pasaulio koresp. p-bių baig
mėje, kurioje rungiasi 13 atrink
tųjų, be pralaimėjimo eina Roma
nas Arlauskas, P. Australija, su 
4 1/2:1 1/2 tš., priešaky Sovie
tų čempiono Borisenko (5:3). Ar
lauskas Įveikė Coolen, Belgija, 
Salm, Australija ir didmeisterĮ 
Landųuist, Švedija. Su dr. Ber- 
graser, Prancūzija, Nyman, Šve
dija ir Borisenko, Sov. sužaidė 
lygiomis. Arlauskas jau išpildė 
normą tarptautinio meisterio 
vardui gauti. Jei jis nepablogins 
padėties likusiose 6 partijose, 
liks su viltimi pasiekti didmeis- 
terio normą!

Adelaidės tarpklubinėse, vie
tos Vytis metų pabaigoje patei
kė malonią žinią, Vytis — Ade
laidės čempionas! Lentelė tokia:
1. Vytis 42 1/2 2. Norvvood 38 
3. Caissa 36 4. Matisons (lat
vių) 34 1/2 tš., toliau Universi
teto I, Adelaidės ir universiteto

Prezidentas
A. Smetona...

(Atkelta iš 5 psl.)
mi buvo užtroškimas dujomis,ki
lus gyvename name gaisrui.

Smetonos netikėta mirtis su
jaudino lietuvius visur, net pa
vergtoji Lietuva sužinojo apie tai. 
Sausio 11 d. Lietuvos ministeris 
Washingtone P. Žadeikis kreipė
si Į JAV Valstybės Departamen
tą gauti leidimą palaidoti Smeto
ną Arlingtono kapinėse iki karo 
pabaigos. Lietuvos pasiuntinybė 
negavo pozityvaus atsakymo.

Antano Smetonos testamentu 
galime skaityti šiuos jo žodžius, 
kuriuos jis pasakė 1944 sausio 2 
d. atvykusiems jĮ su naujais me
tais pasveikinti lietuviams: "Rei
kia eiti visokiais keliais prie 
vieno tikslo -- kad Lietuvai bū
tų iškovota nepriklausomybė. 
Nereikia nuleisti rankų, jeigu 
nesutelpama Į vieną organizaci
ją."

Apie Smetoną buvo parašyta 
daug panegirikų ir kritikos. Tai 
nenuostabu, nes per šio amžiaus 
pirmus 40 metų Smetonos asmeny 
bė buvo susijusi su visais svar
biais Lietuvos Įvykiais. Kas be- 
būtų^galbūt teisingiausias ir ob
jektyviausias Smetonos asmeny
bės Įvertinimas buvo amerikono 
t.y. Clevelando "Plain Dealer" 
redaktoriaus žodžiai, kurie pa
sirodė 1944 m. sausio 10 d. edi- 
toriale:

"Antanas Smetona buvo didelis 
žmogus, ne todėl, kad jo šalis 
buvo didelė — ji buvo labai ma
ža. Smetona buvo didelis dėka 
savo charakterio. Jis sugebėjo 
vadovauti valstybei ir po to, 
bėdoje atsidūręs, mokėjo gyven
ti mažame bute Clevelando ša
lutinėje gatvėje, draugaudamas 
su visais. Tiktai didelis žmo
gus tai galėjo padaryti. Jis bu
vo didelis, nes jo vienintelė aist
ra buvo pagelbėti savo žmonėms 
ir paaukštinti -laisvės siekimą 
pasaulyje. Jis buvo didelis todėl, 
kad jis buvo ištikimas sava ide
alams." 

tas "Geo Chinley Shield , skir
tas Pietų Australijos komandi
niam nugalėtojui. Skydą Įteikė 
generolas R. N. L, Hopkins. Tai
gi Vytis, Adelaidės ir PietųAus- 
tralijos meisteris!

Vyties šachmatininkams vado
vauja P. Lukošiūnas, II koman
dos kap. inž. M, Pocius, III — 
R. Umberis.

Vyties II užėmė B kl. var
žybose ketvirtą vietą iš 13 ko
mandų. Vyties III -- trečią 
vietą C klasėje iš 16 komandų, 
be pralaimėjimo. 1. Victoria 
53 1/2 2. P. B. D. 53 3. Vy
tis 52 1/2 tš.

JAV. čikagietis Povilas Taut
vaišas Illinois p-bes sukoręs 7-1 
tš. (98 dalyviai, 12 meisterių!). 
Šeštą kartą Tautvaišas pasipuo
šė Illinois titulu. Vasaros metu 
Povilas laimėjo Fox Valley tur
nyrą, Aurora, III., sukoręs 5:0 
tš. Kiti čikagiečiai Viktoras Pal- 
čiauskas ir Kazys Jankauskas 
pasižymėjo JAV atvirosep-bėse. 
Pirmasis dalinosi penktą vietą 
ir antrasis dešimtą iš 266 daly
vių! šiose pirmenybėse dalyva
vo 8 čikagiečiai. Gražu!

Kazys Škėma iš Detroito, Mich. 
su d r. P. Poschel pasidalino ant
rą vietą Motor City p-bėse, De
troite.

Gediminas Šveikauskas baigė 
antruoju Bostono p-bėse, Įvei
kęs žymiausią N. Anglijos meis
teri John Curdo.

Dr. Algirdas Nasvytis Cleve
lande laimėjo USCF "Ratingo" 
turnyrą surinkęs 12 l/2:l/2 tš! 
Kitam Clevelando (Helmsmemo- 
rial) turnyre jis dalinosi antrą 
vietą. Stasys Makutėnas dali
nosi antrą vietą Indiana p-bėse. 
Adolfas Butkys laimėjo I v. sa
vo grupėje Greater Reading CC, 
Pa. V. Žukaitis žaidė Daytono 
rinktinėj.

N. Yorko baltiečių turnyre iš 
lietuvių geriausiai pasirodė A. 
Šukys, Edv. Staknys ir R. Ado
maitis. So. Bostono lietuvių piL 
d-jos komanda dalyvauja Bosto
no Met lygos aukščiausioj kla
sėj. Komandos kapitonas Algis 
Makaitis, HarvardoUniv. studen
tas, sukorė 6 taškus (iš 10) prieš 
Bostono ekspertus.

Kanados pirmenybėse dalyvavo 
Povilas Vaitonis iš Hamiltono. 
Jo geresnes keturias partijas 
talpina Canadian Chess Chat.

Ignas Žalys ir V. Zižys buvo

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK BOAO — CHICAGO 0. III.
Phone: Vlrginia 7-774? John J. Kazanauskas, Pres.
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'Antrajam Kaimui” iš Detroito išvykus
Praėjusi SeštadienĮ Detroite 

pasirodė Antro Kaimo veiklusis 
jaunimo scenos sambūris. Jopa- 
sirodymo metu Detroito irWind- 
Soro visuomenė užpildė Lietuvių 
Namų parengimo salę. Ypač gau
siai atsilankė mūsų jaunimas. Iš 
tikrųjų, Antras Kaimas, buvo su
tiktas ir palydėtas trykštančiais 
juokais ir katutėmis. Tai Įro
dymas jog A.K. pasirinko popu
liarų teatrinės veiklos kelią. Jis 
savo gausioje programoje palietė 
gana daug lietuviškojo ir ameri
koniško gyvenimo reiškinių.

Nebūdamas teatralu ir ne
ieškodamas A.K. veikloje kris
lelių, galiu išreikšti žiūrovų nuo
taikas. Atsilankiusieji nebuvo ap
vilti. Jie atsigaivino nuoširdžiais 
juokais. Reikia sveikinti jauni
mą, pasiryžusį tęsti pradėtą dar
bą. Linkėtina aplankyti visas lie
tuviškas kolonijas. Tikgalreikė
tų išvalyti kai kuriuos nereikalin
gus rusiškus išsireiškimus.

Kai kurie vaizdeliai buvo ne
paprastai puikiai pavaizduoti, ki
ti — reikalingai dar apšlifavimo, 
tekstų patikslinimo ir apvalymo. 
Vaidybiškai A.K. sambūris ge
ras. Linkevičiūtė su savo galin
gu ir gražiu balsu buvo tikra pa
žiba ir susilaukė nuoširdžių ka
tučių.

Kai palygini A.K. pavaizduotus 
gyvenimo Įvykius suamerikoniš- 
kais -- matytais televizijoje, 
gauni ĮspūdĮ, kad A.K. juos daug 
geriau atlieka. Su unijų vaizdeliu 

geniausi lietuvių komandos žai- 
dikai, Montrealio tarpklubinėse 
varžybose. Lietuviai su Club 
de Echecs pasidalino I-II vietas. 
Dėl titulo varžėsi 12 komandų. 
Kanados "ratinge" V. Zižys žy
mimas šeštuoju ir P. Vaitonis 
aštuntuoju Kanados žaidiku. I. 
Žalys žaidė Quebeco rinktinėj 
(II lenta), kuri laimėjo Kanados 
koresp. šachmatų meisterystę.

♦

Yra ir taisytinų reikalų. Per 
mažas skaičius lietuvių dalyvau
ja viešose varžybose. Latviai 
šiuo atžvilgiu daug veržlesni. 
Nedaug dėmesio skiriame jauni
mui, mūsų prieaugliui. Neįsten
giame Įkūrti šachmatų vienetų 
Clevelande, Los Angeles, Balti- 
morėj ir kt. lietuvių didesnėse 
kolonijose.

♦
ANAPUS UŽDANGOS. Vilnietis 
Vladas Mikėnas 1963 m. žaidė 
Sovietų rinktinėj prieš Jugosla
viją, Įveikdamas didmeisterĮ dr. 
P. Trifunovičių, su kitu -- S. 
Gligoričiu sužaidė lygiomis. 
Maskvoje Įveikė didmeisterĮ A. 
Tolušą ir trim kitais baigė ly
giomis (Polugajevskiu, Vasiuko- 
vu ir Suetinu). Lietuvos rinkti
nė su Latvija sužaidė lygiomis 
17:17, tačiau spartakiados var
žybose Maskvoj atsistojo XIII v., 
Įveikusi tik Turkmėniją (dukart), 
Kazachiją, Tadžikiją ir Kirgiziją. 
Iš pavienių žaidikų čia pasižy
mėjo Česnauskas ir Štendelytė, 
surinkę po 6 tš. iš 8 galimų. 
Moksleivių varžybose Volgogra
de 1 vietą laimėjo tarp I lentos 
žaidikų kaunietis A. Butnorius. 
Inž. D. Lapienis laimėjo Vilniaus 
p-bes priešaky Višomirskio ir I. 
Vistaneckio. Jaunųjų rungtynes 
prie 50 lentų laimėjo Vilnius 
Įveikęs Kauną 30:20.

A. K. galėtų išeiti Į amerikonų 
sceną.

Jei A.K. turės laiko ir noro 
gyvuoti ilgesni laiką, jis bus lau
kiamas visose lietuvių kolonijo
se. Tik reikės antrą kartą va
žiuojant vis papildyti naujais vaiz - 
deliais iš lietuvių ir amerikiečių 
gyvenimo. O tokių vaizdų, kurie 
neštų juoką ir nervų atsipalai
davimą niekad nepristigs. Baig* 
damas savo pastabas, galiu iš
reikšti daugumos dalyvių nuotai
kas Jog atsilankiusieji buvo pa
tenkinti ir norėtų dar kartą A.K. 
matyti.

Ta proga padėka priklauso Ame- 
rikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Detroito skyriui, kuris pakvietė 
Antrojo Kaimo sambūrĮ Į Detroi
tą. Jaunimas po vaidinimo gražiai 
pasišoko ir ramiai išsiskirstė.

Reikia pastebėti, kad A.K. va
sario 1 dieną aplankys Clevelan- 
dą ir ten nusineš daug gra'žaus 
humoro. Atsilankiusieji nebus 
apvilti, o negalintieji dalyvauti 
gailėsis. A. M.

DŽIUGŪS PIRMIEJI ŽINGSNIAI

1963 m. rudenĮ Detroito prie
miesčiuose (Dearborn, Livonia, 
Redford) gyveną lietuviai nutarė 
steigti savo gyvenamoje apylin
kėje šeštadieninę lituanistikos 
mokyklą. Kaip tarė, taip ir pada
rė. Tuoj buvo išrinktas organiza
cinis komitetas, kuris surado mo
kyklai patalpas, o kiek vėliau bu
vo išrinktas ir tėvų komitetas, 
kuris surado mokytojus. Mokykla 
pradėjo darbą praeitais metais 
rugsėjo 14 d. Redfordo valdiškos 
mokyklos patalpose. Mokyklą lan
ko 43 mokiniai. Veikia I, II, III, 
IV, V ir VII sk. Joje dirba paty
rę pedagogai: K. Gricius, M. Ty
las, tautinių šokių grupės Šilai
nė vadovė G. Gobienė, E. Ba- 
varskas ir kun. Dagilis. Naują
ja mokykla patenkinti tėvai ir vai
kai. Tėvai džiaugiasi, kad turi 
arti savo namų ir švariame rajo
ne mokyklą, kur nėra vaikams, 
jokio pavojaus, o vaikai džiau
giasi gavę ne tik puikias klases, 
bet didžiulę sporto aikštę ir sa
lę, kur pertraukų metu gali lais
vai pažaisti.

Kiek teko patirti, mokykla dau
giausia rūpinasi tėvų komitetas, 
kurĮ sudaro: V. Vizgirda, D. Ar
lauskienė, dr. K. Karvelis, dr.
B. Kvietys ir D. Vėlavičienė. 
Mokykla pavadinta Dr. Vinco Ku
dirkos vardu.

Praeitais metais gruodžio 22 d. 
Dr. Vinco Kudirkos šeštadieninė 
lituanistikos mokykla lietuvių ve
teranų salėje pasirodė viešumai, 
suruošdama Kalėdų eglutę, Į ku
rią sugūžėjo lygiai 100 mokykli
nio ir priešmokyklinio amžiaus 
lietuviukų. Eglutės programą pra
dėjo tėvų komiteto pirm. V. Viz
girda, visiems linkėdamas links
mų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų. Mokyt. M. Tylas trumpai 
ir vaizdžiai apibūdino Kalėdų 
švenčių prasmę. Toliau perėmė 
iniciatyvą patys mokiniai, dekla
muodami eilėraščius, dainuoda
mi dainas, giedodami kalėdines 
giesmes, šokdami tautinius šo
kius ir žaidimus. Programa buvo 
trumpa, gyva, nevarginanti.

Pagaliau visų vaikučių džiaugs
mui Į salę Įžygiavo Kalėdų sene
lis, kurio vaidmenį atliko J. Mit
kus. Jis papasakojo vaikučiams 
savo kelionės Įspūdžius, apdova
nodamas dovanėlėmis. '

Pasibaigus programai, tėvai, 

vaikai ir mokytojai kartu susėdo 
prie stalų ir tyliai, lyg Kūčių 
naktĮ vienos šeimos nariai, pra
dėjo užkandžiauti ir gerti kavu
tę....

K. Jurgutis

PIRMOJO PUSMEČIO UŽBAIGA

LB Detroito Lituanistinė šeš
tadieninė mokykla pirmąjĮ 1963/ 
64 m. m. pusmetĮ baigia sausio 
mėn. 25 d. šeštadįenĮ. Tėvams 
iš anksto apie tai žinotina, nes 
norima, kad kuo daugiau jų susi
domėtų vaikų lituanistiniu pažan
gumu, kad susidarytų tikresni 
vaizdą apie savo vaikų atlieka
mą darbą mokykloje. Todėl visi 
tėvai prašomi tą dieną atvykti 
Į paskutinę pamoką, kuri prasi
deda 12 vai. 30 min. ir baigia
si 1 vai. 10 min. Ta proga per 
paskutinę pamoką, kurios metu 
mokiniams bus Įteikti semestri
niai pažymėjimai, bus atžymė
ti ir pažangieji mokiniai. Supran
tama, kad yra ir tokių mokinių, 
kuriems reikalinga tėvų pagalba 
ruošiant pamokas. Todėl, kad 
išvengus nesusipratimų ir už
metimų, kad iš anksto nežinota

GRAMERCY SHIPPING CO.
ĮSTEIGTA 1947 — TURINTI MASKVOS USSR VNEŠPO- 
SYLTORG LEIDIMĄ — TURINTI DEPARTMENT OF 

BANKING AND INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR 
DRAUDIMĄ.

BE MUITO DOVANOS Į
USSR: Siuvamos mašinos, 
automobiliai, dviračiai, šal
dytuvai, skalbimo mašinos 

ir daug kitų.
MOŠŲ SKANIŲ IR AUKŠ-* 
TOS KOKYF.ĖS MAISTO 
PRODUKTŲ SIUNTINIAI. 
SIUNTINYS "R” įkainuo
tas $36.75.

1 svaras degintos kavos,
1 svaras Cacao, 1 sv. šoko
lado, 2 sv. virimui alyvos,
2 sv. cukraus, 2 sv. ryžių, 
1 sv. sūrio, 2 sv. rūkytų la
šinukų, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintų vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS 

Reikalaukite mūsų sąrašų. 
Gramercy - N. Y. 
118 EAST 28th ST., N r. 906

NEW YORK 16, N. Y.

New York telephone MU 9-0598
Atidarytas darbo dienomis 9-5:30, šeštad 10-1, 

sekmadienį uždaryta.

Kas tik turi gerų skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo 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.

1964 m. sausio 17 d,

apie vaikų lituanistlnĮ reikiamą 
lygĮ, tėvai prašomi su mokyto
jais išsiaiškinti čia pat pusmetĮ 
užbaigiant. Po pusmečio dar ne
vėlu atitaisyti ir mokslo metus 
galima sėkmingai baigti, jeigu 
bus rimtai dirbama su reikalinga 
parama bei priežiūra.

Linkėdamas tėvams, kad visi 
vaikai šiais mokslo metais baig
tų sėkmingai savo skyrius ir bū
tų perkelti Į aukštesnius, prašau 
ir tėvų parodyti didesni susido
mėjimą tuo reikalu. Visi yra lau
kiami ir pageidaujami. Tėvaipra
šomi palaikyti glaudesni kontaktą 
su mokytojais ir mokykla. Tene
būna jokių nesusipratimų mokslo 
metus užbaigiant, nes dabar dar 
nevėlu to išvengti.

Mokyklos vedėjas

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti D IR VĄ

PINIGAI | USSR 
Pilnai garantuotas pristaty
mas per dvi savaites. Pil
nai išmokama. Gavėjo pasi

rašyti kvitai.
Kursas: 9 rubliai už 810. 
Už patarnavimą mokestis 

iki 
535.00 — $3.50.

Virš $35.00 — 10%.

Gramercy - N. J.
711 BROAD ST., N r. 925 

NEWARK, NEW JERSEY

Siuntiniai ir pinigai siunčia
mi į Vak. ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengri
ją, Čekoslovakiją ir kitur.
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ L.V.S. RAMOVĖ Clevelando 
Sky ius ruošia ramovėnų garbės 
nario gen. K. Tallat-Kelpšos, su
laukusio 70 metų amžiaus, pager
bimą, kuris Įvyks 1964 m. 
sausio 19 d.

Dalyvavimas $3.00 asmeniui. 
Kvietimus prašome rezervuotis 
tel: 881-9657, ME 1-4328, YE- 
2-9687, 851-4232.

Pagerbimo pradžia 4 vai. p.p. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Ju
biliato pageidavimu, gautas pel
nas skiriamas Lietuvių Fondui.

LVS Ramovė Cleve. Sk.

J. MISCtKO ĮNAŠAS l.F. Lietuvių organizacijų atstovai su našle Sofija Smetoniene, aplankę Lietuvos prezidento Antano Smeto
nos kapą Knollwood mauzoliejuje Clevelande. Pliodžinsko nuotrauka

TELEPHONE
Cleveland Crust
WHEN MONEY IS A MUŠT

MA-1-1660

PHONE ABOUT LOANS 
DAY OR NIGHT

•

Che Cleveland Crust Company
72 Convenient, Complete Banks

Clevelando lietuvių veikėjo 
Justino Miščiko 75-rių metų am
žiaus sukakties proga suruoštas 
kuklus minėjimas, sutraukęs per 
šešiasdešimt asmenų, davė ir 
gražių davinių.

Sukaktuvininko tauri ir kukli 
asmenybė buvo Įvertinta kalbo
mis ir raštu gautais sveikini
mais.

Sukaktuvininkui pageidaujant, 
vietoj daiktinių dovanų, skirti 
auką Lietuvių Fondui, minėjimo 
proga surinktą $71.50 komitetas 
perdavė Kaziui S. Karpiui, Lie
tuvių Fondo Įgaliotiniui Cleve- 
lande.

Sukaktuvininkui prašant, mi
nėjimo ruošos komitetas dėkoja 
visiems už malonų atsilankymą 
Į pobūvĮ; visiems sveikinusiems 
žodžiu ir raštu; Juozui Stempu- 
žiui už jaukų pobūviui vadova
vimą ir eilėraštĮ. Dėkoja pobū-i 
vio šeimininkei Navickienei už 
skaniai paruoštas vaišes; Norai 
Braziulienei, Onai Mikulskienei,

PAMINĖTA PREZIDENTO A. SMETONOS 20 METU
MIRTIES SUKAKTIS

Clevelando lietuviškoji visuo
menė sausio 12 d. iškilmingai 
paminėjo Lietuvos Respublikos 
pirmojo ir paskutinio Preziden
to, Antano Smetonos, mirties 20 
metų sukaktį. Minėjimas pradė
tas Naujosios Parapijos bažny
čioje iškilmingomis pamaldomis,

kurias atnašavo ir pamokslą pa
sakė klebonas, kun. J. Angelai
tis. Pamaldų metu darniai gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas R. Brazaitienės, solistė 
Nora Braziulienė pagiedojo F. 
Schuberto "Avė Maria”. Clevelan ■ 
do Įvairių sąmbūrių atstovai, su

savo vėliavomis, sudarė garbės 
sargybą.

Po pamaldų, velionio šeima su 
Clevelando keturių organizacijų 
atstovais vyko Į Knollv/ood mau
zoliejų. Prie karsto nišos buvo 
padėtas visų bendras gyvų gėlių 
vainikas ir giliu susikaupimu pa -

gerbta tragiškai mirusio prieš 
20 metų prezidento A. Smeto
nos atminimas. ĮvadinĮ žodĮ ta
rė Kazys S. Karpius, o apie A. 
Smetoną, kaip politiką bei valsty
bės vairininką, kalbėjo PLB vi- 
cepirm. inž. dr. AlgirdasNasvy- 
tis. Mauzoliejuje asistavo unifor
muoti budžiai.

Akademija Įvyko LTM Čiur
lionio Ansamblio namuose. Suei
gos vieta buvo dekoruota Lietu
vos Respublikos valstybine vėlia
va ir Prezidento Antano Smeto
nos portretu, o ant žalia gelum
be dengto stalo buvo padėta pre
zidento pomirtinė kaukė. Kazys 
S, Karpius, atidarydamas iškil
mingą minėjimą - akademiją, 
trumpai atpasakojo savo pažin
ti su A. Smetona ir jo atvyki
mo Į Clevelando aplinkybes. Pir
mininkaujančio K. S. Karpiaus 
kvietimu, dainininkė Nora Bra-

Visais apdraudos-reikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė.,. 
Cleveland, Ohio

Albinui Karsokui, Stasiui Lazdi
niui ir kitiems, talkinusiems prie 
pobūvio gražesnio pasisekimo. 
Sukaktuvininkas ypatingu nuošir
dumu dėkoja aukotojams, kurių 
aukų dėka Justinas Misčikas Įsi- 
rykiuoja Į Lietuvių Fondo narių 
gretas.

Sukaktuvininko vardu dėkoja 
minėjimo-pobūvio rengimo Ko
mitetas: Alfonsas Mikulskis, Ze
nonas Dučmanas, Albinas Karso- 
kas, Vytautas Braziulis, Vytau
tas Raulinaitis.

* IŠNUOMOJAMAS KAMBA
RYS viengungiui Čiurlionio. An- 
smablio namuose. Kreiptis Į G. 
Motiejūną, telef. 468-0881.

(6-7)

ziulienė padainavo J. Tallat- 
Kelpšos "Nuplasnok"’, kuriai nau
ją tekstą, pritaikytą tremties 
nuotaikoms, parašė poetas Balys 
Auginąs 1945 m., Šimkaus 
"Ten, kur Nemunas banguoja" ir 
Broniaus Budriūrto dramatinj 
"Šauksmą". Dainoms akompo- 
navo pianistė Genovaitė Karso- 
kienė.

Paskaitą apie Prezidento Anta
no Smetonos turiningą asmenybę 
skaitė istorijos Dr. JuozasJakš- 
tas, labai Įdomiai apibudinęs pre
zidento asmenybės vystimosi 
raidą ir jo savitą romantiniai 
tautinę pasaulėjautą. Įdomi pas
kaita bus atspausdinta Dirvoje. 
Po paskaitos. Dalia Mackevičiū
tė, su poetiniu Įsijautimu pade
klamavo Bernardo Brazdžionio 
"Ąžuolą". Iškilminga akademija- 
minėjimas buvo baigtas, Įteikus 
Prezidento Antano Smetonos po
mirtinę kaukę šeimai, Lietuvos 
himnu.

Minėjimą surengė LTS Cleve
lando skyriaus valdybos inicia
tyva sukviestas komitetas, ku- 
rĮ sudarė: D.L. K. Birutės Drau
gijos, Dirvos redakcijos, LB I 
Apylinkės, Neo-Lithuania Korpo
racijos, SLA 14 Kuopos, Lietuvos 
Budžių ir Pilėnų Skautų Tunto 
atstovai.

(w)
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* JONAS DERAITIS, Superior 
Savings banko direktorius, yra 
išrinktas Į Cuyahoga apskrities 
demokratų delegaciją Ohio vals
tijos konvencijai.

* IŠNUOMOJAMAS BUTAS IŠ 
3 kambarių ir virtuvės. Kaina 
$45,00. 7509 Myron Avė.

HE 1-9541 
(6-8)

Lietuvos prezidento Antano Smetonos mirties sukakties minėjimo Čiurlionio Ansamblio namuose 
dalyviai. Prieky sėdi iš kairės: Dalia Mackevičiūtė, deklamavusi Brazdžionio "ąžuolą", prezidento 
našlė Sofija Smetonienė ir sūnus adv. Julius Smetona. Antroje eilėje sėdi inž. A. Nasvytis, S. Barzdu- 
kas, A. Mikulskis, dr. Pautienis, paskaitą apie prez. Smetoną skaitęs istorikas dr. Juozas Jakštas, 
F. Eidimtas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Standartiniai maisto siuntiniai į Lietuvą

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID AVĖ. 
6712 SUPERIOR AVĖ.____

HOME and 
REMODELING 

LOANS

INSURED SAVINGS

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 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Iš Lietuvos ir Sov. Sąjungos kaskart vis didėja pareikalavimas maisto 
siuntinių. Kadangi daugiausiai prašo kvietinių miltų, todėl specialiai pa
ruošėme siuntėjų patogumui šiuos standartinius siuntinius, kurių pagrin
das yra kvietiniai miltai. Šie siuntiniai bus siunčiami iš Europos, tokiu 
būdu sutaupote apie 15 dolerių kiekvienam siuntiniui.

ŠIUOS SIUNTINIUS GALITE UŽSISAKYTI TIK PER CLEVELANDO 
SKYRIŲ:C

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC 
7o23 Superior Avė., Cleveland,

Tel. 88I-0806
Ohio 441o3

* JUOZAS MULL-MULIOLIS, 
uolus ir pasišventęs lietuviškų 
reikalų atstovas ir gynėjas vie
tos demokratų partijos vadovy
bėje, šiemet vėl buvo pakviestas 
Į komisiją, kuri tikrina ir tvirti
na demokratų partijos kandidatus 
ruošiantis rinkimams.

Amerikos politiniame gyveni
me tos komisijos turi labai di
delę Įtaką ir Į jas kviečiami tik 
atrinkti ir Įtakingi visuomenės 
atstovai.

Juozas Mull-Muliolis, turįs 
savo General Underv/riters drau
dimo ir namų pardavimo Įstaigą, 
aktyviai reiškiasi politiniame gy
venime ir yra aukštai vertinamas 
vadovaujančių politinių sluoks
nių. Jo giliu Įsitikinimu, Cleve
lando lietuviai, pagal savo išsila
vinimo lygĮ, galėtų turėti kur kas 
platesnĮ savųreikalųatstovavimą 
vietos administracijos ir poli
tiniuose organuose.
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Nr. 1 . $35.00 
kvietinių miltų 
ryžių 
taukų 
kavos 
kakao

Nr. 2 $39.50 
kvietinių miltų 
taukų 
salami 
ryžių 
kavos 
kakao 
šokolado

Nr. 3 $38.50 
kvietinių miltų 
cukraus 
taukų 
kavos 
kakao 
šokolado 
salami 
ryžių
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Nr. 4 $45.50 
kvietinių miltų 
cukraus 
taukų 
kavos 
kakao 
šokolado 
salami 
ryžių 
lašinių 
pipirų

Nr. 5 $50.00 
kvietinių miltų 
salami 
lašinių 
cukraus 
kavos 
kakao 
šokolado 
ryžių 
pipirų 
kiaušinių miltelių

AKRON
• BALFO AKRONO SKYR. 

piniginės rinkliavos proga, lie
tuviams tremtiniams šelpti au
kojo:

$50.00 - Dr. VI. Adomavičius, 
$25.00 Dr. A. Baltrukėnas, 
$20.00 - J. Salasevičius, $15.00 
-- J.P. Vaičaitis.

Po $10.00 -- P. Kraus, I. Ja
navičius, A. Bemot, S. Lukas, 
Dr, P. Balsys, Dr. S. Sviders- 
kas, Dr. Šonta, Liet. Sočiai. 20 
kp. ir A LT A krono Sk.

Po $5.00 -- F r. Baldauskas, G. 
Poluski, F. Joga, A. Rudis, C, 
Gaška ir Birutės draug. Po 
$3.00 -- E. Trumpickas ir J. 
Kietiklis. Po $2.00 -- F. Pūkas 
ir J. Lawrance ir po $1.00 M. 
Egger ir Šiminskas.

Prie kiekvieno iš tų siuntinių galite dar pridėti amerikoniškų "King 
size" cigarečių, primokant 3 dol. papildomai.

Į šias kainas yra įskaitytas muitas, pašto, produktų bei pakavimo 
išlaidos. Siuntiniai bus pristatyti gavėjui laike 4-5 savaičių. Už

sakant siųskite čekį, siuntėjo ir gavėjo pilną adresą ir pageidauja
mo siuntinio numerį.

Skelbimas laikinas -- prašome išsikirpti

pok. amcrik. cigarečių



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PIRMOJI SANTAUPA 
LIETUVIU FONDUI

"Negaliu paremti milijonu, bet 
pirmą uždirbtą ir sutaupytą šim
tinę Skiriu Lietuvių FONDUI" - 
pasakė UosisJuodvalkis, įteikda
mas čekį Fondo pirmininkui T, 
Blinstrubui ALT S-gos EastChi- 
cagos skyriaus penkerių metų 
veiklos minėjime sausio 11 d.

Dėkodamas už įnašą T. Blins
trubas pareiškė, kad Uosis yra 
jauniausias Lietuvių Fondo na
rys, tad jo įnašas yra keleriopai 
vertingesnis.

Uosis gimė 1947 m. kovo 3 d. 
Vokietijoje, kur tuo laiku gyveno 
jo tėvai Ona ir Antanas Juodval- 
kiai. Kartu su tėvais atvyko į 
JAV ir įsikūrė East Chicagoje, 
Ind., kur ir dabar tebegyvena. Čia 
baigė vietos lietuvių parapijinę 
mokyklą, o šiuo metu baigia Wa- 
shingtono vidurinę mokyklą. Mo
kykloje visą laiką buvo garbės są 
rašuose. Išlaikė National Merit 
Scholarship egzaminus ir su 152 
taškais pateko į pusfinalininkus.

Greta reguliarios mokyklos vi
są laiką lankė lituanistines pamo
kas. Prieš porą metų baigė Chi
cagos Aukštesniąją Lituanistinę 
mokykla aukščiausiais pažy
miais. Šiuo metu yra Lituanisti
nio Pedagoginio Instituto antrojo 
kurso studentas.

Nemėgsta žiūrėti televizijos, 
bet labai daug laiko skiria knygų 
bei žurnalų skaitymui. Atliekamu 
laiku riša knygas, taiso elektrą 
ir dirba staliaus bei kitus darbus 
prie statybų. Turi mokinių, ku
riems padeda pasivyti užleistą 
mokslą. Domisi lietuvišku gyve
nimu ir mielai paskaito lietuviš
kus laikraščius.

♦ SKAUČIŲ SESERIJOS GAR
BES GYNĖJA V.S. KUNIGUNDA 
KODATIENĖ su vyru inž. Kęstu
čiu, Nida SummerResort.Linden 
Mich., kaip ir kasmet, žiemai iš
skrenda į šiltesnius kraštus. Šie
met juodu pasuko Floridos link. 
Pakeliui Kalėdų švenčių laikotar
pyje pasisvečiavo Clevelande Dr. 
V. Gruzdžio šeimoje ir aplankė 
vietos skautininkes. Floridoje vie 
sėjo A.A. Kamiu skautiškoje šei
moje. Ilgesniam laikui apsistojo 
St. Petersburg priemiestyje pas 
K. ir D, Staupus, 2G20-58th Str., 
So. Gulfport,Florida. Laiškai ga
li juos pasiekti aukščiau minėtu 
adresu.

DĖMESIO, buvusiems Vokie
tijoje Landshuto mokyklos moky
tojams ir mokiniams.

Šiemet sueina 15 metų, kai pra
dėjom ski> stytis iš minėtos mo
kyklos po platų pasaulį. Yra pa
geidavimų visiems susitikti Chi
cagoje gegužės 30 d.

Suinteresuoti prašomi dėl in
formacijų rašyti: Ligijai Bar- 
dauskienei (Lirgamerytei), 4113 
West 70 St., Chicago 29, III. 
Telef: 585-7322, arba Stasei Paš- 
kuvienei (Blandytei), 4557 S. Al- 
bany, Chicago 32, III. Telef: LA-
3-4086.

A . A .

JURGIUI BALTRUKONIUI

mirus, motiną A. Baltrukonienę. jo žmoną, 
seseris Juliją Rastenienę, Eleną Schneider. 
Akiną ir visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

P. M. Baltrukoniai
O. Antbrosienė

VVATERBURY
PAMINĖJO A. SMETONOS 
MIRTIES METINES

Sausio 12 dieną, sekmadienį 
šv. Juozapo lietuviškoje bažny
čioje atlaikytos iškilmingos pa
maldos už a.a. Antaną Smetoną. 
Pamaldos atlaikytos 11:15 vai. 
Paprastai į tas pamaldas susi
renka ne taip jdu daug žmonių. 
Tačiau šį kartą žmonių prisi
rinko gausiai. Parapijos choras, 
giedojęs per pamaldas, dar sugie
dojo Lietuvos Himną. Tik pamoks • 
lininkas klebonas apie pamaldų 
intenciją neužsiminė nė žodžiu.

Tos pačios'dienos rytą A. Pa
liulio radijo programos metu, o 
išvakarėse J. Adomaičio progra
mos metu kalbėjo Mart. Klei
naitis; Minėjimą suorganizavo 
vietos ALTS skyriaus valdyba.

RENGIASI VASARIO 16 
MINĖJIMUI

Vietos ALT skyrius, vadovau
jamas naujai išrinkto pirminin
ko Adolfo Čampės, rengiasi Va
sario 16-sios minėjimui. Iškil
mingas minėjimas įvyks tą die
ną 3 vai. p.p. šv. Juozapo para
pijos salėje. Pagrindinei kalbai 
pasakyti pakviestas VLIK pirmi
ninkas dr. Trimakas. (v)

BOSTON
* BOSTONO A.S.D. KORP! VY. 

TIS 1964 metų naują valdybą su
daro: A.S.S, Pirmininkas -- fil. 
Julius Špokevičius, A.S.D. Pir
mininkė -- t,n. Aldona Malėnai- 
tė, Kandidačių Globėja -- t.n. 
Laima Jakutytė.

Korp! Vytis Pirmininkas -- 
senj. Algimantas Lapšys, Tė
vūnas -- senj. Juozas Venckus, 
Sekretorius -- senj. Alfonsas 
Baika, bendras iždininkas --jun. 
Ramūnas Skrinska, A.S. D. Se
kretorė ir bendra koresponden
tė -- kand. Jūra Galinytė.

VVASHINGTON
VAIKŲ DARŽELIS

Kelios jaunos lietuvės moti
nos sudarė savo mažiesiems lie
tuvišką vaiku darželį ,kur{ veda 
jos pačios savo namuose,iš eilės 
suveždamos vaikučius. Darželis 
yra įsigijęs žaidimams ir vaiku
čių lavinimuisi reikalingų prie
monių. Patyrė pedagogės: Ja
nuškienė ir Pajaujienėmielaipa
deda savo žiniomis jaunoms mo
tinoms.

* WASHINGTONO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS sausio mėn. 
18 dieną 7:30 v.v. gražiose pa
talpose ruošia balių į kurį laukia 
svečių iš artimesnių koloniji). 
Balius įvyks gražiose Catholic 
Daughters of America patalpo
se. Šokiams gros orkestras, 
veiks bufetas ir laimėjimų sta
las.

LILIAN MERNIK SU 
LIETUVIŠKA DAINA

Du didieji Vashington, D.C. 
dienraščiai Washington Post ir 
Tite Evening Star gražiai įverti
no lietuviškos kilmės daininin
kės Lilian Mernik dainų rečitali, 
įvykusį sausio mėn. 5dienąPhil- 
lips meno galerijoje (Phillips 
Collection), Ypatingai gražiai at
siliepė The EveningStar muzikos 
skyriuje John Haskins sausio 
mėn. 6 dienos numeryje pažymė
damas, kad graži šviesiaplaukė 
dainininkė yra lietuviškos kil
mės. Ji savo grynu skambiu kon
tralto balsu atliko Bacho, Hay- 
deno, Donizetti ir kitų žymių kom
pozitorių kūrinius, jų tarpe Gruo
džio -- Visur Tyla ir Rugiagė
lės, Kačanausko -- Mano Rožė, 
ir Šimkaus -- Kur Bakūžė Sa-

Jaunimo Centro didžiojoj salėj gruodžio 7 d. Chicagos Jūrų Skautija 
šventė Advento laukimą ir Kūčių vakaro tradiciją, visų mintims jun
giantis su išblaškytais skautais kitur ir T ėvynėje. J Orų skautų kapelio
nas kun. J. Raibužis skaitė vakaro minčiai pritaikytas maldas ir visi 
dalyviai susiartino lauždami plotkeles. Paskui buvo prisimintos Kūčių 
vakaro tradicijos, deklamuojant Kalėdinės dvasios eilėraščius ir 
subtilios giesmės sujungė visų širdis. Vėliau bendra vakarienė, tylūs 
draugiški pokalbiai ir išsiskirstymas namo, nešantis širdyje taiką, 
meilę ir ramybę.

Nuotraukoje Kernavės tunto skaučių atstovė K. Kuraitytė ir tunt. 
Siliūnienė atnešusios juodkrantietėms savo namų ugnį.

L. Knopfmilerio nuotrauka

KAIP CHICAGOJE TVARKOSI 
BALFO ŠALPOS REIKALAI

Chicagos apskrities Balfo Val
dybos susirinkimas Įvyko sausio 
11 d. Jaunimo Centre.

Platų pranešimą apie vajaus 
eigą padarė komiteto pirm. V, 
Šimkus. Jis pažymėjo, kad kai 
kurios vietovės jau pilnai darbą 
baigė ir atsiskaitė su vajaus 
komitetu arba kitais atstovais. 
Paminėjo Cicero, Roselando, 18 
kolonijos, Brighton Parko ir ki
tų vietovių darbą ir surinktas au
kas. Didžiausia Marąuette Parko 
lietuvių kolonija taipgi eina prie 
atsiskaitymo. Čia dirbo apie de
šimt seniūnijų, su daugiau, kaip 
šimtu rinkėjų. Vajus baigiasi sau
sio mėnesį ir turi būti padaryta 
pilna atskaitomybė. Stambes
niems aukotojams ir rinkėjams 
bus išduoti pažymėjimai su pa
dėka.

Metinį susirinkimą nutarta 
šaukti kovo m. Valdyba bus ren
kama iš vietos skyrių atstovų, 
kurie turi būti anksčiau išrink
ti. Elgino skyrius jungiasi prie 
Chicagos apskrities, bet jisai 
Balfo centre yra registruotas.

Ign. Daukus pranešė apie ka
sos ^tovį. Greitai bus sudaryta 
apyskaita ir Rev. Komis, patik
rinta. Iš viso centrui 1963 m. bu
vo išsiųsta $5888.02, turėtą pa
jamų $8841.26, išlaidų - $8688.27. 
Kasoje $152.99. Vajaus pinigai 
bus perduoti atškiruaktu ir apys
kaita, kai tik bus pilnai atsiskai
tyta.

Ign. Petrauskas padarė pra
nešimą apie atliktus valdybos 
darbus 1963 m.

* LIETUVIŲ TAUTINIO AKA
DEMINIO SAMBŪRIO valdyba su 
sirinkusi J. Našliūno bute svars
tė savo veiklą ir aptarė ateities 
darbų planą. Pasidžiaugta, kad 
taip gražiai ir sėkmingai praėjo 
Naujų 1964 Metų sutikimas, ku'-į 

maitota, kurias daininkė prista
tė klausytojams išversdama ang
liškai. Straipsnio autorius rašo, 
kad Visur Tyla — All is Štili ir 
Kur Bakūžė Samanota -- The. 
Moss-Covered Hut lietuviškos 
dainos, buvo atliktos puikiai, nuo
taikingai. toliau jis rašo, kad pa
sakyti žavu (radiant) tai nėra per-, 
dėtas žodis apibūdinti panelės 
Mernik dainavimui nei još reper- 
tuaro pasirinkimui.

NEVVARK
* ALTS NEWARKO SKY

RIAUS SUSIRINKIMAS jvyks Ka
zio Trečioko Apdraudos ir Ke
lionių Biuro patalpose, 311 Wal- 
nut Street, Neuark'e, 1964 m. 
sausio 24 d., 7:30 vai. vak.

Darbotvarkėje: Donelaičio mi
nėjimas, Smetonos mirties mi
nėjimas, Centro Valdybos ragi
nimai, Vilties D-jos ir kiti rei
kalai. Visi skyriaus nariai malo
niai prašomi susirinkime daly
vauti.

A. S. Trečiokas, Pirm. 

ruošė Sambūris su Korp! Neo- 
Lithuania. Tokio gausaus svečių 
skaičiaus nebuvo tikėtasi sulauk
ti. Salė puiki. Korp! Neo-Lithua
nia orkestras vienas iš geriausių 
šiuo metu Chicagoje. Salėjauuž- 
sakyta ir sekantiems metams.

Sambūrio V-ba apsvarsčiusi 
visą eilę klausimų, nutarė vasa
rio mėn. 8 d. 8 v. v. B, Pakšto 
svetainėje 2801 W, 38 St. suruoš 
ti tradicinį blynų balių. Sambūrio 
nariai, Korp! Neo-Lithuania na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti.

Kovo mėn. numatyta sušaukti 
sambūrio narių susirinkimą su 
pranešimais apie laisvinimo 
veiksnius. Dėl filisterių s-gos 
atkūrimo Chicagoje Sambūrio V- 
ba pasilieka prie dabartinės pa
dėties, nes Sambūris apima ke
letas korporacijų narius. įstei
gus Filisterių S-gą daugelis na
rių liktų už Fil. S-gos ribų.

* DAIL. MIKAS ŠILEIKIS 
sausio 27 d. per S. Barčus ra
diją Chicagoje gvildens te
mą "Menas ir visuomenė", o va
sario 3 d., "Estetinė sąvoka me
ne ir amate."

* RELIGINIOMENOPARODA, 
organizuojama ALRKF, bus ati
daryta kovo mėn. nuo 7 iki 15 
d. Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos salėje, 4557 So. VVood St. 
Chicagoje.

Dailininkai, dalyvaują šioje pa
rodoje, prašomi prisiųsti katalo
gui žinias ir fotografijas iki va
sario mėn. 1 d. parodos vykdy
tojui: M, Ivanauskui, 1332 So. 
49 Avė., Cicero 50,111.

( Adresas)

Susipažinti [2]
Priedų čekis [J

Kristijono Donelaičio Lituanistikos Mokykla Chicagoje, pradėdama Donelaičio metų minėjimą, pa
deda vainiką prie Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklo. Iš kairės Į dešinę: ALB Švietimo Tarybos 
pirm. J. Ignatonis, mokyki, ved. J. Širka, mokyt. I. Bukaveckienė, moksleiviai: V. Trinkus, E. Pocius, 
L. Jadviršytė ir R. Valiukėnaitė.

Kristijono Donelaičio Lituanistikos Mokykla, minėdama savo veiklos penkių metų sukaktį, rengia 
didelį koncertą - balių. Jo programą išpildys: akt. A. Kėželienė, solistas J. Vaznelis, rašyt. A. Ba
ronas ir kt. Šokiams gros neolituanų 16 asmenų orkestras, vadov. Algio Modestavičiaus. Parengimas 
- balius bus sausio m. 25 d. American Legion Hali, 3059 S. Centrai Park Avė., Chicagoje. Pradžia 7 
vai. vak. Visa lietuviškoji visuomenė kviečiama baliuje dalyvauti ir tuo pačiu paremti šią gražiai 
dirbančią mūsų mokyklą. V. Noreikos nuotrauka

Viso laisvojo pasaulio lietuviams reiškiu 
nuoširdžią padėką už gausius sveikinimus. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga pareikštus 
PLB Valdybai ir man asmeniškai.

Linkėdamas sėkmingų 1964-jų metų, 
kviečiu visus PLB-nės talkon, prašydamas 
patarimų ir paramos, kad bendromis jėgomis 
sudarytumėme vieningą ir pajėgią Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę.

Juozas J. Bačiūnas
PLB pirmininkas

♦ LIETUVIŲ MUZIKOLOGUOS 
ARCHYVAS Įsigijo magnetofo
ninį aparatą , Leonui Bildušiui 
pusę kainos padengus savo lė- 
.šomis.

Dėka tam aparatui, jau užre- 
korduota nemažai Įvairių senųjų 
dainų bei įv. tautinių instrumen
tų grojimai. Taipgi užfiksuotas 
įvairių autoritetingų asmenų gy
vasis žodis.

Dar sykį kreipiamasi į liet, 
visuomenę ir prašoma, jeigu dar 
rastųsi asmenų, kurie žinotų se
novės lietuvių dainų, kad susi
siekti su M. Arch. archyvaru J. 
Narukynu telefonu: PR 8-3849 
(apie 10-2 vai.).

PHILADELPHIA
TAUTINIO ANSAMBLIO KON
CERTAS.

Philadelphijos Lietuvių Tau
tinis Ansamblis suburia lietuviš
ką jaunimą. Su savo koncertais 
aplanko artimesnes kolonijas. 
Dalyvauja dainų šventėse ir da
bar, ruošdamasis Pasaulinės 
Mugės proga dainų šventei Nevv 
Yorke, sausio mėn. 25 d., ruo
šia koncertą.

Nors mes dažnai išgirstame 
jo dainą visokių parengimų ar 
tautinių švenčių metu, tačiau lie
tuvišką dainą visada malonu klau

Jeigu esate tikras,
kad Jūsų giminė, bičiulis ar geras pažįs- 

tarnas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresą. 
Mes dovanai siuntinėsime jam Dirvą dvi sa- 
tes susipažinti.

Jeigu esate tikras, kad užsakęs Dirvą dar 
jos neskaitančiam kaimynui ar geram bičiu
liui, padarysite malonią jam staigmeną, užsa
kykite ją dabar, nes

iki š. m. SAUSIO 31 d. kaip dovana 
užsakoma Dirva kainuos Jums tik 

10 dol. metams.
Norėdami užsakyti Dirvą supažindinti 

ar jos prenumeratą padovanoti 1964 metams, 
užpildykite žemiau esančią atkarpą jr iškirpę 
ją atsiųskite: Dirvai. 6907 Superior Avenue. 
Cleveland, Ohio 14103.

(Vardas ir pavardė)

D I R V A

sytis. Tad, lietuviškoji visuome
nė kviečiama atsilankyti į šį 
koncertą.

Koncertą paįvairins, pirmą 
kartą Philadelphijoje besirodanti 
išraiškos šokio šokėja E. Kepa
laitė.

Ansambliui diriguoja nepa
ilstamas lietuviškos dainos my
lėtojas Leonas Kaulinis. Koncer
tas ruošiamas Lietuvių Muzika- 
linio Klubo salėje, 2715 E. Alle- 
gheny Avė. Koncerto pradžia 7.30 
vai. vakaro. Įėjimas-auka 2 dol. 
Moksleiviams -- 1 dol.

(pm)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PARDUODAMAS
puikiai išlaikytas Ir 
įrengtas vištų ūkis 

Savininkai jj turi parduo
ti sveikatos sumetimais.

Ūkis netoli miesto, 6 kam
barių namas. Labai prieina
ma kaina.

Teirautis telef. TU 3-3158- 
arba rašant: Mrs. Leon Ka- 
shub, 41 Pershing Avenue. 
Trenton, N. Jersey.
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