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Sovietų istorijos perrašinėjimas
STALINO "ASMENS KULTO" KRITIKA SUKĖLĖ
ABEJONIŲ SOVIETU SISTEMOS NEKLAIDINGU
MU, DĖL TO MASKVAI PRIREIKĖ DAR KARTĄ 
PERRAŠYTI KOMPARTIJOS ISTORIJĄ, JĄ PRI
TAIKANT DIENOS REIKALAVIMAMS.

-----------  Vytautas Meškauskas -----------
Prieš 15 metų pasirodžiusio

je ir labai greitai pagarsėjusio
je George Orwell knygoje "1984" 
tarp kitko vaizduojama ir Tiesos 
ministerija, kurios valdininkai 
visą laiką perrašinėja istorinius 
dokumentus, juos pritaikydami 
dienos politiniams reikalavi
mams. Stalinui mirus komunis
tinis režimas paėmė kiek kito
kią kryptį, ne tokią absurdišką, 
kokią jam pranašavo George 
Orwell, tačiau ir Nikitos Chruš
čiovo laikais veikia kažkas pana
šaus j Orwellio Įsivaizduotą Tie
sos ministeriją. Geriausias Įro
dymas 1959 ir 1962 m. komunis
tų partijos istorijos vadovėlio 
laidų palyginimas.

1956 m. Įvykęs XX kompartijos 
suvažiavimas pareiškė noro, kad 
po Stalino mirties Įvykę pakeiti
mai būtų istoriškai aptarti. Tam 
reikalui buvo sudaryta speciali is
torikų komisija su B.N. Pono- 
marjevu priekyje, kuri po trijų 
metų išleido naują kompartijos 
istorijos vadovėlĮ, vietoje paties 
Stalino inspiruoto tos istorijos 
trumpo kurso. 1962 metais išėjo 
to naujo istorijos vadovėlio nau
ja laida, kur yra ne tik naujas 
skyrius (XVIII) 1959 ir 1962 metų 
laikotarpiui, bet ir naujai per
rašytas skyrius apie partijos veik
lą karo metu.

Apie tai gal ir nebūtų verta 
ilgiau kalbėti, jei vadovėlio au
toriai būtų turėję tik vieną užda- 
vin{, būtent, konstatuoti istorinę 
tiesą. Iš tikro gi sovietų istori
kai turi daug sunkesnj uždavinį 
-- jie turi istorinius faktus pri
taikyti dienos reikalavimams. Ir 
kaip tik dėlto jų darbas vertas 
dėmesio. Ne tam, kad sužinojus 
kas buvo praeityje, bet tam, kad 
supratus dabartinę Kremliaus 
valdovų politiką.

Pirmoje laidoje pradėta ’de- 
stalinizacija’ antroje laidoje vyks ■ 
ta toliau. Vien Stalino pavardė 
minima net 20 kartų mažiau. Su
rasta daugiau jo klaidų papildytų 
dar prieš asmens kulto (1934 m.) 
pradžią. Jei pirmosios laidos 
363 psl. minima, kad

"J. V. Stalinas priėmė Į širdį 
V.I, Lenino kritiką ir pasidarė 
reikiamas išvadas",

tai antrosios laidos 383 psl. 
aptariant tą pačią kritiką, jau 
rašoma:

"Kaip vėliau pasirodė, Stali
nas nepasidarė reikiamų išvadų 
iš Lenino kritiškų pastabų. Jis 
nepateisino suvažiavimo jam pa
rodyto pasitikėjimo ir nesilaikė 
savo pažadų. Galų gale partija ir 
Sovietų Sąjunga dėl to turėjo per
gyventi tuos sunkumus, kuriuos iš 
šaukė Stalino asmens kultas."

Į akis krinta faktas, kad sovie
tiniai istorikai iš Įsibėgėjimo 

Duobkasiai...

mažindami Stalino nuopelnus ir 
ryškindami jo klaidas, iš pasku
tiniųjų stengiasi išgelbėti pačios 
kompartijos neklaidingumo mitą. 
Nepaisant Stalino "asmens kulto" 
partija vistiek Sovietų Sąjungoje 
Įvedė socializmą, sukolektyvino 
žemės ūkį, palaikė glaudų ryšį su 
masėm ir išgelbėjo kraštą nuo 
vokiečių užpuolimo, Į kurio gali
mybes Stalinas -nežiūrėjo rimtai, 
nors dėl to buvo paties Chruš
čiovo Įspėtas (II laidos 540 psl.)

Dabar kompartija jau vaizduo
jama kaip visų rusų revoliucinių 
partijų darbo paveldėtoja, net ir 
'narodnikų* (liaudininkų). Kom
partijai turėjo Įtakos tokie"lieps- 
noją revoliucionieriai kaip T. 
Ševčenko, Z. Sierakovski, K. Ka
linauskas, A. Mackevičius (1863 
m. sukilėliai) ir M. Nabaldjan", 
kurie kaip žinia su kompartijos 
tikslais nieko bendro neturėjo. 
Lenino citatomis bandoma pa
brėžti, kad kompartija yra "vi
sų Rusijos tautybių proletariato 
partija". Jei pirmoje po stali
ninės istorijos laidoje dar buvo 
pažymėtas faktas, kad ukrainie
čiai norėjo sukurti savo atskirą 
valstybę, o Gruzijos menševikai 
su džiaugsmu sutiko vokiečių 
okupaciją, tai antroje laidoje tie 
"nacionalizmo pasireiškimai" 
jau visai nebeminimi!

Ypatingai pabrėžiama Komin- 
terno kova prieš fašizmą, iš ko 
prašosi išvada, kad ateityje bus 
sustiprinta proaganda prieš bet 
kokį 'fašizmo* atgimimą ir bus 
stengiamasi sudaryti "liaudies 
frontus" prieš tą baubą.

Nesusipratimai su kinų komu
nistais 1962 m. istorijoje, kuri bu
vo baigta rašyti tų metų vasarą, 
dar neminimi, tačiau tendencija 
iškelti tik sovietų kompartijos ne
klaidingumą gali Įžiūrėti iš Mao 
T se-tungd kalbos 1957 m., Mask
voje minint 40 metų revoliucijos 
sukaktį, citatų parinkime. Pir
moje laidoje cituota tokia Mao

Sėkmingo darbo pagerbimas
ALT S-gos East Chicago sky

riaus penkmetis buvo gražiai pa
minėtas sausio 11 d. Lietuvių pa
rapijos salėje.

Nedidoka salė, bet atitinkanti 
šios lietuvių kolonijos reikalams, 
prigūžėjo svečių iš toli ir arti. 
Iškilmėse ALT S-gos Centro val
dybą atstovavo inž. J. Jurkūnas, 
Dirvos redakciją --J. Čiuberkis, 
Daugiausia svečių, žinoma, su
silaukta iš kaimynės Chicagos 
bendraminčių. I iškilmes atsi
lankė taip pat ALB Chicagos

kalbos vieta:
"Jau vien faktas, kad šiame 

jubiliejiniame posėdyje... daly
vauja darbo klasės ir plačiųjų 
liaudies masių atstovai iš (vai
rių šalių, liudija didžiausią pa
saulio tautų susivienijimą ir sim
bolizuoja pakilimą ir vystymąsi 
tarptautinio socialistinio judėji
mo".

Pagal antrą laidą ir pagal tą 
patį šaltinį, būtent 1957 m. lap
kričio 7 d. Pravdą Mao pareiš
kęs:

"Sovietų kompartija, kuri kū
rybingą marksistinę-leninistinę 
teoriją pritaikė praktiniams už
daviniams, sovietų liaudžiai at
nešė nenutrūkstamą laimėjimų 
grandinę... Sovietų žmonių lai
mėjimuose visų kraštų liaudis 
gali įžiūrėti savo pačios atei
tį... Sovietų Sąjungos kelias ... 
yra kelias visos žmonjos išsi
vystymui".

«««
Pereitame Dirvos numeryje, 

ieškodami Chruščiovo siūlomos 
"taikingos koegzistencijos" su
pratimo, konstatavome, kad tą 
sąvoką išgalvojo Stalinas, kuris 
lygiai taip pat kalbėjo apie "so
cializmo viename krašte" įvedi
mą, ko Leninas nenorėjo prileis
ti. Kadangi tokia politika dabar 
Kremliui reikalinga, antroji po 
stalininės istorijos laida įtaigo
ja, kad iš tikro "socializmo vie
nam krašte" ir "taikingos koeg
zistencijos" idėjos jau buvo pa
ties Lenino puoselėjamos!

Dėl viso to vokiečių sovieto- 
logas Erwin Cberlaender teigia 
komunizmo problemom skirtame 
OST PROBLEME žurnale, kad 
nauja istorijos laida visų pirma 
stengiamasi atstatyti komparrL 
ios prestižą, kuriam pakenkė "de 
stalinizacijos" procesas. Iš 
tikro, praeitų metų įvykiai tą ten
denciją dar daugiau išryškino. 
Praeitais metais maskvinis ’Vo- 
prosy Istoriji’ žurnalas (Nr. 7) 
jau barėsi, kad kai kurie jauni 
žmonės iš "asmens kulto" kriti
kos pasidarė klaidingas išvadas 
ir net puolė dėl to sovietinę sis
temą.

Ne. Sovietinė sistema yra vie
nintelė teisi sistema pasaulyje. Ji 
turi tik vieną trūkumą. Jos isto
riją reikia vis iš naujo perrašy
ti.

apyg. p-kas inž. P. Vėbra, LF 
valdybos pirm. T. Blinstrubas, 
buv. Vilties d-jos p-kas dr. J. 
Bartkus, B. Paplėnienė -- at
stovavusi ALT S-gos Chicagos 
skyrių ir visa eilė kitų asme
nų.

Iškilmingam sukakties posė
džiui vadovavo Jonas Rimkūnas. 
Visą penkmetį skyriui pirminin
kavęs K. Pocius supažindino sve
čius su skyriaus veikla ir tos 
veiklos metodais. Jais ir žavė
josi visa eilė sveikintojų, šil-

Lietuvos partizanų ir žuvusiųjų Sibire atminimui Portlande, Ore., buvo pastatytas lietuviškas kry
žius, kurio Įrašas anglų kalba primena praeiviams Lietuvos laisvės kovas ir bolševikų vykdomus Lietu
voje žiaurumus. ŠĮ kryžių pastatyti mintis pirmiausiai kilo chicagiškiams Valauskams, o Įgyvendino 
Valerijono Šimkaus pirmininkaujamas komitetas. Šią vietovę, kur stovi kryžius, per metus aplanko 
pusę milijono turistų.

BOLŠEVIKŲ MELAS APIE KRISTIJONĄ DONELAITI
Bolševikinė lietuvių spauda 

rusų okupuotoje Lietuvojetrium- 
fuoja, kad Kristijonas Donelaitis 
jo 250 gimimo metų sukakties 
proga yra sovietinėje Rusijoje 
labai Įvertinamas. Girdi, jo var

tų žodžių skyrius susilaukė 
iš bendrinių organizacijų ir sa
vųjų vienminčių.

Iškilmių metu svečius sužavė
jo jaunasis Uosis Juodvalkis, Įtei
kęs savo pirmąją sutaupų šimti
nę Lietuvių Fondui. Tąja proga ir 
jo tėvas Antanas Juodvalkis ne
atsiliko, Įteikdamas Dirvos re
daktoriui čekį ir įsijungdamas į 
Vilties d-jos šimtininkų eiles.

Invokacija pradėtos ir himnu 
baigtos iškilmės buvo skoningai 
papildytos menine programa, ku
rią atliko solistė Natalija Aukš- 
tuolienė ir aktorė EglėVilutienė, 
kurias papildė humoristiniu žo
džiu programos vadovas J. Rim
kūnas.

Tenka pastebėt N. Aukštuolie- 
nės žavėtinai naudojamas stip
rus balsas. Jei solistė būtų tu
rėjusi tas balso kultūros lavini
mo sąlygas, kurioms pasišventė 
jos sesuo Pr. Bičkienė, turėtume 
nepaprastą seserų duetą.

Akt. Eglė Vilutienė sklandžiai 
pertiekė eiliuotos ir prozinės 
kūrybos kūrinius su giliu įsijau
timu.

Pabaigai pirm. K. Pocius pa
dėkojo visiems sveikinusiems 
žodžiu ir raštu (buvo gauta visa 
eilė sveikinimų iš ALTS skyrių, 
Vilties d-jos V-bos ir kt. orga
nizacijų ir pavienių asmenų) ir 
pakvietė vaišėms.

Tiek iškilmingoji dalis, tiek 
vaišės parodė skyriaus organi
zuotumą ir jo iškilią vietą savo 
aplinkos visuomenėje. ALT S- 
gos East Chicagos skyriaus veik
los ir darbštumopatrauklumasbu- 
vo Įrodytas tą vakarą Įstojus na
riais 10 tų iškilmių dalyvių.

STEPAS VYKINTAS 

du Maskvoje ir kitur yra pavadi
namos gatvės, Lietuvoje-mokyk- 

,los, jo raštai verčiami Į bolše
vikų pavergtų tautų kalbas. De
ja, Donelaitis, jei būtų gyvas, 
tikrai nesidžiaugtu šita pagar
ba, nes jam būru maloniau gy
venti ir kurti lietuviškame 
Tolminkiemyje, o ne surusin
tame Iljinskoje. Jis gal galėtų 
slapta sukurti ir naujus "Me
tus", kur apdainuotų šių dienų 
kolūkiečius, jų vargus, sielvar
tus ir vergiją, moderniąją bau
džiavą, kurią turi išgyventi dabar, 
tiniai lietuviai ūkininkai. Beabe- 
jo, toks Donelaitis netik nebūtų 
bolševikų gerbiamas, bet būtų ir 
persekiojamas. Vargšai miru
sieji poetai! Jie nebegali pro
testuoti...

Pažiūrėkime, kaip bolševiki
niai lietuvių literatūros istorikai 
begėdiškai meluoja apie Done
laitį. Prieš mano akis guli "Lie
tuvių literatūros istorija", kurią 
redagavo Kostas Korsakas, bol
ševikų iškeltas marksistinis li
teratūros istorikas ir bolševiki
nis tendencinis kritikas. Ši isto
rija yra išleista 1957 m. Vilniu
je. Joje apie Donelaitį be kitko 
taip parašyta: "Buržuazijos vieš
patavimo Lietuvoje metais lie
tuvių literatūroje Įsigalėjo deka
dentinės tendencijos. Oficialioji 
"madingoji" literatūra, kuri 
orientavosi Į buržuaziją ir val
dančiąją biurokratiją, kapstėsi 
miesčioniškojo gyvenimo drumz
lėse, pataikavo buržuazijos po
linkiams arba, iš dalies nuo jos 
atitrūkusi, skendėjo individualis
tinėse, pesimistinėse nuotaikose. 
Šioje literatūroje Donelaičio kū
rybos tradicijos buvo visiškai pa
neigtos. Donelaičio realizmas,de
mokratizmas, liaudiškumas, iš
raiškos paprastumas buvo sveti
mi tiek buržuazijai, tiek ir jai 
skirtos literatūros gaminto

jams". (Žr. minimo veikalo 300 
Psl.).

Pirmiausia didelis melas yra 
skelbiamas apie Nepriklausomy
bės laikų literatūros pobūdį. Ne
priklausomybės laikais lietuvis 
rašytojas buvo laisvas kurti tai, 
ką jis mąstė, ką jis išgyveno. Jo 
niekas nevertė pataikauti buržu
azijos polinkiams ar kapstytis 
miesčioniškojo gyvenimo drumz 
lėse. Tik prisiminkime J. Grušo 
"Karjeristus", Putino "Altorių 
šešėly", "Krizę", tuoj suprasi
me, kad bolševikinis istorikas 
meluoja. Nepriklausomybės lai
kais lietuvis rašytojas laisvai ga 
Įėjo pasirinkti temas, problema
tiką, žanrą, vaizduojamojo gyve
nimo ir nuotaikų pobūdį.

Melas taip pat, kad Donelaičio 
kūrybos tradicijos buvo visiškai 
paneigtos. Ne Cvirka, ir ne Til
vytis tęsė Donelaičio literatūri
nes tradicijas, bet K. Binkis, V. 
Krėvė ir kiti mūsų kaimo vaiz
duotojai buvo Donelaičio tradici
jų tęsėjai.

Toliau, bolševikinis istorikas,' 
kalbėdamas apie Donelaitį, su
daro įspūdį, kad tik bolševikai 
tinkamai įvertino Donelaitį. Tai 
yra akiplėšiškas melas. Nepri- 
kalusomybės laikais Donelaitis 
buvo labiausiai vertinamas mūsų 
klasikas. Prof. M. Biržiška, ku
ris buvo Humanitarinių Mokslų 
Fakulteto senosios lietuvių lite
ratūros profesorius, su didele 
meile kalbėdavo studentams apie 
Donelaitį. Jis dažnai skaitė epi
zodinius kursus apie Donelaitį. 
Jis parašė bent kelias knygas apie 
mūsų talentingąjį poetą. "Metai" 
-- rašo prof. M. Biržiška — 
yra tai kilniausias lie
tuvių ir vienas žymiųjų 
visuotinosios literatū
ros kūrinių. Lietuvių literatū
ros istorijoje "Metai" pradeda 
naują jos gadynę. Senoji gadynė 
tenkinosi tikybiniais raštais, ku
rių vien giesmės ir giesmynai te-

(Nukelta Į 2 psl.)
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NERONAS MENININKAS ANTANAS NAKAS

Jei Neronas būtų buvęs tik 
Romos imperatorius, užkariau
tojas, valstybininkas, jo vardas 
greitai būtų buvęs pamirštas, 
kaip tapo pamiršti Julijaus Ce
zario-, Tiberijaus, Kaligulos, Au
gusto ir kitų cezarių vardai. Vien 
Romos padegimas nebūtų {amži
nęs Nerono vardo.

Tradiciniai Neronas kaltina
mas dėl Romos padegimo. Bet 
tai dar didelis klausimas. Gais
ras siautęs 6 dienas ir tris ket
virtadalius miesto pavertęs pele ■ 
nais. Istorikas Teutonijus sako, 
kad Neronas žiūrėdamas iš bokš
to kaip dega Roma, citrai akom
panuojant dainavo poemą "Tro
jos Griuvėsiai”. Tačiau Tacitas, 
atsargesnis savo išvadose, nu
rodo, kad gaisro priežastis ne
išaiškinta. Be to, bokštas, apie 
kurj kalba Teutonijus, buvo pa
statytas' tik 200 metų praėjus po 
Nerono mirties.

Nerono trumpas gyvenimas — 
31 metai (37-68 po. Kr.) praėjo 
audringai ir greitai. Jo tėvai ne
pasižymėjo dideliu dorovingumu 
ir paveldėtos iš tėvų ypatybės pa
liko jo charakteriui gilius pėd-

K. DONELAITIS...
t Atkelta iš 1 psl.)

turėjo kiek bendra su poezijos 
daile. Kad ir turėdami šiokio to
kio ryšio su mūsų senosios ga
dynės raštija, "Metai" daug dau
giau turi savyje nauja ir skirtina. 
Tosios naujybės apsireiškia nau
ju turiniu ir nauja forma. "Metų" 
turinys nesitenkina tikybinės po
ezijos sritimi, bet yra pasaulinis, 
kad ir giliai tikinčio, net kunigo, 
sumestas, ir turi platesnės vi
suomeninės !>■ tautinės reikšmės. 
Baudžiavų ir kalbos klausimai 
yra "Metuose" iškilę aukščiau už 
kitus, tardami J mūsų tautos są
monę gyvais, graudžiais, skam
biais vaizdingo hegzametrogar- 
sais. Jokis kitas mūsų poezijos 
kū 'inys neturi tokios svarbios 
mūsų visuomenei reikšmės, kaip 
"Metai”, (Žr. M. Biržiškos "Do
nelaičio gyvenimas ir raštai". 
III leidimas, "Vairo” Bendrovės 
leidinys, Kaunas, 1927 m.

Ne tik Lietuvos universitete, 
bet ir gimnazijose bei kitosemo- 
kyklose Kristijonas Donelaitis 
buvo plačiai nagrinėjamas, at
mintinai mokomasi jo raštų, rašo
mos studijos, straipsniai, raši
niai apie š{ lietuvių poezijos ko
rifėjų. Man pačiam teko 1925-26 
m. ir 1927-28 m. dėstyti lietuvių 
kalbą ir literatūros istoriją Ša
kių ir Alytaus gimnazijų vyres
niųjų klasių mokiniams. Kiekpri- 
simenu, daugiausia aiškindavau 
ir kalbėdavau apie Donelaičio, Že
maitės ir Vaižganto kūrybą. Taip 
pat ir Lindė - Dobilas Panevėžy
je labai plačiai dėstė apie Done- 
laitj. Taigi, Nepriklausomybės 
laikais Donelaitis buvo nema
žiau, o dar daugiau gerbiamas, 
negu bolševikų. Tik laisvės me
tais Donelaitis netarnavo jokiai 
partinei propagandai, kaip dabar 
jis Lietuvoje yra panaudojamas 
komunistinei propagandai, bet jis 
buvo visų laisvųjų lietuvių myli
mas poetas, visos nepriklauso
mos tautos dainius.

Tremtyje labai gražiai pasiel
gė PLB Kultūros Taryba ir PLB 
Vyriausioji Valdyba, kurios ėmė
si iniciatyvos ir šiuos metus pa
skelbė Donelaičio metais. Juk 
Donelaitis lietuviškai dainuoda
mas Lietuvą gyrė. Tai pirmasis 
lietuvis, kuris Lietuvos vardą iš
kėlė J tarptautinę plotmę. Todėl 
jis nusipelno ne tik šių metų, bet 
amžiną lietuvių tautos pagarbą 
ir meilę.

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 PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

sakus.
Neroną iš pat mažens traukė 

menas: skulptūra, šokis, tapy
ba, poezija, litaratūra, o ypač 
muzika. Visose meno šakose jis 
parodė didelius sugebėjimus. Cit
ra ir arfa buvo jomėgiamiausie- 
ji instrumentai. Skambinti citra 
ir dainavimo meno mokėsi pas 
garsų to laikotarpio muziką Ter- 
pusą. Balsą lavino kruopščiai, 
pritaikydamas sau labai griež
tą discipliną. Ne apie užkaria
vimus ir socialines reformas 
pynėsi jo svajonės. Vienintelis 
jo gyvenimo troškimas — tapti 
menininku, kokio pasaulis dar ne 
buvo sulaukęs. JJ viliojo meno 
varžybose nugalėtojo garbė, lau
rų vainikai ir minios entuziaz
mas. Tik 17 m. amžiaus impe
ratorius sėkmingai rečitavo te
atre ir cirke savo sukurtus ei
lėraščius. Minia žavėjosi ir sky
rė jo garbei aukso raidėmis pa
rašytas maldas Jupiteriui. Už 
geriausiai parašytus vaidini
mus ir skambinimą citra buvo 
apvainikuotas lauro vainikais.

Neronas buvo gabiausias sa
vo mokytojo Senekos mokinys. 
Ne tik meno srityje parodė savo 
didelius gabumus, bet jis visada 
ir visur buvo-menininkas, net ir 

nunuodijimo menininkas.
Po ilgesnių muzikos studijų ce

zaris nutarė Graikijoje i r Neapo
lyje suruošti cirke meno dainų 
šventę, rungtyniaujant su kitais 
menininkais. Imperatoriaus lek
sikone nebuvo žodžio "pralaimė
ti". Jis iš anksto užtikrino sau 
laimėjimą. Būrys Neapolio jau
nuolių buvo ištreniruoti aplodis
mentų meno, kuris pasireiškė 
trejopai : 1) "bombi” -- pamėg
džiojimas per rungtynes bičių 
zvimbėjimo, 2) "imbrices" -- 
entuziastingi šūkiai teatro gale
rijoje ir 3) "testae" --daužymas 
vario ir porcelano plokštelių arba 
indų, sukeliančių litavrų garsą. 
Klakeriai darbavosi koncerto 
metu su dideliu pasisekimu ir 
Nerono triumfas buvo užtikrin
tas. Dieną, o ypač nakties tylo
je imperatoriaus ausyse švelniai 
gaudė malonus bičių zvimbėji- 
mas, ir minios entuziazmas. Ži
nia apie Neapolio triumfą greit 
pasiekė Romą. Čia buvo pasi
ruošta jotriumfaliniam sutikimui 
ir muzikos varžybom, kurios grei
tu laiku turėjo Įvykti amžinajame 
mieste, kad visa Roma galėtų už
girsti ”jo dievišką balsą".

Neronas Į Romą atvyko rau
donoje tunikoje. Cezario Augus
to karieta buvo pakinkyta 7 bal
tais žirgais. Olimpinė karūna ant

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED
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• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
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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.
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galvos. Heroldai pranešinėjo jo 
laimėjimus. Triumfalinė eisena 
vyko tuo pačiu -- Velbruno keliu, 
kuriuo žygiavo J KapitolĮ Julius 
Cezaris, grjždamas po Galijos 
laimėjimų. Priešakyje eisenos 
moterys ir mergaitės barstė gy
vas gėles, fleitos, trompetai ly
dėjo entuziastingą eiseną. Atvyko 
"didysis menininkas dieviško 
balso valdovas." Kritikų lūpos 
užsičiaupė. Atėjo diena dėl kurios 
verta buvo gyventi.

Meno rungtynėse Neronas Įve
dė labai griežtas taisykles. Nero- 
nui būnant scenoje, niekas netu
rėjo teisės iš cirko arba teatro 
pasišalinti, nors vaidinimai kar
tais truko visą dieną ir naktĮ. 
Už pasišalinimą grėsė mirties 
bausmė. Sekliai akilai sekdavo 
auditoriją.

Tačiau triumfo dienos greitai 
prėjo. Romėnai mėgdavo ne tiek 
muziką ir kitą meną,kiek juosvi- 
liojo didingi spektakliai. Visa tai 
labai nepatiko keturiems šim
tams Romos aristokratų kurie 
muziką ir meną laikė vergų ver
tu amatu. Nepasitenkinimas val
dovu pradėjo greitai augti. Kons - 
peratyvinė veikla, sukilimai greit 
pakirto Nerono autoritetą. Juo
doji diena artinosi visu greičiu. 
Jo triumfalinis Įžengimas Į Ro
mą, visi spektakliai cirke ir te
atre greit buvo liaudies pamirš
ti. pasirodžius Neronui scenoje, 
j{ sutikdavo šalti ir tylūs vei
dai. Liaudis nustojo jo bijoti ir 
viešai pradėjo rodyti savo nepa
sitenkinimą. Nustojo garbinti 
"dievišką balsą”. Intrigos ir pa
sipriešinimo dvasia žaibo grei
tumu prasklido po visą Romos 
imperiją. Slaptai išklijuotos ka
rikatūros ir plakatai su užrašais 
"pasigailėjimo vertas arfistas", 
tapo nuolatiniu reiškiniu. Nieko 
nepadėo griežtos bausmės ir te
roras. Neronas šaltai pakėlė Įžei
dimus. Veltui jis liaudžiai žadėjo 
didingus spekatklius ir demons
travimą hidraulinių vargonų, ku
riuos išrado Ktesibius Aleksand- 
rietis. Bet nepasitenkinimas buvo 
didesnis už arfą ir vargonus.

Virš 1000 mirties bausmių bu
vo Įvykdyta. Karštligišką cezario 
vaizduotę nakties metu kankino 
aukų dejavimai. Tik haliucina
cijos ir niekur ramybės. Dingo 
visos jo gyvenimo svajonės ir tiks 
las. Koks pasigailėjimo vertas 
monarcho patetiškas vaizdas, ka
da savo mirties išvakarėse, ap
leistas draugų ir artimų, nežino 
kuriuo keliu bėgti ir kur slėptis, 
paskutinĮ kartą paėmęs arfą, dai
nuoja "Edipus Ištrėmime". Fina

las priartėjo greitai. Persekio
jamas savo sargybinių, kad ne
pasiduoti gyvam, jis Įsmeigia sau 
peilĮ Į gerklę. Prieš pat mirtj 
agonijos metu dar sąmonėjepra- 
švinta visi jo meniški pasiseki
mai, triumfai, nugalėjimai meno 
rungtynėse, triumfalinė eisena 
ir paskutinėje sekundėje mintis: 
"kokio didelio menininko nustoja 
pasaulis"!

Koks išdidus bfltųNe'-onas, jei 
būtų žinojęs, kad laidotuvės kaš
tavo 200.000 sestercų ir kad jo 
kūnas iškilmingai vežamas Ro
mos gatvėmis sudeginti bus pa
puoštas tais pačiais puošniais rū
bais, kuriuos jis dėvėjo grĮžda- 
mas iš Graikijos ir Neapolio su 
laurų vainiku ant galvos ir rau
dona tunika. Jo troškimas Įam
žinti savo vardą buvo Įvykdytas. 
Šimtas metų po jo mirties Grai
kai rečitavo jo poeziją ir muziką 
ir dar XIX šimtmetyje, gal ir da
bar jo vardas minimas, kaip di
džiausio ano laikotarpio meni
ninko. Kompozitoriai Pallavicini, 
Reisiger, Hendelis ir Rubinštei- 
nas parašė iš jo gyvenimo ope
ras.

CHICAGOS PARENGIMŲ Į 
— KALENDORIUS —J

SAUSIO 25 D. 7 v.v. tradici
nis Chicagos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų balius The Dra- 
ke viešbutyje, Lake Shore Dr. 
ir Michigan Avė.

SAUSIO 25 - VASARIO 2 D.D, 
Dail. Algirdo Kurausko kūrinių 
paroda Čiurlionio galerijoje. Ruo
šia Korp! Gintaras.

SAUSIO 26 D. 3 vai. p.p. Lie
tuvių Istorijos Draugijos metinis 
narių susirinkimas, 5746So. Jus
tine Avė.

SAUSIO 31 D. 8 vai. vak. Švie- 
sos-Santaros Kolegijos Chicagos 
skyriaus susirinkimas — Dr. Jo
no Valaičio paskaita "Automati
zacijos socialinės problemos" K. 
Dirkio svetainėje, 4500 So. Tal- 
man.

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

VASARIO 15 - 23 D.D. Dail. 
Sandros Čipkuvienės kūrinių pa
roda Čiurlionio galerijoje. Ruo- 
čia Korp! Gintaras.

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

LIETUVIŠKA KNYGA YRA 
GERIAUSIA DOVANA

Dirvos administracija mielai patarnauja tierrts mūsų 
tautiečiams, kuriems knygą neparanku įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti 
lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja 
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip 
dovaną.

Čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne 
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.

’ Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai 
ir už poros dienų knyga ateis pas jtw paštu.

LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI;
Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomas po......... . $7.50
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS............................  $12.00
M. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA .................................. $2.00
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA THROUGH THE AGES......:.......... $3.50
L. Valiukas, LITHUANIA LAND OF HEROES.............. ............ $4.75
ART COLLETCION (liet, dailininkų kūrinių albumas).................$6.00
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS........................... $3.00
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS..................  $2.00
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT ............... $5.00
V. NAGIUS-NAGEVIČIUS.........................................   $6.00
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ....................................... $1.80
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI...... $5.00
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠR£................................  $5.00
Bronys Raila, IŠ PASKENDUSIO PASAULIO......................  $5.00
V. Alantas, VANAGAITIS...................... $2.00
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYSTKELIUOSE.................................. $3.00
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE ... $1.50 
P. Andriušio ir VI. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLĖS PRIE

TORRENSO ....................................................................... $2.00
AUSTRALUOS LIETUVIŲ METRAŠTIS......................................... $10.00
Dr. J. Grinius, MANO VIEŠNAGE AMERIKOJE ......... 50
Alfonsas Nevardauskas, PAJŪRIAIS - PAMARIAIS.......................$5.00
PANEVĖŽYS -- Monografija........... .............................................. $6.50
St. Goštautas, ARTE LITUANO......................   $4.00

ROMANAI. NOVELĖS. POEZIJA;
LAISVĖS KOVŲ DAINOS....................................................................$5,00
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO...........................$5.00
Sally Salminen, KATRYNA............................................................... $5.00
Juozas Krūminas, ŠEŠTASIS MEDIS................   $2.00
R. Spalis, ANT RIBOS..............  $4.00
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės .......................$1.50
F. Neveravičįus, BLAŠKOMOS LIEPSNOS 2 tomai po...............  $2.00
V. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės................................ $3.50
V. Ramonas, CROSSES (angliškai)...................................................$4.00
V. Ramonas, MIGLOTAS RYTAS..................................................... $2,00
St. Santvaras, AUKOS TAURE, poezija ............... 1..........................$2.50
A. Škėma, BALTA DROBULE.........................................................  $1.50
Alė Rūta, BROLIAI ..........................................................................  $1.50
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS....................................... $4.00
Alė Rūta, I SAULĖTEKI................................................................ $1.50
Jeronimas Ignatonis, LŪŽIAI...............     $3.00
J. Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS.................................................... $2.75
J. Švaistas, ELDORADO................................................................ $1.80
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND (angliškai).............. $3.95
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO........................................... $2.00
V. Volertas, UPĖ TEKA VINGIAIS............................................... $3.50
Jonas Vėgėlis, VISGAILIUS, poema............................  $3.00
LITHUANIAN OUARTET.......................................   $4.95
LITHUANIAN FOLK TALĖS........................................................... $4.50
SELECTED LITHUANIAN STORIES.............................................. $5.00
V. Kavaliūnas, KALNŲ GIESMĖ........................................ .-.____  $2.50
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI, poezija.................................. $3.00
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija.......................................... $2.75
Maironis, JAUNOJI LIETUVA, kietais viršeliais......$2.00,

minkštais ....................  $1.50
A. Nasvytis, LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOVV ....................... $3.95
St. Būdavas, LORETA..............   $1.80
A. Baranauskas, KALVOS IR LANKOS........................................ $2.00
Jurgis Jankus, PO RAGANOS KIRVIU.......................................... $1.50
Kostas Ostrauskas, ŽALIOJOJ LANKELĖJ (dvi vienaveiksmės 

dramos)......................................................................................$3.00
J. Grušas, PABUČIAVIMAS................       $1.50
Bernardas Brazdžionis, VIDUDIENIO SODAI, poezija............... $4.00
P. Abelkis, ATLAIDŲ PAVĖSY....................................................... $3’50
Vincas Krėvė, RAŠTAI.......................   $5.50
V. Kudirka, MEMOIRS OF LITHUANIAN BRIDGE....................... $2*00

VAIKŲ LITERATŪRA
Nijolė Jankutė, ŽEBRIUKO NUOTYKIAI MIŠKE ........................  $2.50
A. Gustaitis, KOVA SU GAIDŽIU.......................  $2.00
A. GUSTAITIS, UŽPUOLA BITES................................................  $2*00
V. Vijeikis, KAS GRAŽIAU (piešiniai spalvinimui).................. $ .50
N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS................................................. $1.00

ORIGINALIAS
LAISVĖS KOVIJ DAINAS, 

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo, 
dabar galite įsigyti per Dirvą 

už 5 dol erius
Likutis to leidinio, kuris iki šiol buvo įteikiamas 

aukojusiems LNF po 10 dol.. galima įsigyti, užsisa
kius per Dirvų ir atsiuntus 5 dolerius.

ši išimtinė teisė i: platinti leidinio likutį įgyta 
Dirvos leidėjams susitarus su Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo Valdyba.

Likęs tos knygos kiekis yra nedidelis, tad pasku
bėkite ją įsigyti sau ar padovanoti draugams. 

Užpildykite žemiau dedamą atkarpą ir, 
prisiuntę 5 dol., tuojau gausite

LAISVĖS KOVŲ DAINAS

5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

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

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

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

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

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

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

Prašau išsiųsti LAISVĖS KOVŲ DAINAS:

Pavardė ir vardas----------------------------------------------

Adresas.......... ................. - ---------------------- ---------------

Priedų: Čekis $_______________
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS - kur ir su kuo 

svarstyti jo pobūdį?
O visgi kažin arnetiksliaunuomonesirpasiūlymus dėl PLB val

dybos sumanyto jaunimo kongreso tuo tarpu siųsti PLB valdybai (V. 
Kamantui, jos "jaunimo reikalų ministeriui), o ne bėgti iš karto į 
"aukščiausiąjį teismą" — visuomenę. Tokius sumanymus tikslingiau 
svarstyti ne "minioje", o atsakingame ir kompetentingame kolekty
ve, kuriame {vairius pageidavimus bei pasiūlymus galima šaltai ir 
kruopščiai atsijoti per du labai svarbius sietus: prasmingumo ir pa
jėgumo sietus.

Sumanymų gali būti labai patrauklių ir iš visuomenės gali pasi
girsti jiems entuziastingų pritarimų. Tačiau tūlus patrauklius suma
nymus realizuoti visdėlto nebūtų prasminga dėl tokių priežasčių ir 
aplinkybių, kurios gali būti gerai žinomos atsakingam kolektyvui, bet 
nežinomos ar neįvertintos plačioje visuomenėje. Arba, geras ir 
prasmingas sumanymas gali gi būti neįmanomas įvykdyti dėl pajė
gumo stokos. Šiais požiūriais sumanymus besijojant, kaikurie iš jų 
turėtų būti atmesti, vistiek "slaptai", ar viešai jie būtų buvę pasiūly
ti. Tad kokia gi nauda per laikraščius dirginti visuomenės vaizduotę 
neišsijotais, neapsvarstytais sumanymais?

Dirvos 5 nr., balsas iš skaitytojų siūlė jaunimo kongreso pla
navimą tuojau perkelti į spaudą. Esą, Pasaulio Lietuvyje paskelbtasis 
pranešimas sukeliąs neaiškumų ir jau atrodą, kad kongresas būsiąs 
perdaug apkrautas.

Betgi iš pirmo pranešimo nėra ko nė laukti galutinio aiškumo, 
nes pranešta tik idėja, ne konkretus planas, kuris, matyt, dar turi 
būti kruopščiai svarstomas, ir kuriam dar tik teiraujamasi visuome
nėje medžiagos, o jai teikti durys atviros visiems.

Kai medžiaga teikiama viešuoju keliu, tai ji tampa nebe vien PLB 
valdybos svarstymo objektu. Tas kaip tik daugiau įneša neaiškumo ir 
painiavos, negu PLB valdybos pageidautasis metodas. Štai ir šiuo at
veju, padarius priekaištą, kad kongresas būsiąs "perdaug apkrautas", 
čia pat pasiūlyta apkrauti jį keleriopai sunkiau. Šalia to, kas ir PLB 
valdybos pranešime bendrybiškai jau paminėta, siūloma užduoti kon
gresui du didžius politinius uždavinius -- žygius į Washingtoną ir 
New Yorką (Jungtines Tautas). Neaiškumas štai koks: ką reiks dary
ti, jei iš visuomenės bus tik entuziastingas pritarimas tiems žygiams, 
o PLB valdybai paaiškės, kad į kongreso užsimojimus jų įtraukti ne
įmanoma?

O gali būti neįmanoma dėl daugelio priežasčių. Pavyzdžiui, Vil
kas ar ALT, gali užprotestuoti prieš PLB kėsinimąsi vėl "kištis į 
politiką”... Arba, jei ne tas, tai gali paaiškėti, kad patys numatomie
ji kongreso dalyviai nesutiks būti siunčiami į tokius žygius, ir tai ne 
dėl to, kad būtų priešingi jų tikslui, o tik kad gal jų nuomone tie žy
giai ar neprasmingi, ar nepraktiški, ar nepatogūs. (Sakysim, Kana
dos, Australijos, Vokietijos gyventojams bei piliečiams, kad ir lie
tuviams jaunuoliams, gali kilti klausimas -- kokiu pagrindu mes 
"žygiuosim" į VVashingtoną, ir ką tenai mūsų.neJAV piliečių, balsas 
reiškia?). Pagaliau, ar įvykdomas reikalavimas rengti jaunimo kon
gresą būtinai tokiu metu, kada JAV Kongresas ir JTO yra sesijose? 
Juk paprastai tokiu metu ir jaunimas yra savo "sesijose" -- mokyk
lose, universitetuose. Jaunimo kongresas gali būti sušauktas tik mo
kyklų atostogų metu. Bet tada ir JAV Kongresas, ir JTO paprastai ir
gi neposėdžiauja, neskaitant iš anksto nenumatytų atvejų.

IŠ esmės, siūlomosios idėjos geros. Bet svarstyti jas kaip tik 
visų pirma tinka PLB valdyboje, o tik po to, jei dar atrodytų reikalin
ga, galėtų būti einama jųginti ir visuomenės viešosios nuomonės teis
me. Bet ar tokia apeliacija būtų laimėta, kitas klausimas. Nesgi, jei 
kongreso rengėjai iš konkrečių duomenų įsitikins, kad kuri net ir labai 
gera idėja įvykdyti neįmanoma, tai kaipgi visuomenės viešoji nuomonė 
priverstų juos visdėlto bandyti vykdyti?

(v.r.)

1

Dail. J.K. Račkus, Alg. Mackus ir dr. V, Kavolis parodos atidaryme Chicagoje.
P. Petručio nuotrauka

RAČKAUS KŪRINIŲ PARODA CHICAGOJE

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

tamas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresų. 
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 ir iškirpę 
ją atsiųskite: Dirvai, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103.

Kanadoje, pusiaukelėje tarp 
Toronto ir Hamiltono, gyvena 
dail. Jurgis Kęstutis Račkus. 
Dailininkas gimęs 1927 m. Lie
tuvoje. 1934 m. su tėvais atvyko 
Kanadon. Toronto mieste baigė 
pradinį ir vidurinį mokslą. Čia 
pradėjo ir meno studijas, kurias 
paskui tęsė Detroite, o dar vė
liau Paryžiuje ir kituose Euro
pos meno centruose.

Šiuo metu dailininkas gyvena 
nedideliame Clarkson, Ont. 
miestelyje. Paklaustas, ar tokia 
nuošali vietovė palanki meninei 
kūrybai, atsakė, jog jau nuo seno 
yra linkęs prie kaimo ar mažes
nio miestelio. Clarksone dai
lininkas yra įkūręs taip vadinamą 
Artists Center Workshop. J.K. 
Račkaus žodžiais, "šį meno cent
rą įkūrėme su tikslu, kad meno 
mėgėjai, studentai, o taip pat ir 
visi kiti, jauni ir seni, galėtų 
susidurti su dabartiniais meno 
požiūriais ir su dirbančiaisiais 
Kanados dailininkais."

Toliau dailininkas pasakojo, 
jog 1962 m. buvo užėmęs admini
stratoriaus vietą "Glenhurst Arts 
Council" Brantford mieste. Ta
čiau šiemet tų pareigų atsisakė, 
įdomu jog šiuo metu dailininkas 
glaudžiai bendradarbiauja su vie
tos indėnais, "Six NationaI In- 
dian" rezervate dėstant meną.

Dail. J.K. Račkus su savo dar
bais (1954 - 1961 m. laikotarpy
je) plačiai reiškėsi Europoje, sa
vo individualines parodas su
rengdamas Paryžiuje, Londone, 
Barceionoje, Ibizoje ir kitur. Sa
vo darbus buvo išstatęs ir Toron
to bei Montrealio miestuose. Jo 
darbai yra atstovaujami visoje 
eilėje galerijų. Kaip pavyzdžiui: 
Galerie Dės Beaux-Arts Paryžiu
je, New Vision Center Londone, 
Galerio Dearte Misrachi Mexico 
City, Peter Deitson Gallery New 
Yorke ir keliose meno galerijose 
Kanadoje.

Kokios yra nuomonės apie 
Amerikos dailės gyvenimą, pa
klausėme dail. J. K. Račkų. "Da
bartinis Amerikos menas (sako 
dail. J, K. Račkus) "turi didelį 
šviežumą ir išradingumą. Čia 
mažiau rūpi tradicija; dažnai ji

P. PETRUTIS

yra padėta į šalį kaip senas ne
reikalingas dalykas. Randame įs
pūdingo modernaus meno, bet jo 
pamatas yra gana silpnas. Nežiū
rint to, pas įvairius Amerikos 
menininkus jaučiasi gilaus me
ninio tikrumo ieškojimas."

Apie save patį štai ką pasa
kė: "Atvažiavus 1953 m, į Pa
ryžių, studijos pas Andre L'hote 
privedė prie didesnio analitiško 
žiūrėjimo ir prie tendencijos į 
kubistišką, geometrišką išsireiš
kimą. Po to įvyko drastiškas pa
sikeitimas, ribojimas spalvų, 
sprendimas su laisvomis, orga
niškomis formomis. Taip maž-

daug dirbu ir dabar, įvesdamas 
įvairių skirtingų elementų. Pati 
gamta, apylinkė kurioje aš dir
bu, duoda man impulsą - Inspi
raciją nuo kurios mano darbai 
prasideda."

Na, o kaip su priekaištais mo
derniajam menui, kai žmogus jo 
"nesupranta", t.y. nesupranta kas 
yra vaizduojama paveiksluose? 
Į šį klausimą dailininkas atsakė 
šiais žodžiais: "Meno supratimas 
yra nemažas uždavinys. Rimtas 
meno mėgėjas yra gerai infor
muotas žmogus, kuris netik žino, 
kad egzistavo skirtingi meno pe
riodai, bet ir ką jie bandė at
siekti ir įrodyti. Toks žmogus 
.žino pakankamai meno istori
jos, kuri jį priveda prie dabar
tinių laikų. Tada yra galimybių, 
kad toks žmogus ras įdomumo ir 
moderniame mene".

Dail. J. K. Račkaus kūriniai 
(aliejiniai darbai, monotipai, ak
varelės) sausio 4-12 d.d. buvo iš
statyti Čiurlionio Galerijoje, 
Chicagoje. Parodą rengė Santa
ros - Šviesos Federacija. Pa
rodos atida ryman susirinko dau
giau 150 Žmonių. Toks susirinku
siųjų skaičius liudija Chicagos 
lietuviuose vyraujantį gyvą susi
domėjimą menu.

Čia prisimintina sezono pra
džioje rengta paryžiečio dail. 
Prano Gailiaus paroda, praėju
si stebėtinu pasisekimu. Tąsyk 
daugumą sutraukė rengėjų iš 
anksto numatytos meno klausi
mais diskusijos. Rengiant pasta
rąją parodą buvo skelbiama tik 
dr. Vytauto Kavolio paskaita "So
ciologinė meninio stiliaus sam
prata". Vienok, po išklausytos 
paskaitos, parodos atidarymui va 
dovavusiam Alg. Mackui pasiū
lius išsivystė gana gyvos disku
sijos. Susirinkusiųjų buvo iškel
ta eilė klausimų, turinčių ryšio 
su paskaitininko keltomis minti
mis. Kiti gi lietė realizmo ir 
modernizmo aspektus, t klausi
mus atsakinėjo paskaitininkas dr. 
V. Kavolis. Kaip ir ankstyvesnė
je dail. Prano Gailiaus parodo
je vykusios diksuijos, ir šį 
kartą turėjo būti dėl laiko 
stokos nutrauktos. Tokia padėtis 
sakyte sako, jog mūsiškė visuo
menė yra linkusi meno pažini
mui ir, atsiradus Progai, trokš
ta išsiaiškinti arba bent pareikš
ti savąją nuomonę.

Parodų rengėjams, o gal net 
geriau dailininkų sambūriams ar 
kitoms institucijoms, derėtų at
kreipti dėmesį į esančias visuo
menės nuotaikas ir sudaryti daž
nesnių galimybių panašioms dis
kusijoms.

Visais apdraudos-reikalais 
kreipkitės į 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

DIRVA

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Susipažinti [J 
Priedų čekis □

Pirmoji kelionė (aliejus)J.K. RAČKUS

MAIN OFFICE: 813 E. 185th STREET

J.K. RAČKUS įspūdžiai iš formenteros (aliejus)

Our customers know ( 
what the “S” stands for. 
Come in and let us 
show you what 
we mean. <

T. CLAIR 
AVINGS



8 Nr. -4 DIRVA 1964 m. sausio 2o d

AKIMIRKOS 1.......................... -

"Trijų centrų” veidai
BRONYS RAILA „

AUTORIAUS PASTABA. Ši dešimties "akimirkų" serija 
daugumoje buvo parašyta 1963 m. lapkričio-gruodžio mėn. 
laikotarpyje ir galutinai užbaigta š.m. sausio pradžioje. Čia 
neminimas 1963 m. gruodžio mėn. Margučio numeryje paskelb
tas dėl K. Stropaus skandalingų išvedžiojimų Karolio Drungos 
kritinis straipsnis "Apie tradicijos ir laisvės Įtampą", kurio 
mintims šios serijos autorius, bendrai paėmus, pritaria.

Šioje dešimtyje "akimirkų" buvo norėta "paskutinĮ kartą" 
plačiau pasisakyti vadinamais "bendradarbiavimo ir ryšių su 
kraštu" kkausimais bei kitomis mūsų tautinės rezistencijos 
problemomis. Taip pat pabaigoje norėta išdėstyti ir vieną ki
tą grynai asmeninę nuomonę bei pergyvenimą.

Dar aną pavasarį mano kole
ga Vytautas Meškauskas Chica
gos Margutyje bent porą kartų 
mėnesio apžvalgose smulkiau na
grinėjo "bendradarbiavimo su 
kraštu" ir "kultūrinių ryšių su 
tėvyne" palaikymo klausimus. Ir 
Pasisakė apie juos labai kritiš
kai, beveik visai neigiamai.

Tuo metu visa mūsų spauda 
mirgėjo straipsniais -ir rezoliu
cijom, tai lengvai pašiepiančiom, 
tai griežtai smerkiančiom iš 
Brooklyno anksčiau pradėtą 
atvirą kolaboracijos su sovieti
ne Lietuva propagandą. Tatai, 
kaip sakoma, buvo tuomet labai 
aktualu. Tais klausimais ir aš 
anuomet sumerkiau keliolika aki
mirkų Dirvoje.

V. Meškauskas ir dėl jų ma
lonėjo atsiliepti bent dviejose 
mėnesinėse Margučio apžvalgo
se, savaip joseišmatydamas "ne
tikslumų" ar kitoniškai komen- 
tuotinių vietų, ir ta proga paste
bėdamas, kad šis klausimas jau 
baigiamas ligi dugno išsemti ir 
gresiąs nusibosti. Šiaip jau jis 
mano neigiamų pažiūrų f kolabo
ravimą neatmetė, bet dar griež
čiau, net brutaliau išsireikšda
vo. Esą, čia nereikia ieškoti ka
žin kokių "principų" ar gilybių, 
- tai esąs tik kai kurių asmenų 
noras iš to pragyventi, iš lietuvių 
tautos nelaimės pasipelnyti.

Ir griežčiausiai ir kartu dras
tiškai apie "bendradarbiavimą su 
kraštu" V. Meškauskas pasisakė 
mano girdėtoje jo paskaitoje per 
samariečių suvažiavimą Taboro 
Farmoje. Savo paskaitą jis pra
dėjo klausytojam primindamas, 
kad "bendradarbiavimo" proble
mai suprasti pirmiausia reikia 
atsiminti dvi seniausias profesi
jas pasaulyje: prostituciją ir 
špionažą...

Be abejo, "bendradarbiavimo 
su kraštu” tema mūsų spaudoje, 
ir gyvenime, ir Margutyje tikrai 
buvo gerokai išsemta, kai kam gal 
nusibodusi ir "nebeaktuali". To
dėl ne man vienam buvo daugiau 
negu siurprizas 1963 m. spalio 
mėnesio Margučio numeryje vėl 
rasti straipsnj tuo pačiu klausi
mu. Ir ne šiaip sau straipsnelį 
ar kokią apžvalgėlę, bet veda
mąjį straipsnį, Įdėtą pirmajame 
magazino puslapyje, pasirašytą 
naujo Margučio bendradarbio K. 
Stropaus, slapyvardininko, tuo 
paliudijant, kad Margučio redak
torius nuo straipsnio minčių ne
atsiribojo ir kad jis buvopaskelb 
tas, kaip tam tikrų tezių išdės
tymas.

Ir tas pasisakymas ŠĮ kartą 
buvo skirtinas -- "kultūrinių ry
šių" palaikymo naudai. Esą Per 
tuos "ryšius šiandien pasireiškia 
laisvės ir tradicijos Įtampa". Ir 
ji esanti pažangumo dvasios ro
diklis. O tie, kurie prieš "bend
radarbiavimą" ir "ryšius", - tie 
esą "konservatoriai" ar net 
"reakcingai konservatyvūs"...

Nevėžio tunto skautai sueigos metu. Stovi iš dešinės A, Glodas, tunt. A. Prapuolenis, V. Molis, D, 
Glodas, V. Montautas. E- Meilaus nuotrauka

Tai buvo kažkas visai nauja 
Margučio krepšelyje, Kaž kokia 
keista ir neįtikėtina "pažanga", 
padvelkusi mirties pabučiavimu 
šiam A. Vanagaičio per porą de
šimtmečių su meile puoselėtam 
Chicagos lietuvių žurnaliukui.

Atrodo neišvengiama ir gal 
kiek reikalinga tą Margutyje pa
perėtą kiaušinį mums kiek ar
čiau patupinėti. Jeigu jau ne dėl 
ko kito, tai nors dėl Įtampos.

Naujas ir "nežinomas" Mar
gučio bendradarbis K, Stropus 
pirmiausia moksliškai paaiškino, 
kad žmonių galvojimą ir elgseną 
apsprendžia "tam tikros geogra
finės bei politinės sąlygos ir tra
dicijos". Taip esą ir Amerikoje: 
pietūs reakcingai konservatyvūs, 
viduriniai ir tolimieji pietvaka
riai (Chicaga, Los Angeles) kon
servatyvūs ir nacionalistiški, gi 
šiaurės rytai (turbūt nuo Mashing 
tono ligi Bostono?) — reliatyviai 
pažangūs...

Tas pats esą ir su Amerikos 
lietuvių visuomenės galvosena. Ji 
dabar priklausanti nuo vietų, kur 
lietuviai apsigyvenę. Pietuose 
lietuvių tėra labai mažai. Lietu
vybės centrai dabar yra rytuose, 
viduriniuose ir tolimuose vaka
ruose. Tie trys centrai su savo 
nemažais skirtumais politiniame 
galvojime ir bendroje elgsenoje 
yra -- New Yorkas, Chicaga ir 
Los Angeles...

Kalifornijos lietuviai už tokį 
jų pagerbimą ir išaukštinimą K. 
Stropui turėtų nusiųsti sunkveži
mį oranžių ir tris dėžes geriau
sio Napa Valley vyno. Los Ange
les -- vienas iš trijų centrų! Dar 
niekas taip gražiai mūsų nepava
dino, ir mūsų tuo tarpu tik augan
čios lietuviškos kolonijos ambi
cijos taip aukštai nesiekdavo. 
Mes gal panašiai tik pasvajoda- 
vom, o drąsieji nebent suvaidin- 
davom tokią galimybę. Juk paga
liau mes esam jei dar ne darbų, 
tai bent rezoliucijų centras! Šiaip 
mes esam tikri tik dėl didingos 
ateities: už dešimtmečio ar dvie
jų Los Angeles bus pats svarbiau
sias Amerikos lietuvių politikos 
centras. Kai veiksnių vadai ry
tuose ir viduriniuose vakaruose 
dar daugiau pasens ir politinis 
reumatizmas galutinai susuks jų 
kaulus, tai jie pensininkauti per
sikels prie Los Angeles. Čia 
Švelniame klimate jie greitai at
kus, pasidarys labai spritnfls ir 
kels didžiausią ermyder}. Norit 
ar nenorit, - Los Angeles tada 
tikrai taps tų visų veiklių ir gar
bingų metūzelių centras.

Bet kad Los Angeles jau dabar 
būtų New Yorko ir Chicagosran- 
go "centras", mes dar netikėjom. 
Tačiau jei laikraščiai taip rašo, 
labai puiku, neįsižeisim...

Deja, visos kitos K. Stropaus 
teorijos man atrodo yra grynos 

nesąmonės. Amerikietiškai sa
kant, sheer nonsense.

Pietūs yra nepažangūs, ar "re
akcingai konservatyvūs" gal ne
bent negrų atžvilgiu. Tačiau ne
maža panašių "reakcionierių" 
esama Chicagoje. Bostone ir ki
tur, Kitais požiūriais - ekono
miniu, socialiniuar net kultūriniu 
ir religiniu - visos Jungtinės 
Valstybės šiandien maždaug pa
našios ar teisingiau - su tais 
pačiais Įvairumo ir skirtingumo 
bruožais. O Kalifornija turi dau
giausia religinių sektų -- per 
pustrečio šimto... Vadinasi, bai
siai daug įtampos, taigi ir pažan
gumo!

Kuo New Yo' ko valstija yra pa
žangesnė už "konservatyvius ir 
nacionalistiškus" Vakarus, kai 
New Yorkas turi respublikoną 
gubernatorių ir abu respublikonu 
senatorių, o Kalifornija demo
kratą gubernatorių, vieną demo
kratą ir vieną respublikoną se
natorių (irgi skaitomą prie "pa
žangiųjų respublikonų")? Kuo 
Oregonas konservatyvesnis už 
Bostoną ar New Yorką? Kuo Ari
zona už Maine valstiją, -- ar tik 
dėl to, kad Arizona turi senato
rių Golduaterį, o kitą senatorių 
demokratą?

Kalifornija savo socialine 
struktūra, drąsiom idėjom, pio
nieriškais polinkiais, man rodos, 
yra daug revoliucingesnė ir pa
žangesnė už Connecticut ar Ver- 
mont... Kalifornijos jaunųjų de
mokratų lyga pernai vasarą pa
skelbė tokias toli siekiančias ir 
"pažangias" rezoliucijas dėl glau
daus bendradarbiavimo su so
vietiniu bloku ir komunistine Ki
nija bei Kuba, jog demokratų par
tijos bosai rad,o būtina nuo tokio 
per didelio pažangumo atsiribo
ti.

O kuo būtų "reliatyviai pažan
gesnis" lietuviškas New Yorkas 
ar Washingtonas, D.C. už Los

Lietuvi, paskubėk, jei nori 
atvykti į Ameriką

Amerikos kongresas 1920 m. 
buvo nustatęs, kad Į JAV gali per 
metus atvykti per 160,000 žmo
nių. Tą skaičių padalino tarp Įvai
rių kraštų. Tada buvo nustatyta, 
kad per metus gali atvykti 384 
Lietuvoje gimusieji. Kitiems 
kraštams buvo nustatyti kiti skai
čiai. Tokias normas vadinome 
kvotas. Kurie vyko Į JAV pagal 
kvotą, gerai žino, kad reikėjo 
laukti eilės net kelis metus, kad 
patektumei Į Lietuvos kvotą. Ai
riams ir anglams buvo daug 
geriau, jie turėjo dideles kvo
tas ir niekad jų neužpildė, ta
čiau italam, graikam, ispanam 
buvo beveik neįmanoma patekti Į 
kvotą, nes norinčių atvykti buvo 
tūkstančiai, o buvo Įleidžiama 
tik keli šimtai. Graikai pav., 
turėjo tik 308 vietas metams, o 
užsirašiusių yra virš 12.000. Tie 
ir kiti motyvai dažnai vertė imi
gracijos Įstatymus remontuoti, 
papildyti. Paskutiniu laiku kai 
kurie senatoriai irkongresmanai 
pasiryžo tuos Įstatymus iš es
mės pakeisti. Jų sumanymui mie-

- Štai garsusis milžinas, kuris XX amžiaus viduryje2063 METAIS... 
pradėjo byrėti!

Angeles? Ar tik dėl to, kad te- 
najos yra Bimbos Laisvė, Tys- 
liavienės Vienybė ir Vincas 
Trumpa? Mes Kalifornijoje irgi 
turime pusantro kolaboranto, ku
riam buvo leista laisvai pasi
sakyti net per lietuvių radijo pus
valandį, ir dėl to žemė sudre
bėjo. Gi reakcingoje Floridoje 
yra apstus rožinės spalvos "pa
žangiausių” pensininkų būrys. O 
kaip Chicaga su savo katalikiš
kais, socialistiškais ir komunis
tiškais dienraščiais?

Ar aš irgi būčiau pažangesnis 
ir kitaip rašyčiau, jeigu penkio
lika metų būčiau išgyvenęs ne 
Los Angeles, kur tapau "konser
vatoriumi" ir "pažangos priešu" 
o Hoboken, New Jersey? Tada 
turbūt būčiau supažangėjęs?...

Ačiū už centro rolės pripaži
nimą mūsų miestui, bet tokių ne
sąmonių apie "bendrąją elgseną 
ir galvoseną" priklausomai nuo 
gyvenamosios vietos aš dar ne
buvau dažnai girdėjęs.

Tačiau Margučio vedamaja
me buvo ir kitokių ■ įdomesnių 
idėjų, prie kurių sustosime se
kantį kartą.

lai pritarė buv. prez. J. Kennedy. 
Šiam žuvus tos pat minties yra 
ir Prez. L, Johnson.

Šių metų sausio 13 d. JAV pre
zidentas asmenine telegrama pa
kvietė įvairių organizacijų atsto
vus į Baltuosius Rūmus. Nuvyko 
ir Balfo reikalų vedėjas, tačiau 
be didelio entuziazmo. Tame at
stovų suvažiavime dalyvavo per 
50 žmonių, deja čia nebuvo duo
dama jiems laisvo žodžio teisė, 
o tik pasiklausyti, ką didieji yra 
sumanę padaryti. O jie yra jau 
sutarę pakeisti imigracijos Įs
tatymus iš esmės, ir kai tik tas 
Įstatymas Įsigalios, tada iš no
rinčio Į JAV valstybes atvykti, 
nebebus klausiama, kuriame 
krašte esi gimęs, ar kokia tavo 
odos spalva, bet kiek tu naudin
gas Amerikai. Gal tai .ir krikš
čioniška ar bent demokratiška, 
tačiau mažiesiems nelabai nau
dinga. Mat didžiosios tautos, 
skaitlingos, visada, nukonkuruos 
mažiukes. Didieji visad turės dau
giau ir geresnės medžiagos eks
portui.

Tiesa, paties įstatymo detalių 
dar nėra. Jo projektui pritaria 
abi partijos. Tačiau pr amato - 
ma, kad jis Įsigalios palaipsniui, 
kas met 1/5 kvotos nurašant į 
"bendrą krepšį". Po penkių metų 
į Ameriką važiuos tas, kas pir
mas JAV konsulate užsirašė ir 
kas labiausiai Amerikos DARBO 
rinkai tinka.

Tiesa, pramatoma palikti se
nas privilegijas atvykti greičiau, 
gal ir be eilės, Amerikos pilie
čių artimiesiems giminėms bei 
tremtiniams. Paskutinis patvar
kymas yra laikino pobūdžio, kas 
met atnaujinamas.

Nėra abejonės, kad per 50.000 
žmonių kasmet Į JA V atvyks dau
giau nei iki šiol, nors bendra kvo
tos suma ir nebus pakelta. Mat, 
pagal naująjį projektą visi nume
riai bus išnaudoti, jei ne vienam 
tai kitam pasaulio krašte yra 
tūkstančiai norinčių Į Ameriką 
patekti ir jie pateks. Iki šiol 

jei Anglijos ar Airijos kvoton ne 
buvo pakankamai imigrantų,, tai 
kita šalis neišnaudotų vietų ne
galėjo užimti.

Washingtono politikieriai nėra 
vieningi dėl to projekto, bet ma
no, kad jis praeis. Tą projektą' 
remia ir respublikonai ir demo
kratai ir pats JAV prezidentas, 
NY Times Įtaria, kadprez. John- 
sonui tą projektą perša didžiųjų 
Amerikos miestų pramonininkai, 
nes jie tikisi gauti pigesnės dar
bo jėgos iš užsienių.

Į Balt. Rūmus Balfo atstovui, 
turinčiam paties prezidento te
legramą, nebuvo jokio sunkumo 
patekti, nors aiškiai matoma, kad 
prezidentas dabar dvigubai stip
riau saugomas. Beveik kiek
viename namo kampe tūno koks 
nors žmogus, kuris "nieko nevei
kia". Paltus, kaliošus ir snie
guotas skrybėles palikome pir
mame didžiuliam kambaryje. Ko
ridoriais patekome pas preziden
tą, kur laukė fotografai ir tele
vizijos aparatai. Kaip minėjau, 
mūsų nuomonės niekas neklausė, 
o kalbėjo tik didieji valdžios kon

Be žodžių...

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15 TOS DIE
NOS. NEŠ (IK IDENDA NCO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
/2 /O DIENŲ ant INVESTAVIMŲ.

ŠJAS S.J.SKAITAS YP.A
PENS1ONIERIAMS. K 

GAUTI DAŽNIAI'. N 

ST. ANT
& LOAN ASSN

1447 So. 49th Court, Cicero
JUOZAS F. GRIBAUSKAS. & 

sekretorius
ChicagoPhone: 242-4395;.S u burbt) n l’hone: 656-63

greso pareigūnai. Atsisveikinant 
prezidentas paspaudė visiems 
dešinę, paspaudė ir Balfo atsto
vui tardamas net du kartu "Nice 
to see you". Tačiau pamatyti 
naują prezidentą nebuvo taip leng
va: reikėjo keisti net tris aero
dromus, dėl sniego pūgų nutūpti 
ne Washingtone, o Baltimorėj. 
Teko keliauti taksiu ir autobusu, 
o grįžti traukiniu, atsikasti iš 
Newarko aerodromo užpūstytą 
mašiną. Pa >■ vykus namo, nebuvo 
kur automobilio pastatyti, visur 
kalnai sniego. Teko palikti maši
nas viduryje gatvės,

Kun. L. Jankus

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre-
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JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBĖS sausio 10 d. išleido 5 c. 
pašto ženklą, kuriuo pagerbiamas 
žymus Texas patriotas Sam 
Houstonas.

Samuel Houston (1793-1863)gi
mė netoli Lexington, Va, Jam dar 
vaiku esant, tėvai persikėlė į 
Tennessee. Būdamas 15 metų jis 
pabėgo pas Cherokee indėnus, kur 
indėnų vadas Oolooteka jj įsūnijo. 
1812 m. jis įstojo į kariuomenę, 
ir buvo pakeltas leitenantu. 1832 
m. išrinktas į kongresą, o 1827 
m. -- Tennessee gubernatorium. 
1832 m. paskirtas ypatingu įgalio
tiniu rūpintis indėnų reikalais. 
Kai Texas sukilo ir pradėjo karą 
su ispanais, Houstonas 1835 m. 
buvo paskirtas tos kariuomenės 
vadu, ir nugalėjo ispanus prie 
San Jacinto bei paėmė meksi
kiečių vadą Santą Aną į nelais
vę. 1836 m, išrinktas Texas pre
zidentu. 1845 m. ,priėmušTexas{ 
sąjungą, jis buvo senatorium. 
1859 m. išrinktasTexasguberna
torium. Mirė 1863 m. Huntsville, 
Texas. Jo vardu buvo pavadintas 
pats didžiausias Texas miestas 
-- Houston.

AUSTRALIJA išleido 4 šilin
gų pašto ženklą, kuriuo pagerbia
mas žymus keliautojas ir atradė
jas Abelis Tasman. Ženkleyra jo 
atvaizdas, burinis laivas ir kal
nuota pakrantė.

Abel Janszoon Tasman (apie 
1602-1659) gimė Lut egaste, ne
toli Groningeno, Olandijoje. Tar

Faraono Ramses II mumija Kairo muziejuje Egipte.

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOAN S

navo laivyne Olandų Indijos Kom
panijoje. 1964 m., pavestas Olan
dų Indijos Kompanijos guberna
toriaus Van Diemen, jis iš Ba- 
tavijos išplaukė į pietus, į Aus
tralijos vandenis, rasti naujų že
mių ir praplaukimo kelių. Tų pa
čių metų lapkričio 24 d. jis pa
siekė salą, esančią Į pietus nuo 
Australijos, kurią pavadino Van 
Diemen’s Land (sala 1853 m. bu
vo "perkrikštyta" pagal jo var
dą -- Tasmania): taip pat šioje 
dešimties mėnesių kelionėje jis 
aptiko Naująją Zelandiją, Drau
giškąsias ir Fidži salas. Antrą 
kelionę jis padarė 1644 m., šį 
kartą atrasdamas Naująją Gvi
nėją, Naująją Olandiją ir Karpen- 
tarijos įlanką (šiaur. Australi
jos pusėje).

♦♦♦

EGIPTAS išleido puikią 6 paš
to ženklų seriją, skirtą AbuSim- 
bel senovės meno paminklų apsau 
gai. Tie patys p. ženklai, spaus
dinti kitomis spalvomis, tik su 
įterptu žodžiu PALESTINE, iš
leisti Gazos sričiai. Čia dedame 
115 mills oro p. ženklą, rodantį 
šiaurinę šventyklą.

Sulig Encyclopaedia Britanni- 
ca, Abu Simbel vietovė yra Nu- 
bijoje, kairiame Nilo upės kran
te, 56 mylios į pietus nuo Koros- 
ko. Grupė susideda iš trijų šven - 
tykių: pietinės -- pačios mažiau
sios, skirtos "dieviškajai moti
nai ir jos sūnui", vidurinės -- 
pačios didžiausios, skirtos 
saulės dievams Amon-Ra ir Raha 
rakbt su milžiniškomis faraono 
Ramses II statulomis išorėje, ir 
vidutinio dydžio šiaurinės, at
skirtos nuo kitų dviejų gilios ra- 
vinos, skirtos dievaitei Hathor 
ir vaizduojančios išorėje didžiu
les faraono Ramses II, jo žmo
nos Nefrere ir dievaitės Hathor 
statulas.

Rytų VOKIETIJA išleido 5 paš
to ženklu seriją, kuria pamini
mas 1813 metų karas su Napole-

PARENGIMŲ KALENDORIUS

SAUSIO 25 D. Naujosios pa
rapijos salėje Nerijos Linkevi
čiūtės, Stasio Baro ir muz. A. 
Kučiūno koncertas - balius šv. 
Kazimiero lituanistinei mokyklai 
paremti.

VASARIO 1 D. Chicagos "Ant
rojo kaimo" pastatymas šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia Put
namo vienuolyno senelių prie
glaudai remti komitetas.

VASARIO 7 D. Korp! Giedros 
rengiamas blynų balius Čiurlio
nio Ansamblio namuose.

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

VASARIO 16 D. Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minė
jimas šv. Jurgio parapijos salė
je. Rengia ALT skyrius.

VASARIO 23 D. D.L.K. Birutės 
Draugija ruošia pietus Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

KOVO 1 D, Dail. K. Žoroms- 
kio dailės kūrinių parodos ati
darymas Čiurlionio ansamblio na
muose.

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

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

BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos metinis 
balius, šv. Jurgio parapijos salė
je.

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

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

GEGUŽĖS 2 D, Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovėnų au
ditorijoje.

onu. Ženkluose yra karo vaizdai 
bei tuometiniai vokiečių kariuo
menės vadai ir politikai: Neid- 
hardt von Gneisenau, Gebh. Le- 
berecht von Bluecher, ErnstMo- 
ritz Arndt, Freiherr vom Stein, 
Gerhard von Scharnhorst ir ru
sas kunigaikštis Kutuzovas .Čia 
dedame 10 pf. pašto ženklą, kuria 
me parodyti kazokai ir vokiečių 
Landwehr'as Berlyno gatvėse.

Kaip žinia, Napleono kariuo
menė, sumušta Rusijoje 1812 m., 
pasitraukė per Lietuvą J Vokie
tiją. Rusai, persekiodami Napo
leono kariuomenę, atsidūrė net 
Berlyne. Prie rusų prisijun ė 
naujai suorganizuota vokiečių 
prūsų, austrų ir net švedų kariuo
menė, kuri po kelių didesnių su
sirėmimų su prancūzais, juos 
galutinai sumušė didžiuliame 
Leipcigo mūšyje spalio 16-19 die
nomis, Tik likučiai Napoleono ar
mijos spalio 31 d. prie Hahau, 
pralaužę bavarų kariuomenės 
žiedą, perplaukė Reiną.

Chicagos "Antrojo Kaimo" aktoriai ruošiasi spektakliui Clevelande, kuris įvyks šv. Jurgio parapi
jos salėje vasario 1 d. 7:30 v.v. Bilietai jau gaunami Dirvoje, Spaudos kioske, Baltič ir Patria krautu
vėse. Po vaidinimų bus šokiai ir bufetas. Šį pirmą naujos minties satyrų vaidinama Clevelande rengia 
Putnamo vienuolyno senelių namams remti komitetas. V. A. Račkausko nuotrauka

'Antrojo Kaimo’ Clevelande belaukiant
Nuoširdusis peklininkas Gus

taitis, apžvelgęs lietuviško gyve
nimo visokeriopas apraiškas, sa
tyrą baigė išvada: " Absoliučiai 
tobulai viskas eina atbulai".

Gal būt, panašaus motto įtako
je, Chicagoje susispietė jaunųjų 
inteligentų - studentų būrelis, pa
sivadino Antruoju Kaimu ir pa
žiūrėjo J žmones ir reikalus pro 
satyrinius ir homoristinius aki
nius. Ką ir kaip jie pro tuos aki
nius matė, net keliais atvejais 
rodė perpildytose salėse chica- 
giškiams, detroitiškiams ir visi 
patenkinti juokėsi iš savęs, iš 
tavęs, iš manęs... Programa 
įvairiai įvairi, kostiumai kostiu
miniai ir beatnikiškai nesudėtin
gi, šukuosenos nešukuotos, todėl 
neįmantrios, bet nenuobodžios, 
dekoracijos be dekoracijų, o ap
švietimas kai kuriais atvejais ir 
be šviesos. Kaip ir kiekviena 
rimta programa, taip ir šita žiū
rovų patogumui turi dvi pertrau
kas, matematišku laiku išeitų 
7 su didesne puse minutės per
traukai.

Atrodo viskas rimtai, nes Ant
rojo kaimo forma ir stilius gana 
pavojingas menas, o taikantis į 
komikus pirma reikia būti geru 
aktoriumi. Bet, tik pirmieji de
šimts metų sunkiau. Žiūrovams 
irgi nelengviau. Taigi, geresniam 
žiūrovų ir antrakaimiečių santy
kių suradimui ir atmosferos slė
gimui išlyginti, siūlytina dar 
prieš atvykstant spektakliu pa
miršti taip branginamus titulus 
ir padėtį ir ramia sąžine pasek
ti programoje sunumeruotus 
įvykius ir kitus labai jaudinančius 
reikalus ir pabaigoje (ant galo) 
paploti.

Chicagos kritikai tašydami~ 
Antrąjį kaimą vadina kabaretu, 
Detroito -- teavu, Lietuvoje va
dindavo Vilkolakiu, šiupiniais, 
mažąja scena, linksmaisiais bro
liais, pupų dėdės pastoge ir kt. 
Kadangi A. Kaimui pastovus titu
las oficialių ir autoritetingų 
sluoksnių dar nesugalvotas, kiek
vienam žiūrovui leista titulą pa
čiam sugalvoti, pateikti seimui 
apsvarstyti ir jei iki to laiko 
Antrasis kaimas neišbėgtos į 
miestą, tąjį titulą su geru čekiu 
imti ir įteikti.

* IŠNUOMOJAMAS BUTAS IŠ 
3 kambarių ir virtuvės. Kaina 
$45.00. 7509 Myron Avė.

HE 1-9541 
(6-8)

PETRAS MAŽELIS

Antrasis kaimas jau pakeliui J 
Clevelandą, todėl ir smalsumo 
kankinamiems clevelandiškiams 
patariama nebeklausinėti ar spė
lioti (kas, kur, iš kur, kaip?), o 
patiems dalyvauti spektaklyje ir 
savo pozityvią išvadą perduoti 
jei jau ne spaudai, tai būtinai 
bent kaimynui.

Visi antrakaimiečiai jauni ir 
energingi studentai, daugumoje 
kietojo mokslo -- inžinerijos at
stovai. Yra ir dramos studijas 
baigiančių, yra ir diplomuotai 
dainuojančių. Štai jie:

Nerija Linkevičiūtė, Regina 
Stravinskaitė, Kazys Almėnas, 
Romas Aninkevičius, Rimvydas 
Cinką, Vytautas Demereckis, 
Saulius Grėbliūnas, Romas Sta- 
kauskas ir Rimas Vėžys. Jie at

K. Almėnas ir R. Stakauskas "Antrojo Kaimo' vaidinime
P. PetruČio nuotrauka

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 dolerių 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.

NEPREMUUOTIEJI 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

veža programą nuo Cuba si, eina 
per Montessori darželį, užkliūva 
Čiurlionio galerijoje, unijoj, iš
klauso Wagnerio rečitalį, daly
vauja antrojoj šokių šventėj, pa
grobia Birutę ir dainuoja ope
retėje Šančių istorijoj.

Naujas, jaudinantis, nenumi
ręs prieš užgimsiant reikalas. 
Atsilankiusieji skaniai pasijuoks 
ir bejuokaudami parems Putnamo 
senelių namų statybą.

Taigi, iki pasimatymo vasario 
mėn. 1 d. šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVA

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LB TARYBOS
RINKIMAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdyba praneša, kad LB 
Tarybos rinkimai Įvyks 1964 m. 
gegužės mėn. 9-10 dienomis. Rin
kimai bus vykdomi rinkiminėmis 
apygardomis.

Vyriausia rinkimų komisija 
sudaryta Clevelande: pirminin
kas Pranas Karalius, sekr. Vida 
Kasperavičiūtė ir nariai: Petras 
Balčiūnas, Kazys Karpius ir Zig
mas Peckus. Komisijos adresas: 
Pranas Karalius, 3406 Beech- 
wood Avė., Cleveland Hts. 18, 
Ohio

RINKIMINES APYGARDOS:
PIRMOJI (Vakarų). Jai pri

klauso šios LB apylinkės: Co
lorado, Los Angeles, Phoenix, 
San Francisco ir Seattle.

Pirmosios rinkiminės apygar
dos rinkimų komisija pavesta su
daryti Los Angeles apygardos 
valdybai.

ANTROJI (Chicagos). Jai pri
klauso šios LB apylinkės: Oma- 
hos, Auroros,Bridgeporto.Brigh- 
ton Parko, Cicero, EastChicago, 
East St. Louis, Gage Parko, 
Grand Rapids.Kenoshos.Lemon- 
to, Marąuette Parko, Melrose 
Parko, Milwaukee,Rockfordo,Ro- 
selando, St. Louis, Mo., Town of 
Lake, Waukegano ir West Side.

Antrosios rinkiminės apygar
dos rinkimų komisija pavesta 
sudaryti Chicagos apygardos val
dybai.

TREČIOJI (Vidurio) Jai pri
klauso šios LB apylinkės: Cleve
lando I-ji ir II-ji,Columbus, Det
roito, Rochesterio, Buffalo ir 
Pittsburgho.

Trečiosios rinkiminės apy
gardos rinkimų komisija pavesta 
sudaryti Detroito apylinkės val
dybai.

KETVIRTOJI (Naujosios Ang
lijos). Jai priklauso šiosLBapy-

Paryžiuje mirė 
lietuvių draugas 
Emile Matorė

Paryžiuje sausio 13 d. mirė 
didelis lietuvių bičiulis Emile 
Matorė, sulaukęs 83 metų am
žiaus.

Jo sūnus prof, George Mato
rė, prieš karą profesoriavęs Lie 
tuvoje, yra vedęs lietuvaitę, šei
mą augina lietuviškoje dvasioje 
ir yra didelis lietuvių bičiulis 
bei lietuviškų 
tarptautiniame 
koje tėvas irgi 
lietuvių draugu ir buvo jų myli
mas už nepaprastai jauną ir pil
ną optimizmo charakterį. Po ka
ro Emile Matorė buvo pradėjęs 
piėšti ir prieš metus suruošė 
Mentone savo paveikslų paro
dą, apie kurią susilaukė teigia
mo kritikų atsiliepimo.

Sūnus George, kuris prancū
zų universitetiniuose sluoks
niuose užima aukštas pareigas, 
prieš savaitę buvo išskridęs su 
paskaitomis į Naująją Kaledoni- 

. ta-

reikalų rėmėjas 
forume. Jo Įta- 
pasidarė dideliu
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linkės: Brocktono, Lav/rence, 
Worcesterio, Birdgeporto, Hart 
fordo. New Birtaino, Putnamo, 
Stamfordo ir Wateiburio.

Ketvirtosios rinkiminės apy
gardos rinkimų komisija pavesta 
sudaryti Bostono ir Hartfordo apy
gardų vaidyboms.

PENKTOJI (Rytų). Jai priklau
so šios LB apylinkės: Amsterda
mo, Bushwicko, Cypress Hills, 
Flushing, Great Necko, Manhat- 
tan Bronx, Maspetho, New Yorko 
I-ji, Queens, Ridgewoodo, White 
Plains, Elizabetho, Jersey City, 
Kearny-Harrison, Lindeno, Ne- 
warko, Petersono, Philadelphi
jos, Baltimorės, pietinės New 
Jersey ir Wilkes-Barre.

Penktosios rinkiminės apygar
dos rinkimų komisija pavesta su
daryti New Yorko ir New Jersey 
apygardų valdybom.

* PROF. DR. ANTANAS SA
LYS (Springfield, Pa.) įstojo į 
Lietuvių Fondą su 250 dol., atei
tyje žadėdamas savo įnašą padi
dinti iki tūkstantinės. LF narių 
skaičius įkopė į penktąjį šimtą.

SLA 217-ji kuopa (visoms kuo
poms buvo išsiuntinėti laiškai, 
raginant į Lietuvių Fondą stoti) 
pirmoji atsiliepė, įstodama ĮFon 
dą su šimtine.

* INŽ. JUOZAS BARTKUS lan
kėsi pas Lietuvių Fondo pirmi
ninką T. Blinstrubą ir, susipaži
nęs su Fondo reikšme ir paskir
timi, įstojo nariu su 250 dol. 
pradiniu įnašu.

Lietuvių Fondo adresas: 7243 
So. Albany Avė., Chicago, III. 
60629.

CHICAGOS ŠAULIAI ĮSIGIJO JACHTĄ

.Pirmasis jūrų šaulių vienetas, 
užsimezgęs išeivijoje, yra Chi
cagos Jūrų Šaulių Kuopa, į kurią 
praeitą vasarą susispietė Chica
gos lietuviai, vandens ir laivų 
mėgėjai, o taip pat pavieniai 
laivų savininkai.

Veikimui dirva yra plati, nes 
aplink Chicagą yra ne tik daug 
ežerų, ežerėlių, kanalų ir upių, 
bet čia pat banguoja didysis Mi
chigano ežeras, kurioantrojepu- 
sėje randasi lietuviška Palanga 
-- tai Sandūnai ir Union Pier va
sarvietės. Ten rasite vilų savi
ninkų ir vasarotojų tarpe bene 
didžiausią dalį lietuvių. Plau
kiant pakrantėmis į šiaurę, ga
lima retkarčiais aplankyti Wau- 
kegano, Kenoshos ir Racine apy
linkėse gyvenančiu? lietuvius, 
nes jie glaudžiai susiorganizavę 
moka suruošti įdomias šventes 
ir pobūvius.

Chicagos Jūrų Šaulių kuopos 
valdyba, praleidusi pirmąjį plau
kiojimo sezoną, priėjo išvados, 
jog gyvesniam.sekmingesniamir 
įdomesniam veikimui būtina įsi
gyti nuosavą didesnę jachtą, apie 
kurią galėtų ir turėtų spiestis 
mažesni, privatūs jūrų šaulių lai
veliai. Turint didesnę jachtą, ga
lima planuoti ilgesnes keliones, 
gali dalyvauti didesnis skaičius 
asmenų, kas teigiamai atsiliepia 
J vieneto pajamas. Tuo pačiu pa-

idėja saugumo jausmas, pritratu 
kiama daugiau narių, kartu stip
rinamas visas vienetas.

SPAUSTUVE
6907 Supenor, Cleveland 3, Ohio, HE 1-6344

Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.
Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.
Patarnauja organizacijoms, firmoms tr 
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, Sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai 
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir 
languotuose.
Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.

Bostono Lietuvių Mišraus Choro naujoji 1964 m. valdyba. Sėdi iš kairės: vicepirm. Lionginas Izbic- 
kas, sekr. Birutė Bačanskienė, pirm. Henrikas Gineitis. Stovi: valdybos narys Pranas Šimkus, spaudos 
reikalams Vytautas Eikinas ir ižd. Leonas Rudžiūnas. Nuotraukoj trūksta ūkio vadovės Magdelenos Am- 
butavičienės. Choras vasario 2 d. Lietuvių Piliečių Draugijos salėje ruošia balių. Bus įvairi dar Bostone 
negirdėta programa. Šokiams gros geras orkestras. Pradžia 5 v.v.

Lituanistinių mokyklų metraštis
baryje Įvyko Chicagos Aukštes
niosios Lituanistikos Mokyklos 
metraščio bendradarbių ir vado
vų susirinkimas - vaišės, šiame 
susirinkime buvo konstatuota, 
kad ir šiais mokslo metais išeis 
jau penktasis metraštis.

Susirinkimą atidarė naujas tė
vų komiteto vicepirmininkas met
raščio ir spaudos reikalams V. 
Diminskis. Po to kalbėjo buvę, 
metraščio reikalų tvarkytojai ir 
iniciatoriai: P. P. Stankevičius, 
inž. J. Grabauskas, J. Šlajus ir 
kiti. Gražų žodi, tarė metraščio 

Pagaliau buvo surasta ir po {vai-, globėjas -- mokyklos direkt. J. 
rių apžiūrėjimų nupirkta tinkama 
motorinė, jachta už 2,800.00 dol. 
kurie sumokėti pilnumoje i r gau
ti nuosavybės dokumentai. Laivo 
ilgis — 36 pėdos, turi vieną 8 cyl. 
Lincoln tipo motorą. Laive yra 
virtuvė, šaldytuvas, išvietė, 4 
lovos, salionėlis ir visa eilė to
kiam laivui reikalingų priedų bei 
Įrengimų.

Padrąsinta šiuo pirmuoju šuo
liu, valdyba nieko nedelsiant tuoj 
griebėsi organizuoti savo Naujų 
Metų sutikimą, kad ta proga su
kelti pinigų. Rezultate gauta pa
jamų virš 500 dol., o be to net 
2 rėmėjai Įteikė savo aukas po 
50 dol. Išvadoje, jūrų šaulių ūpas 
pakilo ir jau dabar kalbama, ka
da ir kaip ruošti sekantį vakarą 
ar pobūvį.

Pradžioje šios vasaros numa
tomos jūrų šaulių laivo viešos ir 
iškilmingos krikštynos,otuotar
pu dairomasi kūmų ir ieškomas 
tinkamas vardas.

Myk. Maksvytis

Štai vėl gridime malonią nau
jieną lietuviškos veiklos, lietu
viškos kūrybos baruose. Ta nau
jiena dar daugiau mus turi džiu
ginti, kad čia ateina su savo kū
ryba lietuviškasis jaunimas be
simokąs šeštadieninėse lituanis
tikos mokyklose.

Praeitų metų lapkričio mėn. 
16 d. Jaunimo Centre 203 kam-

♦ TORONTO SKAUTŲ tėvų ir 
rėmėjų komitetas gražiai pra
dėjo ■ savo šių metų veiklą su- 
ruošdamas sausio 11 d. koncer
tą. Programą išpildė solistė Li
lija Šukytė, akompanuojant muz. 
Daliai Skrinskaitei. Repertuaras 
buvo gerai parinktas ir publika 
žavėjosi puikiu išpildymu.

Masilionis. Dar kalbėjo buvęs 
ketvirtojo metraščio "Jaunystės 
Žiedų" redakcinės komisijos pir
mininkas, dabar jau Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto studentas 
Šarūnas Valiukėnas. Mirga Pa
kalniškytė naujos redakcinės ko
misijos vardu kvietė visus mo
kinius, o ypač jau buvusius met
raščio bendradarbius aktyviai įsi - 
jungti į naujo metraščio kūrimą.

Šių metų metraščiui norima 
duoti daug platesnę apimtį, bū
tent jį padaryti visų lituanistinių 
mokyklų metraščiu. Jaupraeitais 
metais į jį buvo įsi jungusios Cle
velando ir Baltimorės lituanisti
nės mokyklos, bet dėl per vėlyvo 
šios minties paskelbimo kitos 
mokyklos nespėjo Įsijungti. 
Šiais metais Įsijungia į šį met
raštį Cicero Aukštesnioji Litu
anistikos Mokykla, Vasario 16- 
sios gimnazija Vokietijoje, Tėvų 
Salaziečių gimnazija Italijoje. 
Turi pilną teisę ir pareigą pa
gal savo pajėgumą Įsijungti vi
sos lituanistinės mokyklos Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, 
Kanadoje, Australijoje, Angli
joje, Pietų ir Vidurio Ameriko
je. Žodžiu, metraštis tampa visų 
lituanistinių mokyklų jaunimo li
teratūrinių bandymų veidrodžiu.

Visų lituanistinių mokyklų ve
dėjai ir mokytojai prašomi jau 
dabar pradėti rinkti metraščiui 
rašinius iš geresniųjų klasės ar 
namų darhų; gabesniems moki
niams gali duoti parašyti paski
ras temas, pačių mokytojų pa
rinktas, bet mokinių parašytas.

Visus rašinius, o taip pat fo
tografijas iš mokyklos gyvenimo 
prašoma nelaukiant, siųsti met
raščio globėjui --Chicagos Aukš 
tesniosios Lituanistikos Mokyk
los direktoriui Juozui Masilio- 
niui šiuo adresu: 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago 36, 111., 
USA.

Visa metraščiui medžiaga tu
ri būti gauta iki 1964 metų vasa
rio mėn. 29 d.. Vėliau atsiųsta 
medžiaga vargu begalės patek
ti Į šių mokslo metų metraštį, 
nes metraštis turi išeiti prieš 
mokslo metų pabaigą, kad 
mokslo metams baigiantis, vi
sos lituanistinės mokyklos jau 
galėtų jį turėti.

Šių mokslo metų redakcinę ko
misiją sudaro: Mirga Pakalniš
kytė -- vyriausia redaktorė,Ma
rytė Norušytė -- redaktorės pa
dėjėja, Zita Burneikytė -- meno 
redaktorė, Aušrelė Vaičeliūnai- 
tė — foto redaktorė, Laima Nai- 
nytė. sekretorė ir Danutė Vaiče- 
liūnaitė -- redakcijos narė.

A. Bacevičiaus nuotrauka
1

Savaime suprantama, visos li
tuanistinės mokyklos, dalyvau
jančios šiame metraštyje, turėtų 
jį paremti ir materiališkai, pa
čios užsisakydamos tam tikrą 
skaičių metraščio ir parinkda- 
mos aukų iš vietos lietuvių visuo
menės metraščio išlaidoms pa
dengti. Praeitų metų metraščio 

SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gilt Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. I’rieš 
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.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponj!

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 2-1226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtąjį. 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.

"Jaunystės Žiedų" išleidimas 
kaštavo 2,400 dolerių.

Tebūna šis penktasis metraš
tis tikras lituanistinių mokyklų 
mokinių kūrybinių pastangų veid
rodis.

Yra dar likę kai kurie skai
čiai pirmųjų keturių metraščių, 
kuriuos suinteresuotieji, ypač li
tuanistinės mokyklos, galėtų gau
ti papigintomis kainomis. Visais 
techniškais, o taip pat aukų rin
kimo reikalais reikia kreiptis 
Į šių mokslo metų metraščio ad
ministratorių -- p. Viktorą Di- 
minskį šiuo adresu: 6943 So. 
Rockwell St., Chicago 29, III.

BOSTON

MENO PARODA
Vasario 1 ir 2 d. ALT S-gos 

Namuose (484 E. 4th St,, So. 
Bostone) Korp! Neo-Lithuania 
ruošia Bostono Studentų Meno 
Parodą. Dailininkai V. Vizgir
da ir I. Kamantauskienė yra pa
žadėję padėti parodą pravesti. 
Be to, įvyks studentų- simpozi- 
jumas, po kurio seks vaišės ir 
pasilinksminimas.

Parodoje su savo meno kūri
niais dalyvaus: G. Duobaitė, P. 
Martinkus, B. Banaitis, A. Sku- 
džinskas, G. Dačys, A. Mano- 
maitis ir K. Norvaiša.

Maloniai kviečiam atsilankyti.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti
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