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VATIKANO POLITIKOS PASĖKOS

VIS DAUGIAU RYŠKĖJAS VATIKANO NORAS 
RASTI KOKI NORS PRIEINAMĄ BUDĄ KO
EGZISTENCIJAI SU KOMUNIZMU, SUKĖLĖ 
NEMAŽAI SĄMYŠIO EUROPOS KATALIKŲ 
POLITIKŲ TARPE, NES ATIMA SVARBŲ KO
ZIRI JŲ POLITINIAME ŽAIDIME. — Iš ESMĖS 
IR ISTORINIAI ŽIŪRINT, VATIKANO POLITI
KA NETURĖTŲ NIEKO NUSTEBINTI, NES 

REŽIMAI ATEINA IR... PRAEINA.

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

JUOZAS J. BACHUNAS, Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos Garbės 
Narys, atvyksta į Clevelandą ir dalyvaus šiame mieste vykstančiuose jaunimo sportiniuose pasirody
muose.

Modus vivendi, kurio dabar 
siekiama tarp Vatikano ir Sovie
tų Sąjungos, apie ką aš jau ra
šiau kovo 6 d. Dirvoje dar prieš 
pagarsėjusią popiežiaus privati
nę audienciją Chruščiovo žentui 
Adžubejui, po naujų {vykių, mi
nėtų pereitam numeryje, sukėlė 
nemažo sąmyšio katalikų politi
kų tarpe. Mat, iki šiol buvo la
bai aišku: Maskva ir Roma buvo 
du skirtingi poliai, du nesuderi
nami priešai, ir abiem galimybių 
nebuvo tarnauti. Toks vaizdas la
bai tiko rinkimų propagandai. Ir 
juo buvo plačiai naudojamasi. 
Prie jo pripratus, dabartinės Va
tikano pastangos gali pasirodyti 
labai keistos. Giliau tačiau pa
galvojus, Vatikano dabartinė po
litika atrodo mažiau keista ir 
daugiau suprantama.

Jei Bažnyčia nenori eiti Į po
grindi, ji turi rasti atitinkamą 
modus vivendi su šios žemės val
dovais. Pijus XI, vienas iš griež
čiausių popiežių, savo laiku yra 
pasakęs: "Kad išgelbėjus mūsų 
vaikų sielas, mes vestume de
rybas ir su pačiu velniu asme
niškai”. Tai reiškia, kad Baž
nyčia yra linkusi sugyventi su 
kiekvienu režimu, kuris leidžia 
praktikuoti ir bent teoriškai 
skleisti katalikų tikėjimą.

Taip, pavyzdžiui, Prancūzijo
je Bažnyčia rėmė karalius (An- 
cien Regime), pradėjo bendra
darbiauti su revoliucine Pirmąja 
respublika, kai tik tas režimas 
kiek sužmoniškėjo, iki tam tikro 

RAIMUNDAS UTENIS, pradėjęs piloto karjerą vienoje keleivinio su
sisiekimo bendrovėje ilgesnj laiką Bostone, Mass., turėjo savo skrai
dymo mokyklą. Raimundas atvyko {JAV po praeito karo; jo tėvas Bro
nius Bostone turi užkandinę ir yra aktyvus daugelio organizacijų na
rys. ' M

Nuotraukoje, paimtoje iš amerikinio Record American matome Rai
mundą (dešinėje), išleidžiantj vieną savo mokinių pirmam savaran
kiškam skridimui.

laipsnio kolaboravo su Napoleo
nu, po jo grįžusiais Burbonais, 
Antrąja ir Trečiąja respublika ir 
net tarptautiniai žiūrint su na
cių pastatytu maršalo Petaino re 
žimu.

Ir tarptautiniai žiūrint, Vati
kanas nevisados buvo karo sto
vyje su savo priešais. Kitaip iki 
dabar nebūtų sustoję Viduram
žiais prasidėję Kryžiaus karai I 
Nebūtų buvusi sudaryta Westfa- 
lijos taika ir pan. Ir dabartinio 
popiežiaus Jono XXIII politika 
dar nėra kapituliacija Maksvai, 
bet, jei visi spėliojimai ir gandai 
pasitvirtins, tik šiokios tokios 
paliaubos. Juk ir Vakarų pasauly
je Bažnyčia koegzistuoja su be
dieviais ar kitatikiais ( kiekvienu 
atveju nekovoja su jais fiziškai, 
tai kodėl tai neįmanoma su bol
ševikais? Tai suprantama, nes 
Vatikanas neturi savo kariuome
nės, daugiau ar mažiau naudoja
si moraline jėga, išplaukiančia 
net ir iš materialinio fakto, kad 
pasaulyje visdėlto yra netoli pu
sės bilijono katalikų. (Napoleonas 
kuris mėgdavo viską apskaičiuo
ti kariškai, Vatikano moralinę 
jėgą vertino kaip 200.000 karei
vių. Šiais laikais žmonių skai
čiui smarkokai padidėjus, Napo
leono paminėtą skaičių tektų 
smarkiai padidinti).

Už tat man atrodo, kad dabar
tinė Vatikano politinka, jei buvo 
kam smūgis, tai tik tiems poli
tikams, kurie Bažnyčią norėjo 
{kinkyti { savo kartais visai smul-

kius politinius interesus. (Pas 
mus jų netrūko). Galimas daik
tas, kad ji turės Įtakos t masių 
laikyseną ir komunistų gaunamų 
balsų skaičius kai kur, kaip pa
vyzdžiui Italijoje, gali padidėti. 
Rinkimai ten {vyks šio mėn. pa
baigoje. Bet čia pat reikia atsi
minti, kad ir katalikiškoje Itali
joje krikščionys demokratai ne
turėjo daugumos ir valdyti su Va
tikano palaiminimu gali tik tylio
je koalicijoje su komunistams ar
timais Nenni socialistais.

Be to, dabartinė Vatikano poli
tika gali sustiprinti kai kurias 
kairiąsias nuotaikas katalikų in
telektualų tarpe, kurie klaidingai 
mano, kad komunizmas tėra tik 
blogai suprasta krikščionybė, ko
munistams tereikia tik atnaujinti 
tikėjimą { Dievą ir jų režimas bū
tų neblogas. Juk komunistinis 
idealas esąs praktikuojamas vie
nuolynuose. Kaip vienuolynas,- 
komunizmas reikalauja atskirų 
narių neturtingumo ir paklusnu
mo, trūksta tik skaistybės rei
kalavimo.

Žinoma, bolševikai, kaip jau 
nekartą pabrėžiau, naują situa
ciją panaudos savo propagandai. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Vokietijos Įtakingiausias dien
raštis, {dėjo karikatūrą, vaizduo
jančią Chruščiovą, žiūrinti { po
piežiaus Jono XXni portretą. To
lumoje matosi kaž kada Picasso 
nupieštas taikos balandis. "Mums 
tas paukštis dabar nereikalingas 
— aiškina Chruščiovas savo pa
valdiniams toje karikatūroje — 
mes turime ką nors geresnio."

JAV POLITIKA DĖL PABALTIJO 
KRAŠTŲ NESIKEIČIA

Ryšium su žurnalistų Allen-Scott pr. sekma
dieni, balandžio mėn. 7 d. paskelbtais gandais dėl 
tariamų JAV vyriausybės užsimojimų suvaržyti 
ne tik Kubos, bet visų egzilų veiklų dėl jų kraštų 
nepriklausomybės atkovojimo, ALT pirmininkas 
•r ALT Biuras, padarė pirmuosius žygius šiai pa
dėčiai ištirti.

Dabar galima pranešti, kad, JAV valst. de
partamentą kontaktavus ne viena, bet keliomis 
priemonėmis, sužinota, kad Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos atžvilgiu JAV vyriausybės nusistatymas 
nėra pasikeitęs, ir gandai dėl egzilų veiklos suvar
žymo neturi pagrindo.

ALT Biuras

REZOLIUCIJŲ REIKALAS JUDINAMAS
KONGRESMANAS RODINO (D. — N.J.) REIKALAUJA ATSTOVŲ 
RŪMŲ UŽSIENIO REIKALŲ KOMISUOS PIRMININKĄ MORGAN 
(D. - PENN.) PRADĖTI APKLAUSINĖJIMĄ REZOLIUCUŲ REIKALU

LOS ANGELES, Calif. — Viso 
krašto lietuvių, latvių, estų ir 
kitų amerikiečių laiškai plaukia 
didele banga { Washingtoną, ku
riuose yra prašomi rezoliucijų 
autoriai ir kiti senatoriai bei 
kongresmanai imtis žygių už sku 
bų rezoliucijų pravedimą JAV- 
bių Kongrese Pabaltijo kraštų 
laisvinimo reikalu.

Kongresmanas Peter W. Rodi- 
no (D. — N.J.), rezoliucijos H. 
Con. Res. 96 autorius, 1963 metų 
balandžio mėn. 11 d. parašė At
stovų Rūmų užsienio reikalų ko
misijos pirm, kongresmanui 
Thomas E. Morgan (D. -- Penn.) 
laišką, ragindamas duoti rezo
liucijoms eigą.

MŪSŲ AKCIJA REZOLIUCIJŲ 
REIKALU

Kongresmanas Rodino yra vie
nas iš didžiųjų Lietuvos reikalų 
gynėjų Washingtone. Jam ir ki
tiems kongresmanams ir senato
riams, kurie yra pilnai įsijungę 
l Pabaltijo kraštų laisvės kovą, 
reikia mūsų talkos. Juos turime

Juozas J. Bachunas sėdi tarp mūsų sporto veikėjų: inž. Algirdo Nasvyčio ir inž. Valdo Adamkavi- 
čiaus.

MARGUČIUI 35 METAI
Prieš 35 metus t.y. 1928 m. 

balandžio mėn. 1 d. Chicagoje 
pasirodė lietuvių išeivijoje nau
jas deimančiukas — žurnalas 
Margutis.

Pirmojo numerio tiražas sie
kė 42.000 egz. Iki 1932 m. sau
sio mėn. Margutis buvo leidžia
mas kartą { mėnesi. Pradedant 
1932 m. sausio mėn. iki 1947 m. 
liepos mėn. jis buvo leidžiamas 
du kartus J mėnesi. Po to vėl 
perėjo J savo pirmykštę būklę 
-- vieną kartą { mėnes}.

Nuo 1930 m. Margučio žurna
las, iš "juokų ir dainų" truputi 
pakeitė turint ir daugiau vietos 
skyrė svaresnėms temoms. Mar
gučio veidas nuo tada nuolatos ki
to. Palaipsniui iš humoristinio - 
muzikinio pobūdžio Margutis 
perėjo l iliustruotą žurnalą, ra- 

padrąsinti savo laiškais; mes 
patys turime kreiptis laiškais ir 
telegramomis Į Senato ir Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų komi
sijų pirmininkus (senatorių J. 
William Fulbright irkongresma- 
ną Thomas E. Morgan), kad jie 
skubiai duotų eigą visoms rezo
liucijoms. Savo trumpuose laiš
kučiuose prašyti ir vieno ir kito, 
kad jie pradėtų apklausinėjimus 
(... I respectfully urge your 
scheduling hearings on resolu- 
tions that call for freedom for 
Lithuania, Latvia, and Estonia 
as promptly asyourschedulevvill 
allow...). Visi geros valios lietu
viai prašomi parašyti po laiškuti 
savo abiems senatoriams ir savo 
kongresmanui, kad jie iš savo pu
sės paspaustų kongresmaną Mor
gan ir senatorių Fulbright.

IT.
• JAV VYRIAUSYBĖ NENU

MATO ĮSIKIŠTI {plieno pramonės 
kainų politiką. Plieno kainoms 
kylant, laukiama {temptų derybų 
su unijų atstovais birželio mėn. 
dėl plieno pramonės darbininkų 
atlyginimų.

JUOZAS JUREVIČIUS

šantj {vairiais mūsų kultūriniais, 
visuomeniniais ir politiniais 
klausimais.

Margutis buvo nepolitinis, sky
ręs nemažai vietos Nepriklauso
mos Lietuvos kultūriniams bei 
meniniams atsiekimams atžymė
ti.

Žurnalo {kūrėjas ir leidėjas 
komp. A. Vanagaitis apie naujo 
kūdikio gimimą ir būsimą jo tu
rini pirmajame Margučio nume
ryje taip rašė:

"Kas stoja { Margučio armi
jos eiles, tame dar plaka lietu
viška širdis. Ne politiką vary
ti, ne už partijas kovoti, ne as
menis kolioti, bet juoktis, pa
sakas sekti, dainas dainuoti, gar
sinti lietuviškumą ir burti visus 
lietuvius { vieną šeimą. Margu
tis pasiryžęs priimti tą prieder
mę už savo tikrą prisiegą".

Ką tik pacituoti komp. A. Vana
gaičio žodžiai nėra pasenę ir 
šiandien. Prieš daugeli metų pra
sidėjusi nesantaika lietuvių tar
pe tęsiasi ir šiandien. Tos ne
santaikos diegus kai kas atnešė 
iš Rusijos revoliucijos laikų ir 
paskleidė savųjų tarpe. Pavyko 
vieną kitą tautieti suklaidinti.

Komp. A. Vanagaitis teisingai 
rašė, kad tautai reikalingi žmo
nės, kurie dirba kultūrini darbą, 
o ne tušti politikieriai ir svetimų 
idėjų skleidėjai. Todėl žurnalas 
Margutis buvo mėgiamas skaity
ti ne tik čia Amerikoje, bet taip 
pat Nepr. Lietuvoje ir kituose 
kontinentuose, kur tik lietuvių gy
venama.

MARGUČIO ATSIRADIMO 
APLINKYBĖS

1926 - 1927 m, komp. A. Vana
gaitis su J. Bačiūnų, Babravi
čium ir kit. važinėjo po Ameri
kos lietuviškąsias kolonijas. Už
simezgė tamprūs ryšiai. Kilo 
mintis, kaip užsimezgusi kontak
tą palaikyti toliau? Juk amžinai 
važinėti nebus galimybės. Taigi 
kilo sumanymas, kad reikia pra
dėti leisti Amerikos lietuviams 
populiarų kultūros žurnalą. Su
sirinkę pas Bačiūnus TaborFar- 
moje,surado būsimam žurnalui ir 
tinkamą vardą. Tada, kaip ir da
bar, Amerikos lietuvių gyveni
mas buvo gana margas, o antra, 
žurnalas buvo numatytas išleisti 
prieš Velykas. Taigi ir būsimas 
žurnalas buvo pakrikštytas Mar
gučio vardu.

AR MARGUTIS SAVO PAŽADUS 
IŠTESĖJO?

Per tą laikotarpi Margutis ne 
tik savo pažadus ištęsėjo, bet 
atliko, nuveikė ir sužėlusius dir
vonus gerokai išpureno. Anuo 
metu politinės rietenos tarp so
cialistų ir klerikalų Margučiui 
mažai rūpėjo. Jis rengė paren
gimus, dainavo, sakė pasakas, 
mokė lietuvių literatūros, minė
jo tautos garbingas šventes,gar
sino savo tautiečius svetimųjų 

tarpe. Margutis jautė ir matė, 
kokio peno savo tautiečiams,at- 
keliavusiemš { š{ kraštą, reikia, 
ko mūsų tautos pirmiesiems emi
grantams čia trūksta. Tad gyvu 
žodžiu ir rašyta daina, pasaka 
garsino lietuvių tautos papročius 
bei tradicijas. Komp. Vanagaičiui 
rūpėjo lietuvybės išlaikymas ir 
savųjų sujungimas { vieną lietu
višką šeimą. Tą visą atlikdavo 
per Margučio didingus parengi
mus.

Visuomenininkas J. BačiŪnas, 
didelis A. Vanagaičio darbų rė
mėjas ir bičiulis, yra išleidęs 
knygą apie komp. A. Vanagaičio 
gyvenimą ir veiklą.

Kai 1940 m. birželio mėn. žiau
rus okupantas -- Sovietų Sąjun
ga okupavo Lietuvą ir tautai lai
kinai atėmė laisvę -- Margutis 
prie Dainiaus lyros balso pridė
jo savo dar vieną dainą, tai ko
vos dainą su tautos okupantu, pa
vergėju. Margutis ne tik raštu, 
bet ir gyvu žodžiu stojo kovon su 
lietuvių tautos priešu - komuniz
mu. Okupavus Lietuvą, žurnalas 
Margutis nustojo lankyti brolius 
ir seses tėvynėje.

ATĖJO DIENA, KAD IR MAR
GUČIO IMPERIJA SUBRAŠKĖJO

Metai iš metų žurnalas Mar
gutis augo stiprėjo. Taip bedai
nuojant atėjo ir liūdna diena, ku
ri sudrebino Imperijos rūmus. 
Toji baisi diena buvo 1949 m. ko
vo 10 diena, kai juodas angelas 
aplankė Margučio štabą ir pasi
ėmė vyriausią tos Imperijos val
dytoją, steigėją ir leidėją komp. 
A. Vanagait{. Skaudus ir netikė
tas {vykis. Chicagos lietuviška 
visuomenė nusiminė. Imperijos 
rūmai pasipuošė juodu šydu. Tvir
tas Margučio štabas pasijuto be 
vado. Kiekvienas klausė, kas bus 
su Margučiu. Po didelių pergyve
nimų A. Vanagaičio gyvenimo pa
lydovė -- Lilija Vanagaitienė, 
daugeli metų dirbusi drauge su 
vyru ir {gijusi dideli patyrimą, 
perėmė visą vadovavimą J savo 
rankas ir pradėtas darbas nei va
landėlei nebuvo sustabdytas. 
Žurnalą redaguoti pavedė P. Lin
kui, o radijo valandėles pasiėmė 
pati tvarkyti su pagelbininkais 
adv. Ant. Oliu, Lapinsku, dr.Bie- 
žiu ir kit. P. Linkui pasitraukus iš 
redaktoriaus pareigų žurnalą re
daguoti perėmė dr. B. Dirmeikis, 
kuris redagavo iki 1961 m. kovo 
13 d. Dirmeikio mirtis sudavė 
naują smflgj Margučiui. Nuo 1961 
m. kovo mėn. žurnalą redaguoja 
poetas Algimantas Mackus.

♦ DVIDEŠIMT PENKTĄ KAR
TĄ SUSITIK? Valst. departamen
to sekretorius Dean Rusk ir Sov. 
Sąjungos ambasadorius A. Do- 
brynin, pasikalbėję Berlyno ir 
Vokietijos klausimais, tuos pasi
tarimus vis dar vadina prelimi
nariniais. Berlyno fronte nieko 
naujo -- Dobrynino siūlymuose 
tebefiguruoja JTO kariuomenė 
Berlyne, vietoj JAV ir Sąjun
gininkų karių.
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KOKI VĖJAI WASHINGTONE?...
K. S. KARPIUS1960 metais kandidatuojant { 

prezidentus duotieji pažadai pa
dėti kubiečiams atgauti laisvę, ir 
dar tik prieš keletą savaičių iš
leistiems iš Kubos belaisviams 
pakartoti, sveikinant juos išli
pančius iš lėktuvų, staiga pre
zidento Kennedy buvo pakeisti 
nauja "neutralumo" politika.

Tą prezidentas Kennedy pa
brėžė ir nuvykęs { Costa Rico 
pasitarimui su Centrinės Ameri
kos prezidentais, kai jie ragino 
imtis žygių baigti Castro režimą 
Kuboje, kad pašalinti komunizmo 
plitimo pavojus.

Toji politika iššaukė stiprią 
reakciją. New Yorko gubernato
rius Rockefeller ir Arizonos sena
torius Goldwater reiškė nusiste
bėjimo, kad JAV remia Viet- 
Namo laisvės kovotojus, bet areš
tuoja kubiečius, kovojančius už 
savo krašto išlaisvinimą.

Apviltas ir nusiminęs, prieš 
kelias dienas {teikė savo atsista 
tydinimą Miami mieste veikian
čios Kubos RevoliucinėsTarybos 
pirmininkas Jose Miro Cardona 
(taryba jo atsistatydinimo nepri
ėmė).

Vashingtone leidžiamas poli
tiškas žurnalas U.S. News & 
World Report” irgi stipriai pra
bilo. Redaktorius David Law- 
rence, ištisus dešimtmečius ko
vojąs prieš komunizmą ir Sovie
tus, bal. 15 d. numeryje vedama
jame šitaip pareiškia:

"Gal mes jau privalom užmirš- laikas parodyti pasauliui, kad 
ti visa tai, ką mūsų atstovai iki mes nusprendėm apsaugoti Cast- 
šiol skelbė apie žmonių teises ro ir Sovietų kariuomenę Kuboje?

"Kodėl prezidentas išleido ne
utralumo {sakymą suvaržymui 
patriotinų kubiečių judėjimo? Ar 
sovietai neatgabeno 22,000karei
vių ir technikų atomonių sviedi
nių bazių {rengimui, atsuktų {mus 
iš salos tik 90 mylių atstumu. Ko
kio ’neutralumo’prisilaikėChruš- 
čiovas?

"Kodėl mes sudraskom { 
skiauteles Monroe Doktriną, ku
ri apie 140 metų buvo JAV poli
tikos pagrindu ... neleisti euro-

ieškoti išsilaisvinimo iš auto
kratų valdovų revoliucijos keliu.

"Gal visos demokratijos dabar 
privalo laikytis neutraliai ir su
varžyti kubiečių pastangas siek
ti savo krašto išlaisvinimo.

"Ponas Kennedy aną dieną spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
tokie žygiai, kaip sprogdinimas 
Castro ir Sovietų laivų su reik
menimis Kubai 'neefektingi* ir piečiams valdovams toliau gro- 
galėtų tik išsaukti naujų tarptau
tinių nesusipratimų. Yra žinių, 
kad didinga šio krašto vyriausy
bė bijo nusidėti Chruščiovui, nes 
tas sudarytų jam priežastj teisin
tis, kad negali išvežti iš Kubos 
likusių Sovietų kareivių, ar net 
duotų progą imtis atvežti jų dau
giau.

"Betgi nuo kada JAV politika 
tapo remiama tironijos baime, 
vietoje tarptautinio teisėtumo 
principu?

"Prezidentas gali tuos Kubos 
puldinėjimus vadinti 'neefektin
gais* ir jie gali laikinai nepavyk
ti. Tačiau, tikrovėje, jie simbo
lizuoja revoliucijos dvasią--pa
triotų pasiaukojimą savo krašto 
išlaisvinimui.

"Kodėl mums dabar {sakoma 
laikytis 'neutraliai* kada žmo
giškos laisvės ištatytos pavojun 
ir narsūs vyrai pasiryžę mirti 
už tikslą? Ar tai dabar mums

binėti žemes šiame kontinente?.. 
Šiandien mes leidžiam sovieti
nei sistemai įsistiprinti ir mili- 
tarinėmis pajėgomis laikytis Ku
boje.

"Tai mūsų stojimas žiaurių dik
tatorių pusėje. Tai oficialus nu
sistatymas neatsižvelgti { lais
vės tikslus.

"Prezidento pasielgimas, ati
mąs kubiečiams tremtiniams tei
sę dirbti už išsilaisvinimą, nu-

kratė šiurpu laisvę mylinčią žmo
niją.

" Oficialiame Washingtone 
sklinda nusistatymas nenusikals
ti Chruščiovui. Kitaip sakant, 
išvengimui didelio karo mes pri
valom pataikauti šių dienų Hitle- 
riams. Šis naujas ‘neutralumas* 
yra pats pavojingiausias mūsų 
užsienio politikoje. Jis gali {stum
ti mus { didĮ karą, kurio niekas 
nenori."

Tos politikos užnugaryje sto
vi prezidento patarėjai, {tikinę j{ 
reikalingumu sujungti Baltuosius 
Rūmus telefonu su Kremlium... 
prezidentą {tikinus, kad tuo jis 
galės išvengti karo, pavojinga
me momente susisiekdamas su 
Chruščiovu... Iš to bus tiek pat 
naudos, kiek jos buvo 1941 me
tais, kaip Japonijos misija Wa- 
shingtone kuždėjo apie gerus san
tykius, o jos lėktuvai subombar
davo Pearl Harbor.

Tokios politikos akivazdoje 
mums aiškinama, kad Washing- 
tono nusistatymas pavergtų kraš
tų atžvilgiu.— nepasikeitęs. Ar 
tokia politika skatinama kova už 
pavergtų kraštų laisvę?

Inž. Ernestas Galvanauskas

1921 metais LietuvojePenkios naujos rezoliucijos

Kongresmanai MorsefR. 
—Mass.), Garmatz(D. --Md.), 
Burke (D. — Mass.), Long (D. 
-- Md.) ir Tupper (R. — 
Maine) savo naujai {nešto
mis rezoliucijomis rei
kalauja Lietuvai pilnos 
laisvės ir nepriklauso
mybės.

Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijos narys. Rezoliucijos {ne
šimo reikalu Į j{ kreipėsi kun. 
kleb. Jonas Jutkevičius iš Athol, 
Mass., šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos klebonas ir žymus Lie
tuvos Vyčių organizacijos veikė
jas. Kongresmanas Morse buvo 
{nešęs tuo pačiu klausimu rezo
liuciją ir praėjusiame Kongrese

1963.VII.7 d.
LOS ANGELES, Calif. — Pa

baltijo kraštų laisvinimo reikalas 
pajudintas penkiomis naujai {neš
tomis rezoliucijomis JAV-bių 
Kongrese. Jau turime dvidešimt 
penkias rezoliucijas!

Rezoliucijos H. Con. Res. 127 
autoriumi yra kongresmanas F. 
Bradford Morse (R. — Mass.),

ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIU

TAUTINIU

ŠOKIU ŠVENTĖ
ČIKAGOJE

AmphitAntrf, S. A Strtit)

Bilietai gaunami:

Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St. 
Marginiai, 2511 W. 69th St.
RoyaJ Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Avė. 
Visos JAV ir Kanados L.B. apyl.

Failu.- V. Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Avė., 
Chicago 29, III.

Bilietų kainos: 2, 3, 4, 5, 6 dol.

GRAMERCY 
SHIPPING COMPANY

Įsteigta 1947 
Turi Vnešposiltorg Maskvo
je leidimų. Turi Bankų ir 
Apdraudos Departame n t o 
(USA) leidimą ir apdraus
ta su $26,000.00 siūlo šiuos 

patarnavimus Į 
U. S. S. R.

PRISTATYMAS DOVANŲ 
Televizijos aparatus, radijo 
aparatus, mazgojamas ma
šinas, šaldytuvus, automo
bilius, dviračius, valomąsias 
mašinas (vacuum cleaners), 
siuvamas mašinas ir daug 
kitų prekių.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI
Puikiausias ir labai gardus 
maistas pristatomas į U.S. 
S.R., o taip pat Lietuvoje 
laike 2’Zs iki 2 savaičių lai
ko.

PIN1G Ų PERSI l NTIM A S
J USSR 
Prašome reikalauti mūsų 
sąrašo.

GRAMERCY 
118 Kast 281 Ii Sfreel 
Suite 906
New York 16. N. Y. 
Tel. MH 9-059S

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą uz 
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.

(87th Congress). Kongresmano 
James A. Burke (D. — Mass.) 
recoliucijai duotas šis eilės nu
meris - H. Con. Res. 128. Re
zoliucijos {nešimo reikalu { š{ 
kongresmaną buvo kreipęsis dr. 
Bronius Baškys iš Boston.Mass.

Nepaprastos iniciatyvos naujų 
rezoliucijų {nešimo reikale pa
rodė Cezaris Surdokas iš Balti - 
more, Md. Jis, dr. Elena Arma- 
nienė ir adv. Tomas Gray-Gra- 
jauskas buvo specialiai nuvykę { 
Washingtoną ir aplankė abu se
natorius ir visus kongresmanus. 
J ų pastangos jau davė puikių re
zultatų: jau pora Maryland stei- 
to kongresmanų {nešė naujas re
zoliucijas Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Kongresmano EdwardA. 
Garmatz (D. — Md.) rezoliucija 
{registruota šiuo numeriu -- H. 
Con. Res. 126, o kongresmano Cla- 
rence D. Long (D. --Md.){neštai 
rezoliucijai duotas šis eilės nu
meris -- H. Con. Res. 130. Be 
minėtų trijų Baltimorės lietuvių 
veikėjų, laiškus kongresmanams 
naujų rezoliucijų reikalu buvo pa
sirašę taip pat prel. L.J. Men- 
delis, šv. Alfonso lietuvių para
pijos kelbonas, Julius Silgalis ir 
latvių bei estų atstovai. Vizito 
proga jie {teikė senatoriams ir 
kongresmanams Sibiro lietuvai
čių tremtinių maldaknygę ir kny
gą -- "Lithuania -- Land of 
Heroes".

Maine valstija garsėja Tėvų 
Pranciškonų vedama lietuviųgim 
nazija. Tėvai Pranciškonai ski
ria nepaprastai didelį dėmesį ir 
Lietuvos laisvės bylai. Tėvas 
Jurgis Gailiušis, O.F.M.,šv. Ka- 

jzimiero provincijos pranciškonų 
provincijolas, buvo kreipęsis 
naujos rezoliucijos {nešimo rei
kalu Į kongresmaną Stanely R. 
Tupper (R. -- Maine). Šis kon
gresmanas rezoliuciją įnešė ir 
tai rezoliucijai duotas eilės nu
meris -- H. Con. Res. 132.

Visos šios penkios rezoliuci
jos yra labai artimos savo turi
niu senatoriaus Tom Kuchel, 
kongresmano Glen Lipscomb' ir 
kitų senatorių bei kongresmanų 
jau seniau {neštoms rezoliuci
joms.

Visi šie penki legislatoriai, 
pilnai Jsijungę { Lietuvos laisvės 
kovą, verti mūsų padėkos. Para
šykime jiems visiems po laiš
kuti. Laiškai adresuotini: The 
Honorable (kongresmano vardas 
ir pavardė), House Office Buil- 
ding, Washington 25, D. D.

IT.

• Inž. Ernestas Galva- 
nauskaszbuvęs Lietuvos mi- 
nisteris pirmininkas, užsie
nio, susisiekimo, prekybos- 
pramonės ir finansų minis- 
teris, Klaipėdos Prekybos 
Instituto kūrėjas ir pirma
sis rektorius, einąs 81 me
tus, šiuo metu gyvena toli
mosios Madagaskaro salos 
Majų neoš mieste, kur ver
čiasi prekybinės sąskaity
bos dėstymu. Buvę jo stu
dentai Klaipėdos Prekybos 
Institute, susirinkę Chica
go Savings and Loan Ass. 
patalpose, žiūrėjo neseniai 
Galvanauską Madagaskare 
aplankusio Walterio Rask- 
Rasčiausko filmos iš tos 
viešnagės. Maloniai prisi
mindami savo mokslo die

nas Institute, įgalinusias 
juos ne tik Nepriklausomy
bės metais užimti vadovau
jamas vietas Lietuvos ūki
niame gyvenime, bet kartu 
leidusias gerėliau Įsitaisyti 
ir išeivijoje, jie nutarė savo 
buvusiam rektoriui pagar
bos ir padėkos ženklan pa
siųsti atitinkamą dovaną. 
Tuo reikalu rūpintis paves
ta Justinui Lieponiui, Vla
dui Micevičiui ir Gabrieliui 
Puniškai. Viso laisvajame 
pasaulyje yra per 50 to In
stituto buvusių studentų, 
pusė jų gyvena Chicagoje. 
Visiems Instituto buv. stu
dentams išsiuntinėtas ben- 
draraštis su reikalingom 
detalėm apie dovaną, į ku- 
rį prašoma tuojau atsakyti.

... po 40 metų Madagaskare

^-TELEPHONE-'

Cleveland Crust
WHEN MONEY IS A MUŠT 

MA-1-1660

INSURED

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

* KUBOS EGZILŲ VADOVYBE 
RODO REGIMI PASIPIKTINIMU 
JAV politikos Kubos atžvilgiu pa
sikeitimais. Eg-'ilų vadas dr. 
Jose Miro Cardona žada paskelb
ti "baltąjį popier(” — memoran
dumą, kuriame būsią išdėstyti 
duotieji pažadai, vėliau pakeisti 
"švelnia taktika" Castro režimo 
atžvilgiu.

PHONE ABOUT LOANS 
DAY OR NIGHT

Che Cleveland Crust Compang
^72conv»nient^^
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KELIAS I NETIKROVE
Kada prezidentas Kennedy gauna iš Chruščiovo notą, laikraščiai 

skelbia tik pat} notos gavimo faktą, kartu pastebėdami, kad nota tuo 
tarpu dar studijuojama specialistų.

Tarptautinės diplomatijos kalba yra paini, išsireiškimai gali 
turėti {vairias prasmes, pareiškimai gali būti Įvairiai interpretuo
jami ir Įvairiai .komentuojami. Bendrai, diplomatinėje kalboje dau
giau paliekama vietos spėliojimams. Faktais ir aiškiu žodžiu pa
sižymi -- ultimatumai.

Pažadai, nelydimi greito ir efektyvaus veiksmo, politikų ir 
aukštosios administracijos kalboje taip pat gali reikšti ne tą, ką 
pirmu žvilgsniu tuose pažaduose galėtum Įžiūrėti.

Imkim pavyzdžiu šiuo metu JAV aktualų mokesčių klausimą. 
Žadama mokesčius sumažinti. V Pradus Įeina ir algų mokestis 
ir pelno mokestis. Tuo tarpu, kas gi iš tikrųjų vyksta mokesčių po
litikoje? Apie mokesčių sumažinimą bekalbant ir pažadais manipu
liuojant, socialinio draudimo (sočiai security) mokesčiai jau padidin
ti. Per sekančius 6 metus jų bus išrinkta dar 100 bilijonų dolerių dau
giau! Kiekviena valstija žiūri ir ieško, kur radus dar ką nors apmo
kestinti, kad išbridus iš deficito.

Taigi, gali ko gero ir sumažėti federaliniai mokesčiai.Bet žmo
gui gi svarbu bendroji mokesčių suma, kieno ir už ką ji bebūtų ren
kama. Pažadai tokiu konkrečiu klausimu, kaip mokesčiai, lieka labai 
reliatyviais pažadais tiems, kuriuos tai tiesioginiai turėtų liesti

♦
O kokiais pažadais ir kokiais diplomatiniais kryžiažodžiais nu

klotas mūsų Įvairialytis laisvinimo kelias? Kaip ilgai mes manome 
galėsią džiaugtis ir guostis, kad tuo klausimu JAV politika yra — 
nepasikeitusi? Ar mes to tik ir siekiame,ar tai mus ir patenki
na? Ar de jure padėties išlaikymas yra visų mūsų aukų ir darbo, vi
sų institucijų ir laisvinimo organizacijų pastangų tikslas? Apie kokĮ 
laisvinimą tada kalbame?

Ryšium su Allen ir Scott straipsniu, kitokio ALT komunikato nie
kas ir nesitikėjo. Taigi, -- gandai, ir vėl -- niekas nepasikeitė... 

Žodžiuose ir pareiškimuose -- taip. Nepasikeitė. Bet ir aklas ma
to pakitimus praktiškoje JAV užsienio politikoje. Ir tai labai ryškius. 
Be abejo, kad tai liečia ir egzilų veiklą.

Ir vėl kyla klausimas -- kam gi kartoti pareiškimus, kaip seną 
plokštelę? Regis, kad tai netiktų kovojančios tautos atstovams.

Žvelkime trumpai Į Kubos pabėgėlių veiklą. Suvaržė ją JAV, jie 
keliasi ir kuria bazę kitur. Bet jie kovos neatsisako ir savo tikslų ne
parduoda kitos valstybės politikos naudai. Jie turi savo tikslus, ieško 
jiems Įgyvendinti paramos, ir ieško ten, kur ta parama nesibaigia 
žodžiais ir pažadais.

O mūsų politinių viršūnių kovos šūkiai skamba maždaug šitaip: 
dėkokime vyriausybei, kurios vadovaujamame krašte radome 

prieglaudą;
dėkokime už turimą taiką ir ramų gyvenimą;
dėkokime už koegzistenciją;
dėkokime už nudelsimą karo pavojaus;
dėkokime už duoną ir druską ir — tylėkime.
Tylėkime ir užmerkime akis prieš tikrovę, kuriai nušviesti, kurią 

iškelti dienos švieson ne tik kad nepatogu, bet kartais net ir pavojinga.
Be atvirų žodžių ir be kovos dvasios, žengiame keliu Į netikrovę.

Žiema baigiasi Montrealyje. 
Tik ant kalno, -- mūsų minia- 
tūrinio Fuji - yama, — pačioje 
viršūnėje, kur ne kur balkšvos 
dėmės. Nuo tūkstančių klevų ša
kų pradeda spinduliuoti pumpu
rai. Spalvos sugrĮžta vėl Į žmo
nių veidus, vitrinas, namų fasa
dus.

Vienas iš tų pastatų -- Mon- 
trealio Universitetas -- šio mė:- 
nesio 19 d. pakvietė žiūrėti nau
jų spalvų ir pagyventi pavasa
riška dinamika dėka lietuvaitės 
dailininkės Anastazijos Tamo
šaitienės. Ji atidarė universiteto 
patalpose dailės darbų -- tapy
bos ir meniškųjų kilimų -- pa
rodą. Montrealio Studentų Są
junga, remiama Societe dės Ar
tistes ,šią parodą organizuoja ir 
globoja.

Ši dailininkės Anastazijos Ta
mošaitienės paroda simboliškai 
sutampa su pavasariu, Jos kūri
nių pobūdis iš esmės yra gai
valingas, kaip ir šis metų lai
kas. Tapyba charakteringa spon
taniškumu, išreiškia gyvybinę 
energiją ir ritmą. Joje atsispin
di nuolatinis pulsavimas - besi
kaupianti ir beišsireiškianti ener- 
gija. Požeminės versmės išsilie- 
jančios Į šviesą: gyvybė, išsiver
žusi iš šaknų raizginių, persilie
ja trumpam per sunarpliotus ša
kų tinklynus Į eteriškas sroves 
ir lyg vėl grįžta Į pačią pradžią. 
Anastazijos Tamošaitienės kūri
niai, kaip ir muzika, duoda mums 
pajusti laiką ir kartu sustabdo jĮ 
pačioje kulminacijoje. O gal tik 
trumpam laikui pasirodo, kad 
sustabdo, nes jauti kaip iš to

gilaus impulso tuojaus veržiasi 
kažkas kito, naujo, dar nematy
to.

Taip pat jauti, kaip dailininkė, 
pradėjusi paveikslą, leidžia savo 
neklystančiai pasąmonei ir intu
icijai toliau vesti teptuką ir in
stinktyviu tikrumu leidžia spal
voms užpildyti savoplotus ir kom
poziciją baigia organiškai, natū
raliai, teisingai. Pasakiau bai
gia --ir matau, kad tai netikslu: 
kiekvienas paveikslas atskirai 
kompoziciškai yra baigtas -- bet 
kartu jis skatina mus žiūrėti ir Į 
kitą, dar kitą ir dar kitą. Ir tie 
visi paveikslai kartu turi toki 
bendrą bangavimą, kad atrodo, 
kiekvienas iš jų yra tęsinys, iš
vystymas vienas kito, lyg tęsinys 
srovės, ir kad esi nešamas gi
lios upės ir visai nesinori skirs
tyti jos vandens...

Dailininkė yra sutapusi su že
me. Ji yra pati žemė, ir žemė 
yra lyg jos pačios kūnas; šakų, 
šaknų, ūgių, srovių raizginiai 
yra kartu ir jos, ir mūsų visų 
gyslų ir nervų audiniai, parody
ti kitoje dimensijoje. Spalvų dė
mės bėgančios ir pristabdytos tik 
atbėgimo kitų dėmių, yra paža
dintos aistros. Aistros gyventi, 
gyventi pačiam gyvenimo vyks
me, jo šerdyje.

Anastazijos Tamošaitienės ta
pybinė dinamika pasireiškia ne 
tik pačiame spalvų paliejime, -- 
kuris yra jautrus ir rafinuotas — 
bet taip pat ir spalvų tonuose. Jie 
yra daugiausia dramatiški, kon
trastingi, intensyvūs. Šiltoji ir 
šaltoji gama yra vienodai svar
bios ir išvystytos. Visų jų niu-

A. Tamošaitienė Linijų sietynas - guašas

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIeS’O MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

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

PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBI 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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

A. Tamošaitienė Audringos versmės - guašas

ansai ir pustoniai perpinti tra
piom juodom gyslom ir gyslelėm. 
Švelnieji tonai sudaro efektą, lyg 
jie eitų per ugnį, per šviesą ir 
Įgauna ypatingą, dailininkei cha
rakteringą intensyvumą,švarumą 
ir švytėjimą. Lyg pačios pirmykš 
čios sukoncentruotos spalvos bū
tų Įkaitę ligi balkšvumo ar gels- 

' vumo, ar žalsvumo -- ir atrodo 
tuoj pat vėl persimainys Į skaistų 
raudoną ar tirštą mėlyną toną. 
Kartais jie ir persimairto tame 
pačiame paveiksle.

Dailininkės ranka yra užtikrin
ta, profesionali, laisva. Spalvų 
liejimai lengvi, švarūs niuansai 
ir suliejimai labai subtilūs, ir 
turi tą patĮ, jai charakteringą, 
gyvybišką vibravimą. Dailininkė 
pradėjusi daugiau lyriškais dar
bais akvareline technika, netru
kus' surado individualią, charak
teringą techniką, kurioje susijun
gia geriausios akvarelinės, guašo 
ir temperos ypatybės.

Vėliausieji -darbai rodo krypi
mą Į ornamentiškesnĮ linijų žai
dimą ir tolimesnę abstrakciją.

Ši paroda bus labai Įdomi ir 
kitu atžvilgiu. Joje išstatyti dai
lininkės sukomponuoti ir atlikti 
meniškieji kilimai. Juose,kaipir 
dailininkės tapyboje, pasirodo 
nepaprastas spalvų gausumas, jų 
žaidimas ir niuansai. Daugelis 
kilimuose panaudotų spalvų yra
nerandamos ir nenuperkamos — tintas jos paroda, bus dar švie- 
jos yra pačios autorės pagamin- Sesnis. 
tos. Miške ir pievose ji randa

lapų, žievių, šaknų, žiedų ir žino, 
kaip juos paversti Į jai reikalin
gas spalvas.

. Kilimuose yra lyriškesniųnuo
taikų, stilizuotų mūsų liaudiešme 
no motyvų: mergelės, berneliai, 
trobelės, gėlės, šventieji. Yra 
puikių ornamentinio dekoratyvu
mo kompozicių, kuriuose kon
kretūs objektai neegzistuoja, bet 
spalvų dėmės, suorganizuotos Į 
raštus ir padalinimus, iškyla rit
miškai ir netikėtai šviežiose va
riacijose.

Baigiant šią charakteristiką, 
norisi stebėtis ir Įvertinti daili
ninkės išsivystimą. Jos ištver
mingumą gal tik mes patys trem
tiniai galime suprasti ir Įvertin
ti, ir privalome atskirai paminė
ti. Ji yra pavyzdys jaunajai kar
tai, ir visiems, kurie lengvai pa
siduoda kliūtims. Anastazijos Ta
mošaitienės darbai ir jų pasise
kimas yra išdava ne tik gilaus ta
lento, bet ir idealizmo, tikrai iš
gyvento jausmų gilumo ir asme
niško Įsipareigojimo. Kad ji su
gebėjo tiek daug duoti mūsų liau
dies meno atkūrimui, stilizavi
mui ir platinimui, surasti indi
vidualų stilių meno kilimuose ir 
savą techniką ir pasaulį tapybo
je -- yra džiaugsmas ir pasidi
džiavimas mums visiems. Ir šis 
pavasaris Montrealyje, pratur-

(b. v.)

VINCO RAMONO

DAILININKAS RAUBA
Novelių rinkinys, išleistas Vilties. Gaunamas 

pas visus knygų platintojus. Kaina — 3.50 dol.

Dirvos prenumeratoriai, užsimokėję už 1963 
m. 11 dol. knygą užsisakę per Dirvą, galina už 
2.50 dol.

KOVA SU KOMUNISTINIU MELU

Bolševikų leidžiama literatūra 
-- dailioji ir mokslinė--yra per
sunkta komunistiniu melu. Ypač 
jie rūpestingai meluoja apie jų 
užimtų kraštų kultūrą, ekono
miją, spaudą, literatūrą, meną 
istoriją, geografiją ir t.t. Šito 
sovietinio melo talkininkų yra ir 
Amerikoje, Anglijoje ir kituose 
kraštuose.

Kova su šios rūšies melu yra 
sunki. Diplomatiniai ar organi
zaciniai žygiai dažnai būna ne
vaisingi. Tas melas ir toliau sklin 
da, kaip L. Tolstojaus "Falšyvoi 
Kupon" apysakoje -- juo tolyn, 
juo gilyn.

Su komunistiniu ir jų talkinin
kų skleidžiamu melu per enciklo
pedijas, žodynus ar kitokią spau
dą apie pavergtų kraštų -- Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir kitų 
politinę padėti pokarinėje stadi
joje reikia imtis griežtesnių 
priemonių.

Diplomatų ir veiksnių demar-

šai atitinkamų kraštų vyriausy
bėms ar tų knygų leidykloms ne
turėtų liautis. Si priemonė turi 
būti naudojama visada ir visur, 
nežiūrint kokie rezultatai bebū
tų. Šios kovos grupėn turėtų Įsi
jungti ir organizacijos bei Įta
kingesni pavieniai asmenys.

Y ra Įsisteigusi organizacija 
"Tapkime Lietuvos Laisvės 
Knygnešiais" prie Lietuvių Bend
ruomenės. Jos tikslas - -atremti, 
sovietinės propagandos skriaudą 
tiesos žodžiu. Tą tikslą galima 
praplėsti veiksniu, kuris reikš
tųsi ne vien kova žodžio su žo
džiu, bet ir tiesiogine kova su 
skleidžiamuoju melu. Apsvarsty
tos ir apgalvotos priemonės, ne- 
pažeidžiančios to ar kito krašto 
Įstatymų, galėtų žymiai prisidė
ti prie tos kovos sėkmingumo.

Tad Įsijunkime visi Į kovą su 
bolševikiniu melu, ieškodami tam 
tinkamiausių priemonių. Teisybė 
yra mūsų pusėje. a.m.
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MYKOLAS VAITKUS -
Šviesiųjų krislų poetas

STASYS SANTVARAS

•
Dirvos redakcija, norėdama palaikyti savo skaitytojų 

ryšį su gyvaisiais liet, poetais, norėdama savo jaunuosius 
skaitytojus supažindinti su mūsų originaline poezija ir 
jos kūrėjais, pradeda spausdinti straipsnių ciklą, kur ir 
bus stengiamasi duoti liet, kūrybinės ir žmogiškosios apy
braižos. Laukdama gyvo atgarsio skaitytojų tarpe, Dir
vos redakcija tų straipsnių ciklą pradeda poetu Myk. 
Vaitkum.

•
Maironio giesmė perskrido Lietuvą atbundančio pavasario sriau

tu. Laukiamo ir nesulaukiamo--sulaukta! Po to kiekviena metų deka
da dabinosi tai viena, tai kita savaimingai sušvytinčia lietuvių poezi
jos asmenybe.

Mykolas Vaitkus -- Šviesiųjų krislų poetas, poetas žengiantis 
pirmose gretose po Maironio. Jis gimė 1883m. spalio 27 d. Žemaiti
joj, Gargždų miestely. Šių metų atbėgantis ruduo atneša džiaugsmą 
ir nuostabą keliančią sukaktį -- poeto ir žmogaus pergalę kovoj su 
laiko ir likimo rezgamom nelaimėm ir skriaudom: Myk. Vaitkus atei
nanti rudenį sulauks 80-ties metų amžiaus! Lietuvių poezijos gyvųjų 
Parnase šiuo metu jis yra vyriausias vaidila.

Myk. Vaitkus -- kunigas ir kanauninkas, to paties rango dvasiškis, 
kaip velionis Juozas Tumas-Vaižgantas. Kunigo darbą pradėjęs kape
liono pareigom Telšių mokyklose, vėliau dėstęs literatūrą kunigų se
minarijoj Kaune, ilgametis šv. Kazimiero d-jos leidinių redaktorius, 
buvęs meno mokyklos kapelionas, šiuo metu kapelionauja nedidelia
me vienuolyne Rhode Islando valstybėj. Atrodo, kad lemtis jį paženk
lino kapeliono antspaudu...

Nuostabiai gražūs būdavo saulėlydžiai Nemuno ir Neries santa
koj. Mėgdavau ir aš tuo gamtos prajovu pasigrožėti, mėgdavau pa
žvelgti Į vakaro liepsnų aplietus vandenis, kurie nesustodami pro 
mane tekėjo nuo kūdikystės dienų. Netoli nuo ten dunksojo Maironio 
rūmai, prisimindavo ir Ad. Mickevičiaus eilėraštis apie Lietuvos 
vandenų gražuolę Nerį...

Vieną vasaros vakarą į Nemuno ir Neries santaką atėjo pažvelg
ti vidutinio ūgio, dailiai nuaugęs, taisyklingų veido bruožų, grakš
taus judesio ir lengvo ėjimo kunigas. Tada dar buvo žalia jaunystė, aš 
asmeniškai to dvasiškio nepažinojau. Tačiau mano draugas, su kuriuo 
aukštai pakeltu pylimu vaikščiojom, netruko man paaiškinti, jog tai 
esąs poetas Mykolas Vaitkus. Tuoj prisiminiau Debesėlį, lietuvių po
ezijos perlą, stabtelėjau ir sutelkiau žvilgsnį į asmenį, kuris pylimo 
gale stovėjo, lyg dailiai nulieta juoda stovyla, ir žvelgė į saulėlydį, 
turtingom varsom krintantį į dviejų didelių upių santaką. Tai buvo 
mano pirmoji pažintis su poetu Myk. Vaitkum. Nūdien,už tokios gau
sybės dienų nutolusi, ji atrodo nepaprastai graži ir romantiška.

Maironis, Vaižgantas ir Vaitkus buvo tie dvasiškiai, kurie uoliai 
lankė Valst. Teatro vaidinimus ir palaikė glaudesnį ryšį su teatro 
darbuotojų šeima. Toj šeimoj su Myk. Vaitkum susidūrėm akis į akį 
ir asmeniškai susipažinom. Pirmieji susipažinimo įspūdžiai tebėra 
gyvi iki Šių dienų: poetas Myk. Vaitkus yra elegantus elgesy su žmo
nėm, elegantus tariamam žody ir judesy. Jis ne tik vaizdingai rašo, 
bet ir dailiai kalba. Jaukiam bičiulių būry atsiveria poeto Vaitkaus 
širdis ir lūpos, ir tik tada pamatai, jo paties žodžiais tariant, kokia 
subtili, kokia giliai kultūringa, kokia jautri ir humaniška yra toji 
nušvitusi dulkė! Gal galima net mažu stebuklu vadinti tai, kad poetas 
Mykolas Vaitkus iki šių dienų nepakito nei savo santyky su žmonėm, 
nei savo dvasinėm apraiškom.

E. Radzikauskas, kadaise gana rūstus liet, poezijos kritikas. 
1913 m. Vaivorykštėj apie Myk. Vaitkaus šviesių krislų poeziją taip 
išsitarė: "Šviesūs krislai pilnai atatinka savo vardui tais šviesiais, 
šiltais, gyvais tonais, grožybės numylėjime savo- pradžią ir tikslą 
imančiais: tai giliosios kultūros dailininko iš garbingiausios medžia
gos iškaltas grožio paminklas."

Pomaironinėj poetų kartoj Myk. Vaitkus yra estetizmo pradinin
kas lietuvių poezijoj. Kai šiandien į jį žiūri, kaupiasi įspūdis, kad 
Vaitkus yra estetas savo prigimtim, savo vidine šilima ir kultūra.

Myk. Vaitkaus poezijos tematika įvairi ir spalvinga. Gal joje vy
rauja gamtos motyvai, bet apstu asmeninių išgyvenimų, jautrių reli
ginių giesmių, patriotinių ir net erotinių posmų. Visuotinai laikomas 
poetu, Myk. Vaitkus talentingai reiškėsi ir kituose grožinės litera
tūros žanruose. Jis yra Valst. Teatro dramos konkurso laureatas, 1924 
m. laimėjęs premiją už fantastinę dramą Žvaigždžių duktė, kuri, de
ja, iki Šiol dar nebuvo scenoj statyta. Be to, jis reiškėsi satyroj 
(Rakštys), kūrė ir epinių veikalų (Tvanas ir kt.). Myk. Vaitkaus iki 
šiol sukurtą grožinės literatūros kraitį sudaro 23 atskiri veikalai.

Likimo nutrenktas J prievartinę tremtį. Myk. Vaitkus nepalūžo, 
jis kuria poeziją, ypačiai sutelkdamas dėmesį į formos turtinimą 
ir rimų naujinimą mūsų poetinėj kūryboj. Rašo jis ir atsiminimus. 
1957 m. Immaculata atspausdino jo atsiminimų tomą Mistiniame sode, 
o 1962 m. Nida išleido su Minija Į Baltiją. Myk. Vaitkaus atsimini
mai mūsų tarpe sukėlė beveik visuotinį nustebimą ir pasigėrėjimą. 
Iš tikro, ir šiuose savo darbuose Myk. Vaitkus nepajėgė nuo savęs 
pabėgti. Ypačiai ten, kur jis savo atsiminimuose kalba apie žmones 
-- suspindi Nušvitusi dulkė, nušvinta Šviesūs krislai...

Buvo dienų ir valandų, kada aš mėgau skaityti išpažintis. Kai 
kurie J.J. Rousseau Išpažinties epizodai, kaip gyvi, iki šiol tebesi- 
vaidena mano atminty. Bet itin gausų kiekį žmogaus dvasinio turto į 
mano sielą įliejo šv. Augustino Confesiones. Gal neatsiras geresnė 
proga tarti nuoširdų dėkui už tą nekasdieninę dovaną poetui Myk. 
Vaitkui, nesgi jis yra šv. Augustino Išpažinimų vertėjas į lietuvių kal
bą.

Atsirastų dar nemaža pasakytinų žodžių ir faktų apie šviesiųjų 
krislų poetą Mykolą Vaitkų, bet impresionistiniam jo portretui gal ir 
nedera lieti didesnio kiekio dažų.

KATYTES IR LAPINAI

1 AKADEMINIS GYVENIMAI
Vilniaus Universiteto reikšmė

Beveik jau tradicinis pasidarė 
skautų akademikų Lapinų velyki
nis parengimas Bostone. Jis pa
sižymi simpatingai paruošta pro
grama, gera vakaro tvarka ir 
nuotaika, gausiu jaunimo dalyva
vimu. Kai iš salės kampo Į tą 
parengimą žiūri, tai regi gražų 
ir beveik tikrą katyčių ir lapinų 
susibūrimą...

Bostono skautų vietininkijos 
"Senųjų Lapinų" Vyčių būrelis ir 
šiemet Velykų dieną surengė sa
vo "kačiukų" vakarą. Programoj 
pasirodė aštuoni "senieji lapi
nai", vadovaujami Al. Griauz
dės, nuotaikingai programą pra

dėję ir baigę keturiom liet, liau
dės dainom. Oktetas galėtų visai 
neblogai dainuoti, jeigu turėtų 
porą stipresnių bosų.

Vakaro programos "auksinį vi
durį" atliko solistas Ben. Po vi - 
lavičius, akompanuojamas 
komp. J ui. Gaidelio. Labai jaut
riai jaunimo sutiktas ir palydė
tas, jis padainavo A. Vanagaičio 
Dūl-dūl-dūdelę ir Don Basilio 
ariją iš Rossinio op. Sevilijos 
kirpėjas.

Apie pusvalandį skanaus juo
ko iš New Yorko atvežė akt. Vi
talis Žukauskas. Humoreską

NUŠVITUSI DULKĖ
Didžiojo Grožio gaiviam spinduly,
Tartumei aukso svajonės kely,
Ilgesį rojun kurs veda nušvitęs.

Skraido dulkytės.

Gražios. Šviesa vainikuotos, tyliai
Kuria stebuklų simfoniją jai. .. 
Žemės Krisleli, Šviesos užkerėtas,

Kas tu? — Poetas.

KELEIVIS DEBESĖLIS
Pilkas debesėlis plaukia
Per dangaus gelmes
Į slaptingą žydrą tolį —,
Į šiltas žemes.
Ten jis savo lengvą naštą
Maloniai pames
Į plačių Juodųjų jūrų
Mėlynas gelmes.
Ei, pasveikink, debesėli,
Debesų versmes,
Tas gilybes, tas platybes
Gyvas, -neramias.

TOLIMIEJI KRAŠTAI
Tolimieji kraštai, saulingieji kraštai! 
Malonieji, regiu jus iš tolo ...
Ten žaliuoja miškai, susikįmšę ankštai 
Prie tyriausio vandens, prie krikštolo.
Ir blikčioja jame, vandeny giliame, 
Geltonieji saulutės piršteliai.
Prasigręžę takus per žaliuosius lapus, 
Kad pašviestų auksinei žuvelei... 
Tankumynai miškai! Pasislėpęs giliai.
Aš norėčiau jumys' pasilsėti!
Su didžiūnais žaliais, su linksmais spinduliais 
Užsimiršęs tyliai pašnekėti!
Vandenėlio gelmėj. — debesėlio versmėj, 
Slėpiningų gražybių ieškoti...
Ir čiurlenant vilnims, ir Žybčiojant žuvims — 
Sau svajoti, svajoti, svajoti!...

KAS JINAI?
Kaip geismas žavi ir svaigi kaip pagunda: 
tyra kaip vaikelis, kai ryta, pabunda: 
švelni kaip banga, kaip banga atkakli: 
kaip paukštė linksma ir kaip žemė gili: 
kaip sapnas toli ir kaip sesė sava... 
Tad kas gi jinai? — Amžinoji Jieca.

anekdotą, eiliuotą satyrą ar mi- 
mines improvizacijas be žodžių 
jis atlieka nuostabiai lengva ir 
elegantiška forma, puikia vaidy
bine technika, kas yra itin svar
bus lobis tokio pobūdžio progra
mos atlikėjui. Lapinų viešnios ir 
svečiai, kaip pirmąjį, taip ir 
antrąjį "aukso vidurio" progra
mos dalyvį sutiko ir palydėjo su 
jaunatviška šilima ir entuziazmu. 
Vit. Žukauskas, sukeldamas gy
vą, o kartais staiga sprogstantį 
juoką, tikrai paguodė ir atgaivino 
nuo Velykinių skobnių atkilusius 
žiūrovus.

Eleganti, graži ir savo papras
ta, nesuvaržyta laikysena įdomi 
buvo vakaro programos vadovė 
p-lė Žibi n s kai t ė.

"Kačiukų" vakaro ilgiausia da
lis -- šokiai. Taip pat iš to pa

ties kampo buvo tikrai malonu 
matyti, kiek daug mes čia turime 
gražaus lietuviško jaunimo. Gal 
pusės dalyvių veidai buvo regėti 
ir pažįstami, o kita dalis -- ne
pažįstamosios ir nepažįstamieji. 
Tiek tik težinau, kad daugumas 
iš tų daugiau negu 2-jų šimtų pas 
Lapinus atėjusių jaunuolių yra 
studentai ir lanko kurią nors Bos
tono aukštąją mokyklą. Aišku, tas 
irgi šildo širdį. Vyresniosios ar
ba, kaip daba r moderniai sakoma, 
"ornamentuotos" generacijos 
žmonių Lapinų vakare galėjo žy
miai daugiau atsilankyti.

Bendras įspūdis --Lapinaisu
rengė gražų vakarą ir susilaukė 
gražaus pasisekimo. Ką ir bekal
bėti, tikrai dailios buvo katytės, 
bet neprasti ir lapinai...

St. S.

Vilniuje, kuris jau nuo seno 
buvo Lietuvos kultūros centras, 
1579 jėzuitai įsteigė akademiją. 
Iki 17 a. antrosios pusės aka
demijoje mosklas buvo aukštai 
pastatytas, bet vėliau mokslo ly
gis pradėjo smukti. 1781 m. Lie
tuvoje įsteigta Edukacinė Komi
sija reformavo akademiją. 1803 
m. lenkų kunigaiškčio Čartoris
kio pastangomis Vilniaus mokyk
la buvo perorganizuota į Vilniaus 
Universitetą, įgaudama Vilniaus 
Imperatoriškojo Universiteto var 
dą. Tuo_ būdu Vilniaus Universi
tetas tapo aukščiausia Vilniaus 
mokslo apygardos, o taip pat ir 
visos Lietuvos mokslo įstaiga. 
Jis galėjo gana savarankiškai 
ir nevaržomai tvarkytis, ko pa
sėkoje per trumpą laiką pasie
kė gana aukštą mokslinį lygį.

Universitetas palaikė glau
džius ryšius su dauguma žymių 
Europos mokslininkų ir mokslo 
įstaigų. Visos svarbesnės idė
jos, kilusios Europoje, rasdavo at
balsį Vilniaus Universitete. To
kiu būdu Vilniaus Universitetas 
savo moksliniu lygiu pralenkė 
Rusijos universitetus ir prily
go geresniems Vakarų Europos 
universitetams. Universitete dir
bo visa eilė žymių profesorių, 
pav. broliai Šniadeckiai, istori
ką* Lelevelis, filologas Grodec- 
kis ir kiti.

Vilniaus Universitetas suvai
dino svarbų vaidmenį krašto kul
tūriniame gyvenime. Profesoriai 
aktyviai bendradarbiavo visuo
meninėje veikloje: universiteto 
paskaitas buvo leidžiama lankyti 
ir nestudentams. Universiteto 
priežiūroje buvo visas krašto 
švietimas, ir todėl jis daug pa
sidarbavo mokyklų tinklo plėti
me, o taip pat ir mokyklose moks
lo lygio pakėlime.

Taigi, kaip mokslo ir mokslo 
tyrimo įstaiga universitetas la
bai daug prisidėjo prie krašto 
kultūrinės pažangos pakėlimo. 
Bet . kai pažiūrime, kokia buvo uni
versiteto reikšmė lietuvių kalbos 
ir literatūros vystyme, matome, 
kad šioje srityje nebuvo daug pa
siekta. Pirmiausia, gal būt, dėl 
to, kad universitetas buvo lenkų 
kultūros ir lenkų patriotizmo ži
dinys. Dėstomoji kalba universi
tete kaip ir vidutinėse mokyklo
se buvo lenkų kalba. Lietuvių kal
ba buvo palikta tik parapijinėse 
mokyklose, kol vaikai pramoks
ta lenkiškai. Lenkai, būdami švie 
timo vadovais, rūpinosi auklėti 
visuomenėje lenkišką dvasią ir 
skiepyti lenkų kalbos meilę. Dau
guma šviesuomenės, nors ir lai
kė save lietuviais, nesistengė iš
mokti lietuvių kalbos, pvz. Mic
kevičius puikiai rašė apie Lietu
vos praeitį lenkų kalba.

Universitetas buvo taip pat ir 
politiniu Centru. Čia kūrėsi pa
triotinės studentų organizacijos 
filomatai - filaretai, kurių tiks
las buvo išvaduoti Lietuvą irLen 
kiją iš caro valdžios ir vėl su
kurti Lietuvos-Lenkijos uniją.

Taigi, būdamas lenkų patriotiz 
mo židiniu, universitetas neda
vė lietuvių literatūrai nei kalbai 
to, ką būtų turėjęs duoti. Jokio 
gilesnio susidomėjimo lietuvių 
kalba jis nerodė. Universitetas ne 
įsteigė lietuvių kalbos katedros 
nors kai kurie lietuviškai kal
bantieji darbuotojai, pvz. biblio 
tekininkas K. Kontrimas, aiškiai 
įrodė šios katedros reikalingu
mą.

Universitetas veikė J lietuvių 
sąmonę daugiau netiesioginiu bū
du. Būdamas tuo metu Vakaruose 
klestėjusio romantizmo židiniu, 
universitetas domėjosi praeiti
mi, mažųjų tautų kūryba ir kul
tūra, o taip pat ir pavergtosio
mis tautomis, kovojančiomis dėl 
laisvės atgavimo. Dauguma Va
karų Europos mokslininkų tuo 
metu laikė Lietuvą mirštančia tau
ta, o lietuvių kalbą mirštančia 
kalba. Tai sustiprino daugelio 
profesorių ir mokslininkų susi
domėjimą šios tautos praeitimi 
bei tautosaka. Kai kurie profe
soriai gilinosi į Lietuvos isto
rinius archyvus, atrasdami vis 
naujų istorinių faktų (Danilavi- 
čius, Lobotko, Jaroševičius). 
Profesorių susidomėjimas "mirš 
tančios” lietuvių tautos kultūri
niu palikimu dažnai Žadindavo lie 
tuviškai mokančio jaunimo patrio 
tinius jausmus, ko pasėkoje vė
liau, kai Vilniaus Universitetas 

buvo uždarytas (1830 m.), visa 
eilė universiteto aukėtinių tęsė 
toliau kultūros ir švietimo dar
bus Lietuvoje. Paminėtini uni
versiteto auklėtiniai, vėliau žy
mūs veikėjai yra: Pr. Ksaveras 
Bohušas, parašęs "Apie Lietu
vių Kalbos Kilmę" ir Simanas 
Stanevičius dainų rinkinio "Dai
nas Zemaycziu", keleto pasakė
čių ir odės "Žemaičių Šlovė” 
autorius.

Įvertindami Vilniaus Univer
siteto reikšmę lietuvių literatū
ros ir kultūrinės pažangos vys
tyme, matome, kad kultūros ir 
mokslo srityje universitetas at
siekė daug, sutvarkydamas kraš 
to švietimą ir paruošdamas Lie
tuvos šviesuomenę. Deja, lietu
vių literatūrai ir kalbai univer
sitetas neskyrė pakankamai dė
mesio ir dėl to nedavė to, ką 
būtų turėjęs duoti.

D.B.

KORP! NEO-LITHUANIA
10 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS DETROITE
Balandžio mėn. 27 d. De- 

troito Neo-Lithuania mini 
korporacijos 40 metu su
kaktį.

Korporacija išaugo ir su
brendo Lietuvoje.

Likimui palaužus tolimes
nį jos klestėjimą Laisvoje 
Lietuvoje, pradėjo atžalas 
leisti po svetimus kraštus. 
Viena iš tų atžalų yra susi
kūrusi Detroite. Tai dar vi
sai jaunutė, gegužės mėn, 
bus 5-ri metai. Taigi, De-

Inž. Mindaugas Gilvydis.Korp! 
Neo-Lithuania Detroito skyriaus 
pirmininkas.

J. Gaižučio nuotrauka

troitas švenčia, netik 40 
metų nuo korporacijos įsi- 
steigimo, bet ir 5 metai nuo 
vietinio skyriaus susikūri
mo. Per šj trumpą laiką, 
nors ir labai nedėkingomis 
sąlygomis, Detroito lietuvių 
gyvenimai! yra įnešusi, 
ypatingai jaunimo tarpe, 
gal būt. mažiau ar daugiau 
atmintinų momentų, ku
riuos tik jaunimas galės 
įvertinti.

Šiais metais, Neo-Lithu
ania, švęsdama V> metų su
kakti. kviečia Detroito vi
suomenę savo dalyvavimo 
kuo skaitlingiausiai prisi
dėti prie jaunosios kartos 
tautinio susipratimo ugdy
mo ir jo skleidimo jauno
sios išeivijos tarpe.

Minėjimas įvyksta balan
džio mėn. 27 d. Tuller vieš
bučio patalpose. Iškilmingo 
posėdžio pradžia 6:30; va
karienė 8 vai.

Pro gramo,je dalyvauja, 
solistė Nerija Linkevičiūtė.

Stalus (10 asmenų) ga
lima užsisakyti Neringos 
krautuvėje pas VI. Paužą 
kiekvieną dieną nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Telefo
nas: 825-9754.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ
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AKIMIRKOS Bronys Raila PAUTIENIUS PAMAŽU ŽENGIA I ABSTRAKTIZMA
U *

Vienas
Pirmą kartą per pusantro de

šimtmečio Amerikoje sukniubau 
po azijatišku batu!

Tik keliom nuobodžiom dienom 
ir sunkiom naktim, bet sukniubau 
po azijatiškos influencijos batu, 
nes negalėjau išsisukti tik dėlto, 
kad praėjusi rudenj patingėjau 
laiku jsiskiepyti priešnuod}. Karš
tis, kosulys, kaulų sukimas, lyg 
jau būčiau dasivaręs ligi pačios 
seniausios generacijos, na, ir vi
sokie užkietėjimai. Per šią nelai
mių savaitę užmiršo mane drau
gai ir pasaulis.

Tik vienas Vytautas Gedgaudas 
atsiminė. Tasai senasis mano 
draugas iš šv. Mykolo bulvaro ir 
Colombes (Seine) laikų, tas pats 
Vytautas, kuris su kitais dabar 
redaguoja Dirvą Clevelande ir lau
žo mano akimirkas. Kadatysojau 
lovoje, nieko kito negalėdamas 
veikti, jis man nelauktaij>risiun- 
tė storą pundą smulkiai spausdin
tų lapų pasiskaityti. Iškarpų pus
lapius iš Paryžiaus kairiųjų libe
ralų žinomo savaitraščio L’Ex- 
press (š.m. vasario ir kovo mė
nesių), kuris vienintelis gavo tei
sę išspausdinti jaunojo sovietų 
poeto Eugenijaus Evtušenkos 
specialiai tam savaitraščiui pa
rašytą autobiografiją -- "išpa
žinti"...

Nebelabai temėgstu skaityti iš
pažintis įvairių sovietikų, kurie 
galų gale per Maskvos Pravdą 
paskelbia viešus pareiškimus, 
(ką dabar jau kaip tik atliko ir 
čia mūsų apkalbamas nusidėjė
lis...) kad klydo ir tvirtai pasi
žada ateityje, partijos vadovauja
mi, pasitaisyti, geriau pasidar
buoti didžiojo komunizmo staty
bai ir, žinoma, lieka toliau su 
sovietikais. Tad ir Evtušenkos 
ilgos išpažinties tikriausia nie
kad nebūčiau ištisai skaitęs, jei
gu ne ta azijatiška flu ir jei Ged
gaudas nebūtų jos tiesiai man J 
lovą prisiuntęs.

Pačiu geriausiu laiku! O dar ir 
dėl to, kad kaip tik šiuo metu 
mes čia turime debatus su mūsų 
jaunąja generacija apie "sovieti
nės sistemos kitimus”, kurių 
mes, apžlibę sergantieji seniai, 
pasirodo, ligšiol nebuvome pa
stebėję.

¥

Todėl pasiryžau atidžiai ir li
gi galo perskaityti Evtušenkos iš
pažintą Juo labiau, kad mane vi
siškai papirko L’Express redak
cijos komentarai kiekviename 
numeryje, kurie liaupsinančiai 
ir kaip įdomiausią sensaciją pri
statinėjo šios naujausios sovie
tinės garsenybės autobiografiją.

Evtušenko — tai ne tik "jauno
sios sovietų generacijos balsas", 
bet ir "naujosios Rusijos balsas"! 
Tai balsas, išreiškiantis galvo
jimus ir nuotaiką to sovietinio 
jaunimo, kuris "pasiekė vyro am
žiaus, kai Stalinas jau miręs ir 
prievartų laikai palaidoti kartu 
su juo" (!!!).

Ir, klausykite, dar daugiau, 
Evtušenkos išpažintis išreiš

kianti tikėjimą, arba credo tų, 
"kurie rytoj pakeis valdžios vai
rą Rusijoje ir savo būdu mode
liuos komunizmą pasauline plot
me. Jokia anketa, jokia kelionė l 
SSSR negalėtų mesti daugiau 
šviesos l tos dalies ateiti", kaip 
Eugenijaus Evutšenkos autobio
grafija!

Stop! Čia šis tas tikrai svar
baus. Trečiasis Vienybės re
daktorius, mūsų gerbiamasis ko
lega p. Vytautas Sirvydas, sėdė
damas kažkur Amerikos - Kana
dos pasienio užkampyje, jau ant
ri metai mus ragino geriau ir 
iš pirmųjų šaltinių pažinti sovie
tinės tautos buitį anapus gele
žinės uždangos ir susiriesdamas 
liaupsino kitas dvi redaktores -- 
Tysliavienę ir Narkeliūnaitę: — 
bravo, narsios merginos! Jos ne
pabijojo vykti l Sovietiją, viską 
pamatyti, ištirti ir mums iš pir
mųjų lūpų apsakyti... O ir Bim
bos Laisvė taip pat nekartą šau
kė: -- bravo Vienybės moterys!..

Gi dabar Paryžiaus L*Express 
savaitraštis, kuris gal tik trupu
ti menkesnis už Brooklyno Vie
nybę, ima ir šluosto nosį jokia 
anketa, jokia kelionė {SSSR nega
lėtų mesti daugiau šviesos ne tik 
j mažo okupuotos provincijos už
kampio, bet ir Į visos didžiosios 
Lenino šalies ateit}!

"pakeitė”
Tad kokia prasmė vargti, "ri

zikuoti", daryti išlaidas, kęsti 
įtarinėjimus, pirkti, parduoti ar 
parsiduoti? Kam pačias save, 
mus kitus, amerikiečius ir ru
sus kankinti? Kam girtis, plūs
tis, purkštauti ar verkšlenti? Vi
sa tai, tik daug geriau, autentiš
kiau ir {domiau aš galiu turėti be 
jokių kelionių, gidų ir tarybinių 
fotografų, ir tai ramiausiai per
skaityti lovoje prie Pacifiko pa
krantės. Net azijatiškai sirgda
mas, kas ypač tinka geriau sovie- 
tinėn dvasion įsijausti...

Niekam iš mudviejų nereikėjo 
už tai parduoti savo paskutinius 
marškinius ar aukų iš visuome
nės prašyti. Gauti oro paštu iš 
Paryžiaus tą prancūzų laikraštj 
ir man reikiamas iškarpas per
siųsti l Los Angeles Vytautui Ged
gaudui kaštavo turbūt nedaugiau, 
kaip 2 ar 3 doleriai. Kas, beje, 
ir praeityje nekartą mudviejų 
žurnalistinės koegzistencijos san
tykiuose atsitikdavo...

¥

Ir neapsirikau: L’Express 
liaupsinimai atrodo beveik tei
singi.

Evtušenko yra naujosios Rusi
jos sovietinės visuomenės gyvas

Evtušenko deklamuoja... hitle
riškais mostais.

balsas. Jo autobiografija -- iš
pažintis parašyta sklandžiai, 
gudriai, vietomis rafinuotai. Jis 
moka ir panaudoja gausybę davi
nių ir vaizdų apibūdinti save pat} 
ir tam tikrą sovietų jaunuomenės 
dalį

Ir man tiesiog skaudu, kai tenka 
lyginti savąjį taurų tautieti sutuo 
sovietiniu bezprizorniku. O pri
valau lyginti, ir ne saviškio nau
dai, kai mūsiškis Saulius Šimo - 
liūnas štai Dirvoje irgi braižė 
mūsų lietuviškosios jaunosios 
kartos Amerikoje veidą. O Sau
lius lygiai turi tiek pat metų, kiek 
Evtušenko -- 29,. bet mūsų jau
nąją kartą jis nupiešėtaip abstrak
tiškai, su tokia "non-objective 
art" paletė, kad paveiksle nieko 
nematyti, nei turinio, nei dvasios, 
nei formos. Iš palyginimo keblys- 
tės lengviau būtų išsukti Metmenų 
redaktorių Dr. V. Kavolį, kuris, 
laimei, net trim metais senesnis 
už Evtušenko, -- taigi, jau pri
klauso vyresnei, todėl, žinoma, 
skirtingai generacijai...

Evtušenko turi sąmojaus ir 
drąsos pašiepti savo mylimąjį 
sovietini rėžimą, ir tat iš karto 
eina jo naudai, patraukiant vaka
rieti skaitytoją. "Galiu pasaky
ti", vienoje vietoje rašo jis, — 
"esu skersai išilgai išvažinėjęs 
Sovietų Sąjungą. Buvau Tolimuo
siuose Rytuose ligi Kamčiatkos ir 
Gruzijoje. Dirbau Azijos plėši- 
ninėse žemėse ir buvojau prie 
Volgos krantų. Per visą ši laiką 
Maskvoje mano niekintojai (ar

PARAMA
VIEŠĖDAMI IHUJAGIME PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 
Savininkai: J. J a n u š a i t i s ir J . Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU 
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY .... ............................5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta...................................... $3.59
KRON BRANNV1N

AOUAVIT (švediška) 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .......... ?......................................7 $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th $0.98

Rusijg...
nuvertintojai) vis tebeprakaitavo 
aiškindami, jog buvau "atitrūkęs" 
nuo savo liaudies, jogtapau "dva
siniu valkatų vadu" ir net siekiau' 
vaidinti stabą "panelėms su ma
žais reikalavimais"...

Kompartijos bonzoms ir biuro
kratams, dogmatikams ir er
kėms, antisemitams ir stalinis- 
tams pašiepti jis visada turi gerą 
dantį Ir po daugybės savo nuoty
kingo gyvenimo apybraižos pus
lapių, jis užbaigia tuo, kas reikė
jo ir kas jam gal buvo skirta 
{rodyti: -- dogmatistai Rusijoje 
silpnėją ir jiems nebepavyks "su
kliudyti mūsų šalies demokra
tizacijos"!

"Manau," daro galutinę išvadą 
jaunasis revoliucinis sovietų po
etas, "kad reikia būti aklam ne
matyti gigantiškų pasikeiti
mų, kurie {vyko mūsų krašte nuo 
Stalino mirties. Nuo 1953 metų 
mes išgyvename tikrą dvasinę 
revoliuciją"...

¥

Štai auksiniai žodžiai, kurie 
lyg balzamas per ištisą dešimt
meti minkština daugelio vaka
riečių liberalų, visų sankeleivių 
ir visų kompartijos rikiuojamų 
mulkintojų liežuvius. Viskas 
jiems Rusijoje eina geryn, ten 
vyksta "tikra dvasinė revoliuci
ja", "gigantiški pasikeitimai" ir 
"demokratizacija"! Tik kantry
bės, tik dar kiek palaukim, kol 
ateis l valdžią tie naujieji žmo
nės, o dabar taikingai, gi pasak 
Kavolio net "ideologiškai" koeg- 
zistuokim! Tokia mūsų... kova.

Kompartija ir jos policija jau
nąjį smailaliežuvį jei tik būtų 
panorėjusi, būtų galėjusi su
trėkšti, kaip vabalėlį Bet ne! Ji 
leido ir leidžia Evtušenkai pasi
reikšti, leido jam važinėti po lais
vąjį pasaulį po išlaisvintą Ku
bą... Prancūzijoje ir Vokietijoje 
jis ką tik vaidino liūtą masiniuo
se mitinguose, literatūros vaka
rėliuose ir salionuose, kur j{ vai
šino, jam meilikavo ir "dievino" 
jauni pikti vyrai su barzdomis ir 
mažiau jaunos bei dar mažiau 
piktos damos su siauromis kel
nėmis ant lanksčiai buržuaziškai 
šlifuotų užpakalių. Visi alsavo bol
ševikinės Rusijos "demokratiza
cijos" ir "dvasinės revoliucijos" 
atodūsiais!

O Amerikoje jau pernai žymu
sis konservatyvus Time magazi
nas paskyrė jam viršeli ir pa
grindini numerio straipsnį pa
ruoštą pagal kelių dešimtų bend
radarbių surinktus davinius, su 
ne mažiau puikia išvada: -- štai 
gaivinantis liberalizmo vėjas iš 
Sibiro stepių, štai kaip kinta bol
ševikinė Rusija, štai simbolis jau
nųjų poetų ir sovietinių intelek
tualų maištaujančios dvasios!

Evtušenko su pipirais pajuo
kia kompartijos dogmatistus ir 
propagandistus Kremliuje. Bet 
vienu atžvilgiu jie vistiek lieka 
nepažeidžiami, nenugalimi ir ge
nialūs. Jie mokėjo net pat) Evtu
šenko panaudoti sovietinės pro
pagandos pelningiausiam ekspor
tui -- toliau ir vis didesniais 
rūkais mulkinti vakariečius, liū
liuoti ir juos užmigdyti akivaiz
doje didžiojo Kremliaus impe
rialistinio užmojo, kuriam vyk
dyti dar reikalingas ilgesnis iš- 
laukimas.

Ką iš tikrųjų kalba ir rodo Ev
tušenkos autobiografija, mes pa- 
čiupinėsime sekant} kartą.

Pautieniaus darbus paskutin} 
kartą buvau matęs Clevelande 
prieš trejus metus. Žiūrint J jo 
paveikslus dabar, susidaro {spū
dis, *kad jis pamažu abstraktėja, 
darosi vis subjektyvesnis.

Dailininkas Pautienius šian
dien yra laisvesnis savo kūry
boje, kurioje jaučiasi daugiau 
dinamikos, negu anksčiau. Bet 
visgi jo kūriniai pasilaikė tą švie
sos žaismą, iš kurio dailininką 
galima atpažinti. Bežiūrint j jo 
darbus, man kilo klausimas, o 
kas gi pasidarytų, jei tapytojas iš 
savo paveikslų pašalintų tą švie
sos centrą, kuris naudojamas lyg 
pagal kokią formulę? Gal tada 
vaizduotei būtų atidaryti nauji 
keliai?

Ir aš tikrai manau, kad Pau
tienius kaip tik ir krypsta { tą 
pusę. Yra dar vienas dalykas, ku
ris padeda išryškėti tikrai dide
liam dailininkui -- tai didelių, 
dviejų, trijų colių teptukų nau
dojimas. Norėčiau, kad Pautie
nius išmestų visus savo turi
mus teptukus ir špachtelius, įsi
gytų didesnius ir imtų tapyti ne 
ant mažų drobių, bet paveikslus, 
kurių formatas būtų nemažesnis 
kaip 4x5 pėdų.

Žinau, kad kiekviena permai
na reikalauja drąsos. Dailinin
kas jau {kopė į šeštą dešimtį ir 
gal jam būtų sunkėliau š{ žings
ni žengti, kuris mano nuomone 
nėra toks didelis, bet priduotų 
jo kūrybai daugiau abstraktumo, 
kurio, aš žinau;jis pats siekia.

O dabar norėčiau aptarti ke
letą Pautieniaus darbų, kurie man 
ypatingai krito } akis.

BOKŠTŲ SIMFONIJA, kaip pa
vadinimas nusako, vaizduoja sau
lės nušviestus pastatus tolumo
je. Gražus koloritinis sprendi
mas! Žalių ir mėlynų spalvų 
tonai priešakinėje paveikslo da
lyje greitai nuveda akj | kompo
zicijos centrą, kuri bendrai su
kelia malonų įspūdį

KANADOS PEISAŽAS yra ga
na abstraktus, žiūrint l jį iš ko

J. Pautienius Abstraktinis sąspalvis

ANTANAS J. VAIKŠNORAS

kio pėdos nuotolio. Atsitolinus, 
tema pasidaro apčiuopiama. Šis 
paveikslas yra geras pavyzdys 
mano ankstyvesniems išvedžio
jimams. Jeigu ji galėtų padidin
ti iš dabartinio mažo formato iki 
15 x 30 pėdų ir tapant būtų nau
dojami platūs teptukai, tai žiū
rovas būtų tikrai nustebintas to
kiu spalviniu sprendimu.

TAKAS PER MIŠKĄ yra silp
nesnis už kitus, ir jei Pautie
nius nori tobulėti, jis turėtų atei
tyje panašaus išpildymo vengti. 
Šis darbas tapytas tiems, kurie 
mėgsta "gražius" paveikslus. Aš 

J. Pautienius Gėlynuose

jų nemėgstu. Šitokie paveikslai 
visiškai nežadina fantazijos. Pa
veikslas neturėtų žiūrovui išsa
kyti viską iki smulkmenų, bent 
aš taip manau. Aš norėčiau leis
ti savo fantazijai klaidžioti, žiū
rėdamas l paveikslą, įsivaizduo
ti visokiausius dalykus: matyti 
medžius ten, kur kiti ką kitą 
matytų ir pan.

PEISAŽAS, su gražia temati
ka, spalvomis ir savo skrituli
ne kompozicija yra visgi ne tai. 

ko aš laukiu iš Pautieniaus, ypač 
šiuo metu, jam kuriant impre
sionizmo ir abstraktumo dvasio
je. Atrodo, kad visi kartais grįž
ta J praeitį Geras kūrinys, tačiau 
Pautienius turėtų eiti pirmyn, 
l naujus horizontus, ne atgal.

PENAS FANTAZIJAI -- Gra
žioji Lietuva yra labai įspūdingas 
tapybos darbas.

GĖLYNUOSE yra meistriškai 
atliktas ir pavaizduoja tai, ką aš 
tik ką sakiau apie fantaziją. Po 
GĖLYNUS žiūrovas gali "klai
džioti". Tikiuosi, kad daugiau pa
našių darbų bus sukurta.

ABSTRAKTINIS SĄSPALVIS. 
Sprendimas kaip ir GĖLYNŲ la
bai nusisekęs. Skritulinis jude
sys apatinėje paveikslo dalyje 
verčia žvilgsni keliauti aukštyn 
per paveikslo centrą. Motyvų at
skyrimas šiame kūrinyje yra la
bai pavykęs. Puikus tapybos dar
bas.

Tiek apie atskirus darbus, ku
rie greitai bus išstatyti Los An
geles mieste.

Būdamas pats jaunas besisten-
giantis dailininkas, aš suprantu, 
ko Pautienius nori savo vėliau
siuose darbuose. Aš irgi ieškau 
to "kažko" kiekviename savo pa
veiksle.

Reikia pasakyti, kad Pautie
nius daro didelį {našą visuome
nei, ypač atsižvelgiant į jo am
žių. Aš žinau, kad jo darbai tu
ri tą "kažką", ko kiekvienas dai
lininkas nori atsiekti, nors tas 
"kažkas" yra vienuose darbuose 
ryškesnis negu kituose.

BILIETAI JAU 
PARDUODAMI

METROPOLITAN
flPCDA \SSOCI.\TION
VlLnA OFNFAVYORK

CLEVELAND PUBLIC 
HALL

April 22 thru 28
Apr. 22 Evc. CAVAL1.ERIA 

RUSTICANA AND 
l’AGLIACCI

Apr. 23 Evc. TOSCA
Apr. 24 Evc. D1E MEISTER- 

SINGER
Apr. 25 Evc. LA TRAVIATA
Apr. 26 Evc. FLEDERMAUS
Apr. 27 Mat. BARBER OF 

SEV1LLE
Apr. 27 Evc. OTELI.O
Apr. 28 Mat. MADAMA 

BUTTERFLY

l’rices: $2 to $12 (No Tax)

MET BOX OFFICE — MA 1-8300

UNION COMMERCE BANK 
E. 9th and Eticlid Avė.

Opcn 9:30 a. m. to 5:30 p. m.

(Knabę Piano Uscd Exclusivcly)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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St. Anthony Savings pertvarke kabinetų
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 9o DIENU UŽ VISAS SĄSKAITAS

Juozas F. Gribauskas 
St. Anthony Savings Vedėjas

Juozas F. Gribauskas, vedėjas, 
praneša, jog bendrovės kabine
tas buvo pertvarkytas, kad geriau 
ir sąžiningiau galėjus lygiai ap
tarnauti senus ir naujus ateivius 
ir kitataučius interesantus. Šiuo 
pertvarkymu diena po dienos pri
traukia daugiau naujųjų ateivių, 
kitataučių ir gyventojų iš apylin
kės miestelių. Dauguma iš dar
bininkų kalba keliomis kalbomis. 
Per paskutinius šešis mėnesius 
bendrovės turtas padidėjo virš 
vieno milijono dolerių ir vis di
dėja.

Povilas Putrimas Povilas Putrimas, Jr.

r---------------—----------------------------------------------------------------------------------------------

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dali...............................................Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriSkiems Ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainarašėių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street .............. CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shavvmut Avenue ................ Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON, Mass. 359 West Broadway Tel. 26&-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W  GL 8-2256
6 HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
• HARTFORO, Conn. — 132 Franklin Avenue ....  Tel. 233-8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield’ Avė. ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė. ............RI 3-0440
• YONKERS, N. Y., 235 Neppenhan Avė.... GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............ Bt 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ...........  MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ..............  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė....... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ..... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Džiugu matyti, kad toks dide
lis susipratusių lietuvių skaičius 
auga ir remia savo lietuviškas ir 
lietuvių .valdomas įstaigas. Juo
zas Gribauskas ir St. Anthony 
Savings remia visas lietuviškas 
organizacijas ir parengimus.

Bendrovės direkcija buvo per
rinkta šėrininkų susirinkime, ir 
naujais direktoriais buvo išrink
ti biznyje patyrę asmenys: An
tanas Bernadišius ir Povilas Put
rimas, Jr. Šie direktoriai yra 
jauni ir žmonių mylimi bei pa
tikimi biznieriai. Šie seni direk-
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toriai buvo perrinkti: Adomas 
Bernadisus, Povilas Putrimas, 
Sr., Juozas F. Gribauskas, Ma
tas Srubas, Adolfas Mondeika, 
Aleksas Zakaras ir Adomas Stul- 
ginskas. Naują valdybą sudaro: 
Povilas Putrimas, Sr.,pirminin
kas, Adolfas Mondeika, vice-pir- 
mininkas, Adomas Bernadišius, 
kasininkas, ir Juozas F. Gribaus
kas, sekretorius ir vedėjas, Je- 

Elena P. Ruktrižienė

Emilija Barkauskienė

rome Strauss, advokatas, ir Jo- 
seph P. Varkala&Company,Bend
rovės auditoriai.

Elena P. Rukuižienė, Chicagoje 
pasižymėjusi scenos aktorė, eina 
kontrolės pareigas su savo pagel- 
bininkėmis Morta White, Seimą 
Cepavičius ir Julijona Veryga.

Moderniškiausios "computro
nic" ir "microfilm" mašinos yra 

Marijona B. Kupčinskaitė

Loretta Stakys

įtaisytos pagerinti visą bendro
vės procedūrą ir pagerinti klien
tams aptarnavimą. Computronic 
gali dienos biznį pertikrinti per 
keletą minučių laiko ir taipgi 
kasdieną yra išskaičiuojamas di
videndas visoms taupymo sąskai
toms ir nuošimčiai paskoloms. 
Microfilm mašina užrekorduoja 
ant filmų kiekvienos dienos biz
nio transakcijas. Reta bendrovė 
Chicagoje turi šiuos pagerinimus 
ir tokias moderniškas mašinas. 
Juozas Gribauskas ir direktoriai 

Antanas Bernadišius '

Eleonora Laurin

vis ieško priemonių, kad geriau 
ir greičiau galėtų aptarnauti kli
entus.'

Emilija Barkauskienė yra pa
skolų skyriaus viršininkė ir tvar
ko paskolų išmokėjimus; Mari
jona B. Kupčinskaitė tvarko pa
skolų aplikacijas ir paskolų pa
sirašymus; padėjėjos yra: Ge- 
reldina Cwynar, Genevieve Sab- 
rinskas ir Wanda M. Sutis.

Loretta Stakys yra prižiūrėto
ja taupymo skyriaus; šiame sky
riuje darbuojasi: Jadvyga Bark- 

ley, Ona Zailskienė, Vilhelmina 
Wetzel, Barbora Varpucen, Dolo- 
res Scudieri, Phyllis Nicodemo, 
Frances Kiskunas, Linda Kemtes 
ir Stefania V. Bell.

Jerome Strauss yra bendrovės 
advokatas ir tvarko savo skyrių.

Vaulto dėžučių nuomavimą 
tvarko Elena Kasmauskas.

Eleonora Laurin yra viršinin
kė apdraudos (insurance) sky
riaus ir jos padėjėjos yra: Mari
jona White, Eile M. Kiaupa ir 
Norine L. Rich.

Matas Srubas eina sekreto
riaus pagelbininko pareigas ir

Aleksas Zakaras yra kasininko 
padėjėjas.

Juozas Gribauskas primena, 
kad balandžio mėnuo yra visiems 
žinomas kaip "lietingasmėnuo", 
ir todėl St. Anthony Savings per 
visą balandžio mėnesį veltui iš
mainys senus lietsargius ant nau
jų tiems taupytojams, kurie atsi
neš seną lietsargį ir padės 
$200.00 ar daugiau taupymo sąs
kaitoti. Nepamirškite šios progos

St. Anthony bendrovėje visą ba
landžio mėnesį.

Vaikučiai, padėdami $10.00 ar 
daugiau savo taupymo sąskaiton, 
gaus gražy pliušinį zuikutį.

Bendrovės raštinės valandos: 
pirmadieniais nuo 9 ryto iki 8 
vakaro; antradieniais, ketvirta
dieniais ir penktadieniais nuo 9 
ryto iki 5 po pietų; šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 1 po pietų; trečia
dieniais uždara visą .dieną.

St. Anthony Savings & Loan 
Bendrovė yra: 1447 South 49th 
Court, Cicero, Illinois; -- tele
fonai: 656-6330 ir 242-4395.

• •

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

Chicagos LSK Neris vyrų krepšinio komanda, dalyvaujanti žaidynėse 
Š. Amerikos lietuvių vice-meisterio titulu. Iš kairės: Al. Bartkus, Ant. 
Bartkus, R. Baluti?, M. Karsas, D. Prapuolenis, A. Varnas, D. Bane- 
vich ir K. Jakšy. Z. Degučio nuotrauka

ŽAIDYNIŲ TVARKARAŠTIS

Šeštadienį, balandžio 20 d.

9:00 AM — 6:00 PM
VYRŲ KREPŠINIS — Cathed- 

ral Latin High School, 2056 E. 
107 St. (Tarp Euclid Avė. irCar- 
negie Avė.)

9:00 AM -- 6:00 PM
JAUNIŲ A KL., JAUNIŲ B 

KL. ir MOTERŲ KREPŠINIS - 
Western Reserve Universiteto — 
Adelbert Gym, 2128 Adelbert Rd. 
(į pietus nuo Euclid Avė. univer
siteto rajone)

9:00 AM.— 6:00 PM
TINKLINIO VISOS VARŽYBOS 

-- Fairfax Recreation Center, 
2335 E. 82 St. (TarpCentral Avė. 
ir Ouincy Avė.)

7:00 PM
XIII-jų Sportinių Žaidynių ir 

Clevelando Vysk. M. Valančiaus 
Lituanistinės Mokyklos Vakaras 
-- šv. Jurgio parapijos salėje, 
Superior Avė. prie E. 67 St.

Programoje: Balės Voveraitės 
3 veiksmų vaidinimas ŽIRGONE 
IR GAILE. Režisuoja akt. I. Ga- 
tautis. Dovanų įteikimas tinklinio 
varžybų laimėtojams.

Sekmadienį, balandžio 21 d.

CATHEDRAL LATIN HIGH 
SCHOOL SALĖJE:

9:00 AM -- 1:00 PM
Vyrų ir jaunių A kl. krepši

nio varžybų tą«a.

HOUSE FOR SALE

NEWBOUGH HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Rooms suite. 
(2) 4 Room suite. Private Batli, 
iras furnace. Mušt sacrifiee. 
$15,400. Telephone: 883-985G — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

APARTMENT FOR KENT

4024 E. 26 NEWBOURGH Hgts. 
aera. 4 Rooms down $70.00. 4 
Rooms up $65.00 all utilities 
paid for except electric. Quick 
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2000 — IM 7-7080.

<TiK>

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS 
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!

Neatsižvelgiant į kylančius kaštus knygoms 
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelių į kny
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos 
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius j vieną 
puikią dovaną.

Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio 
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo 
adresu:

Priedų: čekis □ 
pinigai □

1963 m. balandžio 19 d.

1:00 PM
Iškilmingas Žaidynių Aktas ir 

sportininkų paradas.

1:30 PM — 6:00 PM
Vyrų ir jaunių A kl. krepši

nio baigminės varžybos.

ST.. CLAIR RECREATION 
CENTER, 6250 St. Clair Avė: 

9:00 AM — 5:00 PM 
Mergaičių A kl. krepšinio var

žybos ir jaunių B kl. krepšinio 
tąsa.

XII ŽAIDYNES SKAITLINĖMIS

Šį savaitgalį, balandžio 20-21 
d. Clevelande įvykstančiose XIII 
Sportinių Žaidynių Krepšinio ir 
Tinklinio Varžybose dalyvaus 43 
komandos, atstovaudamos 15 
sporto klubų.

Vyrų krepšinyje 7 komandos, 
moterų krepšinyje 4 komandos, 
jaunių A kl. krepšinyje 9 kom., 
jaunių B kl. krepšinyje 5 kom.

Vyrų tinklinyje 3 komandos, 
moterų tinklinyje 4 komandos ir 
mergaičių A kl. tinklinyje 5 ko
mandos.

Bendras dalyvių skaičius sie
kia apie 300. Viso bus pravesta 
57 rungtynės iš kurių 38 krepši
nio ir 19 tinklinio. Varžybos bus 
vykdomos lygiagrečiai net 7 aikš
tėse!

O kiek aplankys žiūrovų? Tai 
priklausys ir nuo Tavęs, kiek tu 
suteiksi joms dėmesio. Tikimės 
Tave ten pamatyti!

* KANADOS NAUJASIS PREM
JERAS, liberalų vadas Pearson, 
perima ministerio pirmininko 
postą iš Diefenbakerio balandžio 
22 d.

Pearsono kabinetas turės sun
kumų savo programai įgyven
dinti, liberalų partijai parlamen
te neturint reikiamos daugumos.

* SOVIETŲ SĄJUNGOS PAS
TANGOS NUSKRAIDINTI I ME
NULI, Lunik IV raketą nepasise
kė. Raketa prašovė pro mėnulį 
5300 mylių atstumu. Su Lunik IV 
vyko jau trečiasis nesėkmingas 
bandymas susisiekti su mėnuliu. 
Du kartu buvo bandyta susisiek
ti su Marsu ir tris kartus su 
Venera. Apie visas tasnesekmes 
Maskva tyli.

(parašas)
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KUN. A. SABALIAUSKO PA
SKAITA, numatyta ši sekmadienį 
šv. Jurgio parapijos salėje, at
šaukiama.

Prelegentas staiga buvo už
kluptas apendicito priepuolio ir 
jam padaryta skubi operacija.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Margučiu vakaras
Balandžio mėn. 21 d., per 

Atvelykį, 3 vai. p. p. Nau
jos parapijos salėje ruošia
mas margučių vakaras. 
ALRK Moterų Sąjungos 36 
skyrius kviečia visus šioje 
margučių popietėje daly
vauti. Kviečiame ypatingai 
jaunimą, kuris turės pro
gos margučius pademons
truoti ir gražius papročius 
išlaikyti gyvus jaunimo 
tarpe. Už gražiausius lietu
viškus margučius bus ski
riamos 3 premijos. Premi
jom skirti komisiją sudaro, 
dailininkė VI. Stančikaitė- 
Abraitienė, VI. Butkienė. 
Giedraitienė, O. Karpienė 
ir muz. A. Mikulskis. Kon
kurso reikalu smulkesnių 
žinių prašome kreiptis pas 
Ignatavičienę, tel. 531-1446.

Premijas aukojo Dr. J. 
Stankaitis. Taip pat pro
gramoje bus Velykų bobu
tė su kiškiais iš Lietuvos 
ir grakštūs tautiniai šokiai. 
Po programos šokiams gros 
puiki muzika ir veiks tur
tingas bufetas.

Tą sekmadienį pietų ne
virkite, nes tuoj po lietu-

Vysk.- Valančiaus Lituanistinės Mokyklos baliuje statoma B. Voveraitės pasaka Žirgonė ir Gailė. 
Sėdi režisierius I. Gatautis, Žirgonė -- I. Banionytė ir Pamotė — E. Bridžiuvienė.

Nuotrauka V. Pliodžinsko

viškų pamaldų žemutinėje 
salėje pigiai ir skaniai pa- 
valgysite.

Visi parapijiečiai ir lie
tuviai maloniai laukiami. 
Remkime mokyklos staty
bą!

Šeimininkių laisvas 
sekmadienis

Balandžio 28 d., sekma
dienį, nuo 12 iki 3 vai. biru
tietės ruošia pietus, šv. Jur
gio parapijos "Salėje. Malo
niai kviečia visuomenę ir 
žada patenkinti visus aukš
taičius, žemaičius, suvalkie
čius ir kitus su įvairia lie
tuviško maisto programa.

Gautos pajamos bus ski
riamos įvairiems šalpos rei
kalams.

t’lc'ebindo birutietės 
(46, 47, 48)

kitu veikiančiu būreliu — 
yra klausimas; kuriam iš
spręsti įpareigoja duoti pa
sižadėjimai.

• Clevelandiečiams gerai 
pažįstamas, muzikos moky
tojas ir solistas Julius Ka
zėnas, savo artimųjų, gi-

minių ir bičiulių tarpe šv. 
Velykų dieną atšventė 50 
metų gimtadienį. Buvę jo 
studijos mokiniai, padarė 
staigmeną atlikdami neti
kėtą programą.

Pr. Stempužis

SEALY POSTUREPEDIC 
the “no morning backache" mattress

See it today at

Benedict Bukauskas 
Clarence Zweigart 

Factory Distributors 
3503 St. Clair Avė.

• Vasario 16 Gimnazijai 
remti būrelis Clevelande. 
kuriam ilgesnį laiką kruopš
čiai ir uoliai vadovavo pulk. 
Kostas Žukas, o jam mi
rus, tokiu pat tvarkingumu 
ir kruopštumu ėmėsi to 
darbo Pranas Pračkys — 
vėl liko be vadovo.

Kas nors iš to būrelio na
rių prašomas imtis inicia
tyvos, kad aptarus tolimes
nį jo likimą. Tęsti to būre
lio darbą ar susijungti su

Laurel Hurley, amerikiečių 
sopranas iš Pennsylvania olandų 
kolonijos, vaidina gyvybingą Ro- 
siną "Sevilijos kirpėjo" pasta
tyme, šeštadienj, balandžio 27 d. 
Public Hali Auditorijoje, Metro
politan Operos gastrolių progra
moje.

Bilietai gaunami Union Com- 
merce Bank -- E. 9 gt. ir Euc
lid gt. kampas.

* CLEVELANDO PILĖNŲ 
SKAUTŲ TUNTO sueiga, skautų 
patrono šv. Jurgio proga, įvyks, 
š.m. balandžio 23 d. 7 v.v., šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Visiems tunto nariams daly
vavimas būtinas.

Tuntininkas
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NAUJOSIOS PARAPIJOS SALĖJE, CLEVELANDE, 

18022 NEFF ROAD
ĮVYKS

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
METINIS KONCERTAS

DALYVAUJA
ANSAMBLIO MOTERŲ, VYRŲ IR MIŠRŪS

CHORAI

solistai SVEČIAI: ALDONA STEMPUŽIENĖ

VACLOVAS VERIKAITIS
PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR VAIŠĖS

Bilietus galima įsigyti Dirvoje, Lietuvių Prekybos Namuose, 
pas čiurlioniečius ir prie įėjimo.

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

PAS MUS 
AMŽINAS
VARGAS

Laiške Baltui iš Lenkijos ra
šoma:

"Esu tik 50 metų, bet varge
lio turiu labai daug. Turiu stu- 
bukę (mažą gyv. namuką), ir ta 
pati ant svetimos žemės stovi. 
Turiu septynius vaikučius ir vi
si gimė po porukę, tik mažiau
sia mergaitė atbėgo į š{ pasau
li viena. Tankiai sergam, be ne
galim tinkamai apsirengti, po 
laukus bėgioja nuogi ir basi...

Maisto tankiai trokštam, o apie 
rūbus nėr ką ir galvoti...

... iš savo geros širdies mažu 
ką nors galėtumėt pagelbėt... jei
gu jūs man nepagelbėsite, tai nie
kas man nebepagelbės...

Laišką rašau ir verkiu, ba pas 
mus amžina ubagystė... Ona..."

Baltas Onai j Seinus jau išsiun
tė paramos siuntini, tačiau Bal
fo ištekliai labai senka. Arti Bal
fo Centro gyveną (105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.) tautiečiai pra
šomi paaukoti Baltui rūbų, o to
liau nuo New Yorko esą lietuviai 
-- paaukokite Baltui kelis dole
rius, kuriais būtų galima apmo
kėti rūbų išsiuntimą l Lenkiją, 
Vokietiją ir kitus pasviečius, ne
žmoniškame skurdepaskendusiai 
Onai, Birutei, Petrei ir jųvaiku- 
čiams. Baltas

HELP WANTED MALĖ

DARBAS KAPINĖSE
Beadford Heights. Rimta 

pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland, 

MO 3-8308.

USED C ARS FOR SALE

VOLKSWAGEN IŠPARDAVIMAS
1962 VOLKSWAGEN

Sėdanti. Choiche of two. Fully 
equipped. Radio, heatėr, vvhite- 
wal) t iręs. Both likę new.

$1695
1960 VOLKSWAGENS

Sėdaus and sunroofa. Choice of 
6. Your choice.

$1295
1958 VOLKSVVAGEN

CONVLRTIBLF..
$1095

1961 VOLKSWAGENS
CONVl'RTIBLl..

$1595
SEDAN.
$1195

1900 FORD FĄLCON
2-door sedan, standard shift. 

Sharpf

MAYFIELD MOTORS 
2926 Ma.vfield 

Y E 2-5700

1960 KARMANN
Red and white. Fiilly

$1495

1959 LĄRK 
hardlop. povver aleering, 
brukęs; jei black offset 
viny) inlerior, white aidė

to

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBOURGH Hgts. 
aera. 4 Rooms down $70.00. 4 
Rooms up $65.00 all utilities 
paid for except electric. Quick 
clean apt. Basement, yard. Tele- 
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68)

HOUSE FOR SALE

NEWB0UGH HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Rooms suite. 
(2) 4 Room suite. Private Bath. 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,400. Telephone: 883-9856 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

(68)

SOUTH EUCLID 
NEW

■3 & 4 BEDROOM 
Ranches and Split Levels 

FROM $19,900

G&G
BUILDERS

Days EV 2-0777 or 382-1467
Eves.-Weekends EV 2-8437 oi

III 2-36G1

MAYFIELD HEIGHTS 
NEW

3 & 4 BEDROOM
Ranclies and Split Levels 

FROM $21,900 

GOLDBERG
BUILDERS

Eves.-Weekendš HI 9-5894 
Days EV 2-0040 EV 2-0777

PARDUODAMAS NAMAS 
prie pat Naujosios parapi

jos.
Skambinti IV 1-6700

(44-49)

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamu mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, 1 >/2 gara
žo.

RE 1-9470

HEARING AIDS

R<1. AUSYJE
VISKAS

2-door 
power 
by red 
wall tires. Too many exlr«s
mention!

Ali these tars carry our 30-day or 1,000-mile guarantee. 
All completely reconditioned and ready to go.

Atdara pirmad. ir penktad. 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
šiaip — 9 vai. ryto iki G vai. vak.

MAYFIELD MOTORS
"2926 Mavfield R.

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite 

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

Y E 2-5700

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS INSURED

TO $10,000.00

IN TOWN OFF1CE — 6712

, _ SUPERIOR 
1% SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės i vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

Mūsų ”REAL ESTATE" 
įstaiga yra narys "NORTH- 
WEST MULTIPLE LĮST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė 
Cleveland, Ohio

SUPERIOR AT EAST 68 ST.

APDRAUDOS

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 
EN 11763

936 EmsI 183 St.
K£ 1-7770

REIKALAIS,

VISAIS

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENHETT 

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr. 

CLEVELAND 24
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KAS IR KUR?
LIETUVOS PAVILJONAS 

REALIZUOJASI
Akademikai Skautai su 

savo architektais ir meni
ninkais ruošia Paviljonui 
Planus. Taupymo ir Sko
linimo Bendrovės grindžia 
Paviljonui pamatus — su
deda tam tikslui pinigus. 
Profesinės ir kultūrinės or
ganizacijos bei verslo įstai
gos ateina su pinigine pa
rama Paviljono įrengimui. 
Illinois Lietuvių Gydytojų 
Draugija yra atsiuntus 100 
dol. šakių Apskrities Klu
bas rengia balių ir dalį pel
no skiria Paviljonui. Pirmą 
auką iš pavienių profesio
nalų yra atsiuntęs adv. J.
T. Zuris.

ALT planuoja ir išleis 
informacinę brošiūrą.

Aukas galima siųsti:
The Lithuanian Pavilion 
c/o Consulate General of 

Lithuania
6147 Sb. Artesian Avė.
Chicago 29, III.

CHICAGOS TARPTAUTINĖ 
PREKYBOS PARODA atidaroma 
birželio 19 d. Didžioji spauda jau 
dabar apie ją rašo ir garsina 
valstybes, kurios joje dalyvaus. 
Tarptautinėje Parodoje dalyvauti 
planuojančių valstybių tarpe yra 
minima ir NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA.

Chicago's American, tarpe kit
ko rašo: "2 ’Exiles' Retur n. At 
least two of what amount to na- 
tions-in-exile will participate 
again this year. These are free 
Lithuania and Taiwan, which now 
is part of Nationalist China!"

Chicago Sun-Times pastebi, 
kad šiais metais parodoje daly
vaus 32 valstybės; praeitais me
tais dalyvavo 25. Iš praeitais me
tais dalyvavusių dalyvaus Austri
ja, Brazilija, Italija, Japonija, 
Nepriklausoma Lietuva...

• International Trade 
Fair kviečia lietuvių cho
rus ir ansamblius dalyvau
ti programų pildyme paro
dos metu. Chorų ir ansamb
lių sąrašą Konsulatas yra 
patiekęs. Jeigu yra naujų 
kolektyvų, kurie praeityje 
parodos programose neda
lyvavo, prašomi prisistaty
ti Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui, 6147 So. Arte
sian Avė. Telefonas — RE- 
public 7-8334.

• Parodos programa for
muojasi. Administra c i j a 
siuntinėja brošiūras po vi-

AUKOS DIRVAI
V. Bitinas, Detroit ..............2.00
J. Nesavas, BloomfieldHills2.00 
Adv. J. Bagdžiūnas Borden,

Matteson, III................ 20.00
C. Mickūnas, Dorchester ... 4,00
P. Kleinotas, Racine.........  1.00
J. Našliūnas, Chicago....... 5.00
A. Ratkelis, Los Angeles ... 5.00
A. Bielskis, Cleveland.......4.00
K. Krulikas, Richmond Hill 2.00
J. Laskus, Chicago...............2.00 
K. Kazlauskas, Cornwells....l.00
J. Mažeika, Chicago............. 4.00
Dr. J. Ramunis, Victoria, III 5.00
A. Barčas, Bellwood............4.00

Mielam bičiuliui

PETRUI ULĖNUI
mirus, jo žmonai MAGDUTEI, dukrai BIRUTEI 

ir sūnui JONUI, giminėms ir artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia

Emilija ir Antanas Vaišniai

są pasaulį. Eksponatų kata
logas ruošiamas. Į jį bus 
įtraukti ir lietuviški ekspo
natai.

Ruošiamas sąrašas val
gių bei receptų tų tautų, 
kurios parodoje dalyvauja.
J. Daužvardienė yra pa
siuntusi 20 tipingų lietu
viškų valgių rečeptų. Perei
tais metais panašų valgių 
receptų sąrašą pavartojo 
virš 400 J. A. V. laikraščių.

• Toronto Universiteto 
Meno Galerijoje balandžio 
21 d. atidaroma meno paro
da, kurią vienuoliktą kartą 
iš eilės ruošia Colour and 
Form Society. Parodoje da
lyvauja ir mūsų skulptorius 
Dagys.

Paroda tesis iki gegužės 
19 d.

• Dail. Algirdas Kuraus- 
kas apžvelgs dailininkų Vy
tauto O. Virkau ir Audro
nės Skuodaitės kūrybą jų 
darbų parodos atidarymo 
proga šeštadienį (balandžio. 
20 d.), 7 vai. vak. Čiurlionio 
Galerijoje. Parodą ruošia 
Santaros-Šviesos Federaci
ja ir ji bus atidara iki ba
landžio mėn. 28 d.

DAIL. J. BAGDONO 
DARBU PARODA

Balandžio mėn. 21 d. sekma
dienį (ne 20, kaip anksčiau buvo 
pranešta) Kultūros Klubas ren
gia International Instituto patal
pose Juozo Bagdono meno kūri
nių parodą. Parodos iškilmingas 
atidarymas {vyksta balandžio 21 
d. 4 vai. Uždarymas balandžio 
28 d.

J. Bagdonas yra vienas iš stip
riausių moderniškosios krypties 
menininkų lietuvių išeivijoje, ir 
tikiu, kad lietuvių visuomenė pa
rodys savo susidomėjimą ir gau
siu atsilankymu (vertins meni
ninko pastangas. j.g.

LITUANISTIKA
FORDHAME
VASAROS METU

Ateinančią vasarą Fordhamo 
universitete, vasaros semestro 
metu, bus dėstoma lietuvių kal
ba. Norintieji dalyvauti prašomi 
jau dabar pranešti mums laišku 
kokio kurso jūs pageidautumėt: 
pradedančiųjų, pažengusiųjų ar 
vyresniųjų. Formali registraci
ja bus liepos 1 ir 2 dienomis nuo 
9 iki 12:30. Mokslas prasiės lie
pos 3 d. Kursams vadovaus prof. 
Antanas Vasys ir prof. Jonas Pu- 
zinas.

Pamokos bus vakarais nuo 
5:30 - 8:30. Vakarinis laikas yra 
parinktas todėl, kad ir vasarą 
dirbantieji studentai galėtų daly
vauti paskaitose. Visi kiti dalykai 
(ne lituanistika) dėstomi rytais 
nuo 9:00 - 3:00 p.p. Todė, reika
lui esant, lituanistikos studentai 
rytais galėtų studijuoti kitus da
lykus, o vakarais lituanistiką. 
Už lituanistiką vasaros metu duo
dami 4 kreditai. Stipendijų jo
kių neturime. Šiuo reikalu kreip
kitės į organizacijas ir ( Lietu
vių Bendruomenę. Norintieji gau 
ti vasaros katalogą ar kitas in
formacijas rašykite: Prof. A. 
Vasys, Fordham University, New 
York 58, Box AA, N.Y. (Tel. 
Code 212 FO-7-5400, Ext. 218)

CHICAGO

DISKUSIJŲ TVARKA

Clevelando Žaibo tinklininkės — Š. Amerikos lietuvių meisterės. 
Ar pasiseks joms šį titulą apginti ir šiais metais, pamatysite š( šeš
tadienį. Tinklinio varžybos vyks Fairfax Recreation Center, 2335 E. 
82 gt. V. Pliodžinsko nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
PABALTIJO LIETUVIŲ
MOTERŲ BOSTONO KLUBAS

Kovo mėn. 31 d. susirinkime 
išrinkta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis sekančiai: 
klubo pirmininkė -- L. Čepienė, 
vicepirm. -- A. Vakauzienė, sekr 
-- E. Žižniauskienė, ižd. — M. 
Lendraitienė, reikalų vedėja bei 
korespondentė -- J. Lapšienė.

Naujoji valdyba savo posėdy
je nustatė veikimo gaires visiems 
metams. Nutarta ypatingą dėme
sį kreipti (mokyklinio, ypač prieš 
mokyklinio amžiaus vaikų pra
mogas.

Numatyta rengti vaikams pra
mogas reikšmingų religinių ir tau * 
tinių švenčių progomis. Taip pat 
numatyta padaryti vieną kitą pa 
rengimą, kad gautomis lėšomis 
būtų galima ir toliau tęsti Klu
bo daromą šalpos darbą. Iš esa
mų klubo ižde pinigų paskirta 
$25 Vasario 16 Gimnazijai ir 
$25 Vokietijoj Gautingeno sana
torijoj esantiems lietuviams 
džiovininkams.

LIETUVI, PADĖK LIETUVIAMS!

Bostono Balfo skyrius šaukia 
visuotinį narių susirinkimą ba
landžio 24 d. 7.30 v.v. Lietuvių 
PI. Klube So. Bostone. Dienot
varkėje: pranešimas skyr. metų 
darbo, iš Seimo ir direktorių 
suvažiavimo balandžio 20 d. New 
Yorke.

Balfo valdyba visus lietuvius 
kviečia susirinkime dalyvauti, 
kad galėtume daugiau padėti mū
sų broliams lietuviams nekaltai 
kenčiantiems Sibiro tundrose ir 
kituose kraštuose.

Išgirskime paramos šauksmą. 
Tik mes, Amerikos lietuviai, jų 
gyvybės šaltinis.

A. Andriulionis 
Sk. pirm. Bostone

• Inž. Jonas Mikalauskas, 
po ilgesnės ligos grįžo iš li
goninės. Linkime sustiprėti 
ir pagerinti sveikatą.

• Mickūnus konstr. Co., 
pradeda statyti 5 vienos 
šeimos namus po 1 kamb. 
ant 4-tos ir P g-vių kampę. 
Namai bus labai patogūs 
mažesnei šeiniai. Tai viena 
gražesnių vietų South Bos-

VALYKLOS
Sumažinkite valymo iš

laidas. Arinei' Chemicals 
siūlo universalią priemo
nę, kurią galite naudoti 
laisvai visokių rūšių dė
mėms valyti ... Net ir 
nežinomos kilmės. Nerei
kalinga būti specialistu.

Dėl tikslesnių infor
macijų rašykite:

Pcter Radzvickas 
c/o Armen 

Cheinical, Ine.
Box 24
Ann Arbor, Mich.

tone. Visai netoli Atlanto 
kurorto.

• Petras Ausiejus nusi
pirko š’ešių šeimų su didele 
krautuve namus ant P ir 
5-tos g-vių kampo. Ausie
jus yra vienas iš aktyviųjų 
visuomenininkų Bostone.

• Važiuos Į seimą. Tau
tinės S-gos skyriaus susi
rinkime nutarta didesnį na
rių skaičių pasiųsti į Tau
tinės S-gos seimą.

Numatyta kelionė auto
mobiliu. Visais informaci
jos ir kelionės reikalais 
kreiptis pas pirm. Ant. 
Matjošką.

• Bostone gyveną lietu
viai įsigijo tik 27 knygas. 
Tai knyga, kuria "žūtbūti
nių kovų atvangomis, krau
juose mirties šešėliuose gi
mė šios neviltingų Lie
tuvos laisvė kovų 
dainos — mirtinų pavo
jų grėsmėj jas kūrė, rašė 
kovūnai — kurių vardų jau 
niekas nebesužinos”.

Bostone gana kilmingais 
vardais puošiasi įvairūs 
klubai, draugijos ir jauni 
asmenys tesuspėjo tos kny
gos įsigyti tik 27 egz.

Ją dar galima įsigyti per 
Lietuvos Neprikl. Talkos 
atstovybės kasininką Romą 
Jasiūną — 253 Gold St., So. 
Boston, Mass., arba užsa
kyti telefonu AN 9-1676. 
Knyga "Laisvės Kovu Dai
nos”.

• Nemuno Uosto Direk
cija posėdžiavo. Balandžio 
mėn. 9 d. Tautinės S-gos 
namuose, buvo susirinkusi 
posėdžio Jūrų Skautų Ne
muno Uosto Direkcija. Po
sėdyje dalyvavo vietininki
jos vietininkas ir kontrolės 
korhisiia.

Svarstyta artimiausi Jū
rų skautų remtini darbai. 
Paraginta tėvai aktyviau 
paremti pastangas būrinių 
laivų įsigijimui.

Nutarta balan
džio mėn. 28 d. 
šaukti jūrinės šeimos susi
rinkimą.

Tuo pat laiku kitoje sa
lėje, įvyks Vietininkijos su
eiga. Susirinkime bus iš
statyta parodomasis būri
nis laivas.

Jūrų skaučių 
"Orchidėjos”
renkasi sueigai balandžio

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Chicagos LSK Neris mergaičių tinklinio komanda, 1962 m. Illinois 
ir 1963 m. Vid. Vakarų sporto apygardos meisteris, dalyvauja XIII-jų 
§. Amerikos lietuvių tinklinio varžybose. Iš kairės klūpo: Milvertaitė, 
Jaraitė, Prunskytė, Juškaitė. Stovi: Dočkutė, Viršilaitė, Viršilaitė, 
Stončiutė ir Maskoliūnaitė -- komandos kapitonė.

Z. Degučio nuotrauka

nu-

UŽ 
fal-

20 d. po Lituanistinės mo
kyklos pamokų Vaičjųrgįų 
bute.

• Solistės Vasiliauskienės 
koncertą organizuoti Bos
tone, pasiima Jūrų Skautų 
Nemuno Uosto direkcija.

Tuo reikalu susirišta su
J. Bachunu. Koncertas 
matytas spalio 13 d.

• Petrui Butėnui 
straipsnį "Baltų žemės
sifikatas’’ Kario redakcijos 
premijų komisija paskyrė 
pirmąją premiją $50.00.

• Tautiniu šokių Sambū
riui 25 metai, šią sukaktį 
ruošiamasi tinkamai atžy
mėti gegužės mėn. 19 d.

Minėjime dalyvaus 7 tau
tų šokėjai, moksleivių cho
ras ir skudučių orkestras. 
Sambūris su dideliu būriu 
šokėjų vyksta Chicagon į 
Antrąją Tautinių šokių 
šventę, šventė įvyks Tho- 
mas Park salėje. Jam vado
vauja Ona Ivaškienė. Visa 
Bostono visuomenė nuošir
džiai prašoma atsilankyti į 
sukaktuvinę šventę ir pa
remti jaunimo kelionę į 
Chicagą.

Toronto LSK Vytis mergaičių krepšinio komanda. Iš kairės} dešinę: 
S. Kybartaitė, D. Žėkaitė, T. Supronaitė, K. Kruminaitė.J. Jonynaitė, 
J. Rinkauskaitė, Z. Žolpytė, B. Bilkitytė, K. Čirvinskaitė.

A. L. Tautinės S-gos Chicagos 
Skyriaus valdyba š.m. gegužės 
mėn. 11 d. 7 v.v. Dubysos sve
tainėje, 2548 W. 69 Št., rengia 
diskusijas Tautinės S-gos veik
lai panagrinėti.

Diskusijų tikslas: supažindin
ti skyriaus narius su Tautinės 
S-gos nusistatymu toje veiklos 
srityje, kurioje Tautinė S-ga ak
tyviai dalyvauja arba gali daly
vauti ateityje. Rasti geresnių bū
dų ir aplinkybių tautinei veiklai

Į diskusijas yra pakviesta A.
L. Tautinės S-gos East Chica
gos ir Cicero skyriai.

Diskusijų moderatorius --Te
odoras Blinstrubas.

Bus diskutuojama:
ALT -- Referentas -- Inž. E. 

Bartkus, koreferentas -- Dr. A. 
Verbickas.

VLIK -- Referentas -- Inž. J. 
Jurkūnas, koreferentas -- Jonas 
Našliūnas.

TALKA — Referentas -- Ka
zys Kasakaitis, koreferentas — 
Mečys Valiukėnas.

DISKUSIJŲ SEKRETORIATAS:

East Chicagos skyr. Kazys Po
cius.

Cicero skyriaus -- Jonas Va- 
saitis.

Chicagos skyriaus — Juozas 
Jurevičius.

Sekretoriatas paskelbs spau
doje diskusijų eigą ir susidariu
sią nuomonę.

A. Januka’itis

IOS ANGELES
• Įsteigti Los Angeles 

Lietuvių Prekybos Rūmai 
(Lithuanian Chamber of 
Commerce of Los Angeles).

L. A. L. Prekybos Rūmų 
steig. susirinkimas įvyko š. 
m. kovo 27 d. Pirmąją val
dybą sudaro: pirm. P. V. 
Raulinaitis, sekr. A. F. Ski
rias, ižd. F. Valuskis, vice- 
pirm. L. Kančauskas ir F. 
Keršis, koresp. J. Andrius, 
juriskonsultas A. Cheledin. 
Dįrektoriai: J. Kutra, C. 
Luksis, H. Mockus ir A. Ha- 
gentornas.
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