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45-toji 
rezoliucija |

"Jau perdaug prikentėjo Lie
tuva, Latvija ir Estija komunistų 
vergijoje. Imkimės konkrečių žy
gių padėti Pabaltijo kraštams nu
sikratyti Kremliaus jungu", — 
kalbėjo kongresmanas Cha ries 
S. Joelson (D. - N.J.), 1964 me
tų vasario mėn. 20 d. {nešdamas 
naują rezoliuciją (H. Con. Res. 
269) Lietuvos, Latyijos ir Esti
jos laisvinimo reikalu. Tai jau 
keturiasdešimt penktoji rezoliu
cija Pabaltijo valstybių bylos rei
kalu JAV-bių Kongrese. Prisi
minkime kongresmaną Joelson, 
Įsijungusi Į pirmąsias kovotojų 
eiles už Lietuvos laisvę, padė
kos laiškučiais, kurie adresuoti- 
ni: The Honorable Charles S. 
Joelson, House Office Building, 
Mashington 25, D.C.

Visos tos rezoliucijos yra 
Senato ir Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komisijose, kurioms 
vadovauja senatorius J. William 
Fulbright ir kongresmanas Tho- 
mas E. Morgan. Paraginkime ir 
vieną ir kitą, kad jie duotų skubią 
eigą mūsų rezoliucijoms. Parašy
kime jiems po laiškutį patys, pa
raginkime tai padaryti visus sa
vo pažįstamus. Laiškučių turinys 
ir vienam ir kitam galėtų būti 
maždaug toks: My dear Senator 
(kongresmanui — My dear Re- 
presentative): I respectfully ur- 
ge your scheduling hearings on 
all the resolutions, pending be- 
fore your committee, that call 
for freedom for Lithuania, Lat- 
via, and Estonia, Please do it as 
promptly as your schedule will 
allow. Thank you. (Parašas ir 
adresas).

Parašykime tuos laiškučius 
dar šiandien! (it)

JAV KONGRESO ATSTOVAS 
ROBERT TAFT ĮŽVELGIA 

KOMUNISTIĮ SIEKIMUS
Kongreso atstovas iš Ohio Ro- 

bert Taft jr., pasakęs pagindinę 
kalbą Vasariol6d.minėjimeCle- 
velande, vasario 20 d. Kongreso 
AntLamerikinės komisijos posė
dyje pasisakė už Laisvės Aka
demijos skubų steigimą. Laisvės 
komisijos Aktas (H. R. 8320) yra 
specialiai sukurta šaltojo karo 
priemonė. Tai {statymas nušvie- 
čiąs rimtas, nekarines "prob
lemas, kilusias ryšium su Sov. 
Sąjungos ir komunistinės Kini
jos nepaliaujamais siekiais už
valdyti pasaulį ir panaikinti vi
sas nekomunistines bendruome
nes . Tuo įstatymu būtų įkurtas 
studijų, ugdymo ir pasiruošimo 
centras, vadinamas Laisvės Aka
demija, administruojamas abiejų 
partijų sudarytos Laisvės Komi
sijos. Akademijoje būtųpraveda- 
mi tyrimai, "skirti pagerinimui 
metodų ir priemonių, kuriomis 
JAV siekia savo tautinių intere-

Castro; - Cha, cha... apsiskaičiavai savo sąjungininkais!...

KOVOS PREKYBINIAME FRONTE
SOVIETŲ NORAS ĮSITAISYTI CHEMINĘ PRA
MONĘ SUKĖLĖ VARŽYBAS TARP VAKARŲ 
PRAMONININKŲ DĖL TO GALIMO UŽSAKY
MO, NORS SOVIETAI VISIŠKAI NESIRENGIA 
SAVO UŽSAKYMUS APMOKĖTI GRYNAIS, O 
NORI ILGALAIKIO KREDITO, KURĮ GARAN
TUOTI TURI KAPITALISTINIŲ KRAŠTŲ VY
RIAUSYBĖS.

--------- Vytautas Meškauskas -------

Nikitos Chruščiovo noras įsi
rengti pas save chemijos įmones, 
kurios galėtų aprūpinti trąšomis 
sovietinį žemės ūkį, tarp Vakarų 
valstybių sukurstė konkurencinę 
kovą: kas gi gaus to užsakymo 
didžiausią dalį? Savaime supran
tama, kad sovietai būtų linkę duo
ti užsakymą tam, kas jiems pi
giausiai pasiūlys ir duos ilgiau- 
sj kreditą. Jei, iš principo, 
prekybos su komunistais niekas 
jau nesibaido, tai visdėlto kredi
tų klausimas sukėlė nemažai dis
kusijų. Amerikiečiai, prancūzai 
ir vokiečiai laikėsi nuomonės, 
kad ilgalaikių kreditų davimas 
yra priešo stiprinimas. Britai, 
danai, norvegai tačiaubuvo už to
kį kreditą. Kad nugalėjus konku
rentus, britai pasiūlė 20 metų iš- 
simokėjimą. Savaime aišku, kad 
britų įmonės tokį kreditą gali 

sų {gyvendinimo pasaulyje vyks
tančios kovos nekarinėje srityje',' 
Ten būtų apmokinamas vyriau
sybės personalas, privatūs as
mens ir svetimų kraštų piliečiai, 
kad geriau suprastų plataus 
masto techniką, naudojamą šal
tajame kare, kad geriau strate
giją pritaikius ir panaudojus kuo 
efektingiausiu būdu. Tiek vie
šųjų {staigų tarnautojai, tiek ir 
privatūs piliečiai privalo supras
ti komunizmą ir susipažinti su 
priemonėmis, galinčiomis pagel
bėti toje kovoje pagr{stesniu ir 
sistematingesniu būdu.

Kongreso atstovo R. Taft, jr. 
pareiškimas buvo paremtas šiais 
žodžiais:

"Mano susidomėjimas parem
ti ŠĮ {statymą kyla iš Įsitikinimo, 
kad esame užangažuoti ideolo
ginės kovos, kurioje bus nulem
ta šio krašto ir visos žmonijos 
ateitis. Jei pagrindiniai mūsų 
sistemos ir komunistinių užma
čių skirtumai amerikiečiams ir 
žinomi, iškyla vis nauji ir pažan
gūs komunistinės veiklos aspek
tai, metodai ir strategija, kurie 
iki šiol negalėjo būti pakankamai 
išryškinti dėl jų ypatingo subty- 
lumo. Paskutiniųjų metų bėgyje 
pastebėti komunizmo šuoliai vi
same pasaulyje yra nebyliu, bet 
galingu Įrodymu mūsų silpnumų 
tose srityse, neatsižvelgiant 1 
mūsų karinę jėgą ir Į tai, kad 
mūsų sistema žmonijai gali pa
siūlyti teigiamesnių vertybių." 

duoti tik su savo vyriausybės ga
rantija, kad sovietai iš tikro su
mokės, Vasario pabaigoje Londo
ne jau buvo susitarta dėl 300mi
lijonų dolerių kredito.

Bet sovietams {vykdyti savo 
chemijos pramonės išplėtimo 
planus, pagal ČIA apskaičiavimą, 
reikia 2 bilijonų dolerių kredi
to. Plėsdami savo chemijos pra
monę, sovietai būtinai reikalingi 
kredito, nes nenori ir negali su
mažinti savo išlaidų kariniams ir 
kitiems gyvybiniai svarbiems rei
kalams, o jų aukso atsargos ge
rokai sumažėjo pradėjus rudenį 
užsieniuose pirkti javus.

Veltui prezidentas Johnsonas 
ir Vokietijos kancleris Erhardas 
įkalbinėjo D. Britanijos premjerą 
Home sovietams neduoti ilgalai
kio kredito. Kai Erhardas Įrodi
nėjo kredito sovietams pavojus, 
britų prekybos ministeris Ed- 
ward Heath jo paklausė, kaip vo
kiečiai iki šiol sugebėjo išlaiky
ti savo prekybos balansą su so
vietais. (Vokiečiai iki šiol varė 
pačią didžiausią prekybą su so
vietais, per 1963 metus siekusią 
1,4 bilijono markių -- 325 mil. ~ 
dolerių). Erhardas atvirai pri
sipažino, kad vokiečiai mainais 
pirko pas sovietus tokių gerybių, 
kurios jiems nebuvo labai reika
lingos (Wir haben eben allerlei 
von den Russen gekauft, was wir 
eigentlich nicht recht brauchen).

Erhardas tačiau britus Įspėjo, 
kad jiems pradėjus kredito davi
mo varžybas, vieną gražią dieną 
į Maskvą nuvažiuos koks Pran
cūzijos ministeris ir duos dar ge- 
resnj pasiūlymą. Taip ir atsiti
ko. Energingas Prancūzijos Ūkio 
ministeris Giscard d'Estaingnu- 
skrido Į Maskvą ir grĮžęs pareiš
kė, kad sovietai iš tiesų nori duo
ti daug didesnių užsakymų, negu 
Vakaruose buvo tikimasi. Pran
cūzai ta proga pasižadėjo nu
pirkti sovietų naftos.

Šioje vietoje galima pradėti kal
bėti ir apie politinę visųtųbiznių 
pusę, nes sovietai nebūtų komu
nistais, jei nebandytų iš Ūkinių 
sandėrių išplėšti ir politinės nau
dos. Prancūzijos staigus susido
mėjimas prekybos galimybėmis 
sutapo su santykių su Raudonąja 
Kinija užmezgimu. Ir, atrodo, so
vietam parūpo duoti prancūzams 
kai kurių užsakymų, kad juos 
sulaikius nuo per didelio susi
broliavimo su kiniečiais. Ir dar

Lietuvos pasiuntinybėj VVashingtone Vasario 16 proga suruoštame priėmime Valstybės sekretoriaus 
Dean Rusk žmona sveikinasi su E. Jurgėliene. Kairėje stovi O. Kajeckienė.

viena. Gyvesne prekyba su D. 
Britanija ir Prancūzija sovietai 
bando spausti Vokietiją, kad ir ji 
duotų jiems kreditų. Tardamiesi 
su britais ir prancūzais, sovie
tai atsisakė buvusiom sąlygom 
pratęsti prekybinius susitarimus 
su Vakarų Vokietija, kurie pasi
baigė praeitų metų pabaigoje! 
Sovietai jau ne prašo, bet reika
lauja ilgalaikio kredito.

Prekyba su komunistinėm 
valstybėm nėra labai lengvas da
lykas, nes prieš atskiras kapita
listines Įmones stovi prekybos 
monopolis, kurio elgesĮ padiktuo
ja ne tik ūkiniai, bet ir politiniai 
sumetimai. Jie labai dažnai nule
mia vieną ar kitą prekybinį san
dėrį. Pavyzdžiui jau ir dabar vis 
augą Lenkijos ir Rytų Vokietijos 
prekybos laivynai siūlosi pigiau 
patarnauti negu galėtų kapita
listinės Įmonės. Tai jie gali pa
daryti, nes jiems ne tiek svar
bus pelnas, o tik norima bet ko
kiomis priemonėmis uždirbti sve 
timos valiutos. Dėl viso to dauge
lis ūkinių komentatorių galvčja, 
kad ir kapitalistinės valstybės tu
ri eiti prie valstybinio monopo
lio prekybai su sovietais Įsteigi
mo.

Geras tam pavyzdys yra JAV 
javų prekybos su sovietais isto
rija. Kad tas biznis būtų, taip sa
kant, amerikiečiams 'skanesnis', 
prezidentas Kennedy buvo Įsakęs, 
kad pusė parduodamų sovietams 
javų būtų gabenama amerikiečių 
laivais. Dėl daug didesnių algų 
JAV prekybos laivynui labai sun
ku konkuruoti su kitų kapitalis
tinių valstybių laivynais, jau ne
minint komunistinių. Sovietai, ži
noma su tuo sutikti nenorėjo ir 
Nashingtono administracija iš
aiškino, kad tai kvotai išpildyti 
nėra pakankamai amerikiečių lai 
vų.

Uostų darbininkų unija tačiau 
atsisakė pakrauti laivus, jei tos 
50l"> sąlygos nebus laikomasi. 
Unijų vadams atrodė, kad javų 
pristatymo klausimas yra ge
ras pretekstas eiti prie prekybos 
laivyno suvalstybinimo arba jam 
stambių viena ar kitokia for
ma subsidijų. Už tat, jei patikė
ti New York Times, unijos vadai 
iš pradžių iš viso grąsino boiko
tuoti bent kokią prekybą su so
vietais, tačiau vėliau jie greitai 
nuleido antikomunizmo vėliavą 
(ąuickly hauled down the Oag of 
anticommunism) ir reikalavo tik 
oOTo formulės išpildymo. Konflik
tas buvo baigtas telegramų pasi
keitimu tarp prezidento Jonsono 
ir A.F.L. - C.I.O unijų konfede
racijos pirmininko Meany. Iš tų

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• KANADŲS KATALIKU BAŽ

NYČIA pirmoji pradėjo vykdyti 
Kat, Bažnyčios suvažiavimo nu
tarimą Šv. Mišias kunigams skai ■ 
tant prigimta kalba. Praeitą sek
madienį Ontario bažnyčiose an
gliškai kalbantieji klausėsei Mi
šias angliškai, prancūzai — pran
cūziškai ir eilė imigrantų -- sa
vomis kalbomis. Tose žiniose ne
paminėta, ar lietuviškos parapi
jos tai reformai pasiruošę, ar dar 
ne.

• CLEVELANDO KLINIKOJE 
nuo praeito pavasario buvo Įvyk
dyta virš 20 inkstųoperacijų.per- 
keliant sveiko žmogaus inkstą Į 
sergantį.

Tai nėra dar paprasta opera
cija ir ji vykdoma tik būtinais 
žmogaus gyvybei gelbėti atvejais, 
įvykdytų operacijų dėka Įgytas 
patyrimas teikia vilčių, kad pana
šios operacijos palengvės.

• 1961 M. IŠ LENKIJOS PABĖ
GIOS aukštas saugumo Įstaigų pa
reigūnas M. Goleniewski suteikė 
vertingą informaciją JAV saugu
mo organams. Remiantis tomis 
informacijomis buvo suimta ke
letą svarbių Sov. S-gos agentų.

New Yorko Journal American 
ta proga buvo paskelbęs straipsnį, 
kad Goleniewski nurodęs ir Į ko
munistų lizdus Centrai Inteli- 
gency Agency ir Valstybės De
partamente. Tačiau to straipsnio 
iškeltų faktų niekas nenori nei 
patvirtinti nei paneigti.

• ŽVILGSNIS Į US WORLD &. 
NEWS REPORT tarptautinės pa
dėtis apžvalgą rodo, kad Raud. 
Kinija, neatsižvelgiant Į jos vidi
nius ūkinius sunkumus, karinĮ ne
pajėgumą, konfliktą su Sov. Są
junga — politiškai laimi visuose 
kontinentuose JAV sąskaiton.

telegramų tačiau dar ne viskas 
aišku. Atrodo, kad nei vyriausy
bė nei unijos neatsisakė nuo sa
vo pažiūros ir galima kalbėti grei 
čiau apie paliaubas, negu galutiną 
susitarimą.

Atrodo, kad JAV vyriausybė tu
rės padaryti didelių pakeitimų 
savo prekybos su užsieniais poli
tikoje, tačiau jie bus padaryti tik 
po lapkričio mėnesio rinkimų.

Laikraštis abejoja, ar sąjunginin
kams plečiant diplomatinius ir 
prekybinius ryšius su R. Kinija, 
JAV bepavyks juos sugrąžinti 
"į rikiuotę".

• PRAVDA PASKELBĖ PAR
TIJOS CK naujai paruoštas gai
res kovai su religija Sov. Sąjun
goje. Tų gairių autorius ir ideo
loginės komisijos vadovas L. II- 
jiševas praneša, kad bus siekia
ma visiško religijos išrovimo iš 
sovietinio gyvenimo.

Sovietinėje spaudoje buvo ne 
kartą nusiskųsta, kad neatsižvel
giant Į dėtas pastangas, religi
niai Įsitikinimai visdarplačiai pa
sklidę gyventojuose. Tų religinių 
pradų nepavykę išrauti net iš tų 
žmonių, kurie turėję stovėti ate
istinio fronto pirmose gretose.

• NUSIGINKLAVIMO KONFE
RENCIJAI ŽENEVOJE vėl buvo 
suduotas antausis. A. Gromyko 
per Izvestijas paskelbė pasikal
bėjimą, kuriame atmetami visi 
Vak. valstybių pasiūlymai, kurie 
jo buvo išvadinti netik propagan
da, bet ir pastangomis nemažin
ti, o plėsti apsiginklavimą. Aš
triu tonu išreikšti pakaltinimai 
reiškia bet kokių Vak. valstybių 
kompromisinių pasiūlymų atme
timą. Vienintėliu geru ir priim
tinu pasiūlymu yra tik vienas Sov. 
Sąjungos.

• KUBOS BYLOJE JAV perlei
džia iniciatyvą lotynų Amerikos 
valstybėms. Amerikos Valstybių 
Organizacijai (OAS) nustačius, 
kad Kuba kalta dėl riaušių Vene- 
zueloje Ir kad ten buvo siekta 
nuversti Betancourt vyriausybę, 
Venezuelos prezidentas, nelauk
damas formalių tos organizacijos 
nutarimų dėl tolimesnės akcijos 
Kubos atžvilgiu, Įspėjo Anglijos, 
Prancūzijos ir Ispanijos ambasa
dorius, kad jo vyriausybė nu
trauksianti prekybinius ryšius su 
bet kuria valstybe, kuri tik tuos 
ryšius palaikys su Kuba.

Tąja proga ir JAV Valst. d- 
to sekretorius Dean Rusk reika
lavo naudoti "didesnį spaudimą” 
Į Kubą, nenurodant konkrečių prie
monių. Dabar iniciatyva priklau
so Lot. Amerikos valstybėms, ką 
daryti su Kubos komunistine eks
pansija | tuos kraštus.
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SPORTO DIENOS
APIE LIETUVIŠKA KREPŠINĮ

KALBANT... p-PETRUTB
Kai kas įsismaginęs pasako, 

jog krepšinis esąs lietuvių tau
tinis žaidimas. Tai nėra teisin
ga. Tikroji krepšinio tėvynė yra 
šis kraštas. Iš čia jis paplito 
plačiame pasaulyje. Pas mus 
krepšinis atkeliavo ir Įsipilieti- 
no Amerikos lietuvių dėka. Nors 
krepšinis, kaip sakyta, nėra mū
sų tautinis žaidimas, vienok jis 
yra nepajudinamai prigijęs ir 
Įgavęs tautinf atspalv).

Šiemet susidomėjimas krep
šiniu ypatingai pakilo. Ir neveltui, 
nes 1964 metai bus atžymėti išvy
ka Australijon. Šiuo metu daugu
ma JAV ir Kanados lietuvių krep
šinio komandų yra parengties 
stovyje. Artėjant Š. Amerikos 
Lietuvių Sportinėms Žaidynėms 
(Toronte, balandžio 4-5 d.d.) 
krepšininkai ruošiasi didžiajai 
sportinei kovai. I Torontą suva
žiuos apygardinėms pirmenybėm 
kvalifikavusios komandos. Vyrų 
klasėje Šiemet varžysis devynios 
krepšinio komandos.

Augant susidomėjimui, kreipė
mės Į Vyr. Grybauską, ŠALFAS

S-gos krepšinio komiteto pirmi
ninką ir išvykos J Australiją or
ganizacinio komiteto narį, su ke
liais klausimais.

-- Vid. Vakarų sporto apygar
dos vyrų krepšinio pirmenybėse 
pirmąją vietą iškovojo Clevelan
do Žaibas. Manytume, pirmeny
bių nugalėtojas nebūtinai turi bū
ti pripažintas geriausiu vienetu. 
Tuo daugiau, kad tokio pobūdžio 
varžybose neretai turi reikšmės 
ir iš anksto paruošta pirmenybių 
lentelė. Nepaneigiant šių prie
žasčių, norėtume paklausti, ku
riai komandai galima būtų pripa
žinti iškiliausiai pasirodžiusios 
vardą? Arba, mažų mažiausia, 
kuri komanda padarė geriausią 
Įspūdi?

-- Clevelando Žaibas laimėjo 
pirmąją vietą ir laimėjo pelny
tai. Jo mažutis pranašumas buvo 
prie lentų, kur Modestavičiaus 
staigumas ir puikus šuolis, o Ši
lingo pozicinis žaidimas buvo le
miami faktoriai. Tačiau, kad kuri 
komanda būtų palikusi ypatingą

Kanados sporto apygardos įgaliotinis K. Baronas, krepšinio ko
miteto pirmininkas V. Grybauskas ir FASK-to įgaliotinis krepši
nio išvykos reikalams inž. V. Adamkavičius po pasitarimo Chica
goje. P. Petručio nuotrauka

Įspūdi, nepasakyčiau. Visoms šio 
to trūko. Žaibas visiškai neturė
jo "suolo". Penkiese geresnių 
rungtynių, jau nekalbant apie tur
nyrą, ištempti neįmanoma. Kovas 
neturi komandinio žaidimo, o 
Aras per jaunas ir-paremtasBur- 
kausko metimu.

— O kaip su paskirais krepši
ninkais? Kuris iš jų būtų vertas 
tokio (geriausio) vardo?

-- Techniškai geriausias buvo 
Čickovvskis (Kovas), tačiau nelai
mei jis žaidė už save, o ne už 
Kovą. Pirmąją dieną puikiai pa

sirodė Modestavičius savo verž
lumu, puikiu mėtymu šuolyje ir 
kova prie lentų; antrąją dieną ta
čiau nepajėgė išsinarplioti iš 
suspausto Aro dengimo.

-- Atrodo, kad keli iŠ pirme
nybėse dalyvavusiųjų galėtų kan
didatuoti Į mūsų rinktinę š. Ame
rikos pabaltiečių pirmenybėse ir, 
eventualiai, išvykai Į Australiją. 
Įdomu, keli ir kurie, jei dar nebū
tų peranksti pavardes minėti?

— Rinktinė pabaltiečių pirme
nybėms ir kandidatų sąrašas Į 
Australiją bus paskelbtas po žai
dynių Toronte (balandžio 4-5 d.d). 
Tai krepšinio komiteto uždavi
nys, o jame aš teturiu vieną bal
są. Mano nuomone, geresnių žai
dikų skaičius buvo nemažas i r duo 
dąs optimistiškų vilčių.

-- Yra žinoma, jog kelios ko
mandos žaidė be savo iškilesnių
jų krepšininkų. Sakysime, Aras 
neturėjo Zuboro, Lituanica - Ja
sevičiaus, Neris — Varno ir Žai
bas -- Gecio. Galima paminėti ir 
kitus krepšininkus, kurių nebuvo 
šių komandų sąstatuose. Kažin, 
ar jų dalyvavimas nebūtų pakeitęs 
galutini komandų išsidėstymą 
pirmenybių lentelėje?

-- Sunku ką nors konkretesnio 
pasakyti, kiek kai kurių žaidikų 
nebuvimas turėjo {takos komąn- 

* diniam žaidimui ir išsidėstymui 
pirmenybių lentelėje. Manau, kad 
Lituanica labiausiai jautė Jase
vičiaus trūkumą. Ką reiškia ge
ras žaidimas be kamuolio?

-- Daugeli nustebino atkutusi 
Detroito Kovo komanda. Kokia 
Jūsų nuomonė apiedetroitiečius?

-- Detroito Kovas tikrai visus 
nustebino. Tai dėka Alg. Alanto 
pastangų. Buvo malonu vėl pama
tyti Skaisgirf (Pietų Amerikon iš
vykos dalyvi), kad ir neperge
riausioje fizinėje kondicijoje, 
bet kurio klasė aiškiai matėsi. 
Sakyčiau, kad individualiai Ko
vas turėjo geriausią sąstatą. De
ja, krepšinis yra komandinis žai
dimas, o to Kovui labiausiai trū
ko. Juk Kovas antrame kėlinyje 
prieš Žaibą dar vedė 12-kos taš
kų skirtumu. Deja, Solistui 
Čickovvskiui tuo atžvilgiu pakei
tus savo mentalitetą, Skaisgiriui 
atgavus pilną kondiciją, Kovas To
ronte būtų pajėgus išgąsdinti ir 
geriausias mūsų krepšinio ko
mandas.

Malonus metas ... kiekvienu metu ... kai atkemšate Stroh’s alaus bonką.
Ragaukit, ką ugnimi darymas suteikia alaus skoniui. Stroh’s yra lengves
nis, švelnesnis ir labiau gaivinąs alus. Laikas pasiimti vėsų, gaivų stik
lą Stroh’s - vienmtėŲ alų Amerikoje daromą ant ugnies.

THE STROH BREYVERY COMPANY, DETROIT 26. MICHIGAN

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIR VĄ

TIESĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. STREGA Li(|iicr. Import. from Ttaly....5th
2. KRON' BRANNVIN AQUAVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vcrmouth, Import.

from France........................................................ 5th
4. Populiu' GERMAN VSOP Brand..................5th
5. PORT. SOUTHERN. RI11NE Wine.............. 5th

55.75
$3.98

$1.19
$1.69 
$ .69

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

7. LIEBFRAUM1LCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

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

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštų.

-Ai'XX A • • « o

Garsusis lietuvių krepšininkas Pranas Lubinas ir ponia kalbasi 
su kongresmanų Glenard Lipscomb, rezoliucijų pradininku.

L. Kančausko nuotrauka

SIUNTINIUS | LIETUVĄ IK KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

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

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

Tel. C A 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. Ilk. 60629

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

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

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER. INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

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

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.
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VEIKLUS BENDRUOMENES
VIENETAS CHICAGOJE

Lietuvių išeivijos Amerikoje sostinė Chicaga pasižymi ne tik 
skaitlingu tautiečių skaičium, bet ir {vairių organizacijų gausybe. 
Nuo bendrinių organizacijų centrų iki pilviškiečių klubų, nerasi
te visuomeninio reikalo, kuris būtų apleistas ir nerūpinamas ku
rios nors organizacijos. Kartais prisibi jai net tų organizacijų in
fliacijos, kai iš šono stebi, kuri gi dabar bus sekančios meno paro
dos rengėja.

Nereikia stebėtis, jei daugelyje organizacijų pavadinimuose 
berasi tik priedangą mirusių dūšių. Kai kuriose rasi lengvai apjun
giamus tikslus, kitose "būtiną" išlaikyti iškabą ir atstovavimo tei
sę.

Tame organizacijų labirinte iškyla vienetai, kurie gyvenimiš-* 
kai žiūri Į lietuvių visuomenės poreikius, siektinus ir Įgyvendinti
nus kuo plačiausios talkos ir tautinio susipratimo dvasioje. Ar gi 
veltui Chicagoje gimsta ir miršta teatrinės grupės. Ar veltui ten 
su gyvenimo sunkumais atkakliai kovoja, (gal todėl ir laimi), lietu
viškoji opera. Ne kur kitur, o Chicagoje vyksta didingi parengimai, 
kaip šokių Šventė. Taip pat, šalia kitų stambesnių visuomeninių 
Įsipareigojimų, didelį vaidmenį vaidina ir lietuvių tinkamas atsto
vavimas to didmiesčio ūkiniame, politiniame ir kultūriniame gyve
nime.

Negalima čia aprėpti ir smulkiau išvardinti visų, kad ir pačių 
stambiausių, veiklos apraiškų. Kiek toji veikla plati ir esamose są
lygose beveik neaprėpiama, geriausiai parodo suglaustas, nepreten
zingas, bendrybėse neišsidriekęs LB Chicagos Apygardos Valdybos 
pirmininko inž. Petro Vėbros pranešimas baigiant tos valdybos 2 me
tų kadenciją.

Tame pranešime, kaip kalendoriuje, visi atliktieji ar atliktini 
darbai, daugumoje vienu sakiniu suminėti, apima ir neišvengiamą 
minėjimų ruošimą ir pramogas; tinkamos plačiajai bendruomenei 
reprezentacijos suorganizavimą ir reikalingą paramą vertingiems 
savųjų užsimojimams (1963 m. lituanistinėms mokyklos tiesioginė 
parama -- 1.675.00 dol.). Viena to pranešimo vieta, kur sakoma, 
kad "1963 m. Apygardos Valdybos visas dėmesys buvo nukreip
tas i organizuojamą II-ją Tautinių Šokių šventę" jau galėtų pateisin
ti Valdybos metų darbą.

Ir, tikėkijt man, jei tame pranešime ir nebūtų išvardinti visi 
kiti organizaciniai ir reprezentaciniai darbai, vistiekbūtų galima tar
ti, kad Valdyba su visa didžiąja talka vien Šokių švente užsitarnavo 
nuoširdaus visos lietuvių visuomenės dėmesio.

Viso to Apygardos Valdyba nebūtų atlikusi, jei joje nebūtų dir
bę vyrai su skaidria bendruomeninių uždavinių vizija. Jie tai Įrodo 
ne tik atliktais darbais, bet ir mestuoju žvilgsniu Į ateitį. Kaip tes
tamentą naujajai valdybai jie paliko šiuos Įpareigojimus:

— "Būsimos naujos Apygardos Valdybos ir visų apylinkių val
dybų ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas Į jaunosios kartos Įtrau
kimą Į Bendruomenę, nes nuo jaunosios kartos dalyvavimo Lietuvių 
Bendruomenėje priklausys lietuvybės stiprėjimas ir klestėjimas 
emigracijoje.

Norint priaugančią kartą Įtraukti Į Bendruomenę, reikia turė
ti tam tikslui paruoštą planą ir jĮ sistematingai vykdyti.

Pirmiausia, reikia, kad Apylinkių valdybos ypatingą rūpestį 
parodytų Lituanistinių mokyklų išlaikyme. Patariamuoju balsu Li
tuanistinių mokyklų tėvų komiteto atstovai ir tų mokyklų mokytojai 
turėtų dalyvauti valdybų posėdžiuose.

Siekti, kad visose Lituanistinėse mokyklose būtų suorganizuo
ti Moksleivių Tautiniai meno ansambliai ir Apylinkių valdybos rūpi
nasi tų ansamblių išlaikymu.

Iš baigusių Lituanistines mokyklas mokinių reikia prie apy
linkių organizuoti Tautinių Šokių grupes, chorus, sporto būrelius. 
Šių organizacinių vienetų vadovus kviesti Į Apylinkių valdybų posė
džius.

Kiekviena Apylinkė turėtų palaikyti artimus santykius su aka
deminiu jaunimu, rūpintis juos Įtraukti į Bendruomenės veikimą. 
Taip pat Apylinkių valdybos santykiauja su visomis akademinė
mis jaunimo organizacijomis, kviesdamos jas atlikti rengiamuose mi
nėjimuose programas."

Iš tikrųjų, tai uždaviniai, Į kuriuos pirmoje eilėje ir turėtų būti 
nukreiptos visų bendruomenės veikėjų akys. Gi LB Chicagos Apy
gardos Valdyba parodė, kad tik Įtemptu darbu ir savo misijos supra
timu, jai atsidavimu, galima ne tik pateisinti bendruomenės jungtinį 
gyvenimą, bet atsiekti ir gražių laimėjimų. (j.č.)

Mutual Federal Bendrovės
rekordasMOKAME

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekviena sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 

2202 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

DIRVA

Operos solistės Vladislavos Gritaitienės Chicagoje paminėjimui - koncertui rengti, vasario 23 d. 
Jaunimo Centre įvyko organizacijų atstovų komiteto posėdis, kuriame buvo apsvarstyti pasirengimo 
darbai. Sėdi iš kairės: B. Briedienė, S. Adomaitienė, J. Bertulis, S. Pautienienė. Stovi: S. Džiugienė, 
S. Baras, A. Likanderienė, A. Sprindys ir K. Avižienis. Nuotraukoje trūksta komiteto narių A. Kučiū- 
no, A. Rakštelės ir A. Dičiūtės. V. Noreikos nuotrauka

STASYS LESKAITIS PASITRAUKĖ
GALUTINAI VINCAS RASTENIS

operos recenzijos susitinku Lais
vės Alėjoj Kiprą Petrauską. Puo
la beveik J glėbį ir susijaudinęs 
kone šaukia: "Ko jie iš manęs no
ri, sakyk, ko jie nori!", ir aša
rą žirniai rieda per Kipro skruos
tus. Tada jis nežinojo, kas re
cenzavo spektaklį, bet rašė "kaž
kas", o ne žinomas specialistas 
(atseit, ne V. Jakubėnas, žino
vas, ir subtiliai diplomatiškas 
opiųjų dalykų vertintojas). "Kaž
kokio slapuko" atsiradimas ir jo 
j vatą nesuvyniotas kritiškas at
siliepimas apie Kiprą to buvo pri
imtas, kaip "planinga akcija mane 
iš operos išėsti"...

Iš menininkų sluoksnių netruko 
pasigirsti priekaištų Lietuvos 
Aido redakcijai, kad "apie meną 
ima kalbėti ne menininkai", taigi 
neišmanėliai, kurie "turėtų būti 
sudrausti". Redakcijoj apie to
kius priekaištus kartą užsiminus, 
Leskaitis ironiškai nusijuokė ir 
pastebėjo, jog nebūtina gi būti 
specialistu virėju, kad atskir
tum, kas skanu...

Viešojo gyvenimo, ypač kultū
rinės kūrybos srities vertinime 
Leskaitis nebuvo "principinis ni
hilistas", ir pasigėrėjimas tuo ar 
kitu reiškiniu jam nebuvo sveti
mas, tačiau jis visdėlto primin
davo mokytoją, iš kurio nelengva 
gauti "daugiau nei trejetuką”. O 
kadangi nevengė paliesti labai 
Įvairių sričių, tai tas ir žadino 
klausimą — ar gali kas būti kva
lifikuotas autoritetingai irpatiki-

kait{, ar lis nesirjžtų peržiūrė
ti savo "Spfldus" ir duoti Nidai 
iš naujo išleisti. Vincė, suradu
si kažkur bene Kalifornijos bib
liotekoj "Spfldų" egzempliorių, 
ryžosi padaryti staigmeną: pe r- 
rašė mašinėle visą knygą, tik 
žiūrėk, taisyk, tobulink...
■ Sako, Leskaitis jautriai pa
dėkojęs už tokias pastangas, per
žiūrėjęs ir nusprendęs -- susi
laikyti: "Gėda prisimint, kad to- 
kj griozdišką dalyką parašiau”...

Po, berods, "Manon Lescaut"

(2)
Kitais metais būdamas Kaune, 

radau Leskaltl jau Kūrybos žur
nalo redaktorių. Vienas numeris, 
berods, jau buvo išleistas, aplan
ke buvo storokas rankraščių 
pluoštas kitam numeriui. Sklei
džia vieną po kito ir lydi "komp
limentais", daugiausia neparan
kiais viešai pakartoti... Daugpri- 
rašyta, o nėra ko spausdinti... 
Reiklus redaktorius. Griežtas, 
negalestingas kritikas. Vėliau 
teko iš tolo girdėti, kad Kaune 
užsiraugė "revoliucija" prieš 
redaktorių, kuriam niekas ne
gali įtikti. Bet visiems ir vis
kam esant okupantų valdžioj, re
voliucijas savo tarpe kelti irgi 
nebuvo lengviau, kaip ir aukštus 
raštų standartus išlaikyti. Re
daktorius turėjo kiek atleisti sa
vo kritikos varžtą, išėjo dar vie
nas (ar du?) žurnalo numeriai, 
bet įvykiai netruko ir tas proble
mas nukirsti.

♦♦♦
S. Leskaitis buvo kietas kri

tikas ne tik kitiems, bet ir sau. 
Patekęs 1 pati Lietuvos kultūri
nio gyvenimo sūkurį, nesiribojo 
vien kritika, tačiau niekad nete
ko girdėti jo tariant, kad "aš 
geriau padarysiu”, ar "rašykit 
taip, kaip aš rašau, tada bus ge
rai".

Dabar, jau po laidotuvių, pa
aiškėjo dar epizodas, to būdingo 
bruožo paliudijimas. Londoniš- 
kė Nidos leidykla pakalbinusi Les • mai kalbėti ir apie tarptautinę 
• ■ • • *” — ' politiką, ir apie dailiąją litera

tūrą, ir apie dramaturgiją, teat
rą, muziką, dailę, ir ligas, ir 
paukščius... Leskaitis tomis ir 
dar kitomis temomis yra rašęs, 
ir dažniausia savo teigimus pa
grįsdamas autoritetais ir šalti
niais, kurių daugelis dažnam skai
tytojui būdavo tik iš tolo girdėti 
ar net visai negirdėti.

"Leskaitis blefuoja, pozuoda
mas žinovą", -- nebeatsimenu 
kas bandė tikinti viename pokal
byje, bene dėl straipsnių (1943 
m.) apie protestus vieno poezi
jos rinkinio vertinimo proga. Bet 
kas bus "pagavęs" jĮ kalbėjusį ar 
rašiusį, ko nežino?

Tiesa, sunku buvo nesistebėti, 
kaip žmogus gali būti tokia "gy
va enciklopedija". Tas klausimas 
taip ir liko neatsakytas. Dar dau
giau. Jau New Yorke kartą jis 
man atskaitė gero pusvalandžio 
paskaitą, kokio vardo ir kurių 
metų vynas tais metais yra ver
čiausias ragauti... Tai dar viena, 
nežinota, bet įtikinamai įrodyta 
"specialybė", irgi, kaipirdaugu- 
moj kitų sričių, jo pažinta ne 
praktikoje, o teoriškai (nes ne
buvo gi didžiai uolus vynų ragau
tojas). Tas gal ir paaiškina, kaip, 
jisai galėjo taip nepaviršutiniš
kai, taip iš esmės vertinti tokią 
įvairių sričių gausybę. Būtent, 
tai turėjo būti nepaprastai šako
to smalsumo ir kempiniško 
imlumo protas.

Taigi vėl -- kaip suprasti ir 
kaip vertinti, girti ar peikti tą 
reiškinį mūsų gyvenime, kad 
štai, tokiais duomenimis turtin
ga asmenybė beveik 20 metų
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buvo mūsų tarpe, bet visuo
meniškai nebegyveno tarp 
mūsų? Dažnas taria, kad nepa
triotiška taip "užmiršti Lietuvą" 
nekovoti dėl jos, ignoruoti ją... 
Ypač nepatriotiška tam, kas dau
giau gali...

Betgi, štai, šio asmens kone 
kiekvienas rašytas ar sakytas žo
dis išdavinėjo jį tiesiog roman
tiškai įsimylėjusi Lietuvą, su vi
su jos vykusiu ar nevykusiu gy
venimu, su visa jos gamta, ir su 
žmonėmis, motinomis ir elgeto
mis... Net pasataruoju metu jo 
pradėtas žodyninis darbas galė
tų būti palygintas su kruopščiu 
palaidotos mylimosios relikvijų 
tvarkymu.

Ne, čia ne apie patriotiškumo 
stoką, o greičiau apie nepagy
domą įsimylėjimą Į Lietuvą "iš 
visos širdies" galėtų būti kalba. 
Tik dėl to "iš visos širdies" 
antrasis Leskaitis — nebe ro
mantikas, o realistiškas faktų 
stebėtojas — gal gribšteltų, kad 
nėr čia ko apie ši r d | graž
byliauti, nes širdies funkcija yra

kraują pumpuoti', ne tėvynę my
lėt...

Gražbyliavimas, paviršutiniš
kumai, lėkštybės yra daly
kai, kuriuos daugelis toleruoja
me, ar net ir patys jais gana 
dažnai verčiamės ir tuo pasi
juntam patenkinti net laimingi. 
Bet šis asmuo tam kaip tik buvo 
"alergiškas": ne tik negalėjo lėkš- 
tybėmis svaigintis ar ramintis, 
bet priešingai — lėkštybės jį 
piktino, erzino ir kėlė jam gė
dos jausmą.

Ar tai dirbtinis išdidumas, 
perdėtas savęs vertinimas? Ne
būtinai. šiuo atveju tai greičiau 
buvo nenugalima nepakanta, kaip, 
sakysim, kieno visiškas fizinis 
nepajėgimas gerti sacharinu sal
dyto limonado.

O mūsų, "išėjusių negrįžti”, 
viešasis reiškimasis, atsietas 
nuo laisvos Lietuvos realybės, 
neišvengiamai yra Įblokštas Į są
lygas, kuriose lėkšti gražbylia
vimai dažnai ir perdažnai esti 
"kasdieninė duona". Taip yra ar
ba tik todėl, kad ko gilesnio ne
sugebam, arba ir todėl, kad ob- 
jektyvinės sąlygos neleidžia kuo 
kitu pasireikšti. Daugelis visdėl
to ir tose sąlygosi bandom "lip
dyti puodus iš tokio molio, kokio 
gaunam" ir lipdyti "taip, kaip 
mokam". O Leskaičiui tai buvo 
lyg iš paskendusio laivo išplau
tam jūreiviui pasiūlymas užsi
imti popierinių laivelių plukdymu 
vonioje...

Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo praradimas, ypač iš Lietu
vos išvykimas jĮ, kaip visuome
nininką, sužeidė perdaug giliai. 
Tai ne nusižengimas.oitragedija. 
Ji buvo jo ankstyvo iš mūsų vie
šojo gyvenimo atsiskyrimo svar
biausioji priežastis.

Botų irgi lėkštybė šiandien dū
sauti, ach, kiek būtų padaręs 
žmogus su tokiais duomenimis, 
jei nebūtų pasidavęs taip neigia
mai pažiūrai Į tų darymų pras
mingumą. O jeigu jau neišven
giama tokiu atveju su atodūsiu 
susimąstyti, tai gal prasmingiau 
apgailėti vi s ką, kas būtų buvę 
kitaip, bet nebebuvo, kadangi aną 
birželio 15-tą svetimi tankai 
Lietuvą sumindžiojo.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

JAV kongresmanas Glenard Lipscomb su broliais Niuniavais, pa
dėjęs vienam ji; atvykti iš Prancūzijos j JAV. L. Kančausko nuotrauka

DIVIDENDUS MOKAME KAS 9(1 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI Iki KIEK VIENO Mėnesio 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NTO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCEN TAI YRA SVARIU' 

GAITI DAŽNIAI . NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1117 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS.

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330
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Kai pažinau Stasį Leskaitį...
- BRONYS RAILA _

Vis dažniau it dažniau ant mū
sų draugų akių mirties dievaitė 
uždeda juodų gėlių puokštes. Per 
dažnai ir ne kartą taip per grei
tai nyksta ir su mumis atsisvei
kina ištisa generacija bendralai- 
kių, tai vyresnių mokytojų, tai 
bendraamžių draugų, kurie sa
vo darbais ir kūrybiniais talen
tais yra ryškiai spalvinę laisvo
jo Lietuvos gyvenimo veidą.

Liūdna ir graudu būti liudi
ninku šio nuolatinio sargybų pa
sikeitimo. Be abejo, kiekvieną 
iš mūsų turėtų guosti ramus fi
losofinis nusiteikimas, suvo
kiant, jog tai neišvengiamas, na
tūralus ir būtinas gyvosios gam
tos transformacijų vyksmas. Bet 
ne visada lengva gyventi ir susi
taikinti net su išmingingiausių 
filosofijų teisybėmis... Perdaug 
ir per dažnų staigmenų sukaus
to lūpas, jog kartais nebežinai, 
nei kaip, nei apie ką dar pasaky
ti, ir viskas jau per vėlu, ir tuš
čia atsiskiriančius draugus tik 
palydėti tavo tikrojo pergyveni
mo neišsakančiais žodžiais.

Bet negalėčiau ištylėti apie 
Stasj LeskaitĮ, vieną šio vasa
rio rytą nebepakilusi iš nakties 
Poilsio lovos. Per keliolika pas
tarųjų metų nebesusitikome, ap
sigyvenę šios didžiulės šalies 
skirtingose vandenynų pakran
tėse. Visas Žemynas mus skyrė 
geografiškai, tačiau palaikėme 
santykius, anksčiau dažnokai, vė
liau nors kartą per metus pasi
keisdami sveikinimais ir laiš
kais. Gi Stasio žmona Vincė (Jo- 
nuškaitė) vasaromis dažnokai ir 
ilgiau pabuvodavo Pacifiko pa
krantėse, ir tuomet plačiai iš- 
Sikalbėdavom apie Stasį, o pasku
tini rudenį, dar taip neseniai, 
beveik buvom "galutinai sutarę”, 
kad galbūt ir jis čia visam lai
kui kurią dieną persikels.

Tatai neįvyko, ir niekada ne- 
beįvyks, ir man be galo gaila. 
Gaila amžinai atsiskyrusio ge
ro ir ištikimo draugo, beveik dar 
labiau gaila profesinio kolegos,o 
už vis labiausia tokios retai bran
džios intelektualinės ir kūrybi
nės asmenybės išnykimo.

Nors tame pačiame Kauno 
mieste jau apie dešimtmetį bu
vome išgyvenę, su Stasiu Les- 
kaičiu gana vėlai tegavau progos 
asmeniškai susipažinti.

Tai buvo vėlybame 1939 metų 
rudenyje, kai "Lietuvos Aido” 
dienraščio redakcijoje įvyko sa
votiška ir staigi revoliucija. Tie, 
kurie anuomet perversmą taip 
skubiai ir net brutaliai pravedė, 
man rodos, nebuvo takto ir dip
lomatijos aukštumoje, ir anuo
metinis vyriausias redaktorius 
Aleksandras Merkelis pagrįstai 
galėjo jaustis moraliai nuskriaus 
tas.

Išskyrus du senuosius, daugiau 
technikinius redaktorius (A. Gri
cių ir A. Dėdelę), visas kitas 
mūsų oficiozo redakcijos "šta
bas" buvo radikaliai pakeistas. 
Man tuomet buvo pavestas dieni
nės laidos technikinis redagavi
mas ir užsienio politikos skyrius.

STASYS LESKAITIS - IVOŠIŠKIS

Vincas Rastenis perėmė nedėkin
gas dienraščio sekretoriaus ir 
reportažų redaktoriaus pareigas, 
ir benetik jo pasiūlymu kultūros 
skyriaus redaktoriumi "pasku
tinę minutę" buvo nutarta pa
kviesti Stasį Leskaitį, kuris ką 
tik buvo tapęs "bedarbiu". Kelis 
mėnesius prieš tai, užmezgus 
priverstinius Lietuvos santykius 
su Lenkija, Leskaitis buvo iš
siųstas į Varšuvą, kaip specia
lus Eltos ir "Lietuvos Aido" ko
respondentas, ir dabar, Lenkijai 
žlugus po nacių okupacijos batu, 
vėl buvo sugrįžęs į Kauną.

Taip atsitiko, kad uždaresniam 
redakciniam darbui Pažangos 
bendrovės rūmuose mudviem bu
vo paskirtas vienas ir tas pats 
kambarys, kur per likusius sep
tynis mėnesius ligi bolševlkųoku- 
pacijos užgriuvimo kone kiekvie
ną darbo dieną po porą valandų 
ar ilgiau drauge praleisdavom 
kiekvienas prie savo skyriaus 

rankraščių ir pasikalbėjimų su 
bendradarbiais.

Ir tuomet pirmą kartą pažinau 
gyvą Stasį Leskaitį. Vidutinio 
ūgio, liekną, labai jaunai atro
džiusį, tokį visados elegantišką ir 
rafinuotą vis dar kiek kaimiško 
pobūdžio mūsų Kaunui, tokį visai 

kitonišką, ne žemės ūkio šalies 
eksponatą, itin skirtingą nuo kitų 
mūsų lyrinių ar romantinių inte
lektualų. Vakarietiško tipo lite
ratą, stangrų racionalistą ir drau
ge skeptiką, iš pažiūros labai 
santūrų, ramų ir švelnų visomis 
manieromis, išskyrus ... liežuvį. 
Sis jo organas buvo ne tik miklus, 
bet visada itin aštriai išgaląs
tas. Stasys nepasižymėjo plepu
mu, bet negalima būtų sakyti, kad 
tikram reiklaui esant jis būtų 
leidęs šiais savo kūno dalelytei 
rūdyti.

Nedaug ir vėliau teteko susi
tikti tokio kraštutinio būdo indi
vidualistų, kaip Leskaitis. Sis 
bruožas jame buvo Įsikūnijęs ligi 
tobulumo. Jis bekompromisiškai 
laikėsi savo įsitikinimų ir savo 
skonių. Jam neimponavo jokios 
bet kieno socialinės pozicijos, 
rangai ar titulai arba susigulėję 
konvencialumai, jeigu jis jiems 
nepritarė ar manė kitaip. Visose 

kultūros apraiškose, kaip ir žmo
nėse, man rodos, jis labiausiai 
vertino gerą skonį, kurio negali
ma dirbtinai išmokti, o reikia 
jame per ilgus lavinimo metus 
lėtai išnokti. Bet iš savęs ir ki
tų jis neatlaidžiai reikalavo ko 
Platesnės erudicijos, proto iš- 
Prusinimo, logikos, tiksliųjų 
mokslo metodų įsisavinimo ir 
visiškai nepakentė šiaip jau tik 
mėgėjų ir diletantizmo. Būdavo 
žavu matyti, kaip tokius jis per 
porą minučių beveik žiauriai įsta
tydavo Į savo vietą. Sakoma, kad 
tokiais individualistais, raciona
listais ir proto aukštinto jais lie
tuviškų genčių tarpe labiausiai 
Pasižymi mūsų dzūkai, kuo Sei
nų apskričio Stasys ir buvo gi
męs.

Man tokie savarankiško cha
rakterio, neužrudijusių smege
nų ir šmaikštaus liežuvio žmo
nės visada labai patikdavo, ir to
dėl užteko kelių pirmosios pažin
ties dienų užsimegstidraugystei, 
kuri niekada nevirto lyriška ar 
sentimentali, bet tuo savo vėsu
mu gal žymiai gilesnė ir patva
resnė už kitas karštakošiškąsias.

Tuometinėje "Lietuvos Aido" 
redakcijoje Stasys Leskaitis 
mums buvo kaip ir visai naujas 
Žmogus ir daugeliui tokiu jis pa
siliko ligi gyvenimo pabaigos. Tai 
individualisto, kabinetinio, atsi
skyrėliško būdo žmogaus liki
mas. Vadinamo visuomeninio 
Veikimo, draugijų ir organizacijų 
alaso jis stačiai nemėgo, beveik 
niekur aktyviau nesidėjo, nors 
jų reikšmės ir neneigė. Jam la
biau patiko uždaras draugavimas 
su nedaugeliu, ir net ne drauga
vimas iš karto su visais, o pa
vieniui su kiekvienu, kuri jis mė
go ir vertino, kaip prasmingą po
kalbininką.

Už tat savo išgyventų dienų ir 
naktų liudininkų jis galėjo tu
rėti daug mažiau, negu kiti. Nes 
tai, kuo jis gyveno, darėir dirbo, 
tegalima atlikti vienam, anapus 
triukšmo ir pramogų, tarp uždaro 
kambario sienų, prie rašomojo 
stalo, ar bibliotekoje. Pagaliau, 
meno parodoje, koncerte, opero
je ar teatro spektaklyje, -- vie
tose, kurias Stasys ypač mėgda
vo. Nors tatai jau reikštų daly
vavimą minioje ir jos kolektyvi
niame triukšme, bet jeigu tu no
rėsi kaip reikiant Įsigyventi, ką 
girdi ar matai, tu čia taip pat 
Pasijusi ir liksi vienišas, lyg 
nieko kito aplinkui nebūtų.

Man tada, kaip ir daugeliui, 
Leskaitis buvo visiškai nežino
mas. Mes, kurie domėdavomėš 
spauda, gerai žinojome kitą, as
meniškai dar nepažintą -- Stasį 
IvošiškĮ, kuris pasirodydavo "Vai
ro" žurnalear kituose leidiniuose 
straipsniais Įvairiomis kultūros 
ar mokslo temomis, literatūri
niais essay ar beletristikos at
karpomis. Pagaliau, buvomeskai - 
tę Ivošiškio "Spodus", išleistus 
1937 metais, tuomet mūsų lite
ratūroje dar nedažną, pusėtinai 
brandų psichologinį romaną.

Taigi, pažinome IvošiškĮ, bet 
ne Leskaitį. O jis atėjo Į redak
cini dienraščio triukšmą net ir 

su "nauja" pavarde, nes nese
niai savo suslavintą Laskauską 
protingai buvo sulietuvinęs Les- 
kaičiu. Ir tikdabar.bentman,pa
aiškėjo, kiek to dar jauno, tada 
tik 36 metų vyro jau buvo dirb
ta savo intelekto ir asmenybės 
lavinimui. Jis buvo ilgai studija
vęs mūsų universitete, ir ne dėl 
praktiškų profesijų Įsigijimo, bet 
turbūt stačiai dėl visokių žinių 
geidimo. Jis buvo baigęs teisių 
fakultetą, tačiau jokios tos sri
ties profesijos ne tik neprakti
kavo, bet retai tomis temomis ir 
tekalbėdavo. Po to, jis buvo stu
dijavęs (nežinau lig šiol, gal ir 
baigęs...) gamtos - matematikos 
fakultete biologijos ir gretimus 
mokslus, kuriais ir vėliau vis dar 
domėjosi ir retkarčiais tomis te
momis rašydavo, ypač sveikatos, 
psichologi jos, žmogaus psichikos 
ir kai kada net zoologijos klausi
mais.

Bet stipriausias buvo tose sri
tyse, kurias studijavo ne mokyk
lose, o pats namie. Salia gimto
sios lietuvių, jis buvo suspėjęs 
visai gerai ar bent užtenkamai 
gerai naudojimuisi išmokti eilę 
svetimų kalbų: rusiškai, lenkiš
kai, vokiškai, angliškai, prancū
ziškai, itališkai... Tatai nėra taip 
lengva, tuose įvairiuosekraštuo- 
se ilgiau negyvenant, ir reikalau
ja pasiutiškai metodiško darbo. 
J© apsiskaitymas dailiojoje mo- 
derninėj ir klasikinėj literatū
roje buvo visiškai tų sričių spe
cialisto masto. Bet mane tiesiog 
stebindavo ir pritrenkdavo jo pa
siektas gilumas beveik visose 
menų istorijos ir filosofijos sri
tyse. Kaip vienas žmogus gali 
tiek plačiai aprėpti ir tiek daug 

DIRVOS NOVELĖS KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mecenatas -- SIMAS KAŠELIONIS

suvirškinti, tiek daug žinoti ir, 
svarbiausia, saikingai išmanyti 
tuo kūrybiškai naudotisI

Tik šį didžiulį savo intelekto 
arsenalą jis naudojo labai taupiai, 
beveik šykščiai. "Vaire", vėliau 
"Kūryboje" ar kituose žurnaluo
se bei leidiniuose jis parašė ir 
išspausdino nedaug, gal tik kelio
lika stambesnių essay, tačiau su 
mūsuose nedažnai pasitaikančiu 
rafinuotumu, filosofinio akiračio 
platumu ir dalykiško pažinimo gi
lumu, pvz., apie poezijos prigim
tį, moderninio meno raidos kil
mę, apie operą ir muziką, ypač 
vagnerišką, apie prancūzų žy
miojo prozininko Flauberto "bo- 
varizmą" ar, atvykus šion šalin 
moderninės amerikiečių lite
ratūros apžvalgą (berods, patį 
paskutinį jo duotą darbą mūsų 
spaudai).
Jei kas šiuos visus S. Leskai- 

čio essay ir kitus smulkesnius 
kritikos rašinius galėtų surink
ti, susidarytų itin brandaus skai
tymo tomas, rodantis toli gražu 
ne toki pilką ir žemą mūsų menų 
kritikos lygmenĮ, kaip daugelis 
vis nuolat postringauja. Deja,to
kio uždavinio atlikimas tebėra vi
siškai neįmanomas musų gyvena
momis sąlygomis.

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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PAVASARIO ŠAUKLIAI
Spausdinta Ateityje 1943 m. kovo 3o d.

Kai po žiemos gamtos garsų atpratęs miestietis už lango išgirs
ta skardžią didžiosios zylės vestuvinę gaidą, jam širdį sugelia kaž
koks saldus nerimas. Jei jis myli gamtą, o jojo ornitologija visus 
laisvus oro piliečius teregistruoja Į kelias skiltis su bendrinės pras
mės pavadinimais: varnos, žvirbliai, garniai, varnėnai, o aiškius nu
krypėlius iš tų arkitipų švariai sušluoja Į jaukų kampelį, paliktą mig
lotos kilmės "paukščiams", "paukščiukams" i r kitom "drabnom paukš 
tytėm", tai jis, iškišęs galvą pro langelį, ims ieškoti tų garsų skleidė
jo.

Jis jo, žinoma, neras. Jis jį matys, bet argi galės jis patikėti, 
kad toks paprastas paukštelis, kurį jis per visą žiemą vos ne kojo
mis spardė, moka taip nepaprastai švilpti? Ieškodamas to giesmi
ninko, mūsų gamtos mylėtojas išeis Į gatvę, Įbris Į saulės skaisčią, 
žaižaruojančią jūrą, išvys ant kampo senąją moterį su pirmomis ži
buoklėmis rankoje, atsigers to vaiskaus tvaiko ir iš karto pasijus — 
anot mūsų vakarų kaimynų -- freuhlingsmuede. O zylės švilpimas 
tam jo pavasariniam nuovargiui skambės kažkokiais nesuvokiamais 
pažadais, ir paskui jį su savo ilgesiu jis, rodos, toli, toli eitų...

Bet pavasario nepasigėrusiam žmogui zylės gaida yra visai 
paprasta. Jos tėra du varijantai: vienas skamba kaip plonas, skar
dus dviskiemenis "ti-ti", -- re ir do ketvirtoj oktavoj, antras -- 
tokiais pat stakatiškais trim skiemenimis: "ti-ti-ti", kur pirmieji 
du skiemenys yra re, o trečiasis -- do. Tačiau kiekvienam tą gai
dą išgirdusiam antrukart nebereikia sakyti, kad laiko metas jau nu
simetė kailinius ir ima taisyti gamtą pavasariui sutikti. Tad didžiosios 
zylės švilpukas yra tartum visų būsimų laiko grožybių prologas, kuris 
duoda ženklą kelti pavasariui uždangą.

Kitas šio šilto pavasario ankstyvas garsas, kurį miestietis gali 
išgirsti medžių viršūnėse atokiau nuo miesto bildesnių, yra mažytės 

pilkosios pečelindos plonytis, monotoniškas cilenimas: cil! cil! cil! 
-- nesuskaitomą kiekį kartų. Tai viena pačių paprasčiausiųjų paukš
čių giesmių, panašių Į auksinio pinigo skambinimą ant akmens 
stalo (todėl lotyniškai tas paukštelis ir vadinamas collybita — pini
gų keitėjas); tos giesmės galima bus visiems klausytis iki rudens nuo 
ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro, ir visų ausims ji skambės kaip malo
niausias vargų ramintojas. Šiuo ankstyvuoju metu toji gaida mums 
brangesnė už būsimąjį gegutės kukavimą.

Kur mažoji pečelindukė cilena, ten, žinoma, jau seniai vyturiuo- 
ja vieversys. Pet su tuo Dievo giesmininku lietuvio pažindinti ne
reikia: jo liejamos giesmės jis visada klausosi kaip maldos, kuri 
žada daug geros kloties jos palaimintam. Ir vieversėlis, deja, nė
ra patikimas pavasario skelbėjas; jo nepaprastas tėvynės ilgesys jį 
dažnai atvaro pas mus taip anksti, jog jį mūsų dirvose tik skurdi, 
šalta mirtis sutikt tegali. Miškuose jau nuo vasario pabaigos taip 
pat liūli-liūli-liūliuoja geltonosios ligutės -- miškiniai vieversiai, 
artimi dirvinių vieversių giminaičiai, bet ir jų giesmę sieti su nau
jojo meto pradžia būtų ne visad išmintinga.

Vieversiai ir ligutės gamtos pavasarėjimui stebėti tuo gali būti 
naudingi, kad jų giesmės gamtos mylėtoją už miesto ribų išvilioja, 
o tenai -- miškuose ar prie vandenų -- jis jau aptiks ne vieną tikrą
jį pavasario heraldą. Prie vandens, nendrynuose, žilvyčių krūmuo
se, ar alksniuose jau kelios savaitės, kai virpa svajinga, tyli nen
drinių startų dūdelė. Miškuose gražiausieji mūsų strazdai, melsva- 
galviai smilginiai, dažnai kartu su nūnai traukiančiais Į šiauresnius 
kraštus baltabrūviais, šiltomis popietėmis sutūpia medžiuose ir ima 
švelniai švilpauti, derinti savo gaidas, -- pradeda ruoštis tikrajam 
giesmių metui.

Bet pats vyriausiasis pavasario pradžios dūdorius yra didysis 
amalinis strazdas -- grakštus pilkas paukštis juodais taškais ant 
baltos krūtinės. Savo plunksnomis ir liemeniu jis panašus Į žinomes- 
nįj) strazdą giesmininką, tik didumo jis beveik karvelis. Dūduoja jis 
tartum sidabro lieta dūdele, kurios smagumo klausantis gyja net ir 
aitriausio liūdesio opa. Dabar jis pradėjo trumpąjį savo giedojimo 
metą, kuris baigsis gegužės mėnesį, kai pakilus pavasario uždangai 
Į sceną išeis geresni giesmininkai. Vėliau, vasaros mėnesiais, tik 
kai ims siausti audra ir visi kiti miškų choristai iš baimės išsi- 
slapstys krūmuose, jo skardi dūdelė vėl smagiai švilpaus, kad gamtai 

būtų lengviau pergyventi savo isterijos priepuolį. Nedaug mūsų pa
saulyje tesurastume tokių riterių. Savo giesme jis, žinoma, negali 
varžytis nei su lakštingala nei su juodgalve devynbalse, todėl prabi
lus tiems premjerams, jis kukliai pasitraukia Į miškų tankmes. 
Artimiausias jo draugas pavasario žygiui skelbti bene bus juodasis 
strazdas, kurio sultingas, bet tingus švilpavimas, nors dažnai bai
giamas raižiu "falcetu", skamba kaip aksomavidurė fleita tikro meis
terio pučiama.

Kuris pirmasis paukštis grįžta Į Lietuvą iš šiltųjų kraštų? Tai 
įdomus klausimas, kuriam sunku surasti absoliučiai tikrą atsakymą. 
Šiuo atveju šiltaisiais kraštais suprantama atogrąžų plotai, įkurtuos 
nei vieversėliai, nei varnėnai, ne startos niekad nenuskrenda. Tad 
daugelis ornitologų sako, kad tuo sparnuotuoju keliauninku, kurį nostal 
gija patį pirmąjį atvaro iš atogrąžų Afrikos Į mūsų dirvonus ir kal
vas, yra mažas, žilas (patelė rusva), paukštelis balta krūtinę ir uo
dega, juosvais antakiais, sparnų ir uodegos galais, kultupiuar intuku 
vadinamas. Tik čiulbėti jis pradės apie tą laiką, kai pirmieji pieme
nėliai išgins savo bandas, ir tada patinėliai savo jaukia, ramia gaida 
padės jiems pamiršti savo nuobodų skurdą.

Kiti, mūsų piemenėliams dar artimesni draugai, sugrįžta pas juos 
i ganyklas iš atogrąžų Afrikos, yra kielės --baltosios Ir geltonosios 
(bandkielės). Jos skiriasi tuo, kad vienų galvelės ir nugaros melsvos, 
kitų — žalsvos; o krūtinės ir antakiai pirmųjų balti, antrųjų -- gel
toni, Bet tuos grakščiuosius paukštelius, kur atsitūpę vagoje ar ant 
grumsto nuolat krutina savo ilgąsias uodegytes, pažįsta kiekvienas 
lietuvis; jų pažinties intimumui dažniausiai testinga tų paukštelių aiš
kaus vardo. Kaip kukliosios rugiagėlės, aguonos ar ramunės, tie paukš
teliai tai patys gražiausieji ir neatjungiami mūsų dirvų papuošimai. 
Piemenėliai kieles myli ne tiktai dėl jų grožio, bet ir dėl to, kad jos 
be perstojo jaukiai siuvinėja tarp jų galvijų, ieškodamos vabz
džių, o artojai -- dėl to, kad, it skraidančios gėlelės nuolat seka 
juos iš paskos vagomis. Mokslo žmonės sako, kad kiekviena kielė 
kasmet grĮžta Į tą pačią pievą ar dirvoną, kur gimė ir išaugo; tad 
jos gerai pažĮsta kiekvieną piemenėlį, artoją ar galviją ir parlėku
sios tur būt sveikina juos savo švelniais balseliais.

(Bus daugiau)
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Korėjos ambasadorius Chung Y1 Kim su žmona Lietuvos pasiun
tinybės priėmime kalbasi su Lietuvos atstovu J. Rajecku.

ĮSPŪDINGAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES MINEIIMAS

"The WashingtonPost” vasario 
17 dienos numeryje buvo patalpin
tas Marie McNair straipsnis, ap
rašantis priėmimą Lietuvos pa
siuntinybėje. Ji pacitavo ištraukų 
iš Valstybės Sekretoriaus Dean 
Rusk atsiųsto Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo proga rašto, 
o taip pat ir ištrauka iš Rajecko 
kalbos, pasakytos Washingtono 
Amerikos Lietuvių Draugijos mi
nėjime. Pasak straipsnio autorės, 
ponia Rusk yra išsireiškusi, kad 
šis priėmimas esąs vienas iš la
biausia jaudinančių, kuriuose jai 
tekę būti metų bėgyje ir. kad lie
tuvių laisvės troškimas neturjs 
sau lygaus šių dienų laisvame pa
saulyje.

Washingtono Amerikos Lietu
vių Draugija šiais metais Lietu
vos Nepriklausomybės minėjimą 
pradėjo suruoštomis iškilmingo
mis pamaldomis Katedroje. 
Prie altoriaus buvo Lietuvos tri
spalvė, bažnyčioje lietuviams re
zervuotos vietos. Pilnutėlėje di
džiulėje katedroje prel. Cart- 
wright, pradėdamas pamokslą, 
kreipėsi ) Lietuvos atstovą ir lie-

tuvius, savo žodžiais ir maldomis 
stiprino ir guodė netekusius tė
vynės. Po mišių vargonams gro
jant sugiedotas Tautos Himnas. 
Tos pat draugijos suruoštuose 
priešpiečiuose JAV Kongreso at
stovas D. Flood, grožėdamasis 
gražiais susirinkusiųjų lietuvai
čių tautiniais drabužiais, ragino 
lietuvius mylėti Lietuvą nema
žiau negu Ameriką ir stengtis iš
laikyti gražias lietuviškas tradi
cijas, kalbą bei papročius. J. Ra
jeckas pasakė kalbą ir perskaitė 
Valstybės Sekretoriaus Dean 
Rusk atsiųstą sveikinimą Vasa
rio 16 proga. Sveikino taip pat es
ti; ir latvių atstovai. Invokaciją 
skaitė Dr. Silvinskas, o užbai
giamąją maldą prel. Abbo, šil
tais žodžiais prisiminęs Lietu
vą ir lietuvius.

Trečias Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas buvo atžy
mėtas JAV Kongrese - Sęnate ir 
Atstovų Rūmuose. Minėjimo kal
bos yra {rašytos Kongresiniuose 
Rekorduose. Invokacijoms skai
tyti buvo pakviesti lietuviai ku
nigai: Matutis ir Abromaitis.

UIASHINGTONE
\Vashingtone, kur veikia pri

pažinta Lietuvos Pasiuntinybė, 
kur Valstybės Departamento di
džiajame prieangyje, šalia {vai
rių valstybių vėliavų, su kuriomis 
JAV palaiko diplomatinius santy
kius, plevėsuoja ir Lietuvos tri
spalvė su užrašu LITHUANIA, 
vasario 16 dieną vyksta diplo
matinis priėmimas.

Prie Lietuvos Pasiuntinybės 
rūmų tada budi policininkai, 
virš durų Vytis ir trispalvė vė
liava, prieangyje lietuviškų lėlių 
kolekcija, vaizduojanti lietuviš
kas vestuves. Antrame aukšte 
virš židinio didžiulė Vytis: čia 
Lietuvos atstovas J. Rajeckas ir 
ponia priima sveikinimus atvy
kusių diplomatinių atstovų, aukš
tų amerikiečių pareigūnų, dva
siškių ir lietuvių, atsilankiusių f 
iškilmingą Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą. Vaišių salė
je, kur iškilmingomis progomis 
būdavo išstatytas didžiulis Vasa
rio 16 dienos signatarų paveiks
las, šiais metais, ryšium su pir
mojo ir paskutiniojo Lietuvos 
prezidento jo 20 metų mirties 
sukaktimi, buvo išstatytas Anta
no Smetonos portretas.

Svečių tarpe matėsi Valsty
bės Departamento Sekretoriaus 
Dean Rusk žmona, mirusio Valst. 
Dept. Sekretoriaus Dulles žmo
na, protokolo šefas AngierB. Dū
ke su žmona ir eilė jo pavaduo
tojų, Rytų Europos skyriaus vir
šininkas H. Vedler, Pabaltijos 
Reikalams vedėjas I. Schiffman 
ir visa eilė kitų aukštų valdinin
kų, generolų, teisininkų su žmo
nomis. Buvo Apaštališkosios De- 
legatflros atstovas Dr. Silvins
kas, Katalikų Universiteto pro
fesorius prel. Abbo, buvęs šven
to Sosto Nunciatūroje Kaune, 
prel. Cartwright, kuris nuo Ba
lučio. laikų palaiko su lietuviais 
ryšius, Vyskupas Hannan.JAV 
Kongreso kapelionas Dr. Frede- 
rick Brown Harris ir daugiau 
aukštų amerikiečių ir lietuvių 
dvasiškių. Matėsi ir Kongreso 
atstovų: Šen. C. Pell, W. Mur- 
phy. Buvo nemaža svetimų vals
tybių ambasadorių bei ambasadų

ir pasiuntinybių pareigūnų, kaip 
pav. Kinijos, Laoso, Vietnamo, 
Korėjos, Kipro, Madagaskaros 
ambasadoriai su žmonomis, ke
letas naujų Afrikos tautų amba
sadorių, buvo atstovaujamos Vo
kietijos, Kanados ambasados, 
Portugalijos ir Latvijos pasiunti
nybės. Buvo atsilankiusi Mrs. 
Bliss Lane, buvusio Amerikos Au 
stovo Pabaltyježmona,Islandijos 
ambasadoriaus — diplomatinio 
korpuso vice-dekano žmona ir 
mirusio Neo-Lithuania filisterio 
buv. Valstybės D-to tarnautojo 
Jono MažioniožmonaKarin.dabar 
dirbanti Amerikos ambasadoje 
Stockholme, nemaža žurnalistų ir Lietuvos atstovo VVashingtone J. Rajecko žmona priėmime sega 

>1p<s n-1pi Misse.L Salia stovi Albina Missel iš Detroito.

Valstybės sekretoriaus Dean Rusk žmona, atsilankiusi { Lietuvos 
pasiuntinybėj suruoštą Vasario 16 proga priėmimą, sveikinasi su Lie
tuvos atstovo sūnumi Gabrielių Rajecku. Kairėje O. Kajeckienė.

Pats šilčiausias ir nuošir
džiausias Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas buvo suruoš
tas Nashingtono šeštadieninės lie 
tuvių mokyklos (ją lankb 17 mo
kinių) vasario mėn. 15 dieną. Ra
šytojas Antanas Vaičiulaitis pa
skaitė šventei pritaikintą paskai
tėlę, gražiai dekoruotoje sceno
je mokyklos aukėtiniai atliko pro - 
gramą supintą iš eilėraščių, kal
bų ir dainų. Visos mokinės, da
lis mokinių ir mažosios viešnios 
atėję {Nepriklausomybėsminėji
mą dėvėjo tautiniais drabužiais, 
kas sudarė tikrai šventišką nuo
taiką. Po programos buvo bendri 
jaunųjų žaidimai ir tėvų komite
to suruoštos vaišės.

G. Gustaitytė-Krivickienė

CHICAGOS PARENGIMU j 
_ KALENDORIUS —J

KOVO 7-13 D.D. Religinio me
no paroda rengiama ALRKF Šv. 
Kryžiaus parapijos slėje.

KOVO 8 D. Lietuvos Valsty
binės Operos primadonos a.a. 
Vlados Grigaitienės akademinis 
minėjimas - koncertas Jaunimo 
Centre.

KOVO 15 D. 1964 m. "Laiškai

Michigano gubernatorius George Romney, pasirašęs Vasario 16 proklamaciją su lietuvių delegacija. 
Nuotraukoje iš kairės: E. Pauražienė, J. Kowalski, D. Bajorūnaitė, A. Zaparackas, Ž. Zaparackaitė, 
R, Valatka, kun. V. Stanevičius, A. Tamulionytė, A. Alantas, R. Valatka Jr. ir Ann Valatka.

Hal Bell nuotrauka

Zenono Kolbos mozaika "Kristaus veidas ant drobulės", kuri su 
kiti; lietuvių dailininkų kūriniais bus išstatyta religinio meno paro
doj, atidaromoj š{ šeštadienĮ kovo 7 d. Chicagoje šv. Kryžiaus para
pijos salėje.

Lietuviams" žurnalo metinis pa
rengimas Jaunimo Centre.

BALANDŽIO 4 D. Chicagos 
Lietuvių Dantų Gydytojų S-gos, 
balius Western Ballroom salė
je, 3504 So. \Vestern Avė.

BALANDŽIO 5 D. Tėvų Mari
jonų Amerikoje įsikūrimo 50 me
tų sukakties banketas Palmer 
House viešbutyje.

BALANDŽIO 11-12 D.D. Kosto 
Ostrausko dvi vienaveiksmės 
dramos'— "Pypkė" ir "Žaliojoj 
Lankelėj" statomos Lietuvių Te
atro Atžalyno Jaunimo Centre.

balandžio 25 d. vaikų žur
nalo Eglutės parėmimo vakaras 
Jaunime Centre.

GEGUŽĖS 9 D. Kristijono Do
nelaičio gimimo 250 sukakčiai 
paminėti vakaras ruošiamas Pe
dagoginio Lituanistikos Institu
to Jaunimo Centre.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Clevelandiečiai menininkai išpildę meninęjirogramą Daytone Va
sario 16 minėjime: Julius Kazėnas, Rūta Jokūbaitytė, Genovaitė 
Karsokienė, Daytono šv. Kryžiaus lietuvių parapijos klebonas kun. dr. 
T. Narbutas, Nora Braziulienė, Milda Jokūbaitytė, Vacys Jurgelis ir 
menininkus lydėję Ona Jokūbaitienė ir Vytautas A. Braziulis. 

Jašausko nuotrauka

Jaunųjų skaučių Laimutės draugovės draugininkė G, Mariūnaitė su 
jaun. skautėmis V. Piliute ir R. Matulevičiūte, kurios paruošė Kaziu
ko mugei gražių gėlių pintinę... V. Pliodžinsko nuotrauka

LAISVĖS KOVŲ DAINAS
išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo, 

dabar galite įsigyti per Dirvij

už 5 dolerius
Likutis to leidinio, kuris iki šiol buvo įteikiamas 

aukojusiems LNK po 10 dol., galima įsigytų užsisa
kius per Dirvą ir atsiuntus 5 dolerius.

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

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

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

LAISVĖS KOVŲ DAINAS

Prašau išsiųsti LAISVĖS KOVŲ DAINAS:

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

Adresas. — . ------ ------ ------------  ---------------

Priedų: Čekis $ _ . _



27 Nr. - 6 DIRVA 1964 m. kovo 4 d,

Gėris yra taip arti...
Šiemet Vasario 16-osios mi

nėjimas Clevelande praėjo ypa
tingai pakilia ir iškilmingai oria 
nuotaika. AkĮ gaivinąs, švelnus ir 
meniškas scenos išpuošimas, iš
rikiuotos vėliavos, garbės pre
zidiumas, malda, turiningos kal
bos. Na, ir Čiurlionio Ansamblio 
giesmės ir dainos, smingančios Į 
gilumą širdies ir pavergiančios 
mintis ir protą. ŠĮ kartą jos man 
padarė tokį Įspūdi, kad kuone kas 
dien nuo minėjimo dienos, prisi
mindavau jų grož|. Kodėl? Juk 
ŠĮ kartą Čiurlionio Ansamblis ne
buvo pagrindinis veikėjas. Tad 
kodėl mano mintyse jis nustelbė 
visus kitus programos dalyvius? 
Nesuprantu.

Bet štai, penktadieni, grjžęs 
namo vėlai, randu ant stalo raš
teli: 621-4500, City Desk, Javor. 
Plain Dealerio telefonas. Skambi
nu ir susirandu panelę Javor, 
simpatingąją vengrę, parašiusią 
apie Dr. Bačkj gražų reportažą 
ir šiltai paminėjusią Plain Deale- 
rio skiltyse šventės eigą šv. Jur
gio salėje, pailiustruodama savo 
pasakojimą trijų Čiurlionio mer
ginų nuotrauka.

— O, nieko skubaus, ponas Sme 
tona, aš tik norėjau Jums pasa
kyti, kad tas jūsų choro diri
gentas, ponas Mikluskis, yra ne
paprastas žmogus, kad sugebėjo 
išugdyti tok{ chorą. Aš norėčiau 
parašyti specialų straipsni apie 
poną Mikulskį ir Čiurlionio An
samblio narius - kūrėjus, kurie 
su Mikulskiu dirbo nuo Vilniaus 
laikų ir su juo atvyko j Jungtines 
Valstybes. Ar negalėtų jie visi 
kurią dieną atvykti { Plain Dea
lerio redakciją? Aš norėčiau juos 

visus nufotografuoti, smulkiau 
išsikalbėti ir parinkti savo 
straipsniui {domesnių faktų apie 
dirigentą, ansamblio narius-kū
rėjus ir patĮ chorą.

Skambinu Maestro.
Ir taip, neužilgo, Plain Deale- 

ryje pasirodys dar vienas straips
nis, kurio siužetas ši kartą bus 
pašvęstas Čiurlionio Ansambliui. 
Trims šimtams tūkstančių Plain 
Dealerio skaitytojų bus vėl pri
minta, kad tauta, iš kurios kilo 
puikusis Čiurlionio Ansamblis, 
kultūringa, gabi ir Sarbšti tauta, 
yra persekiojama ir naikinama 
rytų barbaro. Koks netikėtas Va
sario 16-osios minėjimo atgar
sis ir koks nelauktas išaiškini
mas to nepaprastai gilaus Įspū
džio, kurĮ to minėjimo metu man 
paliko Čiurlionio Ansamblis!

"Gėris yra taip arti” -- yra 
pasakęs Goethe. Mes, clevelan
diečiai, turėdami savotarpečiur- 
lionio ansamblĮ, esame taip su 
tuo faktu apsipratę, kad Goethes

posakis, — gėris yra taip arti 
-- mums ima atrodyti visai na
tūraliu dalyku.

Julius Smetona

ŽAIBO TRENIRUOČIŲ PLANAS
Didesniam aiškumui skelbiame 

LSK Žaibo treniruočių tvarka
rašti. Ryšium su artėjančiomis 
Įvairiomis varžybomis, visi spor
tininkai kviečiami kuo gausiau ir 
stropiau treniruotes lankyti.

Pirmadieniais -- 7:00 - 10:00 
pm -- moterų tinklinis--Centrai 
YWCA.

Trečiadieniais — Collinvrood 
High School: 6:30 - 8:15 pm — 
bendrosios mankštos, lengv. at
letika ir krepšinis -- prieauglio 
C,D ir E kl. krepšinis — mote
rims ir merg. A kl.; 8:15 - 10:00 
pm — krepšinis - vyrams ir 
jauniams.

Penktadieniais --Woodland Re- 
creation Center — 7:00-9:00pm 
tinklinis pagal paskyrimą iš 
anksto.

Penktadieniais —St. Clair Re- 
creation Center — 7:00 - 9:00 
pm -- krepšinis vyrams ir jau
niams.

Šeštadieniais -- St. Clair Re- 
creation -- 2:00 - 4:00 pm — 
krepšinis vyrams ir jauniams.

Šeštadienis -- Woodland Re- 
creation Center — 3:00 - 6:00 
pm prieauglio C, D ir E klasių 
-- bendrosios mankštos, lengv. 
atletika ir kamuolio žaidimai, 
bei stalo tenisas. Lengv. atleti
ka -- pagal paskyrimą. Krepši
nis ir tinklinis — mergaitėms A 
kl.

Sekmadieniais -- Cleveland 
Table Tennis Club — 3:00 - 8:00 
pm -- stalo tenisas visoms prie
auglio klasėms.

Nauji sportininkai priimami 
bet kuriuo metu. Suinteresuoti 
prašomi atvykti tiesiai Į treni
ruotes arba iš anksto susirišti 
su bet kuriuo iš vadovų ar pasi
teirauti pas kitus aktyvius narius

Sis planas veiks maždaug iki 
gegužės mėn. pradžios.

LSK Žaibas

CHICAGO
♦ CHICAGOS VYTAUTO DI

DŽIOJO Saulių kuopos me
tinis susirinkimas Įvyko vasario 
mėn. 23 d. Jaunimo Centre. JĮ 
atidarė kuopos ilgametis pirm, 
kun. S. šeštokas, kartu padaręs ir 
metinĮ pranešimą. Iz.Petrauskas 
kalbėjo apie meno kuopelės atlik
tus darbus. Šaulys Jz. Laurinai
tis, negalėdamas atvykti l paren
gimą prisiuntė auką $15.00. K. Ule
vičius kalbėjo tautinių šokiųgru-

pės "Aušra" vardu. Papasakojo 
apie atliktus jaunimo darbus ir 
norą važiuoti Į New Yorko tarp, 
mugę su šokių programa. Savo 
drąsia ir vertinga kalba Įtikino 
šaulius, kad jaunimą reikia pa
remti. Tuoj buvo sudėta kelionei 
$100.00. Kontr. komisijos vardu 
kalbėjo A. Gintneris. Valdyboje 
ir revizijos komisijoje sekančiai 
kadencijai lieka tie patys asme
nys.

Nutarta kun. Antaną Šeštoką, 
ilgametį Chicagos Vytauto Di
džiojo šaulių kuopos pirmininką, 
už jo atliktus šaulių sąjungai ir 
mūsų kuopai vertingus darbus, 
pakelti kuopos garbės nariu.

Antanas Gintneris

BOSTON

KAZIUKO MUGE

Bostono skaučių ir skautų ren
giama tradicinė Kaziuko mugė 
Įvyks sekmadienĮ, kovo mėn. 8 d. 
Piliečių klubo 3-čio aukšto salė
je, 368 W. Broadway, So. Boston.

Jaunimas mugei atidžiai ruo
šiasi, norėdamas nustebinti savo 
nagingumu atsilankiusius sve
čius.

Mugės pradžia 11:30 vai. ry
to. Tėvų komitetas pavaišins sve 
čius skaniais pietumis. Veiks ir 
bufetas.

3:30 vai. po pietų vaidinimas 
vaikams "Raudonkepuraitė". Re
žisuoja P, Kalvaitienė, kuriai 
padeda G. Karosaitė.

Galima bus pigiai nusipirkti 
gražių rankdarbių ir drožinių.

Bostono ir apylinkių lietuviai 
prašomi nepraleisti tokios retos 
progos ir atsilankyti Į Kaziuko 
mugę. (kn)

tuotų maisto produktų ir d.k. 
Lietuviai Ausiejų prekybą re
mia, nes patys savininkai labai 
simpatiškai patarnauja ir kainos 
visai neaukštos. Pačios patalpos 
erdvios, geri šaldytuvai ir pa
vyzdinga švara. Dėl jaukios nuo
taikos, dažnai lietuviai ir Į il
gesnius pokalbius Įsileidžia pa
miršdami ko ir atėjo. P. Ausie- 
jus aktyviai dalyvauja visuome
niniam gyvenime. Lietuviškiems 
reikalams noriai aukoja. Linkime 
jiems sėkmės prekyboje.

* TEOFILIS JANUKENAS kartu 
su mirusios Mečio Kavaliausko 
našle, yra perėmęs Andriulio sū
rių ir kitų importuotų maisto pro , 
dūktų prekybą. Jų sandėlis ran
dasi ketvirtos ir D gatvių kampe. 
Šiais produktais aprūpina daug 
Naujosios Anglijos krautuvių.

SVEIKINO GUBERNATORIŲ

Pagal seną tradiciją, Washing- 
tono gimimo dieną, Massa- 
chusetts gubernatorių sveikino 
tūkstančiai žmonių. Sveikintojų 
tarpe dalyvavo ir Bostono ALT 
atstovai.

BRONIUS BANAITIS, skautas 
vytis, su savo kūriniais gražiai 
užsirekomendavęs Bostono ne
olituanų suruoštoje meno paro
doje. R. Bričkaus nuotrauka
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J.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

* TAUTINES SĄJUNGOS Bos
tono skyriaus metinis visuotinas 
narių susirinkimas Įvyks kovo 
mėn. 8 dieną 3 v. p.p. Valdyba 
prašo visus narius dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai.

* INŽ. JONAS MIKALAUSKAS 
paaukojo Jūrų Skautų Bostono Ne
muno Tuntui $15. Nuoširdžiausia 
padėka mielam rėmėjui.

* BRONIUS UTENIS gavo na
mų pirk. pard. brokerio laipsnĮ. 
Jis neseniai išlaikė egzaminus.

Šiuo metu Utenis su žmona 
veda prekybą Dorchester, Mass. 
Ar. Br. Utenis imsis dar kito 
biznio, paaiškės vėliau. Nors 
energijos ir sumanumo jam ne
stinga. Ypač kai turi nepailstamą 
ir labai simpatišką padėjėją — 
ponią Utėnienę. Vienas sūnus jau 
skraido pilotu keturmotoriniulėk 
tuvu. Du sūnūs dar lanko mokyk
lą, abu judrūs jūrų skautai. O 
pats tėvas tai kuriai patriotiškai 
organizacijai trūksta aktyvaus 
veikėjo,randa jame. Ten kur lie

tuviškas reikalas, ten yra Utenis. 
Žinoma visur dosniai remia savo 
Įnašu. Jeigu jis imtųsi ir naujo 
biznio, simpatiškas asmuo visuo
menėj turėti) pasisekimo. Sėk
mės!
PAMINĖTA VASARIO 16

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 46 sukakti ALT suren
gė vasario 16 d, Thomas Park 
salėje. Kalbas pasakė guberna
toriaus ir burmistro atstovai. Iš 
lietuvių paskaitą skaitė VLIK vi
cepirm. Juozas Audėnas. Surink
ta laike minėjimo 1.203.90 dole
rių.

Buvo nepaprasta pūga, todėl ir 
nedaug atsirado drąsuoliu vykti Į 
minėjimą,

* PETRO IR ADOS AUSIEJŲ 
krautuvėje (kampas P ir 5 gat
vės) galima gauti juodos duo
nos, sūrių, užsienietiškų -impor-

Circle Galerijoje Clevelande, Mayfield Rd. ir Euclid Avė.,šiuo me
tu yra išstatyti parodai dail. Antano Vaikšnoro paveikslai. Paroda bus 
atidaryta iki kovo 26 d. Drauge su A. Vaikšnoru parodoje su savo kū
riniais dalyvauja ir Mrs. Edris Erthardt. Nuotraukojeabudailininkai.

V.A. Braziulio nuotrauka

Naudokite Eagle Stamps kaip pinigus visose 4 May Co krautuvėse!

MAY'S
_______________________ ________ =BASEMENTS
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ŠUKUOTOS MEDVILNĖS PERKELIO PAKLODĖS
Pritaikytos ypatingai didelėms lovoms, kartu suteikiant 

galimybę patogiai apdengti standartines lovas. Dabar 

už žemesnę kaina, nei normalių dydžių paklodės.

Pasinaudokite šia pro
ga Jūsų lentynų papil
dymui su garsiomis 
Steven’s Mohavvk ypa
tingo ilgio paklodėmis 
iš liuksusinio šukuoto 
medvilnės perkelio už 
tokią žemą kainą, spe
cialiai nustatytą šiam 
išpardavimui!

VIENGUBOMS LOVOMS
72x120 ypatingai ilgos lygios
39x80 ypatingai ilgos pritaikomos 
39x76 standartinės
39x76 pusiau pritaikomos 1.99

Jei be trukumų

2.99 iki 3.49

YPATINGI DYDŽIAI
90x120 ypatingai ilgos, 
lygios, ypatingo pločio

Jei be trukumų 4.29

42x38 pagalvės 59 c.
45x36 pagalvės 59 c.

DVIGUBOMS LOVOMS
81x120 ypatingai Ilgos lygios
54x80 ypatingai ilgos pritaikomos 
54x76 standartinės
54x76 pusiau pritaikomos

viena 
viena

2 39
Jei be trukumų

KING SIZES
100x120 lygios
72x84 pritaikomos
60x80 pritaikomos

Jei be trukumų 5.99 iki 6.99

63x99 lygios
27x52 lopšiui

1,
1. oo

BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT, THE MAY CO, DOWNTOWN & BRANCHES
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^CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

VAINIKAS PREZIDENTUI 
SMETONAI

Veiklus A. Liet. Tautinės Są
jungos 18-tas skyrius, East Chi
cago, Ind., minės Lietuvos Pre
zidento Antano Smetonos mir
ties 20 metų sukaktį sekmadienĮ 
kovo 8 d. su atitinkama progra
ma.

East Chicagos skyrius, tačiau 
nutarė įvykdyti dar vieną kilnų 
dalyką: padėti vainiką prie Pre
zidento Smetonos karsto Knoll- 
wood mauzoliejuje Clevelande.

Clevelando ALTS 12-to sky-
riaus pirmininkas K.S. Karpius 
įgaliotas vainiką parūpinti ir pa
dėti. Taigi, Clevelando skyriaus 
valdybos nariai sekmadieni at
liks tą ypatingą Antano Smeto
nos pagerbimą East Chicagos 
skyriaus vardu.

* PRANO PRAČKIO MIRTIES 
METINĖMS prisiminti š| šešta
dieni, kovo 7 d., 7:30 vai. ryto, 
šv. Jurgio pa r. bažnyčioje, bus 
atlaikytos pamaldos. Tautinės 
Sąjungos nariai ir bičiuliai pra
šomi dalyvauti.

ROBERT F. M1LLER paskir
tas Cleveland Trust Co. banko 
skelbimų ir visuomeninių ry
šiu direktorium.

Jis pareiškė, kad bankas su sa
vo 75 skyriais Clevelande steng
sis dar labiau plėsti savo ryšius 
klijentais, taupytojais, akcinin
kais ir visa visuomene, patiekiant 
vaizda apie Cleveland Trust Co. 
banko patarnavimus ir plačią vei
kimo bazę.

R.F. Miller turi gerą patirti 
skelbimų ir ryšių su visuomene 
palaikymo srityje.

Cleveland Turst Co. skelbi
mais naudojasi ir Dirva bei kiti 
tautybių laikraščiai.

Pilėnų tunto tuntininkas V. Jokūbaitis įteikia žymenį uz nuopelnus 
K. Lazdinienei, daug pasidarbavusiai skautų rėmime.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Praeitą sekmadienĮ Clevelando Čiurlionio Ansamblio namuose buvo atidaryta dail. K. Žoromskio ta
pybos kūrinių paroda. Paroda bus a tdara visą savaitę kasdien nuo 7 iki 9 vai. vak. Nuotraukoje Cle
velande gyveną lietuviai dailininkai, dalyvavę parodos atidaryme. Iš kairės: K. Žilinskas, V. Rauli- 
naitis, K. Zoromskis, R. Laniauskas, A. Vaikšnoras ir kun. P. Dzegoraitis.

* DAIL. KAZ. ŽOROMSKIO 
dailės darbų paroda buvo atida
ryta kovo 1 d, Čiurlionio Ansamb ■ 
lio namuose. Atidarymui atsilan
kęs svečių skaičius dar, kartą pa
rodė, kad meno'pa rodos patrau
kia Clevelando lietuvių visuome
nės dėmesĮ.

Parodą atidarė Ateities Klubo 
p-kas J. Mikonis. Su dailininku 
K. Žoromskiu ir jo meniniais 
laimėjimais trumpai, bet taik
liai supažindino skulptorius ir 
dail. Vytautas Raulinaitis. Pa
dėkodamas už dėmesį, dail. K. 
Žoromskis paprašė atsilankiu
siųjų dėmesio jo išstatytiems 
darbams.

Paroda tęsis iki kovo 7 d. Va
karais paroda atdara nuo 7 iki 9 
vai. vak.

* ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
metinis koncertas Įvyks kovo 15 
d., sekmadienĮ,ClevelandoMuzi
kos Instituto salėje, 11021 East 
Blvd. Vietos rezervuotos. Bilie
tus prašome Įsigyti iš anksto,

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
ŽINIAI

Šių metų gegužės mėn. 9-10 
dienomis bus renkama JAV Lie
tuvių Bendruomenės IV-oji Ta
ryba.

Boti renkamu | LB Tarybą turi 
teisę kiekvienas, Įtrauktas Į apy
linkės rinkikų sąrašą. Įrašoma 
kandidato pavardė, vardas, am
žius, profesija ir adresas. Pri
dedamas kandidato sutikimas bū
ti renkamu.

Kandidatą siūlo nemažiau,kaip 
10 rinkikų grupė. Duodami kan
didatą siūlytojų vardai, pavardės 
ir adresai, paliudyti jų pačių pa
rašais.

Iki kovo mėn. 30 d. kandida

tų sąrašus siųsti šiuo adresu: 
K. Gaižutis, 953 Maud Avė., Cle
veland, Ohio 44103. Kovo 31 d. kan
didatų sąrašai bus persiųsti Apy
gardos rinkiminei komisijai.

Visi Clevelando lietuviai yra 
įtraukti Į apylinkių rinkikų sąra
šus.

I ir II Apylinkių valdybos

* JONAS VIRBALIS, veiklus 
visuomenininkas, vadovaujantis 
LAS narys, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo revizijos k-jos pir ■ 
mininkas, jau kuris laikas randa
si Policlinic ligoninėje sveika
tos patikrinimui.

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 7 d. šeštadieni, 7 vai. 
vakare, Studentų Kavinėje, Čiur
lionio namuose įvyks svarbus LSS 
Clevelando Skyriaus susirinki
mas. Bus diskutuojama skyriaus 
dabartinis stovis ir ateities per
spektyvos.

Pagrindinis susirinkimo punk
tas bus LSS Centro Valdybos pir
mininko Algio Zaparackopaskai
ta: "Jaunimo rolė lietuviu visuo
menėje".

Skyriaus nariams dalyvavimas 
būtinas 1

LSS Valdyba

* KOMUNIZMO PRASME... ge
riau sakant, jo beprasmiškumas, 
iškeliamas ir dėstomas komunis
tinį gyvenimą gerai išstudijavu
sių specialistų per Clevelando 
televizijos stotį KYW, (3 kana
las) kiekvieną rytą, 6 vai.

Ši televizijos stotis pradėjo 
tą Įdomią seriją transliacijų su
sitarus su Fletcher School of 
Law and Diplomacy.

Nors dėl tos programos pasi
rodymo taip anksti iš ryto buvo 
pareikšta ir protestų, bet, iš ki
tos pusės, buvo pareikšta, kad 
suinteresuoti ir besidomi tąja 
programa, daugiausia mokytojai 
ir studentai, galėsią labiau susi
koncentruoti ir, nevaržomi die
nos ar vakaro triukšmo, stebėti 
prityrusių specialistų pateikia
mus duomenis apie komunizmą, 
jo įtaką ir pasėkas Sov. Sąjun
gos žmonių gyvenimui, kartu da
rant išvadas, kurios taip reika
lingos šio meto įvykių eigoje.

Iš anksto demonstruojant tos 
programos ištraukas buvo iškel
tas būdingas momentas, kuriame 
prof. Schulman, vyriausias šios

šį ypatingą ir dar nematytą rožių ratą galėsite pamatyti atsilankę 
Į Namų ir Gėlių Parodą, kuri jau atidaryta ir veiks iki kovo 8 d. 
Ratą puošia 5000 Įvairiaspavlių rožių, įskaitant iki šiol dar nematy
tas.

V. Pliodžnsko nuotrauka 

programos lektorius pareiškia, 
kad "turizmas negali būti infor
macijų šaltiniu dėl to, kad turis
tai yra vadovaujami vyriausybės 
atstovų. Tiesa, jie susisiekia ir 
su eiliniais rusais, bet negali 
gauti pilno vaizdo."

Galintieji ankstyvą rytą pasekti 
tas programas, be abejo,susida
rys vaizdą, kaip amerikiečių ži
novai pristato komunistinio gyve
nimo vaizdus savo klausytojams. 
KYW stoties vadovas Murray Sie- 
ger užtikrina, kad pasekę tą pro
gramą pasidarys didesni antiko- 
munistai, nei buvo iki šiol.

* UKRAINIEČIŲ RENGTAME 
poeto Taras Ševčenkos 150 metų 
sukakties minėjime sekmadienį, 
kovo 1 d. kalbėtojais buvo Illi— 
nois Kongreso atstovas, Dirvoje 
jau minėtas kovotojas prieš ko
munizmą, Edw. J. Derwinski, ir 
Ohio kandidatas į Senatą Robert 
Taft, jr. Kaip ir lietuvių minė
jime Vasario 16, Taft stipriai iš
sireiškė prieš Sovietus ir jų 
priespaudą Ukrainoje ir kitose 
R. Europos valstybėse.

Jeigu Taft laimės rinkimus i 
Senatą, jis bus labai naudingas ir 
tautinėms grupėms ir pačiai Ame
rikai, kuriai taip pat labai rei
kalinga gynėjų nuo komunizmo 
nuodų ir nuo plintančio rusų 
imperializmo.

Taft'o tėvas buvo ilgametis se
natorius iš Ohio. Jo senelis buvo 
JAV prezidentu 1909-1931 m.

ŠIRDINGA PADĖKA 
ARTIMIESIEMS

Išbuvus 3 savaites ligoninėje, 
kovo 1 d. sugrĮžus Į namus, no
riu išreikšti padėką mūsų drau
gams Clevelande ir plačiame 
krašte už prisiųstus malonius 
laiškus, korteles ir nuoširdžius 
linkėjimus greitai pasveikti, po 
mano rimtos operacijos. Dėkoju 
už dovanėles, gėles ir lankymą 
manęs ligoninėje.

Širdingai dėkoju dr. Rama
nauskui ir dr. Degėsiui už jų' 
rūpestingą profesinĮ patarnavi
mą ir priežiūrą.

Savo gerai draugei p. Verai 
Nagevičienei dėkoju už pasiau
kojimą budėti prie manęs ištisą 
naktį po operacijos.

Turiu viltį tuoj su visais vėl 
pasimatyti.

Ona Karpienė

Kaziuko mugė Clevelande
Kaziuko mugės atidarymas {vy

ko tuoj po pamaldų šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Žalią kaspiną, ku
rį kantriai laikė skautukas ir 
jaun. skautė, perkirpo skaučių 
tunto tuntininkė V. Butkienė, ly
dima tuntininko V. Jokūbaičio, tuo 
būdu skelbdama mugę atidarytą.

Dalis publikos sėdo už stalų, 
dalis apžiūrinėjo mugėje išsta
tytus darbelius, derėjosi pirk
dami prekes, papuošalus, rank
darbius, kiti vėl bandė savo lai
mę numerio traukimuose, mažos 
strėlės mėtymuose Į balioną, prie 
tvenkinio su laiveliu. Grojant mu
zikai, besigirdint nepaliaujan
čioms kalboms ir skambiam juo
kui, bematant tuštėjo vienetų sta
lai ir puošėsi mugės lankytojai 
virtinėmis riestainių ir margiau- 
siomis prekėmis. Iš virtuvės pir
myn ir atgal skubėjo skautės pil
nais užkandžių ir skanėstų pa
dėklais.

Skautės reklamavo knygas, 
uniformas, jų ženklus, visokius 
rankdarbius, siuvinėtas pagalvė
les, albumus, priejuostes, širde
les, velykinius margučius, dirb
tines gėlių puokštes, Įvairiafor- 
mius lempų gaubtus ir t.t. Skau
tai buvo turtingi savo rankų dir
biniais: kryželiais, statulėlėm, 
žvakidėmis, Įvairaus dydžio lėkš
tėmis, dėžutėmis, paišytais me
diniais padėklais ir dar daugybe 
įvairių dalykų, kuriuos visus sun
ku ir prisiminti. Žodžiu, margas 
mugės triukšmas, nuotaika, ūže
sys, skaučių, skautų klegesys ir 
svečių dėmesys bei duosnumas 
nenutrūko ligi pat popietinės pro
gramos pradžios.

Salės viduryje dingus stalams 
ir sustačius kėdes prasidėjo Ka
ziuko mugės -- šventės dalis.

Skaučių ir skautų Tuntininkai 
pakvietė abiems tuntams nusi
pelniusius K. Lazdinienę ir J. 
Garlą priimti jų darbams ir nuo
pelnams įvertinimo ir padėkos 
ženklus. Gražius, trumpus abie
jų Tuntininkų žodžius nusipel
niusiems skautų tėvams sekė 
skaučių ir skautų pasirodymai, 
plojimų ir dainų, pravedamų 
akad. Gailės Mariūnaitės.lydimi. 
Laužą pradėjome daina "Lauže
lis" ir Vilniaus krašto daina "ša
lia kelio vieškelėlio gyveno Šal- 
tyšius..." Scenoje matėme Vorą 
ir Musę, Keleivius iršunis, Dar
žovių Gegužinę, Madų Parodą, 
juokėmės nuoširdžiai iš gražiai 
lscenizuotos "Tekėjo Saulelė", 
(kurią atliko vilkiukai) ir šv. Pet
ro prie dangaus vartų, kuris 
įleido dangun tik daug, daug že
mėje kentėjusius: nei mokslas, 
nei skautavimas ar stovyklos var
gai nebuvo taip dideli, kaip skau
tuko, kuris tik vienas įsiprašė 
dangun -- atbėgęs pas šv. Petrą 
su "baronkų" virtine rankose tie
siog iš Kaziuko mugės, nes iis 
ten visą dieną prabuvęs, kentė
jęs...

Didesnieji tunto broliai davė 
muzikos, gero skaitymo ir dek
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lamacijos, o svečiai amerikiečiai 
parodė "cowboy'us" su Įvairiu ir 
Įmantriu virvės vartojimu. Pa
baigai tuntininkė Butkienė per
skaitė du sveikinimus šia šventės 
proga siunčiamus Vyriausiajai 
Skautininkei ir mūsų sergančiai 
vyr. sktn. Dr. Kesiflnaitei su skau
tiškais linkėjimas sveikti, stip
rėti.

Ilga, judri Kaziuko mugė bai
gėsi. Svečiai skirstėsi, skautai 
tvarkėsi prie savo stalų, Tėvų 
Komitetų nariai triūsėsisalėje.o 
virtuvėje šeimininkavusioms ir 
pakėlusioms didžiausią nuovargį 
mamytėms priklauso visų Kaziu
ko mugėje buvusių ir ją aplan- 
kusių didelis, šiltas ir nuoširdus 
ačiū.

Kaziuko mugė Clevelande kas 
met teikia ne tik pramogų ma
žiems ir dideliems, bet suarti
na skautus su svečiais. Tai šven
tė ,kuriai reikalingas ilgas pasi
ruošimas, kruopštumas ir plana
vimas. Įdėtas visų darbas tene- 
lieka tik prisiminimu, o naudinga 
pamoka ateities darbams. R.N.

J. P. MULL-MULIOLIS
RE A I.TOR

šv. Jurgio parapi joje
1 šeimos, G kamb., nauja 

vonia, geras rūsys, garažas, 
gražus kiemas. Prašo tik 
$11,600. {mokėjimas $1,500.

2 šeimų 5 - 5, 11 ■_> garažo, 
geras rūsys. $10,400.

2 šeimų 3-3. $11,600.

2 šeimų 5-4. 2 geri gazo 
pečiai, mūrinis garažas, la
bai gerame stovyje. $11,900

2 šeimų 5 - 5, 2 naujos 
virtuvės, 2 naujos vonios, 2 
garažai. $13,900.

2 šeimų 5 - 5, $9,800.

1 šeimos, visi G kamb. že
mai, arti St. Člair. $9,500.

East Cleveland
2 šeimų 5 - 5, 2 gazo pe

čiai. 2 garažai. $16,900.
E. 160 —St. Clair

2 šeimų 4- 1. garažai, 
nuoma $130 mėn. $10,600.

Investavimui
G šeimų mūrinis, nuoma 

virš $500 mėn. $27,500.

7 butai, 3 garažai. $27,900

Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė ir John Lorenz 
13229 Superior Avė.

UI 1-6666



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* INŽ. VYTAUTAS DIDŽIULIS 
ir Algimantas Didžiulis, gyv. Bo
gotoje, Columbijoje, užsiprenu
meravo Prezidento Antano Sme
tonos monografiją.

NEVV YORK

DONELAIČIO MINĖJIMAS
NEVV YORKE

Rašytojas Antanas Vaičiulai
tis skaitys paskaitą, aktorius Hen
rikas Kačinskas deklamuos Metų 
ištraukas, pianistė Julija Rajaus- 
kaitė - Sušienė atliks muzikinę 
programos dalį Kristijono Done
laičio 250 metų gimimo sukakties 
minėjime, kuris Įvyks kovo 8 d., 
sekmadienį, Carųegie Endow- 
ment salėje, 345 E. 46 gatvė, 
Manhattane.

Nevv Yorko ir apylinkių lie
tuviai kviečiami pasinaudoti re
ta proga arčiau pažinti Mažosios 
Lietuvos didįjį poetą ir pasigė
rėti jo originalios kūrybos meist 
rišku perteikimu. Ypatingai kvie
čiamas jaunimas j š{ minėjimą, 
kuriame bus atskleisti mūsų šimt - 
mečius siekiančios kultūros per
lai.

Minėjimą rengia LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba. Pradžia 5 vai.

* PIANISTĖ ALDONA KEPA
LAITĖ du kartus sėkmingai kon
certavusi Carnegie Recital Hali, 
Nevv Yorke, kovo 7 d., 5:15 vai., 
duos savo pirmąjĮ rečitali Tovvn 
Hali, Nevv Yorke.

Tovvn Hali yra daug didesnė ir 
daugiau svarbos turinti salė. Pa
sisekęs ir kritikų palankiai (ver
tingas Tovvn Hali rečitalis duoda 
muzikui daug daugiau galimybių 
reikštis muzikos pasaulyje.

Bilietus | ŠĮ rečitali galima

Pianistė Aldona Kepalaitė (dešinėje) kurios rečitalis rengiamas 
kovo mėn. 7 d., 5:15 vai. Town Hali, New Yorke, besikalbanti su mu
zikais V. Strolia ir N. Ulėnienė.

Daliai Kubertavičiūtei-Maurukienei ir šeimai, 
mielam tėveliui, Kauno Dramos Teatro aktoriui

A. A.
PETRUT KUBĖRTAVIČIUI

mirus, gilių užuojautų reiškia ir kartu liūdi 
Madzė ir Aleksas Kiršoniai

AL Montessori draugijos Chicagoje vaikų 
kilnojama abėcėlė. V.

Jsigyti pas V. Jonuškaitę - Les- 
kaitienę, Z. Jur|, V. Strolią, L. 
Stuką, A. Uknevičiutę, N. Ulėnie- 
nę ir M. Žukauskienę. Bilietus 
taip pat bus galima įsigyti ir prie 
įėjimo.

MIELI VIENMEČIAI,
Daugelis lietuvių tautinių šo

kių ir chorų rugpiūčio 23 d, (sek 
madienj) suplauks | Nevv Yorką, 
j Lietuvių Dieną. Šiuo tautinių šo
kių bei dainų festivaliu lietuviai 
savo gausiomis meninėmis pajė
gomis pademonstruos Pasaulinės 
mugės dalyviams lietuvių kultū
ros lyg| dainų ir tautinių šokių 
s rityse. Tokio masto pasirody
mas pasitaiko tik kartą {dešimt
meti. Todėl svarbu, kad šis pasi
rodymas praeitų sėkmingai 
ir sklandžiai. Šiam tikslui atsiek
ti, Lietuvių Komitetas deda daug 
vilčių Į šio pakraščio jaunimą, 
kad mes savo išmanumu ir ener
gija prisidėtume prie Lietuvių 
Dienos pasisekimo.

Todėl, Mieli Kolegos, kreipia
mės | Jus, kviesdami įsijungti Į 
Lietuvių Dienos tvarkymo apara
tą, j Lietuvių Komiteto Jaunimo 
Sekciją. Kviečiame visus šiame 
pakraštyje gyvenančius jaunuo
lius - moksleivius ir studentus, 
kurie nedalyvauja choruose ar 
šokių grupėse - Įsijungti {Jauni
mo Sekcijos darbą Lietuvių Die
nos paruošime ir Įvykdyme.

Žemiau patiekiame keturių 
Jaunimo Sekcijos vedėjų adre
sus. Malonėkite kreiptis laišku 
ar telefonu Į vieną iš šių vedėjų, 
siūlant savo talką:

1. Centrinė informacija -- Kęs
tutis Čižiūnas, 245 E. 27 St.,Pa- 
terson, N.J. Tel. 274-0926.

2. Eisenos tvarkymas --Eval
das Remeza, 47 Van Siclen Avė., 
Broklyn, N.Y.

3. Programos tvarkymas — 
Vytas Jurgėla, 1497 Putnam Avė., 
Brooklyn 27, N.Y. Tel. EM 6- 
2494.

4. Stadijono tvarkymas -- Ant. 
Vainius, 80-39 87 Rd., Woodha- 
ven, N.Y. Tel. HI 1-976L

Jaunimo organizacijų veikėjai, 
laukiame Jūsų talkos sumobili
zuoti kuo daugiausia jaunųjų jė
gų Lietuvių Dienos tvarkdarai. 
Mieli Kolegos, tikimės, kad Jūs 
entuziastingai atsiliepsite Į ši 
mūsų atsišaukimą.

Junkimės Į talką didingai Lie
tuvių Dienai!

Spaudos - Informacijos Sekcija

CHICAGO

* RELIGINIO MENO PARODA 
Chicagoje bus iškilmingai atida
ryta kovo 7 d. 7 v.v. šv. Kry
žiaus parapijos salėje — meno ga■ 
lerijoj, 4557 So. Wood Street. 
Joje dalyvauja 28 lietuviai dai
lininkai. Bus išstatyta 141 tapy
bos, skulptūros ir grafikos dar
bai. Paroda užims dvi sales. Pa
rodos metu bus galima Įsigyti 
Įvairių knygų apie meną. Paro
dą rengia ALRK Federacija.

♦CHICAGOS MARGUČIO RA
DIJO programose pravesti pasi
kalbėjimai apie 1963 metų lietuvių 
išeivijos visuomeninio ir kultū
rinio gyvenimo apraiškas buvo iš 
klausyti su nemažu dėmesiu. K, 
Drunga aptarė praėjusių metų vi
suomenini gyvenimą, muzikinę 
veiklą -- A. Nakas, dailę — A. 
Kurauskas, teatrinę veiklą — A, 
Rūkas, sportinĮ veikimą J. šo- 
liūnas, P. Petrutis ir {vairių 
sričių {vykius -- V, Meškaus
kas. Pasikalbėjimus pravedė Mar- 
gučio redaktorius A. Mackus.

DETROIT
DAR APIE MADŲ PARODĄ

Putnamo Seselių Rėmėjų Bū
relio rengiama Madų Paroda 
Įvyks ŠĮ šeštadienĮ, kovo mėn. 
7 dieną Lietuvių Namuose (3009 
Tillman St.,) 7 vai. vakare.

Parodoje dalyvauja viso dvi
dešimt modeliuotojų. Marijos 
Remienės dėka susilaukiame di
delės paramos iš Chicagos.

Dalis modeliuotojų puošis sa
vo siūtais rūbais, kitos -- siū
tus mūsų žymiųjų modisčių: Mar
celės Ditkienės, Aldonos Dulai
tienės, Konstancijos Kartanienės 
ir Anelės Pašukonienės.

Be įvairybės suknelių bus mo
deliuojami ir pavasariniai kos
tiumai. Tačiau, nors ir gražiau
siai pasiūtas rūbas, kad ir iš 
brangiausios medžiagos jis bū
tų, lietuvaitei niekad neatstos jos 
tautinio rūbelio. Todėl šioje pa
rodoje bus modeliuojami ir keli 
charakteringesnieji tautiniai kos
tiumai.

Dabar norime atkreipti visų 
dėmes}, kad š| kartą Madų Pa
roda Įvyksta gavėnios metu, -- 
galima valgyti tik tris kartus per 
dieną! Maloniai prašome savo 
viešnias ir svečius pasistengti tą 
šeštadieni valgyti vėlai pusryčius 
ir stiprius pietus prieš važiuojant

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

Chicago, Marąuette Parke, 
parduodama 

likerio krautuvė kartu su 
taverna. Biznis su namu. 5 
kamb. butas gale namo. Tas 
pats savininkas 25 metai. 
Nepraleiskite progos Įsigyti 
šj sėkmingų ir gerai įgyven
tą bizni. 2111 W. 69th St., 
Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Opera
balandžio 19 d., 3:00 vai. p. p., 
balandžio 25 dM 8:00 vai. vak. ir 
balandžio 26 d., 3:00 vai. p. p.

stato 3 veiksmų Puccini operą

TCSCA”
STUDEBAKER TEATRE

410 So. Michigan Avė., Chicago, III.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 West 
69th Street, Chicago, Illinois.

Bilietų kainos: 7,6,5,4,3 dol.
Paštu bilietai užsakomi:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO, 2511 W. 69th St. Chicago, Illinois 60629
Tuo pavadinimu išrašyti čekį atitinkamai sumai ir pridėti sau 

adresuotą voką su pašto ženklu, laiške nurodant spektaklio datą 
ir bilieto kainą.

VISUS IŠ ANKSTO KVIEČIA ĮSIGYTI BILIETUS IR ATSILANKYTI
SPEKTAKLIUOSE

Į parodą. Tada, po parodos bus 
galima valgyti trečią kartą pasi
vaišinant namų gamybos skanu
mynais ir kava.

Visas Madų Parodos pelnas 
skiriamas Matulaičio namų sta
tybai paremti.

Rengėjos

VVORCESTER
SPORTO ŠVENTĖ

Tradicine "Nevėžio" tunto ren
giama Atlanto rajono skautų 
sporto šventė šiemet Įvyks Mai
ronio parko aikštėje birželio 27- 
28 d.d. Šeštadienio vakare bus 
Joninių laužas. Visi kviečiami 
jau iš anksto tam ruoštis, (pm)

MONTREAL
♦ MAŽOSIOS LIETUVOS BI

ČIULIŲ DRAUGUOS Centro Val
dyba Kanadoje ruošia Dr. Vydū
no Vardo Literatūrinės Premi
jos tūkstanties dolerių Įteikimą 
Dr. Martynui Anysui kartu su 
Kristijono Donelaičio 250 gimi
mo metinėm š.m. kovo 21 d., 
šeštadienĮ, 8 vai. vakare Mon- 
trealyje, Aušros Vartų Parapi
jos salėje, 1456 Rue de Seve.

Dr. M. Anysas skaitys ištrauką 
iš premijuotos studijos "Senprū- 
sių Giminių Kovos suVokiečiųOr • 
dinų nuo 1230 ligi 1283 metųj o 
d r. Henrikas Nagys apie Kristi
joną DonelaitĮ kaip poetą ir žmo
gų. Donelaičio Metų ištraukas dek
lamuos A. Lymantas ir V. Piečai- 
tis. Meninėj dalyj dalyvaus so
listė Gina Čapkauskienė ir kiti.

namelio auklėtinis rašo 
Juknevičiaus nuotrauka

NEW YORKO NERINGOS IR TAURO TUNTAI RENGIA

SKAUTIŠKA ŠVENTĘ
kovo mėn. 8 d.

Apreiškimo parapijos patalpose 
10:00 vai. pamaldos Apreiškimo bažnyčioje 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS IŠKILMINGA SUEIGA 
Turtinga eksponatais Kaziuko mugė

Įdomi meninė programa
Laukiami visi Įėjimas laisvas

Chicagos Lietuviu Opera

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ CHICAGOJE MINĖS 

PREZIDENTO A. SMETONOS 
MIRTIES sukakti

ALT S-gos Chicagos skyriaus 
iniciatyva, iš vietos lietuvių’ or
ganizacijų sudarytas komitetas 
š.m. kovo mėn. 7 d. šeštadienĮ, 
Jaunimo Centre rengia Prezi
dento A. Smetonos 20 metų mir
ties minėjimą.

Prof. Adomas Varnas minė
jimui specialiai nupiešė Prezi
dento A. Smetonos portretą.

Minėjimas bus pradėtas kovo 
mėn. 7 d. 10 vai. ryto pamaldo
mis Tėvų Jėzuitų Koplyčioje, 7 

PIRMOJO IR PASKUTINIO LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS 20 METŲ MIRTIES MINĖJIMO PROGRAMA

1. 10 vai. ryte pamaldos Tėvų Jėzuitų koplyčioj.

2. 7 vai. vakaro vainiko prie paminklo žuvusiems dėl Lietu
vos Laisvės padėjimas.

3. 7 vai. 15 min. Akademijos atidarymas

Vėliavų paradas
Gėlių prie prezidento paveikslo padėjimas
Zitos Kevalaitytės - Visockienės deklamacija
Solistas Jonas Vaznelis
Generalinio Konsulo Petro Daužvardžio žodis
Prof. Jono Puzino paskaita
Vyčių Choro koncertinė dalis

šia minėjimo proga prof. Adomas Varnas nupiešė spe
cialų prezidento Antano Smetonos portretą, kuris bus paro
dytas minėjimo dalyviams.

Minėjimas vyksta Chicagos Jaunimo Centre 1964 m. kovo 
mėn. 7 dieną.

Rengimo Komitetas

AL MONTESSORI DRAUGIJA CHICAGOJE
RENGIA PAVASARINIŲ

SKRYBĖLAIČIŲ DEMONSTRAVIMĄ
Kovo 8 d. 3 vai. p.p. Vaikų Nameliuose

2743 W. 69 th , Chicagoje.

Vertingų dovanų paskirstymas, kava, namų 
kepiniai, Įėjimo dovana.

PELNAS SKIRIAMAS VAIKŲ NAMAMS

vai. vakare vainiko padėjimas 
prie paminklo Jaunimo Centro 
sodelyje, 7:15 vai. akademija Jau
nimo Centro didžioje salėje. 
Akademija susidės: iš Prez. A. 
Smetonos pagerbimo, prof. J. 
Puzino paskaitos, meninės da
lies, kurioje dalyvaus: Z. Keva- 
laitytė - Visockienė, solistas 
J. Vaznelis ir Vyčių choras.

Minėjimui rengti komitetas 
kviečia Chicagos lietuvių visuo
menę Prez. A. Smetonos rengia
mame minėjime dalyvauti.
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