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Vasario pradžioje preziden
tas Goulart pasirašė dekretą, 
kuris numato išdalinti žemės plo - 
tus jos norintiems Ūkininkams. 
Jo {galioti komisarai, kaip tai 
numatytą šiame potvarkyje, pra
dėjo žemes dalinti abipus pagrin
dinių kelių po 10 km. pločio Į 
abi puses kelio. Pirmieji bandy
mai buvo atlikti Minas Gerais 
valstijoje, tačiau žemių savinin
kai tokiai žemės reformai labai 
griežtai pasipriešino; jie kaltino 
centro valdžią, kad tai esąs Bra ■ 
zilijos komunistinimas. Keliose 
vietose Įvyko susirėmimų tarp že
mės savininkų ir naujakurių, šių 
nesusipratimų pasėkoje žemės 
reformos vykdymas buvęs laiki
nai sustabdytas.

Apie žemės dalinimą "OJor- 
nal”, išeinąs Rio deJaneiromies
te, vasario 19 d. taip rašė: "Para 
valstija buvo pirmutinė pasiūliu
si federalinei valdžiai savo vals
tijos žemės plotus, kad juos iš
dalinus bežemiams ūkininkams; 
tačiau valstijos administracija 
pastatė sąlygą, kad žemės refor
mos vykdytojai duotų pakankamai

(Nukelta Į 2 psl.)

Mirė rašytojas 
dr. Julius Kaupas

♦ RAŠYTOJAS IR GYDYTOJAS 
JULIUS VIKTORAS KAUPAS mi
rė Chicagoje kovo 1 d. Palaido
tas Detroite kovo 5 d.

Staigi ir netikėta jauno gydyto
jo - literato mirtis (1920-1964) 
išplėšė iš mūsų tarpo intelektu
alinę pajėgą, kurios netekimas 
tikrai skaudus visai lietuvių iš
eivijai.

Tai būta nepaprastai Įvairia
spalvės asmenybės. Šalia medi
cinos mokslų, užbaigtų Lietuvo
je ir papildytų Tuebingeno uni
versitete, mokytasi dar Freibur- 
ge meno — tapybos srityje. Šalia 
to -- studijuota filosofija ir lite
ratūra.

Be aktyvaus reiškimosi spau
doje, daugiausia literatūrinėmis 
temomis, buvo išleistas premi
juotas pasakų ir fantastinių is
torijų rinkinys "Daktaras Krips- 
tukas pragare".

Literatūros kritikos straips
niai daugiausia būdavo pasirašo
mi Coppeliaus vardu.

Liet. Enc. Kaupo kritiką laiko 
idealistine. Jis buvęs "tam tikra 
prasme moralistas, grožį sie
jąs su gėrio ir idealo sąvoko
mis".

— Ateik, gražuole, gyventi į mano žydintį rojų!...

JAV UŽSIENIO POLITIKOS PROBLEMA NR. 
1 _ KOVA PIETRYČIŲ AZIJOJE TOLIAU PLA
ČIAI DISKUTUJAMA AMERIKOS SPAUDOJE. 
— BANDYMAS PRAPLĖSTI KARĄ Į ŠIAURI
NĮ VIETNAMĄ 1961 METAIS PASIBAIGg LY
GIAI TAIP PAT, KAIP KIAULIŲ ĮLANKOS IN
VAZIJA KUBOJE: PER MAŽAI TAM BUVO 

SUTELKTA JĖGŲ.

------- Vytautas Meškauskas --------

Prezidentas Johnsonas savo 
spaudos konferencijoje pereitą 
šeštadienĮ pareiškė, kad per daug 
spekuliuojama apie karinę padėtį 
Vietname ir ji vertinama per pe
simistiškai, tačiau jis nepaminė
jo jokių faktų tam savo teigimui 
paremti. Administracijai palan
kus kolumnistas James Reston 
dėl to pastebi, kad administraci
ja pati yra kalta už tas spekulia
cijas ir pesimizmą. Esą, prezi
dentas pagrasinęs komunistams, 
pats nebūdamas tikras, ar jis 
tuos grasinimus galės realizuo
ti. Čia Reston turi galvoje pre
zidento vasario 21 d. pareiški
mą San Francisco, kad komunis
tai veda labai pavojingą Žaidimą 
(deeply dangerous game)!

Iš to, ir iš pasirodžiusių ko
mentarų, kad šiauriniame Viet
name padėtis yra nepavydėtina, 
buvo daroma išvada, kad Wa- 
shingtonas yra linkęs išplėsti 
karo veiksmus Į komunistų val
domas teritorijas. Šioje vietoje 
jau prieš metus nurodėme, kad 
nelogiška reikalauti iš vietna
miečių kovoti prieš komunisti
nius partizanus, jeiWashingtonas 
pats siekia taikingo sugyvenimo 
su komunistais. Palikus kovos ini
ciatyvą komunistams, susidaro 
tokia padėtis, kad Pietų Vietna- 
mui reikia turėti, -- pagal Ja
mes Restoną, tarp 10 ir 20 kar
tų daugiau kariuomenės, kad ap
gynus tas vietoves, kurias komu
nistai gali užpulti. Padėtis pasi
keistų, jei komunistai nebūtų tik
ri, kad jų pačių teritorija yra ne
paliečiama. Tada ir jie turėtų 
griebtis atitinkamų priemonių 
savo gyvybinių centrų apgynimui 
ir tik tada jie galėtų prieiti min
ties, kad gal kariauti ir neapsi
moka. Tik tada ir pietiniams viet
namiečiams kova galėtų pasirody
ti logiška ir verta aukų.

Savaime aišku, toks karo iš
plėtimas padidina ir riziką, kad 
lokalinės reikšmės veiksmai ga
lėtų išsiplėsti Į totalinį karą. 
Ypatingai kai kalbos apie "deeply 
dangerous game" privedė prie 
Pekino ir Maskvos viešų pareiš
kimų, kad Raudonoji Kinija ir 
Sovietų Sąjunga nepaliks savo par
tizanų jų likimui.

Jei iš tikro prezidentas taip 
grasino, nebūdamas tikras, ką 
jis darys, tai jis padarė blogą 
ėjimą politinėje šachmatų len
toje. Jei karas ir po gynimo sek
retoriaus McNamaros apsilanky
mo Saigone nebus išplėstas Į ko
munistinių kaimynų teritorijas.

Maskva ir Pekinas galės teig
ti, kad... Washingtonas išsigan
do jų grasinimo.

Čia reikia pastebėti, kad idė
ja permesti karo veiksmus Į 
šiaurinį Vietnamą nėra visai 
nauja. JAV kariniuose sluoks
niuose ji jau buvo puoselėjama 
nuo pat partizaninio karo Pietų 
Vietname pagyvėjimo --1959me
tų. Tada JAV brigados genero
las Edward Lansdale, kuris fak- 
tinai numalšino bolševikų parti
zanų (Huk) sukilimą (1946-1954 
m.m.) Filipinuose, Įrodinėjo sa
vo viršininkams, kad kovojant 
su partizanais reikia laikytis jų 
pačių taktikos.

Lansdale Įtikino savo pažiū
ros teisingumu kariuomenės 
slaptosios tarnybos viršininką ge
nerolą leitenantą Turdeau, kuris

Sovietinių konsulatų klausimas 
nėra miręs

Musu institucijos, veiksnia^ ir visuomenė turi budėti
Spaudoje pasirodžius žinioms, 

kad JAV ir Sov. Sąjunga atnauji
no kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartį, labai nežymiai ir kukliai 
prasitarta, kad šalia to susitari
mo lygia greta eina ir abiejų 
valstybių sutartis dėlkonsuliari- 
nių Įstaigų praplėtimo. Tai yra 
tas Pats projektas, kuriuo savo 
laiku buvo numatytas Chicagoje 
Įsteigti Sov. S-gos konsulatas.

Besidžiaugiant gausiomis ir 
palankiomis kalbomis Vasario 16 
proga , Washingtono laikraštyje 
Star pasirodė straipsnis iš anks
to Įspėjąs, kad toji konsularinė 
sutartis susilauksianti tautinių 
grupių protestų, kurių vyriausy
bės žmonės, artėjant rinkimams, 
labai nemėgsta.

Sutarčiai ratifikuoti reikalin? 
gas dar Senato pritarimas. Pa- 
sekretorius Harimanas apie pa
sitarimų eigą jau referavo Se
nato užsienio reikalams komi
siją. Star rašo, kad sutarčiai 
ypatingai didelis pasipriešinimas 
lauktinas iš R. Europos valsty
bių imigrantų tautinių grupių pu
sės. Ypatingai priešinamasi kon
sulato steigimui Chicagoje. Tuo 
reikalu, esą, jau buvo kreiptąsi 
Į senat. Dirkseną ir Douglasą, 
nurodant, kad konsulato Įsteigi
mas reiškia tik dar vienos komu

manė, kad tai ir yra vienas iš 
uždavinių JAV kariuomenės Spe 
cial Forces daliniams.

Įdomu, kad tam planui ‘perneš
ti’ karą Į š. Vietnamą pritarė 
ir Valstybės Departamento pla
navimo šefas prof. Walt W. 
Rostow, kuris jĮ rekomendavo 
prezidentui J.F. Kennedy. Pa- 
,sak Rostową, partizaninis vei
kimas šiauriniame Vietname bū
tų panašus Į 'alyvos lašo' išsi
plėtimą: partizanai Įsistiprintų 
atskiruose punktuose, kurie vė
liau susilietų Į platesnę teritori
ją ! 1961 m. liepos mėn. gen. Lands- 
dale gavo leidimą Į šiaurini Viet
namą pasiųsti 2.000 proamerikie. 
tiškų partizanų, daugumą vietna
miečių, bet jų tarpe buvo ir 
amerikiečių. Tačiau komunisti
nis režimas buvo šiauriniame 
Vietname taip sustiprėjęs ir ge
rai organizuotas, kad tie Lands- 
dale vyrai negalėjo pasiekti ge
rėsiu rezultatų. 85% jų žuvo ar 
pasimetė ir... Washingtonas tokj 
bandymą dar kartą pakartoti jat 
nebenorėjo. Savaime aišku, kad 
toks susilaikymas negalėjo pa
kelti vietnamiečių kovingumo.

Tačiau dabartinė padėtis, ku
rioje, pasak EisenhowerĮ, ame
rikiečiai "atsidūrė tarp karo, 
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nistinės Šnipų peryklos atgaivi
nimą.

Star ta proga pabrėžia, kad 
tautinių grupių susirūpinimas re
miasi tuo, kad naujos sutarties 
sudarymas reikšiąs ne ką kitą, 
kaip JAV atsisakymą ką nors veik
ti R. Europos valstybių išlaisvi
nimui iŠ komunistinio jungo.

♦ NIKITA CHRUŠČIOVAS liko 
nepatenkintas, kai partijos ide
ologas Suslovas, paruošęs ra
portą Raud. Kinijos politikos rei
kalu, kartu paminėjo ir faktą, 
kad daugelis komunistinių parti
jų nepritaria griežtesnėms anti- 
Pekinui priemonėms. Paruošus 
sušvelninto raporto versiją, 
Chruščiovui vėl ji atrodžiusi silp
numo ženklu. Rezultate — Suslo- 
vo raportas nebepasirodė.

♦ JAMES RIDDLE HOFFA, 
kontraversinis ir teisingumo or
ganams sunkiai suvirškinamas 
unijų vadas, Chattanooga, Ten- 
nessy, teisme, pagaliau, buvo nu
teistas 10 metų kalėjimo ir 10.000 
dol. pinigine bauda. Jis buvo kal
tinamas norėjus paveikti teismo 
Prisiekusiuosius vienoje Nash- 
ville miesto teisme vykusioje by-

. loję.
* JTO PRIĖMĖ PLAN£, kuriuo 

bus mobilizuojama neutralių 
valstybių daliniai taikos misijai 
Kipre. JAV tuoj pasisiūlė tą tai
kos korpusą pervežti savo lėktu
vais. Pagal tą planą, kuriam 
Veikti nustatytas ribotas 3 mėn. 
laikas, numatytas ir tarpininkas 
su uždaviniu sutaikyti Kipro grai
kus su turkais. To plano Sov. Są
junga ŠĮ kartą nevetavo, nes jam 
pritarianti ir Makarios vyriau-, 
sybė.

* GRAIKIJA, viena ištikimiau
sių JAV sąjungininkų, gavusi žy
mią paramą po II Pas. karo kraš
to ūkiui atstatyti ir išvengti ko
munistiniam pučui, šiandien atsi
suko prieš Amerikos politiką Kip
ro klausimu. Graikų demonstran
tai Atėnuose jau šaukia, 'jankiai 
grįžkit Į Texasą'... Sunku tiems 
jankiams: remsi graikus, supyks

Lietuvos prezidento Antano Smetonos bareljefas, sukurtas skulpt. 
J. Zikaro, ALT S-gos Clevelando skyriaus pirm. K.S. Karpiaus rū
pesčiu naujai atliedintas bronzoje dideliame kiekyje ir bus plati
namas ALT 3-gos skyriuose. J. Garlos nuotrauka

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
KLAUSIMA KELTI YRA SVAR

BIAUSIAS LIETUVIU UŽDAVINYS
Paryžiaus lietuvių koloni

jai minint Vasario 16 dienos 
šventę, min. S. Lozoraitis 
pasakė šią kalbą:

Susirinkome Lietuvos nepri
klausomybės šventei švęsti, tai 
yra, praeičiai pagerbti, dabar
čiai apžvelgti ir ateities viltims 
išreikšti. Einant mūsų himno žo
džiais, praeitis yra mūsų stipry
bės šaltinis, tiek tolimoji, tiek 
artimesnė praeitis. Mūsų valsty
binės tradicijos turi daugiau kaip 
7 šimtmečius. Nežiūrint Lietuvos 
padalinimo, jos buvo palikusios 
tiek gyvos, kad 1918metais, esant 
pirmai progai atstatyti savo vals
tybę, mūsų tauta nedvejodama iš
reiškė valią pačiai valdytis. Ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimas nebuvo tik formalus 
valstybinis aktas. Jis buvo taip 
pat tautinio subrendimo išraiš
ka. Vien tik savo jėgomis mūsų 
tauta atkūrė ir sukūrė valstybinę, 
socialinę, visuomenės santvarką, 
kurioje nebuvo vietos vidaus su
krėtimams ir dėka kurios mes 
galėjome su pasitikėjimu žiūrėti 
Į ateitį. Ir jeigu mūsų nepriklau
somame gyvenime buvo trūkumų, 
tai viena, būta geros valios juos 
šalinti, o antra, palyginus juos su 
dabar kuriamų -dešimčių naujų 

turkai. Remi turkus, pyksta grai
kai. Tas pats likimas Azijoje. Re
mi Indiją -- pyksta Pakistanas... 
ir t.t.

♦ JURI NOSENKO, neseniai Į 
JAV pabėgęs sovietų KGB agen
tas, nesąs jau toks bevertis. 
Newsweek praneša, kad jis JAV 
saugumo organams jau (teikęs 
virš 100 asmenų, dirbančių sovie 
tinei KGB, sąrašą. Jame yra aps
čiai prekybininkų, laikraštininkų 
ir valdžios tarnautojų.

valstybių konvulsijomis, mūsų 
trūkumai buvo antraeiliai ir tre
čiaeiliai.

šitą laimingą raidą sovietų 
okupacija sustabdė ir, primes
dama Lietuvai komunistinę san
tvarką, nustūmė mūsų tautą Įko- 
lonialinės tautos padėtĮ.

Tačiau visos ateinančios žinios 
iš Lietuvos parodo, kad lietuviai 
krašte atsilaikoprieš komunizmo 
spaudimą ir rusinimo pastangas, 
išsaugoja tas dvasios bei kultūros 
vertybes, kuris yra tikrasis, bū
tinas nepriklausomybės pagrin
das. Tai žinome ne tik mes, bet 
ir svetimieji. Jeigu būtų kitaip, 
jei lietuviai krašte, kartu su lat
viais ir estais būtų nustoję rody1- 
ti tautinės gyvybės ženklus, -- nie 
kas pasaulyje nebekalbėtų apie 
Lietuvos ir kitų dviejų Pabaltijo 
valstybių teisę būti nepriklauso
momis. O juk apie tai vis dėlto 
kalbama ir niekas, išskyrus so
vietus,mums tos teisės neneigia.

Žinoma, kelias atgal Į laisvę 
yra ilgas. Bet jis nėra uždary
tas. Pirmiausiai, svarbu tai, kad 
praėjus beveik 20 metų nuo pas
kutinio karo, tarptautinė padėtis 
nėra nusistovėjusi. Ypač gi Va
karų santykiai su sovietais, ne
žiūrint visų esančių Vakaruose 
iliuzijų, palieka kaip buvę Įtemp
ti. Pakanka prisiminti praėjusių 
metų Įvykius, kad matytume, jog 
sovietai nesustoja provokuoti Va
karus Kuboje, Berlyne, visur, 
kur jie gali sudaryti pretekstų 
tarptautiniam sugyvenimui ardy
ti. Tai yra mums labai patenki
namas reiškinys, nes, viena, jis 
primena Vakarams Sovietų Są
jungos agresingumą, kurio auka 
yra mūsų kraštas, o antra, suda
ro mum palankesnes sąlygas Lie 
tuvos nepriklausomybės klausi
mui kelti, kas yra pirmiausias 
užsienio lietuvių uždavinys, šis
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Dainuojam su Lione Juodyte
Esant dideliam pareikalavimui lietuviškų dainų,

gerą savijautąMutual Federal Bendrovės
DĖMES/Orekordas

savo.

PITTSBURGH, PA. 
34(5 Third Avenue, 
Pittsburgh 22, Pa. 
GRant 1-3712

N. J.
Street,

BOSTON, MASS.
390 West Broa<lwav 
So. Boston 27, Mass.
ANdrew 8-8764

CLEVELAND, OHIO 
7023 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio 
UTah 1-0807

ROCHESTER, N. Y.
683 Hudson Avė., 
Rochester 21, N. Y.
BAker 5.-5923

LOS ANGELES, CALIF.
3216 Sunset Blvd., 
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9887
SAN FRANCISCO, CALIF 
1236 — 9th Avenue, 
San Francisco 22, Calif. 
OV 1-4229

VYRIAUSIA (STAIGA 
GLOBĖ PĄRCEL SERVICE INC. 
716 Walnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106

Arba kuris nors mūsų skyrius

UPT0WN BRANCII, 
Philadelphia, Pa., 
632 West Girard Avė.
WAlnut 5-8878

NEW YORK, N. Y. 
48V2 E. 7th St., 
New York 3, N. Y.

CHICAGO, ILL. 
4102 Archer Avė., 
Chicago 32, III.
FRontier 6-6399

DETROIT, MICH.
6446 Michigan Avė., 
Detroit 10, Mich 
TAshmoo 5-7560

— CHICAGO 8, ILL.
John J. Kazanauskas, Pres.

c
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Chicagos Lietuvių Moterų Klubo Vasario 16 minėjimo garbės stalas. Sėdi iš kairės: buv. pirm. A. 
Kazanauskienė, sekr. K. Austin, buv. pirm. L. Vanagaitienė, kalba garbės pirm. J. Daužvardienė, pirm. 
J. Giedraitienė, finansų sekr. M. Bulow ir buv. pirm. N. Gugienė. Chicagos Lietuvių Moterų Klubas kiek
vienais metais iškilmingai švenčia Lietuvos nepriklausomybės minėjimus, kurie buvo pradėti prieš 18 
metų, klubui pirmininkaujant L. Vanagaitienei. . V. Noreikos nuotrauka

siekiama pagerinti dirbančiųjų 
būklę, Sao Paulo mieste išeinąs 
dienraštis "Folha de Sao Paulo", 
savo vedamajame -- Mažiausio 
atlyginimo pakėlimas -- vasario 
25 taip rašė: "Mažiausio atlygi
nimo pakėlimą sekė eilę (saky
mų, kuriais administracija sten
gėsi parodyti, kad jai rūpi dirban
čiųjų reikalai, šie potvarkiai pri
valo padėti išlaikyti lygsvarą su 
kainų kilimu, kurios praryja al
gų pakėlimą. Tai yra girtina, bet 
pavėluota pastanga. Užsitęsęs 
algų padidinimo , procesas su
drumstė nusistovėjusią kainų 
lygsvarą. Algų pakėlimas yra ly
gus išlaužtų durų uždarymui.

Visokiu atveju administracija 
parodė, kad jai rūpi Žmonių ge
rovė. Tačiau didžioji dirbančių
jų dalis būtų linkę gauti senas al
gas, jeigu kainos būtų išlaikomos 
normaliame lygyje. Gi dabar algų 
pakėlimas tėra tik teoretiškas. 
Valdžios pranešimai apie algų 
pakėlimą nieko negali apgauti: gi 
visi žino, kad valdžia yra bejė
gė kovoti su. infliacija, kuri bu
joja dėl kruzeiro perkamosios 
galios nuvertinimo" — rašė laik
raštis.

Tačiau ir aršiausi Goulart kri
tikai privalėjo sutikti, kad pre
zidentas padarė tiek, kiek šiuo 
metu buvo (manoma padaryti.

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas USSR, kaip 
pav. automobilius, dviračius, siuvamas 
mašinas ir kt., kreipkitės Į vieną seniau
siai veikiančių ir patikimiausių firmų, tu
rinčią

30 METU PATYRIMĄc c

Atvykite ai’ba rašykite į mūsų centrinę 
įstaigą arba kurį nors skyrių didesniame 
mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC

Brazilijoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

techniškų priemonių naujaku
riams. Tačiau centrinė valdžia 
nekreipė dėmesio Į šiuos pasiū
lymus. Faktai byloja, kad fede
ralinė valdžia nenori tinkamai 
spręsti žemės reformos, kad be
žemiai ūkininkai galėtųtvirtai Įsi
kurti gautuose žemės sklypuose. 
Valdžia stengiasi išprovokuoti 
socialines krizes agituodama pla
čius gyventojų sluoksnius.

Vietoje to, kad vykdžius rim
tą gyventojų apgyvendinimo pla
ną, valdžia linkusi atimti žemes 
iš teisėtų savininkų, nemokėda
ma už jos atėmimą nė vieno cen
to. Tai yra "žemės reforma”, 
kurią prezidento sekretorius Dar
ei Ribeiro vadina "7Š milijonų 
žmonių interesų gynyba" — ra
šė O Jornal.

Ne vien tik žemės reforma yra 
pribrendusi "žaliojo aukso" kraš
te. Taip pat ir dirbančiųjų atly
ginimai, po 1963 m. 100% algų 
pakėlimo, buvo reikalingi naujo 
peržiūrėjimo. Šiam veiksmui iš 
ryškinti prezidentas Goulart at
vyko iš sostinės Brasilia Į Rio 
de Janeiro prezidento rūmus La- 
ranjeiras miesto dalyje. Visas 
vaidinimas buvo puikiai sureži
suotas stebint spaudos irTV atsto
vams. Prezidentas buvo asistuo
jamas Vyriausios Darbo Vadovy
bės štabo, ministerių kabineto 
narių bei artimiausiųjų patarė
jų. Visas aktas buvo palydėtas 
triukšmingų feierverkų ir agi
tacijos. Pagal naująjį įstatymą 
pačios žemiausios algos yra pa
keliamos 100% visose Brazilijos 
valstijose; taip pav. I-sios zonos 
dirbantieji Guanabaros, SaoPau- 
lo valstijose bei sostinėjeBrasi- 
lia gaus po 42,000.00 kruzeirų. Iš 
šios sumos bus atskaitoma Įvai
rioms institucijoms, kas yra nor-

malu visuose kraštuose. Tačiau 
Piaui valstijos gyventojų mini
mumas tesieks 18,000.00 kruzei
rų. Nėra abejonės, kad tai šiek 
tiek pagerins dirbančiųjų padėtį, 
nors prieš pat algų pakėlimą kai
nos pakilo gana stačiai... Taip 
pav. šiuo metu Guanabaros vals
tijoje jautienos mėsos kg. kainuo
ja apiel,000,00kruzeirų,o svies
to kg. net Ugi 1,400.0 kruzeirų.

Prezidentas, pasirašydamas 
naująjį atlyginimų pakėlimo po
tvarkį, stengėsi prisigerinti dir. 
bantiesiems: tuo pat metu Jango 
pasirašė ir ketvertą įsakymų, ku
rie privalėtų padėti išlaikyti da
bartinį pragyvenimo lygį. Šie (sa
kymai yra:

* Visi Švietimo Ministerijos 
leidiniai, kaip privalomojo moks
lo knygos ir kiti mokymosi reik
menys būsią parduodami be pel
no;

* Tekstilės pramonė Įpareigo
jama nekelti kainų populiariems 
audiniams;

* Batų gamybos pramonei Įsa
koma nekelti kainų už pigią vai
kų, moterų ir vyrų labiausia per
kamą avalynę ir

* Vaistų gamybos (monės 
Įpareigojamos spausdinti vaistų 
kainas ant (pakavimų, skiriamų 
mažmenų prekybai. Šios kainos 
privaloma pranešti federalinės 
valdžios kontrolės tarybai.

Apie šiuos potvarkius, kuriais

Skaityk ir platink
DIRVĄ

NEWARK, N. J.
263 Market Street, 
MArket 3-1968

BALTIMORE, MD. 
3206 Eastern Avenue, 
Baltimore 24, Md. 
DI 2-2374

TRENTON,
730 Ljberty 
Trenton, N.
L Y 9-9163

MINNEAPOLIS, MINN 
217 E. Hennepin St. 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908

HAMTRAMCK, MICH 
11415 Jos-C'ampau Avė 
Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940

ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.
EL 5-7608

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED'

LIONĖS JUODYTĖS 
Naujas LP-1003 Albumas 

jau išleistas
Gaunamas tose pačiose vietose, kur pirmosios 

Juodytės plokštelės buvo gaunamos.
Kaina $5.00 viena .

Norintiems įsigyti dvi plokšteles: 
Lione Jodis at Town Hhll ir Dainuojame su Lionę 

abi plokštelės už $8.00.
Užsakant didesniais kiekiais, duodame nuolaidą. 

Prašome siųsti užsakymus su čekiu:
Alex Mathews,

256 Union Avenue, 
BROOKLYN 11, N. Y.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Stafes Government

2202 W. CERMiK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7747

MIAMI, FLA.
2755 Biscayne Blvd., 
Miami 37, Fla.
FR 9-8712

MILLVILLE, N. J. 
1701 W. Main Street, 
Millville, N. J.
Tel. 825-1609

OMAIIA. NEB.
5524 So. 32nd Street, 
Omaha 7, Neb.
Tel. 731-8577

I’as mus Jūs rasite vyrų pasaulį! 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų. 

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY ..500” kostiumai ir paltai. 
M A N11A TTA N marškiniai. 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien.

o sekmadieniais
nuo 10 iki 4 vai.

He Seigan

(Atkelta iš 1 psl.)
kurio negali laimėti ir taikos, 
kurios negali priimti”, verčia 
vėl ką nors daryti. Reikia, kal
bant su New York Herald Tri
būne vedamuoju, griebtis ko nors 
naujo, to, kas iki šiol dar nebuvo 
išbandyta. .

Bet tie kiti metodai, ar tai bū
tų praplėstas Lansdale bandymo 
pakartojimas, ar laivyno blokada, 
ar bombardavimas iš lėktuvų, ne
bus labai populiarūs JAV viduje. 
Nepopuliarus būtų ir pasitrau
kimas. Už tat National Review 
spėja, kad prezidentas Johnso
nas stengsis savo sprendimą nu
delsti iki lapkričio mėnesio rin
kimų. Tačiau klausimas, ar taip 
ilgai dar bus galima iš viso dels
ti.

* FRASER WILKINS, JAV am
basadorius Kipre, atvykęs pasi
tarimams su prezidentu John- 
sonu, spėjama, Į savo paskyri
mo vietą nebegrįš. Viena, kad jis 
jaučiasi fiziniai išsemtas, antra, 
JAV vyriausybė mano tuo paro
dysianti Makarios vyriausybei, 
kad nepritariama jos politikai.

VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. Y A 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių Raiboje.

Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su
rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.
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BENDRO TAUTOS IDEALO 
SIEKUSIAM

Žiaurioji okupacija mūsų tėvynėje pareikalavo iš lietuvių tautos 
begalės aukų, kurios rado sau amžiną poilsĮ ne vien savo tėvynės 
lietuviškoje žemėje,bet ir tolimame Sibire tremtyje, o taip pat ir 
demokratinio pasaulio kraštuose.

To pasėkoje svetimi šalti kapai priglaudė ir vieną iš pirmųjų 
nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų — pirmąjj ir paskutini 
Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, nuo kurio tragiškos mirties 
sausio 9 dieną suėjo 20 metų.

Lietuvių išeivijos spauda ŠĮ įvykį daugomoj jau atžymėjo, o 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos skyriai šiai sukakčiai tinka
mai atžymėti ruošia minėjimus - akademijas, kviesdami dalyvauti 
visas lietuvių organzacijas.

Antanui Smetonai, kaip ir kiekvienos valstybės pirmajam prezi
dentui, teko ne tik perimti nepriklausomos valstybės vairą,bet prieš 
tai daug ir ilgai pasidarbuoti savo tėvynės laisvės atkūrimo darbe, 
ka jis daugiausia atliko savo gabia plunksna spaudoje.

— "Jau 1907 m. A. Smetona drauge su J. Tumu mėgino suspiesti 
nerevoliuciškai nusistačiusią šviesuomenę, žmones, beskiriančius 
savo jėgas ne tiek bendrai politinei kovai, kiek kasdieniniam, visuo
menei apčiuopiamos naudos darbui, daugiausia kultūrinei veiklai" — 
rašė prof. M. Biržiška (Lietuvių Tautos kelias, 153 psl.).

1905 m. jvykęs Vilniaus Seimas aiškiai parodė, kad tautiškai 
atgijusiai mūsų tautai vis dar trūko vienybės, bendro idealo. Lie
tuviai veikė pasiskirstę partijomis, kurios dažniausiai nekentė viena 
kitos. Tai matė A. Smetona ir J. Tumas, patys dalyvavę Vilniaus Sei
me. Ir tuose mūsų tautos vaduose, anot rašytojo A. Merkelio, pirmiau
sia brendo vienybės idėja, kuri jungė visus lietuvius bendram tautinės 
kultūros darbui.

Vėliau, jau nepriklausomybę atgavusioj savo tėvynėj A. Smetona, 
būdamas prezidentu, rūpinosi ir Į platų pasaulį iškeliavusiais lietu
viais, ieškodamas būdų svetur juos jungti. "Mums lietuviams, negau
singiems esant, labiau, nekaip kitiems pravartu domėtis savo tautie
čiais, atskirtais nuo Laisvosios Lietuvos ar šiaip kur toli nuo jos 
likimo numestais", rašė jis (Pasaulio lietuviai, 1935 m.).

A. Smetona taip pat įrodinėjo, kad ir kariuomenė nėra uždaras 
organizmas, ji daugybe gijų siejasi su visuomene, su visa tauta. "Jei 
norime, kad kariuomenėje būtų drausmė ir susiklausymas, tai tų do
rybių neturi stigti visuomenėje", -- sakė A. Smetona.

Šio tauraus Lietuvos valstybės vyro, kuris tautos idealus laikė 
aukščiau visų partijų, siekdamas vispusiškos tautinės vienybės, pir
mojo ir paskutinio Lietuvos prezidento Antano Smetonos 20 m. mir
ties atminimui pagerbti pagrindinį minėjimą-akademiją ruošia Ame
rikos Lietuviu Tautinės Sąjungos Centro Valdyba š.m. gegužės 3 dieną 
Statler viešbuty, New Yorke. E. Čekienė

LTA Sambūrio susirinkime kalba dr. J. Dauparas. Prie stalo sėdi: Žvynys, Juodvalkis, Siliūnas, 
Valiukėnas, Uosis Juodvalkis, Andrašiflnas, Virpša. V.A. Račkausko nuotrauka

Lietuvių Tautinio Akademinio
Sambūrio susirinkimas

Š.m. vasario 29 d. Trinkausko 
svetainėje įvyko Lietuvių Tauti
nio Akademinio Sambūrio visuo
tinas narių susirinkimas. Sambū
rio pirmininkas padarė apžvalgi-

veikti Sambūrio ribose. Daug at
likta, daug padaryta ir toliau taip 
bus dirbama. Jaunimas baigęs čia 
mokslus turėtų Įsijungti {Sambū
rio veiklą.

Uosis J uodvalkis LT A Sambū
rio susirinkime išdėstęs jaunųjų 
pageidavimus.

V.A. Račkausko nuotrauka

Našliūnas ir susirinkimui se-
V. A. Račkausko nuotrauka

LTA Sambūrio pirmininkas Jonas 
kretoriavęs Juozas Jurevičius.

Lietuvos Nepriklausomybės 
klausimą kelti yra...

(Atkelta iš 1 psl.)

mūsų susirinkimas yra vienas iš 
daugelio [rodymu, kad tas klausi
mas yra gyvas.

šia proga aš pagarbiai miniu 
didįjį lietuvi, viena Lietuvos ne
priklausomybės kūrėju, Respu
blikos Prezidentą Antaną Smeto
na, nuo kurio mirties tremtyje 
yra suėję 20 met’i.

Tęsdamas savo kalbą ir 
kreipdamasis i svetimtau
čius, S. Lozoraitis pasakė 
prancūzu kalba:

šis Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas, kuriame gre
ta Paryžiaus lietuvių kolonijos 
dalyvauja gausūs Lietuvos drau
gai svetimtaučiai, vyksta dviejų 
jausmų Įtakoje -- liūdesio ir vil
ties. Kodėl mes liūdime yra vi
suotiniai žinoma. Nuo daugelio 
metų mūsų kraštui yra smurtu 
primesta sovietų okupacija ir ko
munistų priespauda. Bet kuri lais
vė yra jame sunaikinta ir kiek
vienas tautinio ar tikybinio jaus
mo pasireiškimas slopinamas. 
Sovietų daroma Lietuvai neteisy
bė ypačiai išryškėja, palyginus 
dabartinę Lietuvos padėt] sutarp- 
tautinio gyvenimo laisvajame pa
saulyje raida. Lietuvių tauta,ku
rios valstybinė tradicija siekia 
viduramžius, kuri tolimoje pra
eityje buvo daug prisidėjusi prie 
Europos gynimo nuo totorių ant
plūdžių, o po pirmojo pasaulinio 
karo, atstačiusi savo nepriklau
somybę, buvo tapusi laisvųjų tau
tų bendruomenės garbingu nariu, 
— tokia sena Europos tauta, kaip 
ir eilė kitų Centro ir Rytų Euro
pos kraštų, yra nustojusi laisvės 
sovietų smurto pasekmėje. O tuo 
pat metu Vakarai yra suteikę ne

priklausomybę apie 60 Azijos ir 
/Afrikos tautų bei tautelių, kurių 
dažnos neturi nei pagrindinių są
lygų pačioms valdytis, nei papras ■ 
čiausios civilizacijos.

Ir vis dėlto kartumas, kurį 
mums sukelia šitokia absurdiš
ka padėtis, nenuslopina mūsų vil
ties. Mes pasitikime mūsų tauta, 
jos dvasine jėga, jos moraliniu 
pasipriešinimu sovietų prie
spaudai bei įtakai,’ jos pasiryži
mu išlikti gyvai ir atgauti savo 
laisvę. Mes tvirtai tikime Lietu
vos teise {nepriklausomybę.Mes 
tikimės, jog civilizuotas pasau
lis, jei ne dėl kitų priežasčių, 
tai bent savisaugos sumetimais, 
bus priverstas pašalinti politinį 
bei moralinį chaosą, kurį Sovie
tų Sąjunga yra sukėlusi ir kurį 
ji gilina nuolat ir visur, nuo Ku
bos iki Kipro, visur, kur jai yra 
progos naikinti laisvę a r palaiky
ti komunistinę vergiją.

Žinoma, Lietuvos ir kitųbolše- 
vizmo pavergtų kraštų išlaisvi
nimas sudaro istorinį procesą, 
kuris nebus trumpas. Tačiau jis 
gali būti pagreitintas jei geros 
valios žmonės laisvajame pasau
lyje nenustos kėlę savo balsą, 
reikalaudami, kad lietuviu tautai 
ir 100 milijonų europiečių, esan
čių sovietų priespaudoje, būtų su
grąžinta ta laisvė, kurią Vakarai 
yra dovanoję 300 tūkstančių zan- 
zibariečių.

Aš esu tikras, kad mūsų tau
tos siekis atgauti priklausančią 
jai vietą laisvųjų tautų bendruo
menėje randa palankų atgarsį 
ypač Prancūzijoje, kurios didybė 
yra pagrįsta prisirišimu prie sa
vo laisvės ir pagarba kitų lais
vei. Todėl aš širdingai sveikinu 
čia esančius Lietuvos draugus 
prancūzus, o taip pat sovietų pa
vergtųjų tautų atstovus.

n| pranešimą apie Sambūrio tiks
lus, uždavinius ir veiklą. Sambū
ris apima keletos tautiškųjų kor
poracijų narius. Sambūris savo 
veiklą daugiausia koncentruoja Į 
Korp! Neo-Lithuania moralinę 
bei medžiaginę paramą ir litua
nistinio švietimo rėmimą.

švietimui paremti yra savo lė
šomis išleidęs šiuos vadovėlius: 
L. Dambriūno -- lietuvių kalbos 
sintaksę ir P. Pauliukonio — 
Tautos Istorijos Mokymas. Be to 
Vieną kitą lituanistinės mokyk
los mokinių yra parėmęs finan
siškai. Sambūriui svarbu,kad stu
dijuojantis lietuviškas jaunimas 
išlaikytų gyvas lietuviškas tradi
cijas.

Diskusijose paaiškėjo, kad be 
minėtų remtinų dalykų reikėtų 
paremti taip pat skautus, žurna
lą Lituanus, leidžiamą Nepri
klausomybės Talkos istorinę 
knygą apie Lietuvą anglų kalba ir 
t.t.

Dėl dalyvavimo politikoje susi
rinkimo dalyviai daugumoje pasi
sakė, kad Sambūris, bodamas apo
litinis, neturėtų maišytis po jo
kias politines organizacijas.

Dėl persiorganizavimo {Filis
terių Sąjungą Sambūris pasisa
kė neigiamai. Iki šiol vieningai 
dirbę visų tautiškų organizacijų 
dalyviai privalo ir toliau bendrai

Kad daugelį lietuviškų kultūri
nių reikalų reikalinga paremti, 
visiems aišku, bet deja, kad tie 
finansiniai ištekliai labai riboti. 
Sambūrio nariai 1962m. nario mo- 
kest{ iš metinio $2 pakėlė Į 
$10, kad tik daugiau būtu galima 
paremti svarbių reikalų.

Bediskutuojant lituanistinius ir 
lietuvybės išlaikymo klausimus,į 
diskusijas Įsijungė fil. A. Juod
valkio sūnus Uosis, kuris lanko 
lituanistinę mokyklą ir šiame su
sirinkime dalyvavo su tėveliu. 
Jaunasis U. Juodvalkis savo gra
žiu ir giliai išmąstytu žodžiu 
papasakojo, kaip atrodo lituanis
tinė mokykla. Kokios tą mokyk
lą lankančiųjų nuotaikos ir ūpas. 
Uosiui atrodo, kad šiuo metu dar 
trūksta lituanistinės medžiagos. 
Yra daug rankraščių.kuriucs rei
kėtų išleisti atskiromis knygo
mis. Šeima yra pagrindinis šal- 
t inis lietuvybei išlaikyti. Lietu-

X

viška knyga yra ramstis lietuvy
bei klestėti. Deja, ne visi tėvai 
tą supranta ir savo vaikams ne- 
parūpina lietuviškų knygų, kurie 
laisvu laiku galėtų pasiskaityti. 
Jis esąs laimingas, kad jo tė
velis turi gražią lietuviškų kny
gų biblioteką, kuria jis naudo
jasi. Uosis nurodė, kad jaunimo 
labai mėgiama skaityti knyga yra 
Spalio — Gatvės berniuko nuoty
kiai. Jaunimas, kuris tėvų pra
šomas skaito lietuvišką knygą, 
neužmirš savo motinos kalbos 
ir liks ištikimas tėvynei Lietu
vai. Uosis palinkėjo Sambūriui 
būti lietuviško jaunimo auklėto
ju.

šie lituanistinės mokyklos mo
kinio Uosio Juodvalkio tarti žo
džiai visų susirinkimo dalyvių 
buvo giliai pergyventi. Jis davė 
daug gaivinančių vilčių, kad 
mums po vieną traukiantis iš 
šio pasaulio, ateis jaunoji kar
ta su nemažesne energija tęsti 
mūsų pradėtus darbus, tęsti ko
vą už Lietuvos laisvę. Duok Die
ve daugiau tokių Uosių -- lietu
vybė ir Lietuva gyvuos.

Fil. Vedegys daugiau, kaip 10 
metų išgyvenęs Argentinoje, pa
pasakojo apie tenykščias skurs
tančias lietuviškas mokyklas. 
Prašė, kad Sambūris iš savo iš
teklių jas paremtų. Argentinoje 
dešimkė yra didelis pinigas. Iš
girdus tyruose šaukiantį balsą — 
čia pat Sambūrio dalyviai sume
tė $24. Gal Sambūris suras ir 
kasoje keletą dolerių tam reika
lui.

Baigus pašnekesius opiais sam
būrio klausimais , susirinkimo 
dalyviai pasivaišino kavute.

J. Jurevičius.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

Donelaičio lituanistinės ,mo
kyklos vedėjas Julius Širka ati-

Vasario 16 minėjime Donelaičio lituanistinė mokykla Chicagoje suvaidino sceną iš Balio Sruogas 
"Giesmė apie Gediminą". V. Noreikos nuotrauka

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA Liquer. Import. from Italy....5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

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

S*
$3.98

5th
5th
5t h

$1.19
$1.69 
$ .69

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

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

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

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Vakarinės laidos redaktorius
BRONYS RAILA —

Tikiuos nepažeminsiąs velio
nio ir Perdaug neprasilenksiąs 
su tiesa sakydamas, jog Stasio 
Leskaičio atėjimas J "Lietuvos 
Aido” redakciją užbaigė lig tol 
visiškai hermitišką Ivošiškio lai - 
kotarpj ir atvėrė jam plotmę te
gu ir neieškomam populiarumui 
platesnėje visuomenėje.

Kaip dienraščio kultūrinio sky
riaus redaktorius, gal ir toliau, 
nors sunkiai, jis dar būtų galė
jęs laikytis vienišai susigūžęs ir 
salpyvardžiais prisidengęs. Bet 
dabar jam teko kartu perimti 
daug keblesnės pareigos - knygų 
recenzento ir teatro kritiko.

Šiedu verslai niekur, o taip pat 
ir anuometiniame Kaune, nepri
klausė prieramiųjųužuovėjų,kur 
tu galėtum sau tylomis rašyti ir 
niekam dėl to galvos neskaudėtų.

Ir ypač ne dramos teatro ar 
operos kritiko pareigos! Tokios 
užmačios anuomet Kaune, kaip ir 
dabar. Amerikoje, beveik visada 
naujam pasišovėliui būna pačios 
nedėkingiausios, nerviSkiaustos, 
triukšmingiausios. Čia nėra jo
kios vilties išugdyti tarpusavinę 
santaiką ar lygų abipusi pasiten
kinimą. Paliestųjų reagavimas 
čia visada būna mimoziškai emo
cinis, pats temperamentingiau
sias, turtingas hiperboliniais žo
dingumo lobiais, "dramatiškas" 
visokiais išgyvenimais, pamišė
liškais sarkazmais, privačiais 
ir viešais protestais, o kai kada 
net antausiais. Bet kritikui, kuris 
sugeba ramiai ir filosofiškai žiū
rėti { visas tokias painiavas, - 
pusėtinai gyvas, Jdomus, net ma
lonus užsiėmimas...

¥
Čia Stasys Leskaitis vos kelių 

mėnesių karjeroje turėjo daug 
nuotykių, visiškai neišvengiamų 

— Taip plaukdamas niekad nepasieksi tikslo!...

kiekvieno tokio, kaip jis, indivi
dualisto likimui, kuriam tuojau 
tenka susikauti su nusistovėju
sios rutinos luobais. Trejetą bū
dingesnių, labiau atmintin (stri
gusių epizodėlių norėčiau šia 
proga papasakoti.

Karui kilus ir naujienom pa
gausėjus, dar A. Merkelio vyr- 
redaktorystės mėnesiais, "Lie
tuvos Aidas" pradėjo išeiti net 
trim laidom. Tada dar visai ne
buvo televizijos ir ne tiek daug 
radijo klausytojų, todėl pirmąjį 
informacijų šaltinį atstojo laik
raščiai. Bet vis dėlto Kaunui tri
jų laidų dienraštis buvo dar pra
banga, ypač kad tos laidos nebuvo 
to pačio dienraščio turinio kartom 
jimas su naujausiais papildy
mais, kaip daroma užsieniuose, o 
kiekviena turėjo savo visiškai at
skirą turin|. Buvo.atskiros rytinė 
ir pagrindinė, stambiausioji, die
ninė laida, o dabar ėjo ir trečia
sis "Vakarinis Lietuvos Aidas". 
Rytinė laida pasirodydavo gatvė
je apie 6 vai. ryto, dieninė pu
siaudieni 1 valandą, vakarinė apie 
7 valandą.

Dieninės laidos išbaigimas ir 
užsienio informacijų redagavi
mas spaustuvėje buvo pavestas 
man, rytinę laidą pakaitomis tvar
kė A. Gricius arba A. Dėdelė(tai 
buvo naktinis, dabar mūsiškai sa
kant, "grave-yard" šifras"),o va
karinė laida buvo primesta nauja
jam kultūros skyriaus redakto
riui S, Leskaičiui, jam to neno
rint ir baisiai purkštaujant. Vie
na, kad jis dar neturėjo reikiamo 
patyrimo laikraščio technikinio 
apipavidalinimo dalykuose; ant
ra, kad tai jį turėjo atitraukti 
nuo tiesioginių pareigų; trečia, 
kad tas vakarinis Aidas dar iš 
viso neturėjo aiškaus veido ir jo
kios savitos rolės, išskyrus nau
jausių Eltos žinių pagreitintą pa

skelbimą... Iš tikrųjų, po mėnesio 
ar dviejų tą nebūtiną laidą buvo 
nutarta sustabdyti.

Bet Leskaitis, kad ir bedžiaugs- 
mo, sąžiningai mėgino jam pa
skirtą vakarinę laidą patobulinti 
ir duoti jai savitą veidą. Ir to 
jis beveik pasiekė. Jis ten tuoj 
pradėjo, ypač skaitytojas moteris 
sudominusią savo greitomis pa
rašytų "biologinių" temų seriją 
apie plaukų spalvos [taką žmo
gaus temperamentui bei kitokias 
higienos ir gamtos mokslų popu- 
liarizacijas. Jis prikalbino Pulg| 
Andriušj paruošti kasdien trumpą 
humoristinę mūsų spaudos ir gy
venimo apžvalgą su komentarais, 
kas tikriausiai prisidėjo prie 
Pulgio specialių šios srities ta
lentų išugdymo, labai patiko skai
tytojam ir ši skiltis vėliau, kad 
ir ne reguliariai, buvo perkelta 
| dieninę laidą.

Tačiau, ką labiausiai Leskai
tis pakeitė, tai buvo Eltos komu
nikatai, ir tatai tuoj iššaukė pir
mąjį mūsų konfliktą su valdžia.

Elta teikdavo mūsų spaudai už
sienio žinių ir telegramų biule
tenius pagal savo griežtai nusi
stovėjusi, kartais itin nuobodų 
šabloną. Kiekviena žinia prasi
dėdavo firmos vardu ir pilna da
ta, nežiūrint, ar žinia buvo stam
bi ar visai smulkute, svarbi ar be 
jokios reikšmės mūsų skaityto
jams. Tuo pačiu klausimu būdavo 
kartais kelios ar keliolika tokių 
"telegramų", nesujungtų, išmė
tytų buletenio puslapių saujoje, 
bet kiekviena vis prasidėdavo fir
mos vardu ir pilna data. Dienraš
čiai jas vis taip žaliai ir dėda
vo, be pakeitimų ir redagavimo.

Leskaitis pačią pirmą savo 
darbo dieną prie vakarinės lai
dos parengimo šią nusistovėjusią 
tvarką ir Eltos žinių biuletenius,

! .f. • .a. • s'• r f- t- f r
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Clevelando Vyrų Oktetas sėkmingai koncertavęs Chicagoje Jaunimo Centre. Nuotraukoje iš kairės: 
V. Raulinaitis, E. Žiedonis, M. Aukštuolis, D. Staniškis, vadovas R. Babickas, P. Kudukis, G. Motiejū
nas, A. Gilys ir M, Motiejūnas. P. PetruČio nuotrauka

su nieku dėl to nesitaręs, žiau
riausiai "sudarkė". Atskiras te
legramas jis sujungė pagal turi
ni ir rūšį, išbraukė jo nuomone 
nereikalingas vietas, visur nu
braukė datas, iš Eltos paliko tik 
vieną raidę E, ją nukėlė | pabai
gą, o po kai kuriom smulkesnėm 
žinutėm nieko nepalikdamas.

Tik kitą dieną per bendrą re
dakcijos posėdi jis mums išaiš
kino savo reformą, siūlydamas ją 
(vesti rytinei ir dieninei laidai.

-- Argi galima toliau pakęsti 
tok| Įgrisusi ir nuobodų šabloną? 
Juk Eltos redaktoriai visai ne
moka savo žinių padoriai paruos
ti! - aiškino jis posėdyje. - Ži
nios turi būti logiškiau sujungtos, 
o ne išblaškytos ir dar pasikarto
jančios. Ir tas nuolatinis karto
jimas pradžioje Elta, Elta man 
vidurius suka. Ir kam prie kiek
vienos, net smulkiausios žinely- 
tės, vis kartotidatą?Juklaikraš
tis turi datą, ir aišku, kad visos 
tos dienos žinios turi tą pačią 
datą. Eltoje dirba ne žurnalistai, 
bet vertėjai ir autobusų kondukto 
riai. Jie telegramas tik pažodžiui 
išverčia.o kito supratimo ten ne
matyti. Mes gi ir esame redak
toriai tam, kad žinias žmoniškiau 
suredaguotume...

Kai po šių maištininko sugesti
jų posėdyje sutarėme tokią "žmo
niškesnę" reformą, tik žymiai 
saikingiau, pritaikinti rytinei ir 
dieninei laidai, iš Eltos pusės pa
sigirdo aliarmas ir protestai. 
Mat, mūsų Elta, būdama Užsie
nių reikalų ministerijos žinioje, 
laikė save kaip ir "valdžios or
ganu", buvo jautri dėl savo auto
riteto, ir tuometinis jos direk
torius V. Gustainis ėmė rūsčiai 
purkštauti ir mums net grasin
ti, kad jei ir toliau taip darky
sime jos kasdienines evangelijas, 
tai mum visai nutrauks biuletenių 
teikimą. Grasinimas mums nebū
tų buvęs labai baisus, nes tada 
jau turėjome kelis nuosavus tele
foninius korespondentus užsie
niuose, o ir patys arčiau pri
glaudę aus| prie radijo vargais 
negalais kur| laiką būtume galė

ję išsiversti Eltos "embargo" 
metu. Pagaliau, mes buvome 
tvarkingai užsimokantieji biule
tenio abonentai...

Bet toks valdžios oficiozo ka
ras su kita valdžios {staiga, ži
noma, nebuvo labai pavyzdingas 
dalykas. Leskaitis ir toliau iš 
principo "tebedarkė” Eltos ži
nias, kol vakarinė laida sustojo.

Bet dėl dieninės ir rytinės 
laidos mūsų bosai sutiko dary
ti paliaubas ir šiokias tokias 
nuolaidas Eltos garbei: jos pil
ną vardą prie žinių palikdavome, 
bet datą dažniausia braukdavome, 
žinias, savarankiškai jungdavo
me, trumpindavome, okaikadair 
perredaguodavome, nors Eltos 

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI Iki KIEKVIENO MENESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDU NI'O PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

/Ii/ &/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
• /2 /o DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI KEK( 

PENSIONIERIAMS.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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

valdžia ir toliau vis skųsdavosi 
dėl tokio jos prestižo" negerbi
mo.

Vėliau priprato, nes tuo Les
kaičio pavyzdžiu ėmė kiek sekti 
ir kiti dienraščiai, kuriem, ma
tyt, irgi buvo nusibodusi eltiškų 
formų gelžbetoninė rutina.

Dirvoje galite įsigyti ar 
užsisakyti šias naujai 

pasirodžiusias knygas:
Vytauto Alanto 9 Dramos Vei

kalai — 5 dol.
Pulgio Andriušio Purienos po 

vandeniu — 1.50 dol., kietais 
viršeliais 2 dol.

Prano Pauliukonio Tautos isto
rijos mokymas — 2 dol.

STASYS LESKAITIS-IVOŠIŠKIS

PAVASARIO ŠAUKLIAI
Spausdinta Ateityje 1943 m. kovo 3o d.

Knyvės, kitaip dar pempėmis vadinamos, jau išsiaugino naujus, 
blizgančius kuodus, vėl pasirišo juodus kaklaraiščius po snapais ir 
dabar, neseniai pagrjžusios, yra labai aistringos deivės Veneros 
garbintojos. Malonu yra pasižiūrėti (mokant gerai pasislėpt i), kai po
ra Įsimylėjusių knyvių grakščiu menuetu lankstosi viena kitai,bet vi
sai juokinga, kai medžių viršūnėje pamatai kovą atliekant tokius cho
reografinius "pas". Aplinkui dvelkiantis pavasario nerimas išvaro iš 
proto ir tą iškilmingąjį filosofą. Kovai dabar taisosi lizdus savo 
senuose gužtynuose, jau ima tenai nakvoti ir jų patelės veikiai padės 
pirmuosius kiaušinius.

Kitą šio meto idilę medžių viršūnėse sudaro paukštvanagių šei
ma. Įėjus | mišką dažnai galima išgirsti mandagų, švelnų patino 
švilpimą "kik, kik, kikl", kuriuo jis stengiasi prisilementi pate
lei. Plevendamas aukštai viršum lizdo, jis tiek švilpia, ligi patelė 
leidžiasi įprašoma, atsiliepia, ir tik tada jos vyras išdrįsta nutūpti 
šalia. Šiaip jis dažniausiai tupi vienas atokiau nuo lizdo; ir, žinoma, 
protingai daro, nes jo žmona už j| dukart didesnė ir jokios pagarbos 
savo ir Vaikų maitintojui niekad nejaučia, tad jo atveju mandagu
mas ir švelnumas yra tikros dorybės.

Baltmiškluose (prie Kauno, net ir Klebonišky) kiekvieną gamtos 
mylėtoją sutiks dabar ir kitas pavasarinės meilės garsas: karvelio 
keršulio — Lietuvos miškų trubadūro -- burkavimas. IŠsigyręs kaip 
tikras kromelninkas (vis tiek, ar prekybinis, ar politinis ar tikybinis), 
Iankstydamasis prisisukinėjęs patelės panosėje, jis triukšmingai 
plasnodamas sparnais iškyla Į orą ir ima ratais skrieti aplinkui ją, 
rodydamas visas savo skraidymo gudrybes; o kai pajunta, kad jo vy

riškas šaunumas išrinktajai širdį saldumu užtvindė, nusileidžia ant 
šakos, šonu slinkdamas prisistumia prie jos ir... sujungę snapus kaip 
kino premjerai, jiedu baigia savo vaidinimą ilgu, aistringu "happy 
end’u".

Ak! Mes, didieji meilužiai, kartais žaidžiame keistokus žaidi
mus...

Visa, kas pasakyta apie karveli keršu!), tinka ir antrajai mūsų 
karvelių rūšiai -- melsvajam uldukui, kuris Į Lietuvą pargrįžta 
net anksčiau už j|. Už keršulĮ uldukas yra daug mažesnis, savo mei
lę jis Skelbia ne burkavimu, bet ilgai nutęsiama, aistringa gaida 
"kaa, l<aa". Tačiau savo pavasarinį pamišimą jis rodo kiek tyliau ir, 
nors lygiai taip pat iki mirties būna ištikimas vyras ir pavyzdingas 
tėvas, savo santykių su žmona džentelmenams jis neturėtų būti pa
vyzdžiu. Tokius vyrus tironus, tur būt, tik vienos švelniosios uldu- 
kienės pakelti ir tegali.

Bet ulduko kukavimas yra vienas pačių tikriausiųjų paliepimų 
pavasario uždangai kilti.

♦♦♦
Keturkojai Lietuvos laukų gyventojai pavasario žyg| skelbia sa

votiškai, Visi mes esame girdėję apie morčiaus zuik|. Tuo barba
rizmu žmonės pašiepia pavasarlnĮ kiškiųkraustymąsi iš proto. Bet jų 
pamišusių vaidinimų beieškant labai verta paglūdinti laukais, visai 
nesekant laikrodžio rodyklių. Pavasarinės meilės tvaiko prisigėręs 
kiškis gali laigyti ratais, šėlti įvairiausiai ilgomis valandomis, vi
saip nekreipdamas dėmesio | tai, ar jo vaidinimą seka nors vienas 
žiūrovas ar ne. Kiškiai yra garsūs atsiskyrėliai, bet kovo mėnesj 
jie gaujojasi, vaiko vienas kitą, spardos ir įtūžę piktai tarp savęs 
kovoja. Dviejų kiškių patinų dvikova savo juokingumu yra retas vaiz
das. Jiedu pasikelia ant pasturgalinių kojų ir priešakinėmis ima 
vienas kitam skaldyti antausius, kaip tikri boksininkai ringe. Besi
pešdami jie šniokščia, kriuksi, straksi aplinkui vienas antrą, tyko 
progą pašokus sukirsti priešui žiaurų smūgj galingomis pasturgalinė 
mis kojomis; o kai vienam tos peštynės nusibosta ir jis bando pa
bėgti, jo priešas j| veja ir stengiasi iš užpakalio partrenkti krūti
nės smūgiu. Tuo tarpu koketuojančios patelės žaidžia savotišką ski
niuką: slapstosi nuo vyrų ir kartkartėmis pakėlusios galvą kviečia 

juos pas save, staugdamos lyg pelėdos. Tas garsas bene pats pirma
sis paskelbia pavasari ateinant.

šiltą kovo dieną lietuvis ūkininkas išleidžia savo aveles ( laukus 
tik ką išsikalusios žolelės paskabyti. Kartu su motinomis pirmą kart 
išeina su pasauliu susipažinti ir maži ėryčiai. Jų vaizdas miestiečiui 
patiks užvis labiausiai. Ėryčiai moka labai maloniai linksmintis, 
žaisti, straksėdami ant tvirtai ištemptų kojyčių ir baksnodami vienas 
kitą baltomis galvytėmis. Mėgiamiausias jų žaidimas yra "pilį 
ginti". Vienas ėrytis užsikarta ant kupsto, kurmiagubrio ar šiaip 
kalnesnės vietos ir laukia, kad jo draugai j| nuo jos nustumtų. Jam 
niekad ilgai laukti netenka, nes Įgimtas kovos instinktas jiems tuoj 
pakugžda, kad vienas jų tarpe ėmė disti. Dažnai ir sena avis neiš
kenčia neprisijungusi prie mažųjų Žaidimo, priėjusi prie tokio kupstą 
užvaldžiusio galiūno, jinai sudeda su juo galvą ir j| nustumia, bet, 
supratusi, kad visas jos priešas yra beveik mažesnis už jos galvą, 
ji šauna visu pasturgaliu 1 aukštybes, iš kur mums visi pamišimai 
ateina, sumekena ir bėga želmenų skabyti.

Kur yra lapių, ten žaidžiąs ėrytis lengvai gali virsti jos ruda- 
snapės pietumis. O geras maistas jai dabar labai reikalingas, nes 
ji jau susilaukė mažų besočių lapinaičių, mokančių žaisti dar šauniau 
net už pačius ėryčius. Kartą, tačiau, šituo pačiu metu, man, dar met
riniam vaikigaliui, teko pamatyti lapų visai nepaprastai elgiantis. 
Toji rudasnapė išlindo iš didelio žilvičių krūmo ir striktelėjo tiesiai 
| žaidžiančių ėriukų tarpą. Visos avys viena banga šniokštelėjo { 
šalį ir nustėrusiomis akimis ėmė sekti tą baisųjį gyvuli, o senoji 
motina išsikišo Į priekį ir bandė nuvyti j| trapios priešakinės kojos 
trepsėjimais... Bet ta pamišusioji lapė, užuot stvėrusi vieną tų švel
niųjų, šiltų išdykėlių, pritūpė, pavizgino uodegą, pašoko ir... besirai- 
tydama parudusioje žolėje ėmė taip su jais išdykauti, jog tie 
džiaugsmu nesitverdami spardėsi, Šokinėjo aplink ją kaip balti, gar
banoti vilnų kamuolėliai. Prisižaidusi, lapė bičiuliškai apuostė sa
vo šėlimo draugus, vikstelėjo ilgąja šluota ir apsigręžusi nusidavė 
i raistą...

Tad pavasarėjant gal visų gyvųjų smegenys kažkaip keistai 
susiplaka? Gal atėjus morčiui visi mes kaip zuikiai esame pamišę? 
Ar, saloniškiau tariant, -- fruehlingsmuede?
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Kai Petras Kubertavičius
išėjo i anapus STASYS SANTVARAS

Didelė paguoda, kad žmogus 
gali užsimiršti. Yra žaizdų, kurių 
ir du šimtai gyvenimo metų nega
lėtų pagydyti, bet užmarštin kar
tais būtina pasinerti. Jei taip sa
vęs valdyti nepajėgtum, tai metų 
laikai nebūtų tokie spalvingi ir 
gražūs, kaip nuolat jie mums at
rodo. Ruduo būtų kupinas liūde
sio, o žiema — priešmirtinė gy
venančio malda. Tačiau pavasa
ris yra ypačiai giliai Įsirėžęs Į 
žmogaus širdĮ. Ir, nors bičiulių 
gretos retėja, mes vis dar tiki
mės išgyvensią "tflkstantj ir vie
ną naktį"...

Aišku, šiurpas, lyg prisilieti
mas prie karšto metalo, kiek
vieną kartą supurto, kai išgirs
ti, kad vėl vienas ar kitas baigė 
išsemti gyvenimo versmę. 
Puikioji gvardija, šaunūs būriai 
moterų ir vyrų, kurie savo dva
sia plačiai spinduliavo nepr. Lie
tuvoj, tartum būtų susitarę, vie
nas po kito pradeda išeiti Į Ana
pus. Atseit, ir tu.glflpasžmogau, 
pasidairyk savo dienų ištekliuose 
ir netikėk, kad saulė tavo akyse 
spindės per amžius amžinuo
sius!...

Štai, atėjo skaudi žinia, kad 
okupuotoj Lietuvoj mirė aktorius 
Petras Kubertavičius (1897-1964) 
teatre trumpai vadintas Kubertu. 
Tokią 
damas 
mūsų

"O, 
išauštant, o, tu negirdėsi girių 
gegelių kukuojant; užžels tavo 
takeliai žolynėliais, užries dobi
lėliais; o, aš nesusieisiu nei ant 
jokių atlaidėlių, nei ant jokių jo- 
markėlių"...

Akt. Petras Kubertavičius buvo 
širdies žmogus, bet daugiau savy 
užsidariusi ir kenčianti siela. 
Ypačiai artimas jo bičiulis buvo 
poetas Petras Vaičiūnas. Gal dėl 
to, kad abu jie net šypsenom sun
kiai bepajėgdavo nublokšti skaus
mą nuo savo veidų. Reikėdavo ne
kasdieniškų aplinkybių ir ypačiai 
artimų žmonių, kad Petras Ku
bertavičius Įsisiūbuotų ir pasi- 

_ nertų užsimiršiman ar linksmy
bėm Tačiau, nepaisant tokio san
tūraus, sutramdyto ir uždaro bū
do, jo bičiulystė buvo didelė, kaip 
jo vaidyba. Kam pavyko su juo 
susiartinti ir jo pasitikėjimą lai
mėti — tas turėjo nepalaužiamą 
ir ištikimą draugą. Petras tikrai 
mokėjo daug ką suprasti, daug ką 
pateisinti ir atleisti...

Man pavyko iš arti pažinti du 
Petrus Kubertavičius. Vienas 
buvo tasai tylus, mažai kalbantis 
ir nuošalumoj besilaikantis,o ki
tas' -- šnekus, mielas, atverian
tis širdĮ ir neniekinąs užustalės 
artimų bičiulių tarpe. Abu tie Ku- 
bertavičiai buvo Įdomūs, spalvin
gi ir turiningi -- gyvi ir natū
ralūs žmonės, o ne kokie puiky
bės plunksnom apsirengę povai.

Kai Petras tylėdavo, jausdavai, 
kad jis turi rimtą priežastĮ tokiai 
laikysenai, o kai jis šviesdavo, 
tai šviesdavo tikru ir nemeluotu 
džiaugsmu. Kiek aš jĮ pažinau -- 
nelengvas buvo Petro Kuberta
vičiaus gyvenimas, todėl gal nėra 
ko dyvytis, kad jo sielą atspin
dėjo tokie kontrastai...

KurĮ laiką aš gana dažnai lan
kiausi Petro namuose, ant ra'nkų 
nešiojau .jo dukrą Dalią ir jo sū
nų, kurio vardo jau nebeatsime-

kio masto aktorius teatro salėj 
turėjo draugų ir priešų. Va, šie 
pastarieji vis stengdavosi kurioj 
nors vietoj prie Petro prikibtu 
Pvz., jis turėjo dailaus tembro 
ir galingą balsą, jo lietuvių kal
bos tartis buvo išieškota ir gry
na, o, žiūrėk, jau ir girdi gegu
žę kukuojant:

— Kam tas Kubertavičius taip 
skaudžiai taria tuos"rrr"!... Pa
aiškinimas, berods, nereikalin
gas liet, kalba iki šiol yra iš

valandą, sunkiai beatgau- 
žadą, tegali prabilti tik 

liaudies raudų žodžiais: 
tu nematysi pavasarėlio

Petras Kubertavičius 1959 metais

Velionis Petras Kubertavičius tarp Lietuvos valstybės teatro aktorių nepriklausomybės laikais. 
Sėdi iš kairės: P. Vosyliūtė, J. Venclauskaitė, T. Liaugaudaitė, G, Jakavičifltė, E. Žalinkevičiaitė, J. 
Oškinaitė, N. Jarašiūnaitė, A. Vainiūnaitė, E. Grikevičiūtė, A. Leimanaitė. Stovi pirmoj eilėj: B. Dau
guvietis, V. Fedotas-Sipavičius, K. Juršys, S. Merčaitis, J. Siparis, A. Oleka-Žilinskas, J. Petraus
kas, V. Dineika. Antroj eilėj: A. Kupstas, St. Pilka, V. Tamaliūnas, St. Petraitis, A. Mackevičius, P. 
Kondratavičius, H, Kačinskas, P. KUBERTAVIČIUS ir M. Chadaravičius.

kurių statymui buvo sugaišta dau
giau laiko, P. Kubertavičiaus vaid - 
menys buvo itin gyvi ir reljefin
gi. Jis vaidino komedijoje, pje
sėj, dramoj ir tragedijoj. Nebuvo 
mūsų dramos teatre nei vieno 
režisieriaus, kuris nebūtų Petro 
vaidybiniu talentu pasikliovęs. 
Atėjęs su J. Vaičkum Į Nepr. 
Lietuvos teatrą, vėliau jis dirbo 
su režisieriais K. Glinskiu, B.

.Dauguviečiu, Ant. Sutkum, A.Ole
ka-Žilinsku ir M. Čechovu. Visi 
tie laikotarpiai yra. paženklinti 
vienu ar kitu akt. Petro Kuber
tavičiaus meniniu laimėjimu.

Rašydamas Petro biografiją 
Liet. Enciklopedijai, apie jo vaidy
bos skalę taip šnekėjau: "Valst. 
dramos teatre Kubertavičiui bu
vo patikimi sunkūs ir sudėtingi 
vaidmenys. Jis Makbetas ir Ka
ralius Lyras, jis Edipas ir did, 
Lietuvos kunigaikštis, jis kunigas 
ir mokyklos direktorius, jis pa
triotas, ūkininkas, dailininkas ir 
eilinis miesčionis, riteris, elge
ta ir ministras, kai kada dvasios 
turčius, o kai kada skurdžius". 
Nors tai yra neišsamus velionio 
darbų apibūdinimas, tačiau gal 
jis Jveda mus nors Į prieangi 
tos vaidmenų galerijos, kurią su-

rė spektaklĮ, kuris Kaune buvo 
vaidinamas 52 kartus išparduo
tame teatre! Žvejų, kaip vaidi
nimo, ateidavo žiūrėti vokiečiai, 
kurie liet, kalbos visai nesuprato. 
Aš pats nei premjeros, nei dar 
kelių spektaklių nedrĮsau žiūrėti 
iš salės — lindėdavau už akso
minės užuolaidos prožektorių lo
žėj, vis galvodamas, kad Žvejai 
ir antrą sykĮ gali nugriūti. Vėliau 
savo nuoširdaus dėkingumo Pet
rui parodžiau, bet berods, niekad 
antrąjį Žvejų režisierių neatsi
prašiau už kvailą ir beprasmį ne
pasitikėjimą. Jeigu jis gali girdė
ti, tegu nors dabar išgirsta tuos 
du žodžius — mea culpa...

Petras kubertavičius visa siela 
buvo aktorius. Režisūros darbo 
imdavosi tiktada, kai neišvengia
mai tokia našta būdavo ant jo pe
čių užkraunama. Netekę Fausto 
Kiršos, beveik vienbalsiai visi 
prabilom — tai buvo Poetas. Ne-

tekę Petro Kubertavičiaus, turė
tumėm panašiai prašnekti — tai 
buvo Aktorius, savo visą gyveni
mą paaukojęs profesiniam liet, 
dramos teatrui. Istorijoj jis bus 
gyvas, kaip to teatro pradininkas 
ir pirmaeilis vaidila.

Man tikrai buvo sunku ŠĮ nekro
logą rašyti. Raudos žodžiai ke
linta diena tebeskamba ausyse: 
"O, aš nesusieisiu nei ant jokių 
atlaidėlių, nei ant jokių jomarkė- 
llų"... Petrai, argi tikrai jau nie
kad mes ir nesusieisim?...

Skausmo valandą Alė ir aš jun
giame nuoširdžiausią užuojautą 
Daliai Kubertavičiūtei - Mauru- 
kienei ir jos šeimai. Petrui tegu 
būna lengva jo giliai mylėtos tė
vynės žemė, o likusiems giedri 
ir gaivinanti gyvenimo saulė. Bū
na žaizdų, kurių ir du šimtai gy
venimo metų negalėtų pagydyti, 
bet užsimiršiman kartais būtina 
pasinerti...

nu. Štai, ir dabar, kai rašau apie 
Petrą Kubertavičių, regiu ne tik 
jĮ, bet ir jo dukrą Dalią, kuriai 
nuo jos mažens dienų tebenešioju 
savy pastovų gerą jausmą. Ak, vi
sa Kubertavičių šeima, tai juk ir 
mano gyvenimo nemenka dalis!...

Teatras --pastogė, kurioje ku
ria ir atnašauja aktorius. Bet ir 
aktorius yra žmogus. Žmogus be 
atvangos keičiąs savo pavidalą. 
Kaip daugumoj teatrų, ir mūsų 
Valst. Dramos Teatre nedaug bu
vo aktorių, kurie būtų buvę taip 
sunkiai apkrauti darbu, kaip Pet
ras Kūbertavičius. Jo vaidybinių 
darbų apimtis buvo labai didelė, 
jo talento skalė ypačiai plati, jo 
vidus, kaip neišsemiamas šalti
nis. Nūdien, iš tolo j Petro Ku- 
bertavičiaus darbus žiūrėdami, 
gal neturėtumėm stebėtis, kad to-

Kaip New Yorko estų choras

P. Kubertavičius Daubos rolėje "Tuščiose pastangose".

KARALIŲ

Petras Kubertavičius savo kūrinių parodoje 1958 m.

laikiusi gryną priebalsĮ "r",ir 
Kubertavičius žinojo, kad tai yra 
vienas pačių gražiausių priebal
sių mūsų kalboj. O kabinėjosi 
dažniausia tie, kurie patys turė
jo apirusią ir spragotą liet, kal
bos tartĮ.

Šioj vietoj aš prisiminiau pas
kaitą apie italų tenorą, ypač didį 
aktorių, Aurelijoną Pertilę. Jis 
nebuvo italų eksportinis daini
ninkas. Berods, apie 20 metų 
Pertilė pastoviai dainavo Milano 
teatre Scala ir Romos karališka
jame operos teatre. Milano Sca- 
los nedidelėj aikštėj, kur būda
vo itin didelis judėjimas, stovė
jo Leonardas da Vinci, apsuptas 
savo mokiniij. Mussolinis pasta
tydino Milane naują universite
tą, pavadino jĮ studijų miestu, 
suprojektavo ten ir Monos Lizos 
autoriaus didelę aikštę. Aišku, 
ton aikštėn buvo perkeltas Leo
nardo ir jo mokinių paminklas. O 
tada žmonės ir pradėjo šnekė
ti:

— Matot, nusibodo Leonardui 
Pertilė, tai Į užmiestį pabėgo!...

Petras Kubertavičius labai 
daug vaidino, tai visai supran
tama, kad ir jis kėlė tokių šne
kų, kaip Pertilė...

Akt. P. Kubertavičiaus sukur
tų vaidmenų galerija yra didžiai 
turtinga, reikėtų prieiti prie tie
sioginių šaltinių, kad galėtum Jo 
sukurtus vaidmenis išvardinti. 
Nors jis buvo perkrautas darbu — 
visi Jo vaidinti personažai buvo 
ryškūs ir išgyventi. Veikaluose,

kūrė akt. P. Kubertavičius.
Bičiulių atsiskyrimo akivaiz

doj gal nieko nepapiktinsiu, jei 
šia liūdna proga papasakosiu 
pluoštelĮ išgyvenimų, kurie ma
ne tampriai surišo su Petru Ku. 
bertavičium. 1926 m. pradžioj 
pirmą kartą Valst. Dramos Te
atre buvo statomi mano Žvejai. 
Petras vaidino Vytautą GerulĮ, 
herojinĮ jauno žvejo vaidmenĮ, 
kurĮ andai aš pats svajojau vai
dinti. Žinoma, kad Kubertavičius 
ėmėsi to vaidmens, tai buvo mano 
laimėjimas. Bet rež. B. Dau
guvietis Žvejus statė moderniš
kai -- kubinėse dekoracijose ir 
su kamerinės muzikos orkestru 
užsceny. Veikalas neskambėjo, 
net ir geri aktoriai nepajėgė jo 
perkelti per rampą Į teatro salę. 
Skaudi buvo mano nedalia, bet 
nuo to Žvejų statymo aš laimėjau 
du gerus draugus -- rež. B. Dau- 
guvietĮ ir Petrą Kubertavičių- 
Abu jie mane ramino, guodė ir vis 
kalbėjo, kad Žvejų pergalės diena 
ateisianti. Mano gyvenimas kaž 
kur nuvingiavo, tačiau abu prie- 
teliai tebebuvo ištikimi. Ir, štai, 
1942 m. Petras Kubertavičius 
ėmėsi antrą kartą Žvejus statyti. 
Veikalą gerokai perdirbau, bet, 
vieną kartą taip skaudžiai nagus 
nudegęs, gyvenau nepasitikėjime 
ir baimėj. Kabinėjausi prie Pet
ro, erzinau jĮ darbe, o jis su ne
paprastu kantrumudirbosavodar- 
bą. Aktorių, dekoracijų, apšvieti
mo, scenos padargų ir efektų, o 
ypačiai savo ryžto dėka jis sukfl-

Estų išeivija, kurios didesnioji 
dalis yra susispietusi Švedijoje, 
turi, kad ir ne taip gausią, bet 
gyvą ir puikiai organizuotą savo 
bendruomenę Amerikoje. Apie ją 
mažai ką žinome, nes kalbų skir
tumas neleidžia sekti nei jų spau
dos, nei jų literatūrinių laimėji
mų. Žinome tik tiek, kad ir jie 
turi savo centrinę organizaciją, 
su kuria bendradarbiauja mūsų 
ALT (kartu su latviais).

Estų tvirčiausias organizaci
nis vienetas yra NewYorke, kuk
liai pasivadinęs -- estų kultūros 
draugija. O toji draugija apima 
teatrą, moterų klubus, jaunimo 
sekciją, tautinių šokių grupę, stu
dentų sąjungą, mišrų chorą, moks
lininkų klubą, sporto klubus, 
skautus ir skautes. Žodžiu, po tuo 
vardu — visa bendruomeninė 
veikla.

Estų teatras nėra vien tik to 
vardo nešiotojas, bet gyvai vei
kia važinėdamas po visas estų 
kolonijas. Kitas teatrinis viene
tas dar veikia Toronte.

Studentų sąjunga, šalia būtinos 
veiklos barų, vietoje repre
zentuojant estų studentiją, yra 
dar suorganizavęs stipendijų fon
dą, kuriuo naudojasi studentai es
tų kalbos ir literatūros studijoms 
vykstant Į Helsinkio (Suomijoje) 
universitetą, kur veikia estų kal
bos katedra.

Estų mokslininkai kas metai 
išleidžia anglų kalba knygą apie 
estų mokslo ir jų mokslininkų 
atsiektus laimėjimus ir išsiun
tinėja ją po viso pasaulio biblio
tekas.

Aktyvus estų muzikos centras, 
kuris rūpinasi savo meninių pa
jėgų koncertais ne tik JAV, bet 
organizuoja jų pasirodymus po 
visas laisvojo pasaulio valstybes. 
Muzikos centras rūpinasi estų 
muzikos kūrinių išleidimu ir po
puliarinimu ne tik savųjų tarpe, 
bet ir plokštelėmis platesnei rin
kai.

šalia aktyviai besireiškiančių 
menininkų, gyvi ir veiklūs lite
ratai, kurie naudojasi savo veiks
nių skiriamomis premijomis, ypa
tingą dėmesį kreipiant jaunimo 
literatūrai ir dramai. Estų lite
ratūrinis lobis išeivijoje yra ne
paprastai našus ir jo palaikymui 
skiriamas visų organizacijų, vi
sų estų dėmesys.

O kaip gi estų choras pateko 
Tallino televizijoj? Atsitiko taip.

kad New Yorko estų vyrų choras 
buvo išvykęs gastrolėms po Skan
dinavijos valstybes. Iš ten buvo 
nusikėlęs ir šalia savo tėvynės, 
netolimoj Suomijoj. Ten teko kon
certuoti ir televizijos programo
je. Kadangi Helsinkio televizijos 
transliacijas pagauna ir Tallino 
klausytojai, koks, buvo žmonių 
nustebimas, pamačius visą eilę 
pažĮstamų veidų! Daugelis cho
ro dalyvių, sugrįžus Amerikon, 
gavo visą eilę laiškų iš giminių 
ir pažĮstamų, kupinų džiaugsmo 
ir nustebimo po tokio netikėto 
"pasimatymo".

Neteko tiksliau patirti, kaip es
tai sugeba taip gražiai sugyventi, 
judėti ir veikti. Gal todėl, kad 
jų mažiau, tai ir našta lengves
nė. O gal todėl, kad jie nėra ap
sunkinę savo uždavinių prašmat
niais ir pretenzingais vardais. 
Jie gyvena darbu, ne obalsiais, 
gyvena savosios kultūros ugdy
mu, ne kalbomis apie ją, gyvena 
ne praeities laurais, bet rūpes
tingai sėja naują sėklą ir ugdo 
naujuosius daigus..

Tai tiek šiam kartui -- apie 
estų kultūros draugiją New Yor
ke. j. mšk.

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

ATITAISYMAS

Straipsny "Radybos pakelėj Į 
WaterburĮ" (žr. Dirva Nr. 24, 
1964 m) Įsibrovė klaida, reika
linga atitaisymo. Atpsausdinta: 
"Filmo technikiniu pagaminimu 
rūpinasi P. Jasiukonis, jau virš 
200 dolerių sumetęs Į tą krep- 
St°.

Turi būti: "Filmo technikiniu 
pagaminimu rūpinasi P. Jasiu
konis, jau virš 2000 dolerių su
metęs Į tą krepšj".

Be to, Alg, Žemaitaitis, šio
mis dienomis lankydamasis Bos
tone, patikslino, kad Yale univ. 
džazo kvarteto dalyvių tarpe p. 
Rud nėra, yra Mr. Brown. Va
dinasi, jis savo pavardę išvertė 
Į liet, kalbą, pasivadindamas Ru
džiu. Kaip regim, kartais mūsų 
gyvenime ir smagių dalykų yra 
gausu!

St. Santvaras
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Dail. K. Žoromskio pasirodymas Clevelande
Žoromskis yra dailininkas, nu

taręs pasirodyti abstraktiniame 
mene savim pasitikinčiu ir užtik
rintu šepečio mostu, kartu pa- 
rodąs didelį sugebėjimą pritai
kyti spalvas drobėje {tikinančiu 
būdu, tat, mano manymu, jis yra 
be jokių abejojimų labai užgirti- 
nas už jo lankstumą.

Tai dailininkas, turįs nepap
rastą potencionalą, kartą radęs 
savąjj stilių. įsivaizduoju, lygiai 
kaip ir tie, su kuriais parodos 
atidarymo metu teko išsikalbėti, 
kad kaž kaip jautėsi per didelis 
krypčių pasirinkimas, ir nors 
tai negresia vaizduotės stokai, 
sakyčiau, paveikslai part'io.kad 
jis labai gabiai Įtikina kiekviena
me išbandytame stiliuje

Girdėjau sakant, kad Žon ms- 
kis tik labai neseniai pakr/po Į

abstraktą, kad jis dar ieškojimų 
kelyje, kas vra užgirtina irjie- 
rai, bet tikiuos, kad jis neužtęs 
to ieškojimo tik tam, kad pama
čius, jog reikia save išreikšti są
žiningai, kad ir prieš penkis me
tus pakrypus Į abstraktą.

Girdėjau, kad Žoromskis labai 
aukštai vertinamas lietuvių daili
ninkų tarpe lyginant j{ su Galdi
ku, Murinu, Rimša ir kt. Šalia 
visos eilės parodų, jis yra pasi
rodęs ir žinomas Museo Natio
nal de Arte Moderno, Madride, 
Biblioteca National, Bogota; The 
Pennsylvania Academy of Fine 
Arts, Philadelphia; The Chicago 
Art Institute, taip patNewYorke, 
National Academy and Riverside 
Museum. Visa tai Įrodo dailinin-' 
ko sugebėjimus.

Norėčiau savo kukliu žodžiu in

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ 1’iGŪROS IŠMIERAS, 
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• FORMALŪS RI BAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj
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terpretuoti keletą paveikslų, kaip 
jie man atrodo, keliais atvejais 
neigiamai, daugumoje teigiamai. 
Ta proga noriu būti teisingai su
prastas, būtent, kad nesistengiu 
Įrodinėti, jei man paveikslas ne
patinka, kad jau būtinai jis ir blo
gas. Jei ką sakau, tai dar nėra 
galutinas sprendimas, nes aš Į 
paveikslą žvelgiu dailininko po
žiūriu ir nebūtinai tuo požiūriu, 
kuriuo žvelgtų publika. Norėčiau 
būti labiau kritišku.

Turiu savo griežtą pažiūrą Į 
"grynai" juodos spalvos naudo
jimą. Nesu nusistatęs prieš tą 
spalvą, jei ji ką nors duoda kū
riniui, pvz., iškiliausiame pa
veiksle visoj parodoj, pavadin
tame "Sujudę vandenys". Manau, 
kad tai puikus paveikslas, nes juo- 
da panaudota gilumos paryškini
mui, kaip šešėliui iškeliančiam 
judesio sensaciją baltuose brūkš
niuose, sugestijonuojančiuose 
vandens taškymąsi. Tai pavei
kiąs paveikslas.

Esu tvirtai Įsitikinęs, kad Žo
romskis privalėtų ir kituose kū
riniuose eiti tuo keliu. Paveiksle 
nesijaučia pašalinių Įtakų ir jis 
rodo nepaprastą jėgą, kurios 
stinga kituose paveiksluose.

Kalbėsiu apie tris jų: Reflek
sai, Šv. Pranciškus Afrikoje ir 
Dienoje. Tai juodi paveikslai, ku
riems stinga emocijos, naudojant 
vien tik juodą spalvą. Gdl mane 
tai sukrečia todėl, kad esu spal
vų mėgėjas ir mane erzina spal
vų stoka. Nors ir minimumas, 
panaudotas vidury paveikslo, su
teiktų visai kitų jausmų. Tačiau 
turiu duoti kreditų tiems paveiks - 
lams už tai, kad jie originalūs 
ir be jokių Įtakų. Manyčiau, kad 
juodą, sumaišius su giliai viole
tine ir mėlyna, atimtų tą tamsu
mą ir suteiktų daugiau gilumos. 
Tikrai gaila.

Mano antruoju pasirinktu pa
veikslu yra Ryjanti banga, turin
tis tiek vitališkumo savo judesy, 
kad yra tikras pojūtis, vertas iš
gyventi Į jĮ žiūrint. Kartu jis yra 
labai pasisekęs spalvų perkirti- 
muose, suteikiančiuose judesio 
variacijas ir formas. Tai pui
kus paveikslas ne vien dėl tech

ninių pastangų, kas gali atrody
ti daugeliui nepriimtina, bet dėl 
jo emocitfių kvalifikacijų jis tik
rai didingas. Jis priklauso akci
jos mokyklai ir mano manymu, 
stovi dar gal ir aukščiau.

Toliau Įsidėmėtinos Bonkos už 
tekstūrinę kokybę, lygiai kaip ir 
Bonkų Ansamblis, Pastaraja
me kiek stinga spalvingumo. Pui
ki tekstūra.

Pasiteiravus, kurie yra Žo
romskio paskutiniausieji darbai 
ir paaiškėjus, kad tai Susitiki
mas, 10 įsakymų ir Pražydo lyg 
gėlės, turiu pasakyti, kad jaučia
mas aiškus grjžimas Į spalvas, 
kas yra puiku, bet kartu atrodo, 
lyg jau nebe Žoromskio kūryba. 
Nepasakysiu, kad jausčiausi lai
mingu tokiu sugrĮžimu", nes 
ryški stoka sielos. Tai dekoraty
vinė klasė, kuri gal ir gali būti 
priimtina (tikrumoje jaučiamas 
posūkis tąja kryptim), bet aš nie
kuomet nebūčiau linkęs tąja kryp 
tim sukti, nes jaučiuos galĮs dau
giau suteikti už "simbolizmą".

Reikia manyti, kad Žoromskis 
tikrai randasi ieškojimų kelyje, 
todėl tenka galvoti, kad trys mi
nėtieji paveikslai yra -- "klai
da". Tuo esu tvirtai Įsitikinęs, 
tačiau tikiuos kad Žoromskis ne
supyks ant manęs už tokią galvo
seną, Tai tik mano asmeniškas 
Įspūdis ir nesu linkęs niekam 
diktuoti. Jei gi Žoromskis jau
čiasi galĮs eiti tuo keliu, gerai. 
Bet teks ne vieną paveikslą su- 
sukurti, kad Įsitikinus emocinių 
savybių stoka.

Pražydo lyg gėlė paveikslas 
sukėlė nerimo dėl raudonos spal
vos naudojimo vienam tikslui.

Nemėgstu Paplfldymio dėl da
žų kokybės, atseit, paveikslo ap
imtis reikalauja daugiau dėme
sio, ypatingai priekinėje span- 
coje.

Nenorėčiau užtęsti savo apžval
gos paliekant tolimesni paveikslų 
nagrinėjimą žiūrovams.

Tikiuos, kad Žoromskis pri
ims šias pastabas kaippakursty- 
mą tolimesniems ieškojimams 
ir kilimui, kaip ir priderėtų iš
kiliam menininkui.

Baigdamas džiaugiuos turėjęs 
galimybę paanalizuoti Žoroms
kio kūrinius ir tikiuos turėsiu 
progos ateityje tuo pačiu vėl pa
sitarnauti.

Anthony J. Vaikšnoras

DIRVOS NOVELES KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

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

temą, turinĮ ir pobūdĮ patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 

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

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

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

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

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

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

JURY KOMISUA 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

LIETUVIŲ DIENOS KOMITETAS 
POSĖDŽIAVO

LIETUVIŠKA KNYGA YRA 
GERIAUSIA DOVANA

Dirvos administracija mielai patarnauja tiems mūsų 
tautiečiams, kuriems knygą neparanku įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

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

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

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

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

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

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. 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.

lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja 
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip 
dovaną.

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

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

LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI;

Vasario 29 d. posėdžiavo Lie
tuvių Dienai ruošti komitetas. 
Dalyvavo 31 komiteto narys. Iš
klausytas pirm. J.J. Stuko pra
nešimas. Meninės programos rei
kalais platų pranešimą padarė 
Kazys Vasiliauskas. Leidinių 
reikalu -- Vyt, Vaitiekūnas. Pa
aiškėjo, kad New Yorko Lietuvių 
Prekybos rūmų leidyklos ruošia
mas spaudai mugės metu platin
ti leidinys, apie kurĮ komitetas 
nieko nežinojo ir dėl to yra su
sirūpinęs. Finansų reikalu pra
nešimą padarė adv. Šlepetys. Ko> 
mitetas yra susirūpinęs, kad lai
ku surinkti reikalingas lėšas. Ale
na Kulber pranešė ženklelių ir 
dailininkų parodos reikalais. Alg. 
Budreckis padarė platų praneši
mą apie jaunimo talką Liet. Die
nos darbe. Jau yra netoli šimto 
jaunuolių, o bus reikalinga 120. 
Nakvynių ir priėmimo reikalais 
kalbėjo V. Butkys.

Sudaryta revizijos komisija iš 
JAV LB New Yorko Apygardos 
revizijos komisijos.

Komiteto iždininkas Antanas 
šetikas pateikė savo raportą, ku
riame matyti iki šiol padarytos 
išlaidos ir gautos pajamos. Paja
mų turėta 5,339.72 dol. Išlaidų 
1,879.33 dol. Kurie dar nėra savo

auka prisidėję, gali tai padaryti 
siųsdami iždininkui: Mr. Anta
nas šetikas, 84rll 101 Street, Rich 
mond Hill, 18^New York.

A.S. Trečiokas 
Spaudos-Inform. kom, narys

PADĖKA

Neringos ir Pilėnų Tuntų Skau
čių ir Skautų Tėvų Komitetai nuo. 
širdžiai dėkoja A. Glodeniui už 
paaukotus miltus ir leidimą ne
mokamai pasinaudoti Baltic ke
pyklos patalpomis, indais ir kros
nimi, darant patiekalus Kaziuko 
mugės pietums.

PADĖKA

Clevelando Pilėnų skautų tun
tas nuoširdžiai dėkoja "Baltic" 
krautuvės savininkui St. Astraus
kui už leidimą pasinaudoti krau
tuvės vitrina, ruošiant parodė
lę skautų tradicinėje savaitėje.

Skautų Tėvų ir Rėmėjų komi
tetui: J. Pažemiui, A. Karso- 
kui, A. Puškoriūtei, L. Nagevi- 
čienei ir A. Staškevičienei, "Bal
tic" kepyklos sav. A. Glodeniui, 
A. Stempužienei, A. Navickienei, 
V. Pliodžinskui ir J. Dobrovols- 
kui už tiesioginę paramą Pilėnų 
Tuntui Kaziuko mugėje.

Tfintininkas

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-Fidelitv 
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., Marųuette 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.

Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomas po......... . $7.50
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS...........................  $12.00
M. Krupavičius, LIETUVIŠkOJI IŠEIVIJA ................................. $2.00
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA THROUGH THE AGES......... ........ $3.50
ART COLLETCION (liet, dailininkų kūrinių albumas) ............... $0.00
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS .......................... $3.00
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS................................. $2.00
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT..............  $5.00
V. NAGIUS-NAGEVIČIUS........................................ .-......... $6.00
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ ...................................... $1.80
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI..... $5.00
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ......................   $5.00
Bronys Raila, IŠ PASKENDUSIO PASAULIO.....................  $5.00
V. Alantas, VANAGAITIS.....................  $2.00
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYSTKELIUOSE..... .................   $3.00
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE ... $1.50 
P. Andriušio ir VI. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLES PRIE

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

ROMANAI. NOVELĖS. POEZIJA;
LAISVES KOVŲ DAINOS.....................................................  $5<00
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO..........................$5.00
Sally Salminen, KATRYNA............................................................. $5.00
Juozas Krūminas, ŠEŠTASISMEDIS............................   $3.00'
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės ..................... $1.50
F. Neveravičius, BLAŠKOMOS LIEPSNOS 2 tomai po............... $2.00
V. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės............................... $3,50
V. Ramonas, CROSSES (angliškai)................. ............................. . $4.00
St. Santvaras, AUKOS TAURĖ, poezija........................  $2.50
A. Škėma, BALTA DROBULĖ........................................................ $1.50
Alė Rūta, BROLIAI ...............   $1.50

• Kaziuko mugėje riestainių užteko visiems... Nuotraukoje prie 
riestainių: Karalis, Slabokienė ir Juodikienė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

MfOUR FEELING ABOUT^ 
YOUR CAR

Pride of possession is a factor, būt your 
plan of financing can add to your pleasure. 
That’s where we come in!
One of our 75 offices is near you!

Užsakymus siųsti šiuo adresu;
DIRVA, 6907 Superior Avė.. 

Cleveland. Ohio, 11103,
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Čiurlionio Ansamblio metinis

KONCERTAS
Sekmadienį, kovo 15 d. 5 vai. p.p.

CLEVELANDO MUZIKOS INSTITUTO PUOŠNIOJE SALĖJE. 11021 EAST Blvd.
VIENAS BLOKAS I PIETUS NUO ČIURLIONIO ANSAMBLIO NAMŲ

PROGRAMOJE: Čiurlionio Ansamblio mišrus, vyrų ir moterų choras su solistais A. Stempužiene ir V. Verikaičiu
VISOS VIETOS REZERVUOTOS. PRAŠOME BILIETUS ĮSIGYTI IŠ ANKSTO PAS G. MOTIEJŪNĄ Telef. 486-0881

F
’ CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

GRAŽŪS ATSILIEPIMAI APIE

ANDRIŲ KUPREVIČIŲ

ORGANIZACUŲ DĖMESIUI
Tautybių Centras jau ruošiasi 

pasirodymui, kuris Įvyks rugpiū- 
čio 29 d. Ragina ir paskiras 
tautybių grupes, o lietuvius per 
birutininkes. Jau du metus atsto
vavusios gana gerai, jaučiame 
pareigą pasiruošti ir šiems me
tams tinkamai.

Mums reikalinga iš visos lie
tuvių kolonijos organizacijų ir 
pavienių asmenų talka.

Maloniai kviečiame visų pakrai
pų organizacijų, ar mažesnių vie
netų atstovus į trumpą pasita
rimą, kuris įvyks kovo 8 d. tuoj 
po sumos, šv. Jurgio parapijos 
salėje. Už atsilankymą iš anksto 
dėkoja

Birutininkių valdyba

The Plain Dealer skemadienio 
laidoje (kovo mėn. 1 d.) tilpo pa
vėluota muzikos kritiko Herbert 
Elwell recenzija, kurioje aprašo
mas vasario 18 d. Cleveland Mu- 
sic School Settlement salėje Įvy
kęs pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus koncertas;

Amerikiečių spaudoje susi
laukti palankių žodžių iš žodžiais 
šykščių kritikų nėra lengva. Bet 
kai jau jų susilaukiama, galima 
patikėti, kad jų žodžiai plaukia iš 
profesinės patirties, ne iš simpa
tijų ar baimės nusižengti ir su
silaukti užsirūstinimo.

H. Elwell, paaiškindamas, kad 
dėl nenumatytų kliūčių kiek už
truko recenzijos pasirodymas, 
čia pat pabrėžia, kad koncertas 
buvęs vienu iškiliausių for- 
tepiono meno pasirodymų, girdė
tų Clevelande.

Programą sudarė Debussy 
preliudai ir Mussorgskio "Pa

veikslai parodoje" sukurti spe
cialiai pianinui. Tai ambicingas 
pasiryžimas, bet gerai tikęs šio 
jautraus muziko specialiai intu
icijai.

Prisimenu didžiųjų Debussy 
"specialistų" kaip Walter Geise- 
king, George Copeland ir kitų 
interpretacijas. Kuprevičiaus 
Debussy vertas geriausiųjų pri
lyginimui.

Jam pilnai pavyko išvengti spal 
vų susiliejimo, kurį kai kurie pia
nistai klaidingai vadina impre
sionizmu. Jis išryškino Debussy, 
parodydamas jį tokiu, koks iš tik
rųjų yra: formų meisteris su 
plačiausiu ir subtyliausiu suge
bėjimu išryškinti galimą spalvin
gumą. Jis buvo kartu garsų ar
chitektūros meistru, lygiai kaip 
tų garsų menininku.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS 
Clevelande 

maloniai kviečia praleisti liuoslaikį stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsų lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

* DAIL. K. Ž.OROMSKIO paro
dos uždarymas įvyks sekmadienį 
kovo mėn. 8 d. 7 v. v.

šeštadienį ir sekmadienį pa
rodą galima lankyti visą dieną.

Paroda vyksta Čiurlionio An
samblio namuose, 10908 Magno- 
lia DR.

Parodos reikalais informaci
jas galima gauti paskambinus 
tel. IV 1-690 arba KE 1-2190.

Clevelando skautininkių stalas Kaziuko mugėje. Nuotraukoje iš kairės: Palūnienė. Slabokienė, Juodi
kienė, Mockuvienė ir Švarcienė.

* J. SALASEVlClENĖ, ALRK 
Moterų Sąjungos Ohio valstijai 
direktorė, atsiuntė sveikinimus 
iš Floridos naujos parapijos są
junginėms.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

* ŠĮ SEKMADIENI — kovo 8 d, 
tuoj po 10 vai. pamaldų iki 3 vai. 
visi lietuviai nuoširdžiai kviečia
mi pietauti Naujos parapijos val
gykloje. Už neaukštą kainą tikrai 
galėsite sočiai pavalgyti. Daly
vaudami pietuose Įsijungsite Į va
jų parapijos salės scenos uždan
gai Įsigyti.

♦ LIETUVIŲ MOTERŲ KLU
BAS (Lithuanian Women’s Club) 
savo sekant} eilinį susirinkimą 
turės kovo 10d.,antradienį,8vai. 
vak. Posėdis įvyks jo šeimininkės 
Mrs. Albert Macy namuose, 1396 
Sheffield Rd.

♦ NAUJOS PARAPIJOS berniu
kų choras energingai ruošiasi 
Verbų sekmadieniui. Jie dalyvaus 
iškilmingoje procesijoje ir gie
dos naujas giesmes.

♦ O. IVAŠKIENĖ išvyko keletai 
savaičių poilsiui Į Floridą.

♦ ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
36 Kuopa kovo 8 d. 3 vai. p.p. 
Naujos parapijos valgykloje ruo
šia kortų lošimą. Kviečiame da
lyvauti. Pelnas scenos uždangai 
Įsigyti.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & ,William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

* SAVANORIŠKAS PASITIKRI
NIMAS nuo vėžio ligų parodė, kad 
iš 165.000 Cuyahoga apskrities 
pasitikrinusių moterų 200 turėjo 
dar nesunkiai pagydomą uterinos 
vėžį.

The American Cancer Society 
visu intensyvumu vykdo tolia u agi
taciją už pasitikrinimą ir tuo pa
čiu naudingą kovą su šia besi
plečiančia liga.

Nemokami patikrinimai vyks 
iki'balandžio 15 d.

• Geras vienos šeimos na
mas arti Noble Rd. ir Eu
clid Avė. 4 miegamieji: 3 
ant 2-ro aukšto ir vienas 
ant 3-čio. Gazo pečius. 2 
automobilių garažas. Tik 
$13.900. ■

ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estate 

1535 Ilayden Avė.
Įstaiga — MU 1-6100; 
namai — KE 1-1080

(30)

PUIKI PROGA

Artinasi Prisikėlimo Šventė — šv. Velykos! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO

SAVO ŠEIMAI. DRAUGAMS. PAŽĮSTAMIEMS!
Dovanokite

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė. 
Lit.uanistinės Vysk. M. Valančiaus mokyklos. 

Cleveland. Ohio. kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės.

Keturiolika grynai lietuviškų melodijų! 
Užsakymus kartu su moncy orderiu ar čekiu 

siųskite:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS 
19700 Rentvood Avenue 

Euclid, Ohio 44119

Kaina: Stereo $4.95 — Mono $3.95
Clevelande plokšteles galima įsigyti DIRVOJE ir 

spaudos kioske — pas p. V. Rociūną.

Clevelando skautų vadovai Jokūbaitis, Jonaitienė ir Butkienė ati
daro Kaziuko mugę. V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelando jaunųjų skaučių stalas Kaziuko mugėje,
J, Garlos nuotrauka

Clevelando Pilėnų tunto skautų stalas Kaziuko mugėje.
V. Pliodžinsko nuotrauka



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

atsilan- mano.

* LIETUVOS MINISTERIS 
PRANCŪZIJOJE S. Lozoraitis ir 
ponia, Lietuvos nepriklausomy
bės Šventės proga, suruošė Pa
ryžiuje priėmimą, Į kurį
kė Prancūzijos Užsienių Reikalų 
Ministerijos atstovai, mums drau 
gingų kraštų diplomatai, prancū
zų politikai, žurnalistai, rašyto
jai, mokslininkai, Pavergtųjų 
Tautų delegacija, Pasiuntinybės 
Paryžiuje, lietuvių kolonijos na
riai ir Amerikos lietuviai, einą 
mokslus Paryžiuje.

♦ PIANISTAS ANDRIUS KUP- 
REVlClUS kovo 8 d. Monrealy
je dalyvaus laikraščio Nepriklau
somos Lietuvos ruošiamame 
koncerte, o kovo 15 d. Toronte 
patieks rečitali mirusio VLIK pir
mininko dr. A. Trimako prisimi
nimui ruošiamoje akademijoje.

♦ LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS FONDO valdybos posėdis 
jvyko vasario 28dieną, vicepirm. 
Jurgio Kiaunės rezidencijoj, Ja - 
maica, New York. Tai buvo pas
kutinis šios valdybos posėdis, ku
riame dalyvavo Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos atstovas 
Bronius Bieliukas ir LNF Tary
bos narys, pirmasis LNF pir
mininkas Antanas Senikas.

Buvo svarstyta tolimesnis LNF 
lėšų telkimas ir jų naudojimo 
tikslai. Be fondo valdybos posė
dyje padarytų pranešimų ir ap
tartų reikalų, LNT vardu žod{ 
tarė B. Bieliukas. t

LNF Tarybos narių (direkto
rių) susirinkimas {vyks kovo 22 
dieną, kurio dienotvarkėje nu
matoma LNF Valdybos dviejų me
tų veiklos pranešimai, naujos val
dybos rinkimai ir tolimesnės 
LNF veiklos gairių nustatymas.

Dabartinę LNF valdybą suda
ro: pirm. Emilija Čekienė, vi
cepirmininkai Pranas Narvydas, 
Jurgis Kiaunė ir Brutenis Vel
tas, sekret. Aleksandras Daunys 
ir ižd. Liudas Tamošaitis.

* STASYS JOKŪBAITIS iš Ka
nados, kandidatuoja j SLA Pil
domosios Tarybos vicepreziden
to pareigas. Jis yra aktyvus ne 
tik SLA, bet ir kitų organizaci
jų eilėse.

Pittsburghe Įvykęs SLA Sei
mas savo laiku atitinkamai pakei

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Pirmininkui

DR. ANTANU! TRIMAKUI 

mirus, gilią užuojautą, jo žmonai, 

Jadvygai, sūnums Kontautui 

ir Gediminui, reiškia

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba

Brangiam idėjos draugui ir garbės nariui

DR. JULIUI KAUPUI

mirus, jo žmoną DALIĄ, sūnų ALGĮ ir dukrą

JŪRATĘ, giliai užjaučia .ir kartu liūdi,

Santaros-Šviesos Federacija

Tauriam lietuviui VLIK’o Pirmi

ninkui

A. A.

DR. ANTANUI TRIMAKUI 

mirus, jo šeimai, giminėms ir artimie

siems gilią užuojautą reiškia

Chicagos Lietuvių Taryba

VLIKo’ Pirmininkui, nuoširdžiam ir dideliam 
kovotojui už Lietuvos laisvę, rezoliucijų žygio rė
mėjui

A. A.
D R. ANTANUI T RI M A K U I 

staiga mirus, liūdinčią žmoną, sūnus ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia

Rezoliucijoms Remti Komitetas '

tė organizacijos konstituciją, lei
džiant ir Kanados SLA nariams 
kandidatuoti 1 Pildomąją Tarybą.

Kanados lietuviai, SLA nariai, 
kad jų atstovui pritiktų

atstovauti jų reikalus centriniuo 
se organuose.

* LAIŠKŲ LIETUVIAMS kon
kursas, tema "KokJ aš noriuma- 
tyti kunigą", visuomenėje sukė
lė dideli susidomėjimą. Buvogau 
ta net 30 rašinių iš {vairių pasau
lio vietovių, daugiausia iš JAV.

šiuo metu konkurso jury komi
sija skaito rašinius. Komisiją 
sudaro: pirm. dr. St. Budrys, 
sekret. N. Užubalienė, nariai A. 
Skrupskelienė, kun. A. Stašys 
ir dr. A. Liulevičius. Premijos 
bus {teiktos kovo 15 d. 4 vai. p.p. 
Jaunimo Centre Chicagoje.

NEW YORK

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke kviečia atsilankyti į 
tradicinj pavasario balių, 
ruošiamą balandžio mėn. 4 
d. (šeštadienį), 8 vai. vak., 
International Hotel patal
pose (prie J. F. Kennedy 
aerodromo, N. Y.).

Pakvietimus iš anksto galima 
įsigyti ar užsisakyti kreipiantis 
■pas D. Sirusaitę: 85-59 88th St.„ 
Woodhaven, N. Y., tel. III 1-8724 
ar pas J. Mauruką: 84-23 116th 
St., Richmond Hill, N. Y., tel. 
VI 6-5447.

Esant ribotam vietų skai
čiui, pakvietimų prie įėjimo 
svečiai negalės įsigyti.

Užsakymai priimami iki 
kovo 25 d.

♦ LITERATŪROS VAKARI 
New Yorke kovo mėn. 15 d. ren
gia Ateitininkai Sendraugiai. Va
karas (vyksta 4 vai. p.p. Apreiš
kimo parapijos salėje. Programo
je dalyvauja: rašytojai K. Grigai- 
tytė - Graudienė, Audronė Bal
čiūnienė, A. Šešplaukis - Tyruo- 
lis, S. Zobarskas, L. Žitkevi
čius, V. Volertas. Dramos ak
toriai: I. Veblaitienė, V. Valiu
kas ir A. Žemaitaitis deklamuos 
Donelaiti, F. Kiršą ir kitus kū-

ALT S-gos Cicero skyriaus susirinkime J. Vasaitis skaitė turi
ningą paskaitą apie prezidento A. Smetonos vidurio kelio politiką. 
Nuotraukoje skyriaus valdyba: ižd. Jonas Cinkus, sekr. Juozas Šu- 
laitis ir pirm. Jonas Vasaitis. V.A. Račkausko nuotrauka

rinius. Savo teisybę skelbti at
važiuoja New Yorke seniai girdė - 
tas akt. ir rašyt. A. Gustaitis. 
New Yorko plačioji lietuvių vi
suomenė nuoširdžiai prašoma 
dalyvauti. Pakvietimai gaunami 
prie (ėjimo.

♦ VASARIO' 16 GIMNAZIJAI 
paremti rengiamoje madų pa
rodoje New Yorkebalandžio mėn. 
12 d. savo pasiūtus drabužius de
monstruos I. Alksninienė.B. Lio- 
gienė, L. Redikaitė, M. Raugie- 
nė, G. Uselytė, I. Veitienė, B. 
Zabulienė, J. Žiliūtė. Be kasdie
ninių drabužių bus demonstruo
jama ir vestuvinės suknelės. Lau
kiama daugiau modelių. Visi mo
deliai registruojasi pas J. Vytu- 
vienę telef. VI 6-2980.

CHICAGO
* PED. LITUANISTIKOS IN

STITUTO stipendijų fondui "Ra
movės" Chicagos skyrius, pasky
rė 80 dol. Šiokiomis visuomeninių 
sambūrių ar pavienių asmenų 
skiriamomis stipendijomis apmo
kamas mokslo mokestis ŠĮ Ins
titutą lankantiems studentams. 
Tokios stipendijos yra reikšmin
ga moralinė ir medžiaginė pa
rama ne tik jas gaunantiems sun
kiau beisverčiantiems studen
tams, bet ir paties Instituto iš
silaikymui. Stipendijas priima 
Instituto iždininkas dr. J. Kubi
lius, SJ, 5620 S. Claremont Avė. 
Chicago, Illinois.

* SUKAKTUVINIS KRISTIJONO 
DONELAIČIO VAKARAS, kur( 
ruošia Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas, (vyks gegužės 9 
d. Jaunimo Centre, Šios šven
tės programą sudaro: 1. Donelai
čio "Žiemos rūpesčių" sceninis 
pastatymas, 2. Donelaičio rank
raščių bei raštų paroda ir 3. Su
kaktuvinis leidinys su visomis Do
nelaičio pasakėčiomis. Šventės 
programą atliks Instituto studen
tai, lektorių, vaidybos ir muzikos 
talkininkų padedami. Visų sričių 
pasiruošimo darbai jau eina pilna 
sparta.

* KUN. ALFONSASGRAUSLYS, 
žymus pamokslininkas, populia
rus straipsniais žurnale "Laiškai 
Lietuviams" kovom. 19-22dieno
mis tėvų Jėzuitų koplyčioje pra
ves vyresniųjų giedrininkių ren
giamas rekolekcijas moterims. 
Konferencijų pradžia 7:30 v. vak. 
Chicagos lietuvės moterys kvie
čiamos gausiai dalyvauti. .

REKOLEKCIJŲ MOTERIMS 
TVARKARAŠTIS

Kovo m. 19 d. 7:30 vai. vak. 
konferencija ir palaiminimas.

Kovo m. 20 d. 7:30 vaL vak. 
konferencija ir palaiminimas.

Kovo m. 21 d. 7:30 vai. vak. 
konferencija, palaiminimas ir 
išpažinčių klausymas.

Kovo m. 22 d. — Verbų sek- 
mad. 10 vai, ryte šv. mišios ir 
komunija.

Tuoj po pamaldų Jaunimo Cent-

BALTI/VIORE

PREZ. SMETONOS 
MINĖJIMAS

Prezidento Antano Smetonos 
mirties 20-čio minėjimas (vyks 
kovo 14 d. 7 vai. vakare Lietuvių 
svetainėje.

Minėjimui sudaryta rimta ir 
turininga programa. Iškilmingo
je dalyje numatoma Nepriklauso
mos Lietuvos atstovo Washingto- 
ne trumpa kalba.

Pagrindiniu pranešėju pa
kviestas iš New Yorko prof. Dr. 
B. Nemickas. Vokiečių okupa
cijos metu 1944-45 m. buvo 
VLIK vicepirmininku ir genera
liniu sekretorium. Pirmos bol
ševikinės okupacijos metu kalin
tas Tauragėje ir Kaune, šiame 
krašte aktyviai veikia tautinės 
minties organizacijose. Studija
vo ekonominius ir politinius moks - 
lūs Hamburgo ir Berlyno univer
sitetuose.

Meninę programą atliks Phi- 
ladelphios Lietuvių Tautinis an
samblis. Šis kaimyninis dainos ir 

re pusryčiai rekolekcijų daly
vėms.

Rekolekcijas praves kun. Al
fonsas Grauslys tėvų Jėzuitų ko
plyčioje. Rekolekcijas rengia vy
resniosios giedrininkės. Lietu
vės moterys nuoširdžiai kviečia
mos šiuo dvasiniu patarnavimu 
pasinaudoti.

Chicago, MarųueUe Parke, 
parduodama 

likerio krautuvė kartu su 
taverna. Biznis su namu, 5 
kamb. butas gale namo. Tas 
pats savininkas 25 metai. 
Nepraleiskite progos įsigyti 
šj sėkmingą ir gerai įgyven
tą biznį. 2441 W. 69th St., 
Chicago, III.

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2143 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

BOSTON

• Valentinos Kojelienės, 
koloratūrinio soprano, kon
certas įvyks š. m. kovo 
mėn. 22 d., 3 vai. 30 min. 
p. p., Bostono .Jordan Hali 
koncertinėje salėje.

Koncertą ruošia žinoma 
amerikiečių 'koncertų agen
tūra. Didžiųjų Amerikos 
laikraščių muzikos kritikai, 
aukštai įvertino mūsų dai
nininkės talentą. Bostono 
lietuviams bus puiki proga 
pasiklausyti įdomaus, ta
lentingos dainininkės kon
certo. Dalį programos su
darys lietuvių kompozitorių 
kūriniai.

♦ RELIGINIS KONCERTAS 
(vyks kovo 22 d. 2 vai. Cambrid - 
ge, Mass., Lieuvių Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. Programą 
atliks Parapijos Choras ir so
listai Stasė Daugėlienė, Jurgis 
Lisauskas ir Harris Poor. Vy
tenis Vasyliūnas pagros solo 
vargonais. Koncertas užtruks 
vieną valandą.

AUKOS DIRVAI

A. Trečiokas, Orange......... 1.00
S. Jurgelevičius, Dorchester 1.00
P. Druseikis, Rochester......1.00
A. Ciplys, E. Chicago....... . 2.00
T. Janukėnas, So.Boston.......4.00
W. Matulaitis, Cleveland ....4.00 
Dr. S. Paulauskis,

Greenview.................. 2.00
Ad. Šimkus, Chicago............5.00
A. Garmus, Cleveland......... 2.00
Dr. T. Palionis, Madison ... 4.00 
S. Rydelienė, Cleveland......1.00
J. Gumbelevičius,

Hazelwood.................. 4.00
J. Kazickas, Cleveland......... 2.00
V. Ramūnas, Philadelphia...4.00 
J. Vilutis, Chicago................4.00
č. Žilionis, Chicago............. 4.00
V. Graužinis, Chicago...........4.00
A. Matuzas, Chicago............. 3.00
J. Preibys, Detroit................3.00
Dr. J. Maurukas, Elyria 5.00 
V. Matulevičius, Weston 4.00

muzikos meno vienetas baltimorie- 
čiams pažįstamas ir kiekvieno 
atsilankymo metu vis naujas. Ypa
tingai šiame koncerte jo progra
ma bus nefprastinė, nes šiais 
metais rengiasi dalyvauti Lie
tuvių Dienos dainų šventėje New 
Yorke. Bus atliekamos dainos 
choro ir solistų.

Baltimorės ir Washingtono lie
tuviai, dalyvaudami ruošiamame 
minėjime atliks du gerus dar
bus: 1) prisimins garbingo as
mens darbus lietuvių tautai,2) 
parems finansiniai kaimyninio 
dainos ir muzikos meno vienetą 
jam vykstant Į Lietuvių Dieną 
New Yorke.

šis minėjimas labai tinka ga
vėnios nuotaikoms.

Jėjimas asmeniui 2 doL, stu
dentams ir moksleiviams nemo
kamas. (mk)

E. CHICAGO

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MIRTIES 
MINĖJIMAS

Š.m. kovo mėn 8 d. East 
Chicagos lietuvių organizacijų 
komitetas rengia Prezidento An
tano Smetonos 20 metų mirties 
minėjimą. Minėjimo programa: 

10:30 vai. šv. Mišios už A. A. 
Prezidento vėlę. Tuo pačiu lai
ku, Clevelande, ant Prezidento 
Antano Smetonos kapo padeda
mas vainikas, kur( East Chica
gos lietuvių organizacijų vardu 
padės geras Prezidento draugas 
K.S. Karpius.

5 vai. vak. šv. Pranciškaus pa
rapijos salėje Įvyks Minėjimas - 
Akademija.

Programoje:
a) Paskaita — prof. dr. Puzi

nas,
b) Alice Stephens moterų ok

tetas,
c) aktorė Irena Nivinskaitė - 

Jonynienė,
d) solistė Natalija Aukštuolie- 

nė ir
e) vietos lietuvių parapijos 

choras.
Minėjimui rengti komitetas 

kviečia lietuvių visuomenę gau
siu dalyvavimu pagerbti Lietu
vos pirmąjį prezidentą.

Krepšininkų 
pasiruošimai 
Australijon

* JUOZAS BAČIŪNAS, PLB 
pirmininkas, prieš pradėdamas 
atostogas Floridoje, lankėsiChi
cagoje ir čia gyvai domėjosi krep. 
šinio išvykos organizaciniais 
darbais. J. Bačiūnas, jei sąly
gos leis, tikisi drauge su mūsų 
krepšininkais šią vasarą lanky
tis Australijoje.

* FASK PIRMININKAS Jaunu
tis Nasvytis ir Kanados lietuvių 
sporto apygardos įgaliotinis Ka
zys Baronas lankėsi Chicagoje ir 
čia posėdžiavo su krepšinio iš
vykos Į Australiją organizacinio 
komiteto nariais, aptardami 
išvykos finansinius bei techninius 
reikalus.

* KREPŠINIO IŠVYKOS ORGA
NIZACINIS KOMITETAS išdirbo 
planus finansiniam vajui pravesti 
kad (galinus mūsų krepšinio rink
tinę vykti gastrolėms Į Australi
ją. Planus paruošė ir tuos rei
kalus tvarkys org. komiteto na
riai Karolis Drunga ir Bronius 
Nainys.

* SIAURĖS AMERIKOS lietuvių 
krepšinio išvykai paremti aukas 
prašoma siusti arba Įteikti šiais 
adresais: Z. Dailldka (JAV Liet. 
B-nės centro valdybos iždi
ninkas), 5921 S. Fairfield, Chi
cago, III. 60629; K. Dočkus (JAV 
Liet. B-nės Chicagos apygardos 
iždininkas), 1901 S. 49th Ct. Ci
cero, III. 60650; V. Grėbliūnas 
(išvykos org. komiteto iždinin
kas), 6941 S, Washtenaw, Chi
cago, III. 60629. Išvykos paja
mas ir išlaidas tikrins JAV Lie 
tuvių Bendruomenės centro valdy 
bos revizijos komisija ir apys
kaita, užbaigus išvyką, bus pa
skelbta spaudoje.

* AUSTRALUOS COCA-COLA 
firmos atstovai susirišo su te
nykšte lietuvių sportine vadovybe 
pasiūlydami nemokamai rek
lamuoti š. Amerikos lietuvių 
krepšininkų gastroles Australijo
je. Šiam tikslui ruošiami spe
cialūs plakatai, kuriais bus ap
kabinėtos visos minimos firmos 
gaminių išvežlojimo mašinos.

ŠALFASS Inform. K-ja
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