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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'MAŽIEMS’ KARAMS 
ĮSILIEPSNOJANT c

NE TIK PIETRYČIŲ AZIJA, BET IR DIDELĖ 
DALIS AFRIKOS YRA KARO STOVYJE,KURIO 
TIKSLAS IR PRIEMONĖS YRA SUNKIAI VA- 
RIEČIŲ SUPRANTAMI, BET KURIAIS LABAI 
SUMANIAI NAUDOJASI KOMUNISTAI.

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

Labai būdingas mūšy laikams 
atsitikimas įvyko neseniai Kon
ge. Ten vienas laukinis paleido 
strėlę į Jungtinių Tautų helikop
terį ir tas buvo... priverstas nu
sileisti. Strėlė prakirtusi alyvos 
vamzdelį. Visame pasaulyje vyks
ta kažkas panašaus. Tuo metu, 
kai didieji galiūnai JAV ir Sovie
tų Sąjunga, kurie praktiškai galė
tų sunaikinti kiekvieną pasaulio 
kraštą, laikosi,vaizdžiai tariant, 
susiėmę už rankų, daugelyje pa
saulio vietų įsiliepsnoja maži ka
rai (brushfire wars), kur daž
nai tokia menka ir primityvi 
priemonė, kaip strėlė, nulemia 
krašto likimą.

Kariaujama ne tik Vietname, 
kur dabar komunistai paskelbė 7 
dienų paliaubas Naujiems Me
tams atšvęsti, Borneo, kur In
donezijos prezidentas sutiko su
daryti paliaubas su naujai įsistei
gusia Malajų respubliką, tačiau 
iki šiol nesutiko atšaukti savo par
tizanų, eilėje Afrikos respublikų 
net ir pačioje Europoje — Kipro 
saloje.

Kipre Graikija ir Turkija sa
vo tautiečiams patiekė tiek gink
lų, kad tie gali visai rimtai su
sikauti. Turint galvoje abiejų 
kraštų istoriją (po pirmojo pa
saulinio karo Turkija išvarė per 
1,5 milijonų graikų, o iš Graiki
jos išvyko per 300.000 turkų), 
atrodo kad vienintėlis sprendi
mas būtų tą salą padalinti Į dvi

dalis, nes sunku numatyti kokią 
galimybę, kad abi tautos galėtų 
sugyventi taikiai vienoje vietoje. 
Dar neseniai Kipre buvo 106mies
teliai, kur turkai ir graikai gyve
no kartu, tačiau atsiradus gink
lams prasidėjo kivirčai. Šiandien 
tėra vos 23 miesteliai (ar grei
čiau dideli kaimai), kur turkai ir 
graikai dar gyvena kartu. Tur
kai dabar telkiasi pačioje viršu
tinėje - šiaurinėje salos dalyje 
graikai pietinėje. Abi tautybes 
skirianti linija eina ir per sos
tinę Nicosia. Jei kraštas taip ir 
būtų padalintas, jis vistiek dar 
kurį laiką liktųtrintiestaškutarp 
abiejų valstybių.

Rytinėje Afrikoje karo veiks
mai vyksta tarp Etiopijos (Abi
sinijos) ir naujos, trijų metų se
numo, valstybės Somalijos. Tas 
kraštas yra nedidelis, turi vos 
2 milijonus gyventojų, kurių dau
guma dar tebėra klajokliai, trau
kią su savo kupranugarių, avių 
ir ožkų bandomis ten, kur ge
resnės ganyklos. Taip jie dažnai 
peržengia kaimynų sienas. Iš pri
gimties būdami labaikaringi,ara
bų kilmės somalai reikalauja sau 
teritorijų iš Abisinijos ir Keny- 
os. Už tat Abisinijos imperato
rius net asmeniškai važiavo JWa- 
shingtoną prašyti prezidento 
Kennedy neparduoti ginklų So
mali jai. Toji tačiau gavo ginklų
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Lietuvos Diplomatijos Seto 
S. Lozoraičio žodis 

Vasario 16-tos proga
Prieš daugelį metų, minint Vasario 16 dienos sukaktį 

nepriklausomybės laikais, Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona kalbėjo apie mūsų tautos darbą bei kovą, ku
rių dėka 1918 metais buvo atstatyta Lietuvos valstybė. Paly
gindamas laisvosios Lietuvos gyvenimą su nelaisvės laikų są
lygomis, jis pasakė: "šiandien Lietuvos atsikėl(^o šventė. 
Verta pasidžiaugti ir sužadinti savo sieloje visa, kas joje ge
riausia. Nebevaržoma tikėjimo laisvė. Gimtoji kalba tapo vals
tybinė kalba. Žemė dalinama ne svetimiesiems, ne atėjūnams, 
o savo krašto žmonėms artojams. Visa tatai rados galima, 
kai Lietuva tapo nepriklausoma valstybė".

Iš to gėrio, kuris buvo apibūdintas šiais ilgamečio Lietu
vos Prezidento ir didžiojo patrioto žodžiais ir kuriuo naudo
josi laisva lietuvių tauta, nebeliko nieko, kai Lietuvą užpuolė 
sovietai ir sunaikino jos nepriklausomybę. Ūkininkai ne tik 
nustojo būti savo žemės savininkais ir šeimininkais, bet yra 
smurtu priversti dirbti kolchozuose, kurie visuotine laisvojo 
pasaulio nuomone, sudaro komunistinės baudžiavos formą. 
Lietuvių gimtąją kalbą sovietai toleruoja tiek ir tol, kol ji 
jiems reikalinga kaip priemonė komunizmui skiepyti. Tikėji
mo laisvė sunaikinta kaip ir kiekviena kita pagrindinė žmo
gaus bei tautos teisė. Taigi, ir šių metų Nepriklausomybės 
šventę minėdami, mes esame apimti gilaus liūdesio, kad mū
sų tautai yra daroma šitokia milžiniška neužtarnauta neteisy
bė.

Bet greta liūdesio ir pasibiaurėjimo dėl Sovietų Sąjungos 
primesto Lietuvai jungo tebūnie gyva mūsų sieloje tai, kas jo
je geriausia: prisirišimas prie laisvės idėjos. Jis buvo suža
dintas nepriklausomo gyvenimo laikais, kurie mums parodė, 
kaip daug gali nuveikti maža, bet didžiųjų tautinės bei valsty
binės nepriklausomybės dėsnių įkvėpta tauta. Tas prisiriši
mas, vieną kartą sužadintas, negali užgesti. Ir juo daugiau 
jis priešo niekinamas, persekiojamas, slopinamas, juo giliau 
jis įsišaknyja žmonių širdyse. Jis buvo lemiamas veiksnys vi
sai praeitojo ir dabartinio šimtmečio žmonijos istorijos eigai ir 
tos eigos sovietai nesulaikys ir nepakeis. Toks yra Dievo ir 
žmonių įstatymas. Tikėti, kad jis bus įvykdytas ateity, saugo
ti savo širdy įsitikinimą, kad Lietuvos teisė Į laisvės ir nepri
klausomybės atstatymą -šventa,.o sovietų okupacija Lietuvoje 
yra sunkus nusikaltimas tiek mūsų tautos, tiek žmonijos at
žvilgiu, — tai yra vienintelė realistinė moralinė ir politinė 
laikysena.

Taip galvojo ir elgėsi prancūzai, belgai, olandai laisvaja
me pasaulyje, kada jų kraštai buvo priešo teriojami. Taip pat 
galvojame mes dabar, mūsų kraštui esant priešo priespaudoje.

Reikšdamas šitas mintis, aš širdingai sveikinu lietuvius 
ir lietuves Nepriklausomybės šventės proga.
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JAV nepripažįsta Lietuvos 
prijungimo prie Sovietijos

Prezidentas reiškia simpatijų teisė
toms Lietuvos žmonių aspiracijoms

Amerikos Lietuvių Taryba ir šiemet kreipėsi į JAV Pre
zidentą ir Valstybės Sekretorių prašydama, kad Vasario 16 
dienos proga paskelbtų pareiškimą Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu.

Šiomis dienomis Prezidento asistentas Kenneth O'Donnel 
atsakė šitokiu raštu:

"Lietuvių Tautinės dienos proga Valstybės Sekre
torius vėl pasiųs sveikinimo raštą Lietuvos Charge 
d’Affairs.

Aš taip pat šia proga noriu Prezidento ir Amerikos 
Vyriausybės vardu pareikšti simpatiją teisėtoms Lie
tuvos žmonių aspiracijoms ir užtikrinti mūsų seną nu
sistatymą nepripažinti Sovietų Rusijos prievartos Lie
tuvos aneksija".

Šiemet Lietuvos Nerpiklausomybės minėjimas Kongrese 
įvyks Vasario 17 d. Senate minėjimą praves senatorius Thomas 
Dodd iš Connecticut, gi Atstovų Rūmuose — kongresmanas Da- 
niel J. Flood.

Kun. J. Matutis, lietuvių parapijos klebonas New Haven, 
Conn. vasario 17 d. senato posėdi pradės malda už Lietuvą.

Kun. Edvardas Abromaitis, Šv. Kryžiaus parapijos kle- 
blonas, Chicago, III. maldą už Lietuvą atkalbės pradedant po
sėdį Atstovų Rūmuose.

ŽINIOS IŠ VISO

__  PASAULIO __
* KUBA, ATRODO, BUS IŠ

KRITUSI iš "nelsipareigojusių"

valstybių tarpo. Vadovaujančios 
"neutraliųjų" valstybių grupei 
Jugosla vija, Indija ir Egiptas pla
nuoja naują konferenciją šį rude
nį. Kuba, kurią praeitoje konfe
rencijoje atstovavo jos "preziden 
tas" O, Dorticos, šį kartą liko

- Ei, gražuole, eikš pas mus!...

Waterburio lietuviai sugalvojo originalų būdą pasauliui priminti 
Lietuvos okupaciją ir aspiraciją būti laisva, pastatant milžiniškas 
iškabas prie didžiųjųConnecticuto valstijos kelių. Nuotraukoje Water- 
burio miesto žymesnieji politikos ir visuomenės veikėjai prie vienos 
tokios iškabos, pritaria skelbiamai idėjai. Stovi iš kairės: II Pas. Ka
ro veteranas, sužeistas kautynėse ir apdovanotas aukšto laipsnio or
dinais, adv. Joseph Smolskis, Respublikonų Partijos pirmininkas Do- 
menic Castelano, žymus demokratas V/aterburio miesto burmistras 
Joseph McNellis, ALT VVaterburio skyriaus pirm. Adolfas Čiampėir 
Waterburio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas dr. Petras Vileišis. 
VVaterburio lietuviai Lietuvos Nepriklausomybės šventę ruošiasi iš
kilmingai paminėti vasario 16 d. 3 vai. p.p. Šv. Juozapo salėje.

Laiškas iš Paryžiaus

APIE BIG CHARLIE, TREČIĄJĮ
PASAULĮ IR LIETUVA 121

ALGIRDAS J. GREIMAS
Gal mano žvilgnis ir neobjekty

vus, gal ir perdaugoptimistiškas. 
Tačiau faktas, kad Kennedy labai

nepakviesta. Gi Tito, kuris vėl 
žada būti tos konferencijos šei
mininku, pakvietė -- Braziliją, 
Meksiką, Chilę ir Boliviją.

* GUANTANAMO, JAV KARI
NĖ BAZĖ Kuboje siekiama pada
ryti save išlaikančiu grynai ka
riniu avangardu. Visi karių šei
mų nariai, žmonos ir vaikai, pa
laipsniui bus išvežami. Karinės 
tarnybos laikas bazėje sutrum
pinamas iš 2 iki 1 metų.

gerai suprato, jog Prancūzijos 
svoris pasaulyje, tai ne jos 50 
milijonų gyventojų, ne kelios nu
triušusios atominės bombos, o 
milžiniškas per kelis amžius su
krautas žmogaus pagarbos ir 
laisvės kapitalas, kuris, gudriai 
politiškai panaudotas, gali arba 
daug pakenkti Amerikai, arba 
daug padėti Laisvajam Pasauliui. 
("Kiekvienas laisvas žmogus turi 
dvi tėvynes: savąją ir Prancū
ziją".) Jis buvo pasiryžęs labai 
brangiai mokėti už šią Prancū
zijos pagalbą, su sąlyga, kad ji 
nekenktų Amerikai. Reikia, mat, 
suprasti tokį dalyką: drąsa gar
siai pasakyti ne! Amerikai, pa
sijuokti iš Amerikos politiškai 
apsimoka. Kaip toje pasakoje: 
jeigu viena iš pelių išdrįstų už
kabinti varpelį katinui ant kaklo! 
Nereikia užmiršti, kad tokio var
pelio garsas -- de Gaulle spau
dos konferencija — nuaidi per 
visą pasaulį,kad žmonės visur — 
Vokietijoje ar Belgijoje, Afri
koje, Azijoje ar Pietų Ameriko
je -- sau kartoja: va, štai de 
Gaulle išdrįso pasakyti garsiai 
tai, ką mes visi tyliai galvojame.

Gal tai ir nemalonus dalykas, 
bet Valstybės Departamento eks
pertai jį gerai žino: Jungtinių 
Amerikos Valstybių paskutinių
jų 20 metų rezultatai, šalia la
bai žymių pozityviųjų, turi ir ne
gatyviųjų pusių. Iš pavydo ne
turtingo stipram, silpno stipres
niam, dėl Amerikos diplomatų 
nepatyrimo vesti didelę, pasau
linę politiką, dėl Amerikos pi
liečių nesugebėjimo suprasti ki
tų tautų galvoseną, ir dėl dau
gelio kitokių priežasčių -- Ame
rikos prestižas pasaulyje -- Čia

(Nukelta Į 2 psl.)
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Apie Big Charlie, Trečiąjį Pasauli ir Lietuvą...
(Atkelta iš 1 psl.) 

nekalbu apie Europą -- yra "toks 
koks jis yra", kaip sakytų de 
Gaulle: jos bijoma, iš jos nori
ma iščiulpti galimai daugiau do
lerių, bet jinai nemėgstama.

Jau seniai, dar Stalino laikais, 
teko pasikviesti pas mus pora 
čekų profesorių, turistų Egipte, 
širdims atsivėrus, ir sako vie
nas iš jų: kaip danguje, taip ir 
ant žemės. Mes turime rusus, 
o jūs — amerikonus. Papasako
siu dar vieną istoriją, kurios 
pagrindinis personažas, pulki
ninkas Aydemir, sėdi šiuo metu 
pasmerktųjų celėj,laukdamas su
šaudymo. Tad jam mano istorija 
jau nebegali pakenkti. Jisai, mat, 
norėjo nuversti Turkijos lega
lią valdžią ir jos vietoje įvesti 
"tvirtą" režimą. — Prieš keletą 
metų gaunu netikėtai pakvietimą 
aplankyti Turkijos Karo Mokyk
lą (turkiškąją West-Point), ku
rios viršininku tada kaip tik ir 
buvo pulk. Aydemir. Atsiranda
me mes su Prancūzijos kultū
riniu patarėju viršininko kabi
nete. Pavaišinęs kava, jis mums 
štai ir išpasakoja reikalą. Ame
rikos kariški atstovai pareikala
vę, kad Karo Mokykloje būtų pa
naikintas prancūzų kalbos dėsty
mas, pakeičiant ją visiems pri
valoma anglų kalba. Turkams 
nesutikus, amerikiečiai atsiim- 
sią visas kalbų mokymo techni
nes priemones, kuriomis mokyk
la naudojasi. Pulkininkas mums 
pastato klausimą: ar mes galime 
skubiai duoti jam prancūzų-spe- 
cialistą ir visus reikalingus apa
ratus? — Mus lydėjęs ekspertas 
iš Paryžiaus suabejojo, ar mums 
pavyks taip greitai atšaldyti kre
ditus tam reikalui. Tada pulkinin
kas, staiga prūsiškai įsitempęs, 
mums atsakė: "Ponai, pinigai 
dar neviskas. Ir savigarba žmo
gui reiškia. Turkijos kariuome
nė suras tučtuojau kreditų tam 
reikalui." --Ir reikia neužmirš
ti konteksto, kuriame įsirašo ši
ta visa istorija: Turkija yra Ame
rikos politikos visuose Artimuo
se Rytuose basti jonas. Turkų ka
riuomenė skaitoma pačia ištiki
miausia amerikonams.

"Pinigai, tai dar neviskas” -- 
pakartojo, lyg tyčia, generolas 
de Gaulle savo paskutinėje spau
dos konferencijoje, kalbėdamas 
apie pagalbą, kurią Prancūzija 
gali suteikti Lotynų Amerikai.

O šitie mano išvedžiojimai sie
kia vieno: įrodyti, kad de Gaulle 
prieš-amerikoniška politika nėra

jo vieno išgalvojimas, kad jis, 
kaip geras politikas, tiktai išnau
doja charakteringą sociologinį 
reiškinį, bendrą visam Trečia
jam Pasauliui. Jis yra tikplačiai 
pasklidusių politinių nuotaikų iš
raiška, o ne suradėjas.

Pabandykime dabar įjungti į šį 
bendrą vaizdą komunistinės Kini
jos pripažinimą. Visi daliniai iš
aiškinimai: de Gaulle nori pa
kenkti Johnsonui jo rinkiminėje 
kampanijoje, de Gaulle nori iš
stumti Ameriką iš buvusių Pran
cūzijos kolonijų Rytų Azijoje, 
jeigu jie ir turi tiek tiesos, ne
išaiškina bendrosios politinės 
linijos. Neužmirštinas vienas 
faktas: nuo pat Kennedy išrinkimo 
į prezidentus laikų, de Gaulle ne
siliovė perspėdinėti Amerikos 
atsakingus politikus: nėra ko 
d raugauti su Chruščiovu, nėra ko 
padėti Rusijai dėl to, kad ji turi 
sunkumų su Kinija. Atvirkščiai: 
reikia jai tuos sunkumus dar di
dinti. O kaip galima daugiau pa
kenkti Rusijai, negu pa remiant Ki
niją? Tegu Kinija įeina J Jungti
nes Tautas: dvi valstybės, besi- 
pešančios tarpusavy, atstovaus 
komunizmą ir jį silpnins. Tegu 
Kinija įkelia koją į Afriką: jos 
koja gali atsistoti tik toj vietoj, 
iš kurios Rusija ištrauks savo ko
ją. Neutralizuokime Pietryčių 
Aziją: tegu Kinija kreipia savo 
akis į menkai apgyventus Sibiro 
plotus. Neužmirškime, kad Rusi
ja, o ne Kinija, yra pasaulinė ato
minė galybė, priešas numeris 
pirmas. Tačiau jos išstūmimas iš 
Afrikos jau atliktas; Azijoje jau 
jai ankšta darosi. Rusija, per pen
kiolika metų vedusi agresyvinę 
ir ekspansyvinę politiką, dabar ga
li tiktai gintis ir grįžta pamažu į 
savo ribas. Čia yra tikroji roll- 
back politika, geresnė negu Fos- 
ter Dulles nepavykęs contain- 
ment.

Norėčiau atkreipti dėmesį į dar 
vieną gaullistinės politikos as
pektą. Kovodamas prieš du Yaltos 
Didžiuosius, de Gaulle savo poli
tiką remia tautinės nepriklauso
mybės idėja. Jeigu imsime tik
tai Rytų Bloką, jame dar nese
niai Rusijos dominavimo dogma 
buvo visų priimta. Kinijos ir Al
banijos nepaklusnumas iš pamatų 
sukrėtė Rusijos autoritetą, tiek 
Rytų Europos socialistiniuose 
kraštuose, tiek ir nerusiškoseso- 
vietinėse respublikose. Tiek Ki
nija, tiek ir Prancūzija pasidarė 
dabar tautinės nepriklausomybės 
apaštalai — kaip tu čia dabar at

skirsi žmogus, kuri idėja kiniška, 
o kuri prancūziška! Ta prasmede 
Gaulle kalbos — Europos vardu 
- - apie tautų teisę į nepriklauso
mybę, nežiūrint koks bebūtų jų 
politinis režimas, neabejotinai 
turi milžiniškos, gal dar šiuo me
tu neapskaičiuojamos reikšmės 
į visą Rytų Europos vystymąsi. 
Kol reikėjo rinktis tarp rusų ir 
amerikonų -- tai buvo vienas da
lykas; o kai prancūzas — ir dar 
koks prancūzas -- kalba Europos 
vardu apie kiekvieno teisę šei
mininkauti pas save -- tai jau ki
tas dalykas. Žinios, ateinančios 
iš Rumunijos - prancūziškiauslos 
Rytų Europos valstybės -- gana 
charakteringos: net šiuo metu ve
dama ne tik ekonominės nepriklau
somybės nuo Rusijos, bet ir de- 
rusifikacijos kultūrinėje plotmė
je, tiesa dar atsargi, politika. 
Rusiškasis Bukarešto knygynas 
perkrikštytas Svetimųjų kalbų 
knygynu, ir ten, šalia rusiškųjų 
gaunamos ir prancūziškos ir ang
liškos knygos. Rusų kalba gimna
zijose iš privalomos paversta į 
fakultatyvinę, ir t.t., ir t.t. — 
Teko man prieš keletą dieną pie
tauti su Vengrijos kultūriniu pa
tarėju, ir kai aš, darydamas jam 
komplimentą, pasakiau, kad Ven
grija labiausia vakarietiška iš vi
sų Rytų Europos tautų, jis man 
kategoriškai atrėžė: atsiprašau, 
bet mes esame vakarų europie
čiai...

Politika, yra, žinoma, nuomo
nių klausimas. Vieni mano vie
naip, kiti kitaip. Aš irgi tiktai pa
reiškiu savo nuomonę, o jinai to
kia: de Gaulle politika man neat
rodo kenksminga Lietuvai, gal net 
atvirkščiai. Ir Vlikas, jeigu jis iš 
tiesų yra lietuviško politinio gal
vojimo smegenų centras, turėtų, 
užuot tylėjęs, pareikšti savo nuo
monę šiuo anaiptol ne antraeiliu 
klausimu.

Užtai kad de Gaullepolitika nė
ra koks tai jo asmeniškas kapry- 
zas. Jeigu jinai Prancūzijoje kri
tikuojama, tai tik dėl vienosdeta- 
lės: kodėl ne mes, opozicija, o 
de Gaulle tokią gerą ir būtiną li
niją sugalvojo. Ir naujasis socia
listų kandidatas į prezidentūrą, 
Gaston Defferre, viešai pareiškė, 
kad jisai, jei būsiąs išrinktas į 
prezidentus, tęsiąs de Gaulle ve
damą tautų nepriklausomybės po
litiką. Si politinė linija, atrodo, 
dar bus pastovi kokiai penkiolikai 
-dvidešimčiai metų. Ir de Gaulle 
užbaigė savo pranešimą spaudai 
pareikšdamas: "Kooperacija su 
T rečiuoju Pasauliu tampa dabar

tosi dviem kryptimis. Iš vienos 
pusės, reikia "prailginti” Euro
pą, įvedant į ją nuo Amerikos at
stumo ieškančias Valstybes: prie 
Europos Ekonominės Bendruo
menės prisijungė tad, narių-kan. 
didatų teisėmis, Graikija ir Tur
kija. Tai rytinės Europos spar
nas. Padavė prašymus įstoti į 
Europą Ispanija ir Marokas: tai 
vakarinis Europos prailginimas. 
Europai reikia "gilumos": prie 
Europos tokiomis pat teisėmis 
prisijungė visa buv. prancūziško
ji ir belgiškoji Afrika. Neužmirš
kime, kad de Gaulle yra genero
las, kad politika jam -- tai tik 
stragegijos pratęsimas.

Visi šie planai — tai kol kas 
tiktai gražūs projektai. De Gaulle 
— jezuitų-racionalistų mokinys. 
Jis tiki J Europos kultūrą, į Eu
ropos civilizacinę misiją. Kad vi
si šitie kaip puzzle’yje sudėlio
ti Europos gabaliukai susilietų 
į vieną Europą, reikia, kad visi 
europiečiai pajustų savo istori
nę misiją, kad kiti juos įtikintų 
tos misijos buvimu irdidingumu. 
Ir čia reikia įjungti Tretįjį Pa
saulį. Reikia, kad Tretysis Pasau
lis su pasitikėjimu kreiptųsi į Eu
ropą, kurios ryšininku ir tarpi
ninku kaip tik ir bus Prancūzija, 
tuo pačiu pasidarydama ir neiš
vengiamos, pasauliui reikalingos 
Europos centru.

Tai tokia, man atrodo, yra di
džioji de Gaulle pasaulinė politi
ka. Tai, žinoma, tiktai bendrosios 
linijos. Varijantų yra ir bus dar 
daug. Amerika, greičiausiai, 
stengsis šią politiką užšachuoti, 
įtampos periodus seks atlydžiai. 
Bet vienas dalykas yra aiškus: 
Prancūzija, de Gaulle dėka, turi 
pagaliau savo pasaulinę politiką. 
O Amerika, deja, iki Kennedy lai. 
kų, t.y. per lemiamuosius 15 po
karinių metų, kada jai viskas bu
vo galima, tokios politikos netu
rėjo. Ar ji mums patinka ar ne, 
ar ji Lietuvai naudinga ar ne, tai 
jau kitas klausimas. Gera būtų, 
kad lietuviškoji spauda, kiek už
miršus savo parapines "politi
kas", apsvarstytų karts nuo kar
to ir Lietuvos politiką, ir Lie
tuvos vietą ir galimybes įvai
riuose tarptautinės politikos kon
tekstuose.

* RUMUNUOS KAI KURIE PO
LITINIAI MANEVRAI iššaukė 
Vakarų sostinėse ne mažą susi
domėjimą. Būdinga, kad bene pir
mą kartą JTO istorijoje, Rumu
nija balsavo ne taip, kaip visas 
sovietinis atstovų blokas turėjo 
balsuoti. Pats reikalas, pasisa
kyti už ar prieš laisvą nuo ato
minių ginklų zoną P. Amerikoje,

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS 12 Nr.
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su

rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

GALVOSŪKIO U NR. SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie skirtumai: L Kairėievvro akis išryš
kinta. 2. Jo švarko apikaklė neturi apvedžiojimų. 3. Iškaboje kalnų vir
šūnės kitos formos. 4. Prie iškabos kelio kraštas platesnis. 5. Erelio 
kaktoje plunksna kitos formos. 6. Jo akis pakeista. 7. Bėgančio turis
to alkūnės lopas didesnis.

didžiąja prancūzų tautos ambici
ja”.

Galima, žinoma, suabejoti, ar 
Prancūzijai pavyks pravesti tokią 
politiką, ar jinai nepermaža ir 
nepersilpna dabartiniame milži
nų pasaulyje. Tarp politinių 
ambicijų ir realybės yra visados 
didelis tarpas. Verta tad gal tik 
nurodyti bendrąsias linijas, pagal 
kurias, de Gaulle nuomone, Pran
cūzija gali užimti ir išlaikyti "jai 
priklausantį rangą".

Norint kalbėti lygiam su lygiu., 
su Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis, vienos Prancūzijos neuž
tenka, reikia, kad jinai galėtų at
siremti J Europą. Iš čia ir de 
Gaulle nuolat kurstoma Vakarų 
Europos (ar iš viso Europos...) 
Konferencijos idėja. Amerika,tie
sa, kiek pavėluotai pastebėjo, kad 
suvienyta Europa jai pavojinga, 
užtat ir jos politika Europos at
žvilgiu jau metai kaip radikaliai 
pasikeitė ir siekia dabar ir toliau 
išlaikyti Europos balkanizaciją. 
-- Prancūzija negali tokiomis są
lygomis suvienyti Europos: užtat 
ir de Gaulle politika dabar vys-

-- Alfonsai, aš turiu tau kai ką pasakyti!...

'Mažiems' karams įsiliepsnojant...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kreditan Sovietų Sąjungoje ir tiek, 
kad užtektų moderniškai apgink
luoti 20.000 vyrų kariuomenę. 
Apie 300 karininkų šiuo metu yra 
apmokami karo mokslo Sovietų 
Sąjungoje. Prasidėjus karo veiks • 
mams Etiopijos - Somali jos pa
kraščiuose, Chruščiovas staiga

reliatyviai ne tiek reikšmingas. 
Tačiau Rumunijos atstovo balsa
vimas už pasiūlymą, kai kiti so
vietiniai satelitai susilaikė, buvo 
be precedento.

Tąja proga spaudoje užtinkami 
straipsniai, nagrinėju vingiuotą 
Rumunijos užsienio politiką, kurio
je įžiūrimas "neutralumas" 
Maskvos - Pekino ginčų klau
sime. Tačiau viena lieka aišku, 
kad stalinistinis Gheorghiu - Dej 
režimas lieka vienu iš griežčiau
sių, neatsižvelgiant į tai, kaip ir 
kur toji politika beeitų. Ji lieka 
komunistinė. Skirtumas tik tas, 
kad joje reiškiasi šioks toks ne
paklusnumas Chruščiovui.

* LENKUOS STUDENTAI, ša
lia mokslinės pažangos, turi ir 
kitų problemų. Naujas įstatymo 
projektas numato, kad valdžios 
lėšomis besimokiną studentai pri
valo sutikti dirbti jiems skirtą 
darbą. Atsisakius tektų mokėti 
mokslapinigius, kurie doleriais 
siektų 5.000. Tai septynių metų 
Lenkijos darbininko alga.

pasiūlė sudaryti paliaubas, tuo 
būdu duodamas suprasti, kad ka
ro ir taikos reikalais nuo dabar 
jau reikia kreiptis ne į Washing- 
toną, bet į Kremlių.

Žinia, ne visi dabar vis dau
giau ir daugiau įsiliepsnoją maži 
karai yra sukurstyti Chruščiovo. 
Pavyzdžiui, Rwandos respubliko
je, Afrikos viduryje tarp Kongo 
ir Kenyos Bahutu kilmės negrai 
išpiovė apie 20.000 Vatusi kil
mės žmonių. Pirmieji yra vidu
tiniai 5 pėdų aukščio, o antrieji 
tikri milžinai, siekią 7 pėdas ir 
turį kiek arabų kraujo. Antago
nizmas tarp abiejų tautų siekia 
500 metų, prasidėjęs dar prieš 
Markso gimimą, tačiau kai eu
ropiečių kontrolei pasibaigus 
tarp abiejų tautų prasidėjo ko
vos, išvarytas iš savo tėvynės 
Vautusių karalius Mwaigeri V 
nuvažiavo į Pekiną ir, sakoma, 
ten gavęs paramos.

Už tat beveik nėra abejonės, 
kad daugumas tų karų yra komu
nistų sukurstyti ir Maskvos bei 
Pekino paramos ginklais įgalinti.

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

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

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

OI A GĖRIMUS P1RKS1TĖ TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1.
2.

CHATEAU GIBEAU 3 Star Cognac
V-S-O-P Brand, Import. 
from Germany................................ . . .
Imported Polish Wines.........................3.

4. AMBASADOR VERMOUTH
dry or sweet.............................

5th $1.98

5th $4.69
5th $1.19

5th $ .98

5. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška.. 5th
6. VODKA 80 proof................................................5th
7. CHIANTI Imported Wine, full Qut................ 5th
8. Zellei- Shwarze Katze Wine.......................... 5th

$3.98
$2.98 
$ .98 
$1.29

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

{
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APIE VASARI016 PRASMĘ
Vasario 16 prasmė glūdi ne tos dienos šventiškume, ne paties 

akto paskelbime, o aplinkybėse, kurios buvo sudarytos ir šventei 
ir aktui iškilti J Lietuvos laisvės vėliavos aukštybes.

Giliau pažvelgus Į istorinius {vykius, supančius 1918 m. die
nas, neužteks nei tų metų dienų, nei tais metais veikusių žmonių, 
kad supratus Lietuvos valstybės atstatymo klausimą taip, kaip is
torija reikalauja tą įvykį suprasti.

Tai nebuvo vieno komiteto posėdžio svarstymų rezultatas. Tai 
nėra ir to posėdžio protokolas. Greičiausia, tai bene bus esencija 
veiklos, istorinių Įvykių vyksmo rezultatas, kilęs iš tautos ir jos va
dų ryžto atsiekti to, ko trokštama ir to, ką tose aplinkybėse būtina 
atsiekti, kad, praleidus progą, netektų vėl šimtmečiais graudentis.

Pirmojo Pasaulinio karo aplinkybės ir sąlygos rodo, kad to me
to veikėjams, pramačiusiems laisvės prošvaistes lietuvių tautai,bu
vo aišku, kad toji laisvė, tai ne lengvai pasiekiamas obuolys palinku
sioje obelaitėje. Darbas, kova ir aukos —vienintėlės priemonės, ku
riomis galima tikėtis laimėjimo.

Laisvos Lietuvos vizija nebuvo praskaidrėjusi ir visų lietuvių 
akyse. Gi ir Petrapilio Seime (1917 m.) teko balsuoti ir pasirinkti iš 
3 rezoliucijų (išsijojus 7) ar reikalauti nepriklausomos Lietuvos, ar 
tik apsisprendimo teisės, ar Lietuvos likimą sieti su Rusijos re
voliucijos šūkiais.

Gerai, kad laimėjo pirmoji — Tautos Pažangos ir dešiniųjų vei
kėjų rezoliucija. O kiek reikėjo, kad būtų laimėjusios ir kitos.

Pagaliau, jau Lietuvos Tarybai veikiant Vilniuje, net gi ir Va
sario 16 aktą paskelbus, Lietuvoje dar valdė vokiečių okupaciniai 
organai, neleidę lengvai ir laisvai tuoj pat naudotis Vasario 16 ak
to vaisiais.

Viso to, kad ir palyginti trumpo, laikotarpio istorija atveda mus 
Į Lietuvos laisvės kovų branduolį, — Lietuvos Tarybą, laimėjusią 
pilną nepriklausomybės Lietuvai Įgaliojimą. Bet tik Įgaliojimą, be 
priemonių ir sąlygų, dėl kurių dar reikėjo kovoti ir daug nuveikti. 
Neveltui ir A. Merkelis prezidento Antano Smetonos monografijoje 
rašo trumpą, bet būdingą ir Įsidėmėtiną vertinimą:

"Lietuvos Taryba mus stebina ne savo darbų gausa, bet savo 
ryžtu ir patvara. Šiuo atveju ji buvo tikra atstovė tautos, besiver
žiančios Į laisvę”.

"Lietuvos Taryba savo politinėj veikloj turėjo būti budri vi
siems nepriklausomybės pavojams, apdairi, kad nesueitų Į aštres
nį konfliktą su vokiečių vyriausybe, galinčia ją likviduoti, ir Įžvalgi, 
kad kiekvieną progą galėtų išnaudoti laisvės faktui sudaryti".

Jau vien tais keliais sakiniais nusakytas Lietuvos Tarybos kelias 
rodo, kad Tarybos narių darbas, savęs išsižadėjimas ir susikon

centravimas vienam aiškiam tikslui nulėmė ne tik Vasario 16 akto 
paskelbimą, bet ir jo Įgyvendinimą.

Todėl gražbylystė apie Vasario 16 aktą neturi reikšmės, jei toji 
gražbylystė nepaliečia Įvykių ir aplinkybių, supusių to akto lopšĮ ir 
gimdytojus.

Vasario 16 aktas siejasi su Lietuvos Tarybos aktyviuir pasišven
timo kupinu darbu, jis siejasi su mūsų savanorių kraujo auka, siejasi 
su visos tautos ryžtu aukotis, kad tik nepraleidus progos atgauti tai, 
kas lietuvių tautai teisėtai priklauso. Priklausok tik veltui niekas to 
nepasiūlo.

Vasario 16 aktas savo istorinėje faktų šviesoje turi nepaprastą 
moralinę vertę dabartinei lietuvių kartai. Aktas yra užsitarnavęs 
mūsų šventiškų apeigų ir nuotaikų. Bet jis neprivalo likti tik istori
ne relikvija. Vasario 16 akto esmė glūdi jo kūrėjų darbuose, (j.č.)

ATITAISYMAS
Vasario 10 d. (17 nr.) Dirvos 

vedamajame Įsibrovė nemaloni 
klaida. Vedamojo 4-ji pastraipa 
iš tikrųjų turėtų prasidėti šiuo 
sakiniu:

Bet, turėję ir dar šen ten te
beturėdami susikirtimų su ten
dencijomis nešti bažnyčias i po
litiką, nebeturime entuziazmo ir 
tendencijoms politiką nešti Į baž
nyčias...

Epizodai iš Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 
laikų.

A. MERKELIS 
(Prezidento Antano Smeto

nos monografija).

Į Vilniaus Lietuvių Konferenci
ją buvo pakviesta 264 asmenys. 
Atvyko 222: 66 kunigai, 65 ūki
ninkai, 59 profesionalai (18 mo
kytojų, 8 advokatai, 7 gydytojai, 
6 buhalteriai, 4 dailininkai, 3 ag
ronomai, 2 bankininkai, 2 redak
toriai, 3 vaistininkai, 3 gimna
zijos inspektoriai, 2direktoriai , 
24 Įvairių kitų profesijų (studen
tai, prekybininkai, pramonininkai

etc. , 5 dvarininkai ir tik 2 darbi
ninkai, tikriau sakant amatininkai 
-- kurpius ir knygrišys.

Konferencija vyko nuo rugsėjo 
18 ligi 22 d. prie uždarų durų, 
niekam nedalyvaujant iš vokie
čių okupacinės valdžios. Įjospre 
zidiumą buvo išrinkti J, Basana
vičius, Stp. Kairys ir A. Smeto
na. Įvairioms lietuvių srovėms 
ir partijoms atstovą ujamo j konfe 
rencijoj buvo pakili ir vieninga 
nuotaika. Daugumas rezoliucijų 
buvo priimta vienbalsiai. Dau
giausia diskusijų sukėlė bendroji 
politinė rezoliucija, aptarianti 
Lietuvos siekimus ir jos santy
kius su Vokietija:

— Lietuvių konferencija, remdamos Lietuvos reikalais ir va- 
dovaudamos visuotiniu Lietuvių siekimu, —

nutarė:
I. Liuosam Lietuvos plėtojimuis reikalinga yra sudaryti iš 

jos nepriklausomą, demokratiškai sutvarkytą valstybę etnografi
nėmis ribomis su būtinai reikalingomis ekonominiam gyvenimui 
korektyvomis.

Lietuvos tautinėms mažumoms turi būti patikrintos tinkamos 
jų kultūros reikalams sąlygos.

Galutinai nustatyti nepriklausomos Lietuvos pamatams ir jos 
santykiams su kaimyninėmis valstybėmis turi būti sušauktas stei
giamasis Lietuvos Seimas Vilniuje, demokratiniu būdu visų jos 
gyventojų išrinktas.

II. Jei Vokietija sutiktų dar prieš Taikos Konferenciją pro
klamuoti Lietuvos valstybę ir pačioje konferencijoje paremti Lie
tuvos reikalus, tai Lietuvių Konferencija, turėdama omenyje, kad 
Lietuvos interesai normalinėse taikos sąlygose yra pasvirę ne tiek 
į rytus ir ne tiek Į pietus, kiek Į vakarus, pripažĮsta galimu sueiti 
būsimai Lietuvos valstybei, nepakenkiant jos savitam plėtojimuisi, 
Į tam tikrus dar nustatytinus santykius su Vokietija.

LAIŠKAI

GAL TAI KARALIAUS 
MINDAUGO PILIES VIETOVE?

Prašau neatsisakyti Dirvoje 
paskelbti š| mano laišką:

Aukštaitijoj žinau vieną labai 
didelės pilies vietovę. Siena su
krauta iš nepaprastai didelių ak
menų. Pilies išorės liekanų ne
bematyti, ten žemė ariama. Bet 
iki šių dienų yra užsilikę pože
miniai takai, kurie po upe ėjo Į 
kitą upės krantą. Pasakoja, kad 
šiuose takuose slėpėsi 1863 metų 
sukilimo dalyviai, vėliau vietos 
rusų buvo okupantui išduoti ir 
žiauriai nukankinti. Požeminių 
takų angos užverstos, bet deši
niame upės krante, pilies pusė
je, tos angos buvo išmūrytos, 
taip kad jas ir šiandien lengva 
atrasti. Prie pilies buvo dvibras 
tos, kurioms ginti antroj pusėj 
upės buvo akmeniniai volai - 
sienos ir gynimui bokštai.

Antroj pusėj upės, tarp brastų 
buvo išlyginta aikštė maždaug 
200 x 400 metrų dydžio, kuri ir
gi buvo apvesta gynimosi volu. 
Atrodo, lyg pastatyta valtims nu 
leistL

Toje aikštėje piemenys rasda
vo akmeninių kirvukų, plaktukų ir 
buvo radę vieną labai Įdomų ma
žyti akmenini gaublį. Bet jis ėjo 
per rankas ir taip žuvo.

Ta vietovė vadinama Gylė ar

vardas, nežinau, nes pilis galė
jo turėti iš upės ar gretimų apy
linkių vardą.

Nenoriu nurodyti vietovės. Ne
žinau, ar tai bus gerai, jei oku
pantas pradėtų kasinėjimus. Apie 
pilį žmonės bijodavę kalbėti ir 
prisimindavę lyg apie kok{ tai 
baisų siaubą ir slėpdavę nuo vai
kų bei jaunimo, už tai taip ir 
nuėjo užmirštin.

Plačiau tuo reikalu norėčiau 
susirašyti su istorikais ir ge
ografais.

Kad turėčiau smulkų tos vie
tovės žemėlapi, galėčiau pada
ryti braižinius. Manau. kad ir 
Mindaugo kapas būtų galimas su
rasti.

P. Puronas
235 Gatzmer Avė. 
Jamesburg, N.J.

KAS NUSIBODO IR KO 
PASIILGOME.

Kiekvienas laikraščio skaity
tojas, ypač to laikraščio, kuri 
jis mėgsta ir dėl kurio pasise
kimo jis sielojasi, gali viešai sa-

vam laikraštyje savo nuomonę pa
reikšti. Iš to manau lengviau su
sigaudyti ir laikraščio redakto
riams bei jo bendradarbiams. ŠĮ 
kartą paliesiu nuotraukas, kurios 
per dažnai matomos laikrašty lyg 
ir nusibodo. Paliestuosius prašau 
nepykti. Blogos valios neturiu. 
Bet spaudoje per dažnas karto
jimas nebesudaro efekto. Štai, pa
vyzdžiui, kas jau man nusibodo: 
Chicagos litauanistinių mokyklų, 
gausios parengimų nuotraukos su 
visais išgėrimais ir užkandžiais 
ir 1.1.

Dėl solistų. Mūsų garsieji so
listai visur mielai laukiami ir 
klausomi. Jie daugiausia ir va
žinėja po kolonijas. Bet jau taip 
Įprasta, kad kur tik važiuoja, tai 
ir nuotrauka, ir dažnai ta pati, 
jau daugel} kartų matyta. Net Įs
pūdžio nebesudaro, tartum apmo
kamas skelbimas. Lygiai tas pats 
su dailininkų parodom ir jų pa
veikslų fotografijom spaudoje.

Pasiilgstama gražiosios Lie
tuvos gamtos vaizdų, gražiųjų 
neprikl. metais sukurtų pastatų. 
Aprašymų apie neprikl. Lietuvos 
pramonę, .prekybą, amatus, švie
timą, žemės OkĮ, uostus, kuror
tus, spaudą, miestus, miestelius 
ir lietuviškąjĮ sodžių -- vienkie
mius. Valdžios Įstaigas, jų buv. 
vadovai ir darbuotojai,apie gra
žiąją Lietuvos kariuomenę. Labai 
verti priiminti bolševikų išvež
tieji ir nukankinti lietuviai. Juk 
apie juos turime davinių ir iš čia 
esančių tremtinių. Ypač reika
lingi išsamūs straipsniai apie 
neprikl. Lietuvos jaunimą, jųor- 
ganizacijas, sporto, dainų, sąs
krydžių ir k. šventes. Ypatingai 
spaudoje kelti partizanų kovas ir 
jų šauksmą pagalbos Į laisvąjj 
pasaulĮ ir 1.1.

Lietuvos okupantas rusas bol
ševikas šiandien per savo agen
tus visaip stengiasi dilginti trem
tinius su savo sukurtais paveiks
lais, filmom ir aprašymais.

Labai gražu, kad šiandien pa
gerbiama asmenys čia gyvenantie
ji, Bet būtų labai gera, kad daug 
daugiau pagerbtumėm ir tuos, 
kurie žuvo Sibire, kurie žuvo 
kovodami, su ginklu už laisvę, 
ir tuos, kurie šiandien tebekenčia 
rusų bolševiko jungą. Norėčiau, 
kad visa mūsų lietuviškoji spau
da pasuktų ta kryptimi.

Ig. Vilėniškis 
Boston

REDAKCIJOS PASTABA: 
Lietuvių Istorijos Draugija 
leidžia periodinĮ leidinį 
"Tautos Praeitis". Yra visa 
eilė knygų ir žurnalų, nag
rinėjančių reikšmingesnius 
praeities Įvykius. Jų neven
gia ir Dirva. Tačiau konku
ruoti su istorinių veikalų lei 
dėjais laikraščiui, kuriam 
rūpi dabartis ir ateitis, bū
tų ne visai tikslinga.

Antroji šios rezoliucijos dalis, 
sukėlusi daugiausia karštų dis
kusijų, buvo kompromisinė. Dar 
konferencijos Organizaciniam Ko 
mitetui nepradėjus posėdžiauti, 
vokiečių okupacinės valdžios po
litinis referentas jai pareiškė, 
kad Lietuvos "Anschluss an 
Deutschland" yra būtinoji sąly
ga, ir jei lietuviai nesutiks pri
sijungti prie Vokietijos, tai oku
puota Lietuva bus traktuojama tik 
strategiškai, pagal reikalą ją skal 
dant ir visiškai nekreipiant dė
mesio Į lietuvių tautines aspira
cijas. Tad Lietuvos laisvės bylo
je, norint veikti, reikėjo ieškoti 
su vokiečiais tokio kompromiso, 
kuris, nepažeisdamas gyvybinių 
Lietuvos interesų, bent iš dalies 
galėtų tenkinti ir vokiečių stato
mus reikalavimus, kitais žo
džiais tariant, rasti toks salia
moniškas sprendimas, kuris, vil
ką pasotindamas, ožką išgelbėtų. 
Ir ano meto nepaprastai sunkiose 
sąlygose Vilniaus Lietuvių Kon
ferencija savo bendrąja politine 
rezoliucija, rodos, tokį sprendi
mą rado, tačiau vokiečių jis ne
patenkino, ir jie kurį laiką jo ne
leido skelbti.

Svarbiausiam savo nutarimui 
vykdyti — atstatyti nepriklauso
mą Lietuvą -- Vilniaus Lietuvių 
Konferencija 1917 m. rugsėjo 21 
d. slaptu balsavimu Į Lietuvos Ta 
rybą išrinko 20 asmenų: Saliamo
ną BanaitĮ, Steponą KairĮ, Petrą 
Klimą, Donatą Malinauską, kun. 
Vladą Mironą, kun. Alfonsą Pet
rui}, Antaną Smetoną, Joną Smil 
gevičių, kun. dr. Juozą Stanke
vičių, kun. Justiną Staugaitį, Alek 
Sandrą Stulginskį, dr. Jurgį Šau
lį, kun. Kazimierą šaulĮ, Jokūbą 
Šerną, kun. Pranciškoną Urbo
navičių ir Joną YailokaitĮ. Vals
tybės Tarybon išrinkus net šešis 
kunigus, kitos dienos posėdyje 
Stp. Kairys socialdemokratų var
du pareiškė nepasitenkinimą. Tuo 
buvo Įžeisti kunigai, ir jie viešai 

• pareiškė iš Tarybos išeiną. Kon
ferencija šiam jų pareiškimui ne
pritarė ir, nenorėdama daryti 
naujų rinkimų, kurie, be abejo, 
būtų davę tuos pačius rezultatus, 
prašė politines grupes pasitarti 
dėl galimų pakeitimų. Po pasita
rimų kun. dr. J. Stankevičius ir 
kun. V. Urbonavičius iš Tarybos 
pasitraukė ir jų vieton Įėjo Sta
nislovas Narutavičius ir Jonas 
Vileišis.

Daugumas Lietuvos Tarybos 
narių buvo žymūs, plačiai visuo 
menėje žinomi veikėjai ir savo 
sugebėjimais bei padėtimi tinką 
Vilniaus Konferencijos nutari
mams vykdyti:

1. BASANAVIČIUS, JONAS, 66 
metų amžiaus, gydytojas, Lie
tuvos praeities tyrinėtojas ir at
gimimo žadintojas, tautosakinin
kas, Lietuvių Mokslo Draugijos 
steigėjas ir vadovas, nepartinis, 
tik vėliau priklausęs Tautos Pa
žangos Partijai.

2. BANAITIS, SALIAMONAS, 31 
m., spaustuvininkas, lietuviškų 
knygų leidėjas, vokiečių okupa
cijos metu Kaune lietuviškų mo

kyklų organizatorius, nepartinis, 
artimas krikščionims demokra
tams.

3. BIRŽIŠKA, MYKOLAS, 35 
m., teisininkas, laikraštininkas, 
pedagogas, senosios lietuviu lite
ratūros ir tautosakos tyrinėtojas, 
socialdemokratas.

4. BIZAUSKAS, KAZYS, 24 m. 
teisių studentas, mokytojas, žy
mus ateitininkų veikėjas, krikš
čionis demokratas.

5. DOVYDAITIS, PRANAS, 31 
m., teisininkas, laikraštininkas, 
pedagogas, ateitininkų organiza
torius, krikščionis demokratas.

6. KAIRYS, STEPONAS, 40 m. 
inžinierius, laikraštininkas, žy
mus ir Įtakingas socialdemokratų 
veikėjas.

7. KLIMAS, PETRAS, 26 m., 
teisininkas, laikraštininkas, Lie
tuvos praeities tyrinėtojas, ne
partinis, artimas socialdemokra
tams.

8. Malinauskas, Donatas, 
48 m., dvarininkas, agronomas, 
žymus kovotojas dėl lietuvių tei
sių Vilniaus krašte, nepartinis.

9. MIRONAS, VLADAS, 37 m., 
kunigas, lietuviškos spaudos ir 
mokyklų organizatorius, nepar
tinis, vėliau priklausęs Tautos 
Pažangai.

10. NARUTAVIČIUS, STANIS
LOVAS, 56 m., dvarininkas, tei
sininkas, socialdemokratas, vy
resnysis brolis Gabrieliaus, 1922 
m. dvi dienas buvusio Lenkijos 
prezidento.

11. PETRULIS, ALFONSAS, 44 
m., kunigas, laikraštininkas,-žy
mus lietuvių periodinės spaudos 
organizatorius, artimas krikš
čionims demokratams.

12. SMETONA, ANTANAS, 43 
m., teisininkas, laikraštininkas, 
redaktorius, nepartinis, vėliau 
priklausęs Tautos Pažangos Par. 
tijai.

13. SMILGEVIČIUS, JONAS, 46 
m., ūkininkas, visuomenininkas, 
nepartinis.

14. STAUGAITIS, JUSTINAS, 31 
m., kunigas, laikraštininkas, lie
tuviškų mokyklų organizatorius, 
krikščionis demokratas.

15. STULGINSKIS, ALEKSAN
DRAS, 32 m., agronomas, laik
raštininkas, krikščionis demo
kratas.

16. ŠAULYS, JURGIS, dr., 38 
m., sociologas, laikraštininkas, 
nepartinis, artimesnis social
demokratams.

17. ŠAULYS, KAZIMIERAS, 45 
m,, kunigas, teologas mokslinin
kas, krikščionis demokratas.

18. ŠERNAS, JOKŪBAS, 29 m. 
teisininkas, visuomenėje ir po
litikoje tik vėliau pasireiškęs 
nepartinis, artimas socialdemo
kratams.

19. VAILOKAITIS, JONAS, 31 
m., bankininkas, krikščionis de
mokratas.

20. VILEIŠIS, JONAS, 45 m., 
teisininkas, laikraštininkas, vals. 
tietis liaudininkas, tuomet arti
mas socialdemokratams.

Lietuvos Taryboje daugiausia 
buvo teisininkų — aštuoni. Nors 
daugumas jų teisės praktika nie
kad nesivertė, tačiau aukštojoj 
mokykloj Įgytas teisių mokslas 
jiems buvo naudingas, ruošiant 
įvairius memorandumus, kuriuo
se buvo formuluojami lietuvių tau
tos siekimai bei reikalavimai ir 
-ginamos jų teisės. Daugumas Lie
tuvos Tarybos narių daugiau ar 
mažiau buvo pasireiškę laikraš
tininkai, o tatai jų uždaviniams 
vykdyti taip pat buvo svarbu.

Iš partijų plačiausiai Lietuvos 
Taryboje buvo atstovaujami krikš 
čionys demokratai, turį šešis na
rius, ir socialdemokratai--tris, 
o likusius galbūt tiksliau būtų api
būdinti nepartiniais, kurių vieni 
buvo linkę Į krikščionis demokra
tus, antri -- Į socialdemokratus, 
o treti -- Į neseniai susiforma
vusią Tautos Pažangos Partiją.

1906 m. pasitraukęs iš Lietuvių 
Demokratų Partijos A. Smetona 
daugiau kaip per dešimtį metų 
nebetilpo jokioj lietuvių partijoj. 
Nuolat skelbdamas tautinės vie
nybės reikalą, jis, kaip ir J. Ba
sanavičius, stengės būti viršum 
partijų, daugiausia keldamas ir 
spręsdamas tuos klausimus -- 

kultūros, visuomenės, politi
kos -- kurie visoms partijoms 
buvo bendri, tik jų saviškai, sa
vos partijos požiūriu, sprendžia 
mi. A. Smetona visus tuos klau
simus sprendė lietuviškuoju po
žiūriu, visur ir visuomet tautinį 
pradą ir lietuviškuosius reika
lus statydamas pirmon eilėn.

1916 m. buvusių viltininkų-vai- 
rininkų kun. Juozo Tumo, Juozo 
Kubiliaus ir Liudo Noreikos Pet-

SIGNATARAI
Keleivis vasario 5 d. pradė

jo spausdinti prof. Stepono Kai
rio nuomones apie kitus Vasario 
16-tosios signatarus. Prof. Kai
rys, apie juos parašyti redakto
riaus paprašytas,pažadėjo: "Mė
ginsiu prisiminti atsargiai, kad 
mirusių neįžeisčiau".

Žiūrėdamas į Lietuvos Tary
bos narių fotografiją, pradeda nuo 
centrinio asmens joje:

"Grižęs iš Bulgarijos Į Lietu
vą su nepaliečiamu aušrininko ir 
tautos veterano autoritetu, dr. 
J. Basanavičius nebemokėjo Įsi
kinkyti visa pilnuma Į jos gyve
nimą"... "Tarybai dr. J. Basa
navičius buvo savotiška dekora
cija”.

Apie A. Smetoną: "Nuotrauko
je greta dr. Basanavičiaus sėdi 
Antanas Smetona. Smetona sten
gėsi būti greta dr. J. Basana
vičiaus ne tik nuotraukose, bet 
ir per visą Tarybos veikimo me
tą -- mėgo pasišildyti autoritetų 
šviesoje".

Turėdami prieš akis prof. S, 
Kairio irgi nepaliečiamą signata
ro autoritetą, bandysime taip pat 
atsargiai, kad neĮžeistumėm, 
pastebėti, jog mums atrodo, kad 
gyvasis signataras kažkaip nesu
gebėjo savo anų laikų bendradar
bių apibūdinti, jų nepagrįstai ne- 
pa menkinę s.

Kad J. Basanavičius anuo metu 
jau nebuvo itin narsus veikėjas, 
tas seniai žinoma. Jis gi tada 
jau baigė septintą ją savo amžiaus 
dešimt}, buvo nestiprios sveika
tos, be to, iš viso gi buvo dau
giau romantiškas praeities tyri
nėtojas, tautinės sąmonės gai
vintojas, o ne politinės akcijos 
žmogus. Tačiau autoritetą jis to 
meto lietuviuose tebeturėjo tokj, 
kad vargu ar teisinga teigti, jog 
Vilniaus konferencijon sušauk
tieji veikėjai išsirinko jĮ konfe
rencijos pirmininku ir išrinko 
Lietuvos Tarybon tik "savotiš
kos dekoracijos" sumetimais.

Kad A. Smetona Tarybos nuo
traukoje sėdi šalia Basana
vičiaus, yra ne tik savaime 
suprantama, bet kitaip gi ir bū
ti neturėjo: juk-jis buvo Tarybos 
pirmininkas. Pirmininkas turėtų 
būti centrinėj vietoj. O jei A. 
Smetona toj istorinėj nuotrau
koj nesiveržė Į savo kėdę , o 
pagarbiai užleido ją dr. Basana
vičiui, tai tas greičiau liudija 
ne kokį "šildymąsi autoritetų 
šviesoje", o mokėjimą pagerbti 
nuopelningą asmenĮ. Pats prof. 
Kairys tolesniame sakinyje jau 
kalba, jog Smetona turėjo tiek 
Įtakos Tarybos daugumai, kad 
Taryba dėl to net nepopuliarių 
nutarimų nepriiminėjo. Nejaugi 
tokią Įtaką A. Smetona tada būtų 
išsikovojęs pastangomis visada 
būti greta ... "savotiškosdekora
cijos"?

rapilyje buvo Įsteigta Tautos Pa
žangos Partija, kuriai 1918 m. 
gale persikėlus iš Rusijos Į Lie
tuvą, ir A. Smetona joje pradėjo 
veikti. Tautos Pažangos tikslas 
-- laisva Lietuva su pačių lietu
vių apsisprendimo teise. Pažan
giečiams esminis dalykas tuomet 
buvo pati Lietuvos laisvė, o ne 
jos valdymosi forma, nes, anot 
Tumo, "laisvo žmogaus nepa
vergia konstitucinėmonarchija.o 
vergų dvasios piliečių nepadaro 
laisvais nė demokratinė respu
blika".

Tuometinis lietuvių politinis 
veikimas, siekiąs Lietuvai lais
vės, buvo panašus Į šachmatų 
žaidimą, kurio partneriai toli 
gražu nebuvo lygūs. Lietuviams 
padarius kurĮ ėjimą, sunku buvo 
iš anksto numatyti, ar jis yra ge
riausias ir tinkamiausias iš visų 
galimų, juoba, kad lietuvių part
neris, vokiečiai, dažniausiai ne
skubėdavo atsakyti, nes delsimu 
jie daugiausia tikėjos laimėsią. 
Lietuviams priešingai -- delsi
mas buvo žalingas, nes trukdė 
jų žygĮ, o vokiečiai jĮ delsė, de
rindami su savo sėkmėmis ar ne
sėkmėmis frontuose.

Ar išmintinga buvo lietuviams 
savo laisvės žygius sieti su vo- 
keičiais, kurie Lietuvą buvo oku- 
pavę, o ir karą laimėję ge
riausiu atveju iš jos būtų padarę 
tik savo valstybės provinciją?

(Bus daugiau)
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Pabudus po dešimtmečio
________ BRONYS RAILA _

Jei kas prieš dešimtmetį būtų 
užmigęs ir šiandien nubustų, ne
patikėtų išvydęs, {kokįfantastiš
ką akligatvį' nusivairavo didžioji 
tarptautinė politika ir J kokią fan
tastišką plotmę nuslinko lietuvių 
tautos išlaisvinimo kova.

O kur gi kitur ji galėjo nuslink
ti? Kur kitur nusivairuoti? Kaip 
ji galėjo neuždusti?

Taika ją uždusino. Taika sėk
mingai sunaikino pavergtųjų tautų 
rezistenciją už geležinės uždan
gos. Visi gi buvo tik už taiką: ir 
Rusija, ir Amerika, ir apaštališ
kasis Sostas, ir Anglija, ir Ti
to, ir Gomulka, ir Kadaras. Tai
kos priešu bapaliko tik MaoTse- 
tungo Kinija su albanais. Taika 
yra idealas. Taika-geriau už mir
tį. Štai koks šventas dalykas ta
po taika! Geriau raudonas, negu 
lavonas...

Visa tai yra logiška. Paverg
tos tautos? Ką jus dabar svai- 
čiojate, ponas: kur tokiųdaryra? 
Azija ir Afrika jau laisva. Tik 
dar Angolą reikės išlaisvinti nuo 
portugalų. Pabaltijo tautos? Lin

TELESFORAS VALIUS Žemaitijoje (medžio raižinys)

kėtume jom laisvės, bet ar nege
riau jom ramiai pabūti įtampų 
atoleidžio naftaline? Juk Lietu
vą patogiai padėjo į taikos šaldy
tuvą ne tik a.a. popiežius Jonas 
XXIII, bet ir Tasai, Kurį jis at
stovavo. Dievop dar šaukėsi tik 
Sibiro tremtinė savo maldakny
gėje. Reikšmingai, geru laiku, 
tinkamoje vietoje. Kai užgeso ir 
laisvė, ir kova, ir viltis, -- liko 
nors vergo darbas, nors malda.

Laisvės išdavimo simboliai, 
vargo akvarelės, better red than 
dead...

Absurdiškame pasaulyje po de
šimtmečio pabudus, pasenusiam 
reakcininkui turbūt viskas atrodo 
absurdai.

Kartais net ir tokios pastovios 
mūsų išlaisvinimo vertybės, kaip 
Diplomatinė Tarnyba, Vlikas, 
Nepriklausomybės Talka, Lie
tuviu Frontas...

Tikrai, kas gi begalėtų būti la
biau pastovesnio ir kiečiau už 

granitą, kaip visų tos pačios 
prakalbos, rezoliucijos ir amži
nas vienybės troškimas? Nė 
žingsnio į šalį, nė žingsnio pir
myn.

Nepriklausomybės Fondas sėk
mingai baigia išplatinti Lietuvos 
partizanų dainas, kurios buvo 
pradėtos miškuose dainuoti lygiai 
prieš 19 metų. Kaip srauniai bėga 
tas prakeiktas laikas!...

Lietuvių Fronto bičiuliai ne
platina partizanų dainų, bet išmo
ko jas padainuoti vasaros stovyk
lose ir išvystė beveik religinį 
partizano kultą. Geru ir dėkingu 
laiku, kuomet partizanų nebeliko 
nei Lietuvoje, nei užsienyje. Kaip 
išraiškingi legendos burtai!...

Skaudas ir pagrįsti skundai 
dažnėjo, kad vis labiau išsenka 
aukų upeliai lietuvybei ir išlais
vinimui palaikyti. Bet trečdalis 
milijono dolerių be ypatingo 
triukšmo baigia susirinkti Šilu
vos koplyčiai, kuri suspindės sos 
tinės katedroje puošniau už Vil
niaus Aušros Vartų globėją. Do
lerių perkamoji vertė mažėja, tik 

jų skaičius didėja Amerikos lie
tuvio kišenėje. Ir masiškai kyla 
ūpas daugiau statyti maldos na
mų.

O rublio vertė pakilo. Steigia
si ir plečiasi kelionių biurai į 
"Lietuvą". Geležinės uždangos 
laužėjai, plyšių ieškotojai, kola
borantai ir ryšių filosofai dar
buojasi.

Lietuvos nepriklausomybė? 
Fantastinių reakcininkų iliuzi
jos tvaikas! Aišku, turėjo atsi
rasti toks, kuris socialistų žur
nale nepriklausomybės idealą jau 
rašė tarp kabučių. Tautinė re
zistencija užsienyje, rezistentai 
laisvės kovotojai? Juk tai "vidi
niai prieštaravimai",anot K. Stro
paus. Ir turėjo pagaliau atsirasti 
toks, kuris A. Vanagaičio įsteig
tame Chicagos lietuvių mėnraš
tyje pareiškė, kad ir čia jam 
mieliau kabutės.

Taip sovietinės kabutės ir su
kabina plieninius laisvės kovų 
įstatymus.

Ilgaamžis ir kruvinas, skaudus 
ir didelis visų laikų politinių ir 
socialinių revoliucijų patyrimas 
mums liovėsi galioti. Kovos išgy
venimas vieniem iš mūsų bepa
liko tik nieko nebekaštuojantis 
tuščiažodžiavimas. Kitiems — 
vasaros stovyklose pamaldžiai 
Prisimintina legenda. Tretiem-- 
tik proga pasišaipyti iš patriotiz
mo, kadangi patriotizmas jiem 
atrodąs paskutinė kiekvieno suk
čiaus priebėga...

Patriotizmo perkamoji vertė vi- 
sai nukrito.

*

Lietuvių politikos, kultūros ar 
diplomatijos institucijose naujų 
veidų beveik nematyti. Net po de
šimtmečio pabudus — nėra pro
gų naujom pažintim.

O juk turėjo būti, nes dešimt
metis ar pusantro neišvengiamai 
ir natūraliai turėtų atvesti gyve
nimai! naują kartą. Ji pati turėtų 
veržte įsiveržti — be leidimų, 
kvietimų ir "sąlygų sudarymo".

Perverčiau laikraščius, žur
nalus, biuletenius. Daug rašto, 
net vietos nebėr kur sukrauti.

Žinutėm ir nuotraukose gy
viausi už visus skautai. Bet jie 
turbūt prieš vadizmą, nes patys 
šykščiausi naujais tremties po
litikos ir kultūros vadais.

O ateitininkai, per karą taip 
geidę "valdyti Lietuvą" ir po 
karo taip grobę "tremties val
džią"? Jų apstu čionajos, bet 
gal jie man atleis ir nesupyks, 
jei daug nesigilinsiu į jų pro
blemas, nes netikiu, kad dar po 
poros dešimtmečių jie beturėtų 
didelę ateitį lietuvių tautos rai
doje tėvynėje. Gal išliks tik nu- 
klerikalėję ateitininkai, gal nau
jasis vadas J. Girnius kada ir 
nurungs "Vienybės" Girnakalį?

Turėjau ilgametę viltį, kad ar
čiausiai tautą atsišlieti būtu lem 
ta pažangiem tautininkam, ypač 
"tikriesiem liberalam" jų tarpe.

Bet su jais jau atsivėrė gili tra
giką išeivijoje. Jau užslinko juo
das santėmis. Net per ryškiai 
justi dizenterijos aromatas. Bū
tų perdaug pavyzdžių vien iš pra
ėjusių metų...

¥
Štai K. Stropus Margutyje pa- 

paikusiai dėstė, kad pažangumo 
savybę užsipelnysim, tik palan
kiai žiūrėdami į "kultūrinius ry
šius ir mainus su kraštu".

Bet "kraštas" dabar tegali ga
minti ir eksportuoti tik sovietinę 
ar sovietiškai perkošiamą mūsų 
tautos kultūrinį palikimą. Prie 
tautos neprieisi su laisva kny
ga, laisvu laikraščiu ir su sovie
tine viza. Prieitum, bet tik par
tizaniškai, tik per pogrindį, tik 
rezistentiškai. Tačiau tie nepo
puliarūs dalykai mūsų stropiem 
mokslininkam dabar jau kabu
tėse.

O Vincas Trumpa, PLB Kul
tūros Tarybos narys, "Metme
nų” žurnalo 5 nr. klausė: "Ar 
nežalojame mes jaunimo, stum
dami jį į lietuviškas organiza
cijas ir versdami lankyti dažnai 
labai abejotinos vertės lietuviš
kus parengimus ir pramogas? Ar 
neauginame šizofrenikų, kurie 
kartais nei vienur nei kitur nesu
geba pritapti? Ir svarbiausia, 
ar nesujaukiame tikras ir taria
mas vertybes, versdami tikėti 
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tuo, kas iš tikrųjų nėra verty
bė aplamai?..."

Mat, Trumpos supratimu, to
kia vertybė, kaip ištikimybė 
savo tautai, yra "perdaug 
bendras ir abstraktusdalykas"(!) 
PLB kultūros tarėjas prieš jau
nimo žalojimą, "stumiant jį į lie
tuviškas organizacijas", kur "au
ginami šizofrenikai"...

Gi to paties jaunosios kartos 
žurnalo vyriausias redaktorius 
V. Kavolis dėstė savo simpati
zuojančią pažiūrą į mūsų "tre- 
čiafrontininkus", kartu aštriau
siai pašiepęs ir pasmerkęs jų 
kritikus. Esą, tame "nekomunisti
niame bloke" mėgina šiandien ap
sijungti tautiečiai, kurie "pagei
dautų nepriklausomos Lietuvos, 
tačiau, priėję išvados, kad ne
priklausomybės atstatymui ap
čiuopiamoje ateityje nėra realių 
vilčių, yra pasiryžę "padėti lie
tuvių tautai", nekeldami nepri
klausomybės klausimo"...

Bet niekas niekada nepriklau
somybės negauna, kai tokio klau
simo nebekelia. Negauna net ir 
keldami, jei už nepriklausomybę 
nekovoja. Tik arabai Alžire ga
vo. Tik mau-mau Kenijoje kovo
dami gavo. Niekada ir niekam 
nebūna "realių vilčių", jei kas 
patys savo.ateities nečiumpa už 
ragų.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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STALČIUJE UŽSNŪDĘ KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

_____  Algirdas J. Greimas______

Mes artinamės prie Belgrado,' naktis artinasi prie mūsų. Į. Bel
gradą nakvoti nevažiuosime -- beviltiška. Ne tai, kad viešbučių ne
būtų; yra, visko yra, net ir labai gerų viešbučių, kur tarnai baltom 
pirštinėm apie tave sukinėjasi.yra. Bėda tiktai, kad laisvų kamba
rių juose paprastai nėra. Vienas sutiktas jugoslavas mums šį reiš
kinį jau prieš porą metų išaiškino: "Anksčiau Į sostinę su reikalais 
atvažiuodavo, sakysime, fabriko direktorius ar apskrities viršinin
kas vieni; dabar gi kiekvienu tokiu reikalu siunčia "delegaciją", ku
riai kambariai iš anksto rezervuojami. Jei prie delegacijų pridėsi 
kiekvieną savaitę vykstantį respublikinį, tarprespublikinį ar tarp
tautinį kongresą su jo kongresistais -- tai Belgradas ir perpildy
tas.

Bandome tad visokias didžiūniškas ar karališkas vasaros re
zidencijas Belgrado apylinkėse. Pirmoje -- nepavyksta: ji, sako, 
valdžios uždaryta, nes pasidariusi jau pergarsi pasimatymų vieta. 
Antroji, Serbijos karaliaus Petro I-jo vasaros rezidencija, mus 
priima patamsėję: ką tik praūžusi audra sudraskė elektros lai
dus.

Vakarieniaujame tad intymiai — žvakių.šviesoje ir miegame 
karališkoje lovoje. Tai, žinoma, įvykis istorinis: ne kasdien žmo
gui pasitaiko su karaliais bent šitokiu būdu bendrauti. Pirmąjį kar
tą didžiūnų kailyje teko atsidurti Romoje, jau prieš kokius šešis 
metus. Buvo tai Suezo ekspedicijos išvakarėse. Norėdama apstaty
ti egiptiečius, ir parodyti, kad apie karą ji ir negalvoja, prancūzų 
valdžia surinko mus visus -- mokytojus ir profesorius -- ir, paruo
šusi specialų lėktuvą, pasiuntė Į Egiptą kaip taikos balandėlius, pa
silikdama sau, žinoma, moteris ir vaikus. O tiems balandėliams 
ėmė ir nepasisekė -- vos sparneliai jie,ms nenusvilo: virš Romos 
pakilęs lėktuvas užsimanė kažkodėl pradėti degti. Sugrįžom tada 
j Romą ir, kaip kompensaciją, važinėjo mus po miestą, girdė ir val
gydino, o vakarieniauti nuvežė J Mussolini meilužės Petacci vilą, 
ant aukštos kalvos pastatytą, visą Amžinąjį Miestą dominuojančią.

Visi tada nutarėme, kad toks žestas — tvarkoj, kad dėl malonumo 
pabuvoti didelio žmogaus meilužės intymume apsimokėjo gal ir ke
letą minučių iš baimės paprakaituoti.

O pas Petrą I-jį ne tik vakarienę žvakių šviesoje gavome, bet ir 
paskaitą apie Jugoslavijos vidaus politiką išklausėme. Iš kambarinės 
— Austrų Imperijos palikuonės — sužinojome visų dabartinių Jugo
slavijos blogybių priežastį: die Tito ist polnisch, Tito žmona lenkė, 
kaip refreną ji nuolat mums kartojo, tartum tas vienas faktas jau 
viską ir paaiškintų, tartum jinai būtų žinojusi kad mes lietuviai, kad 
ir mes turime jau šimtą metų kartojamą panašų refreną: die Jagello 
war polnisch...
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Kylame anksti, kelionė ilga prieš akis: reikia vienu ypu perva
žiuoti dar keletą Jugoslavijos federalinių valstybių: Serbiją, Kroati
ją, Slovėniją.

Pusryčiai Belgrade. Maskvos viešbutis, su nemalonių prisimi
nimų virtine: praeitais metais mūsų Zazie čia užsikosėjo ir užsprin
go. Reikėjo ieškoti garažo, sugebančio ir sutinkančio ją pataisyti. O 
kad rasti garažą, reikėjo visų pirma susirasti Prancūzijos Kultūrinį 
Patarėją; o kad jį sugauti, reikėjo surasti Ambasadą:o tai poros va
landų darbas, kas sekundę drebant, kad Zazie visai užpyks ir vidury 
gatvės, užsispyrus sustos. Reikalai, žinoma, susitvarkė, kaip viskas, 
geriau a r blogiau, susitva rko šiame pasaulyje. Suradome Ambasadą, ji • 
nai -- Patarėją, jisai -- garažą, o garažas po kiek laiko surado ir 
mechaniką. Atsimenu, kaip paguldęs ir apkamšęs lovoje savo pavar
gusį "šoferį", išėjau dar truputį pasivaikščioti į Belgrado Corso. Tai 
pirmas mano surastas simpatiškas Belgrado bruožas. Saulei nusilei
dus, didžioji miesto gatvė uždraudžiama automobiliams ir pavirsta 
pietietiškų promenadų vieta. Jauni ir seni, panos ir kavalieriai už

miršta dienos rūpesčius ir vaikštinėja, juokus krėsdami, vieni kitus' 
užkabinėdami, bet linksmi, atsileidę ir atlaidūs.

Šį kartą gi suradome dar vieną kapitalistišką Belgrado bruožą: 
dame-pipi instituciją. Viešos išvietės ne tik kad yra, ne tik kad, paly
ginti, švarios, bet jos, kaip Paryžiuje pagyvenusio amžiaus ponios 
prižiūrimos. Nusprendėme: jei tokie dalykai ir toliautęsis, socializ
mas Jugoslavijoje ilgai neišsilaikys.

Tarp Belgrado ir Zagrebo, Kroatijos sostinės, 400 km. auto- 
put’o, pieštuku ant žemėlapio užbraukto. Bepigu ir kelius tęsti ir jais 
važiuoti: lygumos, lygumos, su protarpiais pasimaišančiais po kojų 
miškeliais. Tai senovėje garsi Panonija — romėnų armijos koloniza
cijai atiduota rytų erdvė. Bėda tik kad kelio monotonija pavojingą -- 
kviečia snūstelti. Kovodami su grasinančiu snauduliu, pradedame 
šnekėti, apie šį ir apie tą, iš tuščio į kiaurą, kaip sakydavo senovės 
lietuviai.

Nežinau, ar jūs pastebėjote tą keistą faktą, kad turistas, apžiūri
nėdamas vieną kurią grožybę, būtinai kokią nors kitą grožybę prisi
mena, būtinai ne apie tai, ką jis mato, bet ką jis kadaise matė kalba. 
Vien tai jau būtų tema pasikalbėti apie žmogiškojo sutvėrimo keistu
mą. -- Užtat ir mes: rasdamiesi Jugoslavijoje, kalbame apie bulga
rus. Apie bulgarų tautos simpatiškumą, atvirumą, švarumą, paslau
gumą ir kitas dorybes, kurių Jugoslavijoje negalima rasti: prisime
name ta proga ir bulgariškų reikalų specialistų nuomonę, pagal kurią 
šios tautos elitas, afvirkščiai, labai jau atsparus kultūrai esąs. Ju
goslavijoje gi priešingai: kiek pati tauta, iš pirmo žvilgsnio atšiauri, 
be gracijos judesiuose, be žmogiškos šilimos veiduose,tiek, sako, jų 
elitai atviri viskam, nuo abstraktaus meno iki konkrečios muzikos.

Pasikalbėjimo lygis kyla į filosofines aukštumas: jei elitų kultū
ringumas nieko bendro neturi su liaudies guvumu, tai koks gali būti 
ryšys tarp liaudies kultūros ir elitų sukurtos civilizacijos? Ar mums 
lietuviams, taip išdidiems savo liaudies menais ir išmintimi, nema
žėja šansai sparčiai vystyti aukštą kultūrą?

Nepastebėję pravažiuojame sieną tarp Serbijos ir Kroatijos: ji 
tiesa, ir neatžymėta. Ir tik staiga, važiuodami pro poilsio būstinę, 
pastebime ant jos užrašą: restauracija. Aha, reiškia, randamės jau 
Kroatijoje, nes Serbijoje tos rūšies įstaigos vadinasi vulgariais res
toranais. Pamažu ir kiti vakarietiškos kultūros ženklai ima rodytis, 
o svarbiausi iš jų -- abiejose kelio pusėse tolumoje susigūžę kai
meliai su katalikiškais austriškojo baroko bokštais. Serbai, mat, ne 
tik benziną nuo mūsųslėpė,bet irsavocerkvių bonias -- netyčia tiktai 
vieną kitą galėdavai atrasti. O su katalikiškų bažnyčių varpinėmis kaž
kas mielo, šilto ir artimo Į dūšią liejasi: tai mūsų vakarietiškosios 
dvasios nesąmoninga mitologija—bažnyčia, tiesa, dominuoja mieste
liuką, bet kartu ji ir globoja, ir jungia, artindama žmones ir trobas 
vienus prie kiti;.
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KRISTIJONAS DONELAITIS - IŠTIKIMASIS 
MŪSŲ TAUTOS SŪNUS -EPAS vYKlt"-s

Daugelis mūsų tautos gabių 
ir talentingų poetų išbarstė savo 
gabumus svetimoms tautoms, 
mums palikdami tik vardą ir kū
rinius svetimomis kalbomis. Do
nelaitis visą amžių liko ištiki
mas mūsų kalbai, mūsų tautai. 
Jis mokėjo bent kelias svetimas 
kalbas neblogiau kaip lietuvių. 
Ypač vokiečių kalbą jis mokėjo 
taip, kaip ir gimtąją lietuvių kal
bą. Jis galėjo greičiau išgarsė
ti pasaulyje, rašydamas savo kū
rinius vokiečių kalba. Tačiau jis 
mieliau pasirinko lietuvių kal
bą, kuri buvo jo tėvų, protėvių, 
tautiečių kalba.

Kaip Donelaitis tautiškai su
brendo? Pirmiausia, jis buvo ki
lęs iš lietuvių ūkininkų šeimos. 
Jo tėvas, kuris gyveno Lazdynė
lių kaime, Gumbinės apskrityje, 
kaip Nesselmannas rašo, buvo 
tikras lietuvis — National - Li- 
tauer. Čia Donelaitis ir gimė 
1714 m. sausio 1 dieną. Tai buvo 
dvarvietė, kur XVIII amž. pra
džioje dvarelis dar priklausė Do- 
nelaičiams. Vėliau Donelaičiai 
nuskurdo, nes tėvas ankstį mi
rė, o motina su septynetu vaikų, 
keturiais sūnumis ir trimis duk
terimis, nepajėgė ūkio tvarkyti 
ir šeimos aprūpinti.

Jaunas Donelaitis pateko j Ka
raliaučiaus Knypavos katedros 
mokyklą, kur beturčių vaikai gau
davo nemokamai butą, iš dalies 
maistą ir mokslą. Čia Donelai
tis, matyt, negeriau gyveno kaip 
Dickenso Oliveras Twistas prie
glaudoje. Tačiau vargais negalais
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Donelaitis baigė šią mokyklą, 
kartais net bado kankinamas. 1736 
metais jis įstojo į Karaliaučiaus 
universitetą teologijos studijuoti, 
šis kun. Albrechto 1544 m. įsteig
tas universitetas buvo lietuvybės 
centras. Iš čia išaugo Rapalio
nis, Kulvietis, Mažvydas, Vi
lentas, Bretkūnas ir kt. Čia savo 
įgimtą lietuvybę sustiprino ir 
Kristijonas Donelaitis. Iš pri
gimties, matyt, apdovanotas filo
loginiais gabumais, Donelaitis 
išmoko ne tik hebrajų, graikų, 
lotynų, prancūzų kalbas, bet pa
gilino ir savo tėvų kalbą, nekal
bant jau apie vokiečių, kuri do
minavo universitete. Tuo būdu 
Donelaitis universitete, o ypač 
lietuviškame seminare,subrendo 
kaip gili anų laikų intelektualinė 
lietuviškoji asmenybė.

Baigęs universitetą, Donelai
tis buvo paskirtas Stalupėnų pra
džios mokyklos mokytoju ir cho
ro vedėju, vadinamu kantoriumi. 
Greit jis buvo, matyt, už sąži
ningą ir tinkamą pareigų ėjimą, 
paaukštintas į mokyklos rekto
rius. 1743 m., išlaikęs Karaliau
čiuje kunigo egzaminus, Donelai
tis buvo Isruties superintendento 
Hahno paskirtas Tolminkiemio 
parapijos klebonu. Čia jis šioje 
protestantų parapijojeišklebona- 
vo iki mirties 1780 vasario 18 d.

Pabrėžtina, kad Donelaičio lai
kais Tolminkiemis jau buvo gero
kai suvokietinta apylinkė. XVIII 
amž. pradžioje šiose žemėse dar 
viešpatavo lietuviai. Tik 1709 — 
11 m. badas ir maras nusiaubė

I SSR VNEŠPO- 
DEPARTMENT OF 

(USA) LEIDIMĄ IR

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

rašyti kvitai.

Kursas: 9 rubliai už $10.

Už patarnavimą mokestis 

iki
$35.00 — $3.50.

Virš $35.00 — 10%.

Gramercy - N. J
711 BROAI) ST., Nr. 925 

NEtVARK, NEVY JERSEY

Siuntiniai ir pinigai siunčia
mi i Vak. ir Rytų Vokietijas. 
Lenkiją, Rumuniją, Vengri
ją, Čekoslovakiją ir kitur. 

šį lietuvišką kraštą ir suguldė 
žmones mirties patalan. Tada vo
kiečių valdžia privežė į neapgy
ventas lietuviškas žemes kolo
nistų iš visų užkabarių: Salz- 
burgo, Bavarijos, Šveicarijos. 
Čia dar atsirado prancūzų, len
kų, žydų ir kitų kitokių. Rusai 
su savo nepaliaujamais karais 
siautė čia taip pat nežmoniškai. 
Todėl Tolminkiemis pasidarė it 
pravažiuojamas viešbutis, įvai
rių tautų ir kultūrų mišrainė. 
Pastovių gyventojų lietuvių Tol
minkiemio parapijoje beliko apie 
ketvirtadalį visų gyventojų. Ir 
tie patys liko skurdžiai netur
tėliai, vokiečių dvarininkų bau
džiauninkai.

Klebonaudamas tokioje parapi
joje, kitas kunigas galėjo greit 
prisitaikinti daugumai ir aukš
tuomenei, norėdamas gerai gy
venti. Tačiau Kristijonas Done
laitis buvo tikras lietuvis, savo 
gimtosios žemės sūnus, kuris 
geriau pasirinko kovos ir var
go kelią, gindamas lietuvių ma
žumos idealus ir teises, negu 
oportunistiškai pasiduodamas 
valdančios daugumos priespau
dai. Donelaitis ne tik užjautė, 
bet ir visa širdimi mylėjo lie
tuvius. Jis jais rūpinosi, gel
bėjo, guodė ir stiprino jų dvasią. 
Jis sakė pamokslus lietuviškai, 
jis skaitė savo lietuviškai para
šytus raštus parapijiečiams, ma
noma, net pamokslų vietoje, jis 
pastatydino savo lėšomis našlių 
prieglaudą, kur po jo mirties, 
be kitų našlių, gyveno ir jo žmo
na Ona Regina Etonelaitienė. Tai
gi, Donelaitis buvo lietuvis, 
krikščionių kunigas, karitatyvi 
asmenybė.

Jis taip pat buvo kovotojas dėl 
teisybės ir tiesos. Kada amtmo- 
nai Baehringas ir Ruhigas užgro
bė parapijos žemes, Donelaitis 
iškėlė jiems bylą. Ir ilgus metus 
jis bylinėjosi ne tiek dėl žemės, 
kiek dėl savo ir parapijiečių tei
sių. Tai rodo Donelaičio už
sispyrimą, valios tvirtybę, jo 
tiesų ir atkaklų charakterį. Jis 
su šiais dvarininkais kovojo ne 
iš šykštumo, bet iš principo, gin
damas teisybę, savo ir žmonių 
teises.

Donelaičio biografijoje pa
brėžtinas ir jo asmenybės platu
mas ir šakotumas. Jis buvo ne 
tik protestantų teologas, para
pijos pavyzdingas klebonas, ne 
tik poetas, filologas, bet ir me
nininkas, muzikos, dailės mėgė
jas. Jis pats kūrė ir komponavo 
giesmes. Jis meniškai dirbo for- 
tepionus, barometrus, termo
metrus. Prisiminkime dar, kad 
jis savo laiškuose dažnai citavo 
graikų ir romėnų poetus, o Ver
gilijų ypatingai mėgo, tai ir tu
rėsime Donelaičio intelektualinę 
asmenybę, subrendusią įvairių 
kultūrų pavėsyje. Nemažiau jis, 
matyt, buvo susipažinęs ir su tų 
laikų vokiečių, prancūzų, anglų

Lituanus žurnalui tobulėjant, 
augant, ir beplečiant savo įtaką 
svetimtaučių tarpe, buvo paste
bėta, kad kas metai besikeičian
čios Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdybos nepajėgia paskir
ti užtektinai dėmesio Lituanus 
žurnalo leidimo reikalams. Taip 
pat buvo pastebėtas reikalingu
mas įtraukti talentingus jau moks
lus baigusius alumnus Lituanus 
leidimo darbams. Kilo mintis su
daryti Lituanus Fondaci ją, kurios 
nariai būtų sukviesti Lietuvių Stu
dentų Sąjungos ir jiems būtų per
leisti Lituanus rūpesčiai. Tokio
je Lituanus Fondacijoje Lietuvių 
Studentų Sąjunga būtų atstovauja
ma per Centro Valdybos pirmi
ninką, kuris automatiškai būtų Li
tuanus Fondacijos nariu.

Projektas buvo patiektas pra
ėjusiame LSS suvažiavime New 
Yorke ir ten jis buvo patvirtin
tas. Siu metų pradžioje Fonda
cijos mintis tapo realybe,LSS 
CV sukvietus aštuonis Fondacijos 
valdybos narius iš gerai žinomų 
akademikų - alumnų tarpo ir Įre
gistravus Illinois valstijoje kaip 
Lituanus Foundation, Ine.

Pirmąją Lituanus Fondacijos 
valdybą sudaro: Valdas Adam
kavičius, Vytautas Černius, Vy
tautas Dudėnas, Vaclovas Klei
za, Dr. Tomas Remeikis, Romas 
Stakauskas, Dr. Vytautas Vygan
tas ir Algis Lukas. LSS bus at
stovaujama Fondacijos Valdy
boje CV pirmininko Algio Za- 
parecko.

Lituanus žurnalui redaguoti 
Fondacijos valdyba pakvietė Dr. 
Tomą Remeikį, kuris greitu lai
ku praneš redakcinio kolektyvo 
sąstatą. Administraciniu redak
torium pakviestas Vytas Dudė
nas Valdybos nariai pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: Algis Lu
kas — pirmininkas, Valdas Adam
kavičius --pirmas vicepirminin
kas ir referentas lietuviškoms 
organizacijoms, Vaclovas Klei
za — antrasis vicepirmininkas ir 
spaudos referentas, Romas Sta
kauskas — sekretorius, Vytas 
Dudėnas — iždininkas, VytasCer- 
nius — tyrinėjimų ir specialių 
projektų vedėjas, Dr. Vytas Vy
gantas -- patarėjas ir įgaliotinis 
rytuose.

Neseniai susirinkusi valdyba 
savo pirmajame posėdyje svars
tė organizacinius ir redakcinius 
Lituanus žurnalo klausimus. 
Naujas Lituanus redaktorius, Dr. 
Tomas Remeikis išdėstė savo 
planus žurnalo patobulinimui, jį 
daugiau pagrindžiant moksliniais 
darbais ir straipsniais, padarant 
autoritetingu anglų kalba veikalu 
lietuviškais klausimais. Vado
vaujantis dabartinių mokslinių ir 
profesinių periodinių leidinių pa
vyzdžiais, buvo nutarta sumažinti 
Lituanus formatą, kad jis daugiau 
derintųsi prie tokio pobūdžio lei
dinių. Ryšium su nauju formatu 
bus naujas viršelis, paliekant žur
nalo vardą tą patį — Lituanus — 
Lithuanian Quarterly.

Yra pramatoma, kad Lituanus 
Fondacija taip pat pasirūpins iš
leisti vertingų lietuviškais klau-

kultflros apraiškomis, ypač pseu- 
doklasicizmo ir sentimentalizmo 
srovėmis.

Svarbiausias Donelaičio būdo 
bruožas -- lietuviškasis atkaklu
mas. Taip, kaip Lauras mokė 
lietuvninkes nenusileisti ūkio 
darbuose, taip Donelaitis mokė 
lietuvninkus nenusileisti sveti
miesiems:

Kaip lietuvninkės dar vokiš
kai nesirėdė

Ir vokiškus žodžius ištart ne 
galėjo (58 psl.)

Kitoje "Metų" vietoje Donelaitis 
apgailestauja:

Ak, kur dingot jūs, lietuviš
kos gadynėlės,

Kaip dar prūsai vokiškai kal
bėt nemokėjo (85 psl.).

Poetas piktai puola ir tuos "smir
dus", kurie "vokiškas dainas dai
nuot ir keikt pasipratin".

Jei šiandien Donelaitis būtų gy
vas, jis su tuo pačiu tonu bartų 
tuos lietuvius, kurie rusiškai, 
angliškai ar vokiškai savo šei
mose svetimas kalbas vartoja 
ir svetimas dainas dainuoja. Do
nelaitis ir liks amžinai tuo bran
gus, kad jis lietuviškųjų idealų 
neišsižadėjo dėl gardaus valgio 
šaukšto, kaip Kudirka eiliavo.

ALGIS LUKAS

Simais mokslinių darbų mono
grafijas anglų kalba ir sąlygoms 
leidžiant suorganizuoti semina
rus Amerikos universitetuose 
Lietuvos ir Pabaltijo kraštų 
klausimais.

Lituanus žurnalas ir toliau rei
kalaus plačios lietuvių visuome
nės finansinės paramos, kadangi 
daugiau kaip pusė viso Lituanus 
žurnalo tiražo yra išsiuntinėja
ma nemokamai amerikiečių gy
venime Įtakingiems asmenims ir 
organizacijoms.

Tikimasi, kad Įvairios lietuvių 
organizacijos ir toliau jaus pa
reigą remti šį žurnalą, paskiriant 
jam dali savo pajamų, o neseniai 
suorganizuoti dideli lietuvių fon
dai jaus reikalą paskirti kas me
tai dalį savo lėšųLituanus žurna
lo leidimui. Lietuvių Studentų Są

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 
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:
Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomas po......... . $7.50
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS...........................  $12.00
M. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA................................ $2.00
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA THROUGH THE AGES................. $3.50
L. Valiukas, LITHUANIA LAND OF HEROES.......................... $4.75
ART COLLETCION (liet, dailininkų kūrinių albumas)..... .......... $6.00
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS........ . ................ $3.00
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS................................  $2.00
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT................ $5.00
V. NAGIUS-NAGEVlClUS............................................................. $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, BLEZDINGĖLĖS PRIE

TORRENSO ..................................................................... $2.00
AUSTRALUOS LIETUVIŲ METRAŠTIS........................................$10.00
Dr. J. Grinius, MANO VIEŠNAGE AMERIKOJE................................50
Alfonsas Nevardauskas, PAJŪRIAIS - PAMARIAIS......................$5,00
PANEVĖŽYS - Monografija........................................................ $6.50
St. Goštautas, ARTE LITUANO.................................................... $4.00

ROMANAI. NOVELĖS. POEZIJA:
LAISVĖS KOVŲ DAINOS.................................    $5.00
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO..........................$5.00
Sally Salminen, KATRYNA.............................................................. $5.00
Juozas Krūminas, ŠEŠTASIS MEDIS......... ..................   $3.00
R. Spalis, ANT RIBOS...............  $4.00
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
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS...................................... $4.00
Alė Rūta, į SAULĖTEKI...........................................................  $1.50
Jeronimas Ignatonis, LŪŽIAI........................................  $3.00
J. švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS................................................... $2.75
J. Švaistas, ELDORADO.............................................................. $1.80
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND (angliškai)............. $3.95
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO..........................................$2.00
V. Volertas, UPE TEKA VINGIAIS............................................. $3.50
Jonas Vėgėlis, V1SGAILIUS, poema.........................................   $3.00
LITHUANIAN QUARTET........................................................   $4.95
LITHUANIAN FOLK TALĖS......................................................... $4.50
SELECTED LITHUANIAN STORIES.......................................  $5.00
V. Kavaliūnas, KALNŲ GIESMĖ....................................    $2.50
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI, poezija...............................  $3.00
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija........................................ $2.75
Maironis, JAUNOJI LIETUVA, kietais viršeliais..... $2.00,

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

dramos)....................................................................................$3.00
J. Grušas, PABUČIAVIMAS..................................    $1.50
Bernardas Brazdžionis, VIDUDIENIO SODAI, poezija..............  $4.00
P. Abelkis, ATLAIDŲ PAVĖSY................................................... $3.50
Vincas Krėvė, RAŠTAI.......................   $5.50
V. Kudirka, MEMOIRS OF LITHUANIAN BRIDGE.................... $2.00

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

Cleveland. Ohio. 11103,

junga yra pasižadėjusi pravesti 
platesnį Lituanus žurnalui vajų 
lietuvių kolonijose rugsėjo mė
nesį ir tikimasi, kad jiems bus 
parodytas atatinkamas nuoširdu
mas. Lituanus Fondacija, reikia 
atsiminti, yra tik centrinis orga
nas, per kurį bus siekiama vi
sokiais būdais kas metai surink
ti virš $8.000 dolerių reikalingų 
išleisti keturis Lituanus nume
rius per metus.

Pradedant pirmu 1964 metų lei
diniu Lituanus prenumerata bus 
$3.00 metams. Tačiau manoma, 
kad lietuviai, kurie šį žurnalą už - 
slsakys, atsiųs kartu ir savo au
ką, kurios pagalba bus galima žur
nalą pasiųsti kokiam nors pasi
žymėjusiam svetimtaučiui.

Lituanus žurnalo redakcijos ir 
administracijos adresas: P.O. 
Box 9318, Chicago 90, Illinois. 
Lituanus Fondacijos reikalais 
galima kreiptis tuo pačiu adresu.
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MOKESČIU MOKĖTOJŲ AKTUALIJOS SPORTO ŽINIOS

Klausimai ir atsakymai TINKLINIO VARŽYBOS

S. M. KLAUSIMAS. Esu 74 me
tų amžiaus. Kai praeitais metais 
mano pajamų mokesčių apyskaita 
buvo specialisto paruošta, aš turė 
jau, kaip ir praeity, mokėti nedi
delius pajamų mokesčius. Mano 
draugas, tur{s 75 m. amžiaus ir 
didesnes pajamas negu aš, man 
sakė, kad jis pasiekęs 72 metus 
pagal (statymus neturi mokėti ir 
nemoka jokių pajamų mokesčių. 
Apie tai kalba ir kiti mano pa
žįstamieji, kurie džiaugiasi, kad 
greit sulauks 72 m. Prašaupara- 
šyti kaip iš tikrųjų yra.

ATSAKYMAS. Mokesčių spe
cialistas buvo teisingas. Pagal 
{statymus visi Amerikos pilie-

čiai, o taip pat ir tie gyventojai, 
kurie čia atvyko pastoviai apsi
gyventi, turi kasmet paruošti pa
jamų mokesčių apyskaitas be jo
kio amžiaus apribojimo, jei jie 
turėjo metinių pajamų 600 ar dau
giau dolerių. Sulaukę 65 metų turi 
paruošti apyskaitas tik tuo atve
ju, jei jie turėjo metinių pajamų 
1200 ar daugiau dolerių. Jei pa
ruošus tas apyskaitas išeina, kad 
asmuo turi mokėti pajamų mo
kesčius, tai nežiūrint kokio am
žiaus jis bebūtų, jis nėra atleis
tas nuo mokesčių mokėjimo. Jei 
taip tikrai būtų, kaip Tamstos 
draugas sako, tai tuo labai džiaug
tųsi seni milijonieriai, nes jų 
suaugę vaikai visuomet turėtų

mažas pajamas, o jų tėvai paro
dytų labai dideles pajamas.

Man atrodo, kad čia painioja
mi pajamų mokesčių {statymo nuo. 
statai su senatvės pensijų {sta
tymo nuostatais. Pagal š{ įstaty
mą, jei pensininkas uždirba dau
giau kaip 1200 dolerių { metus, 
tai jam yra atatinkamai sumažina
ma pensijos suma, bet jei toks 
pensininkas pasiekia 72 m.,tai jo 
pensijos suma nėra mažinama, 
nežiūrint kiek jis beuždirbtų.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

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

Cocmos Pa re ei Express Corp. 
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

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

Marquette Gift Pa re ei Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60-629 

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 
(vairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

R.T. KLAUSIMAS. Aš išlaikau 
savo geradari, kuris man nėra 
joks giminė. Ar aš galiu gauti 
tokią pat pajamų mokesčių nuo
laidą, kaip už išlaikymą artimo 
giminės?

ATSAKYMAS. Taip, jei jo iš
laikymas atatinka šias sąlygas: 
(1) išlaikomas asmuo neturi tu
rėti savo pajamų, kurios pasiek 
tų 600 dolerių { metus, (2) iš
laikytojas turi išleisti jo išlai
kymui daugiau kaip pusę jo iš
laikymui reikalingos sumos, 
(3) išlaikomas asmuo turi gyven
ti išlaikytojo bute ir būti jo namų 
ūkio narys ir (4) išlaikomas as
muo neturi turėti su išlaikytojų 
tokių santykių, kurie yra vietinių 
(statymų draudžiami.

A.B.R. KLAUSIMAS. Ar gali
ma atskaityti nuo pajamų auto
mobilio nuostolius, padarytus su
sidūrus su kitu automobiliu?

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IŠMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
„SIMPSON”Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir I 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

jU
JONAS H. AKŠYS

6615 S. WINCHESTER AVĖ:, CHICAGO 36, ILL. 
Telefonas 925 - 5179

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo !> vai. ryto.
Kainos: Paltai nuo S80 iki . , , Kostiumai nuo S85 iki . . .

ATSAKYMAS. Principiniai to
kie nuostoliai yra atskaitomi, jei 
jie nėra padengti draudimo bend
rovės ar kito automobilio savi
ninko. Jie yra atskaitomi ir tuo
met, jei buvo padaryti automo
biliui, kuris yra naudojamas pri
vatiems mokesčių mokėtojo rei
kalams. Jie taip pat yra atskai
tomi, jei jie {vyko net dėl paties 
mokesčių mokėtojo kaltės ar jo 
automobilio vairuotojo. Bet tie 
nuostoliai nėra atskaitomi, jei 
jie buvo tyčia padaryti ar (vyko 
dėl apsileidimo mokesčių mo
kėtojo arba jo automobilio vairuo 
tojo.

Tie nuostoliai atskaitomi tik 
tuo atveju, jei mokesčių mokė
tojas parodo savo pajamų mokes
čių apyskaitoje ir visas kitas at- 
skaitytinas išlaidas, bet nesinau
doja 10% jo bendrų pajamų at
skaitymu. Šiuo atveju, žinoma, 
reikia turėti visus nuostolių pa
teisinamuosius dokumentus.

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponj!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

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.

MARŪUETTE PURK CHICAGO
2S33 W. 11 St. tel. GR 6 2345 6

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., Tel TO 3-2108 9

XIV-jų š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių Tinklinio var
žybos (vyks 1964 m. kovo 7-8 d. 
Chicagoje.

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: vyrų, moterų, jaunių 
A kL ir mergaičių A kL

Jaunių ir mergaičių A klasė
je gali dalyvauti nevyresni kaip 
1945 m. gimimo.

Dalyvaujančių komandų skai
čius tinklinio varžybose neapri
bojamas ir jokios kvalifikacijos 
iš apygardinių pirmenybių nėra 
reikalaujamos.

Dalyvių registraciją atlieka 
sporto klubai iki š. m. kovo 1 d., 
šiuo adresu: Mr. Z. Žiupsnys, 
5950 So. Fairfield St., Chicago, 
I1L 60629 (Telefonas PR-6-6412).

rapijos choras vadovaujamas 
muz. Alberto Mateikos ir Tau
tinių šokių Sambūris Šilainė, va
dovaujamas Galinos Gobienės. 
Aukos Altui bus renkamos prieš 
minėjimą ir pertraukos metu. 
Dalyviai maloniai prašomi nevė
luoti. Po minėjimo {vyks vaka
rienė Lietuvių Namų naujai atre
montuotoje apatinėje salėje.

Detroito ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami dalyvauti pa
maldose, minėjime ir vakarie
nėje. Negalintieji dalyvauti siun
čia savo auką Detroito Lietu
vių Organizacijų Centrui, 15756 
Lesure, Detroit, Mich. 48227.

♦ DR. ADOLFAS DAMUŠIS 
kalbės Vasario 16 šventės tema 
Lietuviškų Melodijų radio pro
gramoje š{ šeštadienj, vasario 
15, 4:30 iki 5:30 p. p. iš radi
jo stoties WJLB.

AUKOS DIRVAI
S. Jurgutavičienė, Cleveland 4.00
A. Patalauskas, Detroit..... 2.00
Dr. J. Sandargas,

North Royalton.........4.00
A. Rinktinas, Detroit.........4.00
V. Skridulaitis, NewZealand2.00
K. Kraučiflnas, Chicago..... 2.00

Paulius, Chicago........... 1.00
Kvedaras, Toronto........5.00
Plioplys, Toronto.........4.00
Statulevičius, Toronto .. 4.00 
Dundulis, Chicago.........1.00

K. Ka ralis, Cleveland........5.00
K. Miškinis, Rochester..... 1.00
J. Lescinskas, Detroit...... 3.00
B. Utenis, Dorchester........4.00
P. Žolynas, Chicago........... 2.00
Dr. P. Švarcas,Mascoutah.. 5.00
M. Senulis, Paterson.......... 5.00
K. Valužis, Elizabeth......... L 00
A. Rūkas, Chicago.............. L 00

s. 
p.
A. 
A.
A.

REDAKCIJOS PASTABA: Tu
rintieji klausimų {v. mokesčių rei
kalais Dirvos skaitytojai gali ra
šyti Ant. Vaitkui šiuo adresu: 
5621 So. Hermitage Avė., Chi
cago, Ulinois, 60636. Atsakymai 
bus talpinami Dirvoje.

šiose žaidynėse bus sudaryta 
pagrindinės lietuvių rinktinės 
ginti lietuviškas spalvas 1964 m. 
š. Amerikos Pabaltiečių Olimpi
niuose Žaidimuose, gegužės 9-10 
d. Clevelande.

Kartu su tinklinio varžybomis, 
kovo 7-8 d. Chicagoje bus pra
vestos 1964 m. Vid. Vakarų Spor
to Apygardos moterų ir mergai
čių krepšinio primenybės.

KREPŠINIO VARŽYBOS
XIV Š. Amerikos Lietuvių 

Sportinių Žaidynių Krepšinio 
varžybos (vyks 1964 m. balan
džio 4-5 d. Toronto, Ont.

Varžybos bus vykdomos šiose 
klasėse: vyrų, moterų, jaunių A, 
jaunių B ir mergaičių A.

Jaunių ir mergaičių A klasei 
priklauso nevyresni kaip 1945 m. 
gimimo. Jaunių B klasei priklau
so nevyresni kaip 1948 m. gi
mimo.

Dalyvių registraciją atlieka ■ 
klubai iki š. m. kovo 25 d., šiuo 
adresu: Mr. V. Bireta, 5 Tray- 
more Cr., Toronto 9, Ont. (te
lefonas 762-2957).

Šiose žaidynėse bus sudaryti 
pagrindai lietuvių rinktinių, ku
rios atstovaus lietuviškas spal
vas 1964 m. š. Amerikos Pabal
tiečių Olimpiniuose Žaidimuose 
gegužės 9-10d. Clevelande. Rink
tinių sudarymą atliks ŠALFASS- 
gos Krepšinio Komitetas.

Kadangi šią vasarą š. Ameri
kos Lietuvių vyrų krepšinio rink
tinė yra siunčiama ( Australi
ją, klubai yra kviečiami atkreip
ti ypatingą dėmes( ( savo koman
dų paruošimą. Š. Amerikos lietu
vių reprezentacinės komandos 
pagrindu Australijos gastrolėms 
bus imama lietuvių vyrų krepši
nio rinktinė, dalyvaujanti Pa
baltiečių Olimpiniuose Žaidi
muose.

• ALGIS ZAPARACKAS, LSS 
CV pirmininkas ir Lietuviškų 
Melodijų radijo valandėlės pra
nešėjas bus Vasario 16-tos minė
jimo vedėjas.

* IBSENO NORA bus vaidi
nama vasario 23 d. 3 v. p. p. 
Lietuvių Namuose. Vaidina De
troito Lietuvių Dramos mėgė
jų Sambūris,vadovaujamas Mik
šienės. Įėjimas $1.50 asmeniui, 
studentams $1.00.

PADĖKA

DETROIT

ATSIUSTA PAMINĖTI

RINKTINĖ - nr. 14 (1963) Ni
dos Knygų Klubo Londone kas 3 
mėn. leidžiama rinktinių spaudos 
straipsnių knygelė. Rinktinės 
kaina ne nariams 75c.

TECHNIKOS ŽODIS — lapkr. 
gruodžio mėn. (6) nr. pagerbia
mas sukaktuvininkas inž. St. Kai
rys. Turinyje žvilgsni.} šių die
nų techninę pažangą ir aktuali
jos. Žurnalą redaguoja V. Pa- 
vilčius.

MUZ. J. BERTULIO: MIE
GOK, JEZULI - Kalėdinė lop
šinė mezzo-sopranui solo ir for
tepijonui -- 30c, ir SU DAINA 
Į TĖVYNĘ — Duetui, vyrų cho
rui ir fortepijonui — 40 c. 
Leidinį išleido autorius. Sukrau
ta J. Karvelio prekybos namuose 
Chicagoje.

VASARIO 16 ŠVENTĖ
Detroitiečiai renkasi š{ sek

madienį įspūdingai paminėti Lie
tuvos Nepriklausomybės Vasario 
16-tos 46-tąją sukaktj. Guber
natorius George E. Romney ir 
Detroito burmistras Jerome P. 
Cavanagh yra paskelbę prokla
macijas. Lietuvių delegacijos ap
lankė jų Jstaigas oficialiam pa
sirašymui. S( sayaitgalj Lietuvos 
trispalvė plevėsuoja miesto ro
tušėje.

Sekmadienio rytą iškilmingos 
pamaldos visose trijose lietuvių 
bažnyčiose. Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje 10 valandą, šv. Petro 
ir šv. Antano bažnyčiose 10:30. 
šv. Antano bažnyčioje organiza
cijos dalyvauja su vėliavomis.

Š{ sekmadien}, 3 vai. po pietų 
iškilmingas aktas, Western High 
School auditorijoje, 1500 Scotten 
art West Vernor. Kalbas pasa
kys JAV senatorius Philip A. 
Hart ir buvęs Vliko pirm. Jonas 
Matulionis iš Toronto. Muziki
nę dali išpildys šv. Antano pa-

Nuoširdžiai dėkoju DIRVOS 
redakcijai už talpinimą (vairių 
korespondentų straipsnių ir nuo
traukų ir mano koncertų po Ame
rikos lietuvių kolonijas. Mano 
nuoširdi padėka p. Juozui Ba- 
čiflnui už pakvietimą koncertuo
ti Amerikoje ir už padengimą 
dalies kelionės išlaidų. Esu gi
liai dėkinga Amerikos ir Kana
dos lietuvių kolonijoms, kurios 
suruošė mano koncertus: De
troito D. L. Kunigaikštienės Bi
rutės Draugijai, Clevelando Lie
tuvių Tautinei Sąjungai, Hamil
tono Skautams Remti Draugijai, 
Rochesterio L. V. S. Ramovės 
skyriui. Bostono Laisvės Var
pui, Elizabetho Apygardos Val
dybai, Philadelphijos Apylinkės 
Valdybai, Washingtono Amerikos 
Lietuvių Draugijai, Baltimorės 
Tautinei Sąjungai, Chicagos 
"Dainavos" Ansambliui, Omahos 
Bendruomenės Chorui, Los An
geles Tautinei Sąjungai; Detroi
to ir Clevelando radijo valandė
lių vadovams už mano koncertų 
garsinimą, Amerikos Balsui Wa- 
shingtone už mano dainų per- 
transliavimą { Tėvynę Lietuvą. 
Fotografams, padariusiems daug 
gražių nuotraukų iš mano kon
certų ir priėmimų ir visiems 
muzikams ir korespondentams, 
kurie rašė mano koncertų re
cenzijas.

Nuoširdžiai dėkoju visiems 
mano koncertų proga {teikusiems 
man gėles ir dovanas. Taip pat 
dėkoju visiems mano draugams 
menininkams, chorų dirigen
tams, muzikams, mane taip nuo
širdžiai sveikinusiems ir priė- 
musiems. Ypatinga padėka prof. 
J. Žilevičiui, kuris mane taip

gražiai spaudoje pristatė Ame
rikos lietuviams.

Savo ir savo pianistės vardu 
dėkoju visoms mano giminėms, 
draugams, kurie koncertų metu 
mus taip gražiai priėmė, sutei
kė nakvynes, ruošė vaišes, su
pažindino su Amerikos miestais, 
vežiodami nuo koncertų atlieka
mu laiku.

Dovanokite, kad pavardėmis 
negaliu visų suminėti, nes tai 
užimtų per daug vietos, bet esu 
visiems, visiems giliai dėkinga. 
Iš Amerikos lietuvių išsivežiau 
pačius gražiausius prisimini
mus, kurių nepamiršiu visą gy
venimą. Nuoširdus lietuviškas 
AČIŪ visiems.

Jūsų Genovaitė Vasiliauskienė 
Adelaidė, Pietų Australija.

LATVIU IŠEIVIJOS
VEIKLA

* CLEVELANDO LATVIŲ KRE
DITO DRAUGIJA jau siekia 
160.000 dol. apyvartos ir 1963 m. 
grynas pelnas -- 5345 dol. Tai 
kiek daugiau, nei visas Lietuvių 
Fondas. Augant indėliams (vien 
per 1964 m. sausio mėn. naujų 
indėlių gauta už 25.000 dol.), 
draugija numato duoti paskolas 
20 metų nekiln. turtui įsigyti.

Skolininkai yra automatiškai 
draudžiami 2000 dol. mirties ap- 
drauda.

Kredito draugija tikisi šiais 
metais pasieksianti ketvirtadal( 
milijono apyvartos.

♦ EVALDS ZARINŠ paskirtas 
Bank of Montreal Toronto sky
riaus vedėju. Tai jaunas, vos 
31 m. vyras, atvykęs Kanadon su 
pokario tremtinių banga. Retas 
atsitikimas, kad tremtiniai gau
tų toki pasitikėjimą didelio banko 
vadovybėje. Bank of Montreal 
Toronto skyrius dar tik dabar 
baigiamas {ruošti naujose, moder- 
niškose patalpose Bloor St., ir 
Euclid Avė. kampe. Latvių sluoks
niuose juokaujama, kad Bank of 
Montreal vadovybė, (vertindama 
E. Zarinš gabumus, specialiai 
stato jam "nuosavą banką"...

4ii1II:1WII!I<Wi1ImK

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!

Keliautojo Mato nuotykiai

JT Cleveland > 
Crust Company



1964 m. vasario 14 d DIRVA 19 Nr. - 7F’ CLEVELANDE 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 
TELEVIZIJOJE

WEWS (5 kanalas) žinių
daktorius Charles Day duos trum
pą Nepriklausomybės sukakties 
minėjimo apžvalgą per savo pro
gramą sekmadienį, vasario 16 d. 
11 vai. vakare. Ta proga jis pa
demonstruos būdingesnius minė
jimo momentus šv. Jurgio parap. 
salėje.

ši programa bus matoma 5 ka
nale.

proclamation

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

FEBRUARY 16,1964

WHEREAS, February 16th marks the forty-sixth anniversary 
of the Republic of Lithuania; and

WHEREAS, the large number of citizens of Lithuanian descent, 
who have established homes in Ohio and became American citizens, 
are planning to commemorate Lithuanian Independence Day in public 
observances in the City of Cleveland, February 16, 1964; and

WHEREAS, the Statė of Ohio recognizes the stable character of 
our Lithuanian citizens and their notable contributions to our statė 
and our nation;

NOW, THEREFORE, I, James A. Rhodes, Governor of the Statė 
of Chio, do hereby designate February 16, 1964, as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

♦ E. MAZYS -MAZILIAUSKAS . 
vasario 11 d. savo kirpykloje bu- ' 
vo ištiktas staigaus širdies smū
gio ir išvežtas Į Clevelando Po
likliniką.

♦ ŠV. JURGIO PARAPIJOS MO 
KYKLOS VEDEJA, Šv. Pranciš
kaus ordino seselė Matilda mirė 
vasario 12 d. 1 vai. ryto Pitts- 
burghe.

Lietuvaitė seselė buvo Įsigi
jusi ir užsitarnavusi šios lietu
vių lankomos mokyklos vaikų ir 
tėvų meilę ir prisirišimą.

Velionės laidotuvės Įvyks šeš
tadienĮ,vasario 15 d. Pittsburghe.

♦ AMERIKOS LIETUVIŲ SA
LES IR PILIEČIŲ KLUBO nau
jai išrinktoji vadovybė vasario 
10 d. posėdyje pasiskirstė pa
reigomis, vėl b-vės prezidentu 
išrenkant Zenoną Dučmaną, va
dovaujanti šiai lietuvių institu
cijai jau kelias kadencijas. Be to, 
jis taip pat vadovauja ir Lithu
anian Village b-vei. Viceprez. 
lieka St. Halaburda ir St. Ma
čys. J. Apanavičius — finansų 
sekret., Br. Bernotas -- sek- 
ret., Povilas šūkis — reikalų 
vedėjas. Direktoriai: Al. Banys, 
Edv. Karnėnas ir Juozas Že
maitis.

Kontrolės komisiją sudaro: J. 
Virbalis -- pirm., Pr. Stempu
žis ir E. Šamas — nariai.

*'CLEVELANDO ORKESTRAS 
grĮžęs iš sėkmingos gastrolių ke
lionės, pradeda savo koncertų 
sesiją Severance Hali vasario 20 
ir 22 d. 8:30 vaL vak. Ketvirta
dienio ir šeštadienio koncertuose 
dalyvauja solistė sopranas Ma
ria Stader.

Koncertą pradės George Szell 
diriguojamas orkestras su Rich. 
Strauso Serenada "Vėjo instru
mentai" op. 7. Toliau M. Sta
der ir instrumentalistų solo iš
pildys Bacho kantatą No. 51.

* VASARIO 23 D. Clevelando 
orkestras, vadovaujant Louis La- 
ne, stato Henry Purcell operą 
"Dido ir Aeneas” ( 4 vai. p.p.). 
Tai paskutinis šiame sezone sek
madienio popietės koncertas.

in Ohio and invite all our citizens to join with their neighbors of 
Lithuanian descent in appropriate ceremonies and exercises in ob- 
servance of the Independence of Lithuania and in honor of the sac- 
rafices of the Lithuanian people in attaining their freedom.

SEAL

IN WITNESS VVHEREOF, 
I have hereunto subscribed my 
name and caused the Great Seal 
of the Statė of Ohio to be affixed 
at Columbus, this 27th day of Ja- 
nuary, in the Year of Our Lord, 
One Thousand Nine Hundred and 
Sixty-Four.

James A. Rhodes
GOVERNOR

VASARIO 16 MINĖJIMAS
PAGRINDINIAI KALBĖTOJAI MINĖJIME

Lietuvos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone Patarėjas Dr. Stasys 
A. Bačkis.

Amerikos Lietuvių Salės ir Piliečių Klubo Clevelande naujai išrinktoji vadovybė. Sėdi iš kairės: A. 
Banys, St. Halaburda, pirm. Z. DuČmanas, St. Mačys, Pov. Šukys. Stovi: J. Virbalis, Ed, Karnėnas, J. 
Žemaitis, J. Apanavičius, Pr. Stempužis ir Br. Bernotas. V, Pliodžinsko nuotrauka

Į salę. Studentams ir mokslei
viams bus rezervuota vietos ir 
jiems Įėjimas laisvas.

Primename, kad pamaldose ir 
iškilmingam minėjime kviečia
mos organizacijos dalyvauti su 
vėliavomis.

ALT Clevelando sk. valdyba

PROCLAMATION

Designating Sunday, February 16/1964 as

"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY1

JAV Kongreso atstovas Robert 
Taft, Jr.

Parduodamas 2 šeimų me
dinis namas,5-5 kamb., dvi
gubi garažai, išbaigtas 3-as 
aukštas, 2 papild. kamb., 
vonios ir rūsys. Fisher Bo- 
dy rajone.

Skambinti telefonu:
HI 2-7991 arba 449-2547

PARDUODAMI NAMAI

Krautuvė — gerai einan
tis biznis, per savaitę pada
ro iki $1,500 apyvartos.

Trijų miegamųjų neap
gyventas namas, prie pat 
185 gt., rūsys per visą na
mą, garažas, geras sklypas. 
Nebrangus.

Visai naujas, 4 miega
mieji, galima dabar apsigy
venti.

WHEREAS, February 16, 1964, marks the forty-sixth anniver
sary of the Independence of Lithuania, after itsoccupation by Russia; 
and

WHEREAS, the freedom of the Lithuanian people, enjoyed in a 
democratic framework, was soon cut short by a piratlcal communlst 
totalitarianism, with the people of Lithuania now being denied evęry 
vestige of human dignity and freedom; and

WHEREAS, it is the hope of all freedom loving people through
out the world that the people of Lithuania will soon overthrow this 
yoke and once again become a stronghold of democratic government 
and independent sovereignity; and

WHEREAS, the 46th anniversary of the Independenceof Lithuania 
is a historic and noteworthyoccasionin vvhich all people share eąual- 
ly and observe withthepledgetostrivefor a rebirth of the Lithuanian 
nation.

N0W, THEREFORE, I, Ralph S. Locher, as Mayor of the City 
of Cleveland, do herby proclaim Sunday, February 16, 1964, as 
"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY" in Cleveland, and urge all 
citizens of our community to join with our friends and neighbors 
of Lithuanian descent in appropriate ceremonies and observances 
in order to bring to the attention of the world the hopes of the people 
of Lithuania for the rebirth of freedom in their beloved homeland.

IN WITNESS WHEREOF, I have 
hereunto sėt my hand and caused 
the Corporate Seal of the City of 
Cleveland to be affixed this Sth 
day of February, 1964.

Komercinis mūrinis 
pastatas su 2 krautu

vėmis, 3 patalpomis įstai
goms ir geru butu apsigy
venti. Labai gerame stovy
je. ________

Mūrinis, vienos šeimos, 
prie Naujosios parapijos.

Dviejų šeimų — prie 185 
gatvės.

pasakys: dr. Stasys Bačkis, Lie
tuvos Atstovybės Washingtone 
patarėjas ir JAV Kongreso at
stovas Robert Taft, jr.

Meninę programą išpildys čiur. 
lionio Ansamblis vad. muz. Al
fonso Mikulskio ir Clevelando 
Vaidilos teatro vaidintojai rėžis. 
Petro Maželio.

Ohio valstybės gubernatorius 
James A. Rhodes ir Clevelando 
miesto burmistras Ralph S. Lo
cher paskelbė Vasario 16 Lie
tuvos Nepriklausomybės Diena.

Vasario 16 minėjimo proga bus 
renkamos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Aukos bus ren
kamos vokeliais, Į kuri aukotojas 
Įdės skiriamą auką, gi ant vokelio 
parašys kas aukoja.

Bus proga pasivaišinti ir arti
mųjų tarpe pasidalinti Įspūdžiais.

Pakvietimus galima Įsigyti iš 
anksto ir minėjimo dieną Įeinant

Ralph S. Locher
Mayor

DIDINGAS SPEKTAKLIS ANT LEDO!

JAKUBS & SON

Children (under 12) Half Price 
Sat. Mat. 5 P M. Only, Feb. 29 and Mar. 7

LVS Ramovė Clevelando skyriaus naujai išrinktoji valdyba. Sėdi iš 
kairės: ižd. P. Mainelis.pirm. L. Leknickas, vicepirm. V. Knystautas. 
Stovi: sekr. A. Luža ir parengimų vadovas A. Balys.

V. Pliodžinsko nuotrauka

PRICES
$4.00 Boxe» and Loges

$5.50 Mezz. Fint 5 Rowi $2.50 Mezz. Nexi 5 Row» 
$5 00 Mezz Next 5 Rowi $2.00 Mezz. L*»( 4 Row«

ĮSIGYKITE GERUS BILIETUS DABAR!c
BILIETAI GAUNAMI PAŠTU AR ASMENIŠKAI:

Arena 3700 Euclid Avė. arba Rlchman’s 736 Euclid Avė.
YOU N0W HAVE FREFERENCE. F,r cbbioat imta ovoiUbla »<!•>• 
Cb,ck or M«n,y Ord,r ond 5aH-Addra,wd Sfcimp.d En„W,a

ALT Clevelando skyriaus ruo
šiamas Vasario 16 šventės minė
jimas Įvyks sekančia tvarka:

10:30 vai. iškilmingos pamal
dos šv. Jurgio liet, parapijos baž
nyčioje. šv. Mišias atnašaus kun. 
klebonas B. Ivanauskas. Pamaldų 
metu giedos bažnytinis choras su 
solistais, vadov. muz. Pr. Am- 
b ražo.

4 vai. po pietų iškilmingas 
minėjimas šv. Jurgio liet, para
pijos salėje. Pagrindines kalbas

Šioje namų pardavimo ir 
pirkimo įstaigoje galite sa
vo namą iškeisti į kitą.

Norintieji, pirkti ar par
duoti namus, prašomi at
vykti ar paskambinti.

EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis -

United Multiple
Servięe

789 E. 185

Realtor
Listing

gt.
IV 1-6900 ar KE 1-2190

EVEN1NGS: Mon. ihru Fri. 8: JO PM 
SATS: 1:00 PM • 5:00 PM • 9:00 PM 
SUNDAYS: 2:00 PM - 6:00 PM

ŽYMIAUSIOS 
PASAULIO 
Čiuožimo 
ŽVAIGŽDĖS! 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

CLEVELAND ARIANA • 3700 EUCLID AVĖ.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DONELAIČIO MINĖJIMAS 
PRINCETONO UNIVERSITETE

Vasario 17 d., 8 vai. vakaro 
Princetono Universitete, Prin- 
ceton, New Jersey įvyks Yale 
Universiteto prof. Aleksio Ran- 
nito paskaita "Kristijonas Done
laitis and Lithuanian Poetry". 
Paskaitininką pristatys publi
kai prof. Richard Burgi, Slavis
tikos Departamento vedėjas. Pa
skaita yra vieša, {ėjimas nemo
kamas.

Donelaičio minėjimas Įvyko 
Iowa Valstybiniam Universitete, 
Iowa City, vasario 7 d. Paskai
tą skaitė Aleksis Rannit, Įvadą 
paskaitai padarė prof. Aspel. Pas
kaita Įvyko Iowos Valstybės par
lamento salėje, dalyvavo apie 300 
žmonių, iš jų tik vienas pabaltie
ms ir virš 100 Įvairių Iowos Uni
versiteto fakulteto narių.

CHICAGO
* L.S.T. KORP! NEO-LITHUA

NIA ir Tautinio Akademinio Sam
būrio vasario 8 d. ruoštas B, 
Pakšto svetainėje Užgavėnių bly
nų balius praėjo gana pakilioje 
nuotaikoje. Svečių dalyvavo arti 
poros šimtų. Neapsiriko. Blynai 
buvo skanūs. Muzika gera, šok
ta iki sočiai — ypač polkutė. B. 
Jančys, gražiu balsu kai kuriuos 
šokius paĮvairino atatinkamo
mis dainomis. Šių organizacijų 
ruošiami parengimai turi gerą 
pasisekimą ir publika juos mie
lai lanko.

* DR. A. RUDOKAS, optome- 
tristas, aktyvus Tautinės S-gos 
veikėjas, atsigulė Į Šv. Bernar
do ligoninę sveikatos patikrinti.

* DR. RIMGAUDAS NEMIC
KAS, Šiuo metu atlieka karinę 
prievolę JAV armijoje V. Vokie
tijoje. Neseniai jis lankėsi rytų 
ir vakarų Berlyne ir turėjo pro
gą iš arti pažinti skirtumusmies. 
to, kuris dar taip neseniai buvo 
visas vienodai vokiškas.,..

* ALFAS SIMONAITIS, aktyvus 
Lietuvos Laisvės Kovotojų S-gos, 
Korp! Neo-Lithuania, T A Sam
būrio ir kt. organizacijų narys, 
savo bičiulių bei kolegų rately
je paminėjo 50-jį gimtadienį.

VIENO ASMENS 
GRAŽI VEIKLA

Kalbant apie organizacijos 
veiklą, kartais tenka sustoti prie 
pavienių -tos organizacijos narių 
ir pasidžiaugti jų atliktais orga
nizacijai darbais.
■ ALT S-gos Chicagos skyriaus 
valdybos narys Kostas Ramonas 
yra netik veiklus tautinės s-gos 
narys bet ir didelis Vilties d-jos 
rėmėjas. Nežiūrint savo ilgų va
landų kasdieninėje tarnyboje ir 
kitų ūkio reikalų, jis vienas sa
vo iniciatyva sugebėjo iš Chica
gos parūpinti Dirvai metinių skel
bimų už $1700. Jo dėka mes da
bar matome Dirvoje didesnių 
biznių skelbimus ne tik iš lietu
vių tarpo bet ir svetimtaučių.

K. Ramonas visomis progomis 
kelia Vilties D-jos finansinę padė
tį ir visada turi gyvenimiškų pro 

Montrealyje, Kanadoje, veikiąs Lietuvių Akademinis Sambūris, kas 
antri metai skiria literatūrinę premiją, pavadintą Vinco Krėvės vardu. 
Šiemet premija, 500 dol.,buvo paskirta poetuAlgimanui Mackui už jo 
poezijos knygą "Neornamentuotos kalbos gramatika ir augintiniai". 
Premijos įteikimo vakaras įvyko sausio 25 d. Vakaro programą pra
vedė dr. H. Nagys. Meninėje programoje dalyvavo solistė Gina Čap- 
kauskienė ir išraiškos šokių šokėja Birutė Vaitkūnaitė. Ištraukas iš 
premijuotos knygos skaitė laureatas A. Mackus ir rašytojas Jurgis 
Jankus. Nuotarukoje programos dalyviai su laureatu. Iš kairės: dr. 
H. Nagys, sol. G. Čapkauskienė, laureatas A. Mackus, šokėja B. Vait
kūnaitė, rašyt. Jurgis Jankus ir Akademinio Sambūrio pirmininkas A. 
Puzarauskas,

jektų. Jis ir dabar turi paruošęs 
projektą kaip daugiau galima būtų 
sukelti lėšų iš Chicagos Vilties 
d-jai.

Pats K. Ramonas yra Vilties 
d-jos dvigubas šimtininkas, savo 
įnašą padidinęs iki $200. Jo 
didžiausias noras, kad Dirva tu
rėtų pakankamai lėšų augti ir 
stiprėti. (aj)

CHICAGIEČIAI APGYNĖ SAVO 
GARBę ŠALPOS DARBE!

Chicagos Balfo vajaus vykdo
masis komitetas, rinkliavos ka
pitonai, seniūnai ir rajonų vedė
jai, vasario m. 2 d. buvo susi
rinkę "Gintaro” salėje, pasida
linti vajaus įspūdžiais. Dalyvavo 
virš 30 asmenų. Nutarta, kad kiek
viena kolonija ar kapitonai su se • 
niūnais turi duoti viešą savo apys
kaitą atskirai. Vajaus komitetui 
tai neįmanoma padaryti.

Reikalų vedėjas kun. d r. F. 
Gureckas padarė viso vajaus pa
sirengimo, darbo ir vykdymo pla
tesnę apžvalgą. Buvo aptartos pa
darytos klaidos ir kiti nesklandu
mai kartotekose, per mažas skai
čius rinkėjų, staigus žiemos atė
jimas ir kitos kliūtys. Tačiau vi
sų pasišventimu,darbuir energi
ja pasisekė padaryti labai daug, 
todėl ši pirmoji Balfo originali 
rinkliava po butus, nežiūrint vi
sų trukumų, galima sakyti, pasi
sekė. Tai rodo surinktų pinigų 
kiekis $21.000.00. Ir yra vilties, 
kad šita suma padidės, kai visi 
rinkėjai pilnai atsiskaitys.

V. Šimkus plačiau nušvietė ke
liones aplinkui Chicagą pas gydy
tojus, verslininkus ir kitus pasi
turinčius gyventojus. Daugumoje 
lietuviai palankiai atsiliepė apie 
Balfo rinkliavą, aukojo pagal iš
gales ir parėmė šalpos darbus. 
Rinkliava savo pasisekimu nu
plovė nuodėmes nuo visų lietuvių 
gyvenančių Chicagoje. Lietuvių 
sostinės garbė išlaikyta! Ji at
sistojo pirmoje vietoje visoje 
Amerikoje. Teisingai buvo sako
ma, kad pinigų yra, tik reikalinga 
mokėti juos surinkti. Ir jie buvo 
surinkti per visų darbą, aukas 
ir pasišventimą.

Komitetas nuoširdžiai visiems 
dėkoja už darbą ir aukas!

Antanas Gintneris

K. DONELAIČIO 
LITUANISTIKOS MOKYKLOS 
VEIKLA

Vasario 16-sios minėjimas šio
je K. Donelaičio lituanistikos mo
kykloje bus vasario 22 d. 1 vai. 
p.p. Marąuette Fieldahaus salė
je (Kedzie ir 61 gatvių kampas). 
Programoje Balio Sruogos Gies
mė apie Gediminą, perpinta dai
nomis ir tautiniais šokiais. Visi 
mokyklos draugai ir mokinių tė
veliai prašomi minėjime daly
vauti.

Trečioji šios mokyklos dainų 
ir sporto šventė ruošiama Tėvų 
Marijonų Soduose, Clarendon 
Hills, III., birželio 7 d. Galimas 
dalykas, kad šioje šventėje daly
vaus ir Vyskupo Valančiaus mo
kykla, vadovaujama J. Stem- 
pužio iš Clevelando, Ohio.

Šios mokyklos moksleiviams 
katalikams, kurių tėvai pagei
dauja, pradedama dėstyti religi-

Eldos Skapaitės - Rundzaitienės paveikslas Šv. Mergelė, kuris bus 
išstatytas religinio meno parodoje Chicagoje. Inž. M. Ivanauskas pra 
neša, kad jau gauta 120 kūrinių. Į parodos garbės komitetą sutiko įei
ti dr. Jonas Puzinas, PLB Kultūros Tarybos pirmininkas, ir poetas 
Bernardas Brazdžionis, Lietuvių Dienų redaktorius.

nės pamokos, kiekvieną šešta
dienį po bendrųjų pamokų, at
seit, nuo 1 iki 2 vai. p.p. Mar
ąuette Parko (Sv. Panelės Ma
rijos Gimimo) parapijos mokyk
los patalpose. Pamokas dėsto kun. 
J. Juozevičius ir kun. Ant. Noc- 
kūnas, MIC.

Mokyklos Tėvų Komiteto ruoš
tasis sausio 25 d. balius, praėjo 
gražiu pasiekimu. Dalyvavo daug 
mokinių tėvų, kaip lygiai eilė mo
kyklos bičiulių. Programą atliko: 
solistas J. Vaznelis, humoristas 
Dr. S. Aliūnas, pranešinėtoja A. 
Keželienė. Svečius gražiai links
mino neolituanų orkestras, va
dov, Algio Modestavičiaus, o vai
šino motin ų - klasių globėjų 
aptarnaujamas bufetas.

(mv)

BOSTON

BOSTONE MIRĖ MEČYS 
KAVALIAUSKAS

Giltinė pradėjo nejuokais švais
tytis mūsų pakrantėj. Nors ir 
bandai žmogus narsumą rodyti, 
kaupiasi Įspūdis, kad ji išrankios 
mus po vieną, kaip uogas, iš
kapos, kaip Saulėn besistiebian
čius augalus.

Dar nespėjom Bostone nuo ge
dulo atsipeikėti, kai vėl mus 
prislėgė skaudi žinia -- vasario 
4 d, mirė Mečys Kavaliauskas. 
Ir mirė jis nepaprastom aplin
kybėm. Pasibaigus tarpsemes- 
trinėm atostogom, jis. nuvežė au
tomobiliu studentę dukterį į New 
Yorką, grįžo atgal, nakvynei su
stojo Hartforde pas savo senus 
prietelius Krasauskus, ten tuoj 
po vidurnakčio suklupo ir nebe- 
atsikėlė. Kelionės baigti, matyt, 
neleido nusilpusi širdis.

Mečys Kavaliauskas gimė 1903 
m. kovo 12 d. Liepojoj, taigi be 
kelių savaičių išgyveno 61 metus 
amžiaus. Iš profesijos buvo tei
sininkas, baigęs Vytauto D. Uni
versitetą Kaune. Kas laikinąją 
sostinę prisimena -- tikriausia 
prisimena Laisvės ai. einantį 
dailų ir elegantišką M. Kavaliaus
ką. Jis buvo vedęs žinomo Mažo
sios Lietuvos veikėjo Vanagaičio 
dukterį. Jie užaugino Marytę, da
ba r studentę, tikrai puikią ir są
moningą lietuvaitę. Bostone M.

NEVVARK
* ALTS-gos NEMARKOSKY- 

RIAUS METINIS SUSIRINKIMAS 
Įvyks Kazio Trečioko Apdraudos 
ir Kelionių Biuro patalpose, 311 
Walnut Street, Newark’e, 1964 m. 
vasario 21 d., 7:30 vai. vak.

Darbotvarkėje: / Valdybos ir 
Komisijų pranešimai ir rinkimai, 
Donelaičio minėjimo ir prezi
dento Smetonos mirties minėji
mo reikalai, Centro Valdybos 
pranešimai, Vilties D-jos ir ki
ti klausimai. Visi skyriaus na
riai maloniai prašomi susirinki
me dalyvauti.

Kavaliauskas vertėsi prekyba, 
buvo Andriulio Sūrių atstovas N. 
Anglijoj, uolus kultūrinių ir vi
suomeninių parengimų lankyto
jas ir rėmėjas, tikrai mielas 
žmogus ir geras lietuvis, Liet. 
Teisininkų d-jos pirmininkas Bos
tone.

Velionis palaidotas su religi
nėm apeigom iš Lubino laidoji
mo namų Forest Hills kapinėse 
vasario 7 d. F. Kirša, gal neti
kėtai ten sulaukė savo bičiulio. 
Nuoširdi užuojauta p. Kavaliaus
kienei, Marytei ir Šležams.

St. S.

A.a. Mečio Kavaliausko laidotuvės. Nuotraukoje iš kairės: Šležienė, 
už jos Šležas, Kavaliauskienė, Kavaliauskaitė. Dešiniame kampe būre
lis liet, teisininkų ir L.E. leidėjas J. Kapočius.

Jonas Rūtenis

NEW YORKO 
ŽMONĖS, 
DAIKTAI 

IR IDĖJOS
Šešioliktoji Vasario net pa

čiam skeptiškiausiam ir labiau
siai nuo lietuviškųjų parengimų 
atitrukusiam tautiečiui sukelia 
susirūpinimą, nes į minėjimą 
reikia nueiti. Nepatogu neiti, kaip 
čia sakoma.

Žinoma, tai "parapijinis" pa
sisakymas. Tačiau tokių yra.

Klausimas, kodėl gi tokių yra? 
Argi ištikrųjų lietuvis yra Lie
tuvos Nepriklausomybės atga
vimo ir Lietuvos išlaisvinimo 
įdėjai atbukęs? Tokio, apart ru- 
žavųjų, taip pat nėra, bet yra 
visdėlto daug apsileidusių, dė
mesio nekreipiančių ir net gal
vojančių, kad jo buvimas ar ne
buvimas 16-tosios minėjime nei 
padės nei pakenks. Ir čia kyla 
klausimas, kodėl gi dalis tau
tiečių taip galvoja.

Minėjimai buvo ir tebėra la
bai jau archaiško pobodžio, be 
dvasios, be inspiracijos, be pa
trauklumo. Dažnai viskas labai 
trafaretiniai surikiuota. Tai yra 
viena iš pagrindinių ydų, būdin
gų ne tik New Yorkui bet ir 
kitur, kur Vasario 16-tosios 
minėjimas ruošiamas. Reikia 
ieškoti naujų būdų ir priemo
nių Vasario 16-tosios šventę, o 
ypač dabar, protesto ir kovos 
už Lietuvos nepriklausomybę 
dieną, paruošti labiau sukrečian
čią, kovingesnę.

Negalime, ypač Amerikoje, pa
sitenkinti sale, paskaita, rezo
liucijomis ir pakodylinimais iš 
šalies. Visa tai kvepia trafare
tu, be kurio gal ir neapseisi, 
bet viso to labai mažai.

Planų ir būdų gali būti daug, 
bet mus rykiuojantieji veiksniai, 
kiekvienų metų Vasario 16-tosios 
dienai turi ir privalo iš kalno 
sudaryti planus ir būdus, pri
taikytus laiko tekmei, iš kalno 
paskelbtus, visiems žinomus ir 
pavestus vykdyti.

Jau pats laikas iš pasyvios, 
diplomatiškai mandagios kovos 
išeiti Į viešą ir atvirą kovą.

Antroji priežastis — gal ji 
taip pat visuotina, tai aukų rin
kimas. Toks aukų rinkimas su 
kepure, minėjimo pertraukos 
metu, ar net pati minėjimą per
traukus, dikredituoja aukotoją ir 
pačią auką — todėl ir tos ke
purinės aukos rezultatai labai 
menki.

Tam reikalui reikia naujo me
todo, nes su kepurinėmis lėšo
mis Į bet kokią planingą kovą 
išeiti -- nėra nei ką pradėti. 
Sakys kas, kad tai tik žodžių 
svaičiojimas. Bet atleiskite, nie
kas platesne prasme tokio svai
čiojimo nepabandė.

Skaitant laikraščiuose pa
skelbtus Pasaulinės mugės ko
miteto posėdžių pareiškimus 
peršasi išvada:

Ar iš viso neapsirikta susidė
jus su šia Pasaulinės mugės 
biznio organizacija, kuriai apart 
biznio daugiau niekas nerūpi. Už 
pinigą, tiesa, ten gali gauti vis
ką, bet ten niekas nei sapnuote 
nesapnuoja paisyti pavergtųjų 
tautų aspiracijų ir siekimų.

Aiškiai matosi, kad ten nėra 
dvasinio ir materialinio tautinio 
prado, yra tik grynas, gudriai 

sukonstruotas biznio aparatas.
Lietuvių komiteto kaltinti nie

kas nemano. Jis ten ėjo ir dir
bo ir tebedirba ir savo darbą 
tęsės, o mes turime padėti. Ko
mitetas užsitarnauja visų pagar
bos ir padėkos.

Tačiau taip reikalams klostan
tis, reikia keisti ir taktiką. Rei
kia prisiderinti prie to didžiu
lio biznieriškojo aparato ir sie
kiant kiek galima užsibrėžtų tiks
lų, siekti dar ir kito -- materia
linės naudos. Kaip tai padaryti, 
tai jau komiteto reikalas, bet 
galimybės plačios. Sakysime, kad 
ir kioskas su parodos ženkliuku, 
kuriam paskelbtas konkursas. 
Bus centai, bet per milijonus tų 
centų gali būti milijonas, prie 
to dar propogandinis leidinys vel
tui. Tada komitetas jausis "na
muose" ir nebus paskutinis vi
sų mandrapypkaujančių biznie
rių tarpe. Verta apie tai pagal
voti.

♦

Netekus amžinos atminties Po
eto Fausto Kiršos, net nerangu
sis New Yorkas sukruto: jo as
menybė ir jo poetinis talentas 
bus.zarasiškių iniciatyva, pami
nėtas šį rudenį. Lietuvių Mote
rų Atstovybės N. Y. klubas jo 
atmintį specialiame susirinki
me jau paminėjo š. m. vasario 
6 d. įdomią paskaitą-pašnekesį 
skaitė perpindama jo kūrybos 
pavyzdžiais klubo narė E. Ras
tenienė. IŠ viso tenka pastebė
ti, kad klubo valdyba rodo daug 
sumanumo. Klubo susirinkimai 
tampa pramogomis, į kurias kar
tais kviečiama ne tik klubo na
rės. Meninė popietė, B. Novic- 
kienės 65-tasis gimtadienis, poe
tas Faustas Kirša -- tai vis ne 
eilinis pilkas indėlis klubo veik
loje.

IŠ viso, tai sektinas pavyzdys 
ir kitoms organizacijoms, kurių 
susirinkimai pilki, neskaitlingi 
ir merdėjimą terodą, bet ne ki
limą. Lietuviui šiandien reikia 
žodžio ir veiksmo, kuris jį iš 
kasdienybės pakeltų, bet ne mig
dytų. To visomis jėgomis turi
me siekti, nes ir tai yra ne kas 
kitas, o tik dalelytė kovos už 
Lietuvos laisvę.

NEW YORK

* VYTAUTAS ABRAITIS, ALT 
S-gos pirm, kalbėjo vasario 16d. 
minėjime, kurį suruošėNew Yor
ko Korp! Neo-Lithuania vasario 
14 d. International Hotel.

* ŽURNALISTAS STASYS LES- 
KAITIS mirė vasario 10 d. savo 
bute, Jamaica, New York. Nuliū
dime paliko žmoną Vincę JonuŠ- 
kaitę - Leskaitienę, dukrą Danu
tę Stasiukynienę ir kitus gimi
nes.

* VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 
New Yorke radijo bangomis bus 
transliuojamas Per dvi stotis.

Vasario 14 d. penktadienį 3:30 
v. p.p. radijo banga 830 miesto 
meras R. Wagneris perskaitys 
tos dienos proga priklamaciją.

Dr. V, Paprockas angliškai 
kalbės tema "Lietuvių išeivių dva
sinis ir materialinis įnašas į JAV 
gyvenimą”.

Dail. V. Jonynas apie lietuvių 
meno ir muzikos Įnašą. L. Bie
liukienė apie lietuves moteris ir 
jų veiklą. L. šileikytė apie lie
tuvių studentiją. Arch. A. Var
nas padarys Įvadą.

Vasario 15 d., šeštadienį prof, 
Jokūbo Stuko vadovaujama radi
jo valanda minės lietuvių kalboj, 
kur ta proga žodį tars LLK na
rys P. Vainauskas, meninę pro
gramą atliks Maironio šeštadie
ninės mokyklos mokiniai.

* DR. JUREVIČIUS ištiktas šir
dies smūgio paguldytas Kings 
County ligoninėj, L.I., kur jis 
visą laiką dirbo.

STAMFORD

* EMILIJA ČEKIENĖ, LNF 
pirmininkė kalbės vasario 16 mi
nėjime Stamford, Conn. Minėji
mą ruošia Stamfordo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė vasario 
23 d. 3 vai, p.p. Genovese Steak 
House salėje.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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