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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

CHRUSCIOVAS SU 'TAIKOS PLANU’ 
NORI PAKELTI SAVO PRESTIŽĄ

STASYS LOZORAITIS

Daugelis Vakarų politikų pas
taraisiais mėnesiais pabrėžė 
esant reikalinga ieškoti naujų ke
lių atoslūgiui ir taikingai koeg
zistencijai su Sovietų Sąjunga 
nustatyti. Tačiau šie sumany
mai nerado sovietų pritarimo. 
Kaip žinoma, Chruščiovas atsa
kė J juos, {teikdamas svetimoms 
vyriausybėms savo "taikos pla
ną", kuriame jis siūlo senus so
vietams {prastus "taikos užtik
rinimo" kelius. Būtent, tuos pa- 
čius kelius, kuriuos sovietai buv 
panaudoję praeity sukelti sau
gumo iliuzijoms ir jų priedan
goje paruošti bei {vykdyti pusės 
Europos užkariavimui.

Pagal visą logiką Vakarai, 
svarstydami Chruščiovo "paci
fistini" pasiūlymą, turėtų pir
miausiai iškelti aikštėn tuos senus 
sovietų nusikaltimus prieš taiką. 
Tačiau nuostabiu būdu Vakarai 
yra linkę juos nutylėti, nors jie 
yra ankStai surišti su dabartine 
tarptautine padėtimi.

Sovietų Sąjungos dabar pasiū
lyti susitarimai — kaip tai atsi
sakymas naudoti pajėgą "esan
čioms" valstybių sienoms pa
keisti, svetimų teritorijų nelie
čiamybės pripažinimas, Įsiver- 
žimo { svetimas teritorijas ir bet 
kurių kitų priverčiamųjų priemo
nių jose vartojimo uždraudimas 
-- visi šitie susitarimai buvo Sov. 
Sąjungos pasiūlyti kaimyninėms 
valstybėms tarp dviejų pasaulinių 
karų ir su jomis sudaryti. Tai 
buvo taikos, nepuolimo, užpuoli
mo definicijos, atsisakymo nuo 
karo kaip politikos priemonės su
tartys, kuriomis buvo garantuota 
taikinga koegzistencija tarp Sov. 
Sąjungos ir jos kaimynų. Nė vie
nas jų nebuvo tų susitarimų su
laužęs ir kiekvienas buvo vėliau 
Sov. Sąjungos užpultas. Ypač bru- 
tališka buvo Sov. Sąjungos agre
sija prieš Pabaltijo valstybes. 
1939 metų rugpiūčio mėn. sovietų 
ir nacių vyriausybės pasirašė 
slaptą protokolą, kuriuo buvo nu
statyta, kad sovietai okupuos Es
tiją ir Latviją, O Hitleris Lietu
vą. MėnesĮ vėliau Hitleris nauju 
slaptu susitarimu "perleido” so
vietams ir Lietuvą, išskyrus siau
rą ruožą Lietuvos - Vokietijcs 
pasieny. Tačiau neužilgo sovietai 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
KIPRO valstybės herbe nupieštas balandis, kaip taikos sim

bolis, yra pasidaręs iliuzija. Kai 1960 metais Kipras pradėjo pir
muosius žingsnius j nepriklausomybę, apsišarvavo labai komplikuo
ta konstitucija. Pagal turky mažumos norą turėjo būti {kurtas "turkų 
sektorius", kur joks graikas negalėtų {kelti kojos. Dėlto Kipro grai
kai nepatenkinti ėmė šaukti: "Mes nenorime ant rojo Berlyno!" Paly
ginamas gal ne visai teisingas, nes Berlyno gyventojai nori vienybės, 
tik užsienio jėgos neleidžia to {gyvendinti.

Bandymas Kipro salos gyventojams duoti vieną tautybę nepavy
ko. Per paskutiniuosius trejus metus Kipro saloje net nepavyko su
organizuoti vieningos futbolo komandos iš graikų ir turkų žaidėjų. 
Saloje pasiliekama graiku ar turku, bet nepasidaroma kipriečiu. Tam 
kliudo ir gyventojuose tebesąs sentimentas, kad jie turi kitą tėvynę: 
Graikiją ar Turkiją.

Didžiosios Europos valstybės, kurios šiandien didžiuojasi tauti
ne vienybe, tai pasiekė po šimtmečių kovos tarp separatistų. Tose 
kovose žuvo tūkstančiai žmonių, Tačiautai nesustabdė vienijimo pro
ceso. Integracijos greitumas priklauso nuo generacijos pasikeitimo, 
nuo vidaus taikos ir krašto apsaugos.

Tad, nežiūrint koks didelis būtų kipriečiu prisirišimas seno
sioms tėvynėms, užtektų penklasdešimrmetųtaikingogyvenimo.kad 
Kipre gimtų tautinė vienybė. Tik reikia, kad niekas iš šalies nekurs
tytų kipriečiu.
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garų buvo perkelti iš Graikijos J Bulgariją ir 30,000 graikų iš Bul
garijos { Graikiją. Tarp 1923 ir 1926m. 1,350,000 graikų grjžo iš Tur
kijos ir 434,000 turkų turėjo apleisti Graikiją. Tie žmonių kilnojimai 
nebuvo padaryti taikingai, grečiau prievarta ir vienu metu buvo ma
nyta, kad tarp Graikijos ir Turkijos kils karas.

Gi problema galėjo būti paprasčiausiai išspręsta. PrieTurkijos 
krantų paprasta akimi galima matyti Graikijai priklausančias salas: 
Rhodos ir Kos. Jųplotasyra lygus su ta Kipro dalimi, kuri apgyven
dinta turkais. Jei Kipro turkai būtų buvę perkelti { tas salas ir 
leista jiems prisijungti prie Turkijos, Kipro graikai būtų galėję tą 
pat| padaryti, pasidarydami Graikijos piliečiais.

Bet uis laikais Kipro salą valdė anglai ir toks planas jiems 
nebuvo priimtinas. Jiems buvo patogiau matyti susiskaldžiusias 
ir viena kitai neapykantą degančias Viduržerrtio pajūrio tautas, kad 
lengviau galėtų šeimininkauti šioje pasaulio dalyje. ,

Tarp dviejų Pasaulinių karų Viduržemio jūros rajone vyko dide
lių pergrupavimai. Po Neuilly sutarties 1919 metais 123,000 bul-

išsiderėjo sau ir šią Lietuvos te
ritorijos dal{, kompensuodami 
HitlerJ keliais tūkstančiais tonų 
benzino! Visų tų Maskvos są
mokslų su Hitleriu pasekmėje 
1940 metais sovietų kariuomenė 
Įsiveržė { Pabaltijo valstybes ir 
jas okupavo. Tai nebuvo Ūmai anų 
laikų aplinkybėmis sugalvotas 
smurtas, bet — iš anksto, dar 
taikos metu sąmoningai paruošta 
agresija. Jau 1936 metais Mask
voje buvo spausdinami gen. štabo 
žemėlapiai, pažymint Estiją, 
Latviją ir Lietuvą kaip "sovie
tines respublikas".

Tačiau Sovietų Sąjungos su
laužytų sutarčių šiukšlyne guli ne 
tiktai jos pasižadėjimai prisiimti 
kaimyninių valstybių atžvilgiu. So
vietai yra išmetę Į šiukšlyną taip 
pat savo susitarimus su Vaka
rais, Atlanto pareiškimą, Tehe
rano ir Jaltos konferencijų nuta
rimus atstatyti Centro ir Rytų 
Europos valstybių nepriklauso
mybę, Maskvos pasižadėjimą su
vienyti Vokietiją ir t.t. Labai 
klystų, kas mėgintų raminti save 
mintimi, kad sovietų ekspansija 
bei agresija esančios nukreiptos 
tiktai prieš jos kaimynus. Kiek
vienas kraštas yra šituo atžvilgiu 
Sovietų Sąjungos kaimynas. Ir, 
būtent, ne dėl atominių raketų, 
kurių ji turi, bet nedrįsta panau
doti, o todėl, kad ji siekia sunai
kinti laisvę bet kuriame krašte. 
Kiekvienu atveju Sovietų Sąjunga, 
jau Įsitvirtinusi Kuboje, yra Lo
tynų Amerikos kaimynė. Jokie jos 
ginčai su Raudonąja Kinija nega
li šio fakto pakeisti. O be to, 
Maskvos ir Pekino konkurencija 
tegali suaktyvinti komunistinę di
versiją pasaulyje.

Si sovietų užsienio politikos 
apžvalga kelia klausimą, kuriais 
tikslais sovietų vyriausybė, ne
žiūrėdama savo 45 metus besi
tęsiančių taikos ir kitų sutarčių 
laužymų, vėl grjžta { "taikos ga
rantijų" kelią? Tikslai yra šie. 
Pirma, paveikti savo tariamu 
"taikingumu!' { Vakarų viešąją 
nuomonę ir per ją daryti spau
dimą { Vakarų vyriausybes, kad 
pripažintų visus sovietų užkaria
vimus Rytų bei Centro Europoje, 
žinoma, {skaitant ir vadinamąją

AKTYVIAI BESIREIŠKIANČIO ALT S-GOS EAST CHICAGOS SKYRIAUS 
NAUJAI IŠRINKTOJI VALDYBA

ALT S-gos East Chicagos skyriaus visuotiname susirinkime sausio 25 d. buvo išrinkta nauja valdyba. 
Nuotraukoje valdybos nariai pirmojo posėdžio metu. Sėdi iš kairės: ižd. Kazys Domarkas, vicepirm. 
Kęstutis Sidabras, kultūriniams reikalams narė Irena Rimkūnienė, sekretorius Algimantas Markevičius 
ir pirmininkas Romualdas Nemickas. T. Mečkausko nuotrauka

"Vokietijos demokratinę respu
bliką". šia proga pažymėtinas 
sovietų plano nuostatas, drau- 
džiąs priverčiamųjų priemonių 
vartojimą svetimose teritori
jose. Toks formulavimas paro
do, jog sovietai, nepriklausomai 
nuo jų plano priėmimo ar nepri
ėmimo, tebėra pasiryžę ir toliau 
trukdyti savo provokacijomis są
jungininkų susisiekimą su Vakarų 
Berlynu, versdami juos tuo bū
du susitarti tiesiog su Ulbrichto 
valdžia. Antra, Chruščiovas sie
kia sutrukdyti tarptautinės Pagal
bos teikimą toms teisėtoms y> . 
riausybėms, prieš kurias yra ir 
bus daromi komunistiniai sukili
mai Azijoje, Afrikoje ir — ypač 
-- Pietų Amerikoje. Greta to, 
Chruščiovas nori sudaryti sovie 
tams pretekstų remti tokius su
kilimus, kaip kad jie tai yra pa
darę Kuboje. Trečias -- ir vy
riausias -- Chruščiovo tikslas: 
pakelti savo prestižą, smarkiai 
nukentėjusi dėl žemės Ūkio ko
lektyvinės sistemos bankroto ir 
dėl kitų vidaus sunkumų. Vaka
rai jau yra padėję sovietų vy
riausybei ūkio srity, parduo
dami jai grūdų už 1 bilijoną do
lerių. Dabar Chruščiovas nori, 
kad Vakarai netiesioginiai pa rem
tų j{ politiniu atžvilgiu, priim
dami jo "taikos planą" ir tuo 
padėdami jam vaidinti tarptauti
nės teisės bei moralės {statymų 
leidėjo vaidmenf.

Padėti Chruščiovui tą vaidme
nį atlikti reikštų pagilinti politi
ni bei moralini chaosą, kur{ So
vietų Sąjunga yra pasaulyje sukė
lusi. Vienintelė priemonė jo už
simojimams sutrukdyti yra aiš
kus sovietų pavergtųjų tautų tei
sių { laisvės atstatymą kėlimas.

(šis straipsnis paskelbtas 
taip pat Šveicarijos dienraš
ty "Basler Nachrichten").

TRIUKŠMAS ŠVEICARIJOJ DĖL 
RAUDONOSIOS ARMIJOS CHORO

GASTROLIŲ VYT. ALSEIKA

Retai kada neutralioje Švei
carijoje pakilo toks sąjūdis at
vykus su koncertais "Raudono
sios Armijos" 180 vyrų chorui, 
kaip šių metų vasario mėn. pir
moje pusėje. Šveicarai, galėtume 
tarti, pasidalino { dvi stovyklas 
— atsirado balsų, teigiančių, kad 
nieko čia blogo, jei atvyksta uni
formomis aprengtas sovietinis 
choras, nes būta ir kitų kraštų 
karinių chorų ar orkestrų kon
certais, nurodyta Į reikalą iš 
šveicarų pusės puoselėti vad, 
kultūrinius mainus ir su rytų blo
ko kraštais. Tačiau, atrodo, bal
sų dauguma pasisakė prieš so
vietinio karinio choro išvyką ir 
vienas "Neue Zuericher Zeitung" 
skaitytojų tiesiog paklausė, prieš 
tai pripažinęs, kad esą liūdna, 
kad pirmieji protestavo nešvei- 
carai, bet Šveicarijoje gyvenan
tieji vengrai: "Ar mūsų simpa
tijos skiriamos pavergtosioms 
Europos tautoms, ar Kremliaus 
valdovams?"

Šio viso sąjūdžio, protestų bei 
diskusinių pasisakymų bangos, 
istorija prasidėjo taip: sovietinis 
"Raud. Armijos", Boriso Alek
sandrovo vadovaujamas choras 
gavo leidimus koncertuoti pran
cūziškoje Šveicarijos dalyje — 
nuo vasario 7-13 dd. Lozanos ir 
Ženevos miestuose, vėliau buvo 
atšauktas draudimas ir choras 
buvo Įsileistas ir { Tessino-ita
liškąją Šveicarijos dal{ — { Lu
gano miestą, kuriame gyvena 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataras, 92 m. amž. prel. K. 
Šaulys. Choro neĮsileido, t. y. 
paskiri kantonai ir miestai neda
vė leidimo viešai pasirodyti, vo
kiškoji krašto dalis su žymiai
siais miestais Zuerichu, Bernu 
ir Bazeliu. Gyventojai sujudo, 
pradėjo plaukti protestai, lai
kraščius užplūdo skaitytojų laiš
kai. Dar {domiau, kad protes
tuodamas prieš to sovietinio cho
ro Įsileidimą, iš pareigų atsi
statydino 34-jo pėstininkų pulko 
vadas pulk. Binder, paaiškinęs, 
kad choro Įsileidimas nesąs su
derinamas su psichologine kraš
to gynyba. I Lozanos ir Ženevos 
koncertus bilietai buvo išpirkti, 
publikos reagavimas dar mums 
nežinomas, tačiau aišku, kad vi
sur veikė vietos komunistai, at
seit vad. "darbo partljos"atsto- 
vai.

Kokios oficialios šveicarų pa
žiūros? švaicarijos vyriausybė 
vad. Bundesrat'as.davė leidimą 
chorui atvykti { Šveicariją, mo
tyvuodamas neutralumo politika 
ir pasirėmęs praktika, kad, gir
di, Šveicarijoje ne kartą yra 
pasirodę Įvairių kraštų kari
niai orkestrai. Bundesratas dar 
pasikliovė savųjų piliečių "tei
singo sprendimo galia”. Tačiau 
jau pulk. Binderio atsistatydini
mas buvo to sprendimo vienas 
ženklų ir antruoju -- griežtas 
vengrų organizacijų sąjungos

(Nukelta j 2 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Praeitą savaitę nelaiminga. 

Kipro sala buvo daugiausiai links
niuojama tema diplomatiniuose 
pašnekesiuose. Skubiai aiškina
masi būdai kaip sulaikyti pra
sidėjusias graikų - turkų pešty
nes nuo išsiplėtimo Į Graikijos 
- Turkijos ginkluotą konfliktą,ku
ris graso suardyti visą NATO 
pietryčių sparną. Kaip minėjau 
praeitame numeryje, teroro 
veiksmai privertė turkus telk
tis salos šiaurinėje pusėje, o 
graikus pietinėje. Iš to susi
telkimo prašytus! salos padali
nimas tarp Turkijos ir Graiki
jos. Toks sprendimas yra pri
imtinas Turkijai, tačiau tam prie, 
šinasi ir salos graikai ir Grai
kijos vyriausybė. Nenorint eiti 
prie tokio drastiško sprendimo, 
vienintelė išeitis yra Kipro sa
loje sutelkti tiek svetimos ka
riuomenės, kad sustabdžius tur
kų - graikų susišaudymus. Ta
čiau britams kareivių - savano
rių trūksta, o {vesti karinę prie
volę artėjančių rinkimų išvaka
rėse konservatorių vyriausybė 
labai nenorėtų. Be to, toji pro
cedūra pareikalautų laiko. Savo 
kariuomenę Į tą salą siųsti ir 
Nashingtonas nelabai linkęs. 
Irgi dėl vidaus politinių sumeti
mų, artėjančių rinkimų ir dide
lės graikų mažumos JAV. Už 
tat gimė idėja, kad besipešan
čius graikus ir turkus turėtų iš 
skirti NATO pajėgos. Antru kar
tu pasaulio istorijoje iš anglo
saksų pusės pasigirdo šūkis: 
"German to the front". Pirmą 
kartą tok{ {sakymą davė britų 
generolas Seymour laike vadi
namo 'boksininkų' sukilimo 1900 
-1901 metais Kinijoje, kurj nu
malšino bendras Europos vals
tybių ekspedicinis korpusas.

Užpereitą šeštadlenĮ D. Bri
tanijos ambasadorius BonnojeSir 
Frank Roberts ir JAV charge 
d’affairs pasiuntinys Martin J. 
Hillenbrand visai neĮprastu to
kiems vizitams laiku apsilankė 
vokiečių užsienio reikalų minis
terijoje ir prašė { Kiprą pasiųs
ti bent 1.000 vokiečių karių.

Vokietijos kancleris Erhar- 
das ir užsienio reikalų minis
teris Schroeder { tok{ prašymą 
žiūrėjo gana palankiai, tačiau iš 
kariuomenės pusės buvo iškelta 
visa eilė abejonių. Vokiečių ka
riuomenės generalinis inspekto
rius gen. Trettner, kuris pats 
kaip parašiutininkas dalyvavo ki
tos salos — Kretos -- užėmime, 
nurodė { visą eilę praktiškų sun
kumų. Be to, vokiečiams faktinai 
teks ginti turkus prieš graikus, 
kas prikels nelemtus atsimi
nimus iš Graikijos okupacijos 
meto. Kartu tai duos nemažai 
medžiagos komunistinei propa
gandai prieš vokiečius.

Iš kitos pusės, nedalyvavimas 
tokioje taikos ekspedicijoje gali 
sugadinti santykius su Londonu 
ir VVashingtonu, pakenkti talkos 
reikalui visame pasaulyje, nes 
ko gero komunistai, šalia Kubos 
prie Amerikos kontinento ir Zan- 
zibaro prie Afrikos pakraščių, 
gali dar gauti panašią tvirtovę Vi
duržemio jūroje.

Vokiečių ambasadoriai Grai
kijoje ir Turkijoje pranešė,kad 
tiedu kraštai ne tik sutinka su 
vokiečių kariuomenės pasiunti
mu { Kiprą, bet to net pageidau
ja, tuo tarpu vokiečių stebėtojas 
J ungtinėse T autose savo ministe
riją Įspėjo prie taikos akcijos 
neprisidėti. Esą, tai padarytųblo- 
gą Įspfld} daugumai JTO narių;

Nuo galutino sprendimo kol kas 
vokiečius išgelbėjo pats Kipro 
prezidentas arkivyskupas Maka- 
rios III, kuris nori Į taikos išlai
kymo mašineriją Įjungti JTO, o 
per ją ir sovietus. Anglai ir ame. 
rikiečiai su tuo iš principo su
tiktų, tačiau nori surasti tokią 
formulę, kad JTO, o ypač so
vietai, dalyvautų visame ‘bizny
je’ tik vardu, tačiau iš tikro prie 
jo nebūtų prileisti. Kaip teigia

(Nukelta J 2 psl.)
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KAIP SUSIDARO PLB VIRŠŪNE Triukšmas Šveicarijoje...
PLB valdybą renka PLB sei

mas. O seimas susideda iš kraš
tų atstovų, kuriuos deleguoja apy
linkių atstovų suvažiavimai, arba 
kraštų tarybos ar kiti atitinkami 
organai. Tuos renka nariai arba 
susirinkimuose, arba visuotinais 
balsavimais. Taigi, vyriausioji 
PLB vadovybė renkama laips- 
ninių rinkimų būdu, kur nuo narių 
ligi vyriausio organo yra bent 
trys rinkimų laipsniai.

Tiesioginius vieno laipsnio 
rinkimus daugelis laiko demokra
tiškiausiais. Net valstybių san
tvarkų demokratiškumą dažnai 
vertina pagal tai, ar tiesioginiu 
balsavimu renkama valdžia.

Laipsniniai rinkimai, tačiau, 
turi dvi pirmenybes prieš tiesio
ginius, bent jau PLB sistemoje. 
Viena — jie {manomesni mūsų 
geografiniame išsisklaidyme. 
Tiesioginius rinkimus mūsų sąly
gose būtų labai keblu suorgani
zuoti. Antra- laipsniniai rinki
mai sudaro galimybę tikslingiau 
atrinkti uždaviniui tinkamus as
menis ir geriau apsaugo nuo aklų 
atsitiktinumų, kuriems tiesiogi
niuose, taigi masiniuose, rinki
muose "visos durys atviros".

Bet rinkimuose vienas iš lem
tingiausių momentų yra pasiūly- 
tinų kandidatų išskyrimas. Tas 
— visokiose rinkimų sistemose 
-- paprastai vyksta "prirūkytuo
se kambariuose". Tam tikslui 
PLB seimas sudaro nominacijų 
komisiją.

Nejmanoma siūlyti kandidatus { 
PLB valdybą tik "geriausius iš 
geriausių", visų pirma neatsi
žvelgiant, kur jie gyvena. Jei ge
riausieji gyvens šimtus ar tūks
tančius mylių atstu vieni nuo kitų, 
tai koki jie bebūtų puikūs kiekvie-

V. RASTENIS

Kipras
(Atkelta iš 1 psL)

Der Spiegei, spaudimas { vokie
čius, kad tie sutiktų siųsti savo 
kariuomenę iš Londono ir Wa- 
shingtono tęsiasi toliau. Britų 
ambasadorius Roberts tarp kit
ko remiasi ir istoriniais argu
mentais. Mat, po Rusijos-Tur
kijos karo, pastarąją nuo galuti
no subyrėjimo išgelbėjo Bis- 
marcko pirmininkaujamas 1878 
metų Berlyno kongresas. Už Tur
kijos išsaugojimą nuo rusų Bis- 
marckas privertė Turkiją ati
duoti Kipro salą britams. Taigi, 
praktiškai už visą košę dalis at
sakomybės tenka Bismarckui ir, 
pagal paveldėjimą, dabartinei fe- 
deralinei vokiečių respublikai.

nas paskirai, iš jų sudaryta val
dyba vistiek bus niekam tikusi. 
Nebent jie būtų multimilionieriai, 
įsitaisytų tarp savęs tiesiogines 
telefono linijas ir turėtų po 
sprausminj lėktuvą { posėdžius 
skraidyti.

Nėra prasmės siūlyti ir tokius 
kurie, jei ir atrodo tinkami, ne
nori ar dėl ko nors negali ap
siimti pareigų.

Atsijojus kandidatus šiais po
žiūriais, tenka derinti dar visą 
eilę kitų kvalifikacijų: kad kandi
datų derinyje būtų nors po vieną 
nusimanantj kiekvienai svarbes
nei bendruomenės veiklos sri
čiai, kad derinys nebūtų perdaug 
sroviškai vienšališkas, kad jame 
nebūtų viens kitam kaip norsjsi- 
pykusių ir dėl to netinkančių 
sėsti prie bendro darbo, ir tt.

Tokiai atrankai daryti net ir 
kuklus, 60-70 asmenų seimas 
yra perdidelis. Tai {manoma tik 
keleto asmenų sambūryje, o ir ten 
dar tenka gerokai "parūkyti”,kol 
viską pakenčiamai suderins. Net 
ir seimo komisija per vieną pa
rą vargu galėtų suspėti viską 
išsiaiškinti, jei kiti nepateiktų 
jai iš anksto kurioj nors apylin
kėj ką nors "išrūkę".

Pirmajam seime tik vieno kraš
to atstovai buvo taip pasiruošę, 
būtent, Kanados. Jie atsivežė To
ronto apylinkėj "supypkiuotą" 
kandidatų sąrašą. Ir taip, nors 
pirmoji PLB valdyba ir skaitė
si išrinkta "pasaulio sostinėj", 
lemiamasis jos sudarymo mo
mentas buvo iš tikrųjų {vykęs 
kažkuriame Toronto "prirūky
tame kambaryje". Jei ne tas, tai 
pirmasis seimas gal irbėdosbū- 
tų turėjęs...

Antrajame seime tas dalykas 
jau kitaip atrodė. š| kartą, pa
sirodo, prieš seimą "smilko dū
mai" ne vien Toronte, o ir Cle
velande, Chicagoj, šiek tiek ir 
apie New Yorką. Nominacijų ko
misijos vaidmuo š{ kartą buvo 
sudėtingesnis, nes ji jau buvo 
nebe vieno, o dviejų ar trijų 
vėjų pučiama.

Pradžioje atrodė, kad nomi
nacijų komisija bene būsianti ap 
saugota nuo Chicagos-Clevelan- 
do |takų ir siūlysianti seimui tik 
Toronte sukirptąjį, gal tik kiek 
persiūtą (kandidatų sąrašą. Toks 
spėjimas ypač skverbėsi, išvy
dus staigią ir energingą senosios 
valdybos pirmininko interven
ciją prieš pasiūlyihą {jungti { 
nominacijų komisiją bent vieną 
chicagiškj, T. Blinstrubą. Jis 
nuo tos komisijos buvo taip žai-

tas pavadinimas) įsileisti su kon
certais | pati didžiausią vokiš
kosios ir visos Šveicarijos mies
tą. Taryba teigė, kad choras 
nors ir sudarąs meno reprezen
tantų |spūd|, bet drauge su pasi
rodymais uniformose, simboli
zuojąs ir valstybinę galią. Tai
gi, čia propagandinis meno, po
litikos ir armijos suplakimas — 
samprotavo zuerichiečiai miesto 
tėvai.

Laikraščiai skelbė ir dar vis 
tebeskelbia skaitytojų laiškus, 
{vairių šveicarų organizacijų 
(pvz. Pro Libertate sąjungos, 
{vairių karinių organizacijų ir 
kt.) protestus.

Mums čia svarbu pažymėti, 
kad šveicarų spaudoje jau seno
kai stebėjome griežtą bolševi
kinio režimo pasmerkimą ir 
drauge R. Europos pavergtųjų 
priminimą. Štai keli balsai: "ar 
gali žmogus, gerbiąs demokrati
jos ir laisvės idealus, lankytis 
tokio choro koncerte, neprisimi
nęs 100 milionių europiečių, ku
riems Raud. Armijos pagalba 
buvo atimtos elementarinės lais
vo apsisprendimo teisės? Ar ga
lima priimti pas save tok| cho
rą, kurio vyriausiajai vadovybei 
pirmutinis {sakymas skambėjo: 
tautų pavergimas, įsiviešpatavi
mas pasaulyje ir teroras?'1

biškai nušalintas, kad niekas ne- 
besusigriebė nei ką kitą bepasiū- 
lyti. Nominacijų komisija pasi
liko tokia, kokia senosios valdy
bos sugestionuota: šalia vieno ki
to tolimo ir "nesuinteresuoto" na
rio, didžiuma buvo Toronto pro
jektų šalininkai.

Bet tas "nedoras {tarimas" 
išsisklaidė, kai pasigirdo ko
misijos atstovo P. Rudzinsko 
pranešimas, nuskambėjęs vyriau
si tribunolą prilygstančiu neša
liškumu. Jis pareiškė, kad yra 
du pasiūlymai, du kandidatų de
riniai, yra dviejų kraštų bend
ruomenių interesas imtis atsa
komybę, liudijąs, kad mūsų bend
ruomenėj dar yra gyvybės ir pa
siryžimo veiktL

Nors galiojanti etika ir lei
džia nominacijų komisijai ex of- 
ficio rekomenduoti seimui tą ar 
kitą pasirinkimą, komisija nuo 
rekomendavimo susilaikė, o kan
didatų pristatymą perleido "kovo
jančių" bendruomenių vadovybių 
atstovams. Tai buvo, turbūt, Jspf 
dingiausias antrojo PLB seimo 
momentas, rodęs, kad { vadovy
bės sudarymą einama brandžiai 
ir be intrigų.

Tik gaila, kad kandidatų prista - 
tymas to momento nebeprilygo. 
Nei viename, nei kitamepristaty
me nebuvo jokios ryškesnės užuo 
minos apie kandidatuojančių są
rašų programas ar pažiū
ras { PLB vadovybės uždavinius. 
Nei vieni neišdėstė, kodėl jie 
siūlosi renkami ir kokių suma
nymų siekia {gyvendinti. Bandyta 
apibūdinti tik asmenys, be ne jų 
užsimojimai. Užtat tą trūkumą 
bent kaikurie šeimininkai, prieš 
balsuodami, ir bandė užpildyti 
tokiais surogatais, kaip spėlioji
mais, katras kandidatas krikš
čionis demokratas,katras liaudi
ninkas, katras frontininkas, tau
tininkas ar net ir "masonas”...

Nesgi, kai kandidatai nerodo 
savo programų, tai,, jų "partijų 
bilietai", tegu ir "kišenėse pa
slėpti", vistiek lieka kone vie
ninteliai požymiai, pagal kuriuos 
tariamasi nors iš dalies atspėti, 
ko iš tų žmonių galima ir ko ne
galima laukti.

"Amerikonai" buvo pristatyti 
kukliai lyrišku, europietiškų sti
lium. Kanadiškių atstovas sten
gėsi apibūdinti savo kandidatus 
daugiau amerikiniu būdu, su hu
moristiniais pa{vairinlmais, ku
rie, deja, nebuvo nusisekę. Pa
vyzdžiui, akcentas kandidato pa
vardei, turinčiai daiktinę reikš
mę. Buvo ne visai aišku, ar 
rekomenduotojas norėjo tuo pa
sakyti, kad asmuo toŲa pavar
de turėtų būti geras Jrankis kovo
je, ar tik darbo kliudyme? Ar
ba, kito kandidato draugiškas pa
gyrimas — jis, esą, ir Lietuvoj 
visą laiką buvo prie pinigų, ir 
kitur nesnaudė, pagaliau ir čia, 
Toronte, irgi jau suspėjo pri
eitu.. Komentaras iš publikos: 
"Tok{ draugą reikia nušaut!"...

(Atkelta iš 1 psL)

protestas. Kaip minėta, net švei
carai apgailestauja, kad pirmieji 
protestavo ne šveicarai.

O pačių šveicarų pažiūra? Li
beralinės krypties "Neue Zueri- 
cher Zeitung" 32 - me tarpt, 
laidos n-ry pareiškė, atrodo, re
dakcijos ir kontaktams su Ry
tais palankių sluogsnių pažiūrą. 
Paprastai labai gerai informuo
tas ir komunizmą dažnu atveju 
demaskuojąs dienraštis pasisa
kė už kultūrinius ryšius su Ry
tais, tačiau pripažino, kad jie 
rizikingi — o jei mes,' teigia 
laikraštis, bijotumėm rizikos,tai, 
esą / pasirodytume bereikalingi 
bailiai ... Laikraščio nuomone, 
reikia siekti sėkmingai atremti 
dvasinę ar organizacinio pobū
džio komunistų subversiją ar in
filtraciją ir toje srityje būtų 
daugiau padaryta, negu šalinan
tis "sovietinių baritonų, net jei 
jie būtų ir uniformose".

Vis dėlto ir tokios nuomonės 
reiškėjai pripažino, kad tokių 
kultūrinių ryšių atvejais tenka 
vengti emocijų. O kaip jų iš
vengsi, jei karių uniformose 
šveicarams pasirodo atstovai tos 
kariuomenės, su kurios istorija 
siejasi brutalus Rytinės Euro
pos tautų pavergimas. Tad, kaip 

matyti, ir oficialieji sluogsniai 
{žiūri tokių chorų ir "kultūri-

nių ryšių" pavojus. O 
visuomenės pažiūros?

Susipažinkime su Zueriche va
sario 3 d. {vykusiomis viešomis 
diskusijomis apie kultūros poli
tiką Rytų atžvilgiu. Nors dauge
lis kalbėtojų pasisakė apie Švei
carijos kultūrinius ryšius "rei
kalingus puoselėti" su Rytais, 
tačiau niekas iš kalbėjusių ne
pritarė "Raud. Armijos" pasiro
dymui. Kai vienas iš dalyvių 
priminė totalitarinius metodus 
R. Europoje, negausūs komunis
tai įsikišo su šauksmais "Ispa
nija, Ispanija". Beveik vienu bal
su pripažintą, kad to choro pa
sirodymas laikytinas gryna pro
vokacija. Štai pulk. Huberio žo
džiai: "Jei režimas visam pa
sauliui skelbia mirt|, tai jo ar
mijai tenka pasilikti jai pridera
moje vietoje: kareivinėse a r bent 
mūšio lauke". Esą, reikia atsi
minti, kad toji pati armija yra 
okupavusi daugeli europinių tau
tų, o vengrų sukilimą buvo pas
kandinusi kraujuje.

Čia dar verta priminti vieną 
iš Zuericho miesto tarybos mo
tyvų, kuriais nesutikta "Aleksan
drovo chorą" (toks jo sušvelnin-

kokios

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.traukė porą kandidatų "iš ranko

vės", vieną jiems dar J. Kardelis 
prisegė, ir sąrašai išėjo arlt- 
metiškai lygūs.

Laimėjo, kaip žinome, Cleve- 
landas. Po to buvo "pagrindi
nis" balsavimas: iš aštuonių rin
ko penkis. Vistiek išrinko tuos 
penkis, pirmutinius pasiūlytus. 
Bet galėjo gi ir kitaip išrinkti. 
Sakysim, išrinktų iš pasiūlytojo 
branduolio tik du, o tris "ekstra" 
pasiūlytus, taip sakant, "atsar
ginius lošėjus". Sumetimai, ku
riais siūlymas buvo suplanuotas, 
būtų sugriauti, ir gal paskui visi 
stebėtųsi, kaip čia dabar tas rei
kalas taip neplaningai išėjo...

Iš tikrųjų renkantis vieną ar 
•kitą iš dviejų (ar daugiau) apgal
votai suplanuotų sąrašų, antra
sis balsavimas buvo visiškai ne
bereikalingas, kaip nereikalin
gas buvo ir abiejuose sąrašuose 
didesnis kandidatų skaičius. PLB 
statutas visai tikslingai numato 
išrinktam penketukui teisę savo 
nutarimu valdybos sąstatą pa
sipildyti iki septynių, ir nejsako 
pasipildymus semti būtinai iš tų 
asmenų, kurių pavardės būtų fi
gūravę rinkimuose, bet kurie li
ko neišrinkti. Jeigu seimas, dėl 
pirma sakytų priežasčių, negali 
pats savo plenume sukomplek
tuoti darbingos valdybos, o ryž
tasi pasirinkti kur{ vieną komplek
tą iš jam pasiūlytų ar pasisiū
liusių, tai jis ir turi rinktis tą ar 
kitą komplektą, koks jis yra, ne
bandydamas skubomis {galvą šo
vusiais "pataisymais" {velti tai, 
ką amerikiečiai vadina "monkey 
wrench”. Šiame seime pirmuoju 
balsavimu buvo nulemta, katro 
sąrašo kandidatai bus valdyba. 
Ąntrasis, pavardinis balsavimas 
buvo tik nereiklaingas gaištas, 
kurio vienintelė prasmė buvo ne
bent -- sudaryti "pralaimėju
siems" progos "pamaišyti kor
tas” faktiškai jau išrinktoj val
dyboj.

Didysis trūkumas -- progra
mos trūkumas yra būdinga spra
ga ne tik vyriausio, bet ir visų 
PLB organų rinkimuose. Bet tai 
tema, susijusi ne vien su seimu.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-4395; Suburban Phone: 656-6330

SEPTYNIU PANAŠUMU GALVOSŪKIS 13 N r .
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni panašumai smulkmeno

se. Pabandykite surasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

Beje, prieš tas rekomendaci
jas, bene pačios komisijos var
du, buvo pasiūlyta, kad seimas 
nubalsuotų, iš kur rinkti val
dybą: iš Toronto, ar iš Cleve
lando, ir tik tada būsią pasaky
ta, koki kandidatai kuriame są
raše. Seimas visgi nesutiko. Kaž 
kas pastebėjo, kad mes gi čia ne 
miestą, o valdybą renkam: 
duokit pavardes!

Pavardes paskelbus, paaiškė
jo, kad Toronto sąraše 8 kandi
datai, o Clevelando tik 5, — 
tiek, kiek reikia rinkti. Tuoj at
sirado priekaištų, esą, Clevelan. 
do sąrašas "persilpnas", nėra 
iš ko pasirinkti. Ką gi, kad dėlto 
"trūkumo" nepralaimėtų, tie iš-

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel GR 6-2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., TeiJO 3 2108 9

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

galvosūkio 12 nr. sprendimas
Tarp dviejų piešinių yra šie skirtumai: 1. Gėlėse vienu lapu dau

giau. 2. Gėlių puodo viršus siauresnis. 3.-Žiede yra vienu lapeliu 
daugiau. 4. Vyro kairioji ausis yra žemiau. 5. Paveiksle puodo ran
kena storesnė. 6. Kėdės, atrama aukštesnė. 7. Už moters kairiojo 
Žando matyti plaukai.

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

4. AMBASADOR VERMOUTH
dry or svveet............................................

,5th $4.98

5th $4.69
,5th $1.49

,5th $ .98

5.
6.
7.
8.

KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška. ,5th 
VODKA 80 proof................................................5th
CHIANTI Imported Wine, full Qut................ 5th
Zeller Shwarze Katze Wine...........................5th

$3.98 
$2.98 
$ .98 
$1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštu.
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KALBOS IR FAKTAI
Vasario 16 minėjimų iškilmėse turėjome progą išgirsti obal- 

sius, kurie jau eilę metų skamba gražiai. Bet tas skambėsys nuei-
na miško aidais, kai momento įvykiai ir politiniai faktai rodo tų 
aidų dirbtinumą, netikrumą.

Kalbama apie principus, kurių tik šešėliai yra belikę. Princi
pai lieka {sandėliuoti, kol vykdoma tos dienos politika. Atrodo, kad 
politikoje principingumas yra klintimi, o ne kelrodžiu.

Faktai byloja apie RIAS radijo stoties Berlyne veiklos nutrau
kimą tam, kad rusai nekliudytų Amerikos Balso transliacijų. Kad tos 
A.B. transliacijos jau buvo prisitaikę "netrukdytinai" programai — 
apie tai kalbos nėra.

Kur bepažvelgsi, palaipsniui siaurinamos sąlygos tųorganizaci- 
jų ir veiksnių, kurie buvo užsimoję tirti, tikrinti ir patiekti medžia
gą politinėms viršūnėms, kurioms privalėtų rūpėti sovietinis kolo
nializmas, Sov. S-gos pavergtų tautų likimas.

Tiesa, vykdomi apklausinėjimai liudininkų. Tų liudininkų paro
dymuose daug puikios medžiagos. (Čia pažymėtinas A. Rannito pa
rodymas apie kultūrinės veiklos slopinimą Pabaltijo Kraštuose, pa
ruoštas moksliška ir faktais paremta, įtikinančia kalba). Tačiau tų 
parodymų tolimesnis likimas, jų efektas vedamajai politikai lieka 
neaiškus, vis dar neapčiuopiamas. .

Pačiame amerikiečių vidaus politikos gyvenime gyvai reiškia
si srovės, reikalaujančios, pvz., studentams panaikinti priesaiką, 
kurioje jie turi prisiekti nepriklausą priešvalstybinėm organizaci
jom. Visokių "laisvių” skambiais vardais besivadinančios organiza
cijos kelia siūlymus naikinti valstybines emblemas monetose. Daug 
kur, esą, bereikalingai giedamas himnas, keliamos vėliavos, sako
mos maldos.

Aišku, kad gi visa tai ne kas kita, o tik atgyvenę "buržuaziniai 
prietarai”...

Visokiausių organizacijų vardais stengiamasi išmušti iš vėžių 
normalus ir teise paremtas integracijos vystymasis, kad jį išvedus 
gatvėn, keliant riaušes ir neramumus. O po to galima kaltinti poli
ciją, miesto vadovybę žiaurumu, nesugebėjimu orientuotis, stoka 
vadovaujančios dvasios.

Tos gatvinės, t.v. "masių politikos" gaivalai kai kur jau gali 
pasidžiaugti laimėjimais. Tačiau neatrodo, kad tąja kryptim slenkąs 
"sąjūdis" būtų tinkamai suprastas ir jo kilmė pavadinta tikruoju var
du.

Giliau ir didesniu susidomėjimu žvelgiant į įvykių raidą, prieš 
akis stojasi klaikus vaizdas. Tai ne desperacija ir rezignacija. Tai jiems savus reikalavimus ir gi- 
tik priminimas grįžusiems iš Vasario 16 minėjimų didesniu budru
mu gyventi ir dirbti, kad sulaukus skaidresnių ir viltingesnių minėji
mų ateityje. (j/.)

Montessori mokyklos Chicagoje auklėtiniai Lietuvos vėliavos pakėlimo iškilmėse. Stovi iš kairės: 
Irena Narušytė, Linas Paužuolis, Domas Lapkus, Rita Tamošauskaitė, Linas Norušis, Guoda Lazaus
kaitė, Aida Kuršytė, Džiugas Grybauskas, Linas Lazauskas, Indrė Biškytė, Indrė Lazauskaitė.

VILNIAUS KONFERENCIJA 1
Epizodai iš Lietuvos Ne

priklausomybės atstatymo 
laikų.

A. MERKELIS 
(Prezidento Antano Smeto

nos monografija).

Kodėl su Vokietija, o ne su 
Lenkija ar Rusija, su kuriomis 
Lietuvą saistė praeities ryšiai? 
Tiesa, buvo ir taip manančių. 
Lietuvos dvarininkai ir lenkų po
litiniai veikėjai siekė, kad lietu
viai savo žygiuose į laisvę eitų 
išvien su Lenkija, nes to reika
laujanti abiejų tautų praeitis. Lie
tuvos kairiųjų partijų kaikurie vei
kėjai norėjo, kad lietuviai eitų 
išvien su Rusijos demokratais, 
nes jie tikėjosi, kad po karo ten 
laimėsiančios kairiosios partijos 
ir su jomis lengviausia būsią su
sitarti dėl Lietuvos likimo.

Tačiau pati gyvenimo realybė 
neišvengiamai vertė santykiauti 
su okupantais vokiečiais, keliant

LAIŠKAI:

IŠ mano prisiminimų s^rišy 
SU PIRMĄJA VASARIO 16 D.

Tai buvo seniai. Aš buvau apie 
8 metų mergaitė kai labai šaltą 
vasario mėnesio 16 dieną mano 
motina išsivedė mane į miesto 
aikštę pasiklausyti Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo pa
skelbimo po 120 metų Rusijos 
priespaudos. Mano motina ir dau
guma susirinkusiųjų verkė iš 
džiaugsmo. Ji šnibždėjo: Lietuva 
pagaliau laisva: mes turėsime sa
vo vyriausybę, savo kariuomenę, 
savo mokyklas!...

Orkestras grojo Lietuvos him
ną. Iš susirinkusios minios krū
tinių veržėsi himno žodžiai, karš ■ 
tos džiaugsmo ašaros riedėjo per 
sušalusius veidus, kojos stingo 
giliame sniege, bet mes stovėjo
me ir klausėmės kalbų kupinų vil
čių bei pasirįžimo kuriant naują 
tautos ateitį ir jautada aš pajutau 
ką reiškia laisvė ir nepriklauso
mybė.

šventadieniais mes su seseria 
pasipuošdavome tautiniais dra
bužiais, o mano 2-3 metų broliu
kas miniatiūriška Lietuvos ka
riuomenės uniforma. Tėvas pla
tino Lietuvos laisvės bonus. Ne
užmirštamas paliko spalio 9 die
nos įvykis: -- Pagrobtas Vilnius, 
išplėšta Lietuvos širdis; paskui 
Klaipėdos sukilimas ir kelių gim
nazijos draugų žuvimas.

nas, aš. beveik visas jas žinojau. 
Man atrodė, kad jis palietė kaž 
ką brangaus mano sieloje. Nedi
delis mokinių būrelis įsteigėme 
gimnazijoje "Tėvynės Pažinimo 
Kuopelę". Prie mūsų prisidėjo 
jaunesniųjų klasių mokiniai. Is
torijos mokytojas buvo mūsų glo
bėjas. Mes ruošdavome ekskur
sijas aplankydami Lietuvos pilis, 
piliakalnius ir kitas istorines Lie
tuvos vietas. Vasaros atostogų 
metu užrašinėdavome kaimuose 
iš žmonių pasakas, dainas, pa- 
zarles ir t.t.

Taip bėgo jaunystės dienos lais- 
voje Lietuvoje. (gg)

nant savo teises. Tai buvo pir
masis lietuvių - vokiečių santy
kių tarpsnis, trukęs apie dvejus 
metus ir beveik nieko gera Lie
tuvai nedavęs. Galimas daiktas, 
kad tie santykiai būtų ir toliau 
taip plėtojęsi, jei 1917 m. nebūtų 
ėmusi blogojon pusėn krypti vo
kiečių politinė ir militarinė būk
lė. 1917 m. vasario mėn. Rusijos

revoliucija, privertusi atsisakyti 
carą nuo sosto, vokiečių j ją dė
tų vilčių nepateisino: Kerenskio 
vyriausybė ir toliau kariavo su 
Vokietija. Be to, vasario mėn. 
revoliucija, teikdama daugiau vil
čių buvusioms rusų paverg
toms tautoms susilaukti laisvės, 
vertė ir pačius vokiečius savo 
užimtuose kraštuose keisti po
litiką, žadant jiems daugiau sava
rankiškumo.

Leisdama sušaukti Vilniaus 
Konferenciją, vokiečių karinė vy
riausybė pradėjo su lietuviais nau ' 
ją, antrąjį savo santykių tarpsnį, 
paremtą dėsniu do ut dės. Tai, be 
abejo, lietuviams buvo pavojingas 
politinis žaidimas, betgi neišven
giamas, norint su vokiečiais palai
kyti santykius ir iš jų ką laimėti. 
Vilniaus Konferencija bei jos iš 
rinktoji Lietuvos Taryba jaubuvo 
nemažas lietuvių laimėjimas.

Rugsėjo 23 d., 6 vai. 30 min. 
vak., Lietuvos Taryba in corpo- 
re atvyko pas Lietuvos okupaci
nės valdžios viršininką kuni
gaikštį Praną Juozapą von Isen- 
burg-Birstein. Tai buvo jos pir
mas oficialus žygis užmegzti san
tykiams su vokiečių vyriausybe 
Dr. J. Basanavičius Lietuvos Ta
rybos vardu vokiškai ir lietuviš
kai perskaitė šį jos raštą vyriau
siajam Rytų karo vadui general- 
feldmaršalui Bavarijos princui 
Leopoldui:

mieji Lietuvos atstatymo dar
bai. Vyriausas Rytų Karo Vadas 
Jo Karališkoji Didenybė genero
las feldmaršalas Bavarijos Prin
cas Leopoldas šaukia tam tikslui 
Lietuvos Tarybą, kuri,KaroVal- 
džiai vadovaujant, turės svars
tyti būsimos Lietuvos valdžios 
bei ūkio pam'atus. Lietuva privalo 
virsti kultūros šalimi, kurioje 
visiems jos gyventojams, apsau
gojant lietuvių savitumą, yra leis - 
ta liuosai gyventi bei plėtotis.

Tos Tarybos nariais, šalies 
gyventojų susirinkimui pasiūlius, 
šiuomi aš paskirtu tuos asme
nis:

■JŪSŲ ŠVIESENYBES

esame šio mėnesio 22 d. prašę pateikti Ponui Vyriausiajam 
Rytų Vadui Generalfeldmaršalui Bavarijos Princui šitą raštą:

JOSŲ KARALIŠKAJAI DIDENYBEI

tariame ačiū, kad šiuo metu buvo leista lietuvių visuomenės 
veikėjams iš visų Lietuvos dalių susirinkti senoje savo sosti
nėje ir pasitarti dėl savo tautos ir jos tėvynės ateities.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Nuo pat mažens aš žinojau daug 
liaudies pasakų ir dainų. Mano 
motina dainuodavo vienas dainas 
darbą dirbdama, kitas lietui ly
jant, kitas liūdesio ar džiaugs
mo valandomis. Ir taip aš augau 
supama liaudies dainų ir pasakų. 
O kai mokantis gimnazijoje lietu
vių kalbos ir literatūros moky
tojas kalbėjo apie lietuvių tauto
saką, cituodamas kai kurias dai-
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Nustojus lietuvių tautai savo valstybinės būties ir ne
maža paskui po svetima valdžia prisikentus, rodosi pagaliau 
atėjęs tas nevienos kartos lauktasis laikas, kada lietuviai ti
kisi, įtempę visas savo pajėgas, atstatyti tautiniais pamatais 
iš naujo Lietuvos valstybę.

Mes tikimės vokiečių valdžios paspirtimi, kad dar karo 
metu galėtume kartu su ja, Vokietijos valstybei padedant, 
lengvinti kenčiančių dėl karo gyventojų vargą bei padėjimą, ir 
dirbti atstatant mūsų kraštą ir jo ūkį, stengdamies, be to, 
idant visiems mūsų krašto gyventojams būtų suteikos teisės, 
kuriomis jau seniai naudojasi visų kultūringųjų šalių gyvento
jai.

Mes prašome Jūsų Karališkosios Didenybės patvirtinti iš 
visų visuomenės sluoksnių sudarytą Krašto Tarybą ir duoti jai 
teisių, kad jau karo metu galėtų ji rūpintis Lietuvos atstatymu. 

Dr. Jonas Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, 
S. Banaitis, P. Dovydaitis, St. Kairys, P. Klimas, D. 
Malinauskas, kun. V. Mironas, St. Narutavičius, kun. 
A. Petrulis, dr. J. Šaulys, kun. kan. K. Šaulys, J. 
Šernas, A. Stulginskis, A. Smetona, J. Smilgevičius, 
J. Staugaitis, J. Vailokaitis, J. Vileišis.

Vilnius, 1917 m, rugsėjo mėn. 23 d.

Tai išklausęs.kunigaikštisPra
nas Juozapas von Isenburg-Bir- 
stein vokiškai perskaitė, o mo
kyklų inspektorius Kristupas 
Kairys lietuviškai pakartojo šį 
vyriausiojo Rytų karo vado ge- 
neralfeldmaršalo Bavarijos prin
co atsakymą:

"Tamstų raštą, 1917 m. rug
sėjo mėn. 22 d. rašytąjį, aš tuo
jau įteikiau Vyriausiajam Rytų 
Vadui, Jo Karališkajai Dideny
bei generolui feldmaršalui Ba
varijos Princui Leopoldui. Jo 
Karališkoji Didenybė pavedė man 
duoti Tamstoms tokį atsakymą:

Kančios, kurias šis karas at
nešė Lietuvai, sunkiai slegia vi
są šalį. Ypatingai sunkūs randas 
vargai, kurių taip pat Lietuvai 
pateikė anglų pasaulinės preky
bos sustabdymas. Anglai ir jų 
sąjungininkai tikėjosi laimėsią, 
bet apsivylė. Vokiečiai, tvirtai 
įsitikinę savo laimėjimu, yrabe- 
veikūs padėti Lietuvą atstatyti.

Vyriausias Rytų Karo Vadas 
mano atėjus laiką, kad savo 1917 
m. birželio mėn. 7 d. paliepimą 
toliau praplėtus.

Dirbant išvien su šalies gy
ventojais, bus atlikti prirengia-

Dr. Joną Basanavičių, Vilniu
je; gimnazijos mokytoją Kazį Bi
zauską, Panevėžyje, gimnazijos 
direktorių Mykolą Biržišką, Vil
niuje, Saliamoną Banaitį, Kaune; 
gimnazijos direktorių Praną Do
vydaitį, Kaune; inž. Steponą 
Kairį, Vilniuje; Petrą Klimą, Vil
niuje; ągron. Donatą Malinauską, 
Vilniuje; dekaną Vladislovą Mi
roną, Dauguose; dvarininką Sta
nislovą Narutavičių, Brevikiuo- 
se; kun. Alfonsą Petrulį, Piva
šiūnuose; filos. dr. Jurgį Šaulį, 
Vilniuje; Kazimierą Šaulį, Kau
ne; Jokūbą šerną, Vilniuje; dr. 
jur. Antaną Smetoną, Vilniuje; 
dvarininką Joną Smilgevičių, 
Užventyje; agronomą Aleksan
drą Stulginskį, Vilniuje; banki
ninką Joną Vailokaitį, Pilviš
kiuose; dr. jur. Joną Vileišį, 
Vilniuje."

Kunigaikštis P.J. von Isen- 
burg - Birstein, išdavęs kiek
vienam Lietuvos Tarybos nariui 
liudijimus, savo trumpoje kal
boje pažymėjo, kad susitarus su 
taryba, ji būsianti papildyta ma
žumų -- lenkų, vokiečių, gudų 
ir žydų -- atstovais. Esąs ruo
šiamas lietuvių valsčiaus sutvar
kymas ir tarybai būsiąs įteiktas 
jo projektas.

-- Vyriausiasis Rytų Karo Va
das, Jo Karališkoji Didenybė ge
nerolas feldmaršalas Bavarijos 
Princas Leopoldas teikiasi Lie
tuvai irčiasusirinkusiemsTary- 
bos nariams siųsti pasveikinimą 
ir linki gausios Dievo palaimos 
tolimesniam darbui šalies gero
vei, -- baigė savo trumpą kalbą 
kunigaikštis P. J. von Isenburg- 
Birstein.

Rugsėjo 25 d. Lietuvos Aide 
buvo paskelbti abu tie raštai, ir 
prie jų išspausdinti šie jo vyriau, 
siojo redaktoriaus A. Smetonos 
komentarai, paryškiną Lietuvos 
Tarybą laukiančius, uždavinius:

"Viršum padėtieji raštai tuo 
būdu kuria mums naują karo me
to gadynę. Per trejus metus, kaip 
ir visas karo slegiamas pasaulis, 
nešdami sunkią vargų naštą, mes 
kentėme dar ir dėl to, jog neiš
vengiamose karo aplinkybėse ne
galėjome savo gimtosios šalies 
patys nei ginti nei tvarkyti.

Dabar stovis persimaino. Gy
venimas nuosaikiai pribrendino 
Lietuvos reikalų atstovybę, ir 
visos Lietuvos atstovų balsu iš
rinktoji Lietuvos Taryba šiandien 
gauna progos toliau šalia vokiečių 
valdžios atstatymo darbą varyti. 
Pirmu atveju Lietuvos Taryba tu
rės kreipti savo domę į kenčian
čių dėl karo gyventojų vargą bei 
padėjimą. Iš Vyriausiojo Rytų 
Karo vado atsakymo matome, 
jog Tarybai visų pirma teks mū-

sų sodžius sutvarkyti, tas so
džius, kurs karo metu neša ant 
savo pečių visą naštą ir visas 
sunkenybes.

Bet Lietuvos Taryba ne tik šių 
dienų stovio lengvinti yra pašauk
ta. Jos uždavinys yra atstatyti 
Lietuvos valstybė, priruošti mū
sų valstybei pirmieji pamatai. 
Tas Tarybos uždavinys visą mū
sų tėvynės klausimą stato visai 
naujoje, senai beregėtoje švieso
je. Sunkių karo vargų ir rūpesnių 
keliais ir nepaprastų pasaulinių 
atsitikimų sūkuryje mes gauname 
žengti pirmą žingsnį į naujosios, 
vėl laisvos savarankiškos Lietu
vos gyvenimą. Tą atsitikimų 
reikšmę mes turime galvon įsidė
ti ir įvertinti.

Naujas Lietuvos gyvenimas 
ateityje, kaip matome, turės visų 
pirma, suprantama, lietuvių tau
tai pateikti visas liuoso kultūri
nio ir tautinio plėtojimos sąlygas. 
Tokiu būdu savarankiškumo ne
tekusi ir sugriautoji Lietuva at
statoma tautiniu kultūros pagrin
du, bet visiems svetimkalbiams 
mūsų tėvynės piliečiams turės 
būti teikiamos irgi tokios teisės, 
kuriomis naudojasi visų kultūrin
gų šalių gyventojai.

Sunkiose aplinkybėse tenka 
Lietuvos gyvata remti ir atstati
nėti. Mes dar negalime nuspėti 
Tarybos darbų ir to darbo išda
vinių, Bet mes tikime, jog pama 
žėl ir tvirtai einame mūsų lai- 
mingesnėn ateitin. Todėl priva
lome visu rimtumu sutikti tą 
svarbią valandą ir atsidėję rem
ti naujos gyvatos ruošiamąjį dar
bą. Mes neturime dar pagrindo 
šiuo karo ir sunkių vargų metu 
iš anksto perdaugdžiaugtisirpu- 
siausvirumos nustoti; bet mes 
taip pat nuo šios dienos nepriva
lome perdaugpasiduoti ir sunkios 
tikrenybės ligi šiol sukurtam 
ūpui. Mes turime suprasti šio 
meto sąlygas ir mokėti įspėti jo
se galimą darbą. Atsiminkime, 
jog mūsų Taryba yra plačios lie
tuvių visuomenės parinkta, ir dėl 
to ji turės turėti visos tautos 
pasitikėjimo. Gi pasitikėjimo są
lygose ir mažas laimėjimas turi 
išlaikyti visuomenę rimtą ir akint 
ją atvirai be baimės žiūrėti į 
savo ateitį. Mes esame pratę kant
riai eiti per ilgus amžius erš
kėčių klotuoju keliu; tad neturi 
atgrasinti dar keletas dygių ša
kelių, nes tas erškėčių takas, 
rasit, pagaliau nustos pačių dy
giųjų savo akstinų, ir mes gal 
jau netrukus gausime liuosai sa
voje valstybėje sutartinai statyti 
savo tautos rūmus. Tik nenukryp- 
dami nuo mūsų bendrųjų pamati
nių- siekimų, patverkime rimti 
bei stiprūs ir, atspėdami neiš
vengiamas karo sąlygas,kantriai 
eikime vienybėje į naują mūsų 
tautos darbą."

Vilniaus Konferencijos išrink
toji Lietuvos Taryba 1917 m, 
rugsėjo 24 d. susirinko pirmojo 
posėdžio, kuriame buvo išrink
tas penkių narių prezidiumas: 
pirmininku A. Smetona (gavęs 
19 balsų), I-uoju vicepirminin
ku Stp. Kairys (19), II-uoju vice
pirmininku kun. V. Mironas (13), 
I-uoju, arba generaliniu, sekre
toriumi dr. J. Šaulys (19),II-uoju 
sekretorium P. Klimas (11). Pre
zidiumo nariai, išskyrus jos 
pirmininką A. Smetoną, ilgainiui 
kiek keitėsi.

Lietuvos nepriklausomybės žy
giuose A. Smetonos vaidmenį, iš
keliantį jį į pirmąsias vadovau
jančių eiles, lėmė ne kuri par
tija, bet daugiausia jo autorite
tas, sugebėjimas telkti žmones ir 
su jais drauge spręsti to meto 
Lietuvos svarbiausius klausi
mus, mokėjimas tiksliai formuo
ti ir laiku kelti pagrindinius lie
tuvių tautos siekimus. Iš balsavi
mo duomenų matome, kad A. 
Smetonos kandidatūra buvo re
miama ne tik nepartinių, bet taip 
pat krikščionių demokratų ir so
cialdemokratų. Nąrs partijos ir 
proteguodavo savo narius, norė
damos juos matyti vadovaujančių 
eilėse, tačiau savo sprendimuose 
buvo santūresnės, daugiau a r ma
žiau linkusios J kompromisus, 
kurie tuomet buvo neišvengiami.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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Bostono neolituanij dailės paroda
Meno kūrėjų prieauglio proble

ma eimigraciniame gyvenime nė
ra kasdieniška. Tokio prieauglio, 
kuris eitų Nepr. Lietuvos meni
ninkų pramintu tautinės kultūros 
ugdymo keliu. Vyresnieji vienas 
po kito traukiasi iš gyvenimo, at
siranda tuštuma, kurioj darosi 
nejauku alsuoti. Ta atsirandanti 
tuštuma ypačiai jaučiama mūsų 
grožinės literatūros baruose. Ga
limas dalykas, kad netrukus susi
lauksim lietuvių rašytojų, rašan
čių anglų kalba. Negalvoju, kad 
tai bus mums didelė paguoda. Ne
bus visų pirma dėl to, kad lietu
vių kalbos turtai toli gražu dar 
nėra rašytojų išsakyti, o antra 
vertus, lenkiškai, rusiškai, vo
kiškai ar prancūziškai rašiusieji 
lietuviai rodo, kad jie, nors savo 
kilmės ir nesigynė, faktiškai nė
ra mūsų literatūros žmonės. Kar. 
tais,.nors mes ir visus dokumen
tus padedam ant stalo, o žmonės 
vistiek netiki, kad jie buvo lietu
viai. Todėl šilta širdy darosi, kai 
pamatai naujus vardus, bandan
čius meniškai pasisakyti savo tė
vų kalba (pastaruoju metu tokis 
yra Donius Remys). Deja, tų var
dų taip maža, taip maža...

Geresni ir daugiau džiuginą 
vaizdai yra mūsų dailės gyveni
me. Čia prieauglis, jeigu ir nė
ra normalus, tai vis dėl to aki
vaizdžiai regimas. Plastinis me
nas — tarptautinė kalba. Gal dėl 
to | jis daugiau patraukia ir lietu
viško jaunimo. Dailės menus ir 
architektūrą lietuviai studijuoja 
daugely aukštųjų Amerikos mo
kyklų. Tokių yra ir Bostone. Štai, 
vasario 1 d. Korp! Neo-Lithu
ania, ALT S-gos Bostono sk. 
namuose, surengė dailės paro
dą, kurioj su savo darbais pasi
rodė lietuviai jaunuoliai, studi
juoją dailę ar architektūrą. Tai 
buvo reta ir tikrai maloni meni
nė šventė.

Parodoj savo darbus iškabino 
Bronius Banaitis (Vesper George 
mokykla, taikomoji dailė; impre
sionizmas, realizmas), Gintaras 
Dačys (School of Practical Art; 
taikomoji dailė; impresioniz
mas), G. Duobaitė (Boston Mu- 
seum of Fine Arts Art School; 
realizmas), Rimas Manomaitis 
(baigęs Wentworth Institutą, stu
dijuoja Rhode Island School of 
Design; architektūra, skulptūra),

Lietuviai studentai, kurių paveikslai ir skulptūros buvo išstatyti 
Bostono neolituanų suruoštoje meno parodoje. StoVi iš kairės: Ant. 
Skudžinskas, P. Martinkus, G. Dačys, R. Manomaitis, G. Duobaitė 
ir B. Banaitis. Nuotraukoje trūksta P. Žigo.

MOKAME

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

DIRVA

Bostono neolituanų suruoštoje meno parodoje dail. V. Vizgirda mo- 
deravo simpoziumui. Aplink stalą sėdi iš kairės: A. Makaitis, A. 
Antanavičius, kalba dail. V. Vizgirda, Bostono Korp! Neo-Lithuania 
pirm. N. Vaičaitytė, dr. J. Gimbutas.

Iš Bostono neolituanų parodos atidarymo. Sėdi iš kairės: J. Kaman- 
tauskienė, tarusi {vados žod{, pirm. N. Vaičaitytė, dr. J. Gimbutas, 
sveikinęs LB vardu, G. Duobaitė, skaičiusi referatą "Kas yra impre
sionizmas ir ekspresionizmas" ir sekr. V. Rauktytė.

Paulius Martinkus (Mass. Col- 
lege of Art; Museum of Fine 
Arts Art School; ekspresio
nizmas), Kęstutis Norvaiša (stu
dijuoja Northeastern Universite
te, realizmas), Antanas §ku- 
dzinskas (Musuem of Fine Arts 
Art Scool, Vesper George, tai
komoji dailė, realizmas), Paulius 
Žigas (Harvardo Universitetas; 
studijuoja architektūrą).

Kaip matom, ateina aštuoni 

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems sav'o 

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 Government2202 W. CERMAK ROAD - CHICAGO 8, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

jauni dailininkai bei architektai. 
Savo pirmoj parodoj jie iškabino 
49 paveikslus. Bendras {spūdis 
buvo tikrai malonus. Banaitis 
krito akysna savo autoportretu 
ir taikomąja daile; Dačys ypačiai 
drąsiu teptuko brūkšniu, spalvine 
gama ir bandymais sukurti pei
zažo nuotaikas; Duobaitė ypačiai 
aiškiu piešinio apvaldymu, savai
mingom spalvom, figūrinėm ir 
nuotaikingom kompozicijom; Ma
nomaitis architektūrinių pastatų 
brėžiniais ir skulptūra { Mar
tinkus gyvu polinkiu { abstrak
tini meną, jausmingorą spalvų 
gamom, vieline skulptūra; Nor
vaiša tikėjimu { realistinę dai
lę; Škudzinskas savo karikatū
rom ir įsijausta tapyba; Žigas 
pirmais architekto bandymais, 
gyva fantazija. Vieną savo na
tiurmortą, švelnų ir nepreten
zingą, parodė ir dabartinė Bos
tono Korp! Neo-Lithuania pirmi
ninkė Nijolė Vaičaitytė.

Jaunųjų dailininkų paroda buvo 
atidaryta rūpestingai paruoštom 
iškilmėm. Sudariusi prezidiumą 
sveikinimo žod{ tarė N. Vaičai
tytė. Pasakęs trumpą kalbą ofi
cialiai parodą atidarė LB apy
gardos vicepirm. dr. inž. J. Gim
butas. Apie meną ir jo prasmę 
kalbėjo Irena Kamantauskienė, 
vesdama mint}, kad meno verty
bių galima rasti realizmo ir 
abstraktizmo srovėse. Tuo aka
deminė dalis ir buvo baigta.

Dail. Vikt. Vizgirda vadovavo 
jaunųjų simpoziumui, tikrai {do
miam keliamais klausimais ir

Pabaltiečių slidinėjimo pirmenybėse gražiai pasirodė lietuviai torontiškiai Onutė Ališauskaitė, lai
mėjusi pirmą vietą downhill lenktynėse ir antrą vietą slalome. Jonas Jonaitis liko trečiuoju vyrų gru
pėje downhill lenktynėse. Nuotraukoje laimėtojai su trofejomis. Vidury stovi Onutė Ališauskaitė ir šalia 
jos dešinėje Jonas Jonaitis. Reinis Upe nuotrauka

Onutė Ališauskaitė leidžiasi pakalnėn, laimėdama antrą vietą. 
Reinis Upe nuotrauka

atsakymais. Simpoziumo pra
džioje G. Duobaitė kalbėjo apie 
impresionizmą, Alg. Antanavi
čius perskaitė Clevelandan išvy- 
kusio P. Žigo rašinj apie archi
tektūrą mene, Makaitis pasisa
kė apie abstraktin} meną, pabrėž
damas, kad šiai dailės srovei ne
reikia daiktų, jos siekis yra kelti 
žiūrovuose vienok} ar kitok} jaus
mą. j daugumą keliamų klausimų 
atsakė pats dail. Vikt. Vizgirda.

O tų klausimų buvo rimtų, aš
trokų ir su humoru tariamų. N. 
Vaičaitytė paklausė: ar yra kon
fliktas tarp realistinio ir abstrak
tinio meno? V. Vizgirda atsakė, 
kad esmėj konflikto nėra. Pa
prastai kovas kelia naujos, nepri
pažintos dailės meno srovės, bet 
tos kovos būna laikinio pobūdžio 
ir dažniausia vyksta visuome
ninėj plotmėj. Tarpatskirųdailės 
srovių kovos nesą. Jeigu pasitai
ko nesantaikos tarpatsklrųdaili- 
ninkų, tai ginčai einą dėl kokybės 
beveik niekad jie nebūną asme
niški.

Ant. Vilėniškis su lengvuhu- 
moru tarė, kad abstraktiniai pa
veikslai jam nieko nesaką ir jo
kio jausmo nekėlią. Makaitis tuoj 
atkirto, kad menas nepr ieva rtauu 
ja. Jei paveikslas nepatinka, tai 
{j{ nežiūrėk! Žinoma, nežiūrėji
mo problema neišsprendžiama. 
Jeigu dailininkai tapo ir savo pa
veikslus parodose kabina, tai ne
gi žiūrovas tose parodose turi 
užsimerkęs vaikščioti? Skanda
linga būtų, jeigu jis { nieko jam 
nesakančias parodas visai nesi
lankyti). Manding, susipratimo 
reikia kur nors kitur ieškoti; P. 
Martinkus, taip pat stojęs ab
straktizmo meno ginti, iškėlė 
rimtų argumentų. Girdi,abstrak
tinė dailė nesanti šių dienų iš
irusias. Jau egiptiečiai lipdė 
žmones su vištų ir kitų paukščių 
galvom. Gal tad nederėtų stebė
tis, kad ir nūdieniai dailininkai 
tokius keistumus pamėgsta.

K~. Norvaiša iškėlė beždžionės 
meną, kurios "tapiniai" buvę iš
kabinti drauge su abstraktistų 
darbais. Dail. V. Vizgirda čia pri
minė muziką, kuri esanti perdėm 
abstraktinis menas. Reikia jaus
ti, reikia nusimanyti, kad muzi
ką galėtum suprasti. Panašiai esą 
su abstraktine daile — reikią Į ją 
Jsijausti, kad galėtum jos pasau
ly susivokti. Beždžionės "menas" 
esąs biznio reikalas, o biznis la
bai dažnaf skrupulų neturjs.

Inž. Vyt. Izbickas paklausė: 
ar lietuviu dailininkų tarpe yra 
asmenybių, kurios veda, bet ne 
seka? Vikt. Vizgirda atsakė, kad, 
nors dabarties menas supanašė
jo, ir jis tebesiremia asmeny
bėm. Prancūzai modernistai ski
riasi nuo amerikiečių modernistų, 
o lietuviai esą skirtingi vieniem 
ir kitiem. Tuos skirtumus ne
sunkiai esą galima regėti mūsų 
dailininkų drobėse -- skirtinga 
esanti jų nuotaika, skirtingi rit
mai, spalvų išgyvenimai ir pan. 
Tie skirtumai ir esą esminiai da
lykai dailės kūryboj, jie atspind} 
lietuvių būdą ir dvasią.

Parodos lankytojų ir simpo
ziumo klausytojų prigūžėjo pil
ni ALT S-gos Bostono sk. na
mai. Neolituanai viešnias ir sve 
čius pavaišino užkandžiais ir ka
va. Reikia nuoširdžiai sveikin
ti pirm, Nijolę Vaičaitytę ir jos 
vadovaujamą Bostono Korp!Neo- 
Lithuania valdybą už šios parodos 
surengimą bei parodytą inicia
tyvą {traukti jaunuosius talentus

CHICAGOS PARENGIMŲ I 
— KALENDORIUS —J

VASARIO 22 D. 8 vai. vak. 
Clevelando Vyrų Okteto, vado
vaujamo Ryto Babicko, koncertas 
ruošiamas Šviesos - Santaros 
Jaunimo Centre.

KOVO 1 D. L.K. Kūrėjų Sava
norių Sąjunga rengia Vyčių salė
je a.a. arkivyskupo Pr. Kare
vičiaus minėjimą.

KOVO 1 D. Chicagos skautų 
Kaziuko Mugė Jaunimo Centre.

} simpoziumo kalbėtojų tarpą. Vi
sa krūvon sudėjus, tai buvo ne tik 
jaunimo, bet ir vyresnimo šven
tė. St.S.

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IK KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių Įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justice ir paskelbta l .8. Department of Comnierce 

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

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

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

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

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas. 

Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 
Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
{vairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

6211 So. Western Avė., Marųuette Parke 
Tel. PRoHpect 8 - 5875 

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

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvrrtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 

į iki 5 vai. atidaryta tik Marųuette Parko krautuvė.

1964 m. vasario 17 d,

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

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

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

KOVO 15 D. 1964 m. "Laiškai 
Lietuviams" žurnalo metinis pa
rengimas Jaunimo Centre.

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



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ PIANISTAS ANDRIUS KUP
REVIČIUS antradienį vasario 18 
d., 8:30 v.v. duos koncertą Cle
veland Music Settlement salėje. 
Programoje Debussy ir Musorg- 
skij kūriniai.

Įėjimas nemokamas.

• PAŠTAS NEBUS PRISTATO
MAS VASARIO 22 D. Ryšium su 
George Washingtono gimtadieniu 
tą dieną pašto Įstaigos neveiks ir 
paštas nebus išnešiojamas. Tą 
Šeštadieni gaunantieji Dirvą pra
šomi turėti kantrybės ir palauk
ti pirmadienio.

BALFO VAJUI 
PASIBAIGUS
Clevelando BALF’o vajaus me

tu 1963 metais surinkta $2.567.59. 
Be vajaus k-to, kuriame aktyviai 
reiškėsi J. Kubiliūnas, P. Mik
šys, J. Balbatas, F. Navickas, S. 
Lazdinis, nuoširdžiai talkininka
vo rinkdami pinigus K. Gaižutis, 
V. Steponavičius, A. Puškorifltė 
ir B. Steponis.

Didelė padėka Dirvai, Draugui 
ir Darbininkui bei jų korespon
dentams V. Rociūnui ir L. Lek- 
nickui; Tėvynės Garsų vedėjui 
J. Stempužiui, negailėjusiems vie
tos nei laiko raginant visus cle- 
velandiečius prisidėti prie šal
pos darbo.

šv. Jurgio parap. klebonui kun. 
B, Ivanauskui leidus, bažnyčioje 
pravesta rinkliava, kurios metu 
surinkta $728.84. Padėka gerb. 
klebonui ir pavyzdys kitoms lie
tuviškoms parapijoms.

Didžiausia padėka priklauso 
mieliesiems Clevelando lietu
viams, savo auka prisidėjusiems 
prie vajaus pasisekimo.

Kadangi reikalingų pagalbos są
rašai BALF'e ne trumpėja, bet 
ilgėja, visi, dėl (vairių priežas
čių negalėję ar neturėję progos 
vajaus metu aukoti, prašomi skir - 
ti, kad ir mažą auką ir siųsti 
šiuo adresu: Z. Obelenis c/o 
BALF, 7517 Lockyear Avė., Cle
veland, Ohio 44103, arba (teikti 
bet kuriam BALF'o v-bos nariui.

BALF'ui skirta auka leistina 
atskaityti nuo mokesčių, tad 
norintieji gauti kvitus, o taip pat 
kitais klausimais, liečiančiais 
vajaus reikalus, prašoma kreip
tis aukščiau nurodytu adresu.

Clevelando BALF'o
68 skyrius

1963 metais šieClevelando lie
tuviai aukojo Balf’ui:

Po $60: Dr. J. Mačiulis; V.T. 
Urbaičiai;

Po $50: Dr. J. Balčiūnas, Dr. 
E. ir M. Lenkauskai; Dr. A. Mi
liauskas; Dr. V. Ramanauskas; 
Dr, J. Skrinska;

Po $30: Dr. A. Martus; J. ir
M. Mikoniai; Z. Jankus $26.

Po $25: J. Balbatas; J. Kriš
tolaitis; Dr. J. Stankaitis; Dr. J.

Po $20: Dr. H. Brazaitis; Dr, 
E. ir B. Juodėnai; P. ir O. Ži
linskai;

Po $15: Dr. H. Bložė; M.I.; 
Dr. J. Macys; Dr. K. Pautienius; 
P. ir P. Balčiūnai;

Po $12: V. Steponavičius; $11 
P. Maželis.

Po $10: A. Alkaitis; J. Augus- 
tinavičius; T, Butkus; A. Balys; 
P. Bielinis; L. Banis; A. ir V. 
Butkai; J. Čyvas; A.C.; Z. Dau
tartas; Dr. D. Degesys; P. Dra- 
bišius; K.O. Eimučiai, A.E. Gar- 
kai; Dr. V. Gruzdys; J. Gudėnas; 
kun. B. Ivanauskas; E. įlenda; G. 
Juškėnas; J. Inčiura; J.A. Juozai
čiai; A. Juozaitis; P. Kliorys; E.
N. Kersnauskai; J. Kubiliūnas; V.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Clevelandiečiai Marija ir Jurgis Apanavičiai, atšventę auksinių ves
tuvių sukaki}. V. Bacevičiaus nuotrauka

ATŠVENTĖ AUKSINES VESTUVES

Auksinių vestuvių sukaktys nė
ra dažnas (vykis, todėl jos būna 
iškiliau ir prasmingiau paminė
tos. Kartu išgyventieji penkias
dešimt metų šalia džiaugsmo ir 
laimingų valandų neprabėgo be 
vargų, rūpesčių, kančių ir cle- 
velandiškiams auksinių vestuvių 
sukaktuvininkams Marijai ir Jur
giui Apanavičiams. Jų asmeninė 
istorija, prasidėjusi Panemunės 
krantuose laisvės metais .išsau
gojo juos okupaciniais metais 
ir per stovyklas ir tremties ke
lią atvedė } lietuvišką Clevelan
do koloniją.

Brangindami savo tėvų reikš
mingą sukaktj dukros: Birutė, 
Marija ir Elvyra (New Yorke), 
sūnūs: Vincas ir Romas, žentai: 
Juozas Mikonis, Dr. Juozas 
Skrinska ir Algis Ošlapas; mar
čios Milita ir Dana ir visi anū
kai, gražioje Čiurlionio Ansamb 
lio salėje dalyvaujant daugybei

Kasakaitis; P.D. Mikoliūnai; A. 
Mackevičius; V.A. Mauručiai; P. 
E. Mikšiai; A. Masilionis; V. Rie
kus; P. Razgaitis; P. Stravinskas; 
B.A. Steponiai; A. Styra; A. Sil
vestravičius; J.P. Staniškiai; č. 
Šatkauskas; V.M. Valiai; A. Va
laitis; Dr. K. Vyšniauskas; Dr. 
M. Vaitėnas; E. Varekojis; P. 
Zigmantas; J.O. Žemaičiai; G. 
Žebertavičius.

Po $6: P.S. Ambrazevičiai; A. 
Buknis; V. Čyvas; J. Dautartas; 
S. Pladys; M. Smelstorius; V. 
Senkus; A. Šalkauskas; L. Sla- 
bokas; A. Karklius;

(Bus daugiau)

Visais apdraudos-reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

svečių, surengė gražų minėjimą - 
pobūv(. Sūnus Vincas šeimos var
du jautriai ir dėkingai pasveiki
no sukaktuvininkus tėvelius, pri
mindamas gražiąją jaunystę, pra
leistą prie Nemuno ir Napoleono 
kalno. Tarp kitų sveikinimų ir 
dovanų didel} susijaudinimą su
kėlė Marijos Apanavičienės Lie
tuvoje gyvenančios senutės ma
mytės sveikinimai: "pastatėte pui
kų savo šeimyninio gyvenimo pa
minklą, kuris nebuvo be vargų, 
rūpesčių ir kančių." Sveikinimą 
pabaigė poezijos eilute:

"Skausmų Kalvariją išbridę 
sopulingą.

Dienų pakluonėje kojas suti
nusias nusiauk.

čia jūsų rūpestis, čia jūsų 
klevo lingė.

O žemiški tėvai, dievotnašiai 
dangaus".

Atsiuntusi puikias lietuviškas 
juostas paprašė perjuosti sukak
tuvininkus. šalia juostų dar švie
tė iš gintaro išliedintas lietuviš
kos sodybos vaizdelis. Daugelio 
akyse spindėjo džiaugsmo aša
ros. Jautrus momentas atgabeno 
nepasiekiamos Lietuvos dalelę.

Pobūvio pabaigoje pats sukak
tuvininkas priminė savo jaunys
tės laimingąsias dienas ir šei
mos tremties Odisėją.

Sukaktuvininkams sudainuota 
ilgiausių metų ir palinkėta be rū
pesčių pasidžiaugti savo lietuviš
ko atžalyno ratelyje.

PM

CLEVELANDO PARENGIMŲ
_ _  KALENDORIUS _ _

VASARIO 22 D. Studentų kavi
nėje R. šliažo paskaita. Rengia 
Lietuvių Studentų S-gos Clev. 
skyrius.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

KAMBARINIU CELIŲ PRIEŽIŪRA
V. APANIUS

USAMBRIHĖ NAŠLAITĖ
ši gėlė yra gana populiari šia

me krašte, todėl ir verta ją ge
riau pažinti. Usambrinė našlai
tė yra atkeliavusi iš Afrikos, gam 
toje auga Usambros kalnuose tarp 
akmenų, gana derlingoje žemėje. 
Oras ten pakankamai drėgnas ir 
pavėsis dominuoja iki tam tikro 
laipsnio. Tat kambariuose, ypa-

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

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

KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
Neringos skaučių tuntas.

KOVO 8 D. parengimas mokyk
los statybos fondui. Rengia ALRK 
Moterų S-gos 36 kuopa.

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

KOVO 22 D. 5 v. v. Vysk. 
Valančiaus lituanistinė mokyk
la rengia pietus šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

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

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

BALANDŽIO 18 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų d-jos susirinki
mas Čiurlionio namuose.

BALANDŽIO 25 D. Baltijos Ai
dų radijo vakaras šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

GEGUŽĖS 3 D. šv. Jurgio pa
rapijos klebono kun. B. Iva
nausko 25 metų kunigystės su
kakties proga pagerbimas-ban- 
ketas, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

GEGUŽĖS 9 D. Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovėnų au
ditorijoje.

GEGUŽĖS 9 D. Dainavos 
stovyklos globos komiteto pa
rengimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

GEGUŽĖS 17 D. šv. Kazimie
ro Lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas Naujosios 
Parapijos salėje.

GEGUŽES 24 D. Kun. klebono 
J. Angelaičio 30 m. kunigystės 
pagerbimas - banketas Naujos 
Parapijos salėje.

LAPKRIČIO 2(7-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

tingai su moderniai šilto oro šil
dymo sistema, nėra taip lengva 
šią puikią gėlytę kultivuoti. Bet 
čia pabandysime jai sudaryti tas 
dirbtinas sąlygas.

U. našlaitė, kaip ir kitos kam
barinės gėlės, reikalauja šiek 
tiek dauoiau dėmesio. Šis dėme

sys turi būti nukreiptas j penkis 
pagrindinius faktorius siekiant 
gerų rezultatų. Jeigu bus tinka
ma žemė, šviesa, temperatūra, 
vanduo ir oro drėgmė, tai negali 
būti jokios abejonės, kad rezul
tatai tikrai bus gert Bet vienam 
iš tų reikalavimų sušlubavus, kar
tais tenka ir nusivilti.

Žemė yra vienas tų faktorių, 
kur galima lengviausia kontro
liuoti. Žemė privalo būti tokios 
sudėties: viena dalis juodžemio, 
komposto, viena dalis stambesnio 
smėlio, dvi dalys durpių (pėat 
moss) Mišin( gerai sumaišius rei 
kia sterilizuoti, 20 minučių palai
kyti prie 150 temperatūros. Aukš
ta temperatūra sunaikins pikt
žolių sėklas ir (vairias bakteri
jas, sukeliančias augalų ligas. Po 
to dar reikia pridėti 10 svarų že
mės mišinio, 1 valgomą šaukštą 
kalkių (lime) ir 1/4 stiklinės ar 
puoduko kaulamilčių (bonemeal).

U. našlaitės šaknys randasi 
daugiau paviršiuje, tai nėra 
reikalo jas sodinti | didelius in
dus. Pradžiai jauniems ūgiams 
pilnai pakanka 2 inčų vazonėlių. 
Vėliau, (sišaknijus, persodinti ( 
3 inčų ir kada augalas pasiekia 
apie 10 inčų diametro savo vir
šūne, t.y. lapais, sodinti ( 4 in
čų vazonus.

Nepakankamas šviesos kiekis 
žiemos mėnesiais yra priežas
tim, kad dažnai našlaitės nežydi. 
Pavasarėjant reikia sekti sau
lės šviesos stiprumą ir maždaug 
kovo mėn. viduryje našlaites rei
kia perkelti toliau nuo tiesioginės 
saulės šviesos. Reikia išbandyti 
keletą vietų kambariuose ir tuo
met galima pastebėti, kurioje vie
toje šis augaliukas jausis geriau
sia.

Jeigu našlaitės lapai minkšti, 
kotai ilgi, išbėgę ir nedaug žie
dų, tai pažymys, kad reikalinga 
daugiau šviesos. Kada lapai (gau
na geltoną atspalvi, tai rodoper- 
didelj šviesos kiek{._

Temperatūra ir oro drėgmė 
yra paprastai artimai susiję da
lykai. Tinkamiausia temperatū
ra yra tarp 65 ir 75 laipsnių, 
nakčiai galima sumažinti ne ma
žiau 60. Oro drėgmę galimai pa
laikyti 50. Jei tai yra sunkiau pa
siekti kambariuose, kur oras yra 
tikrai sausas -- laikyti našlaites 
induose su akmenukais (pebbles) 
ir visą laiką drėgnus, bet nepa
merkus vandenyje.

Našlaitės negalima perdaug 
laistyti. Per didelis kiekis drėg
mės sukelia šaknų arlapųpažas- 
tėlių puvimą. Žemė privalo būti 
drėgna, bet ne visą laiką šlapia. 
Tarp laistymų, arba gerai per- 
liejus, žemei leisti šiek tiek 
pradžiūti.

Našlaitės yra lengvai daugi
namos lapų ūgiais. Parinkti svei
kus ir stiprius lapus.

DABAR YRA LAIKAS...

* Skaityti ir planuoti. Reikia 
pasinaudoti šiuo žiemos mėne
siu skaitant sodininkystės žurna
lus ir katalogus. Juose galima at
rasti (domių patarimų ir gal ką 
naujo galima (nešti savon sody- 
bon.

•-Geresniam orui esant jau rei
kia pradėti žvalgytis, kieme ir 
pradėti kai kuriuos darbus, šiuo 
metu galima pradėti genėti vais
medžius, vynuoges. Senesnius 

vaismedžius, obelis ypatingai, 
reikia kasmet genėti,sutrumpin
ti metinj prieaugli vienu treč
daliu, visas šakas, kurios per- 
tankiai auga ir perdaug išsike
roję, reikia pašalinti. Stengtis 
išlaikyti medžio natūralią augi
mo formą.

♦ Šiuo metu geras laikas su
tvarkyti gyvatvores iš privet krū
mų. Jeigu tokia gyvatvorė jau 
perdaug išaugo ( aukšti ir plo
ti, tai galima atjauninti nuker
pant netoli žemės paviršiaus 
maždaug pėdos aukštumo.

♦ Dauguma kambarinių gėlių 
apie ši laiką atrodo išbėgę, iš- 
tysę, žinoma tas yra natūralu, 
dėl stokos šviesos tai žiemos pa
darinys. Tokias gėles bei au
galus reikia apkarpyti, galimai 
pagerinti vietą, priartinti prie 
stipresnės šviesos, jeigu per- 
tankiai išdėstyti, reikia prare
tinti, Kerpant stengtis kiekvie
nam augalui priduoti galimai na
tūralią formą. Palergoniją lais
tyti pagal temperatūrą.

♦ Patikrinti medžių ligas. Bal
tos vatinės dėmės ant baltų pu
šų (white pine) kamieno bei ša
kų t.y. pušų žievės amaras (ap- 
hids). Tai suaugę motinos žie
moja po tuo baltu kodu. Pirmieji 
amarai pasirodys balandžio ar 
gegužės mėn. pradžioje. Purkšti 
su Malathion, nes šiuo metu leng
vai sunaikins tuos kenkėjus. Pu
šų spyglių amaras (scale) irgi 
kontroliuojamas su Malathion.

• Balių-koncertų ir kito
kiu pramogų bei parengimu 
rengėju dėmesiui.

Vincas Apanius, greta vi
sų kitų sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa
talpose. Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgta j 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

Kreiptis: 382-1606
503 Richmond Rd. 

Richmond Hts., Ohio

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NARIAMS

SLA Seimo nutarimu Pildo
mosios Tarybos rinkimai turi bū
ti atlikti laike vieno mėnesio, 
šiais metais tie rinkimai {vyks
ta ateinant}, kovo mėnesi,prade
dant 1 d. ir baigiant 31 d.

Prašau gerbiamuosius organi
zacijos narius gausiai dalyvauti 
SLA Pildomosios Tarybos rinki
muose, tai yra atsilankyti kovo 
mėnesi Į savo kuopos susirinki
mą ir jame atlikti rinkimų parei
gą.

B, Pivaronienė 
SLA Sekretorė

i



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Chicagoje ruošiasi paminėti
A. Smetonos sukaktį

* VASARIO 8 D. Don Varno 
posto salėje {vyko Amerikos Lie
tuvių Tautinės S-gos Chicagos 
skyriaus visuotinas narių susi
rinkimas. Buv. skyriaus pirminin-

WORCESTER

DOROTHY GREGORY BUND. 
ZA - dramatinis sopranas, ma
loni lietuvių bičiulė, atliks pro
gramą Lietuvių Fondui remti ko
miteto ruošiamame koncerte va
sario 29 d. Worcestery.

KONCERTAS

Pastaruoju metu vis daugiau 
lietuvių kolonijų įsijungia j Lie
tuvių Fondo rėmimo darbą. Pra
ėjusių metų gruodžio mėn. 21 d. 
LB apylinkės valdybos pastango
mis sudarytas LF remti komite
tas ir VVorcesteryje.

Į komitetą įeina: Antanas Gied
raitis -- pirmininku, Vincas Da- 
brila — sekretorium, Vytautas 
Prapuolenis -- iždininku,dr. Ba
lys Matulionis, Juozas Matusai- 
tis ir Marcelė Vaitiekūnienė- 
Watkins -- nariais.

Komitetas LV vajų pradės kon
certu, kuris įvyks vasario 29 d. 
7 vai. vakare Mt. Carmel Youth 
Center salėje. Koncerto progra - 
mą atliks pasižymėjusi solistė 
Dorothy Gregory Bundza, poe
tas Antanas Gustaitis ir Meno 
mėgėjų ratelio vyrų kvartetas. 
Solistė D. G. Bundza priklauso 
Rhode Island Opera Company. 
Ji yra dainavusi garsiajame Wor_ 
cesterio meno festivalyje su Det
roito simfoniniu orkestru.

Tikime, kad Worcesterio lie
tuviškoji visuomenė supras rei
kalo svarbą ir savo atsilankymu 
į šį koncertą pastūmės LF rem
ti komiteto darbą J priekį.

MENO MĖGĖJŲ, RATELIS

Naujuosius metus Meno Mė
gėjų Ratelis pradėjo su intensy
viu darbu. Ratelio choras spar
čiai ruošiasi New Yorko dainų 
šventei. Visi choristai su ne
kantrumu ir entuziazmu laukia 
dainų šventės, nes chorui teks 
pirmą kartą tokioje didžiulėje 
manifestacijoje dalyvauti.

Pernai choras įdainavo savo 
pirmąją plokštelę, kuri jau pla
tinama. Plokštelę galima gauti 
pas ratelio vicepirmininką V. Ro- 
ževičių, 98 Harrison St., Wor- 
cester, Mass. Tel. PL 7-1192.

Praėjusi šeštadienį vasario 8 
d. ratelis turėjo savo tradicinius 
Užgavėnių blynus - vakarienę su 
trumpu koncertėliu, kurį atliko 
vyrų kvartetas ir aktorius L, 
Jakubauskas. Parengimas pavy
kęs, nes svečių atsilankė arti 
dviejų šimtų. (a. z.) 

Brangiam tėveliui

SAVRIMAVIČIUĮ

Lietuvoje mirus, JULIŲ SAVRIMAVIČIŲ, 
Ponią FELICIJĄ MAČIULIENĘ, artimuo
sius ir gimines giliai užjaučia

Čiuberkių šeima

ko dr. St. Biežio buvo pristatyta 
1964 m. sekančio sąstato valdyba:

Pirmininkas -- A. Kalvaitis, 
6801 So. Washtenaw Avė., PR- 
6-8425; Vicepirmininkas — St. 
Šiaučiūnas, sekretorius --J. Ja
kubonis, iždininkas -- St. Virp
ša, kultūros reikalams — K. 
Ramonas.

Naujosios valdybos vardu sky
riaus pirmininkas A. Kalvaitis 
patiekė 1964 m. veiklos planą, ku
ris be pataisų buvo priimtas. Pir
mininkas A. Kalvaitis pasidžiau
gė, kad Chicagos skyrius yra gau
sus ne tik kiekybiniai, bet ir koky
biniai. Skyriuje dalyvauja senes
niosios ir naujosios kartos atsto
vai. Bendradarbiavimas sklan
dus. Skyrius narių skaičiumi kas 
met auga, taigi, auga ir jo pajė
gumas.

* RUOŠIAMAS A. SMETONOS 
20 m. mirties paminėjimas. Sky
riaus pirm. A. Kalvaitis painfor
mavo, kad vasario pradžioje val
dyba sukvietė keletos organiza
cijų atstovų pasitarimą, kaip pa
minėti valstybės prezidento A. 
Smetonos 20 m. mirties sukaktį.

Pasitarime dalyvavo ir sutiko 
prisidėti šių organizacijų atsto
vai:

L.T. S-gos Chicagos skyrius, 
Lietuvos A. Sąjūdis, L. Skautų 
S-ga, Savanorių - Kūrėjų S-ga 
Chicagos skyrius, Korp! Neo- 
Lithuania, L.T. Akademinis Sam
būris, Mažosios Lietuvos Lietu
vių D-ja, A.L.R. Santarvė, Lie
tuvių Bendruomenė, Laisvės Ko
votojų S-ga, Karių Ramovė, šau
lių Sąjunga, L. SkautųBrolija, Lie
tuvių Fronto Bičiuliai, Krivūlės 
Klubas, SLA, Lietuvių Dukteyų 
D-ja, Vilniečių S-ga, Žurnalistų 
S-gos Chicagos skyrius, Šviesos 
- Santaros skyrius.

Organizacijų skaičius dar gali 
žymiai padidėti.

Minėjimas įvyks 1964 m. kovo 
mėn. 7 d. 7 v. vakare Jaunimo 
Centre. Programoje numatyta 
prof. dr. J. Puzino paskaita. Vy
čių choras ir aktorės Visockie- 
nės deklamacijos. Prie pamink
lo žuvusiems už Lietuvos laisvę 
bus padėtas vainikas.Malonu,kad 
tame minėjime dalyvaus Vyčių 
choras. Jis bus senesniosios ir 
naujos kartos ateivių ryšio sim
bolis. Tuo parodoma, kad visi be 
jokių skirtumų mokame didžiuo
sius tautos žmones pagerbti. Sek
madienį kovo 8 d. bus pamaldos. 
Smulkesnė programa bus paskelb - 
ta vėliau. Tam reikalui sudarytos 
komisijos.

♦ CHICAGOS VYTAUTO DI
DŽIOJO ŠAULIŲ KUOPOS me
tinis narių'susirinkimas įvyksta 
vasario m. 23 d., sekmadienį, 
2 vai. 30 min. p.p. Jaunimo 
Centre. Bus padaryti pranešimai, 
renkami valdomieji organai ir 
svarstomi kiti organizaciniai 
reikalai. Kviečiami visi šauliai 
dalyvauti.

♦ LB GAGE PK. NAUJĄ VAL
DYBĄ sudaro: V. Binkis, J. Kau
nas, A. Gaška, St. Gečas, D. Ku- 
rauskienė,; kand. K. Malinauskas 
ir P. Dirkis. Kontrolės komisiją: 
A. Gintneris, VI. Mieželis, J. Ka
valiūnas, kand. Markevičius.

* LIETUVIŲ PAŠTININKŲ SĄ
JUNGOS CENTRO VALDYBA tu
rėjo posėdį J. Janušaičio patal
pose vasario m. 6 d. Dalyvavo: 
J. Janušaitis, J. Tijūnas, K, Rep
šys, A. Gintneris ir J. Indriū
nas. Svarstė leidinio klausimą, 
fondų sujungimo reikalą, įstoji
mo į Lietuvių Fondą klausimą,

ALT S-gos Chicagos skyriaus naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: sekr. J. Jakubonis, vicepirm. S. Šiau
čiūnas, pirm. A. Kalvaitis, kultūros reikalams narys K. Ramonas ir ižd. S. Virpša.

Dalis susirinkime dalyvavusių ALT S-gos narių. V.A. Račkausko nuotrauka

ALT S-gos Chicagos skyriaus valdybos pirmininkas dr. S. Biežis 
sveikina naujai išrinktąjį pirmininką A. Kalvaitį (kairėje).

V.A. Račkausko nuotrauka

nario mokesčio, pavasario pra
mogos ir kitus organizacinius rei 
kalus. Nutarta Vasario 16 proga, 
įteikti auką ALT $10.00. Be to 
nutarta kreiptis Į kolegas buv. 
paštininkus, kad jie prisiųstų CV 
nors po mažą dolerinę auką, kuri 
bus baskirta Lietuviu Fondo sąs- 
kaiton adresu: J. Tijūnas, 2538 
W, 66 St.,Chicago29,111. TE 923- 
9217.

GYDYTOJŲ ŽMONOS 
LIETUVIŲ FONDAN

Illinois valstijos Liet. Gyd. 
Žmonų Pagelbinis Vienetas nepa
siduoda savo vyrams ir taip pat 
įneša visą tūkstantinę į Lietuvių 
Fondą. Čekį įteiks pirmininkė O. 
Atkočrūnienė LF Tarybos pirm. 
Dr. Razmai, III. Liet. Gyd. Drjos 
metinio kultūrinio - visuomeni
nio pobūvio metu vasario 19 Šar
kos restorane, 6301 W. 63 St. 
Gydytojai su šeimomis bei sve
čiais rinksis 5:30 vai. pažinčių 
atnaujinimui, o po vakarienės 
rašyt. Benys Babrauskas kalbės 
tema "Donelaitis -- lietuvybės 
apaštalas", ir St. Pautienienė 
paskaitys ištrauką iš "Metų".

Gydytojų žmonos kasmet stam. 
biu įnašu įsijungia į visuomeninį 
darbą, ypač prisidėdamos prie 
lituanist. vadovėlių leidimo.

šalia mėnesinių mokslinių su
sirinkimų, liet, gydytojai suran
da laiko bent sykį metuose su
važiuoti visuomeniniam paben
dravimui, be to, solidariai auko
ja specialiam D-jos Kultūros Fon
dui telkiant lėšas metinei kul

tūr. premijai $1000. D-jai šie
met vadovauja Dr. F. Kaunas,

Kovo 4 d., Chicago Medical 
Society suvažiavimo proga, lie
tuviai gydytojai su svečiais kvie
čiami 12 vai. pietums Chicago 
Room, Palmer House. Dr. Vai. 
Raulinaitienė, Downey VA ligo- 
ningės direktorė, patieks aktualų 
pranešimą "Gydytojas - Admi
nistratorius".

Gegužės 30 ILGD-ja savo pava
sarinį pobūvį jungia suKorp!Ga
ja sukaktuviniu banketu Pick Con
gress viešbutyje.

Dr. F.V.K.

• CLEVELANDO VYRŲ OK
TETĄ, kurio koncertas įvyksta 
vasario 22 d. Jaunimo Centre, 
sudaro: M. Aukštuolis, A. Gi- 
lys, P. Kudukis, G. Motiejūnas,
M. Motiejūnas, V, Raulinaitis, D. 
Staniškis ir E. Žiedonis. Vado
vas Rytas Babickas. Koncertui 
bilietai gaunami Marginiuose ir 
pas Karveli.

JAUNIME, REGISTRUOKIS 
KONTESTUI CHICAGOJE!

SLA sena ir garbinga organi
zacija. Ji daug pasitarnavo lie
tuvių gerovei ir garbei. Ypač 
ankstyvesnių laiku, kol lietuviai 
buvo vieningesni ir gyveno tamp. 
riau susijungę savo kolonijose. 
Dabar šita lietuvių susivieniji
mo organizacija Amerikoje, kaip 
ir visos kitos, reikalinga naujos 
jėgos, naujų narių ir gyvesnio 
veikimo. Ją reikia daugiau po
puliarinti, apie ją kalbėti, duoti 

daugiau informacinių lapelių su
sipažinimui, reikštis daugiau 
spaudoje savo darbais, gyvinti 
veiklą senųjų ir naujųjų ateivių 
tarpe. Reikia turėti daugiau or
ganizatorių, planingesnio veiki
mo ir bendro SLA tikslo sieki
mo.

Tai daro ir SLA Chicagos 6 
apskrities valdyba. Dabar ją suda
ro pirm. O. Biežienė, vicepirm. 
E. Čižauskienė, sekr. P. Bružas, 
kasin. M. Gudelis ir organiz. B. 
Petraitienė, Centriniu organiza
torium Chicagoje yra: Kristina 
Austin ir nauju paskirtas Antanas 
Gintneris. Jie rūpinasi naujų 
narių suradimu kuopoms.

Dabar Chicaga turi apie20 SLA 
kuopų su daugiau kaip 1500narių. 
Bet ką tai reiškia tokiai daugy
bei gyventojų, kur randasi apie 
šimtas tūkstančių lietuvių. Rei
kia juos visus paraginti priklau
syti organizuotam draudimui. 
Todėl žmonių išjudinimui nutar
ta daryti paskatinančių darbų. Pir
moje vietoje surengti Jaunimo 
Kontestą, kuris turi suįdominti 
jaunimą ir kartu plačiau bus ga
lima supažindinti su SLA darbais 
ir planais. Nutarta tokį kontestą 
surengti balandžio m. 12 d. Lietu
vių Auditorijos salėje. Konteste 
galės pasireikšti 4 grupės: dai
nos, piano, baleto ir kitų muzi
kos instrumentų talentai, Įskai
tant ir dailiojo žodžio - dekla
macijai. Bus dvi grupės: nuo 6-12 
metų ir 13-18 m. jaunimui. Komi
siją sudaro: A. Kalvaitis, A.Ste- 
vens ir S. Velbasis. Registruotis 
pas pirm. O. Biežienę, adresu: 
3241 W. 66 Place, PR 7-7878. Jau 
Įsirašė Jaunimo Kontestui R. Ba
rauskas 15 m. iš Melrose Pk. - 
piano ir J. Valentas 13 m. iš 
Marq. Pk., dailiojo žodžio Rim
vydas Vasiukevičius ir kiti. Pra
džia jau padaryta.

Balandžio m. 12 d. atrinktieji 
kontestantai išpildys programą. 
Bus dovanos, Tautiniai šokėjai 
"Ateitis" išpildys savo programą 
jaunimui. Gros 16asmenųorkest- 
ras -- jaunimo mėgstamas Neo- 
Lithuania.

Tuo reikalu, ir kitais organiza
ciniais klausimais, buvo susirin
kusi SLA 6 apskrities valdyba ir 
Įgaliotiniai - atstovai pasitarti. 
Dalyvavo 40 delegatų iš visų kuo
pų. Visi pritarė tokiam sumany
mui. Valdyba toliau rūpinasi tuo 
reikalu. Tėvai turi paraginti sa
vo vaikus tame jaunimo konteste 
dalyvauti. Reikia rengtis balan
džio m. 12 d. ir patiems tėvams 
viską matyti, arčiau susipažinti 
su SLA organizacija, jų darbo 
veikla, tikslais ir kultūriniu dar
bu. Antanas Gintneris

NEW YORK

• ALT S-GOS I-MAS SKYRIUS 
sukruto. 1964 m. vasario 8 d., 
6:30 vai, vak. Įvyko pirmas šių 
metų visuotinas narių susirinki
mas. Susirinkiman pas skyriaus 
vicepirm. A. Jurgėlą susirinko 
gana daug narių.

Skyriaus pirm. J. Kiaunė atida
rė susirinkimą ir pasakė kalbą 
apie vykstančius pasaulinius įvy
kius. Pabaigoje padarė išvadą, 
kad mums lietuviams niekas, ne
padės kovoje už mūsų tautos lais
vę, kaip tik mes patys būdami vie
ningi - nesusiskaldę. Susirinki
mas praėjo sklandžiai ir geroje 
nuotaikoje, Į skyrių Įstojo nauja 
narė J. Gaseliunienė. Užsibrėžta 
atlikti daug gerų sumanymų. An
troje dalyje buvo kavutė, kurią 
paruošė E. Jurgelienė, padedant 
A. Krulikienei. Čia nariai laisvai 
pasidalino mintimis. Pabaigoje 
J. Kiaunė parodė gana Įdomių 
filmų.

♦ ALG. KEZYS,S,J., vienas iš
kiliausių lietuvių fotografų buvo 
įspūdingai paminėtas plačiai 
skaitomo Chicago Daily News 
vasario 1 d., sekmadieninėje lai
doje "Panorama". Pirmajame 
žurnalo puslapyje buvo Įdėta 
viena Alg. Kezio nuotrauka su 
antgalve "Grožio akimirkos — 
kunigo fotografinis menas". Vi
sas penktasis žurnalo puslapis 
paskirtas A. Keziui atžymėti. Yra 
patalpintos 4 nuotraukos, paties 
menininko nuotrauka ir trumpas 
aprašymas. Pažymėta, kad Alg. 
Kezys yra lietuvis, atvykęs Į JAV 
1950 m. Alg. Kezio nuotraukų pa
rodą rengia New Yorko Lietuvių 
Bendruomenės Apygarda kovo 
J4-15 d.d. Apreiškimo par. salė
je, Brooklyne.

PATIKSLINIMAS
Vasario mėn. 7 d. Dirvos 16 

N r. žinutėje iš New Yorko apie 
įvykstančią Madų Parodą, išvar
dinant Komiteto ponių pavardes, 
praleista V. Zelenienės pavardė. 
Atsiprašome.

STAMFORD

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Emilija čekienė kalbės Vasa

rio 16 d. minėjime Stamford, 
Conn., vasario 23d.,sekmadienį, 
3 vai. p.p. Genovese Steak House 
salėje, 453 Shippan Avė.

Kadangi kitur minėjimai bus 
jau atlikti anksčiau, šį minėji
mą ruošianti Stamfordo L.B. Apy
linkės Valdybą tikisi, jog kaimy
ninių kolonijų lietuviai irgi pasi
naudos proga išgirsti šią darbin
gą ir energingą lietuvių išeivijos 
žadintoją.

Programoje pasirodys Mari
jonos Ogden vedamos lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos moki
niai.

Minėjime su žodiniu menu da
lyvauja Aldona Rygelienė iš 
Bridgeport, Conn.

NEW HAVEN

DONELAIČIO MINĖJIMAS
Sausio 25 d. New Haveno Lie

tuvių Moterų Klubas šv. Kazi
miero parapijos salėje surengė 
Donelaičio 250 metų gimimo su
kakties minėjimą. Estų poetas ir 
kritikas Aleksis Rannit, šiuo me
tu Yale Universiteto Slavų ir Ry
tų Europos kolekcijos Kurato
rius, turiningoje paskaitoje 
"Žvilgsnis | Donelaičio gyvenimą 
ir kūrybą" aptarė "Metų" dvasią 
ir formą ir nusakė Donelaičio vie
tą lietuvių ir tarptautinėje lite
ratūroje. Tai buvo sutrumpinta 
versija prelegento paskaitos, ku
rią jis yra pakviestas skaityti 
eilėje pirmaujančių Amerikos 
universitetų: Princetone, Kali
fornijoj ir kitur.

Meninę minėjimo dalį išpildė 
aktoriai Asė Dauguvietytė ir Vy
tautas Valiukas, skaitydami iš
traukas iš Donelaičio "Metų". 
Skaitymas iškėlė Donelaičio heg
zametrų rit miką, žodinį turtin
gumą ir vaizdų reljefingumą. Pia
nistė Julija Rajauskaitė -Šiušie- 
nė skambino Čiurlionio,Banaičio 
ir Chopino veikalus. Programą 
nuotaikingai pravedė Gražina Ma- 
tulaitytė - Rannitienė.

Klausytojų buvo pilna salė, 
daugiausia iš aplinkinių miestų: 
Bridgeporto, Waterbury, Straf- 
fordo ir Hartfordo. Žiūrovų tarpe 
buvo ir keli Yale Universiteto 
lyginamosios kalbotyros profe
soriai ir būrelis amerikiečių fi
lologų studentų, kuriems buvo įdo- 
mu išgirsti gyvą lietuvišką žodį 
scenoje.
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