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Britų - amerikiečių santykiai
BAHAMOS KONFERENCIJOS REZULTATAI 
LABAI RYŠKIAI NUŠVIETĖ D. BRITANIJOS 
VIETĄ MŪSŲ PLANETOJE: TAI TIK ANTRA
EILĖ VALSTYBĖ. — JAV LEISDAMOS BRI
TAMS PIRKTI POLARIS RAKETAS, IR KARTU 
SIŪLYDAMOS JAS PRANCŪZAMS, PANEIGĖ 
BRITŲ PRANAŠUMĄ ATOMINIŲ GINKLŲ SRI
TYJE. — JEI BRITAI IR PRANCŪZAI IŠSIDE
RĖTŲ SAU TEISĘ PATYS APSPRĘSTI JŲ PA
LEIDIMĄ, TAI GALI PRIVESTI PRIE NATO 
IŠIRIMO, NES VOKIEČIAI SU ITALAIS NENO

RĖS LIKTI PĖSTININKAIS.

- - - - — VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -- - - - - - -
’Tr štai! žygis, kurį Tu 

pradėjai prieš britų imperi
ją, šiandien yra baigtas” — 
gyrėsi George Washingtono 
portretui prezidentas J. F. 
Kennedy londoniškio Sun
day Express paskutinio nu
merio karikatūroj. Joje bri
tų premjeras Harold Mac- 
millan yra vaizduojamas 
atsiklaupęs ir pasirašąs be
sąlyginę kapituliaciją Jung
tinėm Amerikos Valsty
bėms. Taip karikatūristas 
įsivaizdavo paskutinio Mac- 
millano-Kennedy pasitarimo 
rezultatus Bahamas saloje. 
Karikatūristas, žinia, turi 
teisę dalykus atvaizduoti 
kiek iškraipytus. Ir šiuo at
veju jis plačiai pasinaudojo 
savo teise, tačiau negalima 
sakyti, kad jis- būtų visai 
neteisus.

Kad supratus susidariu
sią padėtį, turime grįžti 
bent iki 1956 metų. Tada 
p r e z i dento Eisenhowerio 
Valstybės Sekretorius velio
nis J. F. Dulles smarkiai 
pasipriešino britų, prancūzų 

ANGLIJA po blogų metų dabar pergyvena sunkiausius metus.
Jos ekonominė situacija palaipsniui degraduojasi. O paskuti

nėm savaitėm dar prisidėjo visa eilė nepasisekimų, nusivylimų 
ir pažeminimų.

Briusely, derantis dėl įstojimo į Europos bendrąją rinką, pa
liktos jai dvi galimybės kapituliuoti: priimti "šešių" reikalavi
mus, ar laukti neišvengiamos katastrofos,užsidarant izoliavime. 
Afrikoje ji susilaukė naujų nepasisekimų, o štai dabar galutiną 
nuvainikavimą padarė Amerika, nustumdama ją į antraeilių vals
tybių tarpą.

"Christmas pudding" šiais metais anglams tikrai buvo nesal
dus...

TIKRUMOJE anglai jau seniai nebegrojo pirmuoju smuiku, bet 
apie tai buvo kalbama pašnibždomis, nedrįstant jiems pasakyti 
tiesiai į akis. Dabar jau niekas nebesivaržys. Kennedy pastatė 
taškus ant "i”.

Kai Anglija gavo pažeminimą, Prancūzijai pasiūlytas lyg ir 
paaukštinimas. Ji pripažįstama atomine valstybe. Tai laimėji
mas, nes palengva einama prie de Gaulle reikalauto plano, kad 
prie NATO būtų sudarytas atominis direktoriatas iš Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos. Apie Vokietiją kol kas šiuo metu nekal
bama, nes taikos sutartis draudžia jai turėti atominius ginklus.

EUROPOS kraštai nori būti atominiai nepriklausomi, bet tam 
neturi priemonių. Lėktuvai šiais laikais pasidarė nebetinkama 
priemonė atominėms bomboms mėtyti, o tokių povandeninių lai
vų, iš kurių galima būtų šaudyti Polaris raketas, dar neturi ir 
praeitų keliolika mėtų kol turėtų tiek, kad galėtų rimtai grasinti 
Sovietijai.

Europiečiai prisibijo, kad du atominiai imperatoriai Kennedy ir 
Chruščiovas, turėdami tarp Baltųjų Rūmų ir Kremliaus "raudo
nąjį” telefoną, tvarkys pasaulio reikalus kaip jiems patinka, nesi
klausdami nuomonės savo draugų ir sąjungininkų.

Atsiliepdamas į Kennedžio kalbą, Chruščiovas aną dieną pa
reiškė, kad jis nepagelbės Rytų Vokietijai ir Kinijai pasigaminti 
atominių bombų... Jo politinis formulavimas labai komplikuotas, 
lygiai kaip ir Kennedžio, kai jis anglams ir prancūzams aiškino, 
jog jie bus geriau apginti, jei neturės gynimosi priemonių...

LENINGRADE sugrįžusi iš Kubos jūrininką Ivaną draugai klau
sinėja:

-- Papasakok, ką matei Kuboje. Ar kubiečiai padarė socializ
me pažangą?

— O. jiems dar toli iki mūsų atsiektos pažangos.
-- 1$ ko tu sprendi?
-- Havanoj aš užėjau į tabako krautuvę ir paprašiau cigarų...
-- Na, ir kas?
--Aš juos gavau!.. (vg)

ir izraelitų sąmokslui pa
mokyti Egipto diktatorių 
Nasserį. Amerikos spau
džiami, britai, prancūzai ir 
izraelitai turėjo atsisakyti 
nuo savo karinių laimėjimų 
prieš egiptiečius. Tas atsi
sakymas paskubino Azijos 
ir Afrikos teritorijų virti
mą į nepriklausomas valsty
bes. Ar tai išėjo kam nors, 
o ypač Vakarams, į naudą, 
tenka labai abejoti. Būdin
ga, kad kreditą už britų ir 
Co 'nuomonės pakeitimą’ 
paėmė ne kas kitas, kaip Ni
kita Cruščiovas, kuris tada 
grasino savo raketomis ap
šaudyti Egipte užpuolikus.

Po šešių metų pasikarto
jo panaši situacija. JAV 
prezidentas, panašiai kaip 
1956 metais britų premje
ras Antony Edenas, visai 
nepasitaręs su savo sąjun
gininkais,. pagrasino karo 
veiksmais sovietams dėl jų 
stiprinimosi Kuboje. Britai, 
kaip ir kiti JAV partneriai 
Šiaurės Atlanto Gynimosi 
Sąjungoje (NATO) buvo

painformuoti tik po įvyku
sio fakto. Jiems nebuvo ki
tos išeities, kaip su tuo su
tikti. Kaip matome,čia pa
sikartojo tas pats, ką seno
vės romėnai sakė savo pa
tarlėje: kas tinka Jupite
riui, netinka jaučiui. JAV, 
jei jaučia pavojų savo sau
gumui, gali grąsinti karu, 
britai — turi nusileisti, 
jei... tai nesutinka su JAV 
interesais*

Bet eikime toliau. Britai 
buvo susitarę su amerikie
čiais, kad paskutinieji iš-
vystys ’Skybold’ raketą, ku
ri turėtų būti britų apsigy
nimo pagrindas. Tąją rake
tą britų bombonešiai galėtų 
paleisti beveik 1,000 mylių 
nuo taikinio. Palyginti lėtai 
skrendąs bombonešis gali 
greitai tapti priešlėktuvinės 
raketos auka, tuo tarpu iš 
lėktuvo paleista raketa bū
tų gana sunkiai numušama. 
Bet amerikiečiai nutarė, 
kad tą raketą (Skybold) ne
apsimoka vystyti, nes pa
tys lėktuvai jau baigia savo 
amžių. McNamara apsi
sprendė, kad verčiau pini
gus investuoti į moderniš- 
kesnius ginklus. Britai buvo 
priversti pasirinkti: arba 
patys tęsti Skybold vystimą 
arba priimti amerikiečių 
pasiūlymą savo gynimą 
remti ne iš bombonešių pa
leidžiamomis raketomis, bet 
iš povandeninių laivų. S a
vaime aišku, kad Macmilla- 
nas apsisprendė už antrąją 
išeitį, kas iššaukė aukščiau 
minėtą Sunday Express ka
rikatūrą.

Pagal Bahamas susitari
mą ZD. Britanija galės nusi
pirkti sau amerikiečių Po
laris raketų, kurios gali bū
ti paleidžiamas iš pasinėru
sio povandeninio laivo. Tie
sa, tos raketos yra labai 
sunkiai susekamos, nes po
vandeninio laivo pozicija 
nuolat keisis, ir tuo pačiu 
sunkiai numušamos. Bet.... 
D. Britanija dar visai netu
ri tokių povandeninių laivų, 
kuriuos galėtų tas raketas 
leisti. Be to, britai turėjo 
pasižadėti, kad tuos laivus 
su tomis ”Polaris” raketo
mis jie paves NATO. Kas 
turės teisę duoti įsakymą 
tokias raketas paleisti į 
priešo taikinius, liko pa
slaptis. Beje, britai pirks 
tik pačias raketas, atomi
nius joms užtaisus jie pasi
gamins patys.

Vaizdžiai įrodęs, kad bri
tai yra priklausomi nuo 
JAV, prezidentas Kennedy 
tokį pat pasiūlymą padarė 
ir Charlles de Gaulle. Ir 
Prancūzijai jis siūlo pirkti 
savo raketų tomis pats są
lygomis. Jei de Gaulle su 
tuo sutiktų, susidarytų ga
na įdomi situacija: ameri
kiečiai, britai ir eventualiai 
prancūzai turėtų savo ato
minius ginklus, tuo tarpu 
vokiečiai, italai ir kitos ma
žesnės tautos, priklausan
čios NATO bendruomenei, 
liktu, tikra tuo žodžio pras
me, pėstiniųkais. Washing- 
tone aiškinama, kad vokie
čiams ir italams nebūtų 
prasmės siūlyti Polaris ra
ketų, nes jie neturi savo 
atominių užtaisų. Tačiau 
taip dalykams susidėsčius, 
vokiečiai ir italai gali būti 
paskatinti pasigaminti pa
tys tokius užtaisus ir juos 
pasigaminę prašyti ameri-

(Nukelta Į 2 psl.)
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Juozas ir Marijona Bachunai tarp Naujosios Zelandijos lietuvių Aucklande, Kaminskų sodelyje.
Stovi iš kairės: Marijona ir Juozas Bachunai, Kaminskienė ir M. Šimkienė. Prieky: N. Liutikaitė. 

G. Procutos nuotrauka

BACHUNAI JAU NAUJOJOJE ZELANDIJOJE
Po penkių metų pertrau

kos Juozas ir Marijona Ba
chunai gruodžio 13 d. vėl 
maloniai šypsojosi Aucklan- 
do uosto krantinėje.

Senos pažintys tuoj pat 
buvo atnaujintos ir mes 
kalbėjomės,tarsi tų penkių 
metų tarpo iš viso nebūtų 
buvę. Bet kadangi Bachunai 
sekančią dieną turėjo iš
plaukti toliau į Australiją 
ir norėjo aplankyti kuo dau
giau lietuvių , negaišdami 
laiko sėdame į automobilį ir 
nuvykome pas Liutikus vė
lyviems pusryčiams. Pora 
valandų nepastebėtai pra
bėgo ir laikas buvo keliauti 
pas Kaminskus pietums.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• Dominikos respublikos 

gyventojai pirmą kartą po 
38 metų demokratiniais rin
kimais galėjo pareikšti sa
vo valią. Ta proga preziden
tu buvo išrinktas Juan 
Bosch.

• šimtai rusų, savo laiku 
atvykusių Kubon, buvo su
sodinti į keleivinį laivą ke
lionei atgal į Sov. Sąjungą. 
Rusų deportacija vyko be 
fanfarų, tiek Kubos, tiek 
Sov. Sąjungos vyriausy
bėms tylint apie išvykstan
čių skaičių.

• 8 Rytų Vokietijos bėg
liai pačių šarvuotu autobu
su prasiveržė pro Berlyno 
sieną į Vakarus. Jų tarpe 
buvo ir mažamečiai vaikai.

• Dideli šalčiai užpuolė ir 
Europą. Paryžius Kalėdų 
metu drebėjo 17 laipsnių 
šaltyje.

• šalia streikuojančių lai
kraščių New Yorke ir Cle
velande, JAV sustojo dar
bai visuose uostuose, su
streikavus uostų darbinin
kų unijoms.

• 615 žmonių žuvo JAV 
švenčių metu, daugiausia 
susisiekimo nelaimėse.

• Kalėdų metu buvo išaiš
kintas pasikėsinimas prieš 
Tunizijos prezidentą Habib 
Bourguiba. Iš suimtųjų jau
nesnių karininkų ir studen
tijos atstovų, priklausiusių 
vienai pogrindžio organiza
cijai, spėjama, kad pasikė
sinimo šaknys siekiančios 
Egipto Nasserį.

• JAV ambasadorius Ju
goslavijoje G. Kennan ma
no, kad- klaidingai galvoją 
tie, kurie tvirtiną, kad Tito 
grįžęs į Maskvos stovyklą. 
Tai esanti nepagrįsta išva
da.

G. PROCUTA, 
Dirvos spec. korespondento

N. Zelandijoje

Tiesa, mūsų mieli svečiai 
norėjo, kad mes pietautume 
laive ir jau buvo užsakytas 
didokas stalas, bet svečiai 
dažnai juk yra savos rūšies 
belaisviai, todėl pasidavė L. 
B. Aucklando valdybos nu
statytai programai. Vaka
rienei nuvykome pas Eug. 
Petraškienę. Visur mūsų 
moterų virtuvė lenktyniavo 
su Mariposos laivo virėjų 
kulinarijos menu ir vienoje 
vietoje atrodo, kad juos ne
abejotinai pralenkė. Būtent, 
su lietuvišku baltu sūriu, 
kuris Bachunui labai pati
ko... Būtų neprošali pra
nešti Matson laivų linijai, 
kad jinai į savo valgių są
rašą įtrauktų ir lietuvišką 
baltą sūrį!

Vakare į Y.W.C.A’os sve
tainę susirinko daugumą 
Aucklando lietuvių pasikal (Nukelta į 2 psl.)

DaiL Adomui Galdikui paskirta premija 24th Annual Exhibition of 
Contemporary American paintings of the Society of the Four Arta 
Palm Beach Floridoje. Premiją skyrė New Yorko Whitney Museurf 
of American Art direktorius Lloyd Goodrich.

bėti su svečiais ir drauge 
pamatyti atvežtų lietuviškų 
filmų. Pirmoji — ”Lietuva 
Europos nugalėtoja”, šiltai 
paglostė mūsų tautinius 
jausmus ir Lietuvos nema
čiusiems vaikams parodė, 
kad buvo ir yra kuo savo 
tauta pasididžiuoti. Antroji, 
sukta viename lietuvių su
važiavime Washingtone, su
pažindino mus su eile lietu
vių veikėjų ir Lietuvos dip
lomatų veidų. Trečioji, Stu- 
kę filmą nukėlė mus atgal 
į Lietuvą,’* tik deja priešo 
pavergtą ir mindžiojamą. 
Brangaus Vilniaus vaizdai, 
turtingi savo architektūra, 
didingi savo istorija ir reik
šme yra geriausiai vykę. 
Vilniuje augusiems ir gyve
nusiems, o taip pat jame gi- 
musiems, bet Gedimino 
miesto neprisiminanti e m s 
tos penkios minutės ar dau
giau buvo retas džiaugsmas. 
Bet žodžiai negali išreikšti
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Eug. Petraškienė ir Marijona Bachunienė prie rožių... Petraškų 
sodelyje Aucklande. G. Procutos nuotrauka

vo siaurame kiaute yra 
mums kenksmingas ir gan 
slidus kelias į nutautėjimą 
bei nesidomėjimą bendrais 
lietuviškais reikalais.

Bachunai lankydami lie
tuvius Europoje, Pietų 
'Amerikoje ir Australijoje 
su savo malonia šypsena, 
draugiškumu ir karšta mei
le lietuviškiems reikalams 
mums yra gyvas ir nenuils
tamas pavyzdys. Kaip Ame
rikoje yra ginčijamasi, kas 
turi ar neturi teisės vadin
tis Lietuvos ambasadoriais, 
pietų padangėje nėra ma
žiausios abejonės, kad Ba
chunai yra geriausi lietu
viškos širdies ambasadoriai.

Kitą dieną Mariposai iš
plaukiant, būrelis Aucklan- 
do lietuvių atėjo atsisvei
kinti su mielais Bachunais.

Laivui pradėjus judėti, 
mes viens kitiems mojavo
me. Krantinėje likusieji lie
tuviai šaukė:

— Atvažiuokite dar 
čią kartą!

tie-

PABALTIEČIŲ VEIKIA VOKIETIIOJ

Bachunai jau...
(Atkelta iš 1 psl.)

Vilniaus magikos, kaip ne
galima nusakyti seno ir re
to vyno skonį. Vilnių kaip 
ir vyną reikia paragauti.

J. Bachuno žodžiais — ke
lionės tikslas į Australiją 
(na ir laimingu atveju Nau
joji Zelandija randasi pa
kelėje) yra palaikyti ryšius 
tarp lietuvių. Iš pirmo 
žvilgsnio tai atrodo gan pa
prastas reikalas, bet oras ir 
saulė yra gan kasdieniniai 
dalykai,, vienok be jų nega
lima gyventi. Glaudus san
tykių palaikymas ir drauge 
lietuviškų reikalų pureni
mas mums yra gyvybiškai 
svarbūs. Gal todėl Bachu-

nas susirinkusius pabarė už 
santykių nepalaikimą, ypač 
apsileidimą laiškų rašyme. 
Jis atvirai tarė — nebūkite 
tinginiai... juk mokate ra
šyti!? Kitaip buvo prieš 50 
metų, kai Bachunui teko 
būti maždaug 12-kos orga
nizacijų sekretorium ir 
priedo dar daug kam asme
niškus laiškus rašyti, nes 
anuomet daugumas lietuvių 
Amerikoje nemokėjo rašyti. 
Dabar tos problemos nėra, 
bet plačiai pradėjo plisti sa
vos rūšies snobiškumo ar 
u ž s i darymo epide m i j a. 
Mėgstame gauti laiškus, 
kaip kiti mus aplanko ar te
lefonu paskambina, bet pa
tiems paiimti plunksną į 
rankas ar išeiti iš savo na
mų tampa tarsi didžiausias 
žygdarbis. Užsidarymas sa-

Britų...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kiečių raketų tiems užtai
sams į taikinius nugabenti. 
Susidarytų tokia būkle, ku
rios amerikiečiai labai neno
ri, todėl jie savo raketas bri
tams ir prancūzams siūlo ta 
sąlyga, kad jos būtų paves
tos NATO. Tai pilnai su
prantama, nes tik tokiu bū
du gali būti nuramintos tos 
valstybės, kurios atominių 
užtaisų neturi. Bet už tat 
toji sąlyga yra taip sakant, 
ne prie širdies daugeliui bri
tų ir de Gaulliui. Pinigų rei
kės išleisti daug, o pasinau
doti bus galima tik Wa- 
shingtonui leidus.

Laukiant tolimesnės įvy-

F reiburge nuo lapkričio 30 iki 
gruodžio 9 d. vyko Pabaltiečių 
Draugijos suorganizuotos Kultū
ros Dienos.

Įvedamąją paskaitą apie pabal
tiečių tautų muziką lapkričio 30 d. 
skaitė muzikas Dr. H. J. Dahmen 
iš Stuttgarto, kuris surinkęs gau
sią medžiagą apie pabaltiečių 
muziką, savo išvadžiojimus pa
iliustravo būdingais muzikos pa
vyzdžiais. Dr. Dahmeno iniciaty
va Stuttgarto radijo studija, ku
rioje jis dirba, yra sudariusi tur
tingą pabaltiečių muzikos archy
vą.

Gruodžio 1 d. Draugijos vado
vybę priėmė F reiburgo vyriau
sias burmistras, kuris buvo Kul
tūros Dienos garbės pirmininkas. 
Tos pat dienos vakarą istorinėje 
"pirklių rūmų" salėje įvyko pa
baltiečių muzikos koncertas. Jį iš 
pildė latvių pianistas J. Pawassarz 
estų tenoras N. Peldir Freiburgo 
muzikos mokyklos mišrus cho
ras, vadovaujamas prof. H. 
F roitzheimo. Iš lietuvių kūrinių 
pianistas paskambino VI. Jakubė- 
no rapsodiją Nr. 1 (fis-moll), o 
choras padainavo Viktoro Banai
čio harmonizuotą liaudies dainą.

Gruodžio 6 d. buvo atidaryta 
paroda, kuri vyko miesto rotušės

kių raidos, kol kas tenka 
konstatuoti, kad preziden
tas Kennedy Bahamos kon
ferencijoje britus, kurie ta
rėsi turį specialius intere
sus su amerikiečiais, pastatė 
į vienodą padėtį su prancū
zais, kurie, priešingai bri
tams, savo atominės jėgos 
iki šiol praktiškai dar ne
turėjo. Tai labai vaizdžiai 
parodo, britų vietą dabarti
nėje tautų bendruomenėje 
— tai tik antraeilė valsty
bė.
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salėje. Paroda apėmė lietuvių 
grafiką ir Pabaltijo žemėlapius iš 
penkių šimtmečių laikotarpio. 
Dalį žemėlapių buvo surinkęs dr. 
P. Rėklaitis, likusi kolekcija su
daryta Latvijos vokiečio O. Bon- 
go, kuris vadovauja Pabaltijo 
knygų ir fotografijų centraliniam 
archyvui.

Pabaltiečių Kultūros Dienos 
susilaukė visuomenėje ir vietinė
je spaudoje palankaus atgarsio.

F reiburge surengtos pabaltie
čių Kultūros Dienos buvo jau de
vinta iš eilės baltų dvasinės kūry
bos demonstracija Vakarų Vokie
tijoje. Pirmosios Kultūros Die
nos buvo surengtos 1956 m. kovo 
mėnesį Stuttgarte. Jei aplinkybės 
leis, ateityje ketinama tokias 
Kultūros Dienas suruošti Švei
carijoje ir Vakarų Berlyne.

Be Kultūros Dienų Pabaltiečių 
Draugija nuo savo įsisteigimo 
1954 metais iki šiol dar suorga
nizavo 17 specialų parengimų, po
ezijos vakarų, dailininkų parodų 
ir t.t.

Lietuvių sekcija Pabaltiečių 
Draugijoje turi du muzikus -- dr. 
Dahmeną ir Muenchene gyvenantį 
žurnalistą Valterį Banaitį, kurie 
yra didžiai nusipelnę pabaltiečių 
muzikos išgarsinime Vakarų Vo
kietijoje. Paaukodami tam darbui 
nuo tiesioginio darbo atliekamą 
laisvą laiką ir skirdami net savo 
asmeninius finansinius išteklius, 
abu muzikai yra atlikę didžiulį 
darbą, supažindindami vokiečių 
visuomenę su pabaltiečių muzika 
ir kitomis šių tautų kūrybos ap
raiškomis. Lygiu būdu prie Kul
tūros Dienų pasisekimo iš lietu
vių daug yra prisidėjęs meno kri
tikas dr. P. Rėklaitis.

Lietuvių sekcijai iš vokiečių 
pusės pirmininkauja muzikas dr. 
H. J. Dahmen, o iš lietuvių tos 
sekcijos pirmininkas yra dr. A. 
Gerutis. Draugijos generalinis 
sekretorius yra Estijos vokietis 
A. Grunbaum, kuriam priklauso 
didžiausias nuopelnas, kad Drau
gija gali atlikti tokio plataus už
mojo kultūrinį darbą Vakarų Vo
kietijoje.

Deja, palyginus su latviais ir 
estais lietuvių sekcija narių skai
čiumi yra pati negausiausioji, to
dėl būtų pageidaujama, kad dau
giau lietuvių įstotų į Pabaltiečių 
Draugiją. Nėra būtina, kad nariai 
nuolat gyventų Vakarų Vokietijo
je. Pav. nemaža Švedijoje gyve
nančių estų yra įsirašę draugijos 
nariais.

Draugijos generalinis sekreto
rius yra p. Adam Grunbaum, ku
rio adresas: Muenchen-Pasing, 
Grafstr. 72.

Tenka dar pažymėti, kad Pa
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baltiečių Draugija leidžia savo lei - 
dinį "Mitteilungen aus baltischem 
Leben”, kuris išeina 3-4 kartus 
per metus. Ligšiol jau išėjo 39 
numeriai. Šiame leidinyje patei
kiama medžiaga apie pabaltiečių 
kultūrinį gyvenimą, bet, greta to, 
nagrinėjamos ir kitokios Pabalti
jo temos.

Lapkričio 23-25 d. Konigstein, 
ties Frankfurtu, Pabaltiečių 
Draugija surengė savo Darbo ,» 
Dienas, kurių vedamoji mintis 
buvo išdiskutuoti vakarietiškas 
įtakas Maskvos valdomoje Pabal- 
tijos erdvėje. Tokių suvažiavimų 
metu svarstomos aktualios prob
lemos, susietos su Pabalti jo kraš 
tų išlaisvinimu. Pereito suvažia
vimo proga buvo išklausyti keli 
referatai ir apie būklę dabartinė
je Lenkijoje.

Nutarta plačiai paminėti 1863 
metų sukilimo prieš rusus 100 
metų sukaktį, be to, specialiai 
pabrėžti lietuvių įnašą, steigiant 
Unitų Bažnyčią.

Prie Pabaltiečių Draugijos vei* 
kianti juristų sekcija buvo susi
rinkusi Koenigsteine lapkričio 24 
d. Vienos universiteto doc. N. 
Valters skaitė paskaitą apie nau
jausias tendencijas sovietų teisė
je okupuotose Pabaltijos valsty
bėse.

Juristų sekcija neseniai išlei
do rinkinį "Baltisches Recht", 
kuris skirtas Pabaltijo teisinėms 
problemoms nagrinėti.

(ag)

GREETINGS and BEST WISHES

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES

CHINSRED DRA60K 
RESTAURAHT

SERVING THE FINEST CHINESE
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

HILŪEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON ME 1-3700
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MINTIMIS 1 NAUJUOSIUS METUS
Būtų per drąsu patiekti tikslų išeivijos nuveiktų dar

bų balansą. Turėjome per daug optimizmo, paremto ne
tikrais faktais ir tuščiažodžiavimu. Turėjome per daug 
suidealintų svajonių, neparemtų mūsų pajėgumu. Tiesa, 
lieka ta pati — kuriam laikui dar turėsime gyventi sky
lėtame laive be tikro kapitono. Viltys turės būti remiamos 
svajonėmis. Iškelią tikrovę bus pasmerkti už defetizmą.

*
Mūsų visuomeninio organizuotumo silpnumas, mūsų 

menkavertiškumo kompleksas geriausia pasireiškia kal
bose apie knygų tiražą. Kažkaip išpopuliarėjo tas 200-250 
knygų skaitytojų skaičius. Tas skaičius būdingas atomi
nio amžiaus galvojime, kartu tai akmeninio amžiaus pa
likimas. Vergiškas užsispyrimas likti pesimistais. Apie 
kurias knygas, apie kuriuos leidinius kalbame? Kodėl 
net neprasitariama apie tų knygų tiražus, kurių perkama 
žymiai daugiau. Jų yra ir jų reikia daugiau. Mažiau kal
bėsime apie tas, kurių perka tik 200, mažiau jų pritašy
sime, o koncentruosimės į leidinius, kurių visuomenė 
laukia. Nenuvertinkime visuomenės skonio, nenuvertin
kime jos reikalavimų.

Tas knygų tiražo pavyzdys būdingas daugelyje sri
čių. Mes bijomės patikrinti visuomenės nusistatymo, jos 
skonio, jos pajėgumo vertinti. Mes visuomenę įpratom 
kaltinti, savo klaidose bijodami prisipažinti.

*
Ne vienam vėl kils klausimas — o kas tie ”mes”? 

”Mes” — kurie pasidarėm nepakeičiamais politiniame, 
visuomeniniame, -kultūriniame gyvenime. ”Mes” — kurie 
puolam ir kaltinam visuomenę, kad nebūtume jos puolami. 
”Mes” — kurie ignoruojame visuomenės opiniją, su ja 
visai nebesiskaitydami.

Nauji metai. Ne visi užsiimam naujų kalendorių ga
myba? Tai kalendorinis įvykis ... Kartu ir ne.

O gal toji proga vieną kartą ir verčia apsimastyti, 
pasvarstyti, kur stagnacijos priežastys, kur naujų jėgų 
šaltiniai. Jų nesunku rasti, juos nesunku išvardinti. Bet 
šioje vietoje tai bus vėl žodžiai makulatūroje.

Šventės ir Nauji Metai daugeliui sudarė papildomų 
materialinių išlaidų. Dovanos, sveikinimai, susitikimai su 
draugais ir artimaisiais. Kokią dovaną numatėm visų 
bendram reikalui? Kokį džiaugsmą, kokią naują idėją 
nešiojamės sekančių metų veiklai? Kiek jaučiamės suge
bėsią pažvelgti į ateities realybę?

Ta dovana, labiausiai reikalinga ir pati brangiausia, 
tai dalies savo ”aš” išsižadėjimas. Dalies, savo ambicijos 
paaukojimo bendresniam reikalui. Didesnė koncentracija 
ir didesnis planingumas visuose mūsų darbuose.

Pradėkim kiekvienas nuo savęs, nuo savo artimiau
sios apliknos. Kartu paklauskime kiekvienas savęs, para
frazuodami JAV prezidentą, ne ką mums duos mūsų orga
nizacijos, mūsų spauda, mūsų vadovybė, bet ką mes kiek
vienas joms esame pasiryžę paaukoti Naujų Metų proga.

(j. c.)

LIETUVOS PAJŪRIS LABAI REI
KALINGAS

Lietuvos pajūris lietuviam tiek 
pat svarbus, kiek Vilnius suTra- 
kais, Lietuvos valdovų sostinės.

Lietuvos pajūris --vartai j van
dens kelius, į plačius vandeny
nus, ir tolimas valstybes, su ku
riom turima reikalų. Lietuva lai
minga, turėdama vartus į plačius 
vandenynus, to patogumo daugelis 
valstybių neturi.

Kadangi lietuviai nuo neatme
namų amžių prie Baltijos gyvena, 
pajūris lietuviams yra svarbus, 
kaip daug tikrovės ir padavimų 
turįs, kas kiekvienam sąmonin
gam lietuviui žinotina ir minėti
na. Todėl toks laikraštis, kad ir 
nedidelis turėtinas. Apie Vilnių

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVES

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

daug kas žinoma, tuo tarpu apie 
Baltijos pajūri -- mažiau, o rei
kalinga būtinai kuo daugiau žino
ti.

Nuoširdžių tėvynainių dėka Ka
nadoj pradėtas leisti Lietuvos 
Pajūris, kad ir mažas, retai iš
einąs, 4 sykius per metus, ge
resnis negu jokio, nes kiek lie
tuviai turime laikraščių, nė vie
nas Prūsų Lietuvos likimu ne
sisieloja.

Lietuvos Pajūrio likimu, rodos 
kiekvienas lietuvis privalo sielo
tis, taip kad jis netik laikytųsi, o 
klestėtų, tobulėtų ir dažnėtų.

Anis Rūkas 
Chicago

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI.

PRENUMERATĄ

Geriausia dovana šventėms
Jurgio Gliaudos 

’TKARO SONATA” 
pas visus knygų 

pardavėjus.

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

Chortered ond Sup«rviMd by Hm United Stote* Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Fh®ne: Virtinio 7-7747 John J. Kotanautkos, Pres.

KAI JAUNYSTĖS DRAUGAI SUSITINKA... Priš karą Maskvoje savo ambasadose tarnavę sekreto
riais, trys draugai netikėtai susitiko Paryžiuje JAV ambasados priėmime. Nuotraukoje iš kairės: Pran
cūzijos ambasadorius Fr. Coulet, Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje patarėjas prof. Jurgis Baltrušai
tis ir JAV ambasadorius Prancūzijoje Charles Bohlen.

LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS IR JO RŪPESČIAI A- MAŽIULIS

" Mes jau mirėme ir norime 
ramiai užmerkti akis...”

Čia spausdiname kultūri
niame subątvakaryje Bosto
ne skaitytą paskaitą, kaip 
būdingą mūsų švietimo ir 
lietuvybės problemų anali
zę.

Red. 
BIRSTĄS LIETUVIŠKUMAS IR 
VEIDMAINYSTĖ

Lietuviškasis arba lituanisti
nis švietimas vis tik nėra toks 
paprastas ir aiškus dalykas, kaip 
mums prieš kelis ar kelioliką 
metų atrodė. Tada, daugeliui ro
dėsi, kad užtenka tik gražiai pa
kalbėti, kad esame lietuviai, Lie
tuvoje praprusę, esame tikri pa
triotai ir kas jau kas, tai lie
tuvybę mes patys ir mūsų vaikai 
ir dar vaikų vaikai tikrai išlai
kys. Tikėjomės, kad užteks mū
sų gražaus patrijotinio. deklama
vimo, kitaip sakant, tremtyje ir 
išeivijoje mums dar jokio rūpes
čio išlikti lietuviais nėra, nu- 
lietuvėjimo klausimo mums nė
ra, net ir negali būti. Gerai pri
simenu besiskirstymo dienomis 
Vliko vadovybės Švietimo ir lie
tuvybės išlaikymo komisijos su
šauktąjį pasitarimą Schwaebisch 
Gmuende, kada buvo iš dalies nu
smaigstytos visokios lietuviškojo 
švietimo gairės ir gairelės: šei
ma, mokykla, organizacijos ir, 
kur ji bus, dar bažnyčia. Tada 
daugelis taip pat bandėme dėklą - 
muoti, kad mūsų šeima nenulie- 
tuvės, nes mes baigėme Lietu
voje mokyklą, ypač joks nulietu- 
vėjimo pavojus nedera skelbti 
mūsų inteligentų šeimoms, nes 
jie sąmoningi lietuviai, 
jie bus ta "druska", kuria sūdy
sime visus, ir jau kas kas, bet 
jie išugdys lietuviškas šeimas ir 
mažų mažiausia 4-5 kartos tebe

kalbės lietuviškai, dar šimtą kokį 
metų nebus aštraus nulietuvėjimo 
klausimo... Tik prel. M. Krupa
vičius, prieš kurį metą grįžęs iš 
JAV, ištarė labai rūstų žodį: 
"... lietuvybė Amerikoj kapuose. 
Kai nuvažiavau, tai didieji mūsų 
veikėjai ten mane barė: girdi, ko 
atvažiavai drumsti mūsų ramy
bės. Mes jau mirėme ir norime 
ramiai užmerkti akis..."

Tai buvo perkūnas iš giedro 
dangaus, nes daugelis žinojome, 
nors ne visi matėme, kad ten de
šimtmečius eina gausi lietuviška 
spauda, ten mūsų mokyklos, pa
rapijos, vienuolynai... Antra, ra - 
minomės, jei senoji ir nemokyta 
mūsų išeivija tik po 70-80 m. 
lietuvybei mirė, sukūrusi tiek 
įvairių gerų atsparos židinių, kad 
dar iš jų tarpo ir trečios kartos 
yra lietuviškai kalbančių, rašan
čių ir pan., tai Vliko pirm. prel.
M. Krupavičius čia pertempė. 
Užteks sudaryti šeštadienines lie
tuviškųjų dalykų mokyklas, ir 
mūsų šeima lietuvybę išlaikys!, 
Gal sunkiau bus su tais, kurie nu- 
trupės gyventi į mažas vietoves, 
kur neturės nė šeštadieninės mo
kyklos, nė lietuviškos parapijos, 
draugijos ir t.t., bet ir tai iš
silaikysime, nes mūsų motinos ir 
senutės išmokino savo vaikus 
slapta lietuviškai maldaknygę 
skaityti, mūsų tėvai ir seneliai 
už lietuviškąjį žodį Sibire mi
rė; o dabar aukštuosius moks
lus Lietuvoje baigę, na, imsime 
ir nutautėsime...

Taip tada šviesiai nusišnekė
jome, jog ir visi susirinkę tam- 
siažiūriai nenaudėliai buvome nu
skaidrinti. Tai buvo 1950 m. O 
kas dabar daryti, kai jau dalis 
per dešimtį metų šiame laisvės 
ir laisvo švietimo bei švietimo
si krašte išgyvenome, kai jau 
daugiau dešimties metų čia 
pilną, t.y. dvylikos metų, 
lituanistinę mokyklą turime (to
kios šiame krašte laimingos tik 
trys vietovės tėra: Chicaga.Cle- 
velandas ir Bostonas), kai pasi
gedome jau lituanistinei mokyk
lai mokytojų ir net viename mū
sų bendruomenės susirinkime 
apie jų paruošimą plačiai nušne
kėjome? Manau, šiandien ir tie 
didieji šviesiažiūriai jau nebetu
ri atsakymo, kad daryti, nes pa
sirodė, kad ne jų vaikai, bet 
mes patys, mūsų tėvai nulie
tu vėjo. Todėl ir mano šis 
žodis bus daug liūdnesnis nei 
tikėjotės...

Kalbant apie mūsų lituanisti
nę mokyklą nebetenka apie jos 
reikšmę aiškinti, bet kaip mes 
rinksimės netrukus į jos laido
tuves: ateisime dar iškilmingos 
kalbos pasakyti, kaip įpratę dar 
esame patrijotiškai veidmainys
tei, ar ... ramiai atsidusime,kad 
pasibaigė dar viena mūsų lietu
viškojo švietimo įstaiga, kuri

mums, naujai atvažiavusiems, 
dar lietuvybę' primindavo ir kar
tais akis svilindavo. Taigi, ir 
klausiu, ar susirinksime į šio 
židinio laidotuves, ar tyliai gal 
pasidžiaugsime ir negirdomis jį 
į kapus nulydėsim? O gal pas 
draugus kur nors nugertuvėms 
susirinkę prie stiklelio ar kokios 
šventės proga gana patriotiškai 
padejuosime, kaip padejavome, 
kad į Pennsilvanijos universite
to baltų kalbos skyrių, kur turi
me lietuvių kalbos žinovą prof. 
A. Salį, per 10 metų' nei iš' ne
mažo Philadelphijos lietuvių ži
dinio, nei pagaliau iš visos š. 
Amerikos (JAV ir Kanados) ne- 
beatsirado nė vieno lietuvio stu' 
dento lituanistikos mokslams 
(ten baigė lietuvių k. vienas ne
lietuvis, kurio tėvai ir prosene
liai buvo amerikiečiai -- dr. W. 
Schmalstieg, taip pat ir kiti ne
lietuviai ją studijavo). Juk mes 
visai nepajutome (mažai terašė 
ir mūsų spauda), kai Fordhamo 
univ. kelis metus ruoštieji va
saros lituanistikos semestrai ne 
surado jau iš mūsų vaikų ne 25 
studentų, nors tie klausytieji da
lykai mūsų jaunimui buvo įskai
tomi į studijų valandas (taškus). 
Mes nebepasigedome ir jokios 
nuostabos mums nebesukėlė, kai 
pvz., didelis Detroito lietuviška
sis židinys į šios vasaros Dai
navos stovyklą teatsiuntė vos ke
lis, t.y. mažiau negu 10 vaikų, o 
dar kiti vaikai buvo surankioti iš 
tolimesniųjų vietų; mes nebesis
tebime ir iš gėdos neraustame, 
kai lietuvių k. knygos jau spaus
dinama vos 200 egz., nors mūsų 
į šį kraštą įvažiavome per 10.000 
šeimų. Todėl, kai netrukus man 
prieštarausite, sakydami, kad aš 
perdedu, kad aš savąjį Bostoną 
suniekinau, kad aš visą padėtį 
sudramatinau, kad visai pakertu 
mūsų pasitikėjimą, nes mes tu
rime tiek daug šviesių pavyz
džių, pvz., turime jaunimo,kuris 
dar gražiai tebekalba lietuviškai 
tiek dabar atvažiavęs, tiek čia gi
męs, kurių jau ir tėvai net čia 
gimę. Taipz žinau tuos šviesiuo
sius mūsų pavyzdžius, jų yra, jų 
nemažai yra.

Bet ar mums lietuvybės išlai
kyme ir lietuviškame švietime 
kelia rūpesčio šviesieji reiški
niai, ar tie tamsieji ir niūrieji, 
ar mes rūpinamės sveiko gydy
mu, ar tik tada sukruntame.kai 
pajuntame ligos reiškinius ir jos 
grėsmę? Todėl, praleidęs anuos 
visus šviesiuosius, kalbu ne apie 
juos, bet apie tuos ženklus, kai 
mums bedeklamuojant visa gerai, 
staiga pamatėme, kad yra tikrai 
blogai ir staiga tenka kalbėti apie 
daugiau dešimties metų išsilaikiu 
sios mokyklos mirtį, kalbėti apie 
tuos reiškinius, kurie ir didžiausį 
’viskas gerai’ deklamatorių gali 
nustebinti, nors dar tą mokyklą 
šiemet turime, nors dar ir tėvų

komitetą sudarėme, nors šian
dien visi gerai žinome, kad suda
ryti bet kokią valdžią daug sun
kiau nei pačią "plačios apimties 
ir didelės reikšmės" draugiją 
įkurti.

PO DEKLAMACIJŲ KAUKĖ
Į lituanistinę mokyklą sugrį

žau po 3 metų. Sugrįžau, kai Bos
tono lituanistinės .mokyklos ve
dėjas Ant. Gustatis pasakė trum
pai ir aiškiai: "Neateini -- tenka 
tuos kelis dar norinčius mokytis 
namo išsiųsti, nes visos viltys 
surasti jiems mokytoją pradin
go". Kalbėjo tikru "peklininko" 
balsu. Atėjau jau kaip paskutinė 
priemonė, nes daug priežasčių 
neleidžia man dabar dar bet ko
kioje mokykloje dirbti. Sugrįžau 
ir nustebau, kad ją taip merdė
jančią radau, ir tas mane pri
slopino daugiau nei tikėjausi, nei 
buvau žiaurios tikrovės girdėjęs. 
Prieš kelis metus mačiau pir
mąsias klases po 30-40 vaikų, o 
dabar jose tik po keliolika. Ap
lamai, visose klasėse mokinių 
skaičius per daug sumažėjęs, su
mažėjęs iki geros ar daugiau pu
sės. Žiūriu ir netikiu. Gal suma
žėjo mūsų Bostono lietuviškoji 
bendruomenė, buvo pirmas man 
klausimas, užklydęs pirmos die
nos metu. Tada atėjo antroji ne
laukta mintis, kad gal pasikeitė 
mūsų prieauglio kreivė, būtent, 
amerikoniškoji gimimų kontrolė 
stipriai palietė mūsų naujuosius 
ateivius (kalbu visur tik apie 
juos, nes iš senųjų ateivių litu
anistinėje mokykloje vaikų kaip 
ir nėra). Pastaroji mintis man 
atrodė tikresnė, nes prisiminiau 
vieną savo darbą 1939 Lietuvoje, 
kai perskaičiavus bendrąjį Lie
tuvos priauglį, lietuviškasis jau 
kėlė didelio rūpesčio, nes Šakių, 
Biržų ir dar vieno kito apskri
ties prieauglis jau kelis metus 
buvo žemesnis negu mūsų mir
ties riba: jis tada buvo paden
giamas Telšių ir dar vienos ki
tos vietovės prieauglio pertekliu
mi. Vadinasi, jau tada buvo po
linkio, kad po 100 m. Lietuvoje 
ryškės Jonava su savo prie
augliu (žydų ir rusų prieauglis 
prašoko lietuviškąjį). Ir nors šian
dien čia mūsų prieauglis nėra 
gausus, t.y. nedaug žinome šei
mų, išvengusių vieno-dviejų vai
kų pagaulios tikrovės ir tos sa
votiškos filosofijos, kurią mes 
dažnai pavadiname "baltąja mir
timi", bet vis tik šis vaikų su
mažėjimas mokykloje dar nebuvo 
įmanomas pateisinti tik šiuo lie
tuviškosios savižudybės polinkiu. 
Tenka suabejoti ir todėl, kad iš 
tų man anuo metu žinomų skyrių, 
kuriuose buvo po 20-25 mokinius, 
yra palikę vos po 5-8, taigi nu
trupėję, arba jau išėję į "plačiuo
sius vandenis", o mano klasėje 
nutrupėję per 60%! Ir tokiam di
deliam nutrupėjimui turbūt nei 
aš, nei kiti mokytojai aiškaus ki
to atsakymo neturi, bet vieną — 
suspėjo nulietuvėti mūsų atvažia
vusiųjų inteligentų šeima. Ir tokį 
atsakymą pasiūlo lankantieji vai
kai, kurie labai gerai ir nemeluo
tai perteikia tėvų pažiūras į lie
tuviškumą ir jo Švietimo reika
lą.

Budžiu aukštėje. Įspėju man 
gerai pažįstamos šeimos berniu
ką, kuris su savo draugais užsi
spyrusiai kalba tik angliškai. Ir 
šis, susikišęs į kelnių kišenes 
rankas, išdidžiai atšauna, kad se
kančiais metais jis šios nereika
lingos lituanistinės mokyklos ne
lankysiąs, nes tėvams ji perdaug 
brangiai kaštuojanti: reikią mokė" 
ti pinigais, dar paruošimams nu
pirkti dovanų, pagaliau ir jam po 
kelis centus tenką duoti kelionei 
(tėvas jo neatveža, nes benzinas 
per brangiai tokiai kelionei kaš
tuoja); jie dabar turį taupyti 
("seivinti"), nes neseniai pirkę 
namą, dabar tik šiais metais vi
sai naują automobilį, turį jau dvi 
televizijas (viena jų skirta tik 
vaikams) ir t.t. Neišvardino, kad 
jam tėvai nupirko ir elektrinį 
šepetuką dantims valyti, kurį ma
tė toje pat televizijoje, nesumi
nėjo ir elektrinės antklodės...

(Bus daugiau)

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre- 

numeruoti DIRKJį
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Skaitytojų nuomonės

DĖL "BENDRADARBIAVIMO SU TĖVYNE”
Mūsų spaudoje plinta balsai 

už ir prieš "bendradarbiavimą 
su tėvyne". Bendradarbiavimo 
piršliai įrodinėja, kad palaikant 
ryšius su Sovietų pavergtos Lie
tuvos žmonėmis, prisidėtume 
prie sustiprinimo jų dvasios; kad, 
santykiaujant su Lietuva, padėtu
me mūsų tautai eiti prie laimėji
mo, kaip anais caro laikais, kada 
išeivija pagelbėjo net nepriklau
somybę iškovoti.

Savo svorį skiriu tai pusei, ku
ri įrodinėja bendradarbiavimo 
žalingumą. Tikrumoje tai nebūtų 
bendradarbiavimas su Lietuvos 
žmonėmis, kurie ir labai laukia 
valandos, kada galės nusikratyti 
svetimos vergijos. Bendradar
biavimo piršliams noriu pabrėž
ti jų gal pražiūrėtą faktą: rytų 
Berlyne leidžiamas užsienio lie
tuviams bolševikinės propagan
dos laikraštukas "Tėvynės Bal
sas" -- balsas "iš anos pusės" -- 
aiškiai pasako kokio bendradar
biavimo nori: NE su TAUTA, bet 
su "Tarybų Lietuva."

Kas ta "Tarybų Lietuva"? Ben
dradarbiavimas su ja būtų pripa
žinimas savo tautos ir krašto iš
davikų - parsidavėlių Paleckių 
ir jo pakalikų. Tuo jie pasiektų 
didžiausį savo laimėjimą.

KAS KITA, NEGU CARO LAI
KAIS

Kaip senosios išeivijos narys, 
kuriam teko pažinti caro laikus, 
kada motina, verpdama prie ra
telio pasisodinus mokino iš slap
tai namuose laikomos maldakny
gės lietuviškai skaityti, noriu 
parodyti skirtumą tarp anų lai
kų rusų valdininkų, dirbusių ca
rui ir dabartinių Kremliui par
sidavusių savų lietuvių, savo tė
vynėje dirbančių pavergėjui.

Anuomet nebuvo klausimo, ko
kios Lietuvos nori jos žmonės 
ir mūsų išeivijoje patriotai lie
tuviai. Lietuviams tada rusas bu
vo svetimas, neapkenčiamas 
skriaudėjas.

Dabartiniai savi išgamos, tar
naudami Sovietų imperijai, vadi
na Rusiją Lietuvos "išlaisvinto
ja", "globotoja", ir tt. Nepriklatr 
soma, lietuvių valdoma Lietuva, 
jiems yra didžiausios paniekos 
dalykas.

Anais laikais, prieš spaudos 
atgavimą ir po to, mūsų išei
viai, kuriems nerūpėjo svetimas 
marksizmas (išskyrus, žinoma, 
sufanatiškėjusius marksizmo 
agentus, kurie pasitarnavo dau
gelį lietuvių paruošti komuniz
mui-bolševizmui), išnaudojo ga
limybes vienokiais ar kitokiais 
būdais paremti tėvynėje dirban
čius kovotojus už tautos laisvę. 
Lietuvoje gyveną galėjo spaudą 
platinti, šviestis, tautinį susipra
timą ugdyti --už rusų žandarų 
pečių. Kokias galimybes turi Lie
tuvos žinonės dabar -- visiems 
aišku.

K. S. Karpius

Visokia mūsų išeivijos pagalba 
Lietuvai ir lietuviams, iki paga
liau aukščiausio pasiaukojimo 
nepriklausomybę atgauti Didž. 
karo metu, pasiekė reikiamus 
šaltinius. Tada tai buvo tikras, 
natūralūs išeivijos bendradarbia
vimas su rusų pavergtos tėvynės 
žmonėmis.

DABAR KITA PASAKA

Dabar, komunizmo vėžiu sergą 
savi Lietuvos vaikai dirba ne tau
tai, bet svetimam, despotiškam 
režimui, užsimojusiam tautas iš
naikinti. Ir jie vadina tą režimą 
mūsų tautos globėju... Jie pasi
aukoję Kremliui ir komunizmui, 
kaip Castro Kuboje, kaip kitų kraš
tų parsidavėliai. Jie, lietuviai, 
tarnauja Rusijai, kad laikyti Lie
tuvą vergijoje, kuri nieko pikto 
Rusijai nelinkėjo, su kuria tie pa
vergėjai, kad ir klastingais su
metimais, buvo pasirašė nepuo
limo sutartis ir išsižadėję Lie
tuvos visiems laikams.

Tie, kurie "išanos pusės" pra
šo "bendradarbiavimo”, jei ben
dradarbiavimas būtų užmegstas, 
galėtų pasigirti Kremliaus bude
liams, kad pavyko suklaidinimu ir 
apgavyste privilioti nusilenkti 
Kremliui ir užjūriuose gyvenan
čius lietuvius.

Jeigu bendradarbiavimui pra
sidėjus iš čia vyktų artistas dai
nininkas, smuikininkas, ar cho- - 
ras, jiems į Lietuvą įvažiuoti 
leidimą duotų tik Maskva. Jų 
nuvažiavimas reikštų pripaži
nimą dabar Lietuvą valdančių iš
davikų ir svetimų jos pavergėjų.

BLOGAS PAVYZDYS

"Kultūrinis pasikeitimas" 
Kremliui dvigubai naudingas: Ru
siją lanką amerikiečiai daugumo
je sugrįžta užnuodytu protu.

Leidžiami čia atvykti rusai 
artistai, šokėjai, "studentai", 
"mokslininkai", amerikiečių vai
šingai priimti, atlieka šnipinėji
mo ir propagandos darbą.

Gruodžio 13 d. grįžo Sov. Są
jungoje koncertavęs Clevelando 
orkestro dirigento padėjėjas Ro- 
ber Shaw, įtakingas dainos-muzi
kos pasaulyje. Jis gastroliavo su 
choru pagal Statė Departmento 
"kultūrinio pasikeitimo" sutartį. 
Pabendravęs su rusais kultūri
ninkais šešetą savaičių, grįžęs 
skelbia tai, ko Kremlius siekia, 
kad daina ir muzika suveda žmo
nes į taikų sugyvenimą.

Taikoje sugyvenant, Amerika 
nekliudys Sovietams laikyti ver
gijoje visas iki šiol užgrobtas tau
tas...

Bet Shaw parvežė ir vieną mū
sų "piršliams" žinotiną dalyką: 
Rusijon nuvažiavusių "bendradar

biauto jų" koncertų bilietus išsi
dalina savo tarpe tik "išrinktie
ji"; kiti visi, norėdami gauti bi
lietus patekti nors ir stovimoms 
vietoms, turi dar išstovėti veik 
visą naktį eilėse "prie kokio tai 
valdiško biuro", Shawsako,gavi
mui tik leidimo visą kitą dieną 
stovėti eilėje tikintis gauti bi
lietą.

Lietuvos atveju galėtų būti 
taip, kad leidimo stovėti eilėje 
gauti bilietą negautų tų "bendra
darbiaujančių " artistų broliai, 
seserys, tėvai.

Nesiimu pranašauti, kaip jaus
tųsi iš čia nuvykę mūsiškiai ar
tistai, įleisti ir "Tarybų Lietu
vos" satrapų pasitikti, pasvei
kinti ir pavaišinti.

Kaip kiekvienas amerikietis 
sugrįžęs tvirtina, kad "bendradar
biavimas" pasitarnauja (Krem
liaus rūšies) taikai, ar grįžę lie
tuviai artistai imtųsi įtikinėti 
mus, kad Lietuva turi pasilikti 
Sovietų okupacijoje, apie nepri
klausomybę visai užmiršti?

Pagaliau, kaip būtų tvarkoma 
atvykimas "bendradarbiautojų" 
iš "Tarybų Lietuvos”? Neabejoti
nai, vienas-kitas atvykusių pasi
naudotų proga pasprukti į laisvę. 
Kiti, grįžę, turėtų skleisti iš anks

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 
1886 m. ir jau atšventė savo DEIMANTINĮ JU
BILIEJŲ.

SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė 
organizacija lietuvių tarpe turi daugiausia narių 
ir valdo didžiausį kapitalą.

Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR AP- 
DRAUDOS, bet stoja nariu į SLA, nes žino — 
1) kad SLA apdrauda gera, geresnės nėra, 2) SLA 
apdrauda pigi, nes savitarpinės pagalbos pagrindu 
veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, o 
stengias savo nariams teikti visokeriopą pagalbą 
ir fraternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, 
nes paremta dideliais rezervais.

SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo 
$100.00 iki $10,000.00.

SLA Taupomosios apdraudos svarbios jauni
mui ir šeimos apsaugai nuo netikėtų sunkumų.

SLA akcidentalė apdrauda reikalinga šiais 
laikais kiekvienam.

SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos at
veju narys ją gauna pats.

SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo die
nos iki gilios senatvės.

SLA kuopos yra visose žymesnėse lietuvių 
kolonijose, jos teikia žinias apie apdraudos ir 
įstojimo sąlygas.

Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į 
SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street 
New York 1, N. Y.

CHICAGO PHONE ................242-4395
SUBURBAN PHONE ............. 656-6330
CHICAGO PHONE ................242-4395
SUBURBAN PHONE ............. 656-6330

to išmokytus melus apie mūsų 
gyvenimą, kad žudyti Lietuvos 
žmonių viltį ir tikėjimą mūsų pa
galbai atgauti laisvę.

Atvykus iš Lietuvos čia kon
certuoti, kas iš lietuvių eitų jų 
klausyti?

Pilnu pasitikėjimu ir tikrumu 
bendradarbiavo Lietuvos inteli
gentai, tautinio gyvenimo vadai, 
su išeivija anais caro laikais, 
siekdami tautos išlaisvinimo. 
Dabar, jeigu Kremliaus satrapai 
drįstų daryti nors kokį žygį Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo linkme, jie būtų rusų lik
viduoti.

Kad užsimegztų ryšys ir natū
ralus bendradarbiavimas išeivių 
su lietuviais krašte, reikia lauk
ti kitokių sąlygų. Kraštui nusi
kračius komunizmo jungu, ryšiai 
neturės jokios problemos. To ir 
mes turėtume tikėtis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI. A. Gied
riaus apysaka Murklys. Išleido 
Keleivio leidykla. Iliustruota 
dail. Vikt. Simankevičiaus . 130 
psl. Kaina 1.80 dol. Atspausta 
Keleivio spaustuvėje, Bostone, 
Mass. Autorius yra parašęs eilę 
kitų veikaliukų, daugiausia pa
sakų ir pasakėčių.

SKAUTŲ AIDAS, Nr. 12 (gruo
džio mėn). Tai Kalėdinis nume
ris, atitinkamai surinkta ir su
redaguota medžiaga, nors nestin
ga nuotraukų iš malonių vasaros 
stovyklų dienų.

”MES GROJAME JUMS”
šokių muzikos plokštelę, įgrotą neo-lithuanų 

orkestro, galite įsigyti
CLEVELANDE

TONCHIA DRUGS 
vaistinėje, 1117 E. 79 gt.

Kaina — 5 dol.

KVIEČIAME RUDĖTI TAUPYTI PAS MUŠI

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMUS VIS NAUJOS
IOVANOS TAUPYTOIAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
t LOAN ASSN. 

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

sekretorius

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(30)
— Čia ne balius. Tai pietus. Laidotuvių vaišės. 

Susirinks pažįstami ir giminės. Lietuvoj laike tokių 
pietų melsdavosi ir giedodavo. O čia, pagal aną paprotį, 
tik pasivaišina.

Gailė ilgai tyli. Ar ji galvoja apie papročius? Ar 
jau viską užmiršo ir tuoj pradės niūniuoti meilės dai
neles?

— Mamyte?
— Ką?
— Ar kas nors iš tavo mylimųjų mirė?
Mergaitės balsas gilus ir liūdnas. Man pereina 

nugara šiurpas. Jau noriu ją subarti, ar juokais ką 
pameluoti. Bet akyse matau kapinių takus, pilnus gel
tonų lapų, matau Antaną, ramiai prieinantį prie anos 
mašinos ir sakantį paprastus, ramius tiesos žodžius. 
Matau Antaną tiesų ir teisingą.

— Taip, mirė, — aš atsakau mergaitei.
•Gailė vėl tyli. Ilgai tyli. Mašina ūžia, lėkdama 

kiek perdideliu greičiu. Girdžiu, kaip mano duktė atsi
dūsta.

— Ar labai labai mylimas?
Ar irgi tyliu. Akyse gražus veidas ir švelniausia 

pasauly šypsena. Akyse duobė, ant kurios kraštų pilna 
šviežios, drėgnos žemės, sumišusios su rudens nuplėš
tais lapais... Aš nuryju gerklėje kylantį kartumą.

— Labai.

— O kaip tu tada jauteisi, mamyte?
Paspaudžiu gazą, ir mašina šokteri pirmyn. Len

kiu kely išsiplėtusį sunkvežimį, pilną geležies laužo. 
Akyse lengva migla, besiveržiančių ašarų spindėjimas. 
Staiga suspiegia Gailė. Jos riksmas susimaišo su bai
siu trynimosi garsu. Porą kartų mašinai stuktelėjus, 
mes abi lošteliam. Gailė užsidengusi delnais veidą, jos 
galva ant mano peties. Mašiną pristabdau. Iš sunkve
žimio rėkauja storu balsu. Aš važiuoju į dešinę ir su
stoju. Sunkvežimis prieky manęs. Storulis eina artyn, 
mosuodamas rankomis ir keikdamasis. Jis turįs sku
bėti į dirbtuvę, bosas jį užmušiąs, kalės vaikas ir visi 
prakeiktieji... čia pat krautuvė, storulis rodo pirštu, 
kad jis eis tenai paskambinti. Aš linkteliu galva ir 
pradedu j ieškoti rankinuky dokumentų. Rankos virpa. 
Nerandu apdraudos popierių. Išlipu. Dešiniame maši
nos šone du dideli įlenkimai ir gilūs apdraskymo ruo
žai.

Atvažiuoja policija. Storulis šūkauja, kad jis ne
kaltas, rodo į mane, keikiasi...

Aš jau atgavusi pusiausvyrą. Ašaros toli nustum
tos. Rankų pirštai virpa labai nežymiai. Kalbu į parei
gūnus su daktarės rimtimi. Iš pradžių jaunas polici
ninkas mėgina bartis, paskui kalba mandagiai, gale 
net šypteli. Man paduoda kvietimą į teismą. Gailė aša
roja. Ji dar niekada nebuvo pergyvenusi katastrofos.

Mes randame visus jau pietaujančius. Maniau, kad 
Pušinienė pasitiks mane su velniais ir perkūnėliais, bet 
ji tik susirūpinusi klausinėja, kas mums atsitiko, kad 
taip ilgai neatvažiavom. Gailė greit išpasakoja tėvui 
ir kitiems, kaip susidūrėm, kaip mašinos ne tik šonas 
visas apgadintas, bet ir motore kažinkas ėmė klibėti, 
kaip mes turėjom iššaukti AAA, kaip čia atvažiavom 
su taksi. Kelintą kartą pasakojant, mergaitei visa tai 
pasidaro jau lyg pramoga.

O man gėda. Aš beveik nieko nekalbu su Antanu, 
nekantriai atsakinėju į Pušinių ir Marės klausimus, 
juokauju su pietų svečiais. Vaidinu, kad man šis įvy
kėlis neturi jokios reikšmės, kad tik sugaišino, daugiau 
nieko. Piktai subaru Gailę. ši nustoja plepėjusi. Man 
gėda pačiai prieš save. Dantis sukandusi galvoju: štai 
aš — daktarė, mokyta ir europietė, šeimos pažiba, lai
dotuvių reikalų tvarkytoja, šalta ir protinga, be senti
mentų, pusiausvyros žmogus ... štai aš, į kurią jie 
visi žiūri su pagarba, į kurią bejėgiai glaudžiasi, ku
rios patarimų ir pagalbos laukia..

Štai aš — karštakošė, nesivaldanti, nervinga ir 
ašarojanti dėl atminimų ...

Dar labiau sugniuždo Antano ranka ant mano- 
peties ir švelnūs žodžiai:

— Tai nieko, meilute, nesirūpink. Viskas bus ge
rai. Kas ta mašina? Tik tu dėl to negadint savo ner
vų ...

Dar jis paglosto mano ranką ir veda sėstis. Aš 
pakeliu į jį akis, bet čia pat šypsosi jauna moteris, 
kurios veidą mačiau pro mašinos langą.. Tai su šita 
Antanas atvažiavo. Turi būti geri pažįstami.

— Ar jūsų nesužeidė, ponia daktare? — kalba ji 
lietuviškai su akcentu. Matyt, čia gimusi.

Aš pajuntu jai neapykantą. Ir paskui visą dieną, 
visą vakarą sau kartoju;

— Danguole Danylaite, Pušiniene, tai tu pavydi! 
Ar ne kvaila pavydėti šito nevaleivos, to apsnūdusio 
meškino, to prieštarautojo ir pikto užsispyrėlio, neti
kėlio?. .

Aš jo nemyliu ir niekada nemylėjau. Jei nori, tegu 
skiriasi; jei nori, tegu šypsos tai pažįstamai, ar savo 
Karolei, ar kuriai kitai, — nors ir visoms ... Man ne
svarbu, visiškai nesvarbu ...

(Bus daugiau)
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Darbuosmės ir eisme, kur 
šaukia tėvynė!

Mylėsme ir gerbsme, ką 
proseniai gynė!

Tėvynė iš miego pabus!
Maironis

Lietuvos dukros -- Maironio 
dukros. Jo kilnių idealų pažadin
tos gyventi, mes išaugom į skait
lingą ir pirmą Lietuvos Univer
sitete studenčių korporaciją 
Filiae Lithuaniae. Ir koks reik
šmingas sutapimas, kad šiais me
tais, Maironio metais, mes fili jos 
kartu su korporacija Neo-Lithu
ania švenčiam 40 metų mūsų gy
vavimo sukaktį.

Į mišriąją Neo-Lithuania kor
poraciją įstojau 1925 metais sau
sio mėn., kada jai vadovavo pir
mininkas J. Dargis.

Gilios ideologinės korporan- 
tų kalbos per sueigas nušvies
davo mums ideologinius Neo- 
Lithuania korporaci-jos kelius ir 
supažindindavo su jos gyvu spal
vingu gyvenimu.

Korporančių skaičiui padaugė
jus, 1925 metų rudenį mes nuta
rėm susiburti į atskirą mergai
čių ratelį aptarti vien savus mer
gaičių reikalus. Ir korporacijos ■ 
Neo-Lithuania valdyba su pirmi
ninku V. Gustainiu leido neolitu - 
anėms organizuotis į atskirą ra
telį ir veikti autonomiškai korpo
racijos įstatų ribose.

Iš pat pirmųjų dienų mergaičių 
ratelis įsijungė į mūsų Alma Ma- 
ter gyvenimą ryškiai ir gyvai. 
Nors buvęme tik dalis Neo-Lithu
ania korporacijos, tačiau jau pra
dėjom gyventi savo atskiru gyve
nimu.

Mergaičių skaičius korporaci
joje didėjo, jas patraukdavo kil
nūs korporacijos Neo-Lithuania 
idealai ir linksma jaunatviška 
nuotaika.

Kada per tautos ar korporaci
jos šventes rykiuodavom su visa 
Neo-Lithuania korporacija Kauno 
gatvėmis, tylūs, susikaupę ir 
nakties tamsoj mūsų rankose de
gė deglai, atrodė, kad tai degė 
jaunos mūsų širdys...

cnjoy STROH’S 
and taste vvhat 
fire-brewing does 
forbeerflavor!

■SĮRVĖP WHĖREVER QUALIT(COUS

The Co,,. Detrod 26, f&chgan

Alaus gaminimas tiesioginiu virimu ant ugnies su
kuria sąlygas lengvesniam, švelnesniam ir geresniam 
alaus skoniui pagaminti... ir Stroh’s yra vienintelis 
Amerikoje ugnimi' darytas alus! Ragaukite Stroh’s. 
Visuomet geriausia kokybė ... populiarios kainos!AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

Marija Kasakaitytė

Mergaičių ratelis tiek išaugo 
ir gyvenimas iškėlė tiek naujų 
uždavinių, kad mergaitės neolitu - 
anės nutarė atsiskirti nuo Neo- 
Lithuania korporacijos ir įsteig
ti savo atskirą studenčių korpo
raciją tais pačiais pagrindais 
kaip ir Neo-Lithuaniakorporaci
ja.

Ir 1928 m. XII. 8 d. neolituanės 
oficialiai atsiskyrė nuo Neo-Li
thuania korporacijos ir įsteigė 
naują Filiae Lithuaniae korpo
raciją.

Šūkis "Pro Patria" paliko bend
ras su korporacija Neo-Lithua
nia.

Filiae Lithuaniae tikslas: ug
dyti tėvynės meilę, burti tauti
nio nusistatymo studentės, ugdy
ti taurias, stiprias asmenybes, 
krikščioniškos doros pagrindais, 
aukotis lietuvių tautos gerovei, 
stovėti Lietuvos idealų sargybo
je, palaikyti gerus santykius su 
kitomis draugingomis korpora
cijomis.

Filiae-Lithuaniae korporacija 
išaugo iš Neo-Lithuania korpora
cijos ideologijos ir ta ideologija 
liko pagrindu Filiae-Lithuaniae 
ideologijai.

Filiae-Lithuaniae vėliavoj bu
vo įrašytas šūkis: "Bonae artės 

et amicitiae" -- grožis, menas ir 
draugiškumas.

Spalvos: raudona, auksinė ir 
žalia. Raudona -- tėvynės mei
lė, auksinė -- tauri asmeny
bė, žalia -- žalieji Lietuvos miš
kai, laukai ir pievos.

1928 metų rudenį buvo išrink
ta nauja Filiae-Lithuaniaevaldy
ba, kurią sudarė: Aldona Vokie- 
taitytė -- pirmininkė, Jane De
veikytė -- vicepirmininkė, Onka 
Kazakaitytė -- sekretorė.

Pirmieji metai -- įkvėpimo 
metai, nuotaika mūsų buvo pa
kili, ieškojom savo kelio entu
ziastingai, jaunai.

Mes dirbom rimtai su užside
gimu, bet mums reikalinga buvo 
parama, patarimas ir tą nuošir
dų patarimą bei paramą mes gau- 
davom iš mūsų korporacijos Neo- 
Lithuania draugų ir tuometinių 
pirmininkų -- V. Gustainio ir J. 
Čiburo.

Tačiau nepamainomas ir nuo
latinis mūsų patarėjas tais Fi
liae-Lithuaniae korporacijos kū
rimosi metais buvo ų^ūsų garbės 
narys kan. J. Tumas. Baltagalvis, 
amžinai jaunas, spinduliuojantis 
Tumas mylėjo visus, bet plačiau
siai savo širdį atverdavo jauni
mui

Mes dažnai varstydavom jo bu
to duris, ieškodamos patarimo ir 
pagalbos savo sumanymuose. Ir 
jis visuomet nuoširdžiai padėda
vo mums.

Korporantės visu uolumu ruo
šėsi pirmajai savo korporacijos 
šventei, kuri turėjo įvykti 1929 
metų birželio 2 dieną. Ta data 
yra laikoma oficialia korporaci
jos Filiae-Lithuaniae įkūrimo 
data, kada iškilmingai buvo pa
šventinta korporacijos vėliava.

Filiae-Lithuaniae pirmoji mer
gaičių korporacija, kuri įvedė 
privalomus tautinius rūbus.

Ir per pirmąją savo šventę vi
sos korporantės jau dalyvavo su 
tautiniais rūbais.

Kaip margaspalvė, žydinti pie
va jos žygiavo su savo vėliava 
per visą Kauną nuo Neo-Lithu-

Filiae Lithuaniae korporantės pirmoj metinėj šventėj 1929 m.

ania rūmų iki Vytauto Bažnyčios 
pas mūsų mylimą garbės narį 
kan. J. Tumą-Vaižgantą.

Per pamaldas, pašventinęs 
mūsų vėliavą, jis šiltais žodžiais 
sveikino jaunutę mūsų korpora
ciją, linkėdamas jai augti ir stip
rėti.

Per iškilmingą Filiae Lithua
niae posėdį, kuris įvyko Neo- 
Lithuania korporacijos Ri muose, 
po įžanginės pirmininkės Aldonos 
Vokietaitytės kalbos, kalbėjo mū
sų garbės narys, prezidentas An
tanas Smetona;

"Šiandien, sesės, man sutei
kėte garbės, pasikvietusios ma
ne savo šeimos tarpan.

Iš tos gražios kalbos f dabar 
Jūsų pirmininkės pasakytos, yra 
matyti, kad meilė yra vedamoji 
mintis Jūsų korporacijos gyveni
me. Meilė -- kūrybos pagrindas. 
Kas jos neturi, tas negali kurti.

Bet meilė yra ir kančia. Tai 
ženklina lietuvių kryžiai, viršum 
ugninga saulė, o jos apačioj Nu
kryžiuotasis -- mūsų senovės 
sukrikščionintas simbolis. Per 
kančias pasiekiama garbė ir mei
lė. Meilė turi būti ne vien gar
binga, bet ir šviesi. O reikalin
gos šviesos įgyja mūsų sesės 
Lietuvos aukštoje mokykloje".

1930 metai, tai lyg vieno Lie
tuvos laikotarpio užbaigimas, ro
mantiško, audrų ir kovų laikotar
pio ir pradžia pozityvaus ir ra
maus laikotarpio.

Didelis smūgis jaunai Filiae- 
Lithuania korporacijai buvo mir
tis jos garbės nario ir didelio 
korporacijos draugo kan. Juozo 
Tumo-Vaižganto.

Paskutinį kartą filijos jį ap
lankė ir pasveikino vardiniųpro- 
ga kovo 19 dieną 1933 m. Jau 
kitą mėnesį mes liūdėjom kartu 
su visa Lietuva prie jo kapo.

Gražų korporacijos žydėjimą 
nutraukė karas 1940 metais. Po 
to sekusi pirmoji bolševikų oku
pacija ir antroji vokiečių.

Žengiant raudonajai armijai 
pirmą kartą į Lietuvą birželio 
mėn. 1940 metais prezidentas A, 
Smetona pasitraukė į vakarus, tuo 
simboliškai pareikšdamas pro
testą prieš neteisėtą Lietuvos 
okupaciją. 1942 metų pradžioje 
Kaune mus pasiekė iš Amerikos 
liūdna žinia, kad A. Smetona mi
rė per gaisrą Clevelande. Gedu
lingas pamaldas atnašavo už mi
rusio prezidento A. Smetonos 
sielą kunigas Mironas Kauno įgu
los bažnyčioje.

Ant katafalko buvo padėtos ke
puraitės, kaipo Filiae Lithuaniae 
ir Neo-Lithuania korporacijų gar
bės nario, ir gyvų gėlių vainikas.

Savo garbės narįprez. A. Sme
toną pagerbti visos filijos buvo 
slaptai susirinkusios pascol. Gr. 
Šliupaitę-Siliūnienę. Savo kalbo
mis pagerbė mirusį prezidentą 
A. Smetoną Jane Deveikytė-Na- 
vakienė ir J. Andriulytė.

Ir štai nutrūksta ta grandis, 
kuri rišo visas korporantės, mes 
netekom savo žemės. Atsidūrę 
laisvajame pasaulyje, mes Fi
liae Lithuaniae kartu su Neo-Li
thuania tęsiam korporacijos 
veiklą.

Toronte Kanadoje 1955 metais
VII. 23 d. įvykęs Neo-Lithuania 

korporacijos narių suvažiavimas 
nutarė veiklą tremtyje tęsti Neo- 
Lithuania vardu, tuo būdu vėl lai
kinai sujungdamas abi korpora
cijas į vieną, nekeisdamas ide
ologinių principų, tradicijų ir 
simbolikos.

Daugel metų prabėgo daug jaus
mų išblėso, daug įvykių pridengė 
užmiršimo dulkės, bet jaunystės 
spindesys prasimuša pro visus 
tamsius gyvenimo debesis. Pro 
ūkanas ir gyvenimo tragizmą ma
tau jus seses, jūsų mielus vei
dus. Ateidavot į korporaciją pa
sisemti kilnių idealų, atsineš - 
davot savo minčių ir jausmų 
grožį, ateidavot ieškodamos švie
sos ir džiaugsmo ir skleidėt švie
są ir džiaugsmą aplinkui. Tai bu
vo spinduliavimo korporacija, ten 

GREETINGS and BEST WISHES

f r om
AMERICAN’S FIRST FAMILY 
of special sparkle Beverages

CANADA DRY 
CORPORATION

EX 1-8800

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais mėty laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiajame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

užsimegzdavo tarp mergaičių 
šilti draugystės ryšiai.

Korporacija didelę duoklę su
dėjo tėvynei.

Vėtrų ir audrų išaugintos mū
sų širdys . drąsiai stos į kovą 
už viską, kas lietuviui brangu ir 
šventa. Mūsų gretos nepalūš ir 
nesudrebės iš baimės. Mūsų vė
liavos išdidžiai saulėj plevėsuo
ja, nes ant jų įrašyti yra žo
džiai: Meilė visam, kas gera, 
kilniu ir gražu. Lietuva budi, ji 
laukia aušros.
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f DEATH NOTICE ""j

DANIELOVICH
Danielovich, Joseph, beloved hus
band of Katie, uncle of Anna, late 
res. 1137 E. 78 St., family will 
r—’ve *r:-nds \ 7-10:00 P. M. 
Fri. at THE BRICKMAN & SONS 
SUPLRįOR FuNc.kal. HOME, 7208 
Superior Avė. Where services will 
be held Sat., Dec. 22, 1962 at
11:00 A. M. Interment Brooklyn 
Hgts. Cemetery.

HELP WANTED FEMALE

OFFICE POSITION
Lady thoroughly familiar talking to 
customers by telephone, to take care 
of order desk. Write up orders and 
follow through on service. Also han< 
dle perpetual inventory records. Ex- 
c-ellent opportunity for intelligent and 
hąrdworking individual. Five-day 
week. Apply:

4906 PRAHA AVĖ.
(E. 55 and Broadway Area)

GINČAS DĖL EGIPTO PAMINKLŲ APSAUGOS

ELIOTT
Eliott, J. Robert, late res. 14752 
Coit Rd., beloved husband of Anne 
M. (neė O’Neill) dear father of 
Robert, John, & Sue Anne. Brother 
of John, Charles, Thomas, Wil- 
liam, & Mrs. Bernard Hoy (He- 
lene). Family will receive friends 
at C. J. SMITH & SON FUNERAL 
HOME, 15319 St. Clair Avė. Mon
day 7-10:00 P. M. Tuesday 2-4 & 
7-10:00 P. M. Services at St. Jo- 
seph Church (Collinwood) Wednes- 
day, Dec. 26, 1962 at 10:00 A. M. 
Interment Calvary Cemetery.

CLERK TYPIST
With shorthand and phone 
experience. Pleasant office. 
Near St. Luke’s Hospital. 
Age 20-35. SW 5-6230.

(149, 150)

GEORGE
George, George, beloved husband 
of Eleanor (nee Lapoczka), father 
of Thomas, brother of Fred, Mel- 
vina Molnar, Farine George, Cla- 
rence. Dec. 21, 1962. Res. 286 Wal- 
worth Dr., Euclid. Family will re- 
ceive friends 2-4 & 7-10 P. M. Sat. 
& Sunday at THĖ- ĮBRICKMAN & 
SONS EUCLID FUNERAL HOME, 
21900 Euclid Avė. Funeral Mass 
Monday, Dec. 24, 1962 at St. Wil- 
liams Church at 9:00 A. M. Inter- 
ment Calvary Cemetery.

WAITRESSES
MUŠT BE ABLE TO SPEAK 

ENGLISH FLUENTLY.
Pleasant vvorking conditions. 

SOLOMON’S 
RESTAURANT 
13905 Cedar Rd.

149, 150)

OSWALD
Oswald, Susanne (nee Hetzel), be
loved wife of late Peter, mother of 
John Louis, grandmother. Dec. 20, 
1962, res. 133 7 E. 90 St. Family 
will receive friends at THE BR1CK- 
MAN & SONS SUPERIOR FUNE
RAL HOME, 7204 Superior Avė. 
2-4 & 7-10:00 P. M. Friday. Fu
neral services Sat., Dec. 22, 1962 
at 10:00 A. M. Interment East 
Cleveland Cemetery.

WAITRESSES
Full or part-time work olose to 
your home. Excellent salary plūs 
tips and benefits. Openings on 
East and West Side.

Apply at- Office;
West 25th and Detroit 

or any of our
East Side Shops

Royal Castle
HELP WANTED MALĖ

HELP WANTED FEMALE

CLERK TYPIST
High School graduate

Mušt be able to type 50 words 
per minute. 

Age 18-22 years.
Steady employment, full time 
liberal employees benefits: 
Plūs a good starting salary:

Contact Mr. Lott
UNIVERSAL C. I. T. 

CREDIT CORP.
3928 Lee Road WY 1-9200

(147, 148, 149)

Restaurant Manager 
Trainees

Fastest growing chain needs 
ambitious men who are in- 
terested in becoming man- 
agers & assistant manager, 
modest starting salary, būt 
earnings up to $7200 after 
short training period. We 
offer steady employment. 
And can place you in a shop 
olose to your* home.

Apply at Office: 
West 25th and Detroit 

or any of our 
East Side Shops

JTO vadovaujamas tarp
tautinis ir politinis gyveni
mas, negali apimti visų gy
venimo sričių kaip kultūra, 
sveikata ir t.t.

Kultūros ir švietimo rei
kalams tarptautinėje plot
mėje tvarkyti tuoj po karo 
buvo įsteigta tarptautinė 
o r g anizacija, UNESCO 
(United Nations Educatio- 
nal Scientific and Cultural 
Organization) vardu, su bu
veinė Paryžiuje.

Nuo 1958 metų įsikūrė 
savo nuosavuose Y formos 
rūmuose, kurie naudojasi 
ekstoritorialumo teise. Tie 
rūmai šiandien ne tik mo- 
derniškiausi, bet patys įdo
miausi Paryžiaus pastatų 
eilėje.

Einant nuo Eifelio bokš
to garsiosios karo mokyklos 
link, nesunku juos surasti, 

• nes jie randasi kitoje tų 
rūmų pusėje.

Tai labai didelė įstaiga, 
turinti apie 3000 tarnauto
jų.

Nuo lapkričio mėnesio 
pradžios juose vyko 12-toji 
generalinė konferencija, ku
rios pirmininku buvo išrink
tas garsusis Brazilijos pro
fesorius Borredo de Carnei- 
ro.

šioje konferencijoje buvo 
svarstyta: kova su analfa
betizmu, pasaulio istorijos 
surašymas, Nubijos . pa
minklų apsauga ir sekan-

Rašo MG. GODUŠAITĖ 
Paryžiuje

Tiems dviems metams pro
gramos sudarymas.

Gal įdomiausias ir dau
giausia susidomėjimo sukė
lęs klausimas buvo Nubijos 
paminklų apsauga.

Egiptui reikalinga elek
tra ir neturint savo anglies, 
vieninteliu šaltiniu yra van
duo. Vandens jėgai gaminti 
yra suprojektuotas Assua- 
no tvenkinys, kuris, pakel
damas vandenį, užlieja daug 
svarbių ir gražių ir labai ži
nomų Nubijos paminklų.

Pradžioje buvo norima 
perkelti juos naujon vieton, 
bet pasirodė, kad tai beveik 
neįmanoma. Tada atsirado 
antras projektas: apsupti 
tuos paminklus dvigubu 
mūru, taip, kad tarp dviejų 
mūrų esantis vandens lygis

Dogs, Pets, Poultry

užbūtų pusiau žemesnis 
tvenkinio vandenį.

O tarp antro mūro ir pa
čių paminklų palikti van
denį tame pačiame lygyje, 
kaip iki šiol buvo Nilo pa
viršius. Pagaliau laimėjo 
perkėlimo naujon vieton su
manymas.

Iš 17 paminklų 12 jau 
yra perkelta naujon vieton. 
Lieka dar 5 patys didžiausi, 
kurių vienam Abu Simbel 
pakelti, reikalinga apie 70 
milijonų dolerių.

Egiptiečių delegacija la
bai norėjo, kad tos milžiniš
kos'perkėlimo išlaidos būtų 
padalintos tarp visų UNES
CO narių, tai yra 113 vals
tybių.

ŠYPSENOS
Televizijos technikas Antanai

čių namuose taiso sugedusį apa
ratą. Mažoji Rūta, ilgai stebėjusi, 
duoda patarimą:

-- Jei jūs ištrauktumėte iš dė
žės visus kovbojų lavonus, tai 
aparatas tikrai veiktų...

--Ar gyvenime yra kas svar
biau už pinigus?

-- Taip, bet juos sunku gauti 
be pinigų...

♦
— Tavo žmona visiems pasa

koja, kad čigonė išbūrusi, jog 
jūsų duktė ištekės už milijonie
riaus ir turės dvynukus. Ar iš
sipildė pranašystė?

-- Dalinai taip. Jau turi dvy
nukus.

HELP WANTED MALĖ

OFFICE POSITION
Malė thoroughly familiar talking te 
customers by telephone, to take care 
of order desk. Write up orders and 
follow through on service. Also han- 
dle perpetual inventory records. Ex- 
cellent opportunity for intelligent and 
hardworking individual. Five and J- 
day week. Apply:

4906 PRAHA AVĖ.
(E. 55 and Broadway Area)

Why Do More People 
Buy Pets at 

ALL-PETS
THAN ANY OTHER PLACE?

L
O 

' O
K

Pups are wormedl 
Pups have puppy shotsl 
Pups are fed properly! 

Largest selection anywherel 
1-Year Replacement Guaranteel 

Available nowhere else in the coun- 
tryl Housebreaking cages available. 
FREE information center on pets. 
AL-WAYS have in- kennel or can get 
100 AKC breeds. 72-hour delivery on 
breeds not in stock.

NO MONEY D0WN
LF.T US BRING A PUPPY SELEC
TION TO YOUR HOME. Westie Cairn 
Terriers, Schnauzers, Bostons, She- 
pherds, Peke, Dach, Spitz, English 
Bulis, Toy Fox, Poms, Scotties, Elk- 
hound, Beagles. YorkshireTerriers, 
Chihuahua, Collie Shelties, Schipperke, 

Hair 
Par- 
Ken-

Bet pastačius balsavimui, 
šitas projektas nepraėjo. 
Egiptiečių delegacija tiek 
supyko, kad iš salės išėjo, 
žinoma, to projekto realiza
vimas nėra atmestas, tik 
bus vykdomas sunkesnėse 
sąlygose, nes priklausys 
nuo duosnumo tiek atskirų 
valstybių, tiek tarptautinių 
institucijų. Buvo dar vienas 
labai įdomus klausimas. 
Kaip apsaugoti gražius 
gamtos vaizdus akivaizdoje 
didelio technikos ir miestų 
veržlumo, šis klausimas 
tarptautinėje plotmėje bu
vo pirmą kartą iškeltas. 
Reikia tikėtis, kad netrukus 
bus išdirbtos bendros tai
syklės.

♦
Garsioji Elizabeth Taylor, va

žiuodama į Paryžių, turėjo pasų 
kontrolėje užpildyti klausimų la
pą. Į klausimą ar ji susituokusi, 
atsakė: "Kartais".

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

BOOKKEEPER
Mušt have Burroughs Sensimatic 
experience and a good knowledge of 
accountipg. Salary commensurate with 
experience. Hospitalization and life 
insurance, paid vacations and many 
other company benefits. See Jerry 
Abend.

SPITZER FORD SUPERMARKET
E. 105 & Chester SW 1-9200

(147, 148, 149)

Royal Castle
BUS BOY

MUŠT BE ABLE TO SPEAK 
ENGLISH FLUENTLY.

Pleasant working conditions. 

SOLOMON’S 
RESTAURANT 
13905 Cedar Rd.

(149, 150)

FINANCE TRAINEE
Immediate opening for qualified per- 
son. We are looking for a young man 
vvith a desire to advance in the Fi- 
nance field. He should be betweėn 
the ages of 22-28. Draft exempt and 
have some college training or busi- 
ness experience. Liberal employęe 
benefits including Company car, phts 
a good starting salary.

Contact: Mr. Lott
UNIVERSAL C.I.T. CREDIT 

CORP.
3928 Lee Rd. WY 1-9200

(147, 148, 149)

Cockers, Basenji, Poodles, Wire 
Terriers, etc. Monkeys $15.95. 
rpts, tropicals and marine fish. 
ne! and store open till 9 p. m.

1-YEAR HEALTH 
GUARANTEE 

5300 W. 130th St. OR 1-4432
Southland Shopping Center VI 2-3334 

Ali Pets Country Club.

Konferencijos uždarymo 
posėdyje SSSR atstovas di
džiavosi, kad jų nuolat ke
liamas antikolon i a 1 i z m o 
klausimas duodąs vis geres
nių rezultatų.

Tuojau po tos kalbos so
vietų delegacijos pirminin
kui buvo pateikta raštu 
klausimas: o Sibiro, Kau
kazo ir Pabaltijo kraštų 
okupacija, ar tai nėra kolo
nializmas ?

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

UžSISAKIKYTE PER DIR
VĄ KNYGAS SAU IR 

DOVANOMS

ALL PETS COUNTRY CLUB 
Hair or can get 100 breeds

NO MONEY D0WN 
1-YEAR HEALTH 

GUARANTE 
Marine-Tropical Fish 

Parrots, Parakeets, Canaries. 
1300 W. 130 OR 1-4432

Southland Shopping Center 
VI 2-3334

DA1LY GROOMING

FURNITURE SALE!
OPEN TO THE PUBLIC

IN ORDER TO BETTER SERVE YOU, 
OUR HOURS HAVE BEEN CHANGED AS FOLLOV/S 

10 A. M. to 7 P. M.
DAILY EXCEPT SUNDAY - VZE MUŠT VACATE - LIQUIDATING COMPLETE CONTENTS

į

Night Stands Carpeting

International Silver Mirrors 

Checks Exit Sign? Bars

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdrau^osJYeikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve- 
ląnde.

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

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Beris

Marble

Shelving

New and Used Toilets

Chairs Dressers

Bafhrootn Mirrors

Maid Carts I

i Desks

Platforms

Linen Carts

Reach-in Coolers

Floor Lamps End Tables

Pictures Window Shades

Radiators Doors Door

Table Lamps

HOLLENDEN HOTEL
ŪSE VINCENT ST. ENTRANCE

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE

parama
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVE
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy................
Kton-Brannvin Aquavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Full

.. 5th $4.79
. 5th $3.98
. 5th $5.29
. Qu. $3.98

Chianti Import. Wine .. 
Bordeaux French Wine . 
Zeller Schwarze Katz .. 
Ambasador Vermouth .

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98

Angliškai:
Lithuania Trough

The Ages ............... $3.50
Crosses, V. Ramono

romano vertimas ....$4.00 
Leave Your Tears

in Moscow............... $3.95
Lietuviškai:

Lietuvių Tautos Kelias —
M. Biržiška ............ $3.00

Varpai Skamba —
St. Būdavas .......... $2.50

Meškiukas
Rudnosiukas ..

Trys Sakalai —
A. Vambutas ......... $2.00

Priesaika — Alė Rūta $3.25 
Gulbės Giesmė —

J. Grinius .... .
Lietuva Tironų

Pančiuose __
Ant Ribos —

R. Spalio .......  $4.00
žiobriai Plaukia —

J. Švaistas...............$2.50
ir visa eilė kitų.

$2.00

$3.00

$2.00

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

24 valandų patarnavimas

J. S. AUTO SERVICE & SALES
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotų mašinų.
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai.
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

Tel. 942-8038
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

SAUSIO MĖNESĮ — 
REMK LITUANUS 

CLEVELANDE
Visa lietuviška visuome

nė jau senai remia Lietuvių 
Studentų Sąjungos leidžia
mą anglų kalba žurnalą, 
LITUANUS. Beveik kiek
vienas lietuvis žino, kad LI
TUANUS žurnalas atlieka 
nepaprastai didelį propa
gandinį darbą apšviesdamas 
kitataučius apie Lietuvą, 
jos kultūrą, istoriją ir da
bartinę padėtį. LITUANUS 
žurnalas yra siuntinėjamas 
nemokamai Amerikos sena
toriams, kongresmanams ir 
universitetams bei bibliote- 
komsLITUANUS nukeliau
ja ir į kitus kraštus — Af-

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

atstovę
PAULINA

MOZURAITIS-BENNETT 
Hl 2 4450

642 Meadow Lane Dr. 
Cleveland 24

GERI NAMAI
Trijų miegamųjų namas, 

du garažai, didelė virtuvė ir 
labai didelis sklypas, šva
rus.

*
Du namai po dvi šeimas, 

vienas 5-5 su dviem gara
žais, antras 6-6 irgi turi ga
ražus.

❖

Gerame rajone plytinis 4 
šeimų, neaukšta kaina — 
tik $22,000.

Prie pat Naujos bažny
čios plytinis, 16 metų senu
mo, dvi vonios, įrengtas 
skiepas, garažai. Kiemas su 
gražiu sodu.

*
G e r i a u s iame stovyje 

”ranch tipe”, viskas ant 
vieno aukšto, 4 miegamieji, 
valgomas, dvi vonios, dide
lis sklypas, garažai.

Turime du sklypus, gali
ma statyti ant kiekvieno po 
dvigubą namą.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti, ar 
sustoti
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

Antanas Gailiušis — MU 
1-7014, Jonas Sabaliauskas, 
Kazys žiedonis — KEnmore 

1-2089.
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 St. IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

VISI CLEVELANDO LIETUVIAI Į
RUOŠIAMAS
LB ABIEJŲ
APYLINKIŲ

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ

BUS LINKSMA 
GRAŽU IR 
MALONU

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms —r vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 -1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės —’ 431-6339 Cleveland 3, Ohio

riką, Aziją, Pietų Ameriką, 
Europą.

Todėl kiekvienas lietuvis 
jaučia, kad LITUANUS pri
klauso visai lietuvių visuo
menei, ne tik studentams. 
Retas atsiranda, kuris ne
remtų LITUANUS žurnalo. 
Be visuomenės pagalbos LI- 
tuanus negali išsilaikyti. 
Kiekvienais metais lietuvių 
visuomenė gražiai pasirodė 
p a r e m dama LITUANUS 
žurnalą ir dėka šios para
mos LITUANUS dar vis te- 
belanko kitataučius.

Šiais metais Clevelande 
sausio mėnuo oficialiai skel
biamas LITUANUS REMTI 
MĖNUO. Clevelande LITU
ANUS remti vajui vadovau
ja D. čyvaite ir P. Mašio
tas. Kiekvienas Clevelando 
lietuvis bus aplankytas stu
dentų, kurie neabejoja jūsų 
duosnumu. Jie tikri, kad 
kiekvienas lietuvis duosniai 
parems šį vertingą ir kilnų 
studentų darbą.

Tad, broli lietuvi, dabar 
atidėk LITUANUS žurna
lui gražią suma ir prisidėk 
prie LITUANUS.

Clevelando LITUANUS 
Remti Komitetas

* NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
ruošiamas abiejų LB apylinkių 
jau arti. Prašome neatidėlioti 
įsigyti kvietimus. Palikime pri
vačius N.M. sutikimus. Dalyvau
kime bendroje lietuvių šeimoje 
ir lietuviškoje nuotaikoje. Sutiki
me N. Metus bendrai.

Jeigu kas galvoja dėl salės ne
pakankamų patogumų bei išvaiz
dos, tegu pagalvoja, kad ji yra 
sava, kad ji jau 50 metų tarnau
ja įvairiausiems lietuviškiems 
reikalams, kad savoje pastogėje 
yra maloniausia, laisviausia ir 
patogiausia.

Apylinkių valdybos yra numa- 
čiusios dalyvius maloniai nuteik
ti ir paruošti puikias vaišes. Gros 
geras orkestras. Numatoma 
trumpa programa ir užbaiga 3 v. 
r. Kvietimus prašome užsakyti 
pas M. Aukštuolį telef. IV1-9928, 
A. Karsoką 72-5117 ir valdybų 
narius. Kvietimų užsakymas už
daromas gruodžio 30 d. 5 v.v. 

EGLE - ŽALČIŲ KARALIENĖ
Šv. Kazimiero Lituanistinė 

Mokykla, Kalėdų eglutės proga, 
ėmėsi didelio darbo: žada išves
ti į sceną užburtąjį karalaitį Žil
viną (žaltį) ir jo pasirinktąją 
mergelę -- Eglę. Tai graži lie
tuvių pasaka, kurią daugumas pa
seka savo mažiesiems.

Pasakoje iškyla banguojanti jū
ra, kalbama apie užburtąją ginta
ro pilį ir nubaustąją Drebulėlę... 
Juk tai miela ir suaugusiam pa
gyventi valandėlę pasakų šaly! 
Taigi, tebūnie ta diena mūsų vi
sų šeimos šventė. Juk tiek ma
ža turime jaunimui skirtų vaidi
nimų, tat nepraleiskime šio.

Eglutė rengiama 1963 m. sau
sio mėn 6 d. (sekmadienį) 3 vai. 
p.p., Naujos Parapijos salėje. Jei
gu kas atsilankęs norėtų savo vai
kučiams įteikti dovanėlių per Ka
lėdų Senelį, tai susižinokite iš 
rengėjų iki š.m. gruodžio 31 d.

Prašome skambinti S. La- 
niausko telef. Nr. 486-2152.

Sportininku vakaras
Sausio 5 d., šeštadienį, 8 

vai. vakare Clevelando Lie
tuvių Sporto Klubo žaibas 
moterų tinklinio komanda 
Čiurlionio namuose, 10908 
Magnolia Drive, rengia va- 
karą-šokius.

šokių metu bus ištrauk
tas vieno laimingo koman
dos rėmėjo numeris, kuris 
laimės $100 vertės ”Gift 
Certificate”.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti. Įėjimas — vy
resniesiems $1.00, jaunimui 
— 50 centų.

• Lithuanian Village ak
cijas perkant, jūs neauko- 
jate, o investuojate savo su
taupąs į pelningą verslą. 
Visi lietuviai privalėtų pri
sidėti prie lietuvių įmonės 
ugdymo ir plėtimo. Tat — 
pirkime visi Lithuanian Vil
lage akcijas.

• Vysk. Valančiaus Litu
anistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė rengiama gruodžio

30 d., 3 vai. po pietų šv. Jur
gio parapijos salėje. Tėvai 
prašomi dovanėles vaiku
čiams atnešti kartu. Pro
gramą išpildys mokyklos 
mokiniai. Tėvų komitetas 
kviečia visuomenę atsilan
kyti.

I
OPEN EVERY SATURDAY UNTIl 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

i

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, V/2 gara
žo.

RE 1-9470

Parduodamas
šešių kambarių, vienos 

šeimos namas, naujai deko
ruotas.

Penkios minutės iki nau
jos parapijos mokyki >s bei 
bažnyčios, prie E. 185th St.

Parduoda savininkė, dėl 
kainos tartis tel. IV 1-7142.

►
 HOME AND J

REMODEUNO LOAN3

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1'1763

936 East 185 St.
KE 1'7770

DOWNTOWN — HEIGHTS — PARMATOWN — SOUTHGATE

DOWNTOWN STORE HOURS — FRIDĄ Y 9:30 A. M. TO 5:45 P. M. 
BRANCHES — FIDAY & SATURDAY 9:30 A. M. TO 9:30 P. M.

* MAY (4) BASEMENT
EAGLE STAMPS ARE ADDED SAVINGS

Pusmetinis išpardavimas!

ENNA JETTICKS”
pirmaują madingumu ir patogumu

Nebegaminami stiliai 
anksčiau 10.99 iki 12.99

Tai pusmetinis išpardavimas, kurio laukėte! Tie garsūs 
Enna Jetticks dabar parduodami tokiomis žemomis, žemo
mis kainomis, kad būtų gudru nusipirkti keletą porų. Ne 
visų dydžių ir stilių. Nelauk ... ateik šiandien!
TURIM REGULIARIŲ ENNA JETTICKS 9.99 IKI 12.99

Pokalėdinis

Vyriški

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką duo
ną ir kitus skanumynus, taip pat tortus vestuvėms 
ir kitoms progoms.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

Cleveland, Ohio
6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 

antroji mūsų krautuvė yra
1404 East 66 Street Tel. EN 1-4551

ir trečioji krautuvė
798 East 185 Street Tel. 531-9328

(Naujosios parapijos rajone).
Čia jūs galite įsigyti ne tik mūsų kepyk

los įvairiausių gaminių, bet ir visų rūšių maisto 
produktų.

Gaila, užsakymai paštu ir telefonu nepriimami
BASEMENT ENNA JETTICKS DEPARTMENT . . . THE MAY COMPANY, 

VISOS 4 KRauiuVEš, ĮSKAITANT SOOlHGATE

COMPANY,BASEMENT MEN’S FURNISHING DEPARTMENT... THE MAY
VISOS 4 KRAUTUVĖS, ĮSKAITANT SOUTHGATE

išpardavimas! Specialus užpirkimas!z/|

garsios firmos megztiniai
Jei tobuli 4.99 iki 6.99

Platus pasirinkimas 100G vilnonių, vilnos mišinio ir 
sintetinių siūlų. Grupės daugumą sudaro megztiniai 
uždaromis apikaklėmis, bet yra šiek tiek ir atvirų. 
Daug spalvų, visų dydžių: Small, Medium, Large ir 
X-Large.

Vyrų sportiniai ir išeiginiai 
marškiniai Jei tobu113,95 lki 5,95
Išeigini ų grupėje: pasirinkimas me
džiagų, apikaklių ir rankogalių stilių; 
balti, spalvoti, dryžuoti, 14-17. Spor
tinių grupėje pasirinkimas apikaklių 
ir pasiuvimo stilių; vienos spalvos, 
gi ir dryžuoti; S-M-L. x

Vyriškos medvilnes sportines 
ir išeigines kojines 

16CJei tobulos 49c-69c. įvairių spalvii 
ir marginių. Elastinga blauzdinė 
10-13.
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LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS

KAS IR KUR?
• Svetimšaliu registraci

ja. Neturintieji JAV pilie
tybės privalo pranešti savo 
adresus, užpildant specia
lias korteles. JAV Imigraci
jos ir Natūralizacijos įstai
ga praneša, kad sausio mė
nuo skiriamas tai registra
cijai. Registracijai kortelės 
gaunamos pašto įstaigose. 
Jas užpildžius, negalima jų 
išsiųsti paštu, bet reikia as
meniškai grąžinti pašto 
įstaigon.

Neužsiregistravę bus bau
džiami.

ELENA BALEIŠYTE -BALEI- 
SIS, buvusi Queen ElizabethHos- 
pital Toronte vyresniosios gai
lestingosios (Charge Nurse) se
sers pareigose yra pakelta tos pat 
ligoninės Supervisor pareigoms. 
Šis paaukštinimas yra suteiktas 

Marė'Mažonienė, 76 metų amžiaus, gruodžio 4 d. iš Kauno atskri
do į New Yorką. Po 22 metų nesimatymo, aerodrome ji buvo sutikta 
dukters Enės ir kitų artimųjų. Viešnia gyvens pas savo jauniausią 
dukterį Marytę, Milwaukee, Wisc. Trečia jos dukra Aldona su šei
ma gyvena Romoj. Marė Mažonienė yra motina velionio Jono Ma-

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 
po ilgos ir sunkios ligos, aprūpintas šv. Sakra
mentais, sulaukęs 77 metų amžiaus, 1962 m. gruo
džio 26 d., 7:30 vai. ryto mirė

a. a. ANTANAS STEIKŪNAS,

gimęs Lietuvoje, išgyvenęs Amerikoje 13 metų. 
Kūnas pašarvotas Prusieckio koplyčioje, 3831 
Main Street, East Chicago, Ind.

Laidotuvės įvyksta š. m. gruodžio 29 d.,-8:30 
vai. ryto; po gedulingų pamaldų už velionio sielą 
šv. Pranciškaus parapijos bažnyčioje bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: našlė Elena Steikūnienė, sūnus 
Jonas, dukterys Elena Pocienė, 
Sofija Steikūnienė ir šeimos.

organizaciniams reikalams - -Ge
diminas Kazėnas; sekretorius -- 
Jonas Kaunas ir iždo tvarkytojas 
-- D. Kurauskienė.

Apyl. valdyba savo pirmame po- 
žonio, tarnavusio JAV tarnyboj, priklausiusio Korporacijai Neo-Lithu- sėdyje, pirm. V. Binkiui pasiūlius 
ania.

už sąžiningą ir sumanų darbą ei
nant vyresniosios gail. sesers 
pareigas.

Gail. sesuo Elena yra gimusi 
Kanadoje, čia mokslus ėjusi ir 
tarpe kitataučių dirbusi, tačiau 
su puikiu lietuvišku uteniškiškiu 
akcentu kalba lietuviškai ir yra 
susipratusi lietuvaitė.

Rašančiam šias eilutes parūpo 
sužinoti iš kur Čia gimusi, sve
timųjų jūroje augusi ir mokslus 
ėjusi, taip gražiai kalba lietuvis 
kai.

-- Matot, -- sako ji -- su tė
veliais, kurie yra nepalaužiamai 
lietuviško nusistatymo, namuose 
visada kalbame lietuviškai. Ne
vengiu savo tėvų ir savo gimto
sios kalbos ir su kitais lietu
viais susitikus. Tik kiek sunkiau 
esą, lietuviškoje rašyboje, nes 
mažai teteko jos teoretiškai mo
kytis. Lietuvių kalbos vartojimas 
namuose, esą jai, nei kiek nepa
kenkė mokykloje besimokant ang
lų kalbos akcentui, kaip kas iš 
tėvų bando argumentuoti.

Tąja proga tenka pažymėti, kad 
jos tėveliai Ona ir Jurgis Balei- 
šiai tvirtai yra įsikūrę tabako 
ūkyje, nors 1929 m. atvykę iš 
Lietuvos į Kanadą, kaip ir dau
gelis lietuvių, sunkiai pergyveno 
čia visą dešimtmetį užtrukusią 
ūkinę depresiją.

(bs)

LIETUVOS PASIUNTI
NYBĖS VVASHINGTONE 

ŽINIOS
Kalėdų švenčių ir Naujų

jų Metų proga, Lietuvos At
stovas ir Ponia O. Kajeckie- 
nė gavo sveikinimus iš JAV 
Prezidento ir Ponios Ken
nedy, iš Valstybės Sekreto
riaus ir Ponios Dean Rusk 
bei iš kitų aukštųjų Valsty
bės Departamento pareigū
nų.

Taip pat juos sveikino ki-

Sekmadienį, gruodžio 30 dieną, 3 vai. po piet, Roberts School sa
lėje, kampas Broadway ir Windsor, Cambridge, Mass., Nekalto Pra- ATVADAVIMO SUKAKTĮ 
sidėjimo Lietuvių Parapija Cambridge rengia dviejų smuikų ir for
tepijono kamerinį koncertą. Smuikais gros Izidorius Vasyliūnas ir 
kun. Vincas Valkavičius, fortepijonu palydės Vytenis Vasyliūnas. 
Programą sudarys originalūs dviems smuikams kūriniai. Bus iš
pildyta Giovanni Giaccomo Gastoldi -- Muzika dviems balsams, 
Thomas Morley -- Medžioklė, Orlando di Lasso -- Fantazija, Joan 
Maria Tasso -- Dvibalsis, Johann Pachelbel -- Trio suita c moli, 
Jean Marie Leclair -- Trio sonata F dur ir Joseph Haydn -- Sonata 
h moli opus 8 Nr. 3. Bilietų kaina 1 doleris, moksleiviai įleidžiami 
nemokamai. Susidomėjimas koncertu labai didelis. Bostono ir jo apy
linkių lietuviai kviečiami nepraleisti retos progos pasiklausyti ka
merinio koncerto.

tų valstybių Diplomatinių paskyrė 25 dol. auką žurnalui Li- 
Misijų Washingtone šefai, 
A p a š t ališkasis Delegatas 
JAV ir kiti Aukštieji Baž
nyčios Hierarchai.

*
Lietuvos Atstovas ir Po

nia O. Kajeckienė, Senato
riaus Carlson kvietimu, 
gruodžio 29 d., dalyvaus 
pietuose Statler viešbutyje.*

Sausio mėn. pradžioje Po
nas J. Kajeckas dalyvaus 
JAV Civilinių Teisių Komi
sijos kvietimu Attorney 
General atidaromoj Eman
cipacijos Proklamacijos pa
rodoj.

*
JAV Prezidento Kabineto 

narių kvietimu sausio 7 d. 
Ponai Rajeckai dalyvaus 
Ponios Kennedy globojamoj 
Jos Karališkos Didenybės 
Šekspyro trupės Amerikos 
premjeroj ”The Hollow 
Crown”, statomoj Valstybės 
Departamento auditorijoje.

ALB GAGE PARKO
APYLINKĖS VEIKLA

Gruodžio 16 d. ALB Gage Par
ko (Chicagos) apylinkės prieš sa
vaitę išrinktoji apylinkės valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Viktoras Binkis; I vicepirm. kul
tūros, spaudos ir švietimo reika- 
lams -- St. Gečas; II vicepirm.

tuanus paremti. Toliau valdyba 
svarstė apylinkės veiklos suak
tyvinimo reikalus. Nutarta 1963 
m. pradžioje, sukviesti didesnio 
pobūdžio apylinkės narių su sve
čiais susirinkimą. Susirinkimas 
bus su paskaita ir atitinkama pro 
grama.

Sekantis apyl. valdybos posėdis 
numatytas 1963 m. sausio 6 d.

Prieš savaitę įvyko šios apy
linkės metinis narių susirinki
mas Jaunimo Centre. Dalyvavo 
gausesnis veikliųjų apylinkės na
rių skaičius. Plačiai buvo disku
tuoti ir aptarti apylinkės veiklos 
reikalai. Buvo siūlyta apylinkei 
daugiau domėtis kultūrine veikla. 
Taip pat buvo nurodyta, kad, ap
skirtai, L.B. neturi išleisti iš 
akių Lietuvos laisvinimo reikalų 
ir nepalikti jų vienai ALT malo
nei.

Platesnio pobūdžio pranešimą 
padarė naujai įsteigtos lituanis
tinės mokyklos vedėjas Kavaliū
nas. Jis nurodė mokyklos steigi
mo eigą ir turėtus sunkumus, ku
rie įveikti padedant mokinių tė
vams, mokytojams ir Gage Parko
L.B. apylinkės vadovybei. Mo
kyklą lanko apie 100mokinių. Pa
vadinimas -- Dariaus - Girėno 
Lituanistinė Mokykla.

Apylinkės susirinkime dalyva
vo ir pranešimą padarė ALB Chi
cagos Apyg. Valdybos pirm. Vėb
ra. Jis pažymėjo, kad ši apylin
kė, kaip gausi intelektualais na
riais, galėtų parodyti gyvesnę 
veiklą ir būti pirmaujanti tarp ki-
tų apylinkių apygardos ribose. 
Suminėjo ir pastangas, kurių reik
tų imtis apylinkės veiklos pagy
vinimui.

Naujienos Nr. 295 š.m. gruo
džio 15 d. aprašė šio susirinki-

ŠKAUTŲ VAKARAS

Los Angeles lietuvių skautų or- 
ganizacija Tautinei Stovyklai lėšų 
sukelti, ruošia didelį ir šaunų 
skautų balių, kuris įvyks 4315 
Melrose Avė. (Ukrainiečių salė
je) sausio 19 d. 8vai. vakaro. Ba
liaus programą išpildys jaunieji 
solistai B. Dabšienė ir R. Dab- 
šys.

Baliaus metu balsavimu bus iš
rinkta skautų vakaro karalienė. 
Taip pat bus premijuotas vienas 
šokis, kurio laimėtojai gaus dide
lę bonką šampano. Skautų mamy
tės paruoš puikią vakarienę, o tė
veliai rūpinsis ištroškusiais.

Kiekvienam, kuriam rūpi jau
nimo išlaikymas lietuvių tautai, 
šis balius yra geriausia proga įro
dyti, kad mes vyresnieji ne vien 
tik žodžiais ir kritika švaisto- 
mės, bet iš širdies gelmių trokš
tam padėti jaunimui išsilaikyti lie
tuviškoj dvasioj. Savo atsilanky
mu paremsime skautus ir jų kil
nius darbus, ne vien tik materi
aliai, bet ir moraliai.

(vi)

MINĖS KLAIPĖDOS

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Los Angeles skyrius, 
pasitaręs su kitomis organizaci
jomis, rengia Klaipėdos krašto 
atvadavimo 40 metų sukakties 
minėjimą, kuris įvyks sausio 13 
d., sekmadienį, 1 vai. p.p.-šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas Dr. J. Jurkūnas. Meninėje 
dalyje dalyvauja muzikai: V. Dap- 
šys, P. Armonas ir R. Apeikytė. 
Be to, Los Angeles Dramos Mė
gėjų Sambūrio aktoriai: A. ir O.

mo eigą. Pažymėjo, kad "Bend
rai kalbėjusieji pasisakė prieš 
Vėbrą", -- visai neatitinka tie
sai. Dėl Vėbros pranešimo ar 
kalbos nebuvo jokių diskusijų ir 
niekas neturėjo ką prieš pasisa
kyti. Todėl anas Naujienų prasi
manymas paneigiamas, kiek jis 
liečia Vėbrą.

Los Angeles Lietuvių Vienybės Sąjūdžio Valdyba. Iš kairės: Vyt. 
Anieliauskas -- vicepirmininkas, J. Andrius -- pirmininkas ir Vyt. 
Čėsna -- sekretorius. L. Briedžio nuotrauka

ZT-----------------------------------
Korp! NEO-LITHUANIA Vyriausioji 

Valdyba sveikina visų padalinių pirminin
kus ir valdybas, visus Korp. filisterius, me
cenatus, visus senjorus-es, junjorus-es ir vi
są gyvąją lietuvišką studentiją su Naujais 
1963 Metais ir linki, kad jie būtų sėkmingi 
ir laimingi.

Ta pačia proga, labai nuoširdžiai svei
kina ir linki sveikatos, laimės bei entuziaz
mo Tautinio Akademinio Sambūrio Pirmi
ninkams, valdyboms bei visiems nariams, 
Dirvos Redakcijai ir Štabui, visiems Korp. 
rėmėjams bei gerbėjams ir visiems bet kuo 
prisidėjusiems prie Korp! bujojimo.

Vivat! Crescat! Floreat! Korp! Neo- 
Lithuania !

Vaclovas Mažeika. Stasys švedas, 
Stasys Virpša, Sofija Adomaitiene 

ir Mečys Šimkus.

Mironai, V. ir E. Dovydaičiai, J. 
Peterienė, D. Mackialienė ir V. 
Gilys paskaitys koncertinėj e for
moje ištrauką iš Vydūno dramos 
"Ne sau žmonės". Tai pirmas 
Sambūrio pasirodymas statinėje 
formoje Los Angeles scenoje, 
nors apie tai jau buvo galvota 
ir anksčiau besiruošiant statyti 
veikalą "Čiurlionis".

Prieš minėjimą, o taip pat ir 
po minėjimo salės svetainėje 
bus galima numalšint alkį ir troš
kulį.

Skyriaus valdyba, vadovaujama 
Algirdo Glažės, kviečia visus Los 
Angeles ir apylinkių lietuvius da
lyvauti šiame minėjime.

SLA POBŪVIS

1963 m. sausio mėn. 20 d. SLA 
75 kuopa Los Angeles kolonijoj 
rengia savo metinį pobūvį, kurio 
meninėje programoje dalyvauja 
Los Angeles Dramos Mėgėjų Sam
būris. Bus suvaidinta A. Rūko 
komedija "Kojinės". Vaidina Sam
būrio aktoriai: O. Mironienė, D. 
Mackialienė, J. Raibys, ir J. 
Andrius. Tai linksma satyrinė 
komedija, kurią režisuoja^ D. 
Mackialienė. Dekoracijos A. Za- 
liūno.

(vg)

NAUJA VALDYBA

Gruodžio 15 d. Machinist Hali, 
įvyko Long Beach Lietuvių Klu
bo narių metinis susirinkimas. Iš 
rinkta nauja valdyba: pirm. V.W. 
Bakūnas, vicepirm. A. Wallace, 
sekr. D. Mekišius, ižd. B. Mor- 
kis. Į revizijos komisiją: H. Bal- 
savich, J. Jankus ir P. Tako.

Susirinkime dalyvavo svečiai 
Pranas ir Katryna Sabaliauskai 
nesenai atvykę iš Lietuvos ir ap
sigyvenę Long Beach pas savo 
dukrą, kuri rūpinosi jų atvyki
mu. Jie papasakojo, kaip atvyko 
ir nušvietė Lietuvos kolchozų 
gyvenimą. Kadangi Sakalauskai 
yra virš 70 m. amž.;užsidirbti 
pragyvenimui negali, iš narių 
tarpo buvo pasiūlytas sumanymas 
juos sušelpti iš Klubo kasos pini
gų. Buvo priimtas K. Liaudansko 
pasiūlymas duoti 50dol. vienkar
tinę Klubo dovaną.

D. Mekišius

■S' ■ - -<

■

Australijoje Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugijos narės 
Karpavičienė, Žygienė ir Osinienė su talkininkais Sydnėjuje tvarko 
mirusių A. Bobulio ir J. Stebulio kapus, nepalikusių giminių ir pa
laidotų 1961 m. šios draugijos rūpesčiu.

E. Karpavičiaus nuotrauka

“Kad būčiau turėjęs
magnetofoną..." Už labai nebrangią kainą jūs galit gauti magne
tofoną (tapė recorder) Gradinsko televizijų, radijų ir stereo 
krautuvėj, 2512 W. 47th Str., Chicago, III., FR 6-1998.
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