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Tiesa apie Pietų Vietnamu
Iš ATSKIRŲ, DAŽNAI VIENAS KITAM PRIEŠ
TARAUJANČIŲ, PRANEŠIMŲ AIŠKĖJA, KAD 
MAŽESNI JAV PAREIGŪNAI Iš TIKRO BANDĖ 
NUVERSTI PREZIDENTO DIEM REŽIMĄ, TA
ČIAU BLOGAI ĮVERTINO JO SAUGUMO SIS
TEMOS PAJĖGUMĄ. — JAV UŽSIENIO POLI
TIKOS TRAGEDIJA: KOMUNISTAI KAIP TITO 
IR GOMULKA GAUNA PARAMĄ BE SĄLYGŲ, 
TUO TARPU KOVOJĄ SU KOMUNISTAIS TURI 
ĮRODYTI SAVO TOBULYBĘ AMERIKOS KAI

RIESIEMS!

------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ------------

"Šitie gangsteriai iš JAV sau
gumo (ČIA) yra paprasti kvailiai" 
-- skundėsi šių metų rugsėjo 2d. 
Pietų Vietnamo prezidento Diem 
brolio Nhu žmona hamburgiškio 
Der Spiegei redaktoriui Siegfried 
Kogelfranz -- "Jie nori mane ir 
mano vyrą pašalinti. Tačiau jie 
jau Kuboje įrodė, kad nieko nega
li."

Taip sakydama ji paėmė "Ti- 
mes of VietNam" 1 ir 6 psl. ko
rektūrines nuospaudas ir savo 
ranka pataisė straipsnio, kurio 
antraštė skambėjo ’CIA finansuo
ja planuojamą perversmą’, vietą, 
teigiančią, kad ČIA kartu su ko
munistais ir budistais daro sun
kumus vyriausybei (to troublego- 
vernment). Ponios Nhu korektū
ra tą vietą sustiprino --pagalją, 
toji keista Amerikos saugumie
čių, komunistų ir budistų koalici
ja vyriausybę nori nuversti (to 
topple).

Laikraštį Times of Viet Nam 
leidžia lenkų kilmės amerikietė 
Mrs. Ann Gregory. Jau jo motto: 
'tautos pažangos kronika* - - rodo 
jį esantį vyriausybės propagan
dos organu. Už tat toks tvirtini
mas jame sukėlė nemažą sensa
ciją. Pagal ta straipsnį sukili
mas turėjęs įvykti rugpiūčio 28 d. 
11 vai. ir jį planavo ČIA agentai, 
dirbą JAV ambasados politinia
me skyriuje talkoje su kai kuriais 

Šiandien ir rytoj
KONFLIKTAS tarp Maskvos ir Pekino, kuris iš pradžių at

rodė tik ideologiniu, greit virto aštria nacionalistine kova.
Abu priešininkai kasdien atidengia naujas sensacingas in

formacijas. Vakariečiai kartais nesusiorientuoja paskutinių įvy
kių komentaruose, nes komunistiniai šūkiai vis tebekalba apie 
rytų bloko vienybę. Bet už tos "vienybės" slepiasi nacionalisti
niai interesai.

Kinijoje nacionalizmas statomas pirmoje vietoje. Su Mask
vos pagalba Pekinas norėjo tapti ne tik didele galybe, bet pasau
line galybe. Ir kad to atsiekus, Mao ir jo šalininkai buvo pasiruo
šę leisti Maskvai ribotą laiką vadovauti komunizmui. Bet tapti 
šiandien pasauline galybe nebeužtenka žmonių masės, reikia tu
rėti atominių ginklų arsenalą, kurio Kinija neturi. Maskva Ki
niją laiko paprastu satelitu, turintį kiek didesnį plotą ir daugiau 
gyventojų, bet visvien -- tai paprastas satelitas.

Pekinas kentė įžeidinėjimus sukandęs dantis ir laukė valan
dos, kada galėtų su Maskva kalbėtis kaip lygus su lygiu. Pasku
tiniai atidengimai rodo, kad sovietai visą laiką nesiskaitė su ki
nais ir juos apgaudinėdavo. Dar 1957 metais jie pažadėjo kinams 
duoti rusiškos atominės bombos modelį, bet po dviejų metų at
sisakė vykdyti pažadą.

Pekinas dabar tvirtina, kad tarp Maskvos ir Washingtono 
esąs slaptas susitarimas eliminuoti Kiniją iš didžiųjų valstybių 
tarpo. Dar daugiau, sumažindami ekonominę pagalbą, sovietai 
nori sukliudyti Kinijai pasidaryti pramonine valstybe.

Sovietai bijo atominio karo, kad neprarastų visų savo už
grobimų, tuo tarpu kinai galvoja, kad ir po atominio karo jų 
liks užtenkamai daug kurti naujam pasauliui.

Tad galima laukti kinų-sovietų konflikto didesnio paaštrė
jimo. Kalbama jau, kad Maskva žada nutraukti karinį paktą, ku
rį 1950 metais pasirašė su Pekinu. Praktiškai tas paktas nebe- 
vaidino jokio vaidmens, kas buvo įrodyta kinų-indų kare, kai ki
nų pergalė sovietams pasirodė nepageidautina.

★

VILNIUJE į policijos būstinę atėjo moteris pranešti, kad 
dingo jos vyras.

-- Yra dvi galimybės, -- aiškina budintis. -- Arba jis už- 
sibaliavojo, arba susirado kokią merginą...

— Mano vyras negeria ir yra ištikimas, -- paaiškino mo
teris.

-- Tai gal jį pagavo spekuliuojant, arba pateko į kapitalis
tinių agentų rankas?

-- Ne, mano vyras tokiais dalykais neužsiima, jis protin
gas.

--Ar tikrai protingas?
-- Taip, jis labai protingas.
-- Tada tegali būti viena galimybė, jis pabėgo į vakarus!

(vg)

ūkinės misijos (USOM) pareigū
nais ir G-2 skyriaus bendradar
biais karinėje (MAAG) misijoje.

Savaime aišku, kad JAVamba
sada tuč tuojau tą straipsnį pava
dino "nonsense", o Valstybės De
partamentas teigė, kad jis išra
šytas iš Šnipų romano. Amerikos 
spaudoje pasirodė vedamieji, 
smerkiantieji Diem režimą, jo 
saugumo sistemą ir reikalaujan
tieji pašalinti bent madame Nhu 
vyrą iš atsakingų postų. Maža to, 
panašiai teigė ir oficialus ’Voice 
of America’ bei atskiri agentūrų 
pranešimai, skelbdami, kad to jau 
pareikalavęs naujas JAVamba
sadorius Cabot Lodge. Net chi
cagiškės Naujienos rugsėjo 11 d. 
rado reikalo pasipiktinti Diem 
režimo vedamuoju, užvardintu: 
JAV finansuojami smurtininkai.

Iš tikro, amerikiečių doleriais 
ir 14.000 karinių 'patarėjų* para
ma išlaikomas prezidento Diemo 
režimas gerokai nusibodo įvai
riems Vietnamo sluoksniams, 
kaip intelektualams, senosios bur
žuazijos ir bajorų klasėms, ku
rios neteko savo turėtos autono
mijos ir teisės daryti, ką nori. 
Šitie visi sluoksniai jau nuo seno 
darė spaudimą į su jais santy
kiaujančius amerikiečių pareigū
nus ir laikraštininkus reikalau
dami režimą pakeisti. Tačiau 
buvęs JAV ambasadorius Fre- 

derick Nolting buvo tvirtai įsi
tikinęs, kad pačių amerikiečių 
pastatytas Diemo režimas, nors 
ir nėra visai demokratiškas, o 
greičiau diktatūra, yra pats ge
riausias, kurį kada nors tas ne- 
laiminga's kraštas turėjo: Diemą 
ir jo gimines atstačius, kraštas 
atsidurtų tikram chaose. BetNol- 
tingas, kairiesiems 'intelektua
lams* spaudžiant vyriausybę, bu
vo gegužės mėn. paleistas atos
togų, iš kurių neturėjo grįžti į 
savo vietą. Į jo postą buvo pas
kirtas respublikonas H. Cabot 
Lodge, kuriam prezidentas J.F. 
Kennedy rinkiminės propagandos 
metu priekaištavo 'minkštumą 
komunistų atžvilgiu' ir Chruš
čiovo lydėjimą jo viešnagės JAV 
metu! Kodėl Lodge sutiko eiti į 
tokią nepatogią vietą, man ne vi
sai aišku.

Kiekvienu atvejuNoltingui pra
dėjus atostogas gegužės mėn., 
iki Lodges atvykimo rugpiūčio 
pabaigoje,pasidarė tam tikras lai
kotarpis be ’atsakomingos val
džios* , kurio metu mažesni pa
reigūnai, greičiausiai suWashing- 
tono palaiminimu, nutarė paban
dyti pakeisti Diemo režimą. Die
nias su savo įsakymu iškelti vals
tybines vėliavas, jei yra keliamos 
tikybinės, išprovokavo policijos 
susirėmimą su budistais, kurių 
metu buvo nušauti bene 9 asme
nys ir sukėlė milžinišką triukš
mą viso pasaulio spaudoje: kata
likas Diemas persekioja budis
tus! Reikia atsiminti, kad budiz
mas, apskritai imant, yra labai 
individualistinė religija, neturin
ti jokios centrinės organizacijos, 
panašios į katalikų, kuri galėtų 
kalbėti visų budistų vardu. Kaip 
atrodo iš vietoje ištyrusių padė
tį korespondentų pranešimų, jo
kio budistų religijos persekioji
mo iš tikro nebuvo.

Bet amerikiečių pareigūnai 
Saigone pasirodė esą blogai in
formuoti apie prezidento ir kartu 
su juo gyvenančios Nhu poros 
saugumo sistemą. Vos tik jie pra
dėjo zonduoti dirvą kariuomenės 
perversmui, apie tai tuojau suži
nojo prezidentūra. Nhu ir vidaus 
reikalų ministeris filosofas Bui 
van Loung surašė aplinkraštį, ku
rį išsiuntinėjo 7.000 svarbiausių 
Pietų Vietnamo pareigūnų. Tame 
aplinkraštyje buvo teigiama, kad 
vyriausybė turinti žinių, kad kai 
kurie amerikiečių pareigūnai 
bandys papirkti aplinkraščio ga
vėją. Jis prašomas nevengti kon
takto su amerikiečiais, tačiau 
apie kiekvieną pasikalbėjimą tuo
jau pranešti, o gautus dolerius 
galįs sau pasilikti. Daugumas ap
linkraščio gavėjų ne tik pranešė 
apie savo 'kontaktusbet dar pri
dėjo ir gautus pinigus. Iš to buvo 
apskaičiuota, kad ČIA tam reika
lui išleido apie 24 milijonus dole
rių! Tokiu būdu Diem vyriausybė 
gavo ne tik savo mėnesini atlygi
nimą 250,000 dolerių savo spe
cialiom jėgom (Special Forces), 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba rugsėjo 11 d. buvo susirinkusi dr. F. Kauno įstaigoje, Cicero, 
aptarti bėgamuosius reikalus. Nuotraukoje LF valdyba (iš kairės): valdybos narys Stasys Rauckinas, 
iždininkas dr. Vladas Šimaitis, pirmininkas Teodoras Blinstrubas, vicepirmininkas Antanas Šanta- 
ras. Nuotraukoje trūksta sekretoriaus Jono Vaičiūno. V.A. Račkausko nuotrauka

KARALIUS MINDAUGAS IR TAUTOS ŠVENTĖ
Lietuvos konsulo A. Simučio Bostone pasakytos kalbos santrauka

Šiais metais sueina lygiai 700 
metų nuo pirmojo Lietuvos kara
liaus Mindaugo mirties ir 533 
metai kai rugsėjo 8 d,, Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Vytautas 
turėjo būti vainikuotas Lietuvos 
karaliumi. Mindaugo karūnaciją, 
įvykusią 1253 metais, nuo turėju
sios įvykti Vytauto karūnacijos 
skiria 177 metų laikotarpis.

Mindaugo minėjimas kartu yra 
ir Lietuvos valstybės pradžios 
minėjimas. Nėra aiškių duome
nų, kad iki Mindaugo lietuvių 
gentys būtų sudariusios vieną 
valstybę, bet Lietuva rusų kroni
kose minima jau 1040 metais ry
šium su Jaroslavo žygiu prieš ją. 
Tad Mindaugas yra pirmasis ži
nomas valdovas, kuris lietuvių 
gentis suvienijo į vieną valstybę 
ir tuo padėjo pagrindus Lietuvai 
išaugti į vieną iš didžiausių ir 
tvirčiausių vidurinių amžių vals
tybių Rytų Europoje. Kaip iš is
torijos žinome, Mindaugas buvo 
apkrikštytas su savo šeima ir 
dvariškiais 1251 metais, o 1253 
metais su žmona Morta buvo vai
nikuotas Lietuvos karaliumi.

Mindaugo politikoje krinta į 
akis vienas būdingas reiškinys. 
Nors jis turėjo artimų ryšių su 
gudų ir rusų kraštais, nes į jo 
valstybės ribas įėjo ir rusiškų 
žemių, jis krikščionybę priėmė 
ne iš rytų, bet iš vakarų. Rusai 
oficialiai buvo apkrikštyti devin
tojo šimtmečio pabaigoje, o jau 
dešimtame šimtmetyje didelė da
lis rusų buvo krikščionys. Iš ry
tų einančios įtakos pasėkoje net 
vyriausias Mindaugo sūnus Vaiš
vilkas buvo pasidaręs stačiatikiu 
ir įstojęs į vienuolyną, tad ir Min
daugui būtų buvę natūraliau tapti 
stačiatikiu. Bet tapdamas katali
ku ir priimdamas karaliaus vai
niką iš Romos popiežiaus Ino
cento IV-jo, jis nukreipia lietuvių 
tautos veidą į vakarus. Tas ne
reiškia, kad jis būtų buvęs palan
kus kryžiuočiams, nors ir buvo 
priverstas jiems žemaičius užra
šyti. Jis griežtai kovojo prieš 
kryžiuočius ne tik gindamas sa
vo žemes, bet ir remdamas su

Mao: Ji greit nukris į mano glėbį...!

kilusius prūsus. Jo laikais pa
statytoji kryžiuočių pilis Mem- 
melburg ir liko Lietuvos pasieny
je per visus amžius, nežiūrint, 
kad kryžiuočiai jos pagalba pla
navo užvaldyti žemaičius ir su- 
susiekti žeme su Livonijos ordi
nu.

Kaip istorikai tvirtina, Min
daugas mirė ne savo mirtimi, 
bet buvo kunigaikščio Treniotos 
ir Daumanto 1263 metais nužudy
tas , kartu su sūnumis Rukliu ir 
Rupeikiu. Treniota ir jo bendri
ninkai buvo griežto nusistatymo 
pagonys, tad paėmęs valdžią į 
savo rankas , jis žiauriai elgėsi 
su krikščionybę priėmusiais 
Mindaugo giminaičiais ir bend
radarbiais. Prieš Mindaugą pa- 
vykusios konspiracijos pasėkoje

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* PRANCŪZIJOS PREZIDEN

TAS de Gaulle ne tik kalbėjo, bet 
jau išvystė diplomatinę akciją 
Vietnamui sujungti ir "neutrali
zuoti". Prancūzijos ambasado
riai veikia ta kryptimi ir "ne
įsipareigoję" vyriausybės, kaip 
Alžiras, Guinea, Indonezija ir 
Nigerija skatinamos tą klausimą 
iškelti JTO sesijoje.

* SOVIETŲ SĄJUNGOS karių 
instrukcijose "Pažink savo prie
šą", prie "imperialistų ir kapi
talistų" sąvokos prijungta dar 
viena kategorija: "nedraugingi 
komunistai".. Nėra abejonės, jog 
tai -- kiniečiai.

* DIPLOMATINIAI SLUOKS
NIAI spėja, kad iš Kennedžio ir 
Gromyko pasitarimų nesą ko lauk
ti didesnių posūkių šaltojo karo 
politikoje. Nelauktai didelė ir 
stipri opozicija branduolinių 
ginklų bandymų draudimo sutar
čiai verčia Kennedy neskubėti. 
Chruščiovas šiuo metu esąs už
imtas Kinijos problema, o be to, 
kiekvienas Washingtono ir Krem
liaus susitikimas sukrečia Vak. 
Vokietiją.

Lietuva vėl iškrito iš krikščio
niškųjų valstybių tarpo, nes po 
jo valdžiusieji Treniota, Švar- 
nas ir ypatingai Traidenis bei 
Vytenis buvo griežti pagonys. 
Nors su Mindaugo ir josūnųmir- 
timi buvo nukirsti ir karališko
sios dinastijos pagrindai, pati 
valstybė išliko tvirta. Tą patvir
tina jau ir tas faktas, kad praėjus 
35 metams nuo Mindaugo mirties, 
būtent, nuo 1298 iki 1313 metų 
Vytenis laikė Rygoje pagoniško
sios Lietuvos karių įgulą su Li
vonijos vyskupu sudarytosios są
jungos pasėkoje.

Nežiūrint to, kad su Mindaugo 
mirtimi buvo nudelstas lietuvių 
tautos krikštas 133-jiems me- 

(Nukelta į 3 psl.)

* CHRUŠČIOVAS nutarė vėl 
lankyti kolchozus ir ieškoti kal
tininkų, privertusių pirkti iš Ka
nados javų nevykusiam Sov. Są
jungos derliui papildyti.

Volgograde (buv. Stalingrade) 
jis apkaltino kolchozninkus iš- 
aikvojus bereikalingai didelius 
kiekius dirbtinų trąšų.

* PREZIDENTAS KENNEDY 
ragina JAV pramonę pakelti eks
portą, kad išlyginus užsienio pre
kybos balansą, rodantį 2 bil. dol. 
nuostolį. Ta proga prezidentas 
nurodė į JAV užsienio pagalbą, 
taip daugelio kritikuojamą, kaip 
praveriančią vartus didesniam 
eksportui.

JAV eksportas procentualiai 
siekia tik 4% gamybos, kai tuo 
tarpu Vak. Vokietija eksportuo
ja 16%, Italija 10%, Švedija 19%, 
Šveicarija 22%, o Olandija net 
35%.

Pastaruoju metu JAV ekspor
tas yra pakilęs: į Formozą -- 
14%, Columbiją 28%, o į Izraelį 
76%.

* JAV PREKYBOS SEKRETO
RIUS Luther H. Hodges pranešė 
spaudos atstovams, kad vyriau
sybė turėsianti peržiūrėti savo 
prekybos su komunistiniu bloku 
politiką.

Didelė dauguma JAV eksporte- 
rių ir gamintojų galvoja, kad 
griežti prekybos su komunistiniu 
bloku suvaržymai neužkerta kelio 
Sov. S-gai pirkti Vakaruose tai, 
ko ji nori. Tai parodė Kanados 
pavyzdys, parduodant Sov. Sąjun
gai grūdų už 500 mil. dol. Aiš
ku, prekyba ginklavimosi prie
monėmis liktų suvaržyta, tačiau 
kitų prekių suvaržymai, prekybi
ninkų nuomone, esą bereikalingi. 
Savaime aišku, kad atleidus pre
kybos varžtus, į JAV pasipiltų 
ir Sov. S-gos prekės.

* 10,000 INDONEZIJOS RIAU
ŠININKŲ sudegino D. Britanijos 
ambasados patalpas ir kitą tur
tą Jakartoje, protestuodami prieš 
naujos valstybės --Malaizijos — 
pripažinimą. Britai pagrasino 
nutrauksią diplomatinius santy
kius, jei nebus atstatyta tvarka ir 
apsaugotos anglų gyvybės.
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LIETUVIU PROTESTANTŲ JAUNIMO 
JUBILIEJINIS SUVAŽIAVIMAS

Nežiūrint didelių nuotolių — 
Chicagos, Toronto, Colensville, 
(III.), New Yorko, Hartforod, Wa- 
terbury, Bostono ir jo apylinkių 
rugp. 24-25 d. Cape Cod, Mass. 
suvažiavo virš 70 lietuviško prot. 
jaunimo. Suvažiavimas kūrėsi 
Pakščių jaukioje vasarvietėje 
Banga.

Rugp. 24 d. rytą po registra
cijos įvyko iškilmingas suvažiavi
mo atidarymas, po to sekė jauni
mui pritaikyta programa. Aktua
lių problemų paskaita, kaip kun. 
A. Jurėno — "Šiandieninė san
tuokos krizė ir jos priežastys" 
sukėlė gyvas ir įdomias disku
sijas. Po pietų V. Bendikas iš 
Chicagos davė išsamią apžval
gą - referatą "Martyno Mažvy-

Vietnamas
(Atkelta iš 1 psl.)

-- kažkas panašaus į Hitlerio SS 
ir Stalino NKVD .-- bet ir dar 
papildomų pinigų iš kyšių!

Jdomu, ka Diemo įpėdiniu ka
riuomenės sukilimo atveju, ČIA 
buvo numačiusi ponios Nhu tė
vą, ambasadorių Washingtone, 
kuris konflikto kulminaciniame 
punkte, kaip žinia, atsistatydino 
su savo patarėjais, kad tuo būdu 
padėjus savo žentą ir jo brolį 
nuversti. Sakoma tačiau, kad Vals
tybės D-tas valdžios priešakyje 
norėjęs matyti ne jį, bet kairįjį 
politiką Tran Van Hoan, gyve
nantį Paryžiuje. Tame pačiame 
Paryžiuje gyvenąs buvęs Viet 
Namo ministeris pirmininkas 
Tran Van Huu irgi panoro grįž
ti politikon ir užaliarmavo ... 
de Gaulle. Tojo ambasadorius 
Saigone Roger Lalouette rugpifl- 
čio pabaigoje tarpininkavo tarp 
Nhu ir atvykusio ambasadoriaus 
Lodge, kuriam padėjo suprasti, 
kad Diemas, nepaisant visų ame
rikiečių korespondentų praneši
mų, visdėlto tvirtai sėdi valdžio
je. Jo ramsčiai:

1. Respublikinis jaunimo sąjū
dis su dviem milijonais narių;

2. moterų sąjūdis su 1,2 mi
lijonais narių.

3. moterų milicija su 150.000 
ginkluotų moterų;

4. slapta Can-Lao partija, kaž
kas panašaus į ‘Geležinį Vilką', 
kurios 60.000 narių kontroliuoja 
praktiškai visą gyvenimą.

Be to, dar reguliari kariuo
menė, 'special forces’ ir polici
ja!

Beje, perversmo ruošime da
lyvavo dar ir švietimo ministe
ris, kuris sutiko pasitraukti už
sienin -- dėl to studentų ir gim
nazistų demonstracijos;

Šiandien būklė tokia, kad Diem 
vyriausybė yra pasipiktinusi 
amerikiečiais, jais yra nusivy
lusi ir opozicija, nepatenkinta 
savo 'patarėjais' ir kariuome
ne už priekaištus, kam ji nenu- 
vertusi Diemo. Kariai teigia, kad 
amerikiečiai su jais elgiasi iš 
aukšto, o patys iš savo heli
kopterių nušauna daugiau dramb
lių negu komunistinių partizanų! 
Žodžiu, Lodge padėtis yra nepa
vydėtina, o de Gaulle pasiūlymas 
pasitraukti visai iš Vietnamo, jei 
ir Šiaurės Vietnamas atgautų lais- 
vę, nebuvo visai nerealus.

Tragiškiausia visoje toje situ
acijoje yra tai, kad tuo tarpu,kai 
tokie komunistai, kaip Jugoslavi
jos Tito, gauna paramos tam, kad 
nesusidėtų per daug su Maskva, 
o Lenkijos Gomulka remiamas 
tam, kad lenkai nesukiltų ir ne
pastatytų Washingtono į keblią 
padėtį, Indonezijos Sukamo yra 
remiamas už tai, kad laviruoja 
tarp Sovietų Sąjungos, Raudono
sios Kinijos ir JAV, -- Diem 
režimas, kuris iš tikro bent šiek 
tiek kovoja su komunistais, susi
laukė kliūčių iš ... amerikiečių, 
kurie iš jo reikalauja demokrati
nės tobulybės, nors ji esamomis 
sąlygomis yra aiškiai neįmano
ma. Ko gi vertas Alžiro naujas 
diktatorius, Castro draugas Ben 
Bella, kuris išsilaiko tik JAV 
maistu, be kurio gyventojai mir
tų badu? Ar reikia didesnės iro
nijos, kaip Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriaus U Thant Vietnamo 
režimo kritikos, padarytos su 
JAV ambasadoriaus Stevensono 
palaiminimu? Juk pačioje jo tė
vynėje Burmoje valdo diktatorius 
generolas Ne Wink(kuris jei nė
ra komunistas, tai bent tokiu,bi
jodamas Kinijos, dedasi. Ten jo
kių laisvių tikrai nėra.

/ 
do reikšmė Lietuvai". Vakare 
pasilinksminimo metu jaunimas 
patiekė svečiams įvairią progra
mą. I. Peteraitienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė iš Chi
cagos "Tėviškės" parapijos pa
šoko 4 tautinius šokius. V. Ki- 
kutytė iš Colensville paskambi
no pianinu ir A. Kiemaitis pa
skaitė savo parašytą eiliuotą sa
tyrą apie jaunimo veiklą Chica
goje. Jaunatviškos dainos, šo
kiai ir žaidimai sujungė jaunimą 
ir svečius į vieną lietuvišką šei
mą.

Sekmadienį rugp. 25 d. kun. 
H. Dumpio parapijos bažnyčio
je, West Barnstable,Cape Cod, 
Mass. įvyko iškilmingos suvažia
vimo pamaldos, kurias atlaikė 
kun. H. Dumpys ir A. Žilins
kas. Pamaldoms prasidedant Po
vilas Manomaitis pagrojo smui
ku liet. prot. giesmę,pritariant 
vargonininkei Irenai Jurgaitytei 
iš Chicagos.

Pamaldų metu giedojo choras 
iš So. Bostono. Po pietų suvažia
vimo baigiamajam susirinkime 
atstovai padarė pereitų metų veik
los pranešimus. Veikliausias pa
sirodė esąs Chicagos skyrius, tu
rintis 40 aktyvių narių. Jos pirm. 
Alg. Kleinaitis pranešė, kad "Tė
viškės" jaunimo ratelis metų bė
gyje suruošė Pavasario Jaunimo 
Šventę, suvaidino Valterio Ben- 
diko režisuotą "Teta iš Ameri

Lietuvių Protestantų Jaunimo suvažiavimo buvusi ir nauja valdyba 
su kun. H. Dempiu Cape Cod, Mass.

kos". Jaunimo choras užrekorda- 
vo plokštelėje muzikų VI. Jaku- 
bėno, Valterio Banaičio ir V. 
Voskos sukomponuotas lietuvių 
protestantiškas giesmes. Veikia 
I. Peteraitienės vadovaujauma 
tautinių šokių grupė ir Br. Va- 
riakojienės vadovaujamas mer
gaičių sekstetas, kurie dažnai pa
sirodo ir amerikiečių tarpe.

Ratelio pirm. Alg. Kleinaitis 
pareiškė -- "Mes pastebėjome, 
kad vykdant visą tą lietuviškos 
kultūros veiklą, reikalingas ge
resnis lietuvių kalbos žinojimas, 
dėl to mes nutarėme organizuoti 
lietuvių kalbos pasitobulinimo 
kursus". Šis jaunuolio Algimanto 
pareiškimas maloniai nuteikė su
sirinkusius tėvus ir palinkėta, 
kad mintis būtų sėkmingai įgy
vendinta.

Chicagos Tėviškės parapijos tautinių šokių grupės dalis.

A f i
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DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 T- /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

Šio suvažiavimo pirmininkas 
Augiras Manomaitis padėkojo vi
siems iš toli ir arti atvykusiems 
ir už visakeriopą pagalbą, orga
nizuojant šį suvažiavimą, ypač 
Bostono Liet. Protest. Jaunimo 
Ratelio nariams, kurie nemažai 
padirbėjo tam reikalui. Sekančių 
metų suvažiavimą nutarta dary
ti Chicagos apylinkėse rugpiūčio 
mėn. pabaigoje. J organizacinį 
komitetą išrinkti V. Bendikas, 
dr. Alg. Keleris ir I. Peteraitie- 
nė. Bostono atstovas B. Žilins
kas, Toronto atstovė Lylija Ke- 
mokaitytė ir Colensville atst. 
Marta Vanagaitis ir Waterbury 
atstovas M. Čerkus. Po susirin
kimo įvyko kun. A. Žilinsko pa
skaita: "Protestantiškos bažny
čios nutautėjimo procesas". Lai
ke diskusijų, nagrinėta, kaip ge
riau tam procesui pasipriešinti. 
Kaip pavyzdys lietuvių kalbos ir 
tautinės kultūros išlaikyme buvo 
duotas Prūsų Lietuvos ir Klai
pėdos krašto lietuviai, kurie per 
amžius vokiečių kultūros jūroje 
išsaugojo ir kalbą ir tikėjimą 
ir papročius. Suvažiavimas buvo 
užbaigtas laužu prie jūros. Tai 
buvo graži lietuviško jaunimo 
šventė ir demonstracija, kad lie
tuviško kultūrinio darbo vadžios 
pereina jau į naujos kartos ran
kas.

Suvažiavimą sveikino: Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Vyriausio
ji Bažnyčios Taryba, kun. A. Ke
leris; Lietuvių Protestantų Aka
demikų Sąjunga, Viktoras Paupe- 
ras; Ateitininkų Federacijos Val
dyba. dr. J. Girnius; iš Toronto 
— J. Usvaldas; iš Chicagos — 
K. Burbulys; iš Evanston -- kun. 
St. Neimanas; iš Sacramento, 
Calif. -- S. Skirmantas} iš Hel
sinky, Suomijos Chicagos "Tė
viškės" parap. kunigas A. Tra- 
kys.

Linkime ir mes iš Bostono nau
jai valdybai sėkmės ir ištvermės.

Suvažiavimo svetys ir tėvas

VILNELES

Tauraus lietuvio sukaktis
Kazimieras Ivanauskas šių 

metų rugsėjo mėn. 6 d. savo šei
mos ir giminų ratelyje tyliai pa
minėjo savo 80 metų amžiaus su
kaktį. Tai gražus gyvenimo tar
pas, kurio metu sukaktuvininkui 
daug ko teko patirti, išgyventi, 
matyti.

Kazimieras gimė Aukštaitijos 
lygumose, Dapšionių kaime, 
Smiglių vaisė. 1883 m. rugsėjo 
6 d. Kūdikystėje lieka našlaičiu. 
Turėdamas 24 metus, t.y. 1909 
m. rugsėjo 15 d. atsiet prieš 54 
metus, iškeliauja į platų pasaulį 
laimės ieškoti.

Atvykęs Amerikon dirba įvai
rius darbus fabrikuose, laivų sta
tybos įmonėse, ūkiuose ir preky
boje. Pakelia daug vargo ir kietų 
dienų ir čia. Bet jaunas, ramaus 
būdo, nuo kūdikystės užgrūdintas 
Kazimieras nenusimina. Jis lan
ko vakarines mokyklas. Daug ko 
čia išmoksta šiame krašte, gi 
iš tėvynės atsineštą meilę arti
mui ir vargdienio dalią pradeda 
plačiai pritaikyti čia Amerikoje, 
už ką greitai jis tampa darbovie
tėse ir draugų be galo mylimas 
ir mėgiamas.

Susitaupęs kiek pinigo, 1922 m. 
balandžio mėn. 22 d. vėl pasvei
kina gimtosios tėviškės klonius 
ir ieško galimumų įsikurti jau 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

1923 m. gegužės mėn. 20 d. ve
da našlaitę iš Džiugonių kaimo, 
Pranę Janušauskaitę, taip pat 
varge išugdytą ir mielą lietuvai
tę. Jaunoji pora aplanko visas 
Lietuvos vietas, susipažįsta su 
besikuriančios Neprikl. Lietuvos 
gyvenimu ir tų pačių metų rudenį 
vėl iškeliauja Amerikon. Po kurio

Pranė ir Kazimieras Ivanauskai

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIA MS. K I RIEM PROCENTAI YRA SVARBI 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ĮSKYLA

I

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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

Prieš keletą savaičių prie Le- 
monto p. Lukošiūnų sodyboje įvy
ko jūrų skaučių "Juodkrantės" 
Tunto vadovių - gintarių iškyla, 
"Vilnelės" iškylos vardu. Apie 
18 vadovių pakilusia nuotaika su
darė dvi palapines - valtis. "Van
dens Burbulės" ir "Menkės" la
vinosi, sėmėsi patyrimo organi
zacinėj veikloj, įdomių bendrų dis
kusijų keliu aptarė ateities veik
lą, planavo įdomią jūrų skaučių 
ateitį. Nuotaika buvo nepaprastai 
gera, draugiška, seseriška.

Džiugu, kad senoji "Juodkran
tė" tvirtai iškėlusi jūrų skaučių 
vėliavą plaukia per didžiąsias 
audras ir verpetus į šviesią atei- 
tį-drąsi, veikli. "Juodkrantės" 
tutintinkė - sktn. Dalia Lukošiū
naitė - labiausiai patyrusi jūrų 
skautininkė, yra tikrai brangi 
asmenybė jūrų skautėms. Savo

jaunatviška dvasia stipriai re
miama sesių nuoširdumu ir drau
giškumu, ji ieško naujų kelių, 
naujų metodų jaunimo veiklai jū
rų skautijos organizacijoje. Ji 
supranta savo vadovaujamas jau
nąsias seses, nes pati yra jauna.

Jauniausias Juodkrantietes ud- 
rytes motiniškai globoja ir joms 
vadovauja sesė Jadvyga Lukošiū- 
nienė, su sesės Merkelienės pa
galba. Udrytės yra labai prie jos 
prisiriŠusios, jos klauso ir gra
žiai vystosi, kaip gerai paruoš
tas prieauglis vyresniosioms.

"Vilnelės" iškyloje sesė Dalia 
Lukošiūnaitė šeimininkavo, no
rėdama suteikti kitoms sesėms 
daugiau laisvo laiko kitiems dar
bams. "Dvasios vado” pareigas 
atliko sesė Jadvyga.

"Vilnelės " iškylai viršininka
vo gintarė Dalia Bylaitienė, ku
ri savo pokštais, kaip visada, 
skaidrino kitų sesių nuotaikas.

"Vilnelės" adjutante buvo gin
tarė Regina Šiuparytė, dabartinė 
"Juodkrantės" tunto adjutante.

Šeštadienio vakaro lauže visos 
sesės buvo nustebusios gražiu 
gintarių dainavimu. Yra susi
daręs stiprus gintarių daininin
kių branduolys. Jos moka tiek 
daug gražių, naujų dainų!

Visos juodkrantietės džiaugia
si nepaprastai pagyvėjusią veik
la, grįžimu veiklon daug seniau 
pasitraukusių sesių ir laukia daž
nesnių tokių skaidrinančių nuo
taikas iškylų!

Beto, labai gera, kad jūrų skau
tėms į pagalbą ateina vis dau
giau naujų žmonių.

Pereitoje jūrų skaučių "Kūl
grindos" iškyloje, o taip pat ir 
šioje "Vilnelės" iškyloje su labai 
įdomiais, turtingais ir vertingais 
ateities veiklai pašnekėsiais juod- 
krantietėms talkino gintarių 
"Neringos" būrelio globėja, mū
sų poetė Liūnė Sūtema -- Z. 
Katiliškienė.

kor.

laiko galutinam apsigyvenimui 
apsistoja Chicagoje, ir 1925 m. 
balandžio mėn. 25 d. nusiperka 
seniausioje ir anuo laiku labai 
garsioje lietuvių 18-toje koloni
joje nuosavą prekybą, kuria ver
tėsi net 28 m.

Jiems ir šioje srityje sekė
si. Kazimieras ir Pranutė Iva
nauskai mokėjo mylėti kitus, at
jausti nelaimes ir vargus, už ką 
ir jie Chicagos lietuvių buvo my
limi ir gerbiami.

Jų gerą širdį jautė visi, kas 
tik kreipėsi į juos. Lietuvių.or
ganizacijos, vienuolynai, bažny
čios ir net atskiros šeimos daug 
ir daug kartų susilaukė stiprios 
materialinės paramos.

Gi kai kūrėsi Lietuva, Ivanaus
kas Tautos Fondui aukoja tūks
tantinę ir Šaulių Sąjungai šimti
nę, o kiek laisvės bonų ir nesu
rašytų aukų!

Jie išaugino pavyzdingai sa
vo sūnų Albertą ir dukrą Ele
ną. Ivanauskienė 1938 metais vi
są vasarą su vaikais viešėjo 
Lietuvoje ir vaikučiams parodė 
taip puikiai klestintį Neprik. Lie
tuvos gyvenimą ir sostinę Vilnių, 
kurį tada dar valdė lenkai.

Ivanauskus mini gražiu žodžiu 
ir tremtiniai, nes jų dėka dauge
liui buvo padarytos darbo garan
tijos, jie jų priimti, pavalgydin
ti, aprūpinti pastoge, ir surasti 
jiems darbai.

K. ir P. Ivanauskai visą sa
vo gražų gyvenimą yra pasky
rę kitų laimei ir gerovei. Jie 
matę daug vargo ir sunkių gy
venimo valandų, puikiai atjautė 
kitų nelaimes ir vargus.

Visą savo energiją paskyrė 
dirbdami lietuviškose organiza
cijose. Jie buvo dideli toleran- 
tai, mokėjo gerbti kitų įsitikini
mų ir pažiūrų žmones, mokėjo 
gražiai sugyventi su visais, kas 
galėtų būti daug kur pavyzdžiu 
kitiems.

Baigiant tenka pasigerėti Ka
zimiero gražia 80 metų amžiaus 
sukaktimi, pasidžiaugti jų vedy
binio gyvenimo 40 metų sukakti
mi ir dar kartą prisiminti Ka
zimiero pirmuosius,lygiai prieš 
54 metus žengtus žingsnius 
Amerikoje.

Jų turiningą gyvenimą yra ly
dėję taip pat daug nesėkmių, 
kaip ligos, plėšikų užpuolimai, 
bet Apvaizdos ranka juos, už jų 
gerus darbus, išvedė į gražų ir 
ramų gyvenimą.

Šiems šviesiems iš samanotų 
trobelių kilusiems žiburiams lin
kime geros sveikatos ir dar daug 
gražių ir saulėtų gyvenimo die
nų. J J

VIESĖBAMI niKltJIU): PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
L ANTIQUE, Four Roses 86 proof 

Str. Burb. Whiskev
2. BARNETT Prancūziškas konjakas
3. KRON BRANNVIN AQUAVIT 

švediška
4. Import. 6 metu CANADIAN

WHISKEY ........................

■>th $3.98
’>th$4.98

•’>th $3.98

5th $3.98

5. NAPOLEON FRENCH BRANDY
6. METANA. Graikų brandy, 90 proof
7. V AT 69 SCOTCH Whiskey........

- 8. BORDEAUX French vine

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

importuotų

Kviečiame į

CLEVELANDĄ

i
G. VASILIAUSKIENĖS
KONCERTĄ

lietuvius iš:
AKRONO, 
YOUNGSTOWNO, 
DAYTONO, 
COLUMBUS, 
TOLEDO,
PITTSBURGHO
ERIE

ir kitų artimų ir toli
mesnių miestų ir mies-< 
telių, kur ji negalės ap
silankyt.
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PLB VALDYBA IR JOS 
ATEITIES PLANAI

PLB Seime, Toronte, išrinktoji valdyba, kurią sudaro J.J. Ba- 
chunas -- pirmininkas, St. Barzdukas -- egzekutyvinis vicepirmi
ninkas, inž. Alg. Nasvytis -- vicepirmininkas visuomeniniams reika
lams, inž. Vyt. Kamąntas --informacijos ir jaunimo reikalams, muz. 
Alf. Mikulskis -- švietimo reikalams, M. Lenkauskienė --sekretorė 
ir J. Staniškis — iždininkas, savo pirmuosius posėdžius turėjo Cleve
lande, rugsėjo 16 ir 17 d.

Malonu pabrėžti, jog naujoji valdyba tuoj po posėdžių buvo sukvie
tusi lietuvių spaudos atstovus, kad painformuoti visuomenę apie jos 
pirmuosius sumanymus ir darbus. Taip pat ir ateityje numatoma pa
laikyti su spauda artimas ryšys. Tai ženklas, kad naujoji valdyba ne
numato pasireikšti vienu kitu atsišaukimu ir oficialiu biuleteniu, o sie
kia, kad spauda ne tik informuotų, bet būtų ryšininku tarp valdybos ir 
visuomenės.

Pirmininkas J.J. Bachunas pradžioje painformavo, kad valdyba 
yra numačiusi leisti savo biuletenį, apimantį viso pasaulio lietuvių 
veiklos ir gyvenimo informaciją.

Numatomas sukviesti Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, į kurį 
būtų stengiamasi atgabenti kuo daugiausia jaunimo iš viso pasaulio 
kraštų.

Svarbiausia, tai gyvojo ryšio palaikymas tarp įvairių kraštų lie
tuvių bendruomenių. Tam ryšiui iki šiol jau buvo pasitarnauta mūsų 
menininkų koncertais ir pavieniais svečiais, tačiau toje srityje veik
la bus plečiama, ypatingai kreipiant dėmesio į tuos kraštus, kur lie
tuvių materialinės sąlygos reikalauja bent moralinės paspirties, kad 
lietuviai jokiame krašte nesijaustų apleisti, vieniši ir visų užmiršti.

PLB administraciniams reikalams tvarkyti numatoma paskirti 
pastovus reikalų vedėjas.

Iš eilės visi vice-pirmininkai papildė J.J. Bachuno pranešimą, 
koncentruodamiesi į savo veiklos sritis.

St. Barzdukas pabrėžė tuos kelius, kuriais bus ir toliau siekiama 
vieningo darbo Lietuvos laisvinimo kelyje. Tą darbą tęsia toliau prof. 
dr. J. Puzinas, kartu likdamas ir Kultūros Tarybos pirmininku.

Ta proga St. Barzdukas paaiškino klaustuku lydimą valdybos su
darymo būdą.

Seimas išrinko 5 narius ir 3 kandidatus. Valdyba turinti teisę 2 
narius kooptuoti, išrinktuosius kandidatus paliekant tam atvejui, jei
gu kuris rinktųjų valdybos narių pasitrauktų.

Inž. Alg. Nasvytis pabrėžė buvusios valdybos siekius vieningo 
laisvinimo darbo akcijoje, kurie bus tęsiami toliau. Toji laisvinimo 
akcijos problema yra išskirtina JA Valstybėse, kai kituose kraštuose 
tas darbas vykdomas LB ribose. PLB valdyba sieks visų pozityviųjų 
jėgų apjungimo politiniame darbe glaudaus bendradarbiavimo dvasio
je.

Muz. Alf. Mikulskis nurodė į reikalą koordinuoti švietimo reikalų 
tvarkymą tarp paskirų kraštų. Atsižvelgiant į specifines tų kraštų są
lygas, teks rūpintis atitinkamais vadovėliais ir kt. švietimo priemo
nėmis. Visa tai bus galima įgyvendinti glaudžiai bendradarbiaujant su 
pavienių kraštų LB Švietimo vadovybėmis.

Kultūrinis lietuvių bendradarbiavimas turėsiąs vykti pasauliniu 
mastu, nes visų lietuvių glaudesni ryšiai prisidėsią prie pastangų 
krašto išlaisvinimo darbe.

Inž. Vyt. Kamantas painformavo, kad PLB valdyba yra nusistačiu
si posėdžiauti kas mėnesį ir po kiekvieno posėdžio painformuoti spau
dą svarbesniais klausimais. Pareigų perėmimas iš buv. valdybos įvyk- 
siąs Kanadoje, spalio mėn.

Po pirmojo posėdžio buvo aišku, kad valdyba galėjo tik bendrais 
bruožais nusakyti savo būsimų darbų gaires. Tikslesnis jos užsimo
jimų vaizdas pasirodys ruošiamoje deklaracijoje.

Iš po posėdžio vykusių pasikalbėjimų ir gautos informacijos su
sidaro įspūdis, kad ši PLB valdyba yra pajėgi atlikti reikšmingus dar
bus, nes J.J. Bachuno veikla ir jo užsimojimai niekad nesitenkina 
posėdžių nutarimais. Tai yra akcijos žmogus, šiuo atveju turįs prity
rusių talkininkų paramą.

Jau pirmame posėdyje užsimotieji darbai rodo, kad jie liečia ne 
vien valdybos narių prestižą, bet visos lietuvių išeivijos gyvybinius 
reikalus. Tie darbai galės būti įgyvendinti, jei visų kraštų lietuviško
ji bendruomeninė ir visuomeninė veikla sieks konkrečių tikslų ir or
ganizuos jiems talką.

Naujoji PLB valdyba pradėjo savo darbą ne tuščiomis frazėmis, 
o labai gyvenimiškais pareiškimais ir svarstymais. Tai teikia švie
sių vilčių lietuviams išeivijoje ir pavergtam kraštui. q
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tams, Lietuva kaip valstybė au
go ir bujojo, sėkmingai gindama
si nuo kryžiuočių ir kartu plės
damasi į rusiškąsias žemes.

Jei Mindaugą minime kaipLie- 
tuvos valstybės kūrėją, tai Vytau
tą turime minėti kaip Lietuvos 
nepriklausomybės gynėją ir Lie
tuvos didybės simbolį.

1385 metų Krėvos aktu Lietuva 
sujungiama ar, geriau tariant, 
prijungiama prie Lenkijos. Didy
sis Lietuvos Kunigaikštis Jogai
la vesdamas Jadvygą ir sutikda
mas tapti Lenkijos karaliumi įsi
pareigoja pats su broliais apsi
krikštyti ir apkrikštyti Lietuvą, 
sumokėti 200,000 florinų Vilhel
mui Habsburgui už jo sužadėtu
vių su Jadvyga nutraukimą, at
gauti Lenkijai jos prarastas že
mes, paleisti lenkus belaisvius 
ir, svarbiausia, sujungti Lietuvą 
su Lenkija. Lenkai aiškina, kad 
Jogaila sutikęs "pridėti" Lietuvą 
prie Lenkijos pavartojant loty
nišką žodį "applicare".

Žiūrint šių laikų akimis, sun
ku suprasti, kaip Jogaila galėjo 
sutikti Lietuvą prijungti prie 
Lenkijos. Lenkija tuo metu buvo 
bent tris kartus mažesnė už Lie
tuvą. Betgi čia tenka atsiminti, 
kad nacionalizmas, kokį mes da
bar suprantame, yra naujųjų lai
kų padaras, kuris iškilo į domi
nuojančią politinę jėgą tik aš
tuonioliktojo amžiaus pabaigoje. 
Anksčiau politinė ištikimybė ėjo~ 
ne tautai, bet valdovui, kuris į 
valstybę žiūrėjo lyg į savo nuo
savybę. Tat ir beraščiui Jogai
lai, veikiausia, nesudarė skirtu
mo, ar jis Lietuvą prijungia prie 
Lenkijos, ar Lenkiją prie Lietu
vos -- juk jis jų abiejų valdovas. 
Tuo tarpu, kaip atrodo, Vytautas 
perprato lenkų planus ir jau pa
čioje pradžioje pradėjo dėti pas
tangas jiems kelią užkirsti. Ka
ru prieš Jogailą Vytautas išrei
kalavo teisę valdyti Lietuvą, kas 
buvo patvirtinta Astravos sutar
timi 1392 metaisftuo lyg ir panai
kinant Krėvos aktą. Lenkų akimis 
ką tik apkrikštyta pagoniška Lie
tuva buvo žemesnėje padėtyje, to
dėl labiau tiko prijungimui, o ne 
sujungimui su Lenkijos karalys
te. Vytauto genijus ir pasireiškė 
tame, kad jis metodingai ėjo prie 
to, kad išpainiotų Lietuvą iš Krė
vos akto pinklių. Atrodo, kad jo 
gyvenimo kovos tikslas ir buvo 
iškelti Lietuvos galybę ir pada
ryti ją lygią Lenkijos karalystei. 
Jo viso gyvenimopastangųapvai- 
nikavimas turėjo įvykti 1430 metų 
rugsėjo 8 dieną. Bet lenkai nepra
leido nė vienos progos jam kliu
dyti ir išreikalauti naujų įsipa
reigojimų. Pralaimėjus Vytautui 
prieš totorius prie Vorkslos 1401 
m., lenkai pakiša jam pasirašy
ti naują sutartį, kuria užmezga
mi ryšiai su Lenkija, nors Vy
tautas ir pripažįstamas savaran
kišku Lietuvos valdovu, bet tik 
iki gyvos galvos. Lenkai paža
dėjo nerinkti savo karaliaus, ne
atsiklausę Vytauto ir lietuvių. 
Kada Vytautui buvo pasiūlytas 
Čekijos karaliaus vainikas, jis 
delsė jį priimti, savo vietininku 
pasiųsdamas Zigmantą Karibu
tą. Atsisakęs Čekijos karaliaus 
vainiko, jis vis tik siekė Lietu
vos karaliaus vainiko. Tas lyg ir 
rodo, kad jam ne tiek rūpėjo 
karaliaus vainikas, kiek Lietu
vos savistovumo užtikrinimas 
ateičiai, ko jis tikėjosi atsiekti 
per vainikavimasi Lietuvos ka
raliumi. Lenkai juto augančią Vy
tauto galybę ir jos bijojo. To pa

sėka -- 1413 metų Horodlės uni
jos aktai, pasirašyti Vytauto, Jo
gailos, bei lietuvių ir lenkų ba
jorų. Joje jau nebekalbama, kaip 
Krėvos akte, apie Lietuvos pri
jungimą, bet apie Lietuvos ir 
Lenkijos sujungimą, pabrėžiant, 
kad abi valstybės dabar ir atei
tyje esančios lygios, kad jos vie
na kitai duoda paramą karuose, 
kad Jogailai ar Vytautui mirus 
naujas valdovas tiek Lietuvoje, 
tiek Lenkijoje, renkamas susi
tarus. Horodlės aktas -- Vytau
to politikos laimėjimo įrodymas. 
Dabar Lietuva jau visiškai lygi 
Lenkijai. Po Vytauto mirties Lie
tuva pripažįstama atskira vals
tybe su atskiru valdovu. Kokią 
įtaką Vytautas turėjo net Lenki
joje, rodo ir tas faktas, kad, po 
Jadvygos mirties, jis buvo pa
skelbtas Lenkijos globėju. Anot 
Dlugošo, vokiečių imperatorius 
Zigmantas pasakęs: "Matau, kad 
lenkų karalius Valdislovas yra 
žmogus paprastas, o viskas Len
kijoje priklauso nuo kunigaikščio 
Vytauto: turime tad jį savo pusėn 
patraukti, kad jo įtakoje laimėtu
me savo reikalams karalių."

Siekdamas visiško savistovu
mo Lietuvai,Vytautas nutarė vai
nikuotis Lietuvos karaliumi. Iš 
pradžių tam pritarė ir Lenkijos 
karalius Jogaila, bet kai apie tai 
patyrė lenkų ponai, kilo didžiau
sia audra. Lenkų didikai privertė 
Jogailą protesto ženklan kartu su 
jais išvykti iš Lucko suvažiavi
mo. Pagaliau prieinama prie to, 
kad lenkų ponai Sandomire nu
sprendžia, kad, esą, tegu Jogaila 
savo karūną perleidžia Vytautui, 
bet kad tik jis nesivainikuotų Lie
tuvos karaliumi. Vytautas griež
tai atsisako priimti Lenkijos ka
rūną. Pagaliau Vytautas paskiria 
ir vainikavimo datą --1430 m. rug
sėjo 8 d. ir kartu pradeda ruoštis 
karui, jei lenkai bandytų jėga ka
rūnavimą sutrukdyti. Lenkai su
kliudo karūnos pristatymą, vaini
kavimas nudelsiamas. Pagaliau, 
po kietų derybų, lenkų ponai su
tinka, kad Vytautas būtų karūnuo
tas Lietuvos karaliumi, bet tik 
su viena sąlyga -- po Vytauto 
mirties Lietuvos karaliumi turi 
būti Jogailaitis. Nelaimei, Vytau
tas miršta 1430 m. spalio 27 d. 
nebepaskyręs ir nebesulaukęs 
naujos karūnacijos datos. Po Vy
tauto nebeatsirado nė vieno tokio 
sumanaus valdovo, kuris jo pra
dėtą savistovumo kovą būtų pra
vedęs iki galutino laimėjimo. Bet 
Vytauto idėja nemirė -- lietu
viai kovojo už savistovumą iki 
pat Lietuvos - Lenkijos padali
nimo ir okupacijos 1795 metais, 
nors pastaraisiais prieš okupa
ciją metais atsparumas lenkams 
nebebuvo žymus.

Lietuvos valstybės įkūrėjo ka
raliaus Mindaugo mirties sukak
ties ir Vytauto vainikavimo šven
tės minėjimas nebūtų pilnas jei 
apžvelgę didingą Lietuvos praei
tį, lietuvių tautos kelių šimtų me
tų kovą už nepriklausomybę, ne- 
stabteltume ties dabartimi.

Įsigilinę į Mindaugo ir Vytauto 
politiką,esame nustebinti jų sa
votišku pranašingumu pramatant 
pavojų lietuvių tautai iš rytų. At
rodo, kad juodu abu sąmoningai 
kreipia lietuvių tautos veidą į va
karus, jau nekalbant apie tokį va
karietį, kaip Gediminą, kvietusį 
iš Vakarų Europos Lietuvoje ap
sigyventi amatininkus ir pirklius. 
Kaip jau minėjau, Mindaugas su 
krikščionimis rusais daug ryšių 
turėjo, bet vis tik krikštą ir ka
raliaus vainiką priėmė iš vakarų.

Vytautas, nors ir buvo anksčiau 
priėmęs stačiatikių tikėjimą,ga
lutinai krikščionybę priėmė iš 
vakarų -- jis ir mirė kataliku. 
Nors abu kietai kovojo tiek prieš 
vokiečius, tiek prieš lenkus, vis 
tik jie lietuvių tautos veidą krei
pė į vakarus. Nelaimei, lietuvių 
tautai nepavyko išsigelbėti nuo iš 
rytų ateinančios vergijos -- nuo 
1795 metų lietuvių tauta išbuvo 
carų priespaudoje 120 metų. Ne
žiūrint kiek anoji carų priespau
da bebuvo žiauri, ji blanksta prieš 
dabartinę raudonųjų carų į Lie
tuvą atneštą vergiją.

Dvidešimtojo amžiaus raudo
nųjų carų vergija yra ypatingai 
sunki lietuvių tautai. Karine prie
varta atėmę valstybinį savisto
vumą, jie ir toliau veda visuoti
ną karą prieš kiekvieno jų galion 
pakliuvusio lietuvio bet kokį sa
vistovumą. Prie to lietuvių tauta 
žiauriausia žmonijos istorijoje 
prievarta yra įjungta į Sovietų 
Rusijos vedamąjį karą prieš vi
sas vakarų pasaulio valstybes. 
Šis bolševikų vedamas karas de
mokratinėse šalyse vadinamas 
šaltuoju karu matomai dėl to, 
kad jame neva nevartojami šau
tuvai, kulkosvaidžiai, tankai ir 
kiti "karšti" karo pabūklai. Bet 
lietuvių tautai ir tūkstančiams 
jos partizanų, kurie paguldė ir 
guldo galvas už laisvę, šis ka
ras nėra šaltas, kaip jis nėra 
ir nebuvo šaltas korėjiečiams, 
kūbiečiams, vietnamiečiams ir 
visiems rusiškojo komunizmo 
pavergtiesiems. Šio visuotino ka
ro esmė paeina iš pačios komu
nizmo doktrinos. Pagal Markso 
doktriną, kaip ją interpretuoja ru
siškieji komunistai, buržuazija 
yra vadovaujanti klasė kapitalis
tinėj santvarkoj. Valstybė esan
ti buržuazijos įrankis spausti ir 
išnaudoti proletariatą. Tad pro
letariatas įsteigė komunistų par
tiją kovoti prieš buržuazijos ar 
komunistų valdomą valstybę. 
Klasių kova pasidaro komunistų 
partijos kova prieš valstybę. Ka
dangi istorijos eigoje komunistų 
partija paėmė valdžią į savo ran
kas Rusijoje, Kinijoje ir Rytų Eu
ropoje, bet valdžia tebėra bur
žuazijos rankose Vakarų Europo
je ir Amerikoje, tai iš to seka, 
kad Rusija ir jos komunistinių 
valstybių blokas yra kare su Va
karų Europa ir bendrai su visu 
kapitalistiniu pasauliu. Čia nei
na kalba apie tai, kad Rusija ga
lėtų kariauti ar kariaus su de
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mokratinio pasaulio valstybėmis, 
bet kad ji jau kariauja. Šis karas 
yra senai paskelbtas ir visuoti
nis. Tik prisiminkime Chruščio
vo žodžius: "Mes jus palaidosi
me". Prie laisvojo pasaulio pa
laidojimo bolševikai eina kietai 
ir neatlaidžiai. Pakanka žvilg
terėti kad ir į vėliausią Sov. Są
jungos Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto pareiškimą dėl gin
čų su Kinijos komunistais, kuria
me randame sekantį tvirtinimą:

"Reikšdamas mūsų parti
jos liniją, draugas N. Chruš
čiovas sakė: 'Išsivadavimo 
karai bus, kol yra imperia
lizmas, kol gyvuoja kolonia
lizmas. Tai revoliuciniai ka
rai. Tokie karai netik leisti
ni, bet ir neišvengiami, nes 
kolonizatoriai savanoriškai 
nesuteikia tautoms nepri
klausomybės. Todėl tautos 
tik kova, taip pat ir ginkluo
ta kova, gali iškovoti savo 
laisvę ir nepriklausomybę.' 
Sovietų Sąjunga teikia kuo 
plačiausią paramą naciona
linio išsivadavimo judėji
mui. Visi žino tą realią pa
galbą, kurią mūsų šalis su
teikė Vietnamo ... Alžyro... 
Kubos liaudžiai ir kitoms 
tautoms."

Mums yra gerai žinoma, kaip 
lietuvių tauta buvo "išvaduota" 
nuo laisvės, kaip "vaduojamas" 
Vietnamas, kaip "išvaduota" Ku
ba.

\
Aukščiau cituota ištrauka yra 

labai atviras vedamo karo prisi
pažinimas, kurio negalima nepri
imti dėmesin. Komunistų veda
mas karas yra visuotinas ir api
ma kiekvieną visuomeninį pasi
reiškimą. Kadangi karas yra 
komunizmo esmė, tai ir kiekvie
no komunisto pareiga yra kovoti 
iki pilnos ir visuotinos pergalės. 
Sov. Rusijos karo ginklai nėra 
vien tik klasiškieji karo pabūklai, 
kaip tankai, orlaiviai, šautuvai, 
bet ginklais tarnauja viskas. 
Švietimas, prekyba, diplomatija, 
spauda, religija, kultūriniai mai
nai komunistams yra tik karo 
priemonės.

Prieš 23-jus metus vos tik 
bolševikams koją įkėlus į Lietu
vą, kiekvienas doras lietuvis pa
sijuto, kad jis yra Lietuvos ka
reivis, nežiūrint į tai, ar jis tuo 
metu dėvėjo kario uniformą ar 
ne, ar jis kariškai buvo apmo- 

(Nukelta į 4 psl.)
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kytas ar ne, ar jis vaikas ar se
nukas, pagaliau, neatsižvelgiant 
ar jis nori kariauti ar ne. Oku
pantų karo belaisviais pasidarė 
ir seni ir jauni, ir moterys ir 
vaikai. Per trumpą laiką prisi
pildė kalėjimai, pajudėjo belais
vių transportai 1 Sibirą, visa Lie
tuva pavirto didžiuliu kalėjimu.

Na, o kaip su tais lietuviais, 
kurie laimingu būdu pabėgo iš 
okupanto nelaisvės ir atsidūrė 
laisvojo pasaulio šalyse, gal jie 
užmiršti ir palikti ramybėje? 
Nieko panašaus -- mes visi esa
me Lietuvos okupanto vedamo ka
ro objektai, prieš kuriuos visos 
priemonės yra geros. Apšauki
mas to ar kito asmens karo kri
minalistu jiems tik karo priemo
nė. Leidimas lankytis okupuotoj 
Lietuvoj irgi karo priemonė. Tad 
kiekvieno įsileidimas atydžiai 
atsveriamas. Vieniems leidžia
ma tik Vilniuje tris-keturias die
nas pabuvoti, o kitiem ilgiau ir 
net į provinciją leidžiama nuva
žiuoti. Ir tas daroma ne dėl to, 
ar kito vizituotojo mėlynų akių, 
bet laikantis okupanto vedamo ka
ro strategijos. Kiekvienas neko- 
munistas, lankęsis okupuotoj 
Lietuvoj, pripažins, kad jis ten 
jautėsi lyg kareivis priešo už
frontėj. Tad nėra ko stebėtis, 
jei iš užfrontės grįžusiųjų tarpe 
yra ir dvasiniai sužalotų -- vie
no iškalbingumas dingęs, kito as
menybė pasikeitusi, o dar kiti 
haliucinacijomis begyvena ir ne
sąmones šneka bei rašo, lyg tai 
tikrai būtų matę okupantų fanta- 

. zijoj sukurtą rojų ant žemės.
Taip vadinamasis kultūrinis 

bendradarbiavimas yra gana po
puliari kovos priemonė. Vienas 
kitas spaudos bendradarbis pasi
skelbia per kultūrinį bendradar
biavimą naujų kelių beteškąs lie
tuvių tautai gelbėti, visai užmirš
damas, kad jis eina senai Michai- 
lovo Komiteto kultūrinio bendra
darbiavimo nurodytais šunke
liais.

Infiltracija ir provokacija irgi 
priklauso prie okupantų plačiai 
naudojamų kovos priemonių. Ne
senai iššifruotas ir į okupuotą 
Lietuvą išvykęs Morkus-Marke
vičius yra geras to pavyzdys.

Akivaizdoje okupantų karo 
prieš mus ir prieš visą laisvąjį 
pasaulį, mes negalime likti abe
jingi tai kovai ir neturime tei
sės pavargti. Tik mes galime 
ir turime kalbėti už jėga nutil
dytuosius. Jei niekad savo vals
tybės neturėjusios Afrikos tau
tos gauna nepriklausomybę, tai 
teisingumas reikalauja, kad ir 
Sov. Rusijos kolonija, į kokią šiaru 
dien yra paversta Lietuva, atgau
tų laisvę. Kolonijų amžius yra at
gyvenęs. Sovietų Rusija negali 
būti išimtis iš tos taisyklės. 
Prieš septynis šimtus metų Min
daugo įkurtoji valstybė turi teisę 
į pilng nepriklausomybę ir ją at
gaus gal net greičiau, negu esa
momis aplinkybėmis tą galima 
numatyti.

Skautai žygiuoja pro vadovybę. B. Kerbelienės nuotrauka

JUBILIEJINĖ SKAUTU STOVYKLA
Stovykla buvo įsikūrusi gra

žioje ir gerai įrengtoje Ameri
kos skautų stovyklavietėje Camp 
Child, Buzzards Bay, Mass. Mū
sų stovyklautojai išsidėstę atski
romis šakomis miške aplink 
gana didelį ežerą.

Gražioje gamtos aplinkoje nuo 
rugpiūčio 17 d. iki rugsėjo 1 d. 
vyko naujas mūsų jaunimo gyve
nimas. Čia iš įvairių Amerikos 
ir Kanados vietovių atvyko 259 
skautai ir 392 skautės. Stovyk

Clevelandiečiai Vytauto Didžiojo draugovės skautai Jubiliejinėje 
Stovykloje gražiai pasireiškė. Jie laimėjo I vietą Mindaugo dienos 
vienetų varžybose; -- II-ją vietą stovykloje už skautiškus įsirengimus 
ir III-ją vietą dienos temos varžybose. Draugovės Vanagų skiltis lai
mėjo II-ją vietą už skilčių užsiėmimus iškyloje. Gi skautas Vytenis 
Gatautis laimėjo II-ją vietą individualinėse varžybose. Draugovei sto- 
vykioje vadovavo v.sl. K. Gaižutis ir si. Vyt. Januškis. Draugovė iš
sirikiavusi vėliavų aikštėje. Nuotraukoje matosi iš kairės: J. Griga
liūnas, K. Sušinskas, J. Ežerskis, A. Pliodžinskas, G. Matulevi
čius, V. Pažemis, V. Gatautis ir kt. V. Kizlaičio nuotrauka

lautojai atskiromis vietovėmis 
taip atrodė: Chicaga 149 (42 skau
tai ir 107 skautės), Bostonas 63, 
New Yorkas 59, Detroitas 52, 
Clevelandas 43 (21 skautas ir 22 
skautės), Worcesters 42 ir kitos 
vietovės su mažesniu skaičiumi. 
Visus konkuravo savo skaičiumi 
nedidelė Elizabeth'o lietuvių ko
lonija, atsiuntusi stovyklon net 
36 asmenis.

Stovyklai vadovavo v. s. A. Sau- 
laitis su 14 padėjėjų ir kitų pa

reigūnų. Skautų brolijos pasto- 
vyklei -- j.s. Br. Juodelis su 18 
įvairių pareigūnų. Skaučių Sese
rijos pastovyklei -- s. S. Subat- 
kevičienė su 12 įvairių pareigū
nių ir akademinio skautų sąjū
džio pastovyklei s. A. Treinys. 
Čia buvo įsikūrę per šimtą mū
sų akademinio jaunimo.

Akademikai skautai savo pa- 
stovyklėje be kita ko turėjo eilę 
referatų - paskaitų lietuvių kal
bos, literatūros, Lietuvos lais
vinimo ir kitais klausimais.

Jubiliejinės Skautų Stovyklos vadovybė išsirikiavusi stovyklos aikštėje nuleidžiant vėliavas. Stovi 
iš kairės: s. P. Molis, ukrainietis skautininkas, stovyklos programos vadovas v. s. Al. Matonis, v.s. 
kun. J. Vaišnys SJ, stovyklos viršininkas v.s. A. Saulaitis, prof. Ig. Končius, skaučių pastovyklės 
viršininkė ps. Subatkevičienė, s. J. Pečiūrienė ir vyresniųjų skaučių vadė ps. G. Bartytė.

V. Kizlaičio nuotrauka

Stovykloje visą laiką vyko var
žybos dienos temomis tarp vie
netų ir paskirų skautų. Atskirai 
varžybomis ir atitinkama progra
ma buvo paminėta Lietuvos kara
liaus Mindaugo diena, Laisvės 
diena, Lietuvos skautijos jubilie
jaus diena ir kt. Minint Laisvės 
dieną, stovyklon atsilankė LSB 
vyriausias skautininkas s. E. Vil
kas ir LSS vyriausia skautininke 
v. s. O. Zailskienė.

Stovykloje kasdien buvo lei
džiamas ir rotatoriumi spausdi
namas JS Skautų Aidas,redaguo
jamas LSS tarybos pirm. s. A. 
Dundzilos. Vėliau laikraštis sie
kė iki 10 puslapių ir buvo gra
žiai iliustruotas.

Jubiliejinė Stovykla gavo labai 
daug sveikinimų iš organizacijų, 
atskirų asmenų, skautų vadovų 
ir kt. Iš tų sveikintojų keletą ten
ka atskirai paminėti, tai: Lietu
vos Diplomatijos Šefas min. St. 
Lozoraitis, Lietuvos Atstovas J. 
Kajeckas, Liet. Gen. Kons. Dr. 
P. Daužvardis, Liet. Nepr. Akto 
sign. St. Kairys, VLIK pirm. Dr. 
A. Trimakas, PLB vald. pirm. 
Dr. J. Sungaila, JAV LBT prez. 
pirm. St. Barzdukas, Dirvos red.
J. Čiuberkis, Boy Scoutsof Ame- 
rica Scout Executive W.R. Splers 
ir visa eilė kitų.

Stovyklai prisiminti visi sto
vyklautojai gavo specialius ženk
lus. Be to, buvo išleisti metali
niai ženkleliai, vokai ir specialūs 
laiškams ženklai.

Rugpiūčio 31 d. -- šeštadienį 
įvyko Lietuvos Skautybės Jubi
liejaus minėjimas ir stovyklos 
uždarymas vėliavų aikštėje.

Čia stovyklos varžybų laimė
tojams buvo įteikti diplomai. Iš
kilmės baigtos Tautos Himnu ir

stovyklautojų paradu. Gi akade
mikai skautai pasibaigus paradui, 
dar kelius kartus pražygiavo su
tartinai dainuodami. į. stovyklos 
užbaigimą atsilankė gražus būrys 
svečių iš artimųjų apylinkių ir to
limesnių vietovių, kaipClevelan- 

, do, Rochesterio, NewYorkoir kt.
Vakare įvyko paskutinis šios 

stovyklos laužas. Čia labai gra
žiai savo skambiomis dainomis 
laužavedžiui V. Stroliai vadovau
jant, pasirodė vilkiukai. Baigiant 
laužą Tėvas J. Vaišnys SJ pasa
kė keletą įsidėmėtinų žodžių 
skautams ir jaunesniesiems bei 
vyresniesiems vadovams.

Po laužo visi vadovai ir aka
demikai skautai-ės susirinko sa
lėje, kur, besidalindami įspū
džiais, praleido kelias valandas, 
skambant lietuviškoms dainoms.

Sekmadienį po pamaldų visi 
stovyklautojai krovėsi savo daik
tus į mašinas ir iškeliavo į savo 
vietoves kupini naujų įspūdžių.

J. Pavasaris

Iš LIETUVOS

Bolševikams vykdant Lie
tuvoje gyventojų trėmimus, 
į Rusijos šiaurę buvo iš-
tremta ir viena šeima, tu
rėjusį ūkelį. Vyras Rusijo
je, dirbdamas nežmoniško
se sąlygose, mirė. Dabar ru
sai leido žmonai su vaikais, 
kurių du tapo invalidais, 
grįžti į Lietuvą ir buvo ap
gyvendinti kolchoze, čia 
žmona turi dirbti sunkius 
darbus, nors ir turėdama 65 
metus amžiaus, kad užsi
dirbus pragyvenimą sau ir 
invalidams vaikams.

KAI RUSAI ATEINA
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN 

KOMMEN”)

------------------- ROBERT R AID -------------------  

(20)
Herbertas mus pertraukia:
— Gana bereikalingų kalbų. Jau matau, kad darotės 

sentimentalūs. Kiekvienas turime eiti savo pasirinktu 
keliu. Aš buvau mieste ir sutikau Kareelį ir Julių, kuris 
tikriausiai turi daug ką įdomaus pranešti.

Kambary prietema. Juliaus veidas vos beatpažįsta
mas.

— Taip, turiu jums daug ką pranešti, bet geriau, te
gu Kareelis išeina iš kambario: tas jam gali būti perdaug 
pavojinga ir net galėtų susijaudinti.

Kareelis pašoka:
— Baikite pagaliau savo patyčias! Gyvenkite jūs 

kaip jums patinka, ir leiskite man gyventi taip kaip aš 
noriu! Aš joks didvyris, bet tik menkas, ramus žmoge
lis, kuris dar nori gyventi! Aš nesu didvyris, bet ir nesu 
bailys! Palikite mane ramybėje!

Iš tamsos pasigirsta Elfi žodžiai:
— Mes visi nesame didvyriai, Kareeli.
Julius užsidega cigaretę. Degtuko liepsna nušviečia 

jo aštrų profilį.
— Jūs, aišku, žinote, kad aš buvau Rusijoje.
— Taip. Kaip ten su tremtiniais, Juliau?
— Tai, ką čia papasakosiu, ne viską savo akimis ma

čiau. Dalį man papasakojo kiti geležinkeliečiai. Taigi, 
dalis traukinių su tremtiniais ėjo į Rusiją pro Narvą, 
kita dalis pro Ibroską. Pro Narvą praėjo 148 vagonai, iš 
kurių 28 į Novosibirską, 66 į Kotelnicą ir 54 į Kirovą. 
Pro Iborską praėjo 342 vagonai: iš jų 23 j Novosibirską, 

56 į Promeslenają, 76 į čano, 50 į Karagatą, 80 į Staro- 
belską ir 57 į Bubeniną. Nors mūsų žmonės buvo vežami 
gyvuliniuose vagonuose, bet su jais buvo elgiamasi blo
giau negu su gyvuliais. Jokio pakenčiamo aprūpinimo, 
jokių vaistų, jokios medicininės pagalbos. Suprantama, 
kiekvieną transportą lydėjo ir medicininis personalas, iš 
šešių jaunų rusaičių, kurios ištisomis dienomis arba dai
navo komunistines dainas, arba tryniojosi tarp enkave
distų ir raudonarmiečių. Tuo tarpu mūsų žmonės mirė 
kaip musės, ypač vaikai. Kiekvieno transporto traukinio 
konduktorius turėjo ir lydimuosius raštus, kuriuose buvo 
vietoje prekių pažymėta — ”žmonės”. Paskyrimo vie
toje transportą priima vietos NKVD pareigūnai. Tremti
niai vyrai buvo šaukiami ir tikrinami pagal sąrašą, o 
moterys ir vaikai tik pagal skaičių — tiesiog kaip gyvu
lius!

Kareelis pašoka:
— Bet juk tada nežinia, kas ir kur ištremtas. Kaip 

bus galima vėliau juos surasti?
Julius tik gaižiai nusijuokia:
— Surasti? Niekas jų neras ir neieškos! Jų ir pėd

sakų neliks!
— Kas numatoma su šiais nelaimingaisiais, Juliau1?
— Kas žino? Iš rusų pasikalbėjimų galima spėti, kad 

pradžioje visi tremtiniai bus perduoti priverčiamų darbų 
Gulag stovykloms, šioji įstaiga — Gulag aprūpina visą 
Sovietų Sąjungą nemokama darbo jėga, štai kaip jie 
realizuoja didžiuosius statybinius projektus! Darbo jėga 
negauna jokio atlyginimo, o jei nusibaigia — tai juo ge
riau! Jų vietas užima nauji suimtiniai ar tremtiniai. Tai
gi, pirmiausiai visi tremtiniai pristatomi į priverčiamųjų 
darbų stovyklas. Pagal pareikalavimus moterys pirmiau
sia paskirstomos — į darbus prie kanalų, į anglių kasyk
las, kolchozus ir kitur. Paauglių vaikų laukia panašus li
kimas. Mažesni gi vaikai atiduodami į valdiškas auklėjimo 
institucijas.

Herbertas pertraukia:
— Ir čia jie gauna rusiškus vardus ir išauginami 

rusais!
— Taip! Toks rusų planas! — patvirtina Julius.

— O kaip su vyrais?
— Vyrų likimas nežinomas, Kareeli. Apie juos ir 

patys rusai tyli.
★

Herbertas nukrečia savo cigaretės pelenus.
— Apie tai rašė Pravda 1941 m. birželio 14 dieną: 

Tūkstančiai iš Pabaltijo respublikų persikėlusiųjų sava
norių, kurie jau yra pakeliui, džiaugsmingai imsis staty
bos darbų numatytuose Stalino planuose. Toks, gėdingas 
melas yra tipiškai rusiškas!

Kareelis pereina per kambarį.
— Sakykite, kas už tuos pasibaisėtinus veiksmus at

sakingas? Kils juos praveda? Kas juos išrado?
— Kokie beprasmiai klausimai, Kareeli! Net ir aš 

pats lengvai galiu į juos atsakyti! Kas juos išrado? Su
prask — tokie "savanoriški persikėlimai” yra senas, la
bai senas rusų išradimas! šiuos metodus senieji Rusijos 
valdovai panaudojo ne vien tik prieš užimtuosius kraš
tus, bet net prieš pačią rusų tautą! Tai šimtmečiais iš
bandytas metodas. Kad tą suprastum, nereikia visos rusų 
tautos istorijos studijuoti — užtenka tik perskaityti ru
sų literatūrą! Už trėmimų akciją Estijoje visų pirma 
atsakingas pirmasis komunistų partijos centro komiteto 
sekretorius K. Saere, krašto saugumo komisaras Boris 
Kumm ir vidaus reikalams komisaras A. Murro. Tartu 
mieste, kur trėmimai buvo ypač žiauriai pravesti, šiai 
akcijai vadovavo rusų kilmės žydas Afanasjevas, Tartu 
apskrities NKVD viršininkas. Visame Pabaltijy trėmimų 
planą ir akciją pravedė specialiai j Rygą atvykęs iš Mask
vos NKVD tarnautojas Serovas ir Vakumovas. Kas už 
tai atsakingas? žinoma, Stalinas, nes be jo žinios nieko 
Sovietų Sąjungoje neįvyksta! Nieko be jo žinios ir be jo 
įsakymo!

Prie pat mano ausies pasigirsta Elfi žodžiai:
— Ir pas tą patį Staliną atskridęs Churchillis nuo

lankiai siūlo jam pagalbą! Kokia gėda!
Pasigirsta sausas Herberto balsas:
— Roosveltas taip pat atskris Stalinui nusilenkti ir 

siūlys savo pagalbą. Ar galima ko nors kvailesnio tikėtis? 
(Bus daugiau)
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AR TAI 'APSIŠAUDYMAS' AR IEŠKOJIMAS 
TIESOS NEŽINOJIME?

Pereitą žiemą daugiausia gy
vumo mūšy tarpe buvo sukėlęs 
kultūrinio bendradarbiavimo su 
kraštu klausimas, kurį išsamiai 
diskutavo ir ALTS-ga savo Sei
me, įvykusiame St. Louis mies
te, š.m. gegužės gale, kur po dr. 
Jono Balio ir dr. Vaclovo Paproc- 
ko išsamių pranešimų, Seimas 
priėmė rezoliuciją, griežtai pa
sisakydamas prieš tokį bendra
darbiavimą.

Tuo klausimu buvo daug as
meninių ir viešų ginčų, buvo 
daug ir įvairiai pasisakyta spau
doj, o Metmenų žurnale 6-me 
numery A. R. t surinkęs cituoja 
visą eilę mūsų spaudoje tilpusių 
bendradarbiavimo ir santykių su 
kraštu klausimais būdingesnių 
pasisakytmų ir išvadoj reiškia 
savo nuomonę, kad "santykių ar 
bendravimo išplėtimas net iki 
apsikeitimo kultūrinėmis verty
bėmis taip pat tegali būti ver
tinamas teigiamai"... "stereoti
pinis mūsų veiksnių ar pavienių 
asmenų pasisakymas prieš bend
ravimą su žmonėmis Lietuvoje,

prieš pastangas užmegsti tokį 
bendravimą kad ir dabartinėmis 
sąlygomis mažiau ką beįtikina"...

Neteko skaityti mūsų organiza
cijų ar paskirų asmenų, smerkian
čių bendravimą lietuvių su lietu
viais krašte, bet smerkiamas 
bendravimas su okupantui parsi
davusiais komunistų tarnais ir 
kultūrinių mainų prekyba. Ta
me pačiame Metmenų n-ry, ne
liečiant bendradarbiavimo gali
mybių, labai išsamiai ir objek
tyviai dabartinės Lietuvos kūry
bos veidą nušviečia autorius, pa
sivadinęs Jono Vėlaikio slapy
vardžiu, įdėmiai sekęs 1962 metų 
pavergtos Lietuvos išleistus kū
rinius, jų kritiką, jis prieina iš
vados, kad nežiūrint į įrodinė
jimus, kad ten esanti pilnutinė 
kūrybinė laisvė, aiškiai išryškė
ja, kad tai tėra tik vergo laisvė, 
t.y. laisvė, daryti tai, kas įsaky
ta -- vienintelė ir visiška laisvė 
kovoti už komunizmą (121 psl.) 
Jis cituoja iš tenykščio literatū
ros ir meno žurnalo, kur partijos 
pareigūnas J. Grigonis pasisako,

kad rašytojai neturėtų nei iliuzi
jų apie laisvą kūrybą. "Laisva 
kūryba nereiškia stovėjimą nuo
šalyje nuo aštrios ideologinės ko
vos".

Ryškumo dėlei pravartu susi
pažinti ir su š.m. birželio 21 d. 
pakartotais 
nutarimais, 
nę laisvę,

" Partija 
kur, kas ir 
Leninas yra pabrėžęs, kad litera
tūrą galima mechaniškai nive
liuoti, bet vieno -- įjungti lite
ratūrinę mūsų kūrybą į didžiulio 
ideologinio puolimo kolonas — 
partija reikalauja teisėtai ir pa
grįstai... Ši partinė tiesa šimte
riopai padidina menininko atsa
komybę už kiekvieną jo žodį. Is
torija nežinojo didesnio meninin
ko,negu mūsų partija; iš jos kas
dieninio darbo praktikos ir sti
liaus mūsų literatai mokosi rasti 
tai, kas svarbiausia. Taigi, Ko
munistų partija -- geriausias 
mūsų literatų mokytoja s ir valdo
vas (Literat. ir meno žurnalas

TSKP CK plenumo 
liečiančiais kūrybi- 
kurie skamba taip: 
nereglamentuoja -- 
ką turi rašyti. Dar

Šį rudenį Chicagoje ir apylinkėse Balfas skelbia didžiulį vajų. Pasitarti vajaus reikalais rugsėjo 8 d. 
organizacijų atstovai ir paskiri veikėjai buvo suvažiavę į Balfo direktoriaus Valerijono Šimkaus so
dybą, Willow Springs. Nuotraukoje pasitarimo dalyviai. V. A. Račkausko nuotrauka

LIONĖS JUODYTĖS
KONCERTAS-REČITALIS 
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Bilietai gaunami Darbininko redakcijoj 910 
Wil1oughby Avė., Laidotuvių Įstaigose — Marytė 
Shalinskas 84-02 Jamaica Avė ir A. Aramiškis 
423 Metropolitan Avė., Mrs. A. Gfnkus 495 Grand 
St., A. Mathews 256 Union Avė., Mrs. Misunas 
Ray’s Liųuor Store 103-55 Lefferts Blvd., Radijo 
dr. J. J. Stukas 1264 White St., Hillside, N. J.

Bilietų kaina $4.00 Loge, $3.00 ir $2.50 Orch., 
$1.75 ir $1.25 Balcony.

Maloniai kviečia’visus atsilankyti,
Rengimo Komitetas.

Pergalė, 1963 m. nr. 7, Vilnius).
O apie skaitytojų masę, ku

riems kūrėjai turi tarnauti, ten 
pat pabrėžiama, kad "Mūsųskai
tytojas -- komunizmo statytojas, 
ir jeigu jis mūsų knygose neras 
to, kas sudaro jo kasdieninio gy
venimo turinį, jis nusivils mu
mis, jis užmirš mus. Literatū
ra turi ne vien vaizduoti gyveni
mą, bet ir padėti pertvarkyti jį", 
-- šios mintys buvo stipriai už
akcentuotos plenume, rašo J. 
Bieliauskas toj pačioj Pergalėj.

Tą reikalavimą tęsia ir LTSR 
Prezidiumo pirm. J. Paleckis 
savo autoritetu š.m. geg. 6 d. ra
šytojų plenume Vilniuje:

"Tarybinė literatūra yra kovo
janti literatūra. Ji atakuodama 
gina komunistinės ideologijos,so
cialistinio realizmo principus, 
įtvirtina kūryboje ir gyvenime mū
sų komunistinius idealus. Kiek
vienas rašytojas visada turi atsi
minti tuos uždavinius, kuriuos 
jam kelia partija, turi stengtis 
kad jo kūryba būtų veiksminga ko
vojant už liaudies gerovę, už so
cializmą ir komunizmą (Pergalė 
1963 m. 6 nr.).

Ir vėliausiai Vilniaus Tiesa 
rugp. 17 d. nurodo, kokius vei
kėjus rašytojai turi sukurti:

"Šiandien praeities liekana tu
ri būti įveikta. Žmogus — komu-

1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ BE UŽDARBIO

Turėdami galvoje tą didžiulę paramą, kuria mes nau
dojomės praeitais metais, DAR KARTĄ (jau septinti me
tai) visiems lietuviams kaip dovaną atiduodame savo už
darbį nuo 1000 (tiktai) SPECIALIŲ KALĖDINIU SIUN
TINIŲ.

Kadangi mums prekybiniai metai buvo sėkmingi, tai 
esame pajėgūs pasiūlyti šių metų KALĖDINIAMS SIUN
TINIAMS BE UŽDARBIO NAUJAS GEROS RŪŠIES 
EKSPORTINES ANGLIŠKAS MEDŽIAGAS, specialiai 
mums gamintas, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES, patrauk
lesnes ir ŽEMESNĖMIS KAINOMIS negu ankstyvesniais 
metais.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4 (dvigubas siun
tinys Nr. Š), kurį sudaro;
D

2)

3)

4)

5)

6%jardų gabardino ar vilnono 2 kostiumams, pilko, 
rudo ar tamsiai mėlyno
6 jardai paltinės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriš
kiems žieminiams paltams, gelsvos, žalios, mėlynos, 
tamsiai mėlynos ar juodos
8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams ar
2 suknelėms ir 2 švarkučiams. žaliai balto, rausvai bal
to ar rudai balto
6 jardai -dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo
2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntini Nr. 4

yra tiktai
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:

4 jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar 
suknelei ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar 
rudai balto
3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo
3 jardai poplino, balto
1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 1 

yra tiktai

D

2)

3)
4)

$29.50, Įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siun

tinys Nr. 1), kurį sudaro;
1) 8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams ar

2 suknelėms ir 2 švarkeliams, žaliai balto, rausvai balto 
ar rudai balto
6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo
6 jardai poplino, balto
2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 2 

yra tiktai

2)

3)
4)

$45.00, Įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro: 

3%jardų gabardino ar vilnono 1 kostiumui, pilko, rudo 
ar tamsiai mėlyno
3 jardai paltinės medžiagos 1 vyriškam ar moteriškam 
žieminiam paltui, gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mė
lynos ar juodos
4 jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar 1 
suknelei ir švarkučiui, žaliai balto, rausvai balto ar ru
dai balto
3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai 
mėlyno ar juodo
1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 3 

yra tiktai

1)

2)

3)

4)

5)

$55.00, Įskaitant visus mokesčius.

$89.00, Įskaitant visus vokesčius.
Paprašiusiems pasiųsime ORO PAŠTU nemokamai vi

sų medžiagų pavyzdžius į bet kurį pasaulio kraštą. NAU
JIEMS KLIJENTAMS, jeigu jie paprašys, pasiųsime taip 
pat savo VISĄ ILIUSTRUOTĄ katalogą ir standartinių ir 
maisto siuntinių kainoraščius.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDAR
BIO gali užsisakyti kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų 
mūsų klijentas, ar kurios nors kitos firmos. TAČIAU MES, 
NORĖDAMI prieš visus IŠLAIKYTI BEŠALIŠKUMĄ. 
ESAME NUSTATĘ, KAD IŠ KARTO VIENAS ASMUO 
GALI UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP PO VIENĄ 
KIEKVIENO TŲ SIUNTINIŲ. Priiminėsime po $1.00 už
stato iš tų. kurie norės užsitikrinti bet kurį mūsiškį kalė
dinį siuntinį be uždarbio, ir lauksime galutinio užsakymo 
iki 8 savaičių.

Esame įsitikinę, kad jums aišku, jog bet kurioje kitoje 
firmoje už tokius kaip šie mūsų siuntiniai jūs mokėtumėte 
bent dvigubai^ tiek. DĖL TO* NEDELSDAMI TUOJAU 
SIŲSKITE UŽSAKYMUS, kad mes galėtume siuntinius 
pristatyti gavėjams Kalėdoms.

Kadangi daugelis mūsų klijentų užsakinėja mūsų ka
lėdinius siuntinius be uždarbio tuojau pat. kai tik pasirodo 
mūsų skelbimai, tai norime pasakyti, kad visiems 
klijentams (net ii' tiems, kurie neprašo) pasiunčiamo 
medžiagų pavyzdžius, kai tik išleidžiame siuntinius.
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus

nemokamai pasiunčiamo kitą tokį pat siuntinį.
3. Sumokame visus mokesčius, dėl to gavėjams Lie

tuvoje, sulaukusiems siuntinių, nieko jau neberei
kia mokėti.

4. Siunčiame visas medžiagas tik pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341, LADBROKE G ROVĖ 
LONDON, W. 10 
ENGLAND

nistinės ateities -- kūrėjas turi 
iškilti literatūroje, kaip svar
biausias jos vaizdavimo objektas 
su visu jam būdingu revoliucio
nieriaus dramatizmu ir hero
izmu, jaudinančiu skaitytoją sa
vo polėkių ir išgyvenimų tauru
mu, gilia psichologine tiesa, pla
čiais šiolaikinės epochos api
bendrinimais".

Kaip gerą pavyzdį nurodo K. 
Sajos pavaizduotą personažą, ku
rį taip apibudina: "mūsų dienų 
jaunuolis, kuris nepasiduoda nei
giamam jį supančios aplinkos po
veikiui, stoja į kovą ne tik prieš 
sumiesčionėjusius savo vienme
čius, bet ir prieš tėvą, išduodan
tį komunistinius idealus. Saja 
savo veikalu parodo dabartiniam 
jaunimui, kad kova už didžiausius 
revoliucijos idealus ir šiandien 
ne mažiau dramatiška ir jaudi
nanti. Kas sugeba toj kovoj nu
galėti, tas vertas komunistinės 
ateities. Tai ypač svarbu teisin
gai suprasti dabar, kai po TSKP 
CK birželio plenumo partija iš
kėlė rašytojams uždavinį atskleis
ti ir ryškiais paveikslais įkūnyti 
didingus komunizmo statybos epo
chos žygdarbius, tarybinio žmo
gaus žygių didybę."

Šie komunizmo tarnų žodžiai 
aiškiai parodo, kokią kultūri
nę prekę jie siūlo mums ir be 
jokių mainų priveža į visus lais
vuosius kraštus gana pigia kai
na. Nejaugi kas nors pasigenda 
šitokio dvasios peno?

Kad išeivių politiniam ir vi
suomeniniam gyvenime nebūtų 
stagnacijos, Metmenys, kaip vy
kusį pavyzdį cituoja B.K.N. 1962 
9.26 Dirvoje tilpusį pasisakymą, 
kurį pravartu čia pakartoti.

"Tėvynei ištikimas karys, už
ėmęs tvirtą apkasą-bunkerį, jau
čiasi gal neįveikiamas. Bet leis
kime, priešas apeina apkasą ir 
nužygiuoja tolyn. Ar tai būtų tiks- veikalo ir todėl, jų žodžiais ta- 
linga ištikimybė, jeitas karys vis 
dar ištikiamai (ir neveikliai) pa
siliktų apkase, kada nekada pa- 
šaudydamas ta pačia kryptimi, iš 
kurios turėjo pasirodyti prie
šas?"

"I klausimą, ką gi tad reikia 
daryti, atsakyčiau, kad visgi rei-
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ketų ryžtis iš apkasų išlįsti ir 
eiti žvalgybon. Labai apdairiai, 
atsargiai, bet eiti. Ėmus kalbėti 
alegorijomis, galima ir toliau jo
mis mūšy šiy dienų problemas 
apibudinti. Žvalgybon eiti pavo
jingiau, negu ištikimai apkasuo
se sėdėti. Pavojai trejopi. Žval
gams daugiau pavojaus patekti 
priešo nelaisvėn. Daugiau jiems 
pavojaus ir suklysti ar tapti prie
šo tyčia suklaidintiems. Pagaliau, 
žvalgus arba tik prasitariančius 
apie reikalą žvalgyti apšaudo ir 
savieji, iš didžios ištikimybės tė
vynei ir itin ištikimi ir pasili
kimui apkasuose. Ypač be diskri
minacijos ir be svarstymo šaudo
ma į tuos žvalgus, kurie sakosi 
patyrę apie priešą ką nors nevi
sai taip, kaip apkasuose tikima. 
Taip yra, tur būt, ar tik ne todėl, 
kad tokie taikiniai daug lengviau 
pasiekiami, negu priešas..."

Neabejotina, kad žvalgams yra 
daugiau pavojaus suklysti ar tap
ti priešo tyčia suklaidintiems. 
Šią tiesą patvirtina pirmieji mū
sų "žvalgai", turėję progos iš 
arčiau pasižvalgyti, su priešu 
susipažinti ir po to vispusišką 
bendravimą ir bendradarbiavi
mą pradėti ir mums įrodinėti, 
aukščiau minėtomis propagandai 
skiriamomis kultūrinėmis verty
bėmis mus maitinti. Dėl to "ap
kasuose" sėdinčiai išeivijos vi
suomenei ir darosi neaišku, ar tie 
žvalgai patys jau spėjo suklysti, 
ar tapo priešo tyčia suklaidinti. 
Todėl jei kas bendradarbiavimui 
nepritaria ar žvalgams nebepa- 
sitiki, tai nereiškia, kad į juos 
be svarstymo šaudoma. Tai tik 
ieškojimas tiesos ir abejonė, ar 
verta mums tokiomis jy kultūri
nėmis vertybėmis vienpusiškus 
mainus daryti, nes pagal okupanto 
partijos reikalavimus , išeivijos 
rašytojai dar nesukūrė nei vieno

riant, mūsų kūryba komunizmui 
nuodai.

Tenka tik sveikinti visas mūsų 
organizacijas, institucijas, bei 
pavienius asmenis, kurie būdami 
ištikimi tėvynės laisvės idealui, 
šį klausimą išsamiai diskutavo ir 
viešai išdrįso pasisakyti.

S8

■

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais metu 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.
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ALT S-gos Baltimorės skyriaus veikla
Tautinės S-gos vietinio sky

riaus poatostoginis susirinkimas 
įvyko š.m. rugsėjo 15 d. Jame 
buvo apsvarstyti rudeniniai šių 
metų darbai. Atidarius susirinki
mą pirmininkas M. Karaša pri
minė, kad paskutiniame šį pava
sarį skyriaus susirinkime akty
viai dalyvavusio a.a. Antano Če- 
sonio savo tarpe nebeturime. 
Pirmininko pakviesti susirinku
sieji atsistoję ir skaudžiame su
sikaupime pagerbė velionį. Be to 
pirmininkas pranešė (kaip sky
rius prisidėjo prie a.a. A. Česo- 
nio laidotuvių ir perskaitė velio- 
nies žmonos ir sūnų padėką sky
riaus nariams už užuojautą gė
les ir atmintį.

Toliau pirmininkas trumpai 
pranešė apie vykusį Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimą 
Toronte, kuriame jis dalyvavo 
svečio teisėmis. Buvo perskai
tytas Dirvos reikalu raštas ir pa
raginti nariai pakviesti savo pa
žįstamus susipažinti su Dirva, 
o kurie nariai neskaito, kviesti 
užsiprenumeruoti.

Patiekė apyskaitą skyriaus iš
vykos į "Altona" vasarvietę, kur 
svečiai buvo pavaišinti kreb- 
sais, krebsų sriuba ir alučiu.

Solistės Vasiliauskie
nės koncertą ruošia skyrius 
š.m. spalių mėn. 21 d. sekma
dienį 5 vai. 30 min. Lietuvių 
Svetainės didžiojoje salėje. Tai 
bus reta proga Baltimorės ir 
Washingtono lietuviams išgirsti 
iš tolimos Australijos atvykusios 
solistės dainų. Solistės kilnus 
tikslas, sudaryti kultūrinį kon
taktą su Š. Amerikos lietuviais, 
baltimoriečių ir washingtoniečių 
atsilankymu bus pagerbtas ir įver - 
tintas, kai kuo gausingiausiai da
lyvaus.

Antaną Vanagaitį Balti- 
morėje pamatys š.m. spalio 27 d.

Lietuvių Svetainėje, kurie atsi
lankys į solistės Vasiliauskienės 
koncertą. Tuo metu bus parodytas 
spalvotas filmas iš Antano Vana
gaičio gyvenimo ir veiklos Š. Ame
rikoje. Juk ir Baltimorėje jisai 
linksmino lietuvius. Tai malonu 
bus jį pamatyti nors ir filmoje. 
Senieji lietuviai jįprisimins matę 
ir girdėję, o naujieji susipažins 
su jo plačia veiki*.

Meno paroda. Dar perei
tais metais skyrius pasiūlė sa
vo patarnavimus suruošti meno 
kūrinių parodą dailininkei Vla
dai Stančikaitei-Abraitienei. Ji 
tą pasiūlymą priėmė ir parodai 
pasiruošė. Paroda įvyks spalio 
26 ir 27 d.d. Lietuvių Svetainės 
antrame aukšte.

Baltimorėje yra buvę keletas 
meno paveikslų parodų, bet tik 
viena buvo kiekvienam lankyto
jui suprantama, ką kūrėjas vaiz
davo savo kūriniuose, tai A. Rūk- 
štelės paroda. Toji paroda buvo 
sėkmingiausia lankytojų ir par
duotų paveikslų skaičiumi.

Dail. VI. Stančikaitės - Ab- 
raitienės bus antroji paroda, su
prantamais kiekvienam paveiks
lais. Jos sėkmingų parodų buvo 
Clevelande, Detroite, Pietų Ame
rikoje.

Rašančiam šias žinutes prisi
mena tremties metai. Rusų belais
viams skirtuose barakuosezdi- 
džiuliame durpyne prie Gross 
Hesepe kaimo, dailininkė VI. Stan- 
čikaitė - Abraitienė neužsidarė 
savo šeimos varguose ir reika- 
liukiuose, bet dirbo menininkės 
darbą. Ir tai darė ne savo asme
ninei, bet stovyklos ir lietuvių 
naudai. Meniškai puošė stovyk
los salės sceną. Sukūrė stovyk
los koplyčiai Šv. Marijos pa
veikslą su kūdikiu ant rankų ei
nančią per javų laukus, žydin
čias aguonėles, rugiagėles pro

lietuvišką kryžių.
Didžiausias ir sunkiausias 

darbas buvo įsteigimas ir vedi
mas meno kursų, kuriuos lankė 
keliolika jaunuolių ir suaugusių. 
Tiesa, jai talkininkavo pora sto
vykloje buvusių menininkų. Kur
sų vedimas ir darbo sąlygos buvo 
sunkios: kur gauti medžiagą, įran
kius, dažus ir kita.

Taigi š.m. spalio 26 ir 27 d.d. 
visi lietuviai iš Baltimorės ir 
Washingtono turėsime malonumą 
pasigrožėti VI. Stančikaitės da
bartine kūryba. Kiekvienam bus 
miela savo butą ar įstaigą pa
puošti jos paveikslais.

M K-a

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet ku
rią SSSR dalį_________Licensed by V. O. Vneshposiltorg

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS 
GARANTUOTAS

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžia
gų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite 
nei perkant kitui. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinka
mų siuntiniams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų infor
macijų ir nemokamų kainaraščių rašykite ar aplankykite
jums artimiausią skyrių:
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — Žnd Avė--------------------- AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th St._____ CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avė._____ EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avė._____ DI 5-8808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant St. ___ CH 9-6245
• BOSTON, Mass. — 271 Shawmut Avė__________LI 2-17G7
• SOUTH BOSTON, Mass. — 359 W. Broadway __ 268-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avė._____ TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avė.___ BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halsted St._____ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Rd.___ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avė._____ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N. W. GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau___ TO 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avė.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. __ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avė._____ RI 3-0440
• YONKERS, N. Y. — 235 Neppenhan Avė._____ GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 Atlantic Blvd. AN 1-2994
c LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th St.__________FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avė.___ BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.___ LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main St.__________MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market St.__________ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson St____ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St.___ FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John St.__________ PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury St. _ ___ SW 8-2868

MYLĖSI LIETUVĄ Iš 
TOLO

L. B. Chicagos Apygar
dos Valdyba ėmėsi iniciaty
vos ir išleido Il-sios JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų 
Šventės rinktinę ilgo groji
mo plokštelę — Stereo ir 
monaural. Plokštelė pava
dinta: ”Mylėsi Lietuvą iš 
tolo”. Plokštelės apipavida
linimas liudija gerą leidėjų 
skonį.

Pirmojoje' pusėje užre- 
korduotos 7, o antrojoje — 
8 lietuvių kompozitorių la
biausiai pavykusios dainos, 
atliktos mišraus, moterų ir 
vyrų chorų.

Dainų šventės salės akus
tika ir joje įmontuoti gar
siakalbiai sudarė labai ne
palankias rekordavimui są
lygas. Paprastai rekordavi- 
mai vyksta tam tikrose stu
dijose su pritaikyta akusti
ka ir moderniniais aparatū
ros įrengimais. Mūsų atve
ju rekorduotojams atiteko 
labai nedėkingas uždavi
nys : milžiniška salė, talpi
nanti 10.000 žmonių, jokių 
akustinių įrengimų ir prie
dų, dar prasčiausios rūšies 
nudėvėti garsiakalbiai, ku
rie nepakenčiamai deforma
vo chorų skambėjimą, ypač 
tolimesnėse nuo estrados 
vietose. Nors mūsų rekor- 
duotojai — specialistai vi
somis priemonėmis stengėsi 
pašalinti salės akustikos ir 
garsiakalbių netobulumus, 
tačiau ištisai pašalinti ne
reikalingus garsus buvo ne
įmanoma. Dėl to kai kurio
se dainose nepasisekė iš
vengti nemalonaus plokšte
lės čirškėjimo.

Sunku spręsti, tačiau at
rodo, kad monaural plokšte
lėse kai kurios dainos užre- 
korduotos geriau.

Nežiūrint šių mažų trū
kumų, leidėjų pastangas 
reikia su padėka įvertinti. 
Įspūdingas, istorinis lietu
vių gyvenime Il-sios dainų 
šventės įvykis užfiksuotas 
ir nepamirštas.

Da^ar kiekvienas iš mūsų 
savo biblioteką gali pratur
tinti gražiai ir skoningai iš
leista muzikos plokštele.

Antanas Nakas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED J

1963 m. rugsėjo 20 d.

Chicagoje Jaunimo Centre rugsėjo 29 d. įvykstančioje madų parodoje bus rodomi ir vestuviniai rū
bai. Nuotraukoje solistė Monika Kripkauskienė savo sukurtais rūbais dabina Nijolę Manelienę, stebint 
Rasai Augiutei-Bialik. Parodos pelnas skiriamas paremti ark. J. Matulaičio senelių namų statybai. 

V.A. Račkausko nuotrauka

VOKIEČIAI APIE
LIETUVIUS SKAUTUS

Memmingeno miesto (Vo
kietijoje) laikraštis įsidėjo 
pirmame puslapyje nuo
trauką iš 11-os pasaulinės 
skautų jamboree, kur prin
cas Konstantinas įteikia 

Vasario 16 Gimnazijos šokėjų repertuaras praturtintas dviem 
mokyt. E. Tamošaitienės kūrybos šokiais: Vaidilučių šokis ir Papar
čio žiedo stebuklas. Nuotraukoje mokytojai E. Tamošaitienė ir A. 
Krivickas su vaidilučių šokio dalyvėmis: Vanda Endriukaite, Milda 
Flinderyte, Asta Glemžaite, Aldona Janulyte, Elze Morozovaite ir 
Regina Tamošaityte.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
Lietuvių Įmonė registruota U. S. Department of Justice ir 

paskelbta U. S. Department of Commerce.

Cosmos Parcels Express Corp. 
3212 S. Halsted St., Chicago, III., 60508, 

telef. CA 5-1864
IR

Marquette Gilt Parcel Service 
2439 W. 69 St.. tel. WA 5-2737.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir kitų siuntiniams tinkamų 
prekių.

E. ŽUKAUSKAS

REKORDAS
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
^202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILtINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

pirmos vietos medalį lietu
viui skautui Br. čepulevi- 
čiui už gerą pasirodymą 
sporte. Ta proga vokiečių 
laikraštis pažymėjo, kad 
gali didžiuotis tokiu Mem
mingeno lietuviuku. V. si. 
Br. čepulevičius Memmin- 
gene vadovauja lietuvių 

skautų Kęstučio draugovei 
ir vienintelis iš Memminge
no skautų buvo nuvykęs į 
pasaulinę skautų jamboree 
su lietuvių skautų vienetu. 
Br. čepulevičius yra baigęs 
Vasario 16 Gimnaziją ir jau 
du metai studijuoja fiziką 
ir matematiką Heidelbergo 
universitete.

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS

• Kazimieras ir Jadvyga 
Čekai su 17 metų dukra 
Marta praeitą mėnesį sugrį
žo iš Lietuvos į Argentiną 
ir apsistojo pas savo gimi
nes Račius — Buenos Aires 
mieste.

• Juozas Klimavičius su 
dukrele taip pat atvyko iš 
Lietuvos, kur dar pasiliko 
žmona ir brolis. Visi kartu 
negalėję atvykti dėl lėšų 
stokos ir formalumų.

• Prof. Vytautas Staugai
tis, 5 mėnesius išbuvęs Ka
nadoje tarnybos reikalais ir 
ta proga aplankęs savo bro
lį, grįžo į Argentiną.

• Dionyzas Prasauskas 
išvyko nuolatiniam apsigy
venimui į Chicagą, JAV ir 
apsistojo pas savo dėdę kun. 
Stasį Santarą.

SPORTAS
/

RUNGTYNĖS SU UKRAINIEČIAIS

Šį Šeštadienį, rugsėjo 21 d. 
įvyks tradicinės Lengvosios at
letikos rungtynėstarpClevelando 
LSK Žaibo ir Clevelando Ukrai
niečių sporto klubo "Lwiv". Var
žybos vyks vyrų, moterų ir jaunių 
klasėse.

Rungtynių vieta--Tremont Val- 
ley Stadium, prie W, 11 St., neto
li Clark Avė. tilto, vadinamame 
pramonės slėnyje. Pradžia: 4:30 
vai. po pietų.

ŠI šeštadienį rugsėjo 21 d. įvyks 
pirmosios vyrų lauko teniso 
rungtynės tarp LSK Žaibo ir Cle
velando Ukrainiečių sporto klu
bo "Lwiv".

Varžybos vyks Brookside Par
ko aikštyne, netoli zoologijos so
do. įvažiavimas iš FultonRd., su
kant žemyn į dešinę prieš Brook
side parko tiltą (Zoologijos sodą).

Bus varžomasi 6 vieneto ir 3 
dvejeto žaidimuose.

Pradžia 1:00 vai. po pietų.

LENGVATLETAI Į TORONTĄ

Kit^ šeštadienį, rugsėjo 28 d. 
LSK Žaibo suaugusių ir prieaug
lio A ir B klasių lengvatletai vyks 
į Toronto, tarpmiestinėms rung
tynėms, dėl L.V.S. RamovėsCle- 
velando skyriaus Pereinamosios 
Dovanos.

Kaip žinoma, pereitą šeštadie
nį, rugsėjo 14 d. torontiečiai var
žėsi Clevelande, prieauglio C, D 
ir E klasėse. Ši pirmoji varžybų 
dalis pasibaigė nežymiu Cleve
lando laimėjimu 208:191.



1963 m. rugsėjo 20 d. DIRVA Nr. 107 — 7

L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
* A A,

RSta M
a&yyg, ' .K

, ag

ar ’hį 1 ■1 JĮ vIHKm4 > y'“ A

k. l Jrvir**
įSSHR ' ;gg y

• JAV viceprezidentas 
Lyndon B. Johnson rugsėjo 
22 d. atvyksta Į Clevelandą 
ir bus pagrindiniu kalbėto
ju demokratų ruošiamame 
masiniame subuvime Euclid 
Beach parke.

Tą dieną nuo 1 iki 4 vai. 
p. p. i parką Įėjimas laisvas 
ir visi žaidimai nemokami. 
Visi lankytojai bus vaišina
mi puikiais buliuko mėsos 
sumuštiniais. Tai gera pro
ga visos šeimos laisvalaikio

Clevelando lietuvaitė Rota Žygaitė gauna dovaną iš T. J. Benko, 
Illuminating Co. atstovo, už jos lietuviškų valgių receptą, laimėjusį 
Sears, Roebuck Co. Tarptautinėje Parodoje.

Dipl. miškn. Zigmas Dautartas savo medelyne
"Garden’s Friend Co" -- 100 akrų ūkio medelyne, per ištisus metus galima Įsigyti aukštos 

kokybės Įvairių dekoratyvinių ir vaisinių medelių: Taxus, Thujas, Rhododendras, Azelias, Rojaus 
obelaites (Crab apple), Prunus Pissardi(žydinčioji, tamsiai raudonais lapais slyva). Įvairaus ūgio 
gyvatvorės, jazminai, forzicijos, virgilijos, alyvos, Kalėdinės eglutės, pušaitės ir Įvairūs vaisiniai 
medeliai.

Be medelių pardavimo Įmonė vykdo parkų, sodybų išplanavimus, žolynų užsėjimus, medžių so
dinimus, genėjimus, purškimus -- augalų apsaugą nuo ligų.

Visi darbai atliekami sąžiningai ir su moksline praktika.

Skambinkite telefonu: IV 6-0816
\

Įmonės ir medelyno savininkas Dipl. miškininkas Zigmas Dautartas

Vysk. Valančiaus lituanistinės 
Tautybių Šventėje Clevelande.

mokyklos tautinių šokių grupė išpildo meninę programą rugsėjo 14 d. 
V. Pliodžinsko nuotrauka

praleidimui.
Viceprezidentas Lyndon 

B. Johnson ta proga pasa
kys svarbią kalbą politi
niais klausimais.

ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVŲ PASITARIMAS

Ryšium su VLIK 20 metų 
sukaktim, Clevelando orga
nizacijų atstovai buvo su
sirinkę pasitarti tos sukak

ties minėjimo reikalu ir iš
rinko iniciatorių komisiją iš 
Jono Daugėlos, Vaclovo Ka- 
sakaičio ir Zigmo Peckaus.

Šiai komisijai pavesti su
šaukti platesnį organizacijų 
pasitarimą, kad sudarius 
platesnės apimties komitetą 
minėjimui surengti.

Komisija jau išsiuntinėjo 
Clevelando lietuvių organi
zacijų atstovams kvietimus, 
prašant susirinkti rugsėjo 
22 d., 12 vai., Lietuvių Klu
bo apatinėje salėje. Prašo
mi atvykti visi organizacijų 
atstovai, jei kvietimų ir ne
būtų gavę.

• Solistės G. Vasiliaus
kienės koncertui. kuris 
Įvyks rugsėjo 28 d., šv. Jur
gio parapijos salėje, bilie
tus galima gauti Dirvoje.

Kadangi viešnios iš Aus
tralijos koncertui rodomas 
didelis susidomėjimas, no
rintieji Įsigyti geresnes vie
tas, patartina apsirūpinti' 
bilietais iš anksto.

• Rūta Antanina žygaitė 
yra jauniausia iš 13 moterų, 
laimėjusių Sears Roebeck 
ir Co. „Tarptautiniame 
Džiaugsmo Festivalyje’’ 
premiją už Įdomiausią lie
tuviškų valgių receptą.

R. A. žygaitė yra Notre 
Dame College studentė. Už 
savo riešutinio torto recep
tą ji laimėjo elektrinį kavai 
virdulį ir jos receptas bus 
patalpintas The Illuminat- 
ing Co. išleidžiamoje tarp
tautinėje valgių receptų 
knygoje.

R. A. žygaitė stojo Į kon
kursą jos motinai paskai
čius Sears Roebuck Co. 
skelbimą Dirvoje.

Mūsų tautietės turėtų 
kreipti daugiau dėmesio pa
našiems skelbimams Dirvo
je.

Laukiame daugiau atsi
liepimų į Dirvos Nr. 102 
skelbimą. Tai įdomu ir nau
dinga jums ir laikraščiui.

• Pijaus žiūro mirties 
metinės. Rugsėjo 18 d. su
ėjo vieneri metai, kai iš mū
sų tarpo išsiskyrė viena iš 
ryškiausių išeivijos lietuvių 
asmenybių — inž. Pijus J. 
žiūrys.

Jo atminčiai pagerbti 
PLB valdyba, posėdžiavusi 
Clevelande rugsėjo 16 ir 17 
d. susikaupė rimties ir pa
garbos minutei.

Inž. Pijus J. žiūrys, šalia 
eilės pareigų, eitų Įvairiose 
lietuvių organizacijose, bu
vo ir ALB centro valdybos 
vicepirmininku.

PARDUODAMAS NAMAS
Naudos parapijos rajone 

skubiai parduodamas vie
nos šeimos, su 2 miegamai
siais, namas labai prieina
ma kaina. Garažas automo
biliui. Kaina $17,000.

Skambinti ZIG REALTY
Mrs. AIex
IV 1-3542

(106, 107)

REIKALINGA PORA 
kilimų ir baldu valymui 

Bissell būdu.
Sienų plovimas ir kt. 

Skambinti: 
SH 9-6969

(106, 107)

NAUJOS IDĖJOS 
NAUJAI ERAI

APDRAUDA?
Pasitik- r-L 
rink <7^

NflTIONWIDE
dėl naujų idėjų!
□ AUTOMOBILIŲ

APDRAUDA
□ NUO GAISRO 

APDRAUDA
□ GYVYBĖS APDRAUDA
□ NAMŲ SAVININKŲ
□ MOKSLO
□ PASKOLŲ
□ NELAIMIŲ IR LIGOS
□ PENSIJOS

Nationwide turi naujų idėjų 
jūsų apsidraudimui, kad iš
pildžius bet kuri apdraudos 
reikalavimą už jums įmano
mą mokesti. Patikrinkite jus 
įdomaujantį planą ir kontak
tuokite:

LIETUVĮ 
JUOZĄ BALNIŲ 

(JOSEPH BROOKS) 
5359 Decker Rd.

Ne. Olmstead, Ohio 
Telef. 777-2155

BJĮationimide

Nationwide Mutual Insurance Co. 
Nationwide Lite Insurance Co. 

Nationwide Mutual Fire Insurance Co. 
home office: Columbus, Ohio

Jūs esate kviečiami atsilankyti. ..
CUYAHOGOS APSKRITIES 

DEMOKRATU

BULIUKU KEPSNIUI
EUCLID BEACH PARK

SEKMADIENĮ, RŪGS. 22 D., 1963 M.
Programa prasideda 1:30 vai. p. p.

Susitikite ir išklausykite

LYNDON B. JOHNSON
JAV viceprezidentą

TUO PAT METU SUTIKSITE MŪSŲ SIŪLOMUS 
DEMOKRATŲ KANDIDATUS MIESTO TARYBAI

• NEMOKAMI PASILINKSMINIMAI
• ORKESTRAS
• NEMOKAMAS $500 JAV BONAS
• LAISVAS ĮĖJIMAS
• VISI ŽAIDIMAI NEMOKAMAI
• MALONUMAI VISAI ŠEIMAI
• ATSINEŠKITE SAVO PIKNIKO KREPŠIUS

Dan W. Duffy už pirmininką

• Aktorius Vitalis Žu
kauskas, „Vieno žmogaus 
teatro’’ direktorius ir vai
dintojas, atvyksta į Cleve
landą ir dalyvaus savo link
sma programa Lithuanian 
Village ruošiamame banke
te, kuris Įvyks spalio 19 d., 
Lietuvių salėje.

Į banketą bilietai jau 
gaunami Lietuvių Klube ir 
pas L. V. direktorius.

• Arvids R. Purins, trem
tinys iš Latvijos, kandida
tuoja Į Clevelando miesto 
tarybos narius iš 4-osios 
rinkiminės apylinkės (Cle
velando vakarų pusėj).

A. R. Purinš yra buvęs 
Latvijos scenos meno są
jungos pirmininku. Savo 
programoje, tarp kita ko, 
jis reikalauja Clevelandui 
pasistatyti nors vieną pa
stovų teatrui pastatą ir ja
me turėti nuolatinę operą.

Gražus kultūrinis užsimo
jimas, bet vargu, ar esamo
se sąlygose pakankamai pa
trauklus vietos gyvento
jams ir balsuotojams.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

Išnuomojamas butas
Puikūs 4 V> kamb. ir 

vonia, plius 2 rūbams 
sandėliukai. Pageidau
jama pora ramių suau
gusių. 5 minutės nuo Šv. 
Jurgio parapijos bažny
čios.

Teirautis 1249 E. 61 g. 
(107-109)

EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR <

JAKUBS & SON
FU N ERA L HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delta E. Jakubs & VVilIiatn J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 
EN 11763

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ 

BUTAS
virš Superior Savings 
& Loan Assn. patalpų, 
East 68 ir Superior Avė. 

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduoda 6 

butų mūrini namą, labai ge
rame stovyje, prie St. Clair 
ir Hayden gt.

Skambinti LI 1-8174.

GERI NAMAI
Plytinis, 3 metų senumo. 

2 miegamieji žemai, 2 vir
šuj, padalintas rūsys, netoli 
Euclid Avė., dabar neapgy
ventas.

Labai geroje gatvėje ply
tinis 3 miegamųjų, švarus, 
2 garažai, prie E. 185 gt.

P a r duodamas palikimas 
E. 185 gt. Didelis namas ir 
priedų komercinis sklypas, 
netoli Neff Rd.

Tarp E. 185 gt. ir Lake 
Shore Blvd. turime didelį 
namą, dabar neapgyventas, 
priedų sklypas.

Norintieji pirkti ar par
duoti, prašome sustoti, ar 
paskambinti

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 gt.
IV 1-6900 ar KE 1-2190

936 East 185 St. 
KE 1-7770



KAS IR KUR?
• ALT S-gos Chicagos 

skyrius uoliai ruošiasi savo 
tradiciniam ”Rudens lapų” 
baliui, lapkričio 30 d. Susi
tarta su aktore E. Vilutiene 
dėl programos, kuri žada 
būti Įdomi.

• New Yorko Skautams 
Remti Komitetas nuošir-» 
džiai dėkoja aukojusiems 
skautų reikalams:

J. Audėnui, E. Baliūnui,
L. Bandziukienei, W. Belec
kui, Bertuliui, J. Biručiu!, 
A. Bobeliui, Eug. Butkienei, 
V. čečetienei, A. Dimui, V. 
Ingelevičiui, M. Jankauskui, 
P. Jurgėlai, Pr. Kašiubai, P. 
Mačiulaičiui, J. Mikalaus
kui, Moterų Vienybei, B. 
Novickienei, P. Osmolskiui,
M. Paliui, V. Račkauskui,
G. A. Rannitams, J. Raubai,
T. Sakalauskienei, Ant. Se- 
nikui, E. Senkui, Dr. J. 
Sniečkienei, Solomonams, J. 
Stųkui, A. Starkui, Dr. I. 
Skeiviui, Pr. šalpukui, A. 
Šetikui, A. Šimkienei, J. Šu
kienei, L. Tamošaičiui, kun. 
P. Totoraičiui, E. Urbelie- 
nei, P. Virbickienei.

Aukų surinkta 217 dol. 
Stovyklavimo reikalams iš
leista 215 dol.

• Nilda Sklerevičiūtė, Ar
gentinos lietuvaitė, žai
džianti Argentinos moterų 
krepšinio rinktinėje, praei
tais metais įmetusi dau
giausiai sviedinių į krepšį, 
yra laimėjusi daug premijų 
t a r p t axu tinėse žaidynėse 
Brazilijoje, Čilėje, Parag
vajuje ir Urugvajuje. Atei
nančiais metais kovo mėn. 
Nilda su Argentinos rinkti
ne vyksta į tarptautines 
krepšinio rungtynes, kurios 
įvyks Peru sostinėje Limoj.

A. t A.

IRENAI PALILIŪNIENEI
mirus, jos seseriai poniai KRISTINAI STEIKŪ- 

NIENEI ir broliui ponui BALIUI HOLIUŠAI bei 

jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Elena Steikūnienė ir
K. ir E. Pociai

NAUJA LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGOS

CENTO VALDYBA

Liet. Stud. S-gos Centro 
Valdyba 1963-64 mokslo 
metams išrinkta ir į ją Įeina 
šeši nariai iš Detroito ir 
vienas iš Chicagos.

Naujoji valdyba pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: 
Zaparackas Algis — pirmi
ninkas, 4120 Yorba Linda 
Drive, Royal Oak-, Mich.; 
Ūdrys Arūnas — vicepirmi
ninkas ; Kausteklis Petras 
— iždininkas; Bajorūnaitė 
Giedrė — sekretorė, 16210 
Ilene, Detroit, Mich; Bub- 
lys Algis — užsienio sky
riaus reikalams; Staniulytė 
Gina — spaudos ir informa
cijos reikalams; Valaitytė 
Audronė — chicagietė — 
parengimų reikalams.

”Studentų Gairių” redak
torium pakviestas kol. Griš- 
kelis Rimantas, 8485 Dixie 
Lane, Dearborn 6, Mich.

Visuotinas metinis Lietu
vių Studentų suvažiavimas 
įvyks lapkričio 28 — gruo
džio 1 d. New Yorke.

G. Staniulytė

• Lietuviu Komitetas Pa
saulinei Parodai, New Yor
ke, kviečia plenumo posėdį 
š. m. rugsėjo mėn. 27 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vaka
ro, Festival Restorane, 40
E. 26 St., N. Y.

Posėdyje dalyvaus LB 
Centro Valdybos pirminin
kas J. Jasaitis ir Centrinio 
P. P. Komiteto atstovas.

Kviečiama visi plenumo 
nariai ir spaudos atstovai 
posėdyje gausiai dalyvauti.

* Ped. Lituanistikos In
stitutas naujuosius mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 14 d. 
su 26 akivaizdinio kurso 
studentais ir 5 diploman
tais, besiruošiančiais for
maliam Instituto baigimui. 
Šį semestrą dėsto dr. V. 
Sruogienė (Lietuvos istori
jos problemos), dr. P. Joni
kas (lietuvių kalbos istori
ja), Aleksandras Dundulis 
(liet, literatūros metodika) 
ir Domas Velička (sakinio 
struktūra ir jo skyryba, li
teratūrinės srovės ir jų at
garsiai lietuvių literatūro
je). Akivaizdinio kurso dar
bui vadovauja direktorius 
D. Velička. Neakivaizdinio

(korespondencinio) dėsty
mo darbas, kuriam nuo š. 
m. rugsėjo 1 d. vadovauja 
direktorius Ignas Serapi
nas, vyksta be pertraukos. 
Dėstytojai: dr. V. Sruogie
nė, Vincentas Liulevičius, 
Skirmantas Radvila, Ignas 
Serapinas, Domas Velička, 
dr. Henrikas Nagys, dr. Jo
nas Grinius. Įstoti galima 
bet kada ir bet kame gyve
nančiam. Kreiptis išuo ad
resu : 5620 So. Claremont 
Avė., Illinois, 60636, USA.

LITUANISTIKOS 
INSTITUTO 
RŪPESČIAI

Jaunimo Centre, rugsėjo 
14 d. sušauktas Lit. Institu
to iždo tarybos susirinki
mas buvo labai negausus.

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės nariai tariasi su rezoliuciją reikalo judintojais New Yorko 
ir New Jersey valstijose. Nuotraukoje iš kairės: komiteto ryšininkas Julius Jodelė.’prof. J. Stukas, dr. 
M. Žukauskienė ir komiteto pirmininkas L. Valiukas. Vyt. Maželio nuotrauka

Instituto prezidentas Dr. P. 
Jonikas tarė žodį į susirin
kusius ir bendrais bruožais 
nušvietė iždo tarybos veik
lą. Pasirodo, kad lėšų kau
pimo išvystyti nepasisekė. 
Pasitraukus keliems žmo
nėms, iš kurių buvo tikėtasi 
realios paramos, iždo tary
bos veikla labai susilpnėjo. 
Piniginę apyskaitą patiekė
K. Girvilas — iždo tarybos 
reikalų vedėjas. Stambų
I. 000 dol. įnašą yra padaręs
J. Dauparas.

Išrinkta nauja valdyba: 
Baliūnas — pirmininkas, 
Šidlauskas — vicepirminin
kas, Girvilas — sekretorius 
ir Semėnas — iždininkas. 
Naujasis pirmininkas paža
dėjo dėti visas pastangas 
atkreipti visuomenės dėme
sį Lit. Instituto veiklai. Di
desnė Instituto propaganda, 
jo nuomone, gali duoti gerų 
vaisių.

Lit. Instituto didelis dar
bas — Aleksandryno išlei
dimas eina į pabaigą. To
liau numatoma leisti met
raštį.

Šį kuklų susirinkimą už
darė Dr. P. Jonikas, padė
kodamas susirinkusiems, o 
naujajai Tarybai linkėjo 
sėkmės.

ALT S-gą šiame susirin
kime atstovavo B. Paplėnie- 
nė. (P)

• Dr. Valentina Barkie- 
nė-MarkeviČiūtė. gyvenanti 
Australijoj prie Svdney 
miesto, paskirta Western 
Suburbs Hospital direktore 
(Medical Superintendent). 
Tai pirmoji moteris daktarė 
paskirta tokioms aukštoms 
pareigoms.

Dr. V. Barkienė 1947 me
tais baigė Tuebingeno uni
versitetą Vokietijoje med. 
daktaro laipsniu. Į Austra
liją nuvyko 1949 metais ir 
ten dirbo įvairiose ligoninė
se. Kadangi australai neĮH’i- 
pažįsta Europos universite
tus baigusių daktarų diplo
mų, tai dr. V. Barkienė tęsė 
studijas Svdney universite
te. Dar nebaigus šių studijų 
čia išlaikė valstybinius dak
taro egzaminus ir toje pat 
ligoninėje dirba virš 6 me
tų.

Dr. V. Barkienė yra ište
kėjusi už agr. Balio Bar- 
kaus (kuris kaip agronomas 

dirba valstybinėje tyrimo 
įstaigoje) ir augina dvi 
dukteris — Laimą 7 metų 
ir Ritą 2 metų.

Vietos laikraštis aprašy
damas tą paskyrimą pažy
mėjo, kad dr. V. Barkienė 
(Barkus) yra natūralizuota 
Australietė , prieš 13 metų 
atvykusi iš Lietuvos.

PHILADELPHIA
________ _____—:_____ L_

LITERATŪROS IR 
MUZIKOS VAKARAS
Lietuvių Moterų Atstovy

bės Philadelphijos Klubas 
spalio mėn. 26 d., 7:30 vai. 
vak. ruošia Literatūros ir 

Detroito Lietuvių Namų valdybos pirm. inž. Jonas Gaižutis dėkoja LB Detroito apyl. pirm. Vladui 
Paužai už 1,000 dolerių auką Detroito Lietuvių Namams. Ši auka namų pagerinimui Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės buvo įteikta rugsėjo 13 d. Nuotraukoje Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Na
mų, Dariaus ir Girėno klubo ir spaudos atstovai. Stovi iš kairės: VI. Mingėla, VI. Pauža, A. Petraus
kas, J. Gaižutis, J. Atkočaitis, V. Ponelis ir J. Pusdešris. J. Gaižučio nuotrauka

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo! 
KANKLIŲ baisa* išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs:
Nes Kryžiaus gyvatą žadėjo.

— MAIRONIS

LIETUVOS KANKLĖS
Pirmoji lietuviškajame pasaulyje kanklių muzikos plokštelė, įgrota Vysk. 

M. Valančiaus mokyklos, Cleveland, Ohio, kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos M i k u 1 s k i e n ė s .
Stereo $4.95. HI-FI $3.95. Kanadoje: Stereo $5.30. HI-FI $4.25

Užsisakyti galima siunčiant pinigus sekančiu adresu:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 Renvvood Avenue Tel. 486-4942 Euclid, Ohio, 44119

Clevelando lietuviai plokštelę gali įsigyti Dirvoje.

Muzikos vakarą, kuris įvyks 
Ethical Society salėje, 1906 
Rittenhouse Sųuare.

Dalyvauja: Birutė Pūke- 
levičiūtė, mums visiems ge
rai žinoma kaip gabi akto
rė, režisierė ir rašytoja; Al
dona Kepalaitė, jauna ir 
gabi pianistė, turėjusi eilę 
savo koncertų New Yorke 
ir Leonas Baltrus — solis
tas, susilaukęs labai gerų 
įvertinimų kaip gabus te
noras.

Visi šio vakaro progra
mos išpildytojai pasirodys 
čia pirmą kartą, taigi pra
šome visą Philadelphijos vi
suomenę spalio mėn. 26 d. 
pažymėti savo kalendoriuje 
ir į šį neeilinį literatūros ir 

muzikos vakarą būtinai at
silankyti.

Ypatingai kreipiamės į 
visas Klubo nares, kad jos 
nę tik pačios į šį parengi
mą ateitų, bet ir paragintų 
savo šeimas, draugus ir pa
žįstamus nepraleisti tokios 
geros progos pasidžiaugti 
mūsų kultūros puoselėtojais 
in pasigrožėti jų įdėtu dar
bu. K. S.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Philadelphijos Apy
linkė rengia įžymiųjų lietu
vių Mikalojaus Daukšos ir 
Martyno Mažvydo minėji
mą, kuris įvyks šių metų 
rugsėjo mėnesio 29 dieną, 
sekmadienį, trečią valandą 
po pietų, Lietuvių Banke 
(202 North Broad Street). 
Programoje: Pennsylvani- 
jos universiteto profeso
riaus daktaro Antano Salio 
paskaita ir mokinių dekla
macijos. Taipogi bus Dauk
šą ir Mažvydą liečiančios li
teratūros parodėlė. Lietu
viškoji visuomenė kviečia
ma minėjime dalyvauti.

OMAHA
ALTS-gos Skyrius Omahoje, 

per pirmininką Joną Povilaitį, 
atsiskaitė už išsiųstas platini
mui Dail. Rauba knygas.

Palyginti negausus Omahos 
skyrius pasižymi savo uolumu ir 
Dirvą platinant ir atsiliepiant į 
kitus talkos darbus.

PUIKI DOVANA 
ANGLIŠKAI 

, SKAITANTIEMS!
Amerikonų spaudoje pa

garsėjusi Jurgio Gliaųdos 
knyga ”House upon the 
sand” (Namai ant smėlio), 
gaunama ir Dirvoje. 
Kaina $3.95.
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