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Grumtynės dėl Saharos turtų
ŠIAIP TAIP ĮGYVENDINTOS PALIAUBOS TARP MAROKO IR ALŽIRO SU
STABDĖ ATVIRUS KARO VEIKSMUS, BET NEUŽGESINO ’ŠALTOJO KARO’,
Pereitą savaitę buvo pasiektos
paliaubos tarp dviejų naujų Afri
kos valstybių: Maroko ir Alžiro.
Jos buvo visai rimtai susikovu
sios dėl pasienio zonos Sabaros
dykumos vakarinėje dalyje. Saharos dykuma, kuri prasideda At
lanto pakraštyje ir tęsiasi toli į
Rytus, galima sakyti, peršokusi

Kryžiumi pažymėta vieta,kur
vyko alžiriečių ir marokiečių
kautynės.
Raudonąją jūrą ir kitais'vardais
pasivadinusi per Arabiją ir Per
siją pasiekia net centrinę Aziją,
ilgą laiką buvo laikoma nenaudin
gu žemės plotu. Tik palyginti ne
seniai joje surasta naftos ir kitų
žemės turtų, kurių išnaudojimą
įgalina modernioji technika. Dėl
to visos Sabaros pakraščio vals
tybės stengiasi sau užtikrinti ga
limai didesnius dykumos plotus.
Reikia pastebėti, kad siena tarp
Maroko ir Alžiro niekados nebu
vo tiksliai pravesta, nes prancū
zai, kurie valdė abu kraštus,
nelabai buvo tuo susirūpinę.
Marokas jau buvo žinomas se
novės romėnams, kurie jį užka
riavo 42 metais po Kristaus gim.
Šešetą šimtų metų vėliau ten įsi
galėjo arabai, kurie iš ten už
puolė ir užkariavo Ispaniją ir net
dalį pietinės Prancūzijos. Nuo
788 metų Marokas buvo nepri
klausoma valstybė. 1912 m. ji pa
teko Prancūzijos ir Ispanijos
protektoratan, iš kurio galutinai
išsivadavo tik 1956 metais.
Maroką valdo jaunas karalius
Ilasanas II, kurio giminė Maroko
soste jau viešpatauja per 300
metų. Jo tėvas Mahommedas V
kraštą valdė autokratiškai, tik
Hasanas po truputį pradėjo įsi
vesti demokratines institucijas.
Nepaisant tokios senos ir garbin
gos istorijos, Marokas iš tikro
mažai kuo skiriasi nuo kitų Afri
kos valstybių. Politinės partijos,
kurias labai sunku klasifikuoti,
kokios jos iš tikro yra -- kairio-

Vytautas Meškauskas

"sudrumsti jų santykius", tačiau
kai rudeniop --spalio mėnesį-Alžire prasidėjo Berberų nera
stos, dešinės ar nuosaikos — mumai (berberai, gyveną Kabylų
kovoja viena su kita. Atrodo, kad kalnuose reikalavo didesnės sa
visose tose valstybėse dar ilgą vivaldos ir kartu daugiau įtakos į
laiką turės išsilaikyti vienokios centrinę Alžiro valdžią), Maroko
ar kitokios diktatūros forma.
karalius nutarė jėga įsistiprinti
Kai prancūzai pagaliau sutiko ginčijamose teritorijose. Tačiau
duoti nepriklausomybę Alžirui, Alžiro valdovas prezidentas Ben
jie dar kurį laiką tikėjosi išlai Bella turi galingų sąjungininkų.
kyti Saharos dykumą savo valdžio Pirmas jam pagalbą suteikė
je dėl to, kad jie ten rado ir pra
Egipto valdovas Nasseris, kuris
dėjo išnaudoti naftą ir dykuma
svajoja įsigalėti visoje Saharos
jiems buvo reikalinga atomi
zonoje, nuo Atlanto iki Kinijos,
niams bandymams. Bet vėliau jie
o po jo ir sovietai mielai pažve
sutiko Saharą atiduoti Alžirui ir
jotų drumstame vandenyje. Sako
tuo pačiu pasėjo konfliktą tarp
ma, kad jie į Alžirą perkėlė kai
tos naujos valstybės ir Maroko
kuriuos savo dalinius iš Kubos.
bei kaimyno iš rytų -- Tuniso.
Iš kitos pusės, nei Marokas nei
Tunisas, kuris pirmas iš tų
Alžiras ilgo karo vesti negali ir
valstybių atgavo nepriklausomy
jų valdovai toli gražu nėra tokie
bę, skaito, kad ir jam priklauso
naivūs, kad norėtų pakliūti ‘tal
Saharos dalis, tačiau būdama pa
kininkų’ valdžion. Dėl viso to yra
ti mažiausia valstybė ir nesiti
vilties, kad konfliktas neišsiplės
kėdama savo pretenzijų paremti
į karštą karą, bet šaltasis karas
jėga, Tunisas pasiūlė visą Sa ten tęsis dar labai ilgai.
harą valdyti kartu. Tačiau Maro
Pastebėtina, kad Alžiro vidaus
kas, kuris turi apie 12 milijonų
gyventojų ir Alžiras su 10 mili būklė, aplamai imant, yra labai
jonų gyventojų, to pasiūlymo vi pavojinga. Kraštas išsilaiko tik
sai nenorėjo klausyti. Dėl to, kai iš Prancūzijos ir JAV pagalbos.
tik Alžiras gavo nepriklausomy Prezidentas Ben Bella, nors for
bę, tuojau prasidėjo ginčai dėl maliai ir laimėjo kovą prieš vi
sienos pravedimo. Marokas nori sus savo varžovus, karo veiks
įsistiprinti ginčijamoje teritori mams prasidėjus, atsidūrė tokio
joje, nes ten yra anglių ir gele je blogoje padėtyje, kad nutarė
žies rūdos, reikalingos būsimai susitaikyti su savo vidaus prie
šais ir net yra linkęs su jais
pramonei.
Šių metų pradžioje -- vasario pasidalinti savo valdžia. Tik jei
11 d. Maroko, Alžiro ir Tuniso jam pasiseks krašte atstatyti
užsienio reikalų ministeriai su tvarką, jis galės sėkmingiau pa
tarė vengti viso to, kas galėtų sipriešinti Maroko pretenzijom.

Reprezentacinė lietuvių tautinių šokių grupė vieno koncerto metu Adelaidėje. V. Vosyliaus nuotrauka

Rūta Lee tarp adelaidiškių
Jauniminė akcija veiklioje Australijos lietuviu kolonijoje
Rūta Lee dar neatskrido pas
mus. Asmeniškai rankos jai ne
paspaudėme. Tačiau mes, ypač
Adelaidės lietuvių jaunimas, klau
sėme jos žodžių ir jie įstrigo
giliai į lietuviškas širdis.
Kaip Rūta Lee atsirado adelai
diškių tarpe, skaitytojas suvoks
sekdamas grafinį jauniminės ak
cijos Adelaidėje aprašymą.
♦♦♦

Penkioliktais savo veiklos me
tais Adelaidės lietuvių bendruo
menė, atrodo, sustiprino savo dė
mesį jauniminei akcijai. Susirū
pinimas išlaikyti jaunuosius lietu
viais Australijojeyra tapęs gyvy
biniu klausimu visiems, kurie
sielojasi kolonijos ateitimi.
Dar niekas turbūt nesurado ir
nesuras būdo, kuris tiktų visų
kolonijų tremtiniams, besisielojantiems šiuo opiu klausimu. Nu
tautėjimą jaunimo tarpe vienaip
arba kitaip veikia vietos gyveni
mo sąlygos, kiekvienos kolonijos
rentinis pajėgumas, pagaliau,
kiekvienos šeimos laikysena sa
vo vaikų atžvilgiu ir t.t.

VAKARAI NEGALI KRATYTIS ATSAKOMYBĖS
PADĖTI PABALTIJUI IŠSILAISVINTI
I buvusio JAV viceprezidento
Richardo Nixono pareiškimą pa
vergtų tautų išlaisvinimo klausi
mu galime žiūrėti kaip į prieš
rinkiminę respublikonų agitaci
ją prieš demokratų administra
ciją. Klausimas, kiek jis, pate
kęs į Baltuosius Rūmus, laiky
tųsi tokios pavergtųjų tautų iš
laisvinimo politikos, kokią jis
skelbia dabar. Tačiau tokio žy
maus vyro pareiškimai nėra vien
tik balsas tyruose šaukiančio.
Lietuvos, taigi ir viso Pabalti
jo išlaisvinimo galimybės Vakarų
demokratinės santvarkos strate
gijoj aiškiai buvo pavaizduotos
Vliko pirmininko pareiškime, kad
"Lietuva nepripažino ir niekada
nepripažins svetimųjų kombina
cijų" (Draugas, Nr. 198).

E d.

Karnėnas

tijaus Piloto pasielgimui Jėzaus
Kristaus atžvilgiu, kada, suklai
dintai miniai šaukiant "Paleisk
Barabą!", Pilotas nusiplovė ran
kas...
Negalima sakyti, kad Washingtono viršūnė ramia sąžine plauna
rankas Pabaltijo atžvilgiu, viso
mis priemonėmis laisvinant "barabus" Afrikoj ir kitur, nes gi
Washingtonas neužmiršo, kas pa
dėjo sovietams pavergti Pabaltįjį.
Vakarų strategų vengimas rei
kalauti laisvės ir nepriklausomy
bės Pabaltijui, kaip to reikalau
jama Angolai, Mozambikui irkt.,
neva bijantis sugadinti koegzis
tencijos "sklandžią" politiką,kad
Vakarų strategų elgesys Pa neužrūstinus raudonojo caro, ro
baltijo atžviegiu yra panašus Pon- do aiškų silpnumą ir baimę prieš

Saugokitės gyvatės!...

"kaltintojus" sovietus, kurie ir
toliau šokdina Vakarus. Tai yra
Vakarų pataikavimas Kremliui,
tai yra savęs apgaudinėjimas ir
nusikaltimas taikai. Vienus lais
vinant, o kitus kartotinai auko
jant vergijai ir genocidui -- tai
kos nesusilauks pasaulis. Svy
ruojanti VVashingtono politika
Maskvos atžvilgiu iššaukia nepa
sitikėjimą sąjungininkuose, o
ypač pavergtųjų tautų tarpe, kas
reikalauja kartotino pasiaiškini
mo, užtikrinimo, nuraminimo.
Suprantama, ir pasaulinei ga
lybei pirmoj eilėj rūpi savo kraš
to saugumas, Bet ar nepraėjo tie
laikai, kai galingesniųjų saugu
mas buvo perkamas silpnesnių
jų kaina? Ar gi Washingtonas
persiėmė tautų pi r kimo-pardavi
mo politika? Žinome Roozevelto
ir Čiurčilio lengvabūdišką suti
kimą Jaltoj nekliudyti okupuoti
Pabaltįjį karo metu su viltim,
kad po karo sovietų jėgos pasi
trauks iš Pabaltijo. Aišku, jie
buvo apgauti. Sovietai ir nemano
pasitraukti iš Pabaltijo. Bet ar
Roozevelto ir Čiurčilio įpėdi
niams neprivalu reikalauti Sta
lino įpėdinio, kad jis išpildytų
susitarimą Jaltoj? Juk karas jau
senai praėjo...
Susidaro įspūdys, kad ir Va
karams tūlos tarptautinės sutar
tys yra panašios vertės kaip ir
Maskvai. Priešingu atveju Vaka
rai nebūtų tokie užuomaršos ir
neleistų taip lengvai Maskvos
padarytiems tarptautiniams įsi
pareigojimams tik popiergaliais
pavirsti. Jei taip, tai kodėl, ne
atitaisius senas klaidas, daromos
naujos klaidos? Kaip ilgai Mask
va laikysis paskutinės Maksvoje
taip iškilmingai pasirašytos su
tarties su Vakarais dėl atomi
nių bandymų uždraudimo?
Kiekviena tarptautinė sutartis
aplaistoma šampanu, palydima
saldžiais žodžiais. Nuo 1917 m.
(Nukelta į 2 psl.)

mingai koncertuoja sostinėj ir
provincijoj.
Tautiniai šokiai, reikia pasa
Adelaidė gausi inteligentinėm
pajėgom, jautri tautiškumui ir kyti, yra viena ryškiausia lietu
nuoširdi bendruomeniniams rei viško jaunimo jungtimi. Jaunie
kalams. Ir nors čia daroma daug, ji tuos šokius mėgsta ir jiems,
tačiau problema kolkas palankiai negaili laiko, nors jis studijuojan
neišsisprendžia. Jaunimas savo čiam jaunimui yra ypatingai
tarpe čiauška angliškai, nepakan brangus. Tie patys šokiai kažkaip
kamai bendrauja savo tarpe, kelia ir jų pasididžiavimą savo
mergaitės peikia berniukus,ber kilme, savo priklausomybe lietu
niukai ranka numoja į lietuvai vių tautai. O šiemet tą pasidi
tes ir lietuviškos šeimos suda džiavimą jaunųjų tarpe ypač su
rymas gali pasidaryti didelė re stiprino Amerikos lietuvaitė Rū
ta Lee.
tenybė.
Kiekvienas jaunuolis žinojo ją
Visa tai neišleisdama iš akių, anksčiau. Kiekvienas matė ją ki
Adelaidės lietuvių kolonija stip no teatruose ir TV, tačiau labai
rina jauniminę akciją visomis jai mažai kas žinojo, kad ji yra lietu
vaitė, kad jį kalba lietuviškai ir
prieinamomis priemonėmis.
Palyginti gana trumpu laiku kad ji didžiuojasi savo lietuviška
Adelaidės lietuviai tą jaunimi •kilme.
Glaudus dvasinis kontaktas su
nę akciją vykdė jaunimo stovyklo
mis, jaunųjų menininkų pasirody Rūta Lee įvyko kaip tik šio jubi
mais, jaunimo švente ir jubilie liejinio koncerto metu. Rūta Lee
jiniu tautinių šokių koncertu, ku šį kartą ne vaidino, bet kalbė
ris, tarsi, ir užbaigė pirmąjį jo. Kalbėjo iš taurios lietuviškos
tos akcijos etapą. Šiuo metu jau širdies, teisiog jaunimui, kuris,
vyksta antrasis: kolonija rengia kaip ir ji pati, nematė savojo
si metinei visos Australijos lie krašto, lietuviškų kalvų ir lietu
tuviško jaunimo sporto šventei. viškų lankų. Kalbėjo apie meilę
Šiemet ji įvyks Melbourne metų Lietuvai, kalbėjo apie tautinį
šokį, lietuviškas dainas ir pasa
pabaigoje.
kas, kalbėjo apie save ir savo
tėvus,
uždegusius joje stiprią tė
Jubiliejinio tautinių šokių kon
certo programoje dalyvavo apie vynės ir meilės ugnį. Ir Rūta Lee
60 Adelaidės lietuvių, pradedant tikrai uždegė jaunuosius, bet ji
pačiais mažaisiais (savaitgalio kartu priminė ir tėvams jų parei
mokyklos mokiniais) ir baigiant gas savo vaikų atžvilgiu.
reprezentacine tautinių šokiųgruAdelaidės lietuvių kolonija gi
pe, kurią sudaro jau aukštąjį
liai
dėkinga tiems Amerikos lie
mokslą studijuojąs lietuviškas
jaunimas. Reprezentacinė grupė tuviams, kurie sudarė sąlygas
tautinius šokius labai dažnai šo gauti Rūtos Lee prasmingą kal
ka ne tik lietuviams, bet ir pla- bą, pasakytą Amerikos lietuvių
tautinių šokių šventėje. Kalba taip
tiesiems australų sluoksniams.
gerai
užrašyta juostelėje, kad jos
Jungdamiesi su Adelaidės lietu
(Nukelta į 2 psl.)
vių choru Lituania, jaunieji sėk

V.

Radzevičius

Hollywoodo aktorė Rūta Lee-Kilmonytė savo žodžiais uždegė
jaunuosius adelaidiškius, primindama jų pareigas Lietuvai...
V. Valaičio nuotrauka
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ČIA KASDIEN LŪŽTA KELIOLIKA KOJŲ
Įspūdžiai rytinę Šveicariją aplankius
Užtenka pavartyti dienraštį
"Neue Zuericher Zeitung", kad
įsitikinti, jog Šveicarija tikrai
gerovės bei turtingas kraštas.
Tai dienraštis, kurį ir Vokieti
joje skaitys kiekvienas intelek
tualas bei ūkio gyvenimo žmo
gus, norįs objektyviai susipažinti

Australijos lietuvių Vilniaus tunto stovyklautojai prie stalo.
V. Vosyliaus nuotrauka

AUSTRALIJOS LIETUVIU KOLONIJOJ
(Atkelta iš 1 psl.)

klausant, atrodo, klausai gyvo,
čia pat sakomo žodžio.

Pasinaudodami mokslo metų
vidurio atostogomis, Adelaidės
ateitininkai surengė ir sėkmingai
pravedė gausią jaunimo stovyklą
pajūryje. Adelaidiškis Vilniaus
skautų tuntas ilgąjį spalio mėne
sio savaitgalį panaudojo tradici
nei jaunimo stovyklai Mount Crow_
ford pušyne.
Abiejose stovyklose ypatingas
dėmesys buvo atkreiptas į litu
anistinius dalykėlius (dainos,
žaidimai, pasakojimai, pašneke
siai prie laužo, krašto pažinimas
ir t.t.).
Jau minėjau, kad Adelaidės lie
tuviškas jaunimas savo tarpe
mieliau šnekasi angliškai. Šiuo
atveju jis tikrai neatsilieka nuo
kitų kolonijų lietuviško jaunimo.
O stovyklų rengėjai kaip tik norė
jo, kad jie atsiliktų ir dėl to rū-

Vakarai negali...
(Atkelta iš 1 psl.)
revoliucijos Maskvoj kelios de
šimtys tarptautinių sutarčių yra
iškilmingai pasirašytos, šam
panu aplaistytos ir garsiais pa
reiškimas palydėtos. Bet kaip
ilgai buvo jų laikytasi? Kas at
sitiko su Maskvos sutartimis su
Lietuva, Latvija, Estija ir su ki
tomis valstybėmis? Ir Jaltoj bu
vo sutarta, kad karui pasibai
gus visi karo metu okupuoti kraš
tai bus laisvi ir nepriklausomi,
įskaitant ir Pabaltijo valstybes.
O kas dedasi dabar Lietuvoj, Lat
vijoj, Estijoj, dvidešimt metų
praėjus?
Po Jungtinių Tautų Charta yra
Sovietų Sąjungos atstovų pa rašai.
O kuo JT Cbarta pavirto? Taip
pat ir po Genocido konvencija
yra Kremliaus vyrų parašai. Bet
genocidas Pabaltijoj bujoja ne
sustodamas, Vakarams tylint; net
Radio Free Europe propagandoj
neminimos Lietuva, Latvija, Estja...
Prisiminus buv. JAV vicepre
zidento R. Nixono pareiškimą,
tenka kartotinai priminti Washingtonui ir Londonui: jūsų
minkštos politikos dėka Maskva
pavergė Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, -- jūs negalite pilotiškai
plauti rankas, jūs negalite kra
tytis atsakomybės ir prievolės
padėti Pabaltijui išsilaisvinti.
Pavergtosios tautos nereika
lauja, kad jūs pradėtute Pabal
tijo išlaisvinimo karą, -- tik su
darykite sąlygas, kad Maskvos
pajėgos pasitrauktų iš Pabaltijo.
Apeliuoti į Vakarų politinių stra
tegų sąžinę yra mūsų teisė ir
pareiga.

pestingai žiūrėjo, kad bent sto
vyklaudami jie kalbėtųsi tik lie
tuviškai.
Lietuviškojo jaunimo lietuvių
kalbos žodynas yra labai ribotas.
Daugis jų namuose tik su tėvais
kalbasi lietuviškai ir tie pasikal
bėjimai ribojasi siaurom kas
dienio gyvenimo sąvokom. O kai
jaunimas susitinka savo tarpe,
jo pokalbių temos visai kitokios
ir joms jokiu būdu nepakanka
pundelio lietuviškų žodžių, ku
riais operuojama namuose. Tai
gi, problema ne noruose, bet pa
jėgume. Be namų, lietuviškai p'ra
mokti tegalima tik savaitgalinėse
mokyklose. Tačiau lietuviukai ir
tai ne visi čia jas lanko tik tol,
kol įstoja į australiškas gimnazi
jas. Tose gimnazijose su niekuo
netenka pasikeisti lietuvišku žo
džiu, todėl per kelis metus pasi
miršta ir tai, kas savaitgalio mo
kykloje išmokta.
"Kad bent tinkamų paaugliams
knygų būtų" nusiskundžia dažnas
tėvų ir ne visai be pagrindo. Pa
likę savaitgalio mokyklos suolą,
lietuviukai palieka ir lietuvišką
knygą. Patrauklios, paauglius do
minančios lietuviškos literatūros
nėra. Lietuviški laikraščiai lie
tuviškam jaunimui irgi nedaug
ką gali pasiūlyti. Kelis kartus ste
bėjau ir savo paauglius, ban
dančius laisvalaikiu papramo
gauti lietuvišku laikraščiu. Kiek
vieną kartą matydavau jų nusi
minimą. Jaunimo problemos,
juos dominanti tematika yra re
tenybė lietuviškoje spaudoje.
Jaunimui vis mažiau ir ma
žiau kalbant lietuviškai, seni
mas pradeda raminti save fi
losofija. Girdi, jaunieji ir be
savo kalbos pasiliks gerais lie
tuviais tol, kol jie širdyje jausis
lietuviais esą, kol jie didžiuosis
lietuvių tauta,, savo kilme, kol...
Taigi, angliška forma, lietuviš
kas turinys. Ar tai neprimena
bolševikinio Lietuvos agitpropo
atstovų sapaliojimų, kad mes iš
liksime gerais lietuviais, jei ko
munistinį turinį išreikšime tauti
ne forma?...
Adelaidės jaunimo sceniniai pa
sirodymai, kuriuos anksčiau
mėgta vadinti Talentų Vakarais,
Jaunimo Koncertais, šiemet už
ėmė net du šeštadienio vakarus.
Dalyvauti juose buvo kviesti visi,
kurie tik gali kuo nors scenoje
pasirodyti. Čia visas dėmesys
kreipiamas ne į kokybę, bet į kie_
kybę ir tai daroma tam pačiam
lietuviškumo palaikymo tikslui.
Norima suburti jaunuosius, duo
ti jiems progos vienaip arba ki
taip pasirodyti lietuviškoje aplin
koje savo artimiesiems ir drau
gams.
Jaunieji reiškėsi kaip išmanė
muzikoje, plastiniame mene, dek lamacijose. Ir tame neišsijotame
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konglomerate galima pajusti sa
votiško malonumo, pasidžiau
giant ne tik tais, kurie teikia vil
čių, bet ir tais, kurie bent at
kakliai bando į ką nors įsikibti.
Lietuviškose
deklamacijose
dominavo savaitgalio mokyklos
mokiniai dėl tos paprastos prie
žasties, kad paaugliams lietuviš
ka deklamacija beveik neįkan
dama. Tačiau ir čia kai kurie jau
nuoliai, tikriausiai tėvų dėka,
parodė tikrai gražų lietuviško
žodžio vartojimą. Instrumenta
listų tarpe dominavo akordeonas,
toliau sekė pianinas ir pagaliau
smuikas. Visose trijose šakose
yra jau toli pažengusio jaunimo,
kuris drąsiai gali išeiti į dides
nes scenas. Kai kurie jau yra
sėkmingai naudojami akompa
nuoti tautiniams šokiams ir pro
tarpiais pasirodyti su solo gaba
lėliais.
Vietos Kultūros Fondas dar
šių metų pradžioje buvo užpla
navęs surengti jau atrinktų, mu
zikoje toliau pažengusių jaunuo
lių koncertą, tačiau, atrodo, kad
ir ateinančiais metais viskas pa
siliks planavime.
***

Bendruomeninės veiklos va
dovybė Australijoje -- Krašto
Valdyba, kaip ir adelaidiškis Kul
tūros Fondas, jau seniai planuo
ja organizuotai pravesti visoje
Australijoje kasmetinius jaunimo
sekmadienius. Ligšiol tuo klau
simu nieko konkretaus nebuvo pa
daryta. Iš visų Australijos kolo
nijų tik Adelaidė, niekieno nera
ginama, šiuo atveju toli prasi
veržė į priekį. Specialios jauni
mo šventės Adelaidėje virto gra
žia ir patrauklia tradicija. Jau
nimo šventės čia rengiamos jau
kelinti metai. Beveik visoms jau
nimo organizacijoms aktyviai da
lyvaujant, jas organizuoja Ade
laidės lietuvių sporto klubas "Vy
tis" ir jos susideda iš dviejų da
lių: sportinių varžybų jaunimo
tarpe ir sceninės programos, ku
rią atlieka tik jaunimas.
Jaunimo šventė, tapusi tradici
ne, tuo pačiu tapo ir kasdienybe
Adelaidės lietuviams, kurių aky
se jos reikšmė pradeda blankti.
Visai kitaip į tą reikalą žiūrima
kitose Australijos vietose. "Mū
sų Pastogė" (Australijos Lietu
vių Bendruomenės organas) dėl
tos šventės Adelaidės lietuvių ko
loniją stato pavyzdžiu. Specia
liam vedamajam rašoma: "Kas
skaitė jaunimo šventės, įvyku
sios spalio 6 d. Adelaidėje, ap
rašymus, tas tikrai galėjo ne vien
pasidžiaugti, bet gal dar daugiau
pavydėti... Iš tolo besigėrint to
kia švente čia pat kyla klausimas
-- kodėl adelaidiškiai gali ir pa
jėgia tokias jaunimo šventes kas
met suruošti, o kitos didesnės
lietuvių kolonijos to nepadaro?"
***
Adelaidės jaunimui ir visam
lietuviškam vietos judėjimui gra
žiai pasitarnavo Rūta Lee. Aust
ralijoje vyrauja gilus įsitikini
mas, kad labai daug vietos lie
tuviškam jaunimui duos numa
tytos Amerikos lietuvių krep
šininkų gastrolės Australijoje. Į
šį reikalą čia dedama labai daug
vilčių, tačiau jų įgyvendinimas
yra pačių Amerikos lietuvių ran
kose.

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas
V. Vokietijoje
su viso pasaulio įvykiais. Tiesa,
dienraštis begaliniai akademiš
kas, sausokas, tačiau tenka ste
bėtis, kaip jis vispusiškai ir ob
jektyviai aprėpia viso pasaulio
ūkinius ir kultūrinius įvykius. Tik
tenka apgailestauti, kad šis įtakin gas dienraštis jau keleri metai
labai mažai vietos skiria pavergtąjai Europai.
Stebina ir pati laikraščio ap
imtis: per savaitę bent tris kar
tus dienraštis išeina 96 pusi.,
bent 70 pusi, skiriant skelbi
mams. Kitomis dienomis jis išei
na 48 pusi, ir tik pirmadieniais
--32 pusi. Niekas Europoje čia
su juo nesusilygins. Tai rodo, kad
Šveicarijoje klesti gyvas ūkinis
judėjimas ir tame judėjime ne
mažą vaidmenį vaidina ir ameri
kiečių, vak. vokiečių ir kt. vals
tybių kapitalas. Tai ypatingai pa
stebima tokiame Ziuriche ar Že
nevoje, kur amerikietiškųjų įmo
nių padaliniai suteikia kas kart
daugiau amerikonėjimo žymių.
Rugsėjo mėn., pasinaudojus
trumpomis atostogomis, teko už
sukti į pačią rytinę Šveicarijos
dalį. Graubuenden kantoną. Tai
sritis, kurioje daugumoje kalba
ma vokiečių arba vad. retoromaniška kalba. Tai sritis, kurio
je yra žinomos žiemos sporto
mėgėjų, ypač pašliūžininkų, vie
tovės -- Davos ir St. Moritz.
Davos ir kitas kurortinis mies
tukas -- Arosa savo metu gar- ■
sėjo džiovininkams geru klima
tu, gausiomis sanatorijomis.
Pastaruoju metu, ypač po karo
įsigalėjus streptomicinui, tas bu
vęs rojus džiovininkams jau ne
tenka patrauklumo ir sanatorijos
viena po kitos paverčiamos vieš
bučiais.
Grįžkime į Vokietijos pasienio
sritis. Jei šiuo metu tenka ke
liauti iš vienos valstybės į ki
tą, niekur vak. Europoje neturė
si vargo bei erzelio su pasienio
muitininkais. Tiesa, patikrinami
asmens dokumentai, tačiau nebė
ra baimės, kad būtų išvartomi
lagaminai. Tokia "laimė" tenka
nebent kas 10-15 keleiviui. Tie
sa, Vokietijos gyventojai paklau
siami, kiek jie grįždami iš Švei
carijos, Nescafe krašto, įsiveža
kavos ir kiek šokolado plytelių.
Traukinys, žinoma, tik elekt
ra varomas, keleivį veža kal
nuotomis vietomis ir tenka su
malonumu konstatuoti, kaip švei
carai puikiausiai apsieina be raudonkepurių traukinio palydovų su
švilpukais ir be vad. bilietams
patikrinti "šperių”, kaip Vokieti

5th
5th

$4.69
$1.49

5th

$ .98

5.
6.
7.
8.

tantėmis ar grosmuterėmis.
Šveicarijoje, kad ir tojeGraubuendeno provincijoje, malonu va
žiuoti kalnų geležinkeliu, vis la
biau kilti ir pasiekti pusantro tūks tančio metrų aukštumą. Teko to
je rytinės Šveicarijos daly pra
leisti apie 9 dienas, kiek pavaži
nėti kalnų tarpekliais, pavaikš
čioti slėniais, pasiekti ledyną, ste
bėti, kaip plaukia gyvenimas va
saros ar rudens metu pasaulinio
garso vietovėse, kurios žiemą su
malonumu atsilanko ir britų prin
cesė Margarita su savo vyru foto
grafu (atsiprašau -- grafu) ar
tiesiog legendarine būtybe Vo
kietijoje virtusi -- buv. Persijos
karalienė Soraya. Taip, tik žie
mą ir Davose ir St. Moritze ar
Pontresinoje užverda gyvenimas
ir ypatingai daug knibžda britų,
prancūzų, žinoma ir vokiečių bei
italų. Teko kalbėti su lietuviu gy
dytoju, žiemos metu dirbusiu vie
noje ligoninėje ir jis patvirtino
-- žinai, Tamsta, kasdien turė
davome bent keliolika kojų lūžių..
Kaip gi gali būti kitaip, jei po kal
nus žiemos metu zuja tūkstančiai
pašiūžininkų ir ne vienas jųtenka
įskaityti į mėgėjų, pradedančiųjų
kategoriją?
O ne žiemos metu? Daugiausia
matyti senesnio amžiaus žmonių,
nemaža prancūzų bei vokiečių,
visi jie naudojasi kalnų oru, pa
togiomis pasivaikščiojimų sąly
gomis, stebi kalnų panoramą, ligi
nuobodumo prisiklauso karvių
skambalų garso (kai kam tai tei
kia ir malonumo), pasikelia funikuliarias ir gondolomis į 2,000
ir daugiau metrų aukštį. Šveica-

ryšku kai kuriuose mažuose kraš
tuose.
Reikia manyti, dar Šveicarijoje
teks lankytis ir kitose vietose,
kur esama lietuvių, kad ir Ziu
riche ir Berne, ir Bazely -- Šių
atstovai jau teko sutikti Studijų
Savaitėje Vokietijoje, o su Ber
no dr. P. Radvila ir plaukti Rei
no upe.

CHICAGOS PARENGIMŲ I
— KALENDORIUS _J
LAPKRIČIO 15 D. 8 vai. vak.
Satyrinio - literatūrinio kabareto
"Antrasis Kaimas" pastatymas
Hollywood Inn salėje.
LAPKRIČIO 16 D. Tradicinis
Varpininkų balius B. Pakšto sve
tainėje.
LAPKRIČIO 16 D. Korp! NeoLithuania šventė -- Byrd Ballroom, 4730 W. Madison Str.
LAPKRIČIO 17 D. ALVUDO
5 m. veiklos minėjimas Gage
Parko salėje.
LAPKRIČIO 17 D. Pianisto
Andriaus Kuprevičiaus koncertas
Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 17 D. Lietuvos Vy
čių metinis koncertas Dariaus ir
Girėno salėje.
LAPKRIČIO 22 D. 8 vai. vak.
Satyrinio - literatūrinio kaba reto
"Antrasis Kaimas" pastatymas
Ilollyvzood Inn salėje.
LAPKRIČIO 23 D. Lietuvos
Kariuomenės šventė rengiama
LVS Ramovės ir DLK Birutės
Draugijos Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 29 30, GRUODŽIO
1 D.D. Amerikos Lietuvių Romos
Katalikų Federacijos kongresas
Jaunimo Centre.

Iš įvairių kraštų suvažiavę į Vokietijoj vykusią Stud. Savaitę
plaukia laivu Reino upe. Iš kairės: dr. K. Čeginskas (Švedija),
Dirvos bendradarbis Vokietijoje V. Alseika, Zokas (Anglija) ir
d r. P. Radvila (Šveicarija).
Plėnio nuotrauka

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

$4.98

Weissfluhjoch viršūnėje (2,663 metrų aukštumoje) netoli Davos,
Šveicarijoje.

LAPKRIČIO 28 - GUODŽIO
1 D.D. Moksleivių Ateitininkų su
važiavimas Jaunimo Centre.

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

5th

M

LAPKRIČIO 23 D. Tradicinis
Chicagos Operos koncertas -ba
lius Keymens klubo svetainėje.

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. CHATEAU GIBEAU 3 Star Cognac
2. V-S-O-P Brand, Import.
from Germany ......................................
3. Imported Polish Wines.........................
4. AMBASADOR VERMOUTH
dry or sweet............................................

joje. Stotyse ar stotelėse pasi
girsta kelių dūžių skambesys ir
traukinys pajuda. Jokio ypatingo
skubėjimo, jokio raginimo grei
čiau susėsti į vagonus, greičiau
atsisveikinti bei išsibučiuoti su

mis. Ten gyvenančią lietuvaitę
teko paklausti: o kaip su piliety
be? Juk po penkerių metų ją tu
rėtų gauti kiekvienas svetimša
lis? O ne, buvo atsakymas —
valsčiai (vad. Gemeindės) stato
sąlygą -- sumokėk tamsta 6,000
frankų (apie pusantro tūkstančio
dol.) ir... gausi pilietybės popie
rius. Ką tai reiškia? Biznį ir
apskaičiavimus ir tai ypatingai

KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška.. 5t h
VODKA 80 proof............................................. 5th
CHIANTI Imported Wine. full Qi.it............... 5th
Zellcr Shwarzc Katze Wine.......................... 5t h

$3.98
$2.98
$ .98
$1.29

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

rija -- kalnų kraštas, jų esama
gražių, įspūdingų, račiau būtų
klaidinga teigti, kad kalnų vaiz
dais šveicarai pirmieji Europo
je. Čia su jais konkuruoja ir aust
rai, ir prancūzai ir italai su vo
kiečiais.
9 dienos -- per trumpas laiko
tarpis geriau susipažinti su gy
venimo lygiu, papročiais, teigia
momis ar neigiamomis ypaty
bėmis. Taip, krautuvėse rasi pa
kankamai prekių, visi supermar
ketai nusižiūrėję amerikinį pa
vyzdį, o maisto prekių kainos -aukštos, kiek aukštesnės kaip Vo
kietijoje. Pastebėsi ir italų Įtaką
-- jei atsisveikina ne tik jaunuo
liai, tai išgirsi -- čiau, čiau!
O kaip su lietuviais Šveicari
joje? Tose vietose teko aptikti
tik du ir jų vienas -- pastoviai,
jau 11 metų susigyvenęs su Švei
carija, jos papročiais ir žmonė-

with us
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MUSU STUDENTIJOS POSŪKIS
Į PLATESNI KELIA
Lietuvių Studentų Sąjungos pirmininkas A. Zaparackas, energin
gas ir gerų idėjų kupinas mūsų studentijos atstovas, prieš kurį laiką
atsilankęs Dirvos redakcijoje išsireiškė, kad spauda galėtų talki
ninkauti studentų veiklos pagyvinimo reikale, jei kartais nevengtų tos
veiklos ir pasitaikančių mūsų studentijos ydų pakritikuoti. Vien
liaupsinimai, girdi, nesudaro tikrojo vaizdo, tuo tarpu kritika pa
žadina apsnūdusius. Kolega pirmininkas, atrodo, yra vienas iš tų,
kuris mano, kad studentijos veikla ir jos reiškimasis mūsų visuo
meniniame gyvenime nėra tiek gyvas, kiek to būtų galima reikalau
ti iš jaunosios inteligentijos.
Atrodo, kad tomis mintimis dalinamasi ir Lietuvių Studentų
Sąjungos Centro valdyboje. Štai, Algimantas V. Bublys, LSS Užsienio
Skyriaus vardu rašytame laiške mūsų studentų ideologinių organiza
cijų pirmininkams, rašo, kad studentijos tarpe spaudos reikalai esą
apgaubti apatijos -- jaunimas nerašo. Akademinis momentas spau
doje šlubuoja ir nematyti, kad studentijos tarpe tuo reikalu būtų ro
domas susirūpinimas. Klausimas reikalaująs aiškių išvadų ir kel
tinas viešumai.
Tačiau tai tik viena iš daugelio bėdų. Kad iš jų išsigelbėjus,
valdyboje, matyt, prieita prie sveiko sumanymo -- surasti glaudes
nį kontaktą tarp studentijos vadovybės ir ideologinių studentų or
ganizacijų vadovybių. Ką reiškia tas "ideologinių organizacijų" iš
skyrimas, tuo tarpu neaišku. Kontaktai nekenktų, jei jie būtų sten
giamasi palaikyti su visomis studentų organizacijomis. Matyt pri
pažįstama, kad ideologinį momentą pabrėžiančios organizacijos yra
išvysčiusios pakankamai tvirtus veiklos pagrindus, ant kurių dalį
rūmo galėtų statyti ir visą studentiją atstovaują veiksniai.
Būdinga, kad dabartinė Lietuvių Studentų Sąjungos Valdyba bene
bus radusi savo tikrąją vietą mūsų studentijos atstovavimo kelyje ir
į paskirų studentijos vienetų veiklą nebežiūri iš aukšto pjedestalo,
kaip tai buvo jaučiama prieš keletą metų. Į atskiras studentų orga
nizacijas nebežiūrima, kaip į skaldomąjį faktorių, bet kaip į gyvus
ir veiklius studentijos reiškinius, kuriems reikia bendrųjų lietuviš
kosios studentijos tikslams atsiekti jungiklių, o ne aštrių kylių.
Visuotiname Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavime, ruošia
mame New Yorke, lapkričio 30 d., įvyks ir bendras studentų organi
zacijų centrinių valdybų posėdis, kuriame bus pasidalinama infor
macija apie atskirų organizacijų veiklą ir kartu ieškoma kelių dau
gelio bendrų klausimų išsprendimui.
Tai posūkis, kuriuo siekiama mūsų studentijos veiklą išvesti iš
akligatvio. Tai pastangos, kuriomis siekiama pralaužti užkietėjusias
pavienių organizacijų sienas bendram lietuviškosios studentijos rei
kalui. Tose pastangose ne vien spaudos reikalai spręstini. Ateities
planuose iškyla Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąskrydis - suvažiavimas
numatytas 1964 m. ALT suvažiavimo proga Washingtone, JAV sosti
nėje. Ir vieta ir momentas sutaptų su studentijos pasiryžimu išeiti
į politiniai propagandinį žygį Lietuvos laisvinimo kelyje.
Iškyla .visa eilė kitų klausimų, kurių dalis nebenaujų, o tik kiek
primirštų. Yra taip pat ir naujų uždavinių, kurie siejasi su Lietuvių
Studentų Sąjungos įstojimu į ALT ir tuo pačiu įsipareigojus jungtis
į politinį - propagandinį darbą. Tame darbe kaip tik reikalingas vi
sos studentijos sutarimas ir čia kontaktai tarp paskirų vienetų turė
tų kuo gyviausiai reikštis.
Jei Lietuvių Studentų Sąjungos valdybos pastangos ir ištiestoji
ranka visų studentijos organizacijų vadovybių bus kolegiškai priim
ta, galima tikėtis gražių darbo vaisių ir mūsų jaunosios kartos veik
loje džiugių reiškinių.
O jei jau, kolegos, norit kritikos, -- tik pradėkit veikti, tos kri
tikos prašyti nebereikės.
(j.č.)

Ar dalyvauti pasulinėje paro
doje, ar nedalyvauti? Toks klau
simas buvo iškilęs, kai tik J. A. V.
pradėjo ruoštis pasaulinei paro
dai New Yorke. Ir New Yorko
lietuviai tą klausimą ėmė svars
tyti ir be didelio abejojimo nu
tarė parodoje dalyvauti. Buvo
sudarytas komitetas, kuris dabar
jau dirba išsijuosęs: organizuoja
chorų, tautinių šokių vienetų da
lyvavimą, renka eksponatus bei
meno kūrinius. Komitetui, atro
do, energijos nepritrūks ir apie
jo nuveiktus darbus mes greitai
išgirsime daugiau.
Kun.
dr. St. Valiušaičio
straipsnis lietuviškoje spaudoje
apie komiteto darbus jau išryš
kino kas daroma ir kas padary
ta. Informacinė knyga, brošiū
ros, lapeliai ir kita propagandinė
medžiaga jau baigiama ruošti.
Bet ar tai jau ir viskas?
Pasaulinėje parodoje bent šiuo
metu, kai mūsų tėvynė okupuota,
propaganda turėtų apimti visas
parodos šakas. Dainos, šokiai,
sportas, menas mūsų laisvini
mo bylai tiek nepadės, kiek ge
rai pauošta propaganda, o jos
kaip ir nėra. Žinoma, menas, dai
nos, šokiai parodys, kad mes esa
me tauta su praeitimi ir kultū
ra ir kad nesame aborigenai, ar
žmogėdros, kurie jau dabar yra
laisvi ir turi savo nepri
klausomas valstybes. Šiandieną
mums yra būtina parodyti pasau
liui savo tautos kančias ir žiau
rią okupanto priespaudą. Mes
turime parodyti rusiškojo kolo
nializmo visą žiaurumą, žmogaus
nužmoginimą, baisiausią žmo
gaus išnaudojimą ir krašto nualinimą, žudymus, vergijon trė
mimus, religijos persekiojimą,
bei dvasinį žmogaus suniekinimą.
Parodykime žemėlapiuose vi
sas Rusijos kolonijas, užgrobtus
svetimus kraštus, rusų išnaikin
tas tautas, kurių jau ir vardai
nebeminimi. Vaizdžiai parody
kime 20-jo amžiaus žmonijos
gėdą - geležinę uždangą - kuri
tęsiasi šimtus kilometrų apjuosdama visą Rusiją su visais pa
vergtais kraštais, nuo šiaurės
polio iki pat Amerikos slenks
čio -- Kubos.
Menininkai turėtų sukurti tik
rąjį geležinės uždangos vaizdą
su visomis rusų niekšybėmis,
mirties zonomis, vielų ir beto
nų tvoromis, sargybų bokštais,
šunimis ir ant tų 20-jo amžiaus
gėdos tvorų pakybusiais nušau
tais žmonėmis, kurie iŠ rusų
rojaus bėgo į laisvę.
Berlyno betoninę sieną, ap
raizgytą spygliuotomis vielomis,
per kurią žmonės, po žeme pa
sidarę urvus, bėga iš komunis
tinio "rojaus" į laisvę, nes že
mės paviršius nuklotas kruvino
jo barbaro mirtį nešančiomis
minomis, įelektrintomis vielo
mis, pro kurį ne tik žmogus,
bet ir žvėrelis negali prabėgti
nepaaukojęs savo gyvybės. Paro
dykime tikrą vaizdą, kaip her
metiškai yra uždaryta Lietuva

Stovėjau parimus tarp vartų darželio
Kai paspaudęs ranką, tyliai nuėjai Ašarom sidabro verkė rūtos žalios,
Verkė sutemose skęsdami beržai

ORIGINALIAS

LAISVĖS KOVŲ DAINAS,

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo,
dabar galite įsigyti per Dirvą

už 5 dolerius

Likutis to leidinio, kuris iki šiol buvo Įteikiamas aukojusiems
LNF po 10 dol., nuo šios dienos galima Įsigyti užsakius per Dirvą
ir atsiuntus 5 dolerius.
Ši išimtinė teisė išplatinti leidinio likutį Įgyta Dirvos leidė
jams susitarus su Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Valdyba.
Likęs tos knygos kiekis yra nedidelis, tad paskubėkite ją
Įsigyti sau ir padovanoti draugams.
Užpildykite žemiau dedamą atkarpą ir, prisiuntę 5.00 dol.,
tuojau gausite
LAISVĖS KOVŲ DAINAS
PRAŠAU IŠSIŲSTI LAISVĖS KOVŲ DAINAS ŠIUO ADRESU:

Pavardė ir vardas.

Adresas,
••

Washingtono
lietuvių veikla

GRIAUKIME RUSIŠKOJO KOLONIALIZMO
GELEŽINE UŽDANGA

DIRVA ™

LAISVES
KOVŲ
DAINOS
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Virbickas

ir kitos pavergtos tautos nuo
laisvojo pasaulio.
Parodykime kiek okupuotoje
Lietuvoje uždaryta bažnyčių ir
kitų maldos namų. Parodykime
kiek išžudyta nekaltų žmonių -vyrų, moterų ir vaikų, bei dva
siškių. Pasaulio spauda dėl ke
lių nusižudžiusių budistų rašė
mėnesiais ir dar teberašo, o ko
dėl mums neparodyti šimtus ir
tūkstančius komunistų nužudytus
civilius ir dvasiškius?
Parodykime lietuvio kolchozininko uždarbį už darbo dieną,
kuris svyruoja nuo 0 iki 10 ka
peikų. Parodykime valdžios mo
kamas kainas už kolhoze paga
mintas gerybes: sviestą, kiau
šinius, gyvulius, grūdus, ir taip
pat parodykime ,kiek kolhozininkas turi mokėti už duonos arba
mėsos svarą.
Jei tų rusų daromų niekšiškų
darbų laisvasis pasaulis nenori
matyti, ar geriau sakant, nenori
niekam viešai parodyti, parody
kime tai mes.
Geresnės progos ir tinkames
nės vietos kaip pasaulinė paroda
pareikšti-parodyti pasauliui ru
siškąjį banditizmą vargu ar mes
kada besulauksime.
Milijonai žmonių lankys šią
pasaulinę parodą, šimtai tūks
tančių suplauks iš visų laisvo
jo pasaulio kraštų. Tegu tie mi
lijonai pamato Rusijos "rojaus"
niekšybes, banditizmą, žmogaus
nužmoginimą, niekad negirdėta

Spaudoje buvo rašyta apie Washingtono lietuvių neveiklumą.
žmogaus išnaudojimą.
Jei tie priekaištai ir tiko praei
Rusija parodoje nedalyvauja, čiai, tai vargiai jie tinka dabar
nes ji bijo parodyti net ir pati- čiai. Šį rudenį čia kaip tik ima
kimiausiems komunistams kaip reikštis gyvesnė veikla. Neseniai
gyvena laisvas žmogus.
Washingtono Lietuvių Draugija
Jei mes tai parodai būsime ge. suruošė 1963 metų sukilimo Lierai pasiruošę ir mokėsime vaiz tuvoje minėjimą su paskaita (dr.
džiai jos lankytojams ne tik pa K. Jurgėlos) ir koncertine dalimi
rodyti, bet ir išryškinti visas (viešnios G. Vasiliauskienės iš
rusų niekšybes, padarytas pa Australijos), o lapkričio 23 die
vergtuose kraštuose, rezultatai ną Washingtono Lietuvių Moterų
bus tikrai nemaži.
Klubas ruošia rudens balių su įdo
Rezultatai būtų dar didesni, jei mia programa. Beje, Moterų klu
visos pavergtos tautos bendromis bas neseniai išrinko naujuosius
jėgomis padarytų eisenas ir pa organus -- valdybą ir kontr. ko
tiektų J. T., kad rusiškojo impe misiją. Klubo pirmininkė šiuo
rializmo kolonijoms, taip kaip metu yra Bronė Tautvilienė, o
Afrikos ir Azijos tautoms, būtų kitos vald. narės yra Elena Ka
sugrąžinta laisvė.
činskienė, Irena KamantauskieAr tiems darbams ir tiems nė, Luiza Jurkienė, Gražina Gri
užsimojimams paremti gali lik nienė, Elena Liatukienė ir K.
ti dar abejingų? Ne! Tūkstantį Žalkauskienė.
kartų ne! Kas kenčiančiai ver
Naujas dalykas Washingtone
gijoje tautai išlaisvinti gailisi yra ir Lietuvių Fondo vajaus ko
paaukoti dolerį, tas jau nebėra misija, kuri sudaryta LF valdy
vertas nė lietuvio vardo. Dolerį bos Chicagoje pastangomis. Ko
su savim į amžinybę nenusineši- misija (Br. Tautvilienė, L.
me, bet visi drauge dirbdami Dambriūnas, L. Kačinskas ir S.
ir aukodami savo darbą ar pi Leimonas) rūpinsis LF propa
nigą savo tautai laisvę iškovo ganda ir naujų narių verbavimu.
sime.
Tikimasi, kad Washingtonolietu
Tad visi kaip vienas remkime viai LF narių skaičių žymiai pa
Lietuvių Komiteto
Pasaulinei pildys.
Washingtono Ateitininkų Sen
Parodai gražiąsias pastangas
bent savo aukomis. Griaukime draugių Sąjungos skyrius atei
rusiškąjį kolonializmą! Laisvin nančių metų pradžioje ruošiasi
Kristijono Donelaičio sukakties
kime T ėvynę!
P. S. Aukas siųskite: Antanui minėjimui.
Pažymėtina, kad šį rudenį pa
Šetikui, 84-11 lOlst Street, Richgyvėjo darbas ir Washingtono
mond Hill 18, N. Y.
šeštadieninėj lituanistinėj mo
kykloj, kurioj šiuo metu mokosi
17 mokinių, o netrukus žada pri
sidėti dar du. Mokykla pavadinta
Donelaičio vardu. Mokyklos ve
dėja yra prityrusi mokytoja Ona
Tautvydienė, o jos talkininkės
mokytojos Monika Slapšienė ir
ltn. P. Labanauskas iŠ Ameri Laima Marija Saldukaitė.
kos Balso, Vašingtone, susira
Malonu pažymėti, kad M. Sal
do J. Š. Kuopos valdybą, turėjo dukaitė yra jaunos kartos atstovė,
išsamų pasikalbėjimą, davė pa neseniai pati tą mokyklą baigusi.
tarimų ir pažadėjo tam tikrą Mokyklos ūkiniais reikalais rūpi
pagalbą. Prašė perduoti visiems nasi tėvų komitetas, kurį šiais
jūrų šauliams linkėjimus ir iš metais sudaro L. Dambriūnas, M.
reiškė džiaugsmą dėl atsikūrimo Arienė ir R. Puzinauskienė. (r)
bei pritarimą šiai veiklai. Mie
las ir nuoširdus laiškas gautas
iš ats. pulk.R. Liormano, Rochester, N. Y., kuriame jis svei
kina atsikūrusius jūros šaulius,
pritaria veiklai ir linki stiprė bei prijaučiančių šios knygos iš
ti, nes tai yra lyg
tęsinys
leidimui.
jo panašių pastangų jam būnant
Baigiami išdirbti uniformų,
Klaipėdos Saulių Rinktinės Vadu, ženklų, vimpilų bei vėliavos pro
Klaipėdoje buvo suformuotas pir jektai, kurie bus neužilgo prista
mas jūrų šaulių būrys.
tyti Š. S. C. V-bai tvirtinimui.
Visi tokie atsiliepimai, laiš Tuo reikalu buvo tartasi suke
kai ir reagavimai stiprina jūrų ltais buvusiais jūrų šauliais.
Šaulių pasiryžimą tolimesniam Gero Vėjo!
darbui.
Mykolas Maksvytis
Tuo pačiu laiku jūrų šauliai
stengiasi paremti Š.S. Centro
V-bos užsimojimą išleisti kny
Paraginki savo pa
gą, kur būtų aprašyta Šaulių Są
žįstamus užsiprenu
jungos veikla tremtyje. Pagal
meruoti
DIRVĄ
atsiųstus S. S. C. V-bos aukalapius renkamos aukos iš narių

CHICAGOS JŪRŲ SAULIAI
PERKA LAMĄ...
Čikagoje atsikūrę lietuviai jū
rų šauliai baigė pirmąjį plau
kiojimo sezoną ir savo laivus
ištraukė iš Michigano ežero.
Nors šis pirmas plaukiojimo se
zonas buvo trumpas, bet dėka
ilgo ir šilto rudens, o taip pat
visų narių aktyvumo, liko daug
gražių įspūdžių bei prisimini
mų. Peržvelgus išvykas ir ke
liones laivais, gaunasi įspūdis,
jog pirmieji mūsų jūrų šaulių
užsimojimai buvo gana sėkmin
gi. Buvo įvykdytos trejos dides
nio masto kelionės laivais Michi
gano ežeru ir geras pustuzinis
mažesnių išvykų. Vykdant dides
nes keliones, dėl suprantamų
priežasčių,
visi negalėdavo
plaukti laivais, todėl didelė da
lis nuvykdavo automobiliais, bet
mažesnių išvykų metu, visi, kas
tik pageidavo, galėdavo prisivažinėti ir vandens slidėmis ir
laiveliais.
Senesnieji iškylautojai, kurie
bijodavo ar vengdavo plaukti į
atvirą ežerą, buvo vėžinami po
uostus, rodant laivus, aiškinant
tipus ir t.t. Numatoma šios rū
šies išvykos ir kelionės rengti
ir kitą vasarą, o tuo tarpu nu
matoma išvystyti kitokią veikla.
Nemažai jūrų šaulių, o ypač
laivų savininkai žiemos metu lan
kys OBC( Outboard Club of Ame
rica) navigacijos ir vandens sau
gumo kursus, bus ruošiami po
būviai. Bus siekiama surinkti lė
šų didesnio -- nuosavo laivo
įsigijimui, kas kainuos keletą
tūkstančių dolerių. Iki šiol, su
ruoštų išvykų dėka, pavyko įneš
ti į kasą net virš 300 dolerių.
Tuo tikslu jūrų šauliai ruošia
ir savo Naujų Metų sutikimą
Elės ir Juozo Vaičaičių Maplewood Club užeigos salėje, kurią
jie palankiomis sąlygomis užlei
do jūrų šauliams. Kadangi už
tektinai narių ir svečių pažadė
jo atvykti į jūrų šaulių ruošia
mą Naujų Metų sutikimą, tad vėl
keletas šimtelių įkris į laivo
pirkimo fondą.
Nuosavo, didesnio laivo pir
kimo klausimas yra šiai valdy
bai pats aktualiausias, todėl ieš
koma būdų tam klausimui iš
spręsti. Įvairūs laivo pirkimo
planai yra tiriami dabartinės val
dybos, o laivui pirkti, sekti kai
nas ir pasiūlymus yra sudary
ta speciali komisija.
Ne tik valdyba, bet visi jūrų
šauliai džiaugiasi, kad šis lie
tuvių vandens mėgėjų susiorganizavimas buvo mūsų visuome
nėje šiltai sutiktas. Šaulių Są
jungos Centro Valdyba šiam Jū
rų Šaulių Būriui suteikė Jūros
Šaulių Kuopos statusą. Šiomis
dienomis Čikagoje besilankąs
tarnybiniais reikalais jūrų kpt.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO l.YTOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NEO PIRMOS MENESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSION IERI A MS. KURIEM PROCENTAI YRA SV ARIU
GAUTI DAŽNIAI . NES l.š TO PRAGYVENA.

1

1

likto OI

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330
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(taip pat iki bolševikų okupacijos)
ir kt.
Už nuopelnus Lietuvai Vincas
Žemaitis
apdovanotas Gedimino
Vincas ir Anelė Žemaičiai,
li už Serdokų ribų. Ir tai buvo ordenu, Lietuvos Nepriklausomy
M. Valiukėnas
Chicagoje, švenčia vedybinio gy
daroma ne tik priklausymu vie bės 10 m. medaliu ir kt. atsižyvenimo auksinę sukaktį. Be to,
nai ar kitai organizacijai, bet ir
Vincas šiais metais suėjo 75Išskirtinai norisi pastebėti konkrečiu darbu jose. Taip Vin mėjimo ženklais. O kas šiandie
sius metus. Tad šia dviguba pro Anelės Žemaitienės didelis su cas matomas pirmuoju Vilkaviš išvardins pagyrimo lapus ir auk
ga norisi ne tik pasveikinti sukak gebėjimas, kaip šeimininkės ir kio valsčiaus viršaičiu, o vėliau so, sidabro medalius, kuriais įvai
tuvininkus, bet ir keletą akimir virėjos, o Vinco Žemaičio, kaip eilę metų Vilkaviškio apskrities riose parodosebuvo atžymėti Že
kų žvilgterėti į jųjų nueitąjį gy šeimininko - ūkininko, mokančio valdybos nariu, vietos pieninės maičių ūkio gaminiai, įvairios
venimo kelią ir jame įmintas suinteresuotiems paaiškinti ūkio valdyboje, Žiedo kooperatyvo vi augalų, gyvulių ir paukščių kul
tūros!
pėdas.
Visa tai rodo, kad Vincas yra
Vincas gimė ir užaugo ūki
plataus žvilgsnio, sveikos inicia
ninkų šeimoje, Serdokuose, ne
tyvos ir stiprios, tauriausia pras
toli Vilkaviškio. Paveldėjęs gim •
me tariant, ūkininko galvosenos
tinį ūkį 35 ha. savo nuosavybėn
vyras. Vyras, kuris lygiai ramiai
jis visą gyvenimą, išskiriant
svarsto ir svarstė darbo pa
tremtį, jame gyveno, juo rūpi
skirstymą, darbininkų telkimą
nosi, gerino, kultūrino ir padi
Serdokų
ūkyje ir panašius klau
dino ne tik kokybe, bet ir kieky
simus, kaip lygiai jis domėjosi
be (nupirkdamas gretimą skly
ir turėjo savo nuomonę, ją reiš
pą 14 ha.)... Ir šiandien Vincui
kė Žemaičių plento pravedimo
tebėra šis ūkis gyvas ir, atro
reikalu ar Lietūkio sandėlių Sta
do realiai jo matomas anuose
tyba
Klaipėdoje...
toliuose, nes jis gausiai remda
Atkilę į JAV (1949) Žemaičiai
mas ne vieną Okup. Lietuvoje gy
apsigyveno su savo žentu - duk
venantį savo artimą, iš jųjų nuo
ra Chicagoje.
lat susilaukia aplinkumos apy
Lietuviškame visuomeniniame
braižų ir vaizdų...
darbe
Vincas tebėra aktyvus ir
Į šį ūkį Vincas parsivežė iš
šiandie. Berods jau netoli de
netolimos apylinkės sau žmoną,
šimtmečio, kaip jis yra kasmet
taip pat ūkininkaitę Anelę Kideleguojamas
Amerikos Lietu
jauskaitę. Jiedu laimingai ten iš
vių Tautinės Sąjungos atstovu
gyveno per trisdešimt metų, gra
Amerikos Lietuvių Tarybon Chi
žiai išaugino ir išmokslino vai
cagoje. Taip pat jis dalyvauja ir
kus, ir tik nelemtasis bolševiki
Anelė ir Vincas Žemaičiai, gyveną Chicagoje, atšventė 50 metų
ALTS veikloje. Itin gražiai jis
nis košmaras atplėšė juodu iš vedybinio gyvenimo sukaktį.
vadovauja
Baltijos Klubo narių
jų aukštą lygį pasiekusio ūkio ir
lėmė šią sukaktį minėti kitur. apimtį, pažangą ir darbo siste cepirmininku, apskr. banko vienu sueigoms ir dažna jų proga su
ZIGMAS ŽILINSKAS
mą, kaip lygiai maloniai vesti steigėjų ir ilgamečiu nuolat per telkia aukų įvairiems lietuviš
ŽEMAIČIAI SERDOKUOSE
užkandžiavimą ir pokalbius prie renkamu valdybos nariu, parapi kiems reikalams, darbams pa
ūkiškųjų gerybių stalo. Šios jųjų jos komiteto pirmininku arba na remti.
Šios auksinės sukakties proga,
Visa Žemaičių turėtoji ir puo savybės, atrodo, kad daugiau akin riu, pabrėžtinai juo likęs ir bol
tebūnie leista Anelei ir Vincui
selėtoji žemė (49 ha) Serdokuo davo ekskursijų planuotojus daž ševikams užplūdus Lietuvą...
Dail. Zigmas Žilinskas, gimęs
Žemaičiams palinkėti geros
se buvo graži derlinga lyguma.
niau pakreipti vieną ar kitą eks
1918 m. Viekšnių valsčiuje, meno
sveikatos,
laimingų
ir
tolesnių
Jų pastangomis išdrenuota. Ūkį kursiją į Serdokus.
Be šių ir kitų vietos organiza
mokslus išėjęs Kauno Meno Mo
metų!
puošė gražūs ir savo paskirtims
cijų, draugijų, Vincas Žemaitis
kykloje
ir Vilniaus Dailės Aka
patogūs, pagal paskutinį žemės ŽEMAIČIAI UŽ SERDOKŲ
buvo nuolat išrenkamas ir reiš
demijoje ir papildęs juos Len
ūkio technikos žodį išplanuoti,
Nežiūrint gražaus atsidėjimo kėsi, kaip Pienocentro tarybos na
Paraginkit savo pa
kijoje, Vokietijoje ir Danijoje,
trobesiai. Ūkininkavimas lanks ir rūpinimosi šeimos ir savo
rys, Lietūkio tarybos narys (iki
atsidūrė
Kanadoje kiek vėliau
žįstamus
užsiprenu

tus, atseit, nebuvo beatodairiniai ūkio reikalais Anelė ir ypač Vin bolševikams likviduojant šią mū
už
kitus
tremtinius.
Vietoj vy
įsikimbama tik į vieną kurią ūkio cas Žemaičiai gražiai reiškėsi sų ūkinę tvirtovę), Lietuvos Cuk
meruoti DIRVĄ
kus vilkstinėse ar traukiniu į
šaką, o laikomąsi jų derinio. Pa lietuviškame gyvenime arti ir to rus akc. b-vės tarybos narys
Vakarus, Z. Žilinskas iš Lenki
gal apystovas, rinką ir kt. moty
jos pabėgo į Daniją mažu eski
vus, buvo teikiamas pirmumas
mų kajaku.
tai pieno, tai bekono, tai sėklų
Iš Danijos atvykęs Kanadon,
ūkio šakai...
MOKAME
Paskutiniame L. Lietuvos penk
turėjo atlikti darbo prievolę ir
metyje Serdokuose buvo kasmet
tik po to perėjo į savarankišką
laikoma apie 20 melžiamų kar
portretisto gyvenimą, tapdamas
vių (Kontroliuojamų!) ir apie tiek
vienu iš geriausių Kanados toje
pat prieauglio, apie 8 darbo ark
srityje besireiškiančių meninin
lius, plius traktoriai, kertamo
kų.
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
sios, kuliamosios mašinos ir kt.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
techniški padargai... Nemažos
kiaulidės buvo "valdomos" bedepresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
konijados, paukštidėse plasdeno
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
sparnuočiai... Laukai davė aukš
lerį.
tą ir itių, geros kokybės derlių.
•
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
Visa tai Žemaičių ūkį išskyrė
savo banko knygutę.
iš daugelio kitų ūkių tiek kai
metinį dividendą už
•
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
mynystėje, tiek ir toli nuo jojo
visas taupymo sąs
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
esančių. Lietuvos žemės ūkio
kaitas.
administracijos ir mokyklų,
siuntimo išlaidas.
Žemaičių ūkis buvo priskirtas
pavyzdingųjų ūkių grupei. Kaip
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
toks, jis buvo nuolat lankomas
and Loan Association
tiek plačiosios Lietuvos įvairių
INSURED
ekskursijų, ypač žemės ūkio mo
Chartered and Supervised by the United Statės Government
kyklų jaunuomenės, o nereta buvo
1202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS
sutikti ir užsieniečius ekskur
Phone: Vlrginia 7-7747
John J. Kazanauskas, Pres.
santus, kaip danus, olandus, suo
mius...

ANELĖS IR VINCO ŽEMAIČIU SUKAKTIS

Mergaitės portretas

PORTRETISTAS ZIGMAS ŽILINSKAS VIEŠI CLEVELANDE

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

KAI III SUITI1VI
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
KOMMEN”)

(41)

ROBERT RAID

Pasitaisau kėdėje, žvelgiu jam tiesiai į akis ir sakau pabrėž
damas žodžius:
-- Ir -- ką jūs man už tai siūlote?
Jis pasimeta.
-- Ką aš siūlau? Tamstos gyvybę, drauge Raidai!
-- Permažai.
Nepaprastas nustebimas atsispindi jo veide.
-- Permažai? Žmogus, pasmerktas mirti, dovanojant jam gyvy
bę dar sako — permažai! Jūs pamišęs, ką, Raidai?
-- Tamsta man visai nedovanojate gyvybės, Ivanai Maksimovi-*
čiau! Jūs man ją tik parduodate.
-- Tamstos gyvybę, tamstos motinos ir mylimosios.
-- Palikime moteris ramybėje, drauge Ivanai Maksimovičiau.
Jos saugios!
-- Tikrai?
-- Taip! Netrukus mane suėmus jos buvo paslėptos. Savo orga
nizacija aš pasitikiu!
-- Pasitikite? Bet jūs dar tebesėditemano khmbary,drauge Rai
dai! Taigi -- norite savo nusikaltimus išpirkti ir mums padėti?
Numetu cigaretę ant grindų ir užsidegu naują.
-- Gana tuščių žodžių Ivana Maksimovičiau, ir kalbėkimeprekybiškai. Nei tamsta norite man pagelbėti, nei aš jums! Jūs reikalau
jate iš manęs žinių, o aš statau savo sąlygas.
Rusas trenkia kumščiu į stalą.
-- Tai akiplėšiškumas, kokio man dar gyvenime nepasitaikė!
Juk tai...
-- Derybos, drauge!
-- Tai ko gi tamsta norite?
-- Duosiu jums sąrašus. Turėsite pavardes visų mūsų sąjūdžio
narių, radijo siųstuvą ir visą branduolį.
Matau, kaip jo veidas parausta, atodūsiai pagreitinti.

— Gerai, drauge Raidai! Tada paleisiu tamstą į laisvę!
Atsistoju. Krūtinėje kaip peilis gręžiasi.
-- Grąžinkite mane vėl į rūsį, Ivanai, Maksimovičiau!
-- Kodėl gi, po velniais?
-- Geriau tegu mane nudobia! Negi Jūs rimtai alvojote, kad
aš parduosiu savo draugus už vienos purvinos gyvybės kainą.
-- Už purviną gyvybę? Juk tai tamstos gyvybė, Raidai!
-- Taip! Bet taip pat ir mano mirtis. Šiandie esu pogrindžio
sąjūdžio galva, o kai mane sušaudysite -- pasidarysiu didvyris!
Galimas daiktas, kada nors man bus pastatytas paminklas! Bet jei
gu aš...
Ypatingasis įgaliotinis nusišypso.
-- Tamsta esate romantikas, Raidai! Tikrai jūs galvojate, kad
jums bus pastatytas paminklas? Išskyrus jūsų motiną ir mylimąją
joks varnas dėl jūsų nesukranks. Ir -- kaip manote -- kas atsitiktų,
jeigu paliktumėte gyvas. Manote, kad vokiečiai su jumis skaitysis?
Pirmiausia jie taip vadinamus jūsų laisvės kovotojus kuo greičiau
siai izoliuos ir paskui likviduos. Vokiečiai sugrąžins atgal jūsų va
dinamuosius Pabaltijo baronus ir tuos, kurie pasitraukė į Vokietiją.
Tik pagalvokite, Raidai, apie Alfredą Rosenbergą. Tamsta ir jūsų
draugai esate tik įrankiai! Jeigu su tokiu idealizmu stotumėt mūsų
pusėje ir už mus kovotumėt, mes jus gerbtumėme, vertintumėm ir
atlygintumėme. Bet vokiečiai... Nacių, repatriantų ir vokiečių ba
ronų akyse būsite tik estiškas mėšlas, daugiau niekas!
Aš pritariu.
-- Gal ir tamstos tiesa. Sutinku, kas liečia Rosenbergą!
-- Matote, Raidai! Vis tik esate protingas vyras!
-- Ir kaip tik dėl to statau savo reikalavimus, Ivanai Maksimo
vičiau.
-- Reikalavimus? Tvarkoj -- sakykite, ko pageidautumėte? Gal ir
galėsime jūsų sąlygas išpildyti.
-- Pirmiausia -- turiu pasišalinti iš Estijos!
-- Kodėl?
-- Išdavęs savo draugus juk negaliu čia pasilikti! Ir vokiečiai
užėję nudės mane kaip šunį! Net jeigu jie būtų atmušti, vis tiek ne
norėčiau vietoj pasilikti.
Jis pritaria.
-- Gerai! Nesunku tai įvykdyti. Kas dar?
-- Buvau liaudies komisariate administratyvinio skyriaus vir
šininkas. Dabar norėčiau aukštesnės vietos. Kaip ir pats pastebėjote
kalbu puikiausiai rusiškai -- juk galėčiau ir Rusijoje dirbti!
(Bus daugiau)

ZIGMAS ŽILINSKAS

Šiuo metu Z. Žilinskas su šei
ma yra įsikūręs Burlingtone, prie
Ontario ežero, kur augina 3 ber
niukus ir 3 mergaites.
Z. Žilinsko tapyba yra realis
tinė. Neieškodamas įvairių "izmų", jis lieka ištikimas pats sau
ir jį supančiai aplinkai. Liekant
ištikimu pačiam sau, lieka vietos
ir originalumui, nes gi kiekvie
nas žmogus yra jau savaime ori
ginalus. Jo nuomone, nuoširdus
originalumas tinkamesnis už spe
cialiai ieškomą.
Dail. Z. Žilinskas šiuo metu
vieši Clevelande ir yra pasi
rengęs nupiešti eilę portretų.
Jis pasiekiamas paskambinus
telefonu 541-4696.

Ponios X portretas

SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDAKNYGĖ KINIŠKAI
Iš Formozos jau gauta žinia,
kad šiomis dienomis išeina iš
spaudos Taichung'o mieste Si
biro lietuvaičių maldos kinų kal
ba. Tai bus bene pirmoji lietu
viška knyga kinietiškai. Vertimą
darė studentai kun. Tadui Hang
padedant. Gražu įvado žodį pa
rašė kardinolas Tomas Tien. Tai
jau bus septintas kardinolas, užgyręs lietuvaičių maldas ir šeš
toji svetimoji kalba, kurioje tos
maldos išleidžiamos. Suvenyrų
mėgėjai gali gauti visų laidų po
egz. jei kreipsis į kun. L. Jan
kų, 105 Grand St., Brooklyn 11,
N.Y. Ta proga laukiama šiokios
tokios aukos ar Sibiro lietuvių

šalpai per Balfą ar tų maldakny
gių leidėjams, kurie dažniausiai
yra neturtingi misionieriai.
Putnamo seselės jau išleido
naujas angliškas ir lietuviškas
laidas, tai dėl tų knygeliu reikia
rašyti seselėms į Putnamą.
Šiuo metu daromi žygiai iš
leisti tą maldaknygę prancūzų
kalba bei ispaniškai Kolumbi
jos katalikams, nors vertimas is
paniškai jau pasirodė Argentino
je. Sibiro lietuvaičių maldakny
gės buvo įteiktos JAV preziden
tui ir šv. Tėvui, kuriems mer
gaičių maldos paliko didelį įs
pūdį ir priminė mūsų tautos kan
čias.
Kun. L. Jankus

1963 m. lapkričio 11 d

L. .
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
ŽUVO V. BAKUNAS
Lapkričio. 8 d. vakare, neto
li savo namų, kertant LakeShore
Blvd., buvo mirtinai automobi
lio suvažinėtas Vytautas Bakūnas.
Sulaukęs vos 49 metų amžiaus,
V. Bakūnas, Clevelande sėkmin
gai vertėsi nekilnojamo turto
prekyba ir turėjo nuosavą V.
Bakūnas Realty bendrovę. Dau
gelis lietuvių pasinaudojo jo pas
laugiu toje srityje patarnavimu
ir rūpestingumu.
Turėdamas gražų baritoną, V.
Bakūnas ne kartą yra pasirodęs
įvairių parengimų koncertų pro
gramose. Jį kviesdavo dainuoti
ir kitų tautybių organizacijos.
Tai trumpu laiku jau antra
lietuviams skaudi nelaimė, nes
prieš savaitę automobilio katas
trofoje žuvo Paulina Mozuraitytė-Bennet.
Velionio našlei Stefanijai Bakūnienei, dukrai ir sūnui bei
artimiesiems priklauso clevelandiečių gili užuojauta.

* SLA 14 KUOPOS susirinki
mas, įvykęs lapkričio 5 d. nuta
rė paskirti $25 Lietuvių skyriaus
įrengimo reikalams New Yorko
Pasaulinėje Parodoje 1964 me
tais. Taip pat $10 paskirta Stepo
Vykinto, Vasario 16-tosGimnazi
joje, Vokietijoje, ruošiamam
leisti "Lietuvių kalbos - rašybos
žinynui".
Į kuopą įsirašė keli nauji na
riai.
Gruodžio mėnesio 14-tos kuo
pos susirinkimas bus labai svar
bus, nes bus renkama kuopos val
dyba 1964 metams ir vyks SLA
Pildomosios Tarybos kandidatų
nominavimas.
1964 metais bus renkama nauja
SLA centro valdyba ir įvyks vi
suotinis organizacijos seimas.

ACCOUNTS

INSURED TO

$10.000

* FENN COLLEGE kultūrinių
parengimų kalendoriuje pažymė
tinas įvykis -- John Gay drama
"The Beggar’s Opera", statoma
Panel Hali lapkričio 15, 16, 22 ir
23 dienomis. Pradžia 8:30 vai.
vak.
Tai 18 šimtm. satyrinė dra
ma, iš kurios vėliau išsivystė
Broadway muzikiniai pastaty
mai Three Penny Operos vardu.
Iš anksto užsisakius bilietus
tel. PR 1-0250 ext. 249, kaina
tik 1 dol.

Plokštelių rinkoje pasirodžius
Lygiu būdu prof. Shifner yra
plokštelei Lietuvos Kanklės, tą pastebėjęs, kad suomiai savo kalja mūsų kanklių muzika susido bon įterpė virš 3000 lietuviškų
mėjo daugelis kitų tautybių folk
žodžių laikotarpyje, kada jiems
lorinės muzikos mėgėjų. Ypatin teko praeiti pro lietuvių gyvena
gai gyvai reagavo suomiai, kartu mą teritoriją slenkant toliau į
reikšdami pretenzijų į kankles, šiaurę. Daugelis lietuvių, nu
kaip jų seną tautinį muzikos ins stelbtų gausesnių suomių gimi
trumentą. Net spaudoje pasirodė nių, įsiliejo į jų šeimas.
laiškai, besistengią nuneigti
Suomiai, tarp kita ko, prisisa
kanklių lietuvišką kilmę.
vino lietuviškas pirtis, "pirtti"
The Cleveland Plain Dealer ir populiarius Rya audinius (prie.dienraštis savo didžiulės sek juostes, žiurstus ir kt) dar 100
madienio (spalio 20 d.) laidos ar 200 m. prieš Kristų.
priede Sunday Magazine patalpi
P. W. Urban nuolat rodo dide
no clevelandiečio Amerikoje gi lį susidomėjimą lietuvių senove,
musio ir augusio lietuvio Petro jos istorine ir kultūrine praeiti
W. Urban laišką, kuriame jis iš mi. Šias laiške išdėstytas žinias
kėlė lietuvių ir suomių istorinius jis sėmėsi iš dar Nepr. Lietuvo
ryšius, siekiančius dar prieš je išleistos knygos "Mūsų Seno
Kristaus gimimo erą. Tąja proga vė,' kurioje atspausdinti K. Būgos
Petras W. Urban skatina dažniau laiškai kun. J. Tumui-Vaižgantui
reikštis amerikonų spaudoje iš rašyti 1903 m. iš Petrogrado. Kiti
keliant Lietuvos istroiją ir lietu duomenys užtikti anglų kalboje
vių kultūrą.
išleistoje knygoje "Finland: The
Savo laiške P.W. Urban rašo: Republic Farthest North", taip
"Mielas Pone, norėčiau įnešti pat išleistoje apie 1930 - 1935
kiek šviesos į lietuvių kanklių ir metus.
suomių kantele kilmę. Pagal prof.
Thomsen, suomių istorijos žino
vą, suomiai su lietuviais susitiko LIETUVIŲ ŠEIMININKIŲ
prieš 2000 metų ir ilgesnį laiko ' DĖMESIUI
tarpį buvo stiprioje jų įtakoje.
ĮDOMI IR ĮVAIRI "APLINK
PASAULĮ" kepimo programa, ku
rioje iškilioje vietoje pasireikš
premijas laimėję tautinių valgių
receptai, spalvingi tautiniai rū
IŠNUOMOJAMAS bai
ir 37 specialios dovanos su
automatine elektrine indamsplau
5 KAMBARIŲ
ti mašina -- visa tai laukia Dir
BUTAS
vos skaitytojus lapkričio 21 d. 8
vai. vak. (ketvirtadienį).

LAPKRIČIO 24 D. Vysk. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos
ruošiami mokytojų, tėvų, globė
jų bei rėmėjų susipažinimo pie
tūs šv. Jurgio parapijos salėje.

LAPKRIČIO 27 D. "Baltijos
Aidų" vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.

Reikia tik paspausti mygtuką, kad išplovus indus Danutės Čipkienės virtuvėje, 28400 Gilchrist Dr., Willowick. Tas darbas atliekamas
automatine elektrine indams plauti mašina. Visa tai taip paprasta, kad
ir jos 5 metų sūnus Jonukas gali susitvarkyti su indais.

DAR VIENA THE ILLUMINATING CO LAIMĖTOJA
Giminės ir svečiai nevengia
Danutės Čipkienės vaišingų na
mų, tuo labiau, kad jie žino, jog
pasivaišinus niekam nebus gal
vosūkio su indų plovimu. O pati
šeimininkė be rūpesčių gali dau
giau laiko pašvęsti su svečiais.

OPEN EVERY SATU.RDAY
UNTIL 2:30 P. M.

SUPERIOR
SAVINGS

> HOME AND REMODELING
LOANS

J

} IN TOWN OFFICE —6712 SUPERIOR AT E. 68TH <

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & Wiliiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EM 11763

MUSU KANKLES IR SUOMIŲ KANTELE

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur
gio,parapijos salėje. Ruošia LVS
Ramovė.

> EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR {

|4H
J

No. 3, sukurtą vengrų komp. Be
lą Bartok.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

Ta aplinkybė, kad automatinė
elektrinė indams plauti mašina
sudaro nepaprastą aplinką ir pa
lengvina namų ruošos darbus, gra
žiai išdėstyta per Dirvoje pa
skelbtą anketą, laimėjo D. Čipkienei elektrinį kavai virdulį,
iteiktą The Illuminating Co.
Buvimas vaišinga ir uolia šei
mininke, turint indams plauti ma
* LIETUVIU STUDENTŲ SĄ šiną, sudaro dar tik vieną teigia
JUNGOS Clevelando skyrius or mybę. Kita teigiamoji pusė yra
ganizuoja autobusą į LSS metinį ta, kad jąja išvengiama ginčų su
suvažiavimą, kuris įvyks Padė vyru Stasiu, kurio eilė atėjo in
kos savaitgalyje New Yorke. Au dus plauti. Tą darbą atlieka ma
tobusas išvažiuos lapkr. 27 d. 11 šina ne vien išplaunant indus, bet
v.v. iš šv. Jurgio parapijos aikš ir džiovinant, dar i geriau, nei
tės ir sugrįš 11 v.v. sekmadienį, rankomis atliekant.
Dažnai, lankantis svetur D.
gruodžio 1 d.
Vietų skaičius yra ribotas ir Čipkienei lieka tik sudėti indus
rezervuoti vietas reikia ne vė į mašiną ir paspausti mygtuką.
liau, kaip iki lapkr. 17 d. Kelionės Parėjus namo lieka tik sudėti į
kaina ten ir atgal -- 17 dol. Re lentynas.
Elektrinėmis priemonėmis ap
zervacijų reikalu prašoma skam .
rūpintame name D. Čipkienė
binti: Augustinui Idzeliui, telef.
SW 1-0118, arba Vidmantui Pri- džiaugiasi talpiu elektriniu šal
dytuvu ir automatine skalbiama
kockiui, telef. K E 1-8496.
mašina. Turint 6 1/2 metų am
* CLEVELANDO MENO MU žiaus Loretą ir 6 metų amžiaus
ZIEJAUS parengimų - koncertų Jonuką, vistik baltiniams skalb
ir paskaitų programoje lapkričio ti užtenka 2 kartų į savaitę. Tik
dabar ji supranta, kiek sutaupoma
17 d. (sekmadienį) 2:30 vai. p.p.
numatyta įdomi paskaita apie laiko ir darbo, kada palygina tas
dienas, kada mažamečių baltinius
Egipto meną. Skaitys Rita Myers.
reikdavo skalbti paprasta skal
Tą pačią dieną 5 vai. p.p. Mc
Myler vargonų muzikos re čita- bimo mašina.
Automatinėmis elektros namų
lis, kurį išpildys vargonų virtu
ozas Walter Blodgett.
ruošos priemonėmis sutaupytas

SAVINGS
EARN

Nr. 129 - 5

DIRVA

936 East 185 St.
KE 1-7770

laikas panaudojamas dirbant na
mų pardavimo srityje. Sudėjus
baltinius ir indus į automatines
mašinas, D. Čipkienė gali be rū
pesčių išvykti su namų pirkėju
apžiūrai. Sugrįžus, randa maši
nas automatiškai sustojusias ir
atlikusias savo uždavinį.
PAKEITIMAI ST. CLAIR
SAVINGS VADOVYBĖJE

Paul J. Schneller, preziden
tas šios greitai augančios banki
nės institucijos paskelbė apie
įvykusius personalo pakeitimus
ir paaukštinimus.
James F. Aprile pa
skirtas Lake Shore skyriaus ve
dėju. 23 metų patirtis bankinia
me darbe savaime nusako jo su
gebėjimus ir patirtį. Būdinga, kad
James F. Aprile yra didelis mu
zikos mėgėjas ir pats yra daly
vavęs orkestruose, gražiai pasi
reiškiant pučiamaisiais instru
mentais.
Ha r oi d R. Swope pa
skirtas naujo skyrių koordi
nacijos departamento vedėju.
H.R. Swope taip pat pasižymi
ilgamete tarnyba St. Clair Savings įstaigoje, daug prisidėjo
prie Lake Shore skyriaus išug
dymo ir Š.m. sausio mėn. buvo
paskirtas viceprezidentu.
H.R..Swope yra aktyvus ir vi
suomeniniame darbe ir reiškiasi
eilėje ūkinių organizacijų.
BALF’O RŪBŲ VAJUS

Lapkritis -- BALF’o mėnuo,
todėl vykdant pinigini vajų, kar
tu yra renkami ir rūbai vargs
tantiems lietuviams.
Rūbai,poniai Br. Pračkienei
leidus, sunešami į garažą, esan
tį 1311 E. 66 St.
Patogumo dėlei rūbų surinkimo
patalpa bus atidara visą dieną
šeštadieniais ir sekmadieniais.
Maža, bet žinotina pastaba:
Kadangi rūbai yra renkami iš
siuntimui ne išmeti m u i.
prašome geradarius paaukoti tik
tinkamus dėvėti švarius ir nesu
lopytus rūbus.

GRUODŽIO 8 D. VLIK minėji
mas šv. Jurgio parapijos salėje.
Rengia ALT.
GRUODŽIO 29 D. Lit. Vysk.
M. Valančiaus mokyklos kalėdinė
eglutė.
GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimas Lietuvių salėje.
Rengia LB Clevelando I apyl.
valdyba.
SAUSIO 4 D. Slovėnų salėje
Aid. Stempužienės ir Jono Vaznelio koncertas. Rengia Ateities
Klubas.

SAUSIO 5 D. Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos kalėdinė
eglutė.

SAUSIO 11 D. 1964 — Korp!
Neo-Lithuania tradicinis balius.
SAUSIO 18 D. Lietuviams Budžiams remti valdyba ruošia bly
nų balių-vakarą šv. Jurgio para
pijos salėje.

SAUSIO 25 D. Šv. Kazimiero
lituanistinei mokyklai paremti
koncertas - balius Nauj. parapi
jos salėje.
VASARIO 1 D. Putnamo vie
nuolyno senelių prieglaudai rem
ti komiteto vakaras.

namas

Išnuomojamas

5 dideli, gražūs kamb. ir
porčiaL Naujai dekoruotas
vidus, geros grindys. Priei
nama kaina. Jei paliks, nuo
mininkas galės tą namą gemis sąlygomis nusipirkti.
Skambinti

tek

382-3862

_

____ ___________ _

(131)

IŠNUOMOJAMAS
vienos

namas

šeimos

7 kamb.. 4 miegamieji
antrame aukšte. Naujai iš
dekoruotas. šv. Jurgio pa
rapijos rajone.
Teirautis

VASARIO 8 D. LTM Čiurlionio
Ansamblio metinis koncertas
- balius Šv. Jurgio parap. salėje.
KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv.
Jurgio parapijos salėje.

tek

4-2179

WH

(131)

BALANDŽIO 25 D. Putnamo
vienuolyno senelių prieglaudai
remti komiteto labdarybės va
karas. Programoj Juzė Krištolaitytė ir vasariniu rūbų demons
travimas.
IšNUOMAJAMAS

1562

Tel.

East

E.

MO

Cleveland,

Christ

The

43

gi.

3 - 9031

Taylor

Rd.,

King par. rajone

6
miegamųjų vienos šei
mos. Didžiulis saliomis, val
gomasis, virtinė, pilnos ap
imties rūsys. 2 automob. ga
ražas. Pilnai išdekoruotas iš
vidaus ir lauko,
$16,900.
S.

S.

Herman-Realtor
2-1611

PARDUODAMAS

NAMAS

2 šeimų, 5-5 kamb. E. 143
gt. Į pietus nuo St. Clair;
arti susisiekimo, krautu
vių. mokyklų ir t. t. Lietu
vis savininkas.
Skambinti GL 1-8729
(132'

Šis įdomus parengimas įvyks
WHK radijo stoties auditorijoje,
5000 Euclid Avė. Programą ruo
šia Dirva kartu su septyniais ki
tais svetimomis kalbomis leidžia
mais laikraščiais, Radio stotis
WXEN-FM ir The Illuminating
Company.
Nemokami bilietai į šį paren
gimą gaunami Dirvoje. Galima
užsisakyti telefonu ar paštu.
Nors pagrindinė programos
dalis apima virimą ir kepimą,
tai nereiškia, kad dalyvauti rei
kia tik šeimininkėms. Vyrai ir
vaikai, visa šeima bus maloniai
priimamais svečiais.
Scenoje 8 šeimininkės, Illuminating Co. pristatytos, naudoda
mos 6 elektrinius pečius vienu
metu demonstruos kaip papras
tai ir lengvai galima paruošti
parinktus valgius. Šeimininkės dė
vės tautiniais rūbais, atstovau
jančiais aštuonių laikraščiu tau
tybes.
Visi svečiai bus apdovanoti pa
rinktų valgių receptų knygomis.

Kas tik turi gerą skonį
Viską

KOVO 15 D. L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Music salėje.
BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk.
M. Valančiaus mokyklos metinis
balius, šv. Jurgio parapijos salė
je.
BALANDŽIO 11 D. Pilėnų skau
tų tunto vakaras - koncertas šv.
Jurgio parapijos salėje.

YE

* CLEVELANDO ORKESTRO
KONCERTAI dideliu pasisekimu
žengia į žiemos sezoną. Lapkri
čio 14 ir 16 dienomis, 8:30 vai.
vak. koncertuose, orkestrui va
dovaujant dirigento pavaduotojui
Louis Lane, pasirodys išgarsė
jęs pianistas Tanias Vasary.
Vengru kilmės pianistas patieks
solo partijas iš Piano koncerto

HE 1-2497

arba 942 - 8038

5 kamb. butas, šeiminin
kė gyvena kartu ir galėtų
šeimai su mažais vaikais
padėti .juos prižiūrėti.
Be to .išnuomojamas ma
* PAAUKOKIT $2. Stepas Vy
kintas, Vasario 16-tos Gimnazi žas atskiras namas iš trijų
joje, Huettenfelde, paruošė spau kamb. ir vonios.
dai "Lietuvių kalbos - rašybos
žinyną”. Tą vadovėlį jis skiria
jaunimui. Vadovėlio išleidimui
reikalingi mecenatai. Clevelande
mecenatus renka K.S. Karpius.
Kurie aukos $2 tam vadovėliui iš
leisti, VasarioiGGimnazijosmo
kiniams padovanojamoje knygoje
bus įrašyta mecenato vardaspavardė. Auką galima įteikti as
meniškai arba pasiųsti K.S. Kar
piui 345 E. 222nd St., Euclid 23,
Ohio.

virš Superior Savings
& Loan Assn. patalpų,
East 68 ir Superior Avė.
kampas.
Teirautis telefonu:

perka

pas Liepom!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE

CENTER,

INC.

V ienintėlė lietuviu prekybos Įmonė Amerikoje,
parduodanti importuotus m vietos fabriku baldus,
kilimus, namu Įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio
Įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.
Dovanai sudaromi specialistu dekoratorių planai.
FURNITURE

6211

So.

CENTER,

Western

Tel.

3207

.

i
i
j

So.

Avė.,

PRospect

Halsted

Tel.

A

INC.,

Parke

8 - 5875

St.,

k t ory

ČIKAGOJE

Marųuette

Bridgeporte

2-1226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai.
iki 5 vai. atidaryta tik Marųuette Parko krautuvė.
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1963 m. lapkričio 11 d.

KAS IR KUR?
DĖL SLA PILDOMOSIOS
TARYBOS NARIŲ NOMINACIJŲ
SLA Seimo nutarimu SLA Pil
domosios Tarybos nominacijos ir
rinkimai vykdomi ne per du mė
nesiu, kaip buvo anksčiau, bet per
vieną mėnesį. Dabartiniu metu
paskelbtos nominacijos į SLA
Pildomąją Tarybą ĮVYKS atei
nančio GRUODŽIO mėnesyje.
SLA Sekretorė visoms organiza
cijos kuopoms išsiuntinėjo rei
kalingą nominacijų medžiagą,
įspėdama kuopų valdybas, kad
jie šiame gruodžio mėnesyje at
liktų nominacijų balsavimus ir
nustatyta tvarka balsavimo duo
menis atsiųstų į SLA Centrą.
IEŠKOMA MECENATŲ

"Aušros" leidykla. Vokietijoje
išleidžia "Lietuvių kalbos rašy
bos žinyną". Ji norėtų šio vado
vėlio 100 egzempliorių padova
noti L. Vasario 16 Gimnazijos
moksleiviams ir Vargo mo
kykloms Vokietijoje. Todėl lei
dykla ieško mecenatų, kurie už
sakytų moksleiviams šį vadovėlį.
Mecenato pavardė, vardas ir ad
resas bus įrašytas į vadovėlio
antraštinį puslapį. Užsakymus
siųsti iki š.m. gruodžio 31d. šiuo
adresu: Stp. Vykintas, 684 Lampertheim - Huettefeld, Viernheimerstr. 39. W. Germany. Vado
vėlio kaina --2 dol.

TORONTO
A Ibi nas Vibrys ir Jurgis Vait
kevičius, kurie š. m. liepos 17 d.
pabėgo Halifakse nuo sovietams
priklausančio Alytaus laivo, yra
gavę leidimą apsigyventi Kana
doje. Spalio 31 d. Prisikėlimo
parapijos pilnutėlėje salėje A.
Vibrys padarė pranešimą apie
nūdienį gyvenimą Lietuvoje ir
taipgi buvo atsakyta į visą ei
lę iškeltų klausimų.

Bendras mirusiųjų prisimi
nimas ir jų aplankymas lietuvių
kapinėse įvyko sekmadienį, lap
kričio 3 d. Iki šiol nuo kapinių
įsisteigimo jau yra palaidota 94
asmenys. Kapai artimųjų nėra
pamiršti, gražiai tvarkomi ir
nemažai jau yra pastatydinta pui
kių paminklų.
Hamiltono dramos mėgėjų
sambūrys "Aukuras" lapkričio
2 d. Toronte, Prisikėlimo para
pijos salėje suvaidino Anderse
no pasaką "Sniego karalienė".
Veikalą režisavo E. Dauguvietytė-Kudabienė.

Pabaltiečių
Kultūrinės
Dienos
Spalio 24-26 d. Braunschweigo
mieste, Vakarų Vokietijoje, įvy
ko "Pabaltiečių Kultūros Die
nos". Tai buvo jau devintas toks
parengimas Vakarų Vokietijoje.
"Dienų" rengėja yra Pabaltie
čių Draugija.
Programa susidėjo iš Pabal
tijo žemėlapių ir lietuvių grafi
kos parodos, Pabaltijo tautų mu
zikos koncerto ir paskaitų.
Braunschvzeige ir jo apylinkė
se buvo skaityta 19 paskaitų apie
Pabaltijį.
"Pabaltiečių Kultūros Dienas"
globojo Braunschweigo miesto
burmistrė M, Fuchs, žymi vokie
čių socialdemokratų veikėja. Ji
surengė rotušės reprezentacinė
je salėje priėmimą, kurio metu
pareiškė viltį, kad Pabaltijo tau.
toms bus suteikta laisvo apsi
sprendimo teisė.
Spalio 26 d. rotušės didžiojoje
salėje buvo suruoštas iškilmin
gas aktas, kurio metu kalbėjo
Braunschvveigo burmistrė,Braum
schweigo provincijos preziden
tas, Pabaltiečių Draugijos pir
mininkas ir Niedersachsen vals
tybės sekretorius. Po akto buvo
sugroti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos himnai. Rotušės aikštėje
plevėsavo visų trijų valstybių vė
liavos.
Ta proga visa Braunschweigo
spauda plačiai rašė apie Pabal
tijį. Be to, keliais atvejais buvo
kalbama per radiją.
Iš lietuvių paruošime aktingai
dalyvavo Dr. A. Gerutis, W. Ba
naitis ir Dr. P. Rėklaitis.

Lapkričio 2 d. Muenchene įvy
ko latvių rašytojos Aspazi jos (ra
šytojo J. Rainio žmonos) 20 metų
mirties sukakties minėjimas. Ta
proga Muenchene buvo susirinkę
Pabaltijo teisininkai.
Muenchene išeinąs mėnesinis
žurnalas "Der Europaische Osten" spalio numeryje paskelbė
dviejų lietuvių straipsnius: Dr.
A. Geručio apie tautų apsispren
dimo teisę ir Pabaltijo pasiprie
šinimą rusiškajam imperializ
mui ir Dr. P. Rėklaičio apie vaka
rų ir rytų meno susikryžiavimą
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės ribose. Beveik viso nume
rio turinys buvo paskirtas Pabal
tijo valstybėms.

Illinois - Indiana apskrities Vyčių choras. Pirmoj eilėj (trečias iš kairės) choro pirm. Al. Zakarka,
V. Liorentas, Chr. Bertulienė, kun. A. Zakarauskas, E. Zapolienė, dirigentas F. Strolia ir F. Švelnis.

ŠĮ SEKMADIENĮ VYČIŲ KONCERTAS CHICAGOJE
Vėsoka chicagiškio rudens
pavakarė prie Western ir 47tosios gatvių kampo. Paplikusio
bulvaro medžių šakos, lyg raga
nų pirštai, veltui stiebiasi į
melsvą ir šilumos neteikiančią
lempų šviesą. Gatvės nykumą tik
retkarčiai nutraukia pėsčiųjų
kaukšėjimas rytų pusėn, vaisti
nės linkui.
Kiek į vakarus, netoli to pa
ties kampo, tik kita kryptimi, sku
ba po vieną, du, tris vyrų ir mer
ginų siluetai, pasisuka ir dingsta
šoninėse duryse. Dar prieš porą
valandų vieni jųtriūsėbankų raš
tinėse, kiti sprendė uždavinius
prie projektavimo lentų, treti pil
dė gydytojų receptus šviesiose
vaistinėse. Dabar gi visi jie sku
bėjo atlikti1 pareigos Lietuvai pa
našiu būdu, kaip tai jau 50 metų
darė kiti Lietuvos Vyčiai -- jų
tėvai ar bičiuliai.
Pusės amžiaus veiklą įpras
minę himno žodžiais -- "TAU
TAI IR BAŽNYČIAI" -- Lietuvos
Vyčiai yra kovingiausioji Ame
rikos lietuvių organizacija. Jei
šiandien net naujausios lietuvių
ateivių bangos jaunimo organi
zacijos stokoja prasmingos veik
los, tai Lietuvos Vyčiai šiuo
skauduliu nedejavo seniau ir da
bar nesiskundžia. Stypčioti vie
toje jie neturėjo laiko, nes visa
dos veržėsi tik pirmyn, darbui
darbą begenant. Mintis, kad "Nuo
jaunuomenės priklauso užmiru
sių tautų atgimimas" (Kebų Ra
ganius, 1912 m.), juk ir buvo vy
čių įsisteigimo akstinas.
Į ateitį žvelgiąs, kovingai nu
siteikęs ir praktiškai Lietuvos
reikalams dirbti įsipareigojęs,
Lietuvos Vyčių jaunimas dar 1914
m. savo suvažiavime (Brockton,
Mass.) deklaravo: "Tautos meilė
mumyse težydi, tautiški darbai
tešviečia". Negalima įvardinti
net ir mažos dalies tautos labui
atliktų darbų, liudijančių Lietu
vos Vyčių gerai apmąstytus, pui
kiai įvykdytus ir Lietuvai lemtin
gus ėjimus Amerikos politiniuose
ir visuomeniniuose sluoksniuose.
Pavyzdžiui tebūnie paminėtas
1916 m. memorandumas prez. W.
Wilsonui, kuriuo pažadėta Lietu
vos Vyčių ir visų Amerikos lie
tuvių patriotų parama pasaulinia
me konflikte, turint galvoje Ame
rikos paramą Lietuvos prisikėli
mui. Lietuvos Vyčiai surinko dau
giausia parašų peticijoje Lietu
vos de jure pripažinimui gauti
(1921 m.), pirmieji pakėlė balsą
prieš lietuvių kalbos mokyklose
apleidimą (1941 m.), išvystė pla
čią veiklą antrojo Pasaulinio Ka

ro metu už "visus mūsų brolius
ir seses lietuvius" (1944 m.), už
mezgė ryšius su tremtinių sto
vyklomis (1946 m), įsteigė Lie
tuvių Reikalams Komisiją spau
dos sekimo ir reagavimo tikslu
(1946 m.), kuri išvystė ir tebe
tęsia akciją iki šių dienų, ir t.t.
Be žvilgsnio ateitin Lietuvos
Vyčiai jungėsi ir Lietuvos atitin
kamo laikotarpio pulsan. Tokiu
būdų jie nukaldino medalį (3000
vienetų) Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimui (1920 m.),
kurio vienoj pusėj buvo prez. A.
Smetonos biustas, o kitoj -- vai
dilutė, triuškinanti žalčio galvą
(vieną jų -- gryno aukso -- įtei
kė prez. A. Smetonai), prenume
ravo laikraščius Lietuvos ka
riuomenei (1920 m), nupirko ir
įteikė gen. J. Žukauskui auksinį
kardą už jo nuopelnus tautos lais
vei atgauti (1927 m.), minėjo D.L.
K. Vytauto mirties metines (1930
m.) ruošė eilę ekskursijų Lietu
von (1927 - 1939 m.), šiuo metu
įsijungia į rezoliucijų Lietuvos
reikalu vajų ir t.t.
Kur ir ką beveikę, Lietuvos
Vyčiai savo žodį tarė drąsiai ir
be kompromisų, kaip kad ryžtin
gai organizacijai tai ir pridera.
Kas, pavyzdžiui, užmirš kun. J.
Jutt (Jutkevičiaus) tiesų žodį ame
rikiečių sąžinei 1963 m. Vasario
16 minėjime Chicagoje, Martinique salėje, kai panašiais atvejais
mūsų Įprasta šokti kadrilių apie
daug mažesnius amerikiečius pa
reigūnus?
Šiemet Lietuvos Vyčiai mini
50 m. veiklos sukaktį. Jų Illinois - Indiana apskritis ta pro
ga ruošia jubiliejinį koncertą 1963
m. laprkičio 17 d. Chicagoje, Da
riaus ir Girėno salėje. Šis cho
ras įsteigtas 1916 m. ir su mažo
mis pertraukomis dainuoja iki
šiandien. Šiuo metu jo pirmininku
yra Lietuvos niekad nematęs Al.
Zakarka, dirigentu -- muz. F.
Strolia, o akompaniatorium -muz. J. Byanskas. Po koncerto
gros Neolituanų orkestras.
Kai aną niūroką pavakarę dva
sią slėgė rudenėjančio didmies
čio vaizdas, Lietuvos Vyčių cho.
ras dainos žodžiais kilo už jū
relių marelių, meldėsi už Tėvy
nę, triumfavo su Darium ir Gi
rėnu, kilo žygiui už tautos ide
alus kartu su partizanais ar dai
navo su vaidilomis. Čia tautos
meilės vedina, darnon jungėsi
trečios kartos Amerikos lietu
vaitė ir prieš dvylika metų Ame
rikon atkilęs brolis. Lietuvos Vy
čių pastangas ir jų choro repeti
ciją sekant, prisiminė prieš 50

metų priešų vyčiams taikyti žo
džiai:
"Maišos žemė su dangum,
Svieto galas bus, brolyčiai,
Pasitraukit, eina Vyčiai".
Jiems nepageidaujamu sutapi
mu, šį kartą priešai buvo tei
sūs, nes vyčiai, kartą išėję, su
tauta ir nužygiavo. Tačiau tai
nebuvo "svieto" galas, o pado
raus ir save gerbiančio lietuvio
pavyzdys. Tiesa, vyčiai prisidė
jo prie daugelio priešų galo ir
dėl to jie mums juo brangesni.
J. G.

BOSTON

‘į

* BOSTONO A.S.D. IR KORP!
VYTIS skyrius š.m. lapkričio 16
dieną, 7:30 vai. vali. "Baltais
Nams" patalpose, 64 Sigourney
St., Jamaica Plain, ruošia "Bo
hemos Vakarą IV". Visi maloniai
kviečiami atsilankyti.

* LAISVĖS KOVŲ DAINOS Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do leidinys, kuris iki šiol buvo
dalinamas padėkos ženklan tiems
aukotojams, kurie rėmė LNF sa
vo stambesne auka, jau atsiekė
savo tikslą. Virš 1000 egz. to lei
dinio buvo tuo būdu išplatinta ir
sudarytas kapitalas tolimes
niems LNF darbams.
Nedidokas tos brangios knygos
likutis LNF ir Vilties valdybų
susitarimu perduotas platinti Dir
vai, sumažinus tos knygos kainą
iki 5 dol. Tokiu būdu visi tie, ku
rie dėl vienokių a>- kitokių prie
žasčių negalėjo aukoti 10 dol.,
šiandien jau gali tą knygą už
sisakyti per Dirvą už $5.00.
Prieš Kalėdas tai nepamai
noma dovana sau ir draugams.
Patartina ją iš anksto Įsigyti,
nes tos knygos likučiai riboti.
Atkreipkite dėmesį Į šiame Dir
vos numeryje talpinamą skelbi
mą. Užpildykite to skelbimo at
karpą ir su čekiu prisiųskite
Dirvai. Laisvės Kovų Dainos pa
sieks jus paštu už kelių dienų.

tos

ANGELES

PRANEŠIMAS

Š.m. gruodžio mėn. 7 d., šeš
tadienį, lygiai T vai. vakaro, šv.
Kazimiero parapijos salėje yra
rengiama Dr. Marijos Gimbutie
nės paskaita visiems lietuviams
labai įdomia tema: "Lietuvių tau
tos kilmės problema".
Po paskaitos Dr. M. Gimbu
tienė atsakinės į klausimus taip
pat ir apie savo kelionę už gele
žinės uždangos.
Visi tautiečiai yra maloniai
kviečiami pasinaudoti reta pro
ga patiems išgirsti žymią lie
tuvę mokslininkę, sugebėjusią iš'
kilti tarptautinėje plotmėje.
Įėjimas visiems bus laisvas
ir nemokamas.
ALT Pietų Kalifornijos
Skyriaus Valdyba

Kubos įvykiai "Antrojo Kaimo" scenoje. Kairėje K. Almenas —
Castro ir R. Stakauskas -- vertėjas.
P.Petručio nuotraka

AUSTRALIJOS LIETUVIU CHORAS
ATVYKSTA Į NEW YORKA,

Pasaulinės Parodos lietuvių chorą su virš 1000 dainininkų.
Dainų Šventės repertuaro gai
dainų ir šokių festivalyje daly
vauti užsiregistravo Melbourno dos jau baigiamos spausdinti ir
(Australija) lietuvių 40 asmenų netrukus bus išsiuntinėtos užsi
registravusiems chorams. Cho
choras, kuriam vadovauja Alb.
rai, kurie dar iki šiol nėra pra
Čelna. Tai girtinas ir pamokan
tis pavyzdys kai kuriems JAV cho nešę kokį skaičių reikalauja re
pertuaro gaidų, prašomi nedels
rams, kurie dar vis dėl įvairių
ti
tai pranešti Dainų Šventės ko
priežasčių neapsisprendžia šioje
šventėje dalyvauti. Šiuo metu jau mitetui šio adresu: M. Cibas,
59 Vau Nostrand Avė., Great
turime užsiregistravusius 31
Neck, L.I., N.Y. 11024. Vienas iš
pirmųjų dalyvauti Dainų Šventėje
yra užsiregistravęs ir Philadelphijos (Pa.), liet. Taut. Ansamb
lis, vad. L. Kaulinio, kuris tačiau
iki šiol spaudoje dėl neapsižiū
rėjimo nebuvo paskelbtas. Šiuo
meilus ansambliečius atsiprašo
me.
Dainų ir Taut. Šokių festivalyje
jau yra užsiregistravusios šios
tautinių šokių grupės: Hartfordo
ir New Britain (vad. K. Marijošienė), Detroito Šilainė (G. Gobienė), Worcesterio skautų (S.
Staškaitė), Montrealio skautų vy
čių J. Piečaitis), Rochester (St.
Ilgūnas), Bostono (O. Ivaškienė),
Hamiltono Gyvataras (N. Breichmanienė) ir Los Angeles (O. Razutienė).
Taut. Šokių vadovėj. Matulai
tienė prašo ir kitas tautinių šo
kių grupes neatidėliojant regis
truotis dalyvauti dainų ir šokių
festivalyje. Taut. šokių grupės
registruojasi šiuo adresu: J. MaLietuvių Moterų Atstovybės Klubo Philadelphijoje spalio 26 d. surengto literatūros ir muzikos vakaro tulaitienė, 188 Logan St.,Brooklyn 8, N.Y.
programos išpildytojai ir klubo valdyba. Iš kairės: sol. L. Baltrus, S. Jurskytė-Gamble, pianistė A.
Dainų Šventei Ruošti
Kepalaitė, akompanuotoja G. Collins, klubo pirm. J. Augaitytė, aktorė B. Pukelevičiūtė, M. Krėvienė,
Komitetas
L. Šaudzienė, M. Bigenienė, J. Norkienė ir B. Mašalaitienė.
V. Gruzdžio nuotrauka

