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KAUTYNĖS LAOSE PLEČIASI
Komunistų infiltracija didesnė, negu anksčiau 
buvo tikėta.- JAV užaliarmavo savo karinius 

vienetus Tolimuose Rytuose.
Gausėjant patikrint o m s 

žinioms apie atvirą šiaurės 
Vietnamo komunistu agre
siją Laose, prez. Eisenho- 
weris praleido Naujųjų Me
tų šventes, besitardamas su 
aukštaisiais JAV valstybės 
ir gynybos departamentų 
pareigūnais bei atsakingais 
centrinės žvalgybos agentū
ros nariais. Po pasitarimų 
buvo paskelbta paruošties 
būklė JAV kariniams viene
tams Tolimuosiuose Rytuo
se, kad juos būtų galima bet 
kurią valandą permesti į 
Pietryčių Azijos karalystę 
agresoriams atmušti. Ati
tinkamos priemonės ”savam 
saugumui apginti” paskelb
tos ir JAV Taktinėje Oro 
Komandoje.

JAV reikalaujant, sausio 
2 buvo susirinkusi posėdžio 
Pietryčių Azijos Gynybos 
Organizacijos (SEATO) ta
ryba. Vėliau jos sekretorius 
Pote Sarasin paskelbė, kad 
situacija Laose esanti ”la- 
bai bloga”, bet vis dar ne
turima aiškių duomenų apie 
tiesioginę užsienio komunis
tų intervenciją. Naujesniu 
JAV žvalgybos sluoksnių 
pranešimu, toji infiltracija 
esanti didesnė, negu iš kar
to buvo tikėta. Naujas 
SEATO tarybos posėdis 
Tailando sostinėje šaukia
mas sausio 4, ir kai kurie 
minėtos gynybos organiza
cijos nariai paskelbė, kad 
jie jau paruošę kariuome
nės kontingentus Laoso ne
priklausomybei ginti.

Laosas pagal tarptauti
nes sutartis turi būti neu
tralus, bet yra gyvybiškai 
svarbus Vakarų saugumui, 
todėl įtrauktas į SEATO 
gynybos zoną. Jei jis patek
tų į komunistų rankas, pa
starieji galėtų pradėti spau
dimą į P. Vietnamą, Kam- 
bodiją ir Tailandą, ir Va
karai vargu ar pajėgtų iš
laikyti savo pozicijas Pet- 
ryčių Azijoje.

C h r u š čiovas Maskvoje 
paskelbė, kad situacija Lao
se galinti išvirsti i plataus 
masto karą, bet visuotinai 
tikima, kad rusai, patys 
vengdami didesnio Įsikiši
mo, kurstys Įsivelti komu
nistinę Kiniją, kuri praeitą 
savaitę paskelbė, kad situa
cija Laose "išsivystė Į kraš
tui miškai pavojingas pro
porcijas", ir Kinija "svars

--Tik drąsiai pirmyn!

to imtis priemonių savo 
saugumui apginti”.

Laoso vyriausybė pasiun
tė sovietams protesto notą 
dėl komunistinių sukilėlių 
rėmimo ginklais ir kita ka
rine medžiaga. Ji taip pat 
įteikė skundą Jungtinėms 
Tautoms, nuotraukomis ir 
sovietinių lėktuvų nume

Komunistai baigia užimti strategiškai svarbią Plaine dės Jarres 
lygumą centriniame Laose (1). Pekino radijo pranešimais, jie 
užėmę Phongsaly miestą krašto šiaurėje (2)

riais paremdama duomenis 
apie sovietų kišimąsi į Lao
so reikalus. Nors skunde 
nebuvo prašyta imtis spe
cifinės akcijos, tačiau ne
trukus reikia laukti nepa
prastojo JT Saugumo Tary
bos posėdžio Laoso klausi
mu.

Nors komunistų ir Laoso 
vyri a u s vbės pranešimai 
apie komunistinę infiltraci
ją yra iš dalies prieštaraują 
ir migloti, tačiau aiškėja, 
kad penki š. Vietnamo ko
munistų batalionai, kurių 
bendra sudėtis galinti siekti 
2,000 vyrų, ginkluoti sun
kinta artilerija, baigia už
imti vadinamą "Ąsočių ly
gumą” (l'laino dės Jarres) 
viduriniame Laose. T jų ran
kas jau pateko Nieng Khu- 
ang aerodromas, per kuri 
sovietai jau gabena kari
nius reikmenis.

Minėtoji "Ąsočių lygu

ma”, gavusi vardą nuo ąso
čių pavidalo uolų, yra 215 
mylių nusitęsianti plokšti- 
kalnė 4000 pėdų aukštyje 
nuo jūros paviršiaus. Jos 
strateginę reikšmę pabrėžia 
faktas, kad per ją eina pa
grindinis kelias, atsišakojąs 
i karališkąją krašto sostinę 
Luang Prabang ir adminis

tracinę krašto sostinę Vien- 
tianą.

Kiti du š. Vietnamo ko
munistų batalionai, apie 
1000 vyrų, yra Įsiveržę 
krašto šiaurėn. Komunistų 
pranešimais, apie 1000 vyrų 
iš Pathet Lao junginių ir 
anksčiau iš Vientiano iš
stumtųjų kairiųjų užėmę 
Phongsaly miestą Laoso 
šiaurėje. Pekino radiju savo 
pranešimuose nemini š. 
Vietnamo kariuomenės.

Iš JAV karinių junginių, 
"paruoštų bet kokiam even
tualumui”, minimi Laoso 
kryptimi vykstą; lėktuvne
šis Lexington iš llongkongo, 
du transportiniai laivai su 
1000 marinių iš Filipinų ir 
Taktinės Oro Komandos 
lėktuvai, kurių skaičius ne
minimas. Prez. Eisenhowe- 
ris tikis, kad komunistų ag
resijai sustabdyti esanti

Tadas Meckajuskaš 
4222 Euolid\ Str. 
E.Chicago, Ind.

Ilgametis Lietuvos garbės konsulas Suomijoje dr. Ragnar Oller, gruodžio 24 d. mirė sulaukęs 67 
metų amžiaus. Jis buvo nepaprastai daug nusipelnęs Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai, iki paskuti
nės dienos palaikydamas ryšį su lietuviais ir bendradarbiaudamas lietuvių spaudoje, R. Oller, tuoj po 
Pirmojo pasaulinio karo, susidomėjęs lietuvių kalba, ją tiek išmoko, kad galėjo laisvai kalbėti ir ra
šyti ir pasidarė nuoširdžiu lietuvių bičiuliu. I. Šęiniaus kviečiamas, 1922 m. įstojo į Lietuvos atstovy
bės tarnybą Suomijoje ir dirbo iki 1927 m., kada atstovybė buvo panaikinta. Po to jis buvo vieninteliu 
Lietuvos atstovu Suomijoje. Suomių spaudoje jis buvo parašęs daug straipsnių lietuviškais klausimais. 
Už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Gedimino II laipsnio ordenu, Vytauto ordenu, Šaulių žvaigžde.

Kuba artėja prie santykių su JAV nutraukimo
Kubos premjeras Fidel 

Castro pradėjo artėti prie 
diplomatinių santykių su 
JAV nutraukimo, Įsakyda
mas JAV ambasadą suma
žinti iki vienuolikos asme
nų — tiek, kiek Kuba turi 
diplomatinio personalo Wa- 
shingtone, — o kitiems iš
vykti iš krašto per 48 va
landas.

Paskelbdamas tai, jis pa
reiškė, kad tuo nenutrau
kiąs santykių su JAV, bet 
"jei jie visi nori išvykti, te
vyksta”. Esą, prisidengda
mos diplomatine reprezen
tacija, JAV Įvedė i Kubą 
"armiją agentų, provokuo- 

reikalinga skubi akcija, ir 
JAV Įspėjimai komunis
tams nebūtų efektingi, jei
gu nebūtų parodyta atitin
kamų pasiruošimų. Bet jis 
vis dar tikįs, kad būsią ga
lima išvengti karinės jėgos 
panaudojimo.

Tuo tarpu Londonas ir 
Paryžius spaudžia JAV, kad 
būtų sušaukta Tarptautinė 
Kontrolės Komisija, kuri 
galėtų sustabdyti kautynes 
Laose. Britai taip pat siūlo 
ištirti padėtį Laose per JT 
Saugumo Tarybos sudarytą 
faktų rinkimo komisiją.

Bet tiek europinėse sosti
nėse, tiek dar labiau Wa- 
shingtone rodoma maža en
tuziazmo dėl minėtų tarp
tautinių komisijų efektin
gumo, ir būklė Laose api
brėžiama, kaip "sunki ir pa
vojinga”.

HAMMARSKJOLDO PROTESTAS
BELGIJAI

Jungtinių Tautų gen. sekr. 
Hammarskjoldas įteikė griežtą 
protestą Belgijai, kad ji leidusi 
pik. Mobutu daliniams žygiuoti 
į sukilėlių kontroliuojamą Kivu 
provinciją Konge.

Belgijos ambasadoriui įteikto
je notoje pastaroji kaltinama, kad 
pažeidusi Jungt. Tautų rezoliuci
ją, leisdama pik. Mobutu dali
niams įeiti į Kivu provinciją 
per belgų administruojamą Ruan
da -- Urundi teritoriją. Ham- 
marksjoldas reikalavo, kad Bel
gija nutrauktų tiesioginę ir ne
tiesioginę paramą Kongo kari
niams vienetams ir nuginkluotų 
visus kongiečius, įžengiančius į 
minėtą teritoriją.

Notai pagrindą davė JT gen. 
sekretoriaus asmeninio įgalioti
nio Dajalio pranešimas, pagal 
kurį sekmadienį Į Kivuprovinciją 
iš Ruande - Urundi teritorijos 
įžengę apie 100 kongiečių, kurie 

iančių ir skatinančių tero
rą”.

JAV diplomatinis štabas 
buvo smarkiai sumažintas 
per pastaruosius kelis mė
nesius. Dar prieš šešis mė
nesius Havanoje buvo regis
truota 120 ambasados pa
reigūnų, o pastaruoju me
tu buvo likę tik 40. Perso
nalo šeimos buvo išgaben
tos rugsėjo mėnesį, nes Wa- 
shingtonas tikėjo, kad būk
lė esanti pavojinga.

Šis Castro režimo žings
nis dar labiau padidino no
rinčių gauti JAV vizas ku
biečių skaičių, kurių eilės 
pradėjo telktis prie amba
sados, vos tik premjerui 
baigus kalbą, šiuo metu am
basados sąrašuose yra užre
gistruota apie 50,000 apli- 
kantų, prašančių turistinių 
vizų i JAV, bet ambasada 
neskubina jų išduoti, tikė
dama, kad situacija page
rės.

Kai kurie stebėtojai pra
našauja, kad 1961 metai 
Castro režimui būsią pasku
tiniai, ir jis pats per Pragą 
išbėgsiąs į Sovietiją.

Fidel Castro gąsdino, kad 
busimasis JAV prezidentas 
John F. Kennedy būsiąs at
sakingas, jei JAV Įvykdys 
agresiją prieš Kubą per 
ateinančias 18 dienų. Castro 
pasiskundė JT Saugumo Ta
rybai, kad Washingtonas 
planuojąs invaziją, ir tas 
skundas bus svarstomas 
sausio 4 d. prasidedančiame 
Saugumo Tarybos posėdyje.

Valdžios užgrobimo dve-

greičiausiai norį įkalbėti vietines 
įgulas pereiti pik. Mobutu pusėn. 
Dajalio pranešimu, daugumas at
vykusių kongiečiųbuvę areštuota.

Prez. Kasavubu paskelbė, kad 
apvaliojo stalo konferencija 
konstitucinėms Kongo refor
moms prasidės sausio 25. Jis ne
nurodė konferencijos vietos ir 
kurie Kongo politiniai vadai daly
vaus pasitarimuose, bet paste
bėjo, kad įvairios separatistinės 
tendencijos kliudančios sušaukti 
parlamentą, kuris buvo išrinktas 
prieš Kongo nepriklausomybės 
paskelbimą. Iki tie klausimai bū
sią išspręsti, vyriausybės parei
gas ir toliau eisianti armijos pa
skirtoji komisionierių kolegija.

I£ Kongą šiomis dienomis iš
vyksta ir JT gen. sekr. Ham
marskjoldas, kuris ten užtruks 
dvi dienas, prieš vykdamas 
toliau, į Pietų Afrikos Uniją. 

jų metų sukakties proga su
rengtame parade Castro pa
demonstravo iš komunisti
nės Čekoslovakijos ir Sovie
tuos gautuosius ginklus. Jų 
tarpe buvo 50 tonų sovieti
niai tankai, gaminti tuoj po 
II Pasaulinio karo (jų para
de suskaičiuota 54), įvairių 
kalibrų iki 155 mm patran
kos, priešlėktuviniai ir 
prieštankiniai pabūklai ir 
net sovietinio tipo judomie- 
ji raketų iššovimo tramply- 
nai. Milicijos tarpe buvo 
grupės, ginkluotos prieštan
kinėmis bazukomis, ir dalį 
jų nešė moterys.

Pretekstą skųstis JT Sau
gumo Tarybai, kad JAV 
planuojančios invaziją į Ku
bą, prieš pat šen. Kenne- 
džiui perimant prezidento 
pareigas, davęs, kaip skun
de sakoma, slaptas JAV 
valstybės departamento ap
linkraštis visiems Lotynų 
Amerikos kraštams, kuria-, 
me esą minima, jog Kuba 
statanti septyniolika bazių 
sovietinėms raketoms iš
šauti. Tas kaltinimas, kaip 
Kubos laiške teigiama, ro
dąs, jog prez. Eisenhovverio 
administracija esanti pasi
ruošusi intervencijai, siek
dama sukliudyti tų bazių 
Įrengimą.

AFRO-AZIJOS
KONFERENCIJA

į Kasablanką pradėjo rinktis 
delegatai iš septynių Afro - 
Azijos tautų, kuriaspakvietėMa- 
rokas bendrai politikai dėl di
džiųjų Afrikos problemų sutarti.

Konferencijai neįprastu būdu 
talkininkauja JAV i,r Sovietiją: 
sovietinių įgulų vairuojami lėk
tuvai iš Ganos, Malio ir Gvi
nėjos atgabens delegatus į JAV 
atominę bazę Nouacoeur. Tiki
ma, kad sovietiniai lėktuvai 
pirmą kartą nusileis labai slap
toje JAV Strateginės Oro Ko
mandos bazėje, kuri apginkluota 
JAV branduoliniais ginklais.

Pirmieji į Kasablanką atvyko 
Libijos užs. reik, ministeris 
Ouadir ai Aliam ir Ceilono dele
gatas Perera. Su didelėmis iš
kilmėmis ruošiamasi sutikti JAR 
prez. Nasserį, kuris pirmą kartą 
aplankys Maroką. Alžiro suki
lėlių delegacijai vadovaus prem
jeras Ferhat Abbas, kuris rei
kalaus vieningos paramos Alžiro 
nepriklausomybei.

♦ Belgijos įvairiuose mies
tuose socialistų organizuotos 
demonstracijos pasiekė aukš
čiausią laipsnį, parlamentui su
sirenkant vyriausybės pasiūly
tai "tikslingumo programai" 
svarstyti. Demonstracijų metu 
sužeisti keli asmenys ir prida
ryta Įvairių turto nuostolių.
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IKI PASKUTINIO ŠOVINIO... (23)

NEBUVO MATĖS VIENIŠESNIO ŽMOGAUS

— Tu gyvensi taip ilgai, kol bus sovietai!..

Puskarininkis M. su savo gru
pe gulėjo sniege, pirmutinėse 
linijose. Jau kuris laikas rusai 
kasdien puldavo vien tik tankais. 
Gaujomis, po penkis - aštuonis 
tankus jie pasirodydavo ir įva
žiuodavo į pagrindinę kovos li
niją. Prieštankinės gynybos ne
buvo jau visą savaitę. Jie susi
rasdavo atskiras grupes ir savo 
vikšrais sutrindavo sniege gu
linčius žmones.

Penktosios kuopos puskarinin
kis žiūrėjo į tai keturias die
nas, ir per tas keturias dienas 
devynis kartus matė, kaip buvo 
sunaikintos kaimyninės grupės. 
Ir kai vieną dieną puolimas at
sisuko prieš jo žmones, jis nebe
ištvėrė, paliko savo žmones ir 
dingo.

Bataliono vadas vakare po tan
kų puolimo rado grupę žuvusią. 
Kitą rytą puskarininkis gulėjo 
sniego duobėje šalia bataliono va
do.

—Dievaži, iš kur gi tamsta, 
aš maniau kad tamsta žuvęs.

Majoras matė iškreiptame vei- 
le baimės perpildytas akis.

—Aš negalėjau pernešti to gy
vuliško skerdimo. Žinau, aš bu
vau bailus. Neseniai apžiūrėjau 
savo žmones. Jie visi žuvę.

Majoras žinojo, ką reiškia, kai, 
sniege gulint, pamatoma ateinant 
tankus.

—Gerai. Aš tamstos nebausiu 
ir neatiduosiu teisman. Tamsta 
mirties valandą palikai savo žmo
nes, o to jie nenusipelnė. Kokių 
jausmu jie sutiko mirtį, kai pa
stebėjo, kad jų grupės vadas 
dingęs. Kai pritems, nueikite į 
priekį ir perimkite žuvusio gran
dinio Ziehrerio grupę. Kuopa 
apie tai nieko nesužinos.

Kitą naktį baisusis likimas iš
tiko ir puskarininkį M. su jo nau
jąja grupe.

*
Didesniais keliais rytų krypti

mi dažnai grūdosi šalia viena 
kitos dvi ar trys vilkstinės. Ties 
įėjimais į kaimus buvo žlugusi 
bet kokia pirmumo technika ar 
rutina.

Kaimai buvo milžiniškos 
traukos punktai. Jie buvo taria
mi uostai. Tariami, nes, jei iš 
vienos pusės jie buvo gelbėjimosi 
salos, suvienijančios visus, kurie 
dar norėjo gyventi ir pajėgė 
žingsniuoti, tai iš kitos pusės jie 
traukė sustiprintą ugnį ir puo
limus.

Kaimuose buvo įsikūrę štabai 
ir tiekimo punktai. Kiekviena pa
talpa buvo dešimtį kartų perpil
dyta. Jei besitraukiančios kovos 
grupės rasdavo tuštesnę patalpą, 
ją perpildydavo dvidešimtį kartų. 
Pavargusios grupės mielai būtų 
pailsėjusios, bet negalėjo,todėl 
žingsniavo tolyn, ilgėdamosios 
šilumos. Keturiasdešimtį kartų 
perpildyti patalpas nebuvo įma
noma.

Šioje vietoje reikėtų pakalbėti 
ir apie jų troškimus, bet tam 
neužtektų vietos. Užteks pami
nėti, kad jie troško ramybės, 
miego ir duonos. Kur nors į- 
lįsti, duris paskui savo užda
ryti, skudurus nuo kūno nusi
mesti, visą duonos kepaliuką lė
tai »ir pamaldžiai suvalgyti, 
paskui nuvirsti. Savaitei ar dar 
ilgesniam laikui.

Drėgmė, šaltis, badas, vietos 
stoka ir rusų tankai vijo gru
pes tolyn. Keliai kaimuose atro
dė, kaip sunkvežimių barikados, 

o aplinkui namus ir autoveži- 
mius slankiojo vyrai, ieškodami 
ko neturėjo. Buvo paslapčiomis 
vagiama. Duona buvo retenybė. 
Jei būtų buvęs šaudomas kiek
vienas, kurio ranka apgniaužė ga
baliuką duonos, tai armija per 
savaitę būtų netekusi penktada
lio sudėties.

*
Ištisą savaitę tiltu važiavo ne

sibaigianti vežimų srovė, žings
niavo nesibaigianti pėsčiųjų 
vilkstinė. Tada įstrigo aštuonių 
torių sunkvežimis, sulūžus jo 
transmisijai. Penkiasdešimt vy
rų bandė jį stumti, traukti. Už
pakalyje susikimšo, kiti vežimai 
ir gurguolės bandė praeiti abiem 
pusėm, riksmas, keiksmai, kam
šatis.

Tiltas buvo užblokuotas. Pa
prastas įvykis, bet kokios milži
niškos pasėkos. Bėglių masės 
turi apsisukti siaurame kaimo 
kelyje, grįžti ir ieškoti kito pra
ėjimo už daugelio kilometrų.

*
Porą kartų aplinkui stovintie

ji nusimovė kumštines pirštines, 
susikišo pirštus į burnas, kad 
atšildytų, o kas pajėgė eiti, trep
sėjo ratu. Trisdešimt trys buvo 
paskutiniai sužeistieji iš surin
kimo punkto prie Gumrako. Die
ve, kaip klaikiai atrodė tie žmo
nės, atpalaiduoti nuo mūšio. Ir 
čia stovėjo paskutinioji mašina. 
Tai reiškė paskutinį šansą išlikti 
gyvėm. Ar nesuprantama, kad 
aplink duris susidarė besigrū
dančių ir besistumdančių kamuo
lys.

Lėktuvo liemuo paėmė še- 
šioliką, ir kai tie susirado vie
tą, įsispraudė dar aštuoni, o 
dar devyni liko ledinėje lygumo
je. Mašinoje persigrupavo, su
gulė ant grindų, susiraitė, užgulė 
vienas kitą, ir vis dėlto dar še
ši liko lauke. Buvo išmesti neštu
vai, pavojaus šviesos, jie nusi
vilko milines nuo žaizdų, į ku 
rias buvo galima įkišti kumštį, 
sulindo po piloto sėdyne ir į 
šaulio lizdą, bet vis dėlto dar 
trys vyrai netilpo. Tada jie iš
metė šaudmenis ir tvarstomąją 
medžiagą, ir dar vienas vyras 
prisidėjo prie gyvosios naštos, 
kuri nuo grindų iki lubų pripildė 
metalinį liemenį.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

DIRVA

Dabar jau kilo klausimas ne 
vien tik dėl vietos: ar mašina su 
tokia našta pajėgs pakilti? Pi
lotas nebegalėjo išlįsti iš savo 
vietos, ir niekas nebegalėjo į- 
lįsti vidun. Trys stovintieji tarp 
durų, kurios jau nebeužsidarė, 
virš savęs įtraukė dar vieną, 
ir dabar jau, net dažus nuo sie
nų nukrapščius ar duris iškabi
nus, niekas daugiau nebebūtų 
įtilpęs. O šalia mašinos sutryp
tame sniege gulėjo trisdešimt 
tretysis su peršautais keliais...

Ar jūs žinote ką reiškia būti 
dvidešimt dvejų metų amžiaus

TIK TRECIA KARTA PAJĖGI STUDIJUOTI 
UNIVERSITETUOSE

Iliuzijos apie besivystančią tautų inteligenciją
Ankstyvesniesiems ir dabarti

niams kolonijinių kraštų valdyto
jams nuolat prikaišiojama, kad 
jie nesirūpinę savo globojamųjų 
švietimu; ne pavyzdžiais, o grei
čiau nusikaltėliais vaizduojami 
ir tie kraštai, kurie stengėsi 
savo valdiniams suteikti aukštes
nį išsilavinimą platesniu pagrin
du.

Tačiau tų priekaištų komplek
se visai neklausiama, ar visos 
besivystančios tautos yra vieno
dai pajėgios išeiti vidurinius 
arba aukštuosius mokslus. Bend
rai, problemos apie besivys
tančių tautų intelektualinį pajė
gumą labai suprastinamas. Ti
kima, kad sąlygos esančios visur 
vienodos. Tačiau iš tikrųjų taip 
nėra. Žmonių inteligencija be
sivystančiuose kraštuose yra la
bai skirtinga ne tik tarp atski
rų tautų, bet net tarp atskirų 
vienos tautos grupių.

Pavyzdžiu galima paimti mil
žinišką valstybę, kaip Indiją. Ten 
skirtumai ne tik tarp vargšų ir 
turtingųjų, ne tik tarp aukštosios 
ir žemosios socialinės kastos, 
bet ir tarp gabiųjų bei neišsi
vysčiusių milžiniškai dideli. Ir 
atskiros etninės grupės turi ne
vienodą inteligenciją. Taip pvz. 
tamilai, Keralos gyventojai ir 
bengalai laikomi gabiausiais. 

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
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 nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL ĄeA&ud SAVINGS
<211 1 -L uan ^^)xsf>ctahon

Chartered and Sup^visad by tha United Statei Govnrnment 
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Phon«: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pr»s.

ir matyti pranykstantį paskutinį 
gyvenimo šansą, liekant ant ledo 
prie trisdešimt penkių .laipsnių 
šalčio be jokios vilties, be 
maisto? Jei suvokiate, tai su
prasite žygį prie neužsidaran
čių durų , stovėjusio grandinio, 
kuris iššoko, nuėjo prie pasku
tiniojo ir tarė:

—Žmogau, aš netekau abiejų 
rankų, bet tu nebegali jau pa
eitu

Ir taip atsitiko, kad išlipo 
dar pora, jį paėmė ant rankų 
ir užkėlė ant viduje esančiųjų 
galvų ir pečių. Neklauskite, kaip 
rėkė ir murmėjo viduje esantieji, 
neklauskite, kaip jie jautėsi. Tai 
visa dingo motorų ūžime, ir jie, 
negalėjo girdėti, ką lauke pasi
likęs kalbėjo, kaip ir jis negalėjo 
girdėti jų žodžių. Iš vidaus jie 
įkabino! diržus į durų rankeną ir 
laikė pritraukę, ries jų uždaryti 
nebuvo įmanoma.

Nėra reikalo pasakoti, kaip iš 
artėjančių rusų panosės jie pa
kilo ir kokiomis pastangomis prie 
vairolazdės sėdįs viršila apšau
domą lėktuvą parvairavo.

i Gumrako aerodrome liko besė
dįs vienišas kareivis su atvers
tomis aukštyn dviejų milinių apy
kaklėmis, su skaromis apmutu
riuota galva. Jis sėdėjo ir žiū
rėjo į pakilusią mašiną. Turbūt 
karų istorijoje nėra žinomas ki
tas atsitikimas, kada lėktuvas 
apskrido ratą vienišam karei
viui pagerbti.

Pilotas sakė, kad jis niekada 
nėra matęs vienišesnio žmogaus 
už grandinį, likusį Gumrake, ku
ris užvertęs galvą akimis ly
dėjo lėktuvą. Vienintelė tamsi 
dėihė toje ledinėje lygumoje buvo 
kraujas, ruda spalva prasimušęs 
pro jo rankų tvarsčius. Ir jei jis 
būtų norėjęs pamojuoti paskutinį 
atsisveikinimą, ir to nebūtų galė
jęs atlikti.

(Bus daugiau)

Ar tai turėtų reikšti, kad 
didžioji Indijos gyventojų masė 
yra silpno proto? Vakarų žmo
nės, kurie besivystančiuose 
kraštuose susiduria su žemiau
siais sluoksniais, trumpai juos 
apibūdina "kvailiais" ir jiems 
priskiria visus charakterio nei-» 
giamumus, kaip tingumą, nepa

tikimumą, nepastovumą, garbės 
jausmo neturėjimą.

Indijos kaimų žemdirbiai ir 
didele dalimi didmiesčių kuli, 
kaip psichologai sako, konkre
taus protavimo laipsniu pri
lygsta septynerių metų euro
piečiui vaikui. Žemdirbių pasau
lyje, kurį sudaro sodžius, yra 
tik pojūčiais apčiuopiami daly
kai. Įvykiai ir apraiškos, kurių 
negalima apčiuopti pojūčiais, 
priskiriami antgamtinėms būty
bėm ir jėgoms. Tie žmonės turi 
labai ribotą erdvės ir laiko 
supratimą. Kas atsitinka už so
džiaus ribų arba tolimesnėje 
apylinkėje, tai labai miglota arba 
visiškai nėra. Todėl jie negali 
net, suvokti, kad yra pati Indi
ja.

Dar sunkiau su laiko orienta
cija, nes laikas yra dar labiau 
pojūčiams neprieinamas, negu 
erdvė. Jie negali suprasti mė
nesių, metų laikų arba metų ei-

Doleriai ir centai... K. Gaidžiinas

YRA IR TOKIU DOVANU
Dažnas dovanų pirkėjas džiau

giasi — Kalėdos jau praeityje. 
Ir dovanas gavusieji paketus jau 
atplėšę. Iš gražaus vyniojimo 
popieriaus likę tik skuteliai. 
Dėžės tuščios... O ne vienam 
ne tik dėžės tuščios, bet ir pi
niginės...

Bet pavyzdžiui, ar jums nepa
tiktų ateinančioms Kalėdoms 
pirkti . rusiško sabalo kailinį 
paltą... ir tik už $30,000.

New Yorko firma, siūlanti šį 
pirkinį sako, kad "mes asme
niškai pristatom paltą. Paltą at
veža specialus mūsų siuvėjas 
ir asmeniškai atlieka reikalingus 
pataisymus".

O gal jūs norėtumėte paktiš- 
kesnę dovaną - kavinuką? Kita 
New Yorko firma siūlo tikrai 
puikų "Universal Coffeemaker" 
— iš 14 karatų aukso, pagražin
tą 250 deimantais ir 150 ru
binų. Kaina — tik $50,000.

Žinoma, kada skambantieji ne
sudaro jokių problemų, Kalėdų 
Senis lengvai suranda gausų skai
čių dar įdomesnių dovanų.

Pavyzdžiui, viena New Yorko 
brangenybių krautuvė reklamavo 
deimantinius karolius (deimantas 
maždaug gražios merginos 
akies didumo) — už $150,000. 
Ir į tą kainą jau įskaityti fe- 
deraliniai mokesčiai!

Jei tas deimantas dar jums 
prastas, viena Philadelphios 
brangenybių krautuvė reklamavo 
"puikų kriaušės formos 32 kara
tų deimantą" už $ 250,000...

O gal ką nors taip truputį 
pigiau... štai geras tuzinas krau
tuvių reiklamavo mažą ran
kinuko dydžio lemputę —"pui
kus pagelbininkas jos lūpų pieš
tuko dėžutei". Kaina—tik $1,795.

gos. Todėl žmonės ten visiškai 
nežino savo amžiaus ir gimimo 
datų. Vienas ilgesnį laiką Indi
joje išdirbęs europietis pasa
koja: kai mes kartą tūlą moterį 
paklausėme jos amžiaus, ji nu
stebo: "Kas tai yra. Aš niekada 
apie tai negirdėjau."

Laiko orientacija ten vyksta pa
gal konkrečius įvykius: metų bė
gyje pagal atskiras šventes, pvz. 
karvių šventę, šviesos šventę. 
Didesni laikotarpiai suvokiami 
pagal šeimos įvykius arba katas
trofas: tai buvo prieš motinos 
mirtį arba sūnaus gimimą, po 
didžiojo potvynio ir t.t.

Toks dvasinio išsivystymo 
laipsnis sukelia stebėtiną dva
sinio pajėgumo ir gabumų 
mišinį iš vienos pusės ir proti
nį nepajėgumą iš kitos pusės.

Vaizdingiau bus galima paaiš
kinti pavyzdžiais. Sakysime, in
das Tarėjas pajėgia užsieniečiui 
darbdaviui paruošti tikrai komp
likuotą valgį iš jam pirmą kartą 
matomų produktų. Jei tik šeimi
ninkė būsimajam virėjui parodo, 
kaip tai atliekama, tai jis be jo
kio vargo suvokia, nes čia ne
reikalingas abstraktus protavi
mas.

Primityvieji turi nepaprastą 
pamėgdžiojimo gabumą. Vietos 
siuvėjui pavyks visiškai patenki
namai pasiūti suknelę arba vy
rišką kostiumą pagal turimą mo
delį, bet užsakytojas turi laukti 
sugadinto drabužio, jei prireiks 
nors ir mažo pakeitimo, nes 
vietinis siuvėjas negali jo įsi
vaizduoti.

Kas atsitinka, jei žmogus su 
indo siuvėja arba virėjo dvasi
niais sugebėjimais turi dirbti 
plieno fabrike? Savaime supran
tami sunkumai dėl darbo produk- 
tingumo ir disciplinos. Taip teko 
viename tebestatomame Indijos 
valstybiniame fabrike girdėti, 
kad net indų technikai ir apmo
kyti darbininkai nepajėgia suvokti 
šilumos vieneto "laipsnio". Jie 
nesupranta, kad skysčiai ir me
talai turi stingimo bei tirpimo 
punktus, ir pastarieji atskiroms 
substancijoms yra dar skirtingi. 
Be to, jie nepajėgia tuo pačiu 
metu stebėti du dalykus: konve
jerį ir raudoną šviesą, kuri pa
rodo, kad optimalinė tempera
tūra tirpyklos krosnyje yra per
žengta ir todėl reikia sumažinti 
karštį.

Ar inteligencijos negalima iš-
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Lemputė yra "blizgančio 14 kara
tų aukso, pagražinta deimantais". 
O lemputei reikalinga bateriją 
tekaštuoja tik 20 centų.

Šeimos galva taip pat neturėtų 
jaustis per daug nuskriaustas. 
Įdomių dovanų ir jam yra. Auk
siniais kotais atsuktuvai — $75; 
sidabriniais — $1L Vicuna 
chalatai — $550; ir cashmere 
ilgos apatinės kelnės už $115,

Dažnai Kalėdų metu perkami 
ir nauji automobiliai. Patartina 
nepraleisti šių puikių pirkinių: 
Rolls-Royce Silver Cloud n — 
$ 19,185. Bentley Lagoon — 
$14,000, Imperial Le Baron — 
$8,000.

O kadangi Amerikoje yra labai 
paplitusi Šimų mylėjimo ir pai
kinimo mada, tai "jūs galite į- 
sigyti jūsų mylimam draugui tri
jų ketvirčių ilgio pasivaikščio
jimo paltą iš barsuko kailio ir 
apvedžiotą minku". Puikus pirki
nys už $1,550!

*
Jau beveik galutinai suvedus 

1960 m. parduotų cigarečių kiekį^ 
Pall Mali cigaretės iš pirmo
sios vietos išstūmė Gamei. Prin- 
ters Ink žurnalas praneša, kad 
1960 m. parduota 67,200,000,000 
Pall Mali cigarečių. Tai yra re
kordinis skaičius. Camels 1960 
m. parduota 66,800,000,000.

Dešimtis cigarečių rūšių 
suiima 83.3% visos cigarečių rin
kos. Iš eilės, po Pall Mali ir 
Camel, eina: Winston, Lucky 
Strike, - Kent, Salėm, Chester- 
field, L & M, Marlboro ir 
Viceroy.

1960 m. cigarečių pramonė 
pakilo 4.8% Iš viso parduota 
475.5 bilijonai cigarečių.

«
Dunn and Bradstreet kredito 

firma praneša, kad biznio bank
rotų skaičius lapkričio mėnesį 
pasiekė aukščiausią laipsnį per 
paskutinius 21 metus.

1960 m. lapkričio mėn. bankro
tas palietė 1,311 biznį. 1959 m. 
lapkričio mėn. buvo bankrutavę 
1130 firmų.

vystyti? Bė abejo, bet ne taip 
greitai, kaip visuotinai galvoja
ma. Pagal Indijoje dirbusių mo
kytojų ir profesorių liudijimus, 
reikią, kad trys kartos be Per
traukos lankytų mokyklas, kol 
parijas arba primityvios genties 
narys bus pribrendęs univer
siteto studijoms.

Jų vaikams jau pradžios mo
kyklos lankymas sukelia didelį 
vargą. Pas mus toki vaikai bū
tų laikomi netinkamais lan
kyti normalią mokyklą, nes pagal 
mūsų supratimą jie būtų laiko
mi pačiais negabiausiais. Ypač 
didelį vargą, tiesiog neįveikiamą 
sunkumą, jiems sukelia skaičia
vimas, nes skaičių sąvokos rei
kalauja abstraktaus galvojimo. 
Toki mokiniai vos pajėgia paten
kinamai užbaigti pradžios mo
kyklas, jei iš jų nereikalaujama 
skaičiavimo. Tik trečioji karta 
gali lankyti vidurinę mokyklą, ir 
geriausieji iš jų jau turi reika
lingą pajėgumą gimnazijai baig
ti ir universitetan įstoti.

Bet Indijoje būklė yra paly
ginti dėkingesnė, negu kituose 
besivystančiuose kraštuose, nes 
bramanai -- tiesa, labai ribota 
aukštoji kasta — jau seniai rū
pinosi mokslingumu. Ir kuni
gaikščių kastos nariai turi bud
rią inteligenciją, net tie, kurie 
negali skaityti nei rašyti. Taip 
pvz. Nepalyje Ranos kunigaikš
čių kastos vaikai, nors jų 
tėvai buvo ir galbūt šiandien te
bėra analfabetai, galėjo gerai 
sekti anglų mokymo programą.

Tą patį galima pastebėti ir 
Vid. Rytuose, pvz. Jordane. Ir 
ten analfabetų beduinų šeichų vai
kai ir anūkai galėjo Londone ar
ba kur kitur baigti universitetų 
studijas, gaudami gydytojų, ad
vokatų ir t.t. diplomus. Taigi, 
analfabetizmas nereiškia, kad tu
rima nepakankamai išvystyta in
teligencija. Ši momentą galima 
paaiškinti tuo, kad kilties vadui 
buvo reikalingi didesni dvasiniai 
sugebėjimai, negu jo pavaldi
niams, nes priešingu atveju jis 
negalėtų jiems vadovauti. Iš to, 
kad analfabetų maharadžų arba 
genčių vaikai pasirodo gabiais 
ir inteligentiškais mokiniais, 
dažnai daroma klaidinga išvada, 
kad iš viso esą galima per vie
ną generaciją pasivyti visus ci-

(Nukelta į 3 psL)
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (27)

Pirmoji birželio diena gaubė 
Budapeštą,- kai Kuzinas pabudo. 
Ties atviru langu stovėjo anksty
vo ryto tyla. Joks Dunojaus o- 
šimas, joks miesto garsas nesi
veržė kambarin. Ar Budapeštas 
buvo išmiręs? Ar upė buvo iš
sekusi?

Kuzinas išlipo iš lovos ir pri
ėjo prie lango. Miestas buvo gy
vas. Apačioje, ant Dunojaus til
to, automobiliai lenkė tramva
jus. Laivai plaukė žemyn ir aukš
tyn; bet viskas vyko tyliai, taip 
atrodė.

į duris kažkas pabeldė.
—Drauge Kovacs?
Kuzinas liko tylus.
--Drauge Kovacs, ar dar mie

gate?
Kuzinas neatsakė. Žingsniai 

nutolo nuo durų. Jis atsikvėpė. 
Nauja diena buvo nuostabaus gra
žumo. Gegužis buvo išeikvojęs 
savo kvapus. Oras buvo rasos 
išmaudytas. Kiek akis siekė, kal
vos, Dunojus, stogai, gatvės tu
rėjo tikras spalvas. Bet virš 
bokštų ir aukštųjų miesto pas
tatų tūnojo kruvinai raudonas me
las: sovietinė žvaigždė.

Kuzinas nuėjo į vonią. Jis iš
simaudė, apsirengė. Vos tik jam 
uždarius kambario duris, vėl pa
sibeldė.

—Prašau!
Ponia Boronkai buvo nesida- 

žiusi, išblyškusi, nevilties ap
imta.

—Gelbėkite! Namas, mūsų bu
tas sekvestruotas.

—Ką aš galiu padaryti?
—Aš atnešiu pas jus porce- 

laną, kristalą, porą kilimų. Vė-

TIK TREČIA KARTA...
(Atkelta iš 2 psl.) 

vilizacijos laipsnius, t.y. esą į- 
manoma iš taip vadinamo Afrikos 
džiunglių laukinio padaryti gydy
tojus, inžinierius, advokatus, tik 
reikią leisti jiems studijuoti.

Kaip sunku išvystyti abstraktų 
protavimą, matome iš pavyzdžių 
Indijos universitetuose, ypač su
sidūrus su studentais iš šudrų 
arba kitų primityviųjų kilčių. 
Universitete studentas išmoksta 
savo pamokas, kaip dažnas mūsų 
pradinės mokyklos mokinys, at
mintinai. Besivystančių kraštų 
žmonės turi fenomenalinę at
mintį, kuri mums, geriau iš- 
vysčiusiems abtsraktų prota
vimą, iš dalies nusilpsta. Indų 
aukštosios mokyklos absolven
tas labai daug žino atmintinai. 
Tačiau, jam tik iš -dalies tesu- 
prantant, ką jis išmoksta, ir ypač 
sunkiai protaujant, jis negali iš
moktų dalykų pritaikyti prak
tikoje. Rezultate — akademikai 
ir inžinieriai, nepateisiną diplo
mų.

Dar sunkiau negu intelektą, yra 
išvystyti jausminį pasaulį Jaus
mų 
dar, 
gali 
nos 
vaizdžiai liudija dabartiniai į- 
vykiai Konge ir nuolat pasikarto
ją sukilimai bei politinės žudy
nės kituose besivystančiuose 
kraštuose.

sukilimo atveju ir, be to 
nesant tikrų autoritetų, 

susivaldymo ir dįscipli- 
stoka tapti grėsminga. Tai

-

813 East 185th St. 
25000 Euclid Ava. 
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T. CLAIR 
AVINGS

AB Ssritap Deposited Through

JANUARY 16th ? 1
Mes kepame visokius pyragus, lietu

višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

pras-

tuos daiktus parduosiu; 
tamsta neišeisi tuščias; vien tik 
kilimai atneš per penkiolika tūks
tančių forintų.

—Palikite mane ramybėje, — 
tarė Kuzinas.

Jis priėjo prie durų ir laukė, 
kol ponia Boronkai išėjo. Paskui 
žvilgterėjo į laikrodį. Buvo laikas 
važiuoti į centrinį kalėjimą.

♦
Rožės pražydo per naktį.

—Jūsų brolis vadinosi Belą? 
—pradėjo Kuzinas.

--Taip.
--Kokio amžiaus?
--Trisdešimt septyneriųmetų. 
-Ūgis?
—Tiksliai nežinau.
Kuzinas atsistojo.
—Ar didesnis už mane?
Ilona matavo jį žvilgsniu.
—Aš buvau broliui iki krūti

nės tada, prieš šešerius metus. 
Ar žinote, kur Belą yra?

-Ne.
Kuzinas priėjo prie jos.
--Bet jūs paaugote?
—Per pusę galvos tikrai.
—Prašau atsistoti, -- tarė jis.
Ilona atsistojo prie pat jo, ji 

juto jo kvėpavimą savo plaukuo
se. Viskas skęsta: rašomasis 
stalas, kėdė, taburetė, pliušinė 
sofa, sienos. Tik dangus lieka. 
Karšta! Dangus perarti, ir dan
gus yra bedugnė. Padai jau pu
siau ant jos briaunos. Daug pra
rajų tiesiai į gelmę. Akis už
merkti ir kristi, per plaštaką 
kristi į bedugnę, kuri mėlyna, 
kaip dangus.

—Na? -- paklausė jis.
Jo marškiniuose sublizgėjo 

perlamutrinė saga.
Ką jūs klausiate?
Saga sulaikė akis. Dangus buvo 

jo mėlyni marškiniai. Bedugnė 
vėl užsivėrė.

—Kas didesnis, jūsų brolis ar 
aš?

—Vargu bus skirtumo, — ta
rė Ilona, -- ūgyje, norėjau pa
sakyti.

Kuzinas Priėjo prie rašomojo 
stalo. Kėdė, taburetė, pliušinė 
sofa stovėjo savo vietose. Sienos 
vėl buvo. Kalėjimas.

Ilona atsiduso.
--Sėskitės, — pasakė jis susi- 

tvardęs.
Ilonos plaukų kvapas, stiprus 

ir svaiginantis, kaip alyvų žie
dai, kėlė didesnį nerimą už ro
žių kvepėjimą.

—Kur gyvena Erszebeta? — 
paklausė jis.

—Vaci alėjoje.
—Namo numeris?
—Jūs negalite Erszebetos lan

kyti.
—Koks namo numeris?
—Keturiasdešimt pirmas, bet 

neikite!
—Kodėl?
--Jūs negalite taip dažnai lan

kyti ir mano motinos, geriausiai 
visai ne.

--Aš baisiai saugausi, — pa
sakė Kuzinas ir paskambino į 
sargybinę.

Ilona dar greitai, nespėjus a- 
teiti sargybiniui:

--Ar tikrai nežinote, kur Belą 
yra?

--Aš tikiu, kad sužinosime, vi
sai nežymiai.

kalbi, 
imsiu

Jo šypsena buvo mįsle. Ro
žės kvepėjp.

*

Celės durys užsitrenkė paskui 
Iloną. Ji nuėjo prie narų.

—Neimk taip į širdį, — tarė 
Ieva, --rodyk giedresnį veidą.

—Aš nežinau, ko jis nori, tas 
tardytojas.

—Sužinosi užtenkamai anksti, 
nekalbėkime daugiau apie tai.

—Vėl apie meilę? — paklausė 
Ilona.

—Jei yra prasmės.
—Prasmė? Kartais kai kas 

pasiekia tikslą. Tikslo pasieki
me galbūt glūdi dalykų 
mė.

—Kaip abstrakčiai tu 
--tarė Ieva, -- bet aš 
tavo kalbą pažodžiu. Tu turi ran
kas.

—Aš turiu rankas.
—Kam?
—Liesti, jausti, dirbti, valgį 

burnon nešti.
—Taip pat turi burną.
—Turiu burną.
—Kam?
—Valgyti, gerti ir kalbėti.
—Vien tik dėlto ji neturi būti 

raudona ir graži, -- pasakė Ie
va.

Ilona sučiaupė lūpas.
--Kodėl gėlės yra spalvotos? 

—klausė Ieva.
--Spalva vilioja vabzdžius.
—Kam?
Ilona neatsakė, ir Ieva klau

sinėjo toliau.
--Ir kodėl nektaras gėlės tau

rėje yra saldus?
—Palik tuos klausimus.
Ieva atsakė pati.
—Kad medaus ištroškusios bi

tės nuo žiedo kuokelių nubrauktų 
žiedadulkes.

--Liaukis, prašau.
--Tikslo pasiekime galbūt glū

di dalykų prasmė, — atsakėnusi- 
Šypsodama Ieva, -- tai tavo žo
džiai.

(Bus daugiau)

Lietuvoje...
MIRĖ M. MICKIS

Gruodžio 12 d. mirė Ma
tas Mickis, pirmaisiais bol
ševikų Lietuvoje viešpata
vimo metais buvęs žemės 
ūkio ministeriu. Po karo jis 
buvo keletą metų žemės 
ūkio akademijos rektorium, 
nuo 1953 metų dėstė žemės 
ūkio įmonių organizacijos 
kursą, buvo pakeltas į 
centus.

do-

BUVO SUŠAUKĘ 
ARCHITEKTUS

Vilniuje buvo sušauktas 
ketvirtasis Lietuvos archi
tektų sąjungos suvažiavi
mas. Svarstė miestų ir kol
chozinių gyvenviečių staty
bos problemas. Organizaci
jos pirmininku ir toliau pa
siliko architektas A. Cibas. 
Pavaduotojai — M. Kleinas 
ir A. Rasteika, o sekreto
rius S. Pipynė.

MENININKŲ SUKAKTYS
Gruodžio vidury 60 metų 

amžiaus sukakti atšventė 
aktorė E. Bindokaitė - Ker- 
nauskienė, jau daugiau kaip 
20 metų be pertraukos vai
dinanti Šiaulių dramos te
atre.

75 metų amžiaus sukaktį 
atšventė skulptorius 
Aleksandravičius.

A.

KYŠIAI
Kyšių ėmimas Lietuvoje 

dabar klesti visose srityse.

-i.' •

• 11
• 3

Užplanuota buvo statyti HES "pilnam pajėgumui", bet atidarant stotį vietoj šešių agregatų, paleisti 
tik trys. Nuotraukoje užtvankos statybos darbai.

Aušra prie Nemuno?.. (2)

TOKIA PAT LIETUVOS NELAIME CARU IR 
SOVIETINĖJE OKUPACIJOJE

Menkas nusiraminimas, kad 
yra kraštų, dar daugiau ar pa
našiai atsilikusių (Moldavija, 
Graikija, Bulgarija, Portugalija, 
Rumunija). Jie ne tik priklauso 
kitai šiltesnei klimatinei zonai, 
ir tai atsiliepia į jų kuro balan
są. Daugumas jų, greta elektros, 
turi dar ir kitų papildomų e- 
nergetikos šaltinių (anglies, du
jų,-naftos), ko Lietuvoje nėra.

Aiškinti tokį atsilikimą "liūdnų 
buržuazijos laikų palikimu" yra, 
deja, absurdas. Dar 1940 m. So
vietų Sąjungoje buvo elektros ga
mybos atžvilgiu, labiau už 
Lietuvą atsilikusių sričių. Šian
dien jos pralenkusios Lietuvą.

Tiek pat verti pasiteisinimai 
viską suversti "milžiniškiems 
karo nuostoliams". Niekas jų ir 
nemano nuginčyti. Tik, sakykite, 
ar Baltarusija, Estija bei Latvi
ja karo metu buvo mažiau sunai
kintos už Lietuvą? Atrodo, 
kad ne. O šiandien Lietuvą pra
lenkė net Baltarusija, tradicinis 
sąjungos atsilikimo rekordi
ninkas !

Lieka tik viena aiški išvada: 
Maskvos planuotojai per pen
kiolika pokario metų neskyrėpa- 
kankamai pinigu elektros ga
mybos plėtimui, žvilgsnis į ka
pitalinių indėlių statistikas rodo, 
kad Lietuvoje po karo tam rei
kalui neskirta nė pusės bendra- 
sąjunginio investicijų vidurkio.

Tokia buvo Lietuvos nelaimė 
caro laikais, tokia liko ir 
sovietams okupavus: Lietuvą, 
Gudija, Vakarų Ukraina tyčia 
daromos atsilikusiomis. Tie 
kraštai neturtingi žaliavomis. Jų 
turtas, ir vienintelis, tai žmonės. 
Ankščiau iš 
vežė Azijai 
nesteigiama 
viečiu, kad 
priverstų žmones iškeliauti Rusi
jon.

Nėra ko stebėtis, kad Maskva 
daugiau dėmesio skiria Gudijai - 
Baltarusijai. Juk ji "rusiškesnė" 
už Lietuvą. Septynmečio skai
čiais, Gudijai skiriama daugiau 
kapitalinių indėlių, negu Lietu-

čia juos prievarta 
kolonizuoti. Dabar, 
pakankamai darbo- 

pastovi bedarbė

Net į šokius Kauno profsą
jungos klube (buv. Darbo 
Rūmuose) patekti reikia 5 
rublių kyšio, kitaip kelią už
kerta kategoriškas užrašas 
"Bilietai išparduoti”. Met
ropolio restorane svečiai ir
gi susiduria su užrašu 
"Laisvų vietų nėra”, bet 20 
rublių, Įspaustų administra
toriaus saują, restorano du
ris atidaro, ir vieta atsiran
da. (LNA) 

vai. Septynmety Lietuva gaus in
vesticijų tiek, kiek Latvija— 
kuri jų pokario metais ir taip 
jau 50% daugiau gavo.

Kokios perspektyvos didinti 
elektros produkciją Lietuvojeper 
septynmetį? 1959 m. elektros ga
myba pasiekė 974,4 m. kv. (prie 
2,761,000 gyventojų, vienam žmo
gui po 352 kv.) Sovietų Sąjungo
je iš viso 265,112 mil. kv. 
(prie 212,3 mil. gyventojų, po
l. 242 kv. vienam žmogui). Lie
tuvoje prieauglis 14%, o bendra- 
sąjunginis padidėjimas 13% San
tykis kaip ir nepasikeitęs.

Palyginus su 1958 m., Lietuvos 
elektros gamyba 1965 m. turi iš
augti 2,9 karto. Vadinasi ji 
sieks 2,500 mil. kv. per metus 
(Skaitant nuo 3 milijonų gyventojų 
maždaug po 759 kv. žmogui). So
vietų Sąjunga iš viso 1965 m. 
žada pagaminti 500,000 iki 
520,000 mil. kv — nuo 233 mil. 
gyventojų išeis iki 2,200 kv. gy
ventojų. Santykis 7,5: 22 tada bus 
ne daug geresnis, kaip 1959
m. (3,5: 12,4). Tai bus po 25 
metų šlovingos tarybinės val
džios viešpatavimo!

Sakysite, negalima norėti, kad 
rodikliai augtų iki begalybės; 
kiekviena pažanga turi ribas? 
Teisingai. Kada jau 1958 m. gy
ventojui pagamino 5,691 kv. Iki 
1965 m. gali pasiekti 8,000 kv. 
Lietuva tada turės maždaug de
šimtadalį...

Industrializacijos tempai vi
same pasaulyje milžiniški. Ką 
vapalioja agitpropas, pasirėmęs 
dargi melagingais 5 mėnesių da
viniais, apie dešimteriopą pra
monės produkcijos vystymą paly
ginus su 1940 m.,tai vapalioja 
norėdamas darbo žmonių dėmesį 
nukreipti nuo fakto, kad Lietuvos 
ūkis vystomas žymiai lėčiau už 
visą sovietų ūkį Lėčiau ir už 
kapitalistinių kraštų Ūkį. Argi 
jie rimtai mano, kad Lietuvos 
darbo žmonės to nepastebi?

KOVA UŽ SAVAS VANDENS 
JĖGAINES

Prieš kiek laiko Dirva pole
mizavo su vienu "raudono tikė
jimo" Amerikos lietuviu, kuris 
tvirtino, kad Lietuvoje visi žmo
nės nori tiktai šiluminės elektri
nės. Nenori vandens jėgainių. To
dėl kalbas apie jų nestatymą iš
sigalvojo tik pikti "dypukai".

Užtenka pavartyti 1957 - 59 
metų krašto spaudą, kad su
sidarytų pilnas vaizdas apie 
gana dramatišką ir, deja, pralai
mėtą kovą už savų vandens jė
gainių statybą.

1957 m. įvedus liaudies ūkio ta
rybas, jauniesiems lietuvių kad
rams pirmą kartą sušvito viltis 
tvarkyti savo krašto ūkį savai
mingais dėsniais — išlyginti, 
taisyti galimumų rėmuose, "gos- 
planinių" dogmų jam padarytą 
žalą.

Tuojau pasirodė daug straips
nių dėl tolimesnio krašto ūkio 
vystymo esamose sąlygose. O 
kokios tos sąlygos? Nerasta Lie
tuvos Žemelės gelmėse nei ang
lies, nei rudų, nei kitokių pigios 
žaliavos klodų. Nėra žemės tur
tų, kurie, kaip automatas, iš
spjautų tūkstantinę už įmestą 
grašį. Sunkios pramonės įdiegi
mas todėl būtų tik krašto ūkio 
apsunkinimas. Lietuvos sąly
gomis racionali tik žmonių nagin-

V. B.

gurnu, aukštos kvalifikacijos 
darbo jėga paremta pramonė. 
Dar šiokių tokių galimumų turi 
mašinų statyba. Ir Lietuva jau 
1958 m. pirmavo visoje Sovietų 
Sąjungoje metalo apdirbimo stak
lėmis 10,000 gyventojų skaičiui.

Sunkioji pramonė, neturinti 
gamtinių sąlygų Lietuvoje, taip 
pat duoda nuostolius'. Jos 
kratomas! Sovietų Sąjungoje net 
ir ten, kur jai yra sąlygos. 
Kratomasi todėl, kad jos ga
miniai neduoda pelno — juk jie 
parduodami didmeninėmis kai
nomis kartais žemiau savikai
nos kitom valstybinėms įmo
nėms. Susidariusį nuostolį tenka 
padengti iš kitų vietos pajamų. 
Tačiau, viso to nepaisant, ir 
Lietuvoje iš taip jau menkų in
vesticijų, daugiausia įdėta, 
Maskvos isakymu, į sunkiąją 
pramonę. Tokias įmones pasta
tyti nesunku, o darbo kadrus 
pristato iš kitų "broliškų res
publikų". Tokiu būdu respubli
koje, kur pagal planą kuriama 
sunkioji pramonė, neparemta 
vietiniais ištekliais, sudaromi ne 
tik nuostoliai vietiniam biudže
tui, bet kraštas verčiamas dar 
savo pinigais finansuoti rusifika
ciją.

Neilgai lietuvių kadrai plana
vo ir svarstė racionalius pra
monės planus Lietuvai. Greit vėl 
buvo atstatytas sunkiosios pra
monės primatas per visą sovie- 
tiją. Daugumas gražių planų ir 
vėl atidėta nežinia kuriam lai
kui... Taip, kai kas vistiek bus 
daroma darbo intensyvinės pra
monės plėtimo kryptimi, tačiau 
ne tiek, kiek reikėtų ir kiek kraš
tas pajėgtų.

Vilniškė "Komjaunimo Tiesa" 
1960.IX.30 d. duoda tokius da
vinius apie pramonės proporci
jas: sunkioji pramonė — 14% 
lengvoji pramonė — 28.3%
maisto pramonė -- 42.5% (Idio
mų čia pastebėti, kad maisto ir 
lengvoji pramonė, kurių pagrin
dai buvo padėti vadinamais "bur
žuaziniais" laikais, vis dar suda
ro 70.8% visos gamybos. Deja, 
nepatiekta skaičių apie medžio 
bei statybos pramones, nors 
žinoma, kad abi relatyviai atsi
lieka.)

Vienok, naują-seną sunkiosios 
pramonės primato politiką, nu
sako planas iki 1965 metų pa
kelti sunkiosios pramonės ly
ginamąjį svorį iki 23% sąskai- 
ton maisto ir lengvosios pramo
nės gamybos. Šios numatyta su
mažinti iki 64.6%lyginamojo svo
rio.

Žodžiu, lietuvių planai racio
naliai pertvarkyti savo krašto 
ūkį nerado Maskvoj pilno prita
rimo. Nutilo ir kalbos apie pla
tesnį cheminės pramonės vys
tymą. Vamzdžiais tekės pro Lie
tuvą, bet rafinerijos statomos 
latvių Ventspilėje ir rusų 
Polocke, Kaip kadaise buvo ir su 
medžių importu: lietuviai galės 
"uždirbti" tik iš transporto.

Atrodo, kad tik vienu atžvilgiu 
surasta bendra kalba su Maskva 
—reikia plėsti energetikos bazę. 
Be jos neįmanoma plėsti nei 
sunkiosios, nei kitokios pramo
nės.

(Kitame numeryje: LIETUVIŲ
TAUTOS SVAJONE.)
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Sunkus 1960 metų palikimas
Šie metai prasidėjo būdinga tarptautinei, padėčiai 

apraiška: kalba net apie atominių ginklų panaudojimą 
■komunistiniam veržimuisi Laose sulaikyti. Bet ir ten, 
kaip daug kas turi pagrindo galvoti, gali tik pasikartoti 
nauji korėjiški '-'pasivaikščiojimai". Tai reiškia, kad bus 
kariaujama tik iš svetur atėjusias komunistines jėgas at
mušti, bet ne pačius komunizmo plėtimo lizdus sunaikinti.

žinoma, toks kariavimo būdas tik atsiradusią bėdą 
nustumia. Kita kalba būtų, jei būtų ryžtamasi iš pagrindų 
reikalus tvarkyti. Bet kaip tai padarysi, jei vakariečių 
stovykloje nėra sutarimo. Jei dar.amerikiečiai šiuo atveju 
būtų linkę griežčiau reikalus tvarkyti, tai anglai, ir savųjų 
bėdų prispausti prancūzai, abejoja ar iš viso verta dėl to 
kariauti. O kada komunistai žino toki įprastinį vakariečių 
tūpčiojimą, tai ir organizuoja naujus grobimų židinius ir 
židinėlius. Juk iš kiekvieno tokio naujo sukurstyto židinio 
jie vis parsinešė laimėjimų. Tat kodėl jiems nepabandyti 
savo rubežių gaires į vakariečių pusę iš naujo perkelti?

*
Nors mums ir labai nemalonūs, bet būdingi buvo 

prezidento Eisenhowerio ir prezidentu išrinkto Kennedy 
Naujų metų linkėjimai per Laisvosios Europos radiją, 
bet juos verta žinoti. Jei prezidentu išrinktas Kennedy 
tik blankiai pakalbėjo apie tų kraštų troškimus, tai pre
zidentas Eišenhoweris konkrečiau paminėjo kraštus, ku
rių laisvės troškimą JAV supranta. Ir tų paminėtų kraštų 
tarpe nebuvo nei Lietuvos, nei Latvijos ir Estijos. Tebuvo 
prisiminta tik Čekoslovakija, Lenkija, Vengrija, Bulga
rija ir Rumunija. Atseit, tik tos valstybės, į kuris Lais
vosios Europos radijas ir kalba.

Reikia manyti, kad mūsų vadovaujantieji veiksniai 
pabandys išsiaiškinti, ar tai tokia sveikinimą rašiusio 
politika, ar paties prezidento Eisenhowerio toks nusista
tymas?

Mums, kaip ir visiems šio krašto gyventojams, ne
mažai rūpi reiškiniai, kurie vystosi Kuboje ir visoje Pietų 
Amerikoje. Tos visos revoliucijos ir sukilimai yra ne kas 
kitas, kaip komunistinių jėgų bandymas į savo rankas 
valdžią pagrobti, o nepasisekus — naujus komunizmo kan
kinius išsiauginti.

Ir vienu ir kitu atveju Maskvai ne taip daug kaš
tuoja. Tik agitatorių paruošimas ir ginklų pasiuntimas. 
O kraują tegul jie patys lieja. Bet kai ateis patogus lai
kas ir valdžią jie pagrobs, tada tiems komunizmo kanki
niams Maskva jau žinos kokius įsakymus duoti: buržua
zinius nacionalistus naikinti ir liaudies demokratijas 
skelbti...

♦
Pradėdami 1$61 metus ir sverdami senųjų palikimą, 

negalime užmiršti, kad ir praėjusiais metais, nieko nebu
vo padaryta pavergtų tautų laisvinimui. Tų tautų laisvi
nimui, kurios į Maskvos kolonialinę vergiją pateko Antro
jo pasaulinio karo grobimuose.

Be vieno kito šventinio ir rinkiminio pažado, nieko 
nesulaukėme. O krašte rusai visu platumu ir gilumu vykdė 
dvasinių ir materialinių mūsų* tautos turtų plėšimą. Jei 
iš Lietuvos, brutalių ir masinių areštų pagalba žmonių 
netrėmė, tai "savanorišku” vežimu ir toliau iš Lietuvos 
žmones siuntė į plėšinines žemes ir pramonę anapus Ura
lo. Vežė, kad jie ten "plačiosios tėvynės laukus pamiltų ir 
ten panortų 'pastoviai apsigyventi"... kaip rašė jų laik
raščiuose.

O jau Lietuvos materialinių turtų plėšimas, kaip sa
koma, ėjo abiem rankom. Iki šiol Maskva iš Lietuvos jau 
bus pagrobusi virš dviejų bilijonų rublių. Tai suma, kuri 
Lietuvos žmones nuskurdino ir garantavo ilgametį atsi
likimą.

Taigi 1960 metų palikimas tikrai sunkus. Ir nėra vil
ties, kad jis būtų geresnis nei 1691 metais. Vakarai te
bėra pavargę. Didieji vadai, į kuriuos mūsų akys nukreip
tos, tik po savo kiemus tesidairo. O Maskva iš vieno 
puolimo eina į kitą. Tuo tarpu Vakarai nesutaria, vietoj 
tebetūpčioja ir tuo komunistų naujus grobimo apetitus 
augina. B. G.

DARBININKO APETITAS KONKRETYBĖMS
Darbininko redakcija, gavusi 

visiškai konkrečius atsakymus l 
jos pirma sustatytus klaustukus, 
pareiškė norą į dar daugiau kon
kretybių. Cituodama žodžius: 
"kuriems rūpėjo, kad Lietuvos 
pasiuntinybė Washingtone nebūtų 
nusmerkta iki begalybės pasilikti 
su provizoriumo iškaba ir ku
riem rūpėjo, kad jos vadovavi

mas būtų kompetentingesnėse 
rankose", D. radakcija stato dar 
du klaustukus: 1) kas yra tie, 
kurie darė pastangų nuimti tą 
provizoriumo iškabą, 2) kas yra 
tos kompetentingosios rankos?

Nesunku pastebėti, jog tai klau
simai, nutaikyti kreipti kalbai į 
visai kitą temą nuo pradinės 
lietusios protekcijų jieškojimą ne

valstybiniais, o grupiniais bei as- 
meniais tikslais ir per kanalus, 
susijusius su religija. Bet tebū
nie ir tie klausimai atsakyti taip 
konkrečiai, kaip įmanoma.

1) Aš kalbėjau apie tuos, 
kuriems rūpėjo provizoriumo 
iškabos nusikratymas nuo Lietu
vos pasiuntinybės, o D. redak
cija jau klausia "kas yra tie, 
kurie darė pastangų"... Rūpėji- 
mas ir pastangų darymas, man 
regis, yra labai skirtingi dalykai. 
Manau, kad konkrečių pastangų 
tam turėjo daryti visų pirma 
min, S. Lozoraitis, kaip L. Dipl. 
Tarnybos galva o paskui p. Ra
jeckas, kaip likęs laikinai eiti 
pasiuntinybės vedėjo pareigas. 
Kiek žinoma, antrasis, tačiau, 
darė žygių visų pirma tik pats 
tose pareigose pasilikti, nors 
ir su "amžina" provizoriumo iš
kaba, o pirmasis nepajėgė ar ne
siryžo reikalą tinkamiau patvar
kyti. Antrajam padėjo, o pirma
jam kliudė protekcijos, apie ku
rias jau esam kalbėję.

2) Kalbėdamas apie kompeten
tingas rankas Lietuvos pasiunti
nybei Washingtone vadovauti, aš 
turiu galvoje arba patį L. Dipl. 
Šefą, arba jo (o ne atsitiktinumo 
ar, sakysim, kokio ne Lietuvos 
pareigūno) parinktą ir paskirtą 
asmenį iš L. Dipl. Tarnybos 
pareigūnų.LDŠ aktas akceptuotas 
Valst. Departamente, savaime 
panaikintų provizoriumo iškabą.

Dėl kitų D. redakcijos sampro
tavimų tiek tepriduriu:

1) Suprantama, kad protekcijų 
reikalu nesikreipia ištisi sluogs- 
niai, o greičiau vienas asmuo. 
D. redakcijos pageidaujamas to 
asmens pasiaiškinimas dabar 
nieko nebepakeistų, nes kaip jis 
besiaiškintų, vistiek jo žygiai 
buvo sutampančio grupinio ir 
asmeninio intereso gynimas. To 
gynimo rezultatu yra patenkin
tas katalikiškuoju vadinamasis 
mūsų visuomenės sluogsnis. Net 
ir pati D. redakcija dabar tą 
pasitenkinimą patvirtina, sa
kydama, kad tie protekcijos ieš
kojimo tikslai jai neatrodo nei 
blogi, nei Lietuvai nenaudingi, 
ir kad esą gerai, jei "asmeni
nė padėtis Washingtone sustip
rėjo". Negrupinis lietuvių tiks
las, mano nuomone, turėjo būti 
ne kad kieno nors asmeninė 
padėtis Washingtone sustiprėtų, 
bet kad sutvirtėtų Lietuvos at
stovavimas ir kad nuo to at
stovavimo nukristų laikinumo iš
kaba. Deja, atstovavimas liko ne
sutvirtintas (antrinės vietos už
pildymas reikalo, jei ir negadina, 
tai nei netaiso), ir pasiliko lai
kinumo iškaba, kurios neturi nei 
Latvijos, nei Estijos pasiuntiny
bės. Asmeninis ir drauge grupi
nis interesas tapo apgintas val
stybės intereso sąskaiton.

2) D. red. teigia: "Jei inž. 
Rudis lankėsi pas valdininką, tai 
ne dėl to, kad jis katalikas, 
kaip skelbia V. Rastenis, bet 
manome, dėl to, kad savo parei
gom jis susijęs su atstovybe".

Taigi, kad ne. Protekcijos 
siekta aplinkiniu keliu, per val
dininką, neturėjusį tiesioginės 
kompetencijos pasiuntinybės rei
kale, o galėjusį tik padaryti į- 
takos, kad kompetentingose vie
tose reikalai susiklostytų pagal 
prašytojų pageidavimą. Darbi
ninko redakcija mano, kad ka
talikybė čia neturėjusi reikš
mės, o aš turiu gana nemaža 
pagrindo manyti, kad tokio po
būdžio patarnavimus valdinin
kas vargu ryžosi daryti vien dėl 
prašytojų gražių akių, ir kad čia 
norėta padėti ir didesniam 
reikalui, būtent, Amerikos 
lietuvių katalikų autoritetui pa
kelti. Na, o jei aš klysčiau jei 
D. redakcija būtų teisi, t. y., 
jeigu kalbamieji dalykai būtų 
dėjęsi grynai asmeniais moty
vais, tai reikalas atrodytų dar 
blogiau.

3) Dėl D. red. pareiškimo, esą 
"ir tautininkų organizacijai ne
reikia priskirti atsakomybės ir 
nuopelnų tų žmonių, kurie daro 
panašios rūšies žygius", yra pa
žymėtina, kad panašios rū
šies žygių niekas iš tauti
ninkų nedaro.

V. Rastenis, 
N.Y.

1964 M. PARODYS, KAIP ATLIKO
UŽDAVINĮ

Dirvos kai kurie skaitytojai 
paskutiniu metu vis paaimanuo
ja, kad Kennedy išrinktas visokių 
neaiškių grupių (įskaitant komu
nistus) balsais ir neturėdamas 
pilno tautos mandato, turės būti 
atsargus ir ne perdaug ekstrava
gantiškas savo kraštutinių refor
mų pravedime ir Lt.

Aš būčiau labiau linkęs sutikti

Šv. Petro lietuvių parapijos So. Bostone choras ruošiasi atžymėti savo 50 metų gyvavimo sukaktį 
didingu koncertu, kuriame dalyvaus choras, Melrose orkestras ir solistai Stasys Baras, Dana Stankai- 
tytė ir Jonas Vaznelis. Nuotraukoje koncertui rengti komisija: muzikas Jeronimas Kačinskas, kun. 
Jonas Ziiromskis ir Henrikas Čapas.

JEI IKI KOV015 UŽSIREGISTRUOS 25 STUDENTAI
Mieli kolegos! Visi mes esame 

paskendę savo studijose. Vieni 
iš mūsų studijuoja techniką, kiti 
gamtos mokslus, treti humanita
rinius mokslus. Bet, ar daug kas 
jaučia pareigą pastudijuoti lie
tuvių kalbą, istoriją, literatūrą? 
Mes jau spėjome paskaityti He- 
mingvėjo, Sandburgo kūrinius, 
bet ar mes žinome ką nors apie 
Čiurlionį, Maironį, Kudirką?

Mūsų tautos kančios jaudina 
svetimuosius. J. A. V. Kongreso 
atstovai nekartą yra pareiškę 
Kongrese protestą prieš raudoną
jį siaubą, kankinantį mūsų tau
tą. O mes, jaunieji, ką mes da
rome palengvinti kančias mūsų 
brolių?

Senesnioji mūsų karta šian
diena Vadovauja lietuviškai spau
dai, dirba mokyklose, orga
nizacijose, Lietuvos vadavimo 
judėjime. Bet jie neamžini. Kas 
pavaduos juos? Juk tai mūsų 
pareiga. Bet ar mes esame 
tam darbui pasiruošę? Ar mes 
mokame savo mintis reikšti grą- 
žia lietuviška kalba? Ar turim 
pakankamai šiam reikalui žinių?

Mūsų pareiga yra pažinti 
mūsų tautos praeitį, literatūrą, 
o ypatingai grąžią lietuvišką kal
bą. Kas mums šiame reikale ga
li padėti?

Fordhamo universitete tris va
saras veikė lituanistikos institu
tas. Lituanistika buvo traktuoja
ma lygiai su kitais dalykais. Ta
čiau pereitą vasarą jau nesusi
darė reikalingo studentų minimu
mo — 25, ir lituanistikos se
mestro nebuvo.

Mieli kolegos! Ar tai ne mū
sų apsileidimas? Kiekvienas turi 
jausti pareigą paskirti vieną ar 
dvi vasaras lituanistikos studi
joms. Pereitos vasaros klaidą tu
rime atitaisyti šią vasarą. Te
būna ne 25 studentai, bet 125.

Lituanistikos instituto vadovy
bė — kun. prof. VI. Jaskevičius 
ir prof. A. Vasys pažadėjo mums 
suorganizuoti vasaros lituanisti
kos studijas, jei iki kovo 15 už
siregistruos bent 25 studentai. 
Sukruskime visi; parodykime, 
kad jaunystė viską nugali. Ne- 
delskime. Užsiregistruokime, 
kad vadovybė galėtų organizuoti 
lektorius, rūpintis biblioteka ir 
kitomis priemonėmis.

Užsiregistruoti galima laišku, 
kartu pridedant registracijos 
mokestį $36. Jei semestras ne
įvyktų, pinigai bus gražinti. Va

dovybė prižadėjo rūpintis stipen
dijomis už mokslą sumokėti, kaip 
kad buvo anksčiau.

Kreipkitės šiuo adresu: 
Lithuanian Program, Fordhai 
University, New York 58, N. Y.

Judita Audėnaitė: N. Y. Sk., 
Lietuvių Studentų Sąjungos sek
retorė;

Gediminas Naujokaitis: N. Y. 
Sk., Studentų Ateitininkų pirmi
ninkas;

Jonas Mačiūnas: N. Y. Sk., Stu
dentų Santaros pirmininkas;

Daiva Audėnaitė: N. Y. Sk., Stu
dentų Santaros sekretorė;

Jurgis Birutis: N. Y. Sk., Aka
demikų Skautų pirmininkas;

Algis Šetikas: N. Y. Korp Vy
tis sekretorius;

Antanas Smetona: N. Y. Sk., 
Neo-Lithuanų pirmininkas;

Milda Sperauskienė: N. Y. Sk., 
Neo - Lithuanų sekretorė;

Kazys Norkeliūnas: Fordhamo 
Lietuvių Studentų atstovas;

Šiuo metu tarnaująs marinų dalinyje Paris Islande clevelandie- 
ties Arėjas J. Natkevičius, siunčia savo bičiuliams geriausius lin
kėjimus Naujiesiems metams.

DIRVA
6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

U.S.MAI

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam
šu Reporter Magazine išvedžio
jimais, kad Kennedy būdamas 
išrinktas per "fuchsą", vien tik 
laimingu sutapimu pasiskirsčius 
balsams reikiamais kiekiais, ne
turės jaustis bet kam atsakingas. 
Tokiu pat sutapimu ir Nixonas 
galėjo būti lengvai išrinktas, nes 
didžioji balsuotojų masė, atrodo, 
neturėjo bet kokio tvirto nusista- 
timo už kurį kandidatą balsuotu

Ši laisvė veikti Kennedžiui už
deda tik pareigą gerai atlikti savo 
užduotį, nes tik nuo jo vieno pri
klausys pagrindiniai politiniai 
sprendimai. 1964 - tieji metai 
parodys kaip jis atliko tą uždavi
nį.

< ' V-V-
Chicago

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $8.00 □
Už 6 mėnesius — $5.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)
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LIETUVIŠKOSIOS KULTŪROS SUSITIKIMAS 
SU AMERIKIETIŠKĄJA lr .. . . . . . . 1. . .

Dažnai pakritikuojame amerikietiškąją kultūrą ir 
pasididžiuojame savąja. Tik kritikuodami ne visad įsigi- 
Jinam j pastebimus skirtumus ir jy svorio nepasveriame.

Tuo klausimu įdomu rašinį paskelbė Dr. Antanas 
Musteikis Aidu žurnalo gruodžio mėn. numeryje. Ji čia ir 
perspausdiname. RED.

Amerikiečių "gyvenimo bū
das", arba kultūra plačiąja pras
me, yra susilaukęs daugelio pas
tabų, kritikos ir studijų nuo pat 
JAV kūrimosi ligi šių laikų. 
Europiečių etnocentriškumas 
dažnai nuvertindavo kultūras, ku
rios nepriklausė Vakarų Europai. 
Aš gerai atsimenu savo gimna
zijos literatūros mokytoją, kuris 
tikino, jog nesą amerikiečių tau
tos nei kultūros. O jis buvo 
stiprus lituanistas ir gabus mo
kytojas. Bijau, kad’ dar ir dabar 
mūsų vad. tremties vyresniojoje 
kartoje gali būti daug stiprių 
ir gabių lietuvių, kurie, neži
nodami, kas yra tauta ir kultū
ra, neatras sau tinkamos vietos 
svetimybėj ir neatliks jokios mi
sijos, kuri pagelbėtų išlaikyti lie
tuvišką kultūrą antrojoje ar tre
čiojoje kartoje.

Jeigu jau nelengva rašyti apie 
amerikiečių kultūrą, tai tik to
dėl kad apie ją yra perdaug pri
rašyta: besirenkant šaltinius, ga
lima pasiklysti. Blogiau kalbėti 
apie lietuvių kultūrą, kuri yra tik 
pradėta nagrinėti. Tad ir lietu
viškosios kultūros susitikimas su 
amerikietiškąja šia proga bus se
kamas daugiau pagal ameriko
niškų studijų rėmus. Bandysime 
iškelti charakteringuosius ame
rikiečių kultūros vertybių pavi
dalus (paterns) ir pajieškosi- 
me lietuviškų atitikmenų.

Dvi pastabos tenka padaryti 
dar prieš kultūrų palyginimą. 
Pirma, kultūrinių vertybių pavi
dalai, sistemos, ar temos., sudaro 
tik vieną pagrindinių kultūros da- 
lfų, bet jokiu būdu nepretenduo
ja Į pilną kultūros atskleidimą. 
Antra, kalbėti aplamai apie a- 
merikiečių ar lietuvių kultūrą 
yra rizikingas uždavinys, nes 
pirmojoje yra dar bent šešetas 
ryškesnių kultūros regionų, skir
tingų vienas nuo kito, o antrojoje 
yra bent keturi būdingi plotai — 
augštaičiai, žemaičiai, dzūkai ir 
suvalkiečiai -- turį savitus kul
tūros bruožus. Tačiau kultūrinių 
vertybių pavidalų pažiūriu yra 
galima rasti bendros žymės, ap
jungiančios paskirų kultūrų 
daugumų narių poelgius, sąmo
ningai praleidžiant smulkesnes 
vienų ir kitų skirtybes. Šia pras
me yra įmanomas dviejų kultūrų 
palyginimas.

♦

Netenka abejoti, kad amerikie
čių ir lietuvių vertybių pavidalai 
yra skirtingi. Čia pateiksimede- 
šimt jų porų, pirmu žodžiu api
būdindami amerikietišką kultūrą, 
o antruoju į lietuvškąją,

1. EKONOMISTAS - 
INTELIGENTAS

Amerikiečių kultūroj * domi
nuoja ekonominė institucija, daž
nai įsiverždama į kitų instituci
jų ribas. Linkolnas yra šios kul
tūros herojus: "taupus, sunkiai 
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dirbąs, trokštąs žinių, ambicin
gas, ginąs eilinio žmogaus teisės, 
nepaprastai gabus visokiomis 
progomis kopti karjeros laip
tais į pasisekimą -- nuo žemiau
sio juodadarbio ligi garbingų 
pirklio ir teisininko augštybių"... 
Turtas bei pinigai yra vienas 
pagrindinių, nei ne pats esmin
giausias, socialinio statuso pa
žymys. Laimė žmogui gali pa
dėti. iškilti, bet svarbiausias 
dalykas yra paties žmogaus pas
tangos prasimušti kitų biznio 
varžovų tarpe. Šioje kovoje lai
komasi biznio taisyklių, ir mora
lės dėsniai neturi trukdyti eko
nominės sistemos. Nors priemo
nės prasimušti yra labai lanks
čios, amerikiečių herojai visdėl
to privalo būti ar atrodyti esą 
padorūs, garbingi bei moralūs 
žmonės.

Lietuvių kultūroj švietimas at
rodo esąs centrinė institucija. 
Atstatant Lietuvos nepriklauso
mybę, buvo reikalinga daugelio 
mokytų žmonių administracijos, 
švietimo ir kitų sričių tarnauto
jų tinklui plėsti bei specifinti. 
Mokslinimasis padaro žmogų in
teligentu, kuris privalo būti kū
rybingas literatūroj bei mene, 
filosofijoj ar moksle, ir savo 
žinias bei sugebėjimus privalo 
mokėti pritaikyti masėse, kurios 
turi būti keliamos į "augštesnį 
kultūros lygį". Ekonominis as
pektas, kaip žinome, buvo susi
jęs su inteligentinėmis profesi
jomis bei užsiėmimais: profe
soriai, rašytojai, menininkai, fi
losofai gaudavo daug didesnį at
lyginimą nei eiliniai darbininkai, 
ir jie buvo vadinami tautos va
dovais.

2. DARBAS — KŪRYBA
Anglosaksų posakis "laikas — 

pinigai" reiškia darbo svorį bei 
atlyginimą, ne vien pinigų svar
bą. Kolonistų įsikurdinimas, nau
jame pasauly" pareikalavo daug 
kietų pastangų ir ištvermės, ir 
geriausias išlikimo leidas pasi
darė darbas. Antra vertus, kai- 
kurių protestantų grupės vešliuo
se ekonominio darbo vaisiuose į- 
žiūrėjo Dievo malonę. Tai buvo 
ženklas, kad Dievas taip praku
tusius žmones laiko savo išrink
taisiais (predestinacijos dogma). 
Pralobimu tad žmonės galėjo sau 
įrodyti, jog būsią išganyti kita- 
rne pasauly. Štai kodėl amerikie
čiai, sakoma, nuolat eina ir eina 
"iš namų į darbą”.

Lietuvių kultūroj ryškus juodo 
ir balto darbo išskyrimas, pa
veldėtas iš bajoriškų tradicijų, 
yra susijęs su inteligento paskir
timi. Kūrėjas privalo turėti dau
giau laiko mąstyti, planuoti, va
dovauti, medituoti. O technikinis 
Personalas privalėjo vykdyti 
inteligento numatytus uždavinius 
bei konkretų darbą atlikti. Daž

813 East 185th St.
25000 Euclid Ava.. 

6235 St. Clair Ava. 

nas pareigūnas Lietuvoje nemo
kėjo rašyti mašinėle (tam buvo 
sekretorė)’ir nevairavo automo
bilio (tam buvo šoferis), jei jis 
buvo priskirtas tarnybai. Jeigu a- 
merikietis beveik negalvojęs 
stversis darbo ir gal tik vėliau 
pagalvos apie pasekmes, tai lie
tuvis pirma rimtai ir gal ilgo
kai pasvarstys ir tik tada ims 
"kalnus versti". Lietuvių darbš
tumas yra paliudytas ne tik ne
priklausomos Lietuvos pažangos, 
bet ir dabartinėseokupuotos Lie
tuvos sąlygose, ypač inteli- 
gentinėse apraiškose.

3. PRAKTIŠKUMAS - 
ABSTRAKTIŠKUMAS

W. James ir J. Dewey, di
dieji amerikiečių intelektualai 
20 a. są varto j e pabrėždami prag
matizmą, utilitarizmą bei prak
tiškumą, nieko naujo neįnešė 
į amerikiečių kultūrą, o tik 
patvirtino ir pagilino šimtme
čiais susikristalizavusias "nau
jojo pasaulio" tendencijas. A- 
merikiečiai ypatingai vertina 
darbo našumą, prisitaikymą, 
technologinį išradingumą, už
davinio įvykdomumą, numatomus 
rezultatus. Antra vertus, jie yra 
ypatingai jautrūs tokiems epite
tams kaip "atsilikęs", "nenašus", 
"nenaudingas."

Lietuviai, beveik nepaveikti 
pramonės revoliucijos ir pagrin
džiai išlikę žemdirbiais, nepa
brėžė gamtos apvaldymo techno
logijos, o linko į estetiką (liau
dies menas), kontempliaciją (kai
mo pasakoriai, filosofai), mis
ticizmą (lietuvio susigyvenimas 
su gamta) bei rūpestį antgamti
niu gyvenimu. Technologiniai pa
gerinimai, jų nuomone, yra trum
palaikiai, praeiną dalykai, o gro
žis, mąstymai, socialus bendra
vimas yra ilgalaikiai, neišsenką 
žmogiškosios asmenybės šalti
niai, giliau įprasminą žmogaus 
gyvęnimą šioje "ašarų pakalnė
je". Yra kitas dalykas, ar tas 
grožio supratimas nebuvo pri
mityvus ir ar jų filosofija nebuvo 
šiurkšti. To paties primityvumo 
ir šiurkštumo galima užtikti 
ir amerikiečių praktiškume. Sa
vo ruožtu amerikiečių kasdienis 
praktiškumas veda į ryškesnį 
bei pilnesnį gyvenimą dabarty, 
kai lietuvių atitrauktos nuo re
alybės bei pakeltos mintys la
biau koncentruojasi į šviesesnės 
ateities perspektyvas.

4. KITIMAS -- PASTOVUMAS
Amerikiečių tikėjimas progre

su, išplaukęs iš trumpo nepri
klausomos tautos gyvenimo lai
kotarpio ir paremtas akivaiz
džiais technologiniais laimėji
mais, skatina keisti visa, kas 
buvo vakar naudota, ir laukti nau
jų išradimų rytoj, kurie bus ge
resni už šiandieninius. Ameri
kiečiai bijosi tokių apibūdinimų, 
kaip "atgyvenęs", "atžagareivus" 
ir kt. Čia įtaigojo ir apšvietimo 
amžiaus bei Darvino evoliucijos 
idėjos, sutapindamos kitimą su 
progresu ir gėriu; tai savo ruož
tu turėjo pateisinti ekonominių 
ir technologinių sričių plėtotę.

Lietuvių istorinė • patirtis 
prieštaravo optimistinei prog
reso raidai. Didinga viduramžių 
valstybė vėliau vaidino podukros 
vaidmenį sąjungoj su lenkais ar 
tarnaitės vaidmenį rusų okupa
cijoj. Lietuvos "auksinis am
žius" spindėjo praeity, ir valsty
bingumo atžvilgiu negalima buvo 
tikėtis atgauti bei išlaikyti tai, 
kuo Lietuvos didybė rėmėsi pra
eity. Antra vertus, liaudies kū
ryba, palyginama su kitų kraštų 
liaudies sugebėjimais, atrodė 
didesnėj augštumoj nei nau
jų laikų lietuvių individualus me
nas, palygintas su to pat laiko 
Vakarų Europos menu. Ir apla
mai abstrakti pasireiškimų plot
mė, atsieta nuo technologinių 
naujenybių, tad išlaikyti tai, kas 
yra pastoviai vertinga, tapo dau
giau ar mažiau dominuojama lie
tuvių kultūrine tema.

5. CIVILIZACIJA—KULTŪRA

Amerikiečių "gyvenimo lygis" 
yra vienas iš augščiausių, jei 
ne pats augščiausias, pasauly. 
Dėsnis pirma gyventi, o paskui 
filosofuoti yra taip perkeistas, 
kad filosofijai beveik visai ne
liko laiko. Materialiniai patogu
mai ir hedonistinių poreikių pa
tenkinimas yra kiekvieno eilinio 
amerikiečio būtinybė. Kinai, 
televizija ir literatūros best-

Suomijoje praėjusią vasarą buvo išbandytas naujoviškas teatras: vietoj dekoracijų keitimo, publika, 
atsisėdusi kubilo formos "salėje", pasisuka reikiamos dekoracijos kryptimi. Nuotraukoje (viršuje) 
vaidinimo ir (apačioje) "keičiant dekoraciją"... publika pergyvena "jūros ligą".

seleriai dažniausiai rodo bei 
vaizduoja gyvenimą su happy 
endu, pasiekiamu materialinių 
gėrybių pagalba. Amerikiečiai 
savo kultūrą matuoja technologi
niais išradimais, pragyvenimo 
lygiu, ekonomine pajėga, kai tuo 
tarpu europiečiai yra linkę vi
sa tai vadinti civilizacijos atri
butais, jokiu būdu neatstojančiais 
"tikrosios kultūros" vertybių.

Lietuviai save tapatina su Va
karų Europos kultūros nešėjais 
ir pabrėžia "augštojo tono" kul
tūrą, susijusią su rinktine kūry
ba literatūroj bei mene, moksle 
ir filosofijoj. Koncertų, operų 
ir dramų lankymas buvo kultū
ringo žmogaus pažymiai, o ma
žoji scena privalėjo vegetuoti. 
Kultūra yra suvokiama kaip žmo
gaus dvasios apraiška, pastatyti- 
na prieš civilizaciją. Ne "ma
sės" turi nustatyti gyvenimo bei 
meno stilių, o "kultūrinis eli
tas".

6. RACIONALIŠKUMAS — 
TRADICIŠKUMAS

Technologijos pažanga bei a- 
merikiečių suvoktas progresas 
yra ryškiai susijęs su raciona
liu priėjimu prie aplinkos, kurią 
reikia apvaldyti. Daugelis A- 
merikos intelektualų rodo ten
dencijos taip tikėti mokslu, kad 
dažnu atveju jis gali visiškai 
išstumti religiją bei filosofiją 
ir užimti jų vietą. Žmonių ma
sėse gi reklama, tikrai ar ta
riamai paremta mokslo dėsniais 
ar vad. "revoliuciniu (mokslo) 
principu," yra pati efektingiausią 
vartotojuose. Mokslas čia, beje, 
suprantamas tiksliųjų bei griež
tųjų disciplinų prasme.

Lietuvių kultūrinė linkmė, pa
brėžiant dvasinį kultūros pradą 
ir amžinas vertybes, rūpinasi 
daugiau nekintamomis mokslo bei 
pažinimo tiesomis, bet ne in
žinierių civilizacija. Štai kodėl 
inteligentai pirmiausia yra tie, 
kurie gilinasi į humanita
rines bei socialines proble
mas. Atitinkamai ir ameri
kiečių mokykla ruošia pir
miausiai specialistą, prag
matinių sričių žinovą, kai lie
tuviškoji mokykla ugdo pirmiau
sia pilnutines asmenybes bei jų 
kūrybinius polėkius.

7. LAISVĖ — TVARKA

Laisvė, palydima individualiz
mo, lygybės bei demokratijos, 
yra viena ryškiausių amerikie
čių kultūros temų. Laisvė apla
mai ar sąžinės, spaudos, susi
rinkimų bei žodžio laisvė spe
cifiškai yra pagrindinės ame
rikiečių išorinės dorybės, kar
tojamos konstitucijoj bei realiam 
gyvenime kiekviena proga. Pag

rindžiai Amerikos revoliucija 
reiškė išsilaisvinimą iš anglų 
ekonominių, politinių ar net reli
ginių varžtų, nors kultūrinio 
lūžio aplamai nebuvo. Ir iško
voję nepriklausomybę, JAV pi
liečiai nepakeitė savo pažiūrų į 
valdžią bei autoritetą: pirmąja 
nepasitikėjo, antrojo nepakentė. 
Kitas dalykas tačiau, jei ta pati 
prievarta išplaukia iš privačių 
rankų -- biznierių ar biznio kor
poracijų. Pagal laissez faire 
principą teoriškai tai negalėjo 
pažeisti žmogaus laisvės... O 
dažno europiečio akyse taip 
suprasta laisvė ir autoriteto ne
paisymas, kur vaikai, taip sakant, 
moko tėvus poelgio normų ir 
nepilnamečių gaujos laisvos ini
ciatyvos vardu pasiruošia nusi
kaltėlių gyvenimui, yra greičiau 
vadinama netvarka, o ne laisve.

Laisvė yra brangiausias vi
sų tautų turtas, tik lietuviai jos 
labui nenorėtų atsisakyti ir tvar
kos. Karinė viduramžių Lietuva 
rėmėsi gera organizacija, susi
klausymu ir tvarka. Masės žmo
nių, ilgainiui atsidūrę baudžiau
ninkų vaidmeny, pakentė daug 
prievartos vad. tvarkos sąskai
ta. Konservatyvūs žemdirbiai 
mažai tesiskundė švelnia autori
tetinio režimo doze netgi Ne
priklausomybės laikotarpy ir į- 
vertino laisvę religinėj, švie
timo, ekonominėj, šeimynėj ir 
pramogų srityse. Autoriteto bei

AR IAU ĮSIGIJAI ALMA MATER?
Tai knyga, kuri turi būti kiekvieno lietuvio šeimoje. 

Ypač jaunimas ją turi perskaityti. Iš įdomaus pasakojimo 
apie studentų gyvenimą ir mokslą Nepriklausomoje Lie
tuvoje, jie giliau pažins savo kraštą ir savo žmones.

Rašytojas R. Spalis moka pasakoti traukiančia kū
rybos jėga. Todėl visi grožinės literatūros mėgėjai įsigy
dami Alma Mater, tikrai praturtins savo bibliotekas.

Užsisakydami Alma Mater naudokitės šia atkarpa:

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

Nr. 1 — 5

tvarkos svarba buvo stipriai re
miama lietuvių visuomenės iš
siskaidymo į inteligentiją ir 
"liaudį". Nors niekas pasau
ly nežino bendruomenės, kuri 
skelbtų absoliutinę laisvę, lie
tuvių kultūra pabrėžia tvarkingą 
laisvę daugiau nei amerikietiš
koji. Šia prasme ir lietuvių prie
monės įvairiems tikslams siekti 
privalo būti tvarkingesnės, nor- 
mališkos visuomenės išdava.

8 INDIVIDAS — BENDRUOMENĖ

Laisvė amerikiečių kultūroj 
yra suvokiama pirmiausia kaip 
asmens nepriklausomybė, kurio 
pasireiškimai nėra varžomi vi
suomenės ar valdžios; jis esąs 
atsakingas (sau pačiam) ir turįs 
laisvę savo teises panaudot, kur 
tinkamas. Individas (asmenybės 
plėtotėj) yra pats sau tikslas, 
bet neturi būti naudojamas kaip 
priemonė kokiems nors visuo
menės tikslams pasiekti. Ši vi
suomenės varžtų grėsmė prak
tikoje yra išvirtusi į dažną in
divido užmačių grėsmę, kai 
veržlus asmuo "paima įstatymą 
į savo rankas", o šiurkštaus in
dividualizmo (rugged individual- 
ism) teise bando kitus panaudoti 
savo reikalams, lyg ir tęsdamas 
istorinės Amerikos pasienio są
lygų tradicijas.

Lietuvos individualizmas yra 
(Nukelta į 6 psl.)

(Adresas)
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Būrys jaunųjų "artistų", išpildžiusių meninę programą prie Kalėdų eglutės Valančiaus šeštadieni
nėj mokykloje Clevelande. Nuotraukoje: Vidutė, Ligutė ir Kristina Rociūnaitės, Indrė Palūnaitė, Vi
dutė ir Rita Cyvaitės ir Danutė Sušinskaitė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

EAGLE STAMPS

^NIAIP
NOW

REIŠKIA DAR DIDESNĮ SUTAUPYMĄ

Lietuviškosios kultūros.

DOWNTOWN - PUBLIC
SOUARE

3 BASEMEN1
CEDAR CENTER - RIDGE AND 

RIDGEWOOD DRIVE

v

r/.

&

Cannon
PAKLODĖS

Gerai žinomos kokybės
žemomis Sausio Baltojo išpardavimo kainomis..,

BALTOS SPALVUOTOS DRYŽOS GĖLĖTOS

2.79

SIZE Whife 
Muslin

Multi- 
Stripe

| Pastai 
| Colorod

Rose-Dream 
Pattern

72x108" 1.99 2.49 | 2.49 2.49
81x99" 1.99
81x108" 2.29 2.79 | 2.79 2.79
90x108" £.69
Twin Rtted 1.99 2.49 | 2.49 2.49

Minkštos, liuksusines paklodes, kurios ir dažnai plaunant iš
laikys savo formą ir grožį. Pirmos rūšies ir tokiomis kaino
mis, kurių jūs negalite praleisti. Didelis dydžių ir raštų pa
sirinkimas, kiekvienam skoniui.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukite CHerry 1-3070

BASEMENT BEDDING DEPARTMENT... THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

(Atkelta iš 5 psl.) 

stiprus, tačiau bendruomeninis 
"jausmas" atrodo labiau do
minuojąs nei individinis. Kaimų 
išskirstymas į vienkiemius eko
nomiškai praturtino Lietuvą, ta
čiau bendruomeninius santykius 
apardė. Vis dėlto tradicinės tal
kos tarnauja netik ekonominiams 
tikslams, kiek socialiniams: 
bendravimui patenkinti. Jose sa
vitas lietuvių tautos gyvenimas, 
savo ar svetimo augštojo sluogs- 
nio suvaržytas, atsiskleidžia gi
lesne prasme dainų, muzikos, 
šokių bei liaudies meno simbo
liais. Tam ir savaitgaliai būna 
panaudoti. Šia prasme varga
nos lietuvių gyvenimo sąlygos yra 
išperkamos turtingais žmogiško
sios sielos pasireiškimais tauti
nėje bendruomenėje.

9. LYGYBĖ - HIERARCHIJA
Amerikiečių demokratija yra 

pati migločiausia amerikie
čių kultūros tema. Tai rėmai, 
kuriuose randame lygybės, lais
vės, individualizmo ir kitokį tu
rinį. Negrai ją supranta vie
naip, ku-kluks-klano bendri
ninkai -- kitaip. Pagrindžiai de
mokratija reiškia formalių in
divido teisių lygybę, nors vi
siems yra žinoma turtų, jėgos, 
prestižo nelygybė tos pačios vi
suomenės nariuose. Neformalūs 
įvairaus rango amerikiečių tar
pusavio santykiai (tėvų - vaikų, 
mokytojų - mokinių, darbdavių- 
-darbininkų ir t.t.) yra lygybės 
ženklu nužymėti, ką, pvz. ryš
kiausiai matome kreipiniuose, 
vartojant vardus be titulų ar 
pavardžių. Lygybė balsuoti, mo
kytis, prasimušti varžovų tarpe 
yra suvokiama kaip priešprie
ša hierarchinei kitų kraštų są
rangai. Išimtį sudaro didžiulės 
ekonominių ir politinių organiza
cijų sąrangos, priartėjančios 
prie karinio formalumo bei tiks
lingumo.

Tik išskirsčius didžiulius dva
rus, nepriklausomoje Lietuvoje 
žmonių masės pajuto ekonomi
nės lygybės dvelkimą. Tačiau 
žmonių pasireiškimo kilti ar 
smukti galimybės buvo ribotos, 
tad hierarchinei sąrangai ke
lias nebuvo sutrikdytas. Tik pati 
sąranga nebuvo uždara, nes kiek
vienas eilinis krašto gyventojas, 
turėdamas gabumų, mokyklos pa
galbą galėjo užkopti į augštesnį 
visuomenės klodą. Vidujinė žmo
nių laikysena, kaip amerikiečiuo
se, rodė nepažeidžiamą žmogaus 
vertės suvokimą, kurs prastuolį 
gali gretimai sustatyti su kara
lium ant tos pačios plotmės, ka
dangi visi giliąją prasme yra ly
gūs (prieš Dievą, savo sąžinę 
ar visuomenę) ir atsakingi už 
gerus ir blogus darbus.

10. HUMANIŠKUMAS — 
GERAŠIRDIŠKUMAS

Ir amerikiečiuose ir lietuviuo
se humaniškumo tema yra labai 
būdinga. Amerikiečiai yra pagar
sėję filantropiniais žygiais, pa
galba nelaimių ištiktoms tau
toms, asmeniniu malonumu bei 
vaišingumu. Tačiau šie vertybių 
pavidalai amerikiečiuose nuo
lat susikerta su individualisti
niais kultūros vertybių pavida
lais. Yra sunku tuo pat metu 
beatodairiškai veržtis į ekono
minio prestižo viršūnę ir būti 
labdaringu angelu savo varganam 
artimui.

Geraširdiškumas buvo viena 
pagrindinių lietuvių pagonių y- 
patybių lietuvių istorijos pra
džioje. Ji išliko per valstybinio 
kilimo ir kritimo šimtmečius ligi 
pastarųjų laikų, kai tūkstančiai 
vokiečių liudininkų paskelbė, jog 
ir okupuoti lietuviai, patys sveti
mą jungą vilkdami, dalinosi savo 
menkais ištekliais su svetimos 
tautos karo belaisviais, kurie ne
seniai vaidino grubų to paties 
krašto okupantų vaidmenį.

Aplamai amerikiečių kultūra 
yra mažiau tolydinė nei lietuviš
koji. Pirmoji yra gausesnė prieš
taravimais ir alternatyvomis. 
Demokratiškieji, lygybe pasižy
mėję amerikiečiai kariavo prieš 
Hitlerio rasinę politiką ligi ga
lutinės pergalės, tačiau savybė
je jietebetoleruoja rasinę diskri
minaciją. Pastarąjį dešimtmetį 
jie stengėsi atsispirti tarptau
tinei komunizmo subversijai, ta
čiau savybėje jie daug aršiau 
puolė didžiausią komunizmo 
priešą Amerikoje — šen. J. Mc- 
Carthy nei Staliną ar Chruš
čiovą. Dažnai amerikiečių kul
tūros vertybių pavidalai yra per
daug nutolę nuo realių poelgių

pavidalų, kas gali prisidėti prie 
disintegruotos asmenybės ugdy
mo ir visuomeninio sutrikimo. 
Nuotolis tarp idealo ir realybės 
lietuviškoje kultūroje yra ma
žesnis nei amerikietiškoje ir 
harmoningos asmenybės plėtotė 
lietuvių kultūroj turi puresnę dir
vą. *

Žinant, kas sudaro pagrin
dinius lietuvių kultūros vertybių 
pavidalus, o taip pat ir jų ati
tikmenis amerikiečių kultūroj, 
yra įmanoma ir sąmoningiau sau
goti tautinę kultūrą svetimybėj 
ir ginti ją nuo žalojančių įtakų. 
Nors kultūros vertybių pavidalai 
susikristalizavo tam tikros ap
linkos sąlygojami, toji aplinka 
nebuvo vienintelis ar apspren- 
džiąs veiksnys, tas yra galima 
išlaikyti brangiuosius kultūros 
pavidalus ir nepalankioje ap-

linko je. Dviejų kultūrų susitikimo 
—akultūracijos dėsniai juodųjų 
varnų balsu pranašauja galutinį 
nulietuvėjimą trečiojoj kartoj, 
nes dominuojanti krašto kultūros 
nešėjų dauguma yra per didelė, 
kad negausi lietuvių mažuma 
galėtų ilgiau atsispirti. Tačiau 
tikėjimas savo kultūros prana
šumu gali pažeisti juodą pra
našystę bent tais atvejais, kur 
gerai informuota lietuviškoji šei
ma sugebės išnaudoti pirminius, 
arba bendruomeninius (pasta
tytus priešpriešiais visuomeni
niams), santykius, kad norimus 
kultūros pavidalus perteikus jau
nosioms kartoms. Čia, žinoma, 
irracionalus tautinės kultūros į- 
sisavinimas (subtilus, paslėp
tas, sugestyvus) yra patvaresnis 
nei racionalus. Kiekvienu atveju 
tačiau tautinės misijos pasiseki
mas priklausys ne tiek nuo vado
vo laiko ar geros valios, kiek 
nuo žinojimo ir įgudimo žygy, 
kurio jokia mokykla neparuošė.

Clevelandietės studentės Giedrė Natkevičiūtė ir Meilė Juškėnaitė 
Kalėdų atostogoms buvo nuskridusios į Meksiką, kur jas pasitiko 
ir globojo clevelandiečiai inž. A. ir B. Juodikiai. Atostogautojos, 
ištrukusios iš šalto Clevelando, turėjo malonumo pasimaudyti 
garsiajame Acapulco kurorte.

BRAZILUOS LIETUVIU ŽINIOS
”Mūsų Popiečių” radijo 

valandėlę, transliu o j a m ą 
kas sekmadienį per S. Paulo 
radijo stotį ”Cometą”, muz. 
Jonui Kaseliūnui išvykus į 
Kolumbiją, perėmė lietuviai 
tėvai jėzuitai, šiuo metu jai 
vadovauja Tėvas Petras 
Daugintis, S.J.

«
Lapkričio 2 d. V. Zelinoje 

staiga mirė Jonas Bendo- 
raitis, 58 m. amžiaus. Pali
ko žmoną Uršulę, sūnų Liu
dą, marčią Emiliją šimony- 
tę-Bendoraitienę ir anūkus.

Velionis buvo susipratęs 
lietuvis. Atvyko į Braziliją 
kaip karo tremtinys. Visada 
ir visur rėmė lietuvišką dar
bą. Išauklėjo savo sūnų su
sipratusiu lietuviu.

♦
Juozas šlikta baigė medi

cinos fakultetą, Escola Pau
lis ta de Medicina ir gavo 
gydytojo diplomą. Pasižy
mėdamas savo gabumais 
jaunasis gydytojas gJivo 
Rokfelerio stipendiją vie
niems metams studijų pagi
linimui užsienyje.

♦
V. Koralkevičiūtė šiais 

metais baigė Katalikų Uni
versiteto medicinos fakulte
to studijas Sorocaboje.

Dr. J. Basanavičiaus var
do lietuviu mokyklos globė
jų ir rėmėjų būrelio dėka, 
lietuvių mokykla tapo atre
montuota, pravesta kanali
zacija ir vandentekis, išce- 
mentuotas kiemas, pastaty
ta pastogė bufetui ir stato
ma nauja mūrinė tvora ir 
šaligatvis.

Tokių stambių reformų ši 
mokykla vargiai ar būtų ka
da susilaukusi, jei neturėtų 
tokių veiklių būrelio valdy
bos narių, kaip P. žarkaus- 
kas, V. Patinskas, A. šim- 
belis, V. Bartkus, J. Valu
tis, B. Koralkevičius ir J.

Karpavičius, kurie sugebė
jo pritraukti daugiau narių 
ir sutelkti reikalingas pini
gų sumas remonto išlaidų 
padengimui.

Tarpininkaujant žinomam 
S. Paulo lietuvių patriotui 
Jonui Sirvydui, mokyklos 
globėjai gavo iš ”Clube das 
Regatas” 35 tūkstančių 
kruzeirų dovaną.

*
Pirmajame Pietų Ameri

kos Lietuvių Kongrese, įvy
kusiame gruodžio 3-5 d., 
Brazilijos lietuvius atstova
vo agr. Aleksandras Bogus- 
lauskas. *

”Estado de Sao Paulo” li
teratūriniame priede, gruo
džio 10 d. atspaustam 
straipsnyje "šėtonas ir blo
gio problema” autorius An- 
tonio Pinto de Carvalho pa
brėžia, kad vienas reikšmin
giausių ir rimčiausių šį 
klausimą nagrinėjančių vei
kalų, yra Dr. Antano Macei
nos filosofinė studija ”Das 
Geheimnis der Boesheit” iš
leista Herderio leidyklos 
1955 m. Vokietijoje.

H. M.

VISAIS 
APDRAUDOS 

REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kreiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

UI 2-4450 
042 Mm4iw Lne Dr. 
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FILATELIJOS KAMPELIS
--------- *Hf BERNOTAS-----------

AUSTRIJA
išleido pusantro šilingo pašto 
ženklą paminėjimui 40 metų su
kakties nuo Karintijos plebiscito. 
Pašto ženkle matome kalnuotą 
Karintijos vaizdą su Griffen pi
limi ir apylinkėmis.

Karintija (vok. Kaernten) yra 
pietinė Austrijos provincija Ju
goslavijos ir Italijos pasienyje. 
Provincijos sostinė -- Klagen- 
furto miestas.

Karintijoje tęsiasi rytinės Al
pių kalnų šakos, daug puikių slė
nių ir miškų. Didžiausia krašto 
upė Drava. Kalnuose iškasama 
metalų ir mineralų. Dėl puikios 
gamtos labai mėgiama turistų.

Senovėje Karintija priklausė 
romėnams, o buvo apgyventa sla
vų kilties karintų. Vėliau čia at
sikraustė bavarai, paskui valdė 
frankai. 1269 m. atiteko Čekijai, 
o 1335 m. vokiečių Habsburgų 
dinastijai.

Po I-jo Pas. karo, sugriuvus 
dvilypei Austro - Vengrijos im
perijai, iš jos susikūrė nepri
klausomos Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Austrijos ir Jugosla
vijos valstybės, o atskiri imperi
jos gabalai teko Lenkijai, Ita
lijai ir Rumunijai.

Karintijos provincijoje 1920 m. 
rugsėjo 16 d. buvo pravestas 
plebiscitas, prie ko ji norėtų pa
silikti: gyventojų dauguma pasi
sakė už Austriją,

Vaizdas iš Kalėdų senelio apsilankymo Valančiaus šeštadieninėj mokykloj CIevelande. Kairėje su 
Kalėdų seneliu dovanas vaikams įteikia V. Balas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

PLAUKŲ KIRPIMAS

1/2 KAINOS
TURITE PRISTATYTI šj KUPONĄ

IKI SAUSIO 31 1).. 1961PLAUKŲ KIRPIMAS KAINOS -^GALIOJA
Su plovimu ir sudėjimu

GLEN-GATE HAIR
FASHIONS

j 4155 Glenridge Rd. So. Euclid

Coli for Appointmenf

IV -3536

■
■

ISPANIJA, 
minėdama 400 metų sukaktį nuo 
Floridos atradimo ir koloniza
vimo, išleido 8 pašto ženklų se
riją su žymių anų laikų ispanų 
atradėjų, keliautojų ir užkariau
tojų atvaizdais. Ženkluose yra 
šie garsūs vyrai: Menendez de 
Aviles, Ponce de Leon, Hernan- 
dos de Soto ir Cabeza deVaca.

Čia austosime prie Juan 
Ponce de Leon (apie 1460 — 
1521). Jis gimė San Servos vie
tovėje, Leon provincijoje, Ispa
nijoje. Kartu su Kristupu Ko
lumbu dalyvavo Il-je Amerikos 
atradimo kelionėje 1493 m. Už
kariavo Pu erto Rico salą ir buvo 
jos gubernatorium nuo 1510 m.

Girdėdamas iš vietinių indėnų, 
kad kažkur šiaurėje yra sala, 
kurioje teka "jaunystės šaltinis", 
jis 1513 m. išplaukė ta kryptimi 
ir Velykų sekmadienį, kovo 27 
d., pasiekė žemę netoli Šv. Jono 
upės žiočių. Dėl puikios gamtos 
atrastąją šalį pavadino La Flo
rida (isp. Pascua Florida, "Gė
lėtosios Velykos").

Vėliau "salą" apiplaukė aplin
kui ir pasiekė vakarinį krantą, 
rugsėjo mėnesį grįždamas atgal 
į Puerto Rico. Nuo 1515 iki 1521 
m. nuolat kariavo su Puerto Rico 
indėnais.

1521 m., Ispanijos karaliui lei

BIRVA
dus, su apie 200 naujakurių iš
plaukė kolonizuoti vakarinį Flo
ridos krantą, kur susikovė su in
dėnais. Laike kautynių buvo sun
kiai sužeistas ir, pasukęs į Ku
bą, ten greitai pasimirė.

Florida buvo paskelbta Ispa
nijos kolonija.

Kiti ženkluose atvaizduoti vy
rai prisidėjo prie tolimesnio Flo
ridos užkariavimo ir kolonizavi
mo.

NAUJOJI ZELANDIJA
Š. m. Kalėdų švenčių proga iš
leido 2 pensų pašto ženklą su pa
saulinio garso olandų dailininko 
Rembrandto paveikslu "Pieme
nys garbina gimusį Kristų". 
Ženklas spalvotas ir spausdin
tas ant gelsvo popierio.

Rembrandt Harmensz van, Ri- 
jn (1606-1669) gimė Leydene, O- 
landijoje. Studijavo tapybą pas 
garsius ano meto meisterius. 
1631 m. persikėlė į Amsterdamą. 
Ten begyvendamas jis nutapė ir 
išgraviravo daugybę paveikslų, 
dabar randamų visuose pasaulio 
muziejuose ir meno galerijose. 
Tapė portretus, grupines scenas, 
religiniais ir mitologiniais mo
tyvais paveikslus.

Nežiūrint, kad Rembrandtopa
veikslai dabar turi neįkainojamą 
vertę, jis pats jokių turtų nesu
sikrovė ir mirė skurde. Palai
dotas Westerkerke prie Ams
terdamo.

PORTUGALIJA

išleido 3 pašto ženklų seriją pa
minėjimui 400 metų sukakties

SU
PLOVIMU 

IR 
SUDĖJIMU

■■
■
■ 
H
■

■

SLA 14 kuopos, CIevelande, senoji ir naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: M. Trainauskaitė, A. Šimkūnas, 
M. MisČikienė, A. Praškevičius — buvęs pirmininkas, F. Baranauskas. Stovi: V. Braziulis -- nauja
sis pirmininkas, J. Misčikas, M. Jonas ir F. Mackus. Trūksta M. Dundoraitės ir S. Lazdinio.

N. Braziulienės nuotrauka

nuo E voros universiteto įstei
gimo. Šis jėzuitų universitetas 
veikė nuo 1559 iki 1759 m. Pašto 
ženkluose --universitetoherbas.

Evora yra apie22,000 gyvento
jų pietinės Portugalijos miestas, 
72 mylių atstume į pietryčius 
nuo Lisabonos, ir yra to paties 
vardo apygardos centras.

Evora (senovėje dar vadinta 
Ebora ir Liberalitas Julia) buvo 
įkurta apie 80 metus prieš Kristų 
ir buvo romėnų atramos punktas. 
712 m. miestą užkariavo maurai, 
kurie ten pasiliko iki 1166 m.

Mieste iki mūsų dienų išliko 
daug senovės pastatų ir meno 
paminklų: romėnų statytos 
Dianos maldyklos griuvėsiai, 
maurų statybų likučiai, arki
vyskupo rūmai (dabar meno gale
rija), romanų stiliaus katedra 
(1186), Šv. Pranciškaus bažnyčia 
(1507), karalių rūmai, Šv. Bla- 
žiejaus ermitažas iš XV amž., 
kuriame ir veikė sakytasis jė
zuitų universitetas, ir kt.

JUNGTINES AMERIKOS 
VALSTYBĖS

išleido šiuos pašto ženklus: 
gruodžio 6 d. -- 4 c. su buv. 

Valstybės Sekretoriaus John 
Foster Dulles atvaizdu;

gruodžio 15 d. -- 4 c. su sa
telitu Echo I.

CIEVELAN»E 
Ir apylinkėse

• Metinės pamaldos už a. 
a. Antano Smetonos vėlę 
Įvyks sekmadieni, sausio 8 
d., 10 vai. Naujosios Para
pijos bažnyčioje.

• Metiniame SLA 136-sios 
kuopos susirinkime išrinkta 
kuopos valdyba sekantiems 
metams. Pareigomis pasi
skirstyta: pirmininkas — 
VI. Braziulis, vicepirminin
kas — Orinčius. protokolų 
sekretorius — Kalvaitis, fi
nansų sekretorius — Gai
žutis, iždininkas — Mikoliū
nas. iždo globėjai — Schille- 
rienė. Sakas ir Krivickas, ir 
tvarkos prižiūrėtojas — 
Alekna. Daktaru — kvotėju 
ir toliau lieka K. Pautienis.

Organizatoriai — irgi tie 
patys — ypatingų laimėji
mų pr. metais pasiekęs Dai
lidė ir Gaižutis.

Truputį pasikeitusią val
dybą — trims naujiems na
riams Įžengus ir trims pa
reigomis pasikeitus — nu

matoma Įvesdinti visuoti
niame susirinkime sausio 15 
d., 11 vai. 45 min. Lietuvių 
salėje.

• Amerikos Lietuviu Ta
rybos kviečiamas atvyksta 
Į Clevelandą ponios Mikšie
nės vadovaujamas Detroito 
Dramos Mėgėjų Būrelis ir 
šeštadienį, sausio 14 dieną, 
7 vai. vak. Lietuvių salėje 
suvaidins ”Nežin o m ą j ą”, 
keturių veiksmų melodra
mą, Nepriklausomybės lai
kais susilaukusią nepapras
to pasisekimo Kauno Vals

AUTOMOBILISTŲ DĖMESIUI! i30< E»t s str., ,ne ,>t
St. Clair, telef. TO 1-1673 atidarytas aaijas, erdvas, lietaviškas garažas

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINIUS IR UŽSIENINIUS AUTOMOBILIUS

Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 
mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
torų reguliavimas - "tune - up" ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, 
radijo Lr visų elektros įrengimų taisymas.

Darbas atliekamas greitai, sąžiningai ir žemomis kainomis PRA
NO GRIGONIO priežiūroje.

Atidaryta kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

•10.000 J

j CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

Už indėlius, Įneštus iki sausio 20 d., nuošimčiai 
bus mokami nuo 1961 m. sausio 1 d.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & W i II i am J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1477U

Nr. 1 — 7

tybiniame Teatre. Bilietai Į 
šį įdomų spektaklį gaunami 
Dirvos redakcijoje, Spaudos 
kioske šv. Jurgio Bažnyčioje 
po lietuviškųjų pamaldų, 
pas valdybos vicepirminin
ką L. Leknicką ir kitus val
dybos narius bei platinto
jus.

• J. P. Mull-Muliolis, mo
kėdamas už Dirvą atsiuntė 
ir $10.00 auką.

• Pranas Aleksandravi
čius, mokėdamas už Dirvą, 
įteikė ir $5.00 auką.

HOME ANO 
REMODEUNO LOANS

F

k



Nr. 1

DIRVA
1961 m. sausio 1 d.'

KAS IR KUR?
• Visi šio krašto gyvento
jai, kurie neturi pilietybės, 
sausio mėnesį turi atlikti 
registravimosi prievolę. Re
gistracijai . reikalingi lape
liai gaunami pašto įstaigo
se. Juos užpildžius paštu 
siųsti negalima, bet reikia 
vėl nunešti į pašto įstaigas 
ir atiduoti.
• Kitame Dirvos numeryje 
pradedame spausdinti J. Ba- 
čiūno kelionės* įspūdžius. 
Kaip žinia M. ir J. Bačiūnai 
ilgesnį laiką praleido pas 
Anglijos ir Vokietijos lietu
vius.

tuo reikalu kreiptis į sktn. 
M. Manomaitį, telef.: AN 
8-7371, į s. v. kand. si. Aug. 
Manomaitį, tel.: FA 5-6223 
ir į kitus dr-vės vadovus. 
Prie jaun. skautų (vilkiu
kų) priklauso berniukai nuo 
6 iki 11 metų amžiaus.

Dr-vės bendrą veiklą pri
žiūrėti ir, reikalui esant, pa
dėti pakviestas sktn. Myko
las Manomaitis. Jaun. skau
tų skaičius nuo 11 (praeitų 
metų pavasarį) jau pakilo 
iki 20.

Sueigos daromos dukart 
į mėnesį: šeštadieniais, po 
lituanistinių pamokų ALTS 
namuose, 484 E. 4th St., So. 
Bostone.

Dr. Jonas Pavilionis neseniai susituokė Chicagoje su Aldona Uselyte. Nuotraukoje jaunieji palydovų 
tarpe. Iš kairės Viktoras Gudaitis, Alma Šakinskaitė, dr. Jonas Pavilionis, Aldona Uselytė - Pavilio
nienė, Aldona Rasutienė ir dr. Petras Rasutis.

lietuviui?, -- klausia tautininkas 
socialisto.

—Tai kad mes dabar labai ne
pajėgūs... Labai gaila, -- aiškina 
socialistas.

--Tai kodėl nesikreipiate į tau
tininkus?

—Tai kad bijome. Mūsų bosas 
Naujienose jau dažnai "fašistais" 
išvadina. Tai kaip čia dabar...

—Tai nieko...
Ir už savaitės buvo pasiųsta 

Stp. Kairui, tam Lietuvos patrio
tui ir Nepriklausomybės akto sig
natarui, dabar senatvėje gulin
čiam be kojos, šimto dolerių 
auką. Juos sudėjo Baltijos Klubo 
nariai, neolituanai ir Tautinės 
Sąjungos nariai.

• Dr. A. Gerutis, Berne, 
Šveicarijoje, vieton Kalėdų 
ir Naujų Metų sveikinimų 
paaukojo Vasario 16 Gim
nazijai Vakarų Vokietijoje 
tau tikrą pinigų sumą. Jis 
šiuo keliu dėkoja jį sveiki
nusiems.
• Irvis Venclovas baigė 
Sydnėjaus U n i v e rsitete, 
Australijoje, medicinos 
mokslus. Tai pirmas lietu
vis, pradėjęs ir baigęs me
dicinos mokslus Australijo
je. Kiti lietuviai, įsigiję me
dicinos praktikos teises, 
mokslus yra baigę kituose 
kraštuose.
• Rašytojui Faustui Kiršai, 
gyvenančiam Bostone, vasa
rio 13 d. sueina 70 metų 
amžiaus sukaktis.
• Alės Rūtos romaną ”Į 
saulėtekį” išleidžia Nidos 
Knygų Klubas Anglijoje.
• V. Alseika, Dirvos ben
dradarbis, iš Los Angeles, 
mokėdamas už prenumera
tą, atsiuntė $5.00 auką.

Artimiausia sueiga nu
matyta sausio mėn. 7 diena.

Tuntininkas

HARTFORD

BOSTON
Bostono jaun. skautų 

f vilkiukų) veikla
Su naujųjų metų pradžia 

pagyvinama jaun. skautų 
veikla. Suplanuota jų drau
govės metinė veikla, kurio
je, be planingo programinių 
dalykų mokymo, numatyta 
daug iškilų ir ekskursijų.

Draugovei nuo praeito ru
dens uoliai ir sėkmingai va
dovauja s. v. kand. si. Au- 
giras Manomaitis. Jam tal
kininkauja 2 pavaduotojai: 
s. v. kand. si. Rimas Mano
maitis ir si. Ign. Vilėniškis. 
Dr-vės adjutantas — si. 
Viktoras Adomavičius.

Šiuo metu, su naujo dar
bo plano pradžia, yra kaip 
tik proga įsijungti į jaun. 
skautų eiles tiems, kurie 
prie jų dar nepriklauso. Su
interesuotieji tėvai prašomi

CHICAGOJE VIS KITAIP...
Alb. Valentinas

Lietuviai yra miklūs ir suge
bantys visose srityse. Štai Chi
cagos didžiojoje lietuvių koloni
joje -- Marąuete Parke, o ypač 
jos "širdyje" -- 69 - je gatvėje 
jau nė vidudienio šviesoje nebe
rasi ne tik nė vieno svetimtau
čio biznieriaus, bet jau labai 
retą ir senosios kartos ateivį. 
Viską jau "paėmė į savo rankas" 
naujieji ateiviai lietuviai.

Jiems jau priklauso viskas: 
saliūnai, maisto krautuvės, kir
pyklos, valgyklos, nekilnojamojo 
turto pardavimo įstaigos, siunti
nių siuntimo kontoros ir visa kas 
tik čia bizniavo randasi. Net 
valdžios paštas, esantis 2439 W. 
69th St., ir tas Ed. Žukausko 
vadovaujamas. Šiomis dienomis 
jis gavo ir atskirą licenziją kaip 
Cosmos Parcels Express Cor- 
poration siuntiniams siųsti į Lie
tuvą ir kitus kraštus tokiomis pat 
teisėmis, kaip ir esančioji Chi
cagos vidurmiestyje, Statė St. 
Taigi, lietuviams nebereikės taip 
toli važiuoti ir klausytis mums 
kai kurių nesimpatiškų kalbų...

Čia pat mažiausia, bet visų 
labai pamėgta "Tulpės" valgykla 
( sav. p. Blinstrubai). Vienas lie
tuvis, naujas ateivis, čia atidarė 
net milijoninės apimties maisto 
krautuvę -- "Talandis Food Su- 
per Mart". Naujajam milijonie
riui biznis labai gerai sekasi. Jo 
dešiniąja ranka šitame dideliame 
biznyje yra čia visiems gerai pa
žįstamas, jaunas ir energingas 
vyras, muzikas Alfonsas Gečas.

♦

Tame pačiame Marquete Par
ke dar vienas lietuvis, naujas a-

Gauta žinia iš Punsko, teivis, įsigijo šaunų biznį. Tai 
kad ten tikimasi, jog šiais 
metais Lenkijoje pYadės ei
ti laikraštėlis lietuvių kal
ba.

Tėvynės garsų radijo 
valandėlės koncertas

1961 m. sausio 7 d. (šeš
tadienį) 7 v. v. Lietuvių 
Klubo patalpose, Hartfordo 
lietuvių radijo valandėlė: 
"Tėvynės Garsai” rengia 
koncertą. Programą išpil
dys S. Baras — tenoras, D. 
Stankaitytė — sopranas, 
J. Vaznelis — bosas.

Po koncerto šokiai.

ir

PHILADELPHIA
LB šeštadieninė Mokykla 

1961 sausio 7 d. (šeštadie
nį) 5 vai. p. p. šv. Kazimie
ro parapijos salėje rengia 
savo tradicinį kalėdinį va
karą. Mokiniai suvaidins D. 
Čiurlionytės vaizdelį "Miš
ko mokykla”, be to, pade
klamuos ir paskambins.

Po vaidinimo atsilankys 
Kalėdų Senelis, kuris apdo
vanos visus vaikučius ir da
lyvaus jų bendrose vaišėse. 
Po programos bus šokiai. 
Veiks loterija ir turtingas 
bufetas. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti. Įėjimas 
suaugusiems 1 dol., 
kams nemokamas.

vai-

LENKIJOS LIETUVIAI

*
Po lapkričio 15 d. gauti 

siuntinėliai Lenkijoje, dau
giausia siunčiami iš JAV, 
gavėjams sudarė daug rū
pesčių. Už vidutinį siunti
nėlį reikėjo mokėti po 2000 
— 3000 zlotų mokesčių.

čia irgi visiems pažįstamas kul
tūrininkas St. Grigaravičius. Jis 
atidarė 2539 West 69th. St. šau
nią "Continental Lounge, Ine."

Šioje kolonijoje tai naujas da
lykas, nes tokiu visokiais atžvil
giais iki šiol čia nebuvo. Baras 
įrengtas dideliu ištaigingumu, 
taip kaip geriausiose miesto 
centro vietose.

Šią lietuvišką pastogę daug kas 
pamėgo, ypač mūsiškis jauni
mas. Ir ne dėl jos skoningo į- 
rengimo, bet ir dėl daugelio ki-

žymiam pedagogui
A. A.

ANTANUI KASAKAIČIUI mirus, 
KASAKAIčIAMS ir NAKŲ šeimai reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime

Antanina Puškorienė. dukterys Antanina 
ir Irena, anūkas Vytautas, 
Dr. Viktorą^ Puškorius su šeima

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, 

Dirvą aukomis parėmė:

M. Uhlianuk, Armada $5.00

DR. VYTAUTUI MELNYKUI

liūdesio valandoj, jo seseriai ONAI mirus, gilią 

užuojautą reiškiame

Biskių ir Orentų šeimos

V. Baltrušaitis,
Rochester ............. 1.00

S. Antanaitis, Chicago 2.00 
K. Dūlys, Baltimore .... 2.00 
P. Aleksandravičius.

Cleveland............... 5.00
S. Jakas, Deer Park .... 2.00 
V. Alseika, L. Angeles 5.00
J. Gelažius, Chic.ago .... 2.00
K. Arnastaitė, Bayonne 2.00 
V. Kazlauskas, Toronto 2.00
P. Žilinskas, Inglewood 2.00
J. Mull-Muliolis, Clev. 10.00
E. G. Songinas, Chic. 2.00
S. Šukaitienė, Hamilton 2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

tokių priežasčių. Čia, pagal šei
mininko valią, visada turi būti 
tvarka, taika ir ramybė! Jeigu 
esi kitokio būdo — nesi čia pa
geidaujamas.

čia matysi mūsų žaliąjį jau
nimėlį visada gražiai besielgian
tį, dailiai prie savos muzikos be
šokantį Klumpakojį, Jonkelį. No
riu miego... arba kitokius, ku
riuos šoko kadaise mūsų tė
vai ir protėviai. Arba bedainuo
jančius skambias ir senoviškas 
mūsų dainas, arba dailiai ranko
mis susikabinusius ir beinančius 
"ratelius" su daina skambia -- 
"Vėjas pučia, neša laivą, nuneš 
mane į Lietuvą... Tai bus links
ma, tai bus linksma Lietuvoje..."

Mėgsta ir senimas čia lankytis 
ir pasižiūrėti mūsų jaunimo dai
laus ir gražaus elgesio. Sav. Sta
sys Grigaravičius pareiškė aiš
kiai, jog ne vien dėl asmeninio 
pelno čia atėjo, bet, jeigu jo 
bus, iš jo bus remiamas Daina
vos ansamblis, Vyrų choras Vy
tis, jaunųjų tautiniai ansabliai, 
jaunieji muzikos talentai ir kito- 
tautinio lietuviškojo meno ap
raiškos.

Tai tikrai malonu girdėti iš 
naujojo biznieriaus ir duok Die
ve!

♦

Garsųjį mūsų Baltijos Klubą 
ištiko skaudi nelaimė... Tai vis 
praėjusiųjų prezidentinių rinki
mų atodūsiai ir marnastys svie
tiškos. O buvo taip. Per vienas 
"mišparines" prieš rinkimus į- 
vyko šaunios lažybos. Visas klu
bas "in corpore" statė savo kor
tas už prezidentinį kandidatą. R. 
Nixoną, o atsirado vienas, kuris

išėjo deryboms prieš visą klu
bą, -- Jis statė už J. Kennedy. 
O tas drąsus vyras -- tai agr. 
A. Šantaras, atvykęs į čia iš 
Argentinos ir didelis specialistas 
ir žinovas jaučius kepti? Tai po 
rinkimų ir paaiškėjo, kad visas 

t klubas prašovėpro šikšnelę prieš 
1 vieną ypatą. Nors klubiečiai ir 

dideliai raukė nosis, bet aną 
sekmadienį įvyko lažybinių ma
garyčių ceremonijos....

--Agr. A. Šantaras galėtų būti 
pranašu --.kasėsipakaušiusklu
biečiai, dėdami ant stalo kiek
vienas lažybinį "solidarumo mo
kesnį. -- Ir apstatyk man visus 
iš karto...

’ O lažybų objektas nebuvo jau 
menkas -- net visas galionas

1 prancūziško konjako Marteli...
Klubas, tęsdamas savo tradi- 

! cijas, ir šiais metais pasiuntė
Vasario 16 gimnazijos moky
tojams 135 dolerius Kalėdų stalo 
pagerinimui. Pirmiau siųsdavo 
po 100 dolerių. Bet dabar juk vis
kas pabrango...

Baltijos Klubas, labai augant jo 
nariams, persikėlė į naują pasto
gę ir paskutinės "mišparinės" 
jau buvo atlaikytos kaiminystėje 
--p. Trinkauskienės svetainės 
salėje. Pas ilgametį klubo gas- 
padorių Aleksa Šimkūną "koply
čia" pasidarė perankšta. O 
kadangi sienų išardyti neįmano
ma buvo, tai ir teko pasieškoti 
kitos kvatieros...

♦

Dabar kalbama, kad Chica
goje "cicilikų" jau nebėra arba 

■ jie smarkiai išguro... Aleksas
Si liūnas klube papasakojo tokį 
atsitikimą. Jam tekę dalyvauti 
viename susiėjime, kur sutikęs 
ir socialistų. Išsikalbėję apie 
St. Kairio — Kaminsko padėtį 
sunkioje nelaimėje.

--Ar jūs ką norint kiek mate
rialiai pagelbstite tam patriotui

FREE ALUMINUMWARE 
WITH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. BIshop 2-1397
HOURS: MONDAY 9 to 8

TUF.SDAY, THURSDAY, FRIDAY 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED

Graži dovana visiems
Naujų metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Recorda

“I

Linksmų ir laimingų 1961 metų linki klien
tams, draugams ir pažįstamiems

Ted. Kazimieraitis
ir

Ona Mickevičius
Lithuanian Club 
4920 West 14 St. 
Cicero 50, III,

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
”MAN0

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI”

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98

Antrąją mažą (angliškai) — 
"Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

Kaina 98c. 
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida.

UŽSAKYMUS SIŲSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba
gaunama visose 
radijo stotyse

Punsko lietuvių parapijos bažnyčia
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