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Kombinacijos A-bombų pavėsy
KUBOS ĮVYKIAI KAI KAM SUSTIPRINO ATO
MINIO KARO BAIMĘ IR PASIRYŽIMĄ LIKTI 
GYVAM, NORS DĖL TO IR TEKTŲ POLITINIAI 
PARAUDONUOTI. — NEPAISANT BAISIŲ 
PERSPEKTYVŲ NEPAMETAMA VILTIES, 
KAD VIS DĖLTO GALIMA RASTI TREČIĄ IŠ
EITĮ. — ATOMINĖS JĖGOS BALANSAS KAL
BA AMERIKOS NAUDAI, JEI JO PAVĖSYJE 
BUS SUSTIPRINTOS IR KITOS KARINĖS JĖ
GOS. — SOVIETAI TURĖTŲ ĮSITIKINTI JĖGOS 

PANAUDOJIMO BEPRASMIŠKUMU.

—— VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - -
Nuo to laiko, kai žmonės iš

moko suskaldyti atomą ir tuo 
patyrimu pasinaudodami pasiga
mino tiek daug bombų, kad gali 
išnaikinti visą žmonių giminę 
šioje ašarų pakalnėje — nuo to 
laiko galvojančius žmones neap
leidžia slogutis, kad taip ir turi 
įvykti. Iš tos prielaidos ir iš
plaukė mintis, kad atominio ka
ro reikia išvengti bent kokiomis 
priemonėmis, net ir tuo atveju, 
jei tai reikštų kapituliaciją rau
doniesiems: Better Red than 
Dead. Ačiū Dievui, kad tokia gal
vosena kol kas dar neturi mo
nopolio. Yra žmonių, kurie tei
gia, kad better Dead than Red, 
ir tokių, kurie nori išsisukti iš 
bet kokio griežto formulavimo. 
Taip, pavyzdžiui, JAV dešinio
jo sparno nuomonės reiškėjas 
Wm. F. Buckley Jr. taip išveda: 
"better to face the chance of 
being Dead, than the certainty 
of being Red. And if we die? 
We die.". Pasiryžimas mirti už 
savo idealus ir yra vienintėlė 
priemonė juos išlaikyti.

Atvirai kalbant, pikta skaityti 
tokius išvedžiojimus, kai atsi
meni, jog JAV, Truminui pre
zidentaujant, turėjo atominės 
bombos monopolį ir progą su
tvarkyti pasaulį taip, kad dabar
tinio slogučio nebūtų. Pikta skai
tyti ir todėl, nes ir šiuo metu 
JAV yra žymiai galingesnės ne
gu Sovietų Sąjunga ir aktyvia po
litika galėtų eiti prie pražiop
sotos progos atstatymo, tačiau 
mūsų pyktis negali pakeisti su
sidariusios būklės ir išsidės
čiusių visuotinų nuotaikų.

Grįžtant prie šių dienų tenka 
pastebėti, kad JAV vyriausybė, 
aplamai imant, laikosi Wm. F. 
Buckley suformuluotos pažiūros, 
nors J.F. Kennedy administraci
jos toli gražu negalima įtarti po
linkiais į dešinę. Kiekvienu at
veju gynimo sekretorius Robert 
McNamara turi išeiti iš tokios 
pažiūros, nes karas visados bu
vo susijęs su žuvimo galimybe.

Eisenhowerio administracijos 
laikais karinė padėtis buvo iš
sidėsčiusi taip, kad sovietus prie 
šiokios tokios tvarkos prilaikė 
42 strateginės aviacijos bazės, 
iš kurių pakilę bombonešiai ga
lėtų Sovietų Sąjungą sunaikinti. 
Pažanga raketų srityje sukėlė 
baisių minčių, kad sovietai ga
na greitai galės staigiu puolimu 
sunaikinti tas bazes ir JAV pa
versti bejėgėmis. Toks pesi
mistiškas prognozas buvo la
bai pamėgtas kai kurių JAV žur
nalistų, kaip brolių Alsopų. Ir 
Kennedy savo priešrinkiminėje 
kampanijoje 1960 metais naudo
josi tuo baubu.

Šiandien, kaip Eisenhovzerio 
laikais, sovietus "prilaiko" JAV 
bombonešiai kartu su ’Ballistic 
Missile Early Warning System’ 
-- BMEWS. Toji įspėjimo sis
tema saugo JAV iš Šiaurės, Va
karų ir Rytų. Jei ji susektų ko
kią skrendančią į JAV sovietų 
raketą, iš bazių tuojau pakiltų 
bombonešiai ir JAV raketos kris
tų į numatytus taikinius Sovietų 
Sąjungoje dar sovietų raketai ne
pasiekus Amerikos. Žinoma, jei 
prezidentas duotų atitinkamą įsa
kymą.

Šioje vietoje staiga paaiški vi
sa Kubos svarba Chruščiovui. Jei 
jam būtų pasisekę įrengti savo 
raketų bazes toje saloje, visaJAV
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įspėjimo sistema netektų savo 
reikšmės, nes raketos, paleistos 
iš Kubos, per greitai pasiektų pa
čias JAV. (Aviation Week prane
ša, kad sovietų raketų bazes Ku
boje buvusios ’soft’ tipo, tinkan
čios tik vienam raketos paleidi
mui). Chruščiovas labai skubėjo 
tas raketas įtaisyti, nes laikas 
bėga ne jo naudai. Reikalas ta
me, kad mitas apie sovietų pra
našumą raketų srityje jau baigia 
išnykti. Kaip praneša jau mūsų 
minėtas Stewart Alsop Der Spie
gei lapkričio 28 d. numeryje, Mc- 
Namara jam sakęs, kad prie
laidos, jog sovietai dabar galėtų 
turėti apie 600 ar 800raketų,pa
sirodė buvusios išpūstos. Šiuo 
metu manoma, kad sovietai gal 
turi tik kokį šimtą. Ir kas svar
biausia Amerika pralenkė sovie
tus raketų technologijoje. Jei iki 
Šio laiko į sovietus buvo nukreip

ta 60 senesnio tipo raketų, kaip 
Atlas ar pirmoji Titano versija, 
tai dabar jos papildomos moder- 
niškesnėmis, kurias išmušti iš 
rikiuotės gali tik tiesioginis pa
taikymas. 1964 metais į Sovietų 
Sąjungą taikys jau 800 tokių ra
ketų. Aišku, kad tai, ką dabar 
Spiegelio skaitytojams atsklei
džia Stewart Alsop, turėjo būti 
jau anksčiau žinoma Nikitai 
Chruščiovui. Už tat jis taip ir 
skubėjo su Kubos avantiūra, Šian
dien situacija yra tokia, kad so
vietai karą pradėję bus tuoj pat 
sunaikinti, ir jie tai žino.

Bet... ir tokiu atveju sovietai 
vis dėl to galėtų padaryti JAV 
daug nuostolių. Skaičiuojama, kad 
vis tiek jie galėtų į kapus nuva
ryti apie 20 milijonų amerikiečių, 
nors po to ir būtų patys sunai
kinti. McNamaros karinės poli
tikos tikslas yra pasiekti tokią 
situaciją, kad kiekvienoje politi
nėje padėtyje turėjus ’option’ -- 
pasirinkimą. Kubos atveju, ame
rikiečiai pasirinko senus ginklus 
-- sovietai ten negalėjo rimtai ir 
pagalvoti apie pasipriešinimą. 
Bet Europoje, ypač Berlyne, būtų 
sunku pasipriešinti sovietų kari
nei galiai, nesigriebus atominių 
bombų. Už tat amerikiečių kari
niu idealu yra pasiekti tokio Eu
ropos apginklavimo, kad sovietai 
negalėtų jų nugalėti ir įprasti
niais ginklais. O tam reikia, kad 

britai vėl įvestų karinę prievolę, 
prancūzai pavestų savo kariuo
menę NATO, o vokiečiai skirtų 
karo reikalams tokį pat procen
tą savo tautinių pajamų, kaip ame
rikiečiai. Jei tai pasisektų įgy
vendinti politinėm priemonėm, iš
nyktų pavojus, kad sovietams 
pradėjus puolimą, amerikiečiai 
pirmieji turėtų griebtis atominio 
bombardavimo su visom pasė
kom ne tik sovietams, bet ir 
amerikiečiams bei europie
čiams. Kai tas bus pasiekta, so
vietams turėtų paaiškėti, kad ka
ro jie negali laimėti nei atomi
niais nei kokiais ginklais. Tada 
jie turėtų rimtai susirūpinti nu
siginklavimu. Tokio tikslo sie
kia JAV ir to siekdamos jos turi 
suprasti kad nenorėdamos tapti 
raudonos, jos turi rizikuoti savo 
pačių gyvybe.

Tačiau perspektyva, kad so
vietai pasirodys esą sukalbami, 
nes neturės kitos išeities, man 
dar neatrodo visai įrodyta. Juk 
per amžių amžius mokinama, 
kad nusikaltimai galutiname re
zultate neapsimoka, tačiau tai 
nė kiek nepaveikia nei plėšikų 
nei žmogžudžių.

SOVIETAI NĖRA PAKEITĖ SAVO 
BAŽNYTINE POLITIKA

STASYS LOZORAITIS

Ryšyje su II-uoju visuotinu 
Bažnyčios susirinkimu sovietų 
vyriausybė yra padariusi eilę 
žingsnių, kurie sukėlė Vakaruo
se susidomėjimą ir dargi buvo 
teigiamai įvertinti. Koncilijaus 
atidarymo proga sovietų telegra
mų agentūra Tass paskelbė pra
nešimą, kuriame paminėjo apie 
Popiežiaus Jono XXIII pasisaky
mus už taiką bei tarptautinių 
ginčų sprendimą derybų keliu ir 
prieš varžybas atominio ginkla
vimosi srity. Be to, sovietai 
leido kai kuriems, negausingiems 
vyskupams iš pavergtųjų kraštų 
nuvažiuoti į Romą ir dalyvauti 
susirinkime. Pagaliau Maskvos 
stačiatikių patriarchas Aleksie
jus pasiuntė į susirinkimą du 
savo stebėtojus. Visi šie žings
niai, kaštavę sovietų vyriausy
bei nedaug rublių, atrodo pri
dėję dar vieną iliuziją prie ak
lo Vakarų tikėjimo sovietų vals
tybės "liberaline evoliucija".

Žymi Vakarų viešiosios nuo
monės dalis linksta manyti, kad 
tokia Maskvos laikysena reiškia 
sovietų nepaprastą susidomėji
mą susirinkimu ir, antra, atsi
sakymą nuo ligšiol vestos naiki
nimo politikos katalikų Bažnyčios 
ir visų kitų konfesijų atžvilgiu. 
Pirma mintis yra teisinga. Dar 
daugiau --ji yra savaime supran
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Lapkričio 24 d. Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose įvyko Dirvos romano konkurso laureatės 
Alės Rūtos-Arbienės pagerbimas. Prie stalo sėdi iš kairės: konsulas dr. J. Bielskis, rašytoja Alė Rūta- 
Arbienė, Bielskienė, Pulkauninkienė. Stovi: arch. E. Arbas, Lietuvių Dienų red. B. Brazdžionis, muzikė 
Dargytė, komp. B. Budriūnas, L. Žilevičiūtė, rašytojas J. Švaistas-Balčiūnas su ponia ir inž. A. Mažei
ka. L. Kančausko nuotrauka

ALT SĄJUNGOS LOS ANGELES SKYRIUS 
PAGERBĖ DIRVOS LAUREATE ALE ROTA

Rašyt. Alę Rūtą, "Dir
vos” skelbtojo romano kon
kurso pirmąją laureatę, lap
kričio 24 d. gražiai pagerbė 
A. L. Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius.

Vakarą pradėjo skyriaus 
pirm. Ant. Mažeika. Pirmi
ninkauti, programai praves-

tama. Nes, aiškus dalykas, so
vietų vyriausybė tikrai yra di
džiai susidomėjusi susirinkimu, 
ir būtent, taip pat susidomėjusi, 
kaip ji domisi kiekvienu medžia
ginės ar moralinės galios cent
ru, kurio egzistencija yra spren 
džiama civilizacijai apsaugoti ir 
kurį sovietai, siekdami įsivieš
patauti visame pasaulyje, sten
giasi dezorientuoti, imobilizuo- 
ti ir sunaikinti. Kai dėl kitos 
minties -- kad sovietai keičia 
savo politiką tikybos atžvilgiu -- 
tai ji yra visiškai nepagrįsta.

Aukščiau išdėstyti maži so
vietų žestai anaiptol nereiškia 
kad jie atsisakytų nuo mirtinos 
kovos, kurią jie veda prieš kiek
vieną tikybą ir kuri yra vienas 
komunizmo, taigi ir sovietų vals
tybinės santvarkos pagrindinių 
elementų.

Aš esu anksčiau rašęs apie 
visišką Maskvos patriarcho, pa
sidavimą sovietams. Nuo to lai
ko jis dar kartą įrodė esąs so
vietų vyriausybės tarnas bei gar
siakalbis. Ir jis tai padarė tokiu 
klausimu, kuriam suprasti už
tenka evangeliško teisingumo 
jausmo ir žmoniško padorumo 
bei paprastos nuovokos. Kubos 
krizės metu, kurią išprovokavo 
Sovietų Sąjunga, pastatydama Ku
boje prieš Jungtines Valstybes 

ti pakvietė rašytoją J. Bal- 
čiūną-švaistą.

J. Balčiūnas-švaistas sa
vo paskaitoje apžvelgė Alės 
Rūtos kūrybą. Paskutinis 
rašytojos laimėjimas — 
"Dirvos” premija už roma
ną "Kelias į kairę" yra ket
virtoji Alės Rūtos laimėta 
literatūrinė premija. Kalbė
tojas Alę Rūtą kaip rašy
toja ir asmenį įvertino la
bai teigiamai.

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos pirm. Bernardas Braz
džionis pripažino neabejoti
ną Alės Rūtos talentą ir pa
pasakojo kiek atsiminimų iš 
Nepr įklausomos Lietuvos

nukreiptas raketų bazes, Mask
vos patriarchas pakvietė krikš
čioniškąjį pasaulį protestuoti 
prieš Jungtinių Valstybių "agre
singą veiklą" ir pasmerkti Pre
zidento Kennedy "provokaciją". 
Toks buvo "įnašas į taikos ap
saugojimą" to žmogaus, kuris 
laiko save šv. Vladimiro ir šv. 
Olgos bažnyčios galva! Porą sa
vaičių vėliau jisai jau puošėsi 
sovietų vyriausybės suteiktu jam 
raudonosios vėliavos ordenu. Štai 
kokią moralinę atmosferą atsine
ša į susirinkimą patriarcho ste
bėtojai, tą pačią atmosferą, kurią 
Gromyko įneša į Jungtinių Tautų 
Organizaciją ar nusiginklavimo 
konferencijas.

Čia verta prisiminti vieną tra
gikomišką aplinkybę, į kurią Va
karuose teatkreipta mažai dėme
sio. Būtent, kad stebėtojai buvo 
pasiųsti dėka apgaulingo pokšto, 
kurio auka buvo Konstantinopolio 
stačiatikių patriarchas Atenago- 
ras. Kaip žinoma, vasaros gale 
Rodo saloj įvyko stačiatikių Baž
nyčių konferencija, kurios daly
viai, Aleksiejui sutinkant, nutarė 
nuo stebėtojų siuntimo į susirin
kimą susilaikyti. Nežiūrėdamas 
to nutarimo ir apgaudamas Ate- 
nagorą Maskvos patriarchas 
prieš pat prasidedant susirinki
mui savo stebėtojus pasiuntė. Ku
ris buvo to pokšto, įžeidžiančio 
Konstantinopolio patriarchą ir 
visas stačiatikių Bažnyčias,tiks
las? Tas, kad Maskvos stebėto
jai pasirodytų susirinkime kaip 
vieninteliai Rytų stačiatikių at
stovai.

Ta aplinkybė, kad negausiems 
komunistų pavergtų kraštų vys
kupams leista dalyvauti susirin
kime, nėra joks įrodymas, kad 
sovietai būtų pakeitę savo bažny
tinę politiką. Priešingai, tas lei
dimas pabrėžia liūdną faktą, kad 
tų kraštų katalikų Bažnyčios at
stovai net savo santykiuose su 
Šventuoju Sostu visiškai priklau
so nuo sovietų valdžios sauvalės 
ir kad nuo tos sauvalės priklau
so vyskupų dalyvavimas ar neda
lyvavimas aukščiausiame Bažny
čios susirinkime. Teikiant tei
giamą reikšme sovietų duotiems 
leidimams reiškia neigti priklau
sančią Bažnyčiai laisvės teisę.

(Nukelta į 2 psl.) 

laikų, kai Alė Rūta, būdama 
jauna mergaitė, galvojo iš
leisti pirmąjį savo eilėraš
čių rinkinį jaunimui. Braz
džionis ne kartą raginęs Alę 
Rūtą dėmesio skirti ne vien 
lietuviško kaimo gyvenimui. 
Paskutinysis romanas, kiek 
jo esame skaitę "Dirvos” 
atkarpose, jau turi ir kito
kių elementų.. Brazdžionis, 
be kitko, duodamas didelę 
duoklę tremtyje esantiems 
lietuviams rašytojams, jų 
kūrybai, pažymėjo, kad nuo 
bolševikinės okupacijos iš 
bočių žemės Lietuvos pabė
go apie 70% visų Lietuvos 
rašytojų, kas sudaro di
džiausią nuošimtį bet kada, 
bet kurioje Europos valsty
bėje pasitraukusių rašyto
jų.

Lietuvos konsulas Los 
Angelėje dr. J. J. Bielskis 
sveikinimo kalboje pasi
džiaugė Alės Rūtos didžiu
liais literatūriniais laimėji
mais, kurie teikia garbę ne 
tiktai Kalifornijos lietu
viams, bet pasididžiavimas 
viso pasaulio lietuviams, 
laimėjimai lietuvių tautai.

Laureatės Alės Rūtos pa
dėka susidėjo iš dviejų da
lių : sakytinio ir skaitytinio 
žodžio. Ji nuoširdžiai dėko
jo "Vilties” draugijai Cle
velande, Ohio, "Dirvos” lei
dėjams, mecenatui p. čės- 
nai, niekeno net neprašy
tam, bet iš savo sunkiai 
uždirbtų sutaupų paskyru
siam tūkstantį dolerių, kaip 
jis pats kukliai, išreiškė, 
"atlyginti lietuviams rašy
tojams už popierių ir raša
lą".

Kvietė lietuvių visuome
nę gyviau, praktiškiau do
mėtis lietuvių rašytojų kny
gomis.

Laureatė labai gražiai at
siliepė apie "Dirvos" laik
raštį, jo redaktorius. Vi
suomenė neturėtų pamiršti 
"Dirvos” dirbamo kultūri
nio darbo.

Dėkoja Los Angeles Tau
tinei Sąjungai už šio gra
žaus pagerbimo surengimą 
ir kt.

Antroji Alės Rūtos kal
bos dalis buvo pasirašyta. 
Turininga, gili. Tikimės 
greitu laiku ji bus ištisai 
paskelbta.

Aktorė Litą Žilevičiūtė 
paskaitė ištrauką iš Alės 
kuios kūrybos.

Solistė Zina Kalvaitienė, 
akompanuojant komp. Br. 
Budriūnui, padainavo tris 
liaudies dainas.

Laureatė Alė Rūta, pro
gramos išpildytojai, apdo
vanoti raudonomis rožėmis. 
Kartu buvo suruošta Alės 
Rūtos kūrybos parodėlė.
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Nr. 139 — 2 DIRVA 1962 mi. gruodžio 3 d.

Vertė J. P. PALUKAITIS
(95) . ....

■Grafas užsidėjo lauko telefono ausines ir jo siau
rose lūpose pasirodė ironiška šypsena, kai jis išgirdo 
kitame laido gale neramiai kvėpuojantį Hidą.

— Tamstos valanda dar neišmušė, pulkininke Hidai. 
Janscis yra sunkiai sužeistas, bet išsilaikys. O dabar 
tamsta klausyk labai tiksliai. Mes nesiruošiame čia vyk
dyti pasikeitimo įkaitais — mes neturime jokios garan
tijos, kad tamsta išlaikysi žodį, atvirkščiai, viskas kalba 
už tai, kad tamsta jo nesilaikysi. Nuvažiuokite pusę kilo
metro per laukus — giliame sniege tai bus kiek sunkiau, 
bet tamsta turi savo žinioje pakankamai žmonių, o mes 
turėsime laiko pasiruošti kelionei — už penkių ar šešių 
šimtų metrų rasite medinį tiltą, per kurį vėl pasieksite 
plentą. Tada važiuokite tiesiog prie kelto. Ar tai aišku?

— Taip, tai aišku. Mes būsime ten galimai greičiau.
— Jūs būsite ten lygiai už valandos, pulkininke Hi-

Los Angeles lietuvių parapijos salėje lapkričio 25 d. įvykusiame Lietuvos kariuomenės šventės mi
nėjime, po turiningos rašyt. J. Švaisto-Balčiūno paskaitos, meninę programą išpildę menininkai: R. 
Dabšys, V. Dapšys, R. Apeikytė, J. Armonienė, P. Armonas, O. Mironienė ir A. Mironas.

L. Kančausko nuotrauka

Pagerbė Alę Rūtg...dai. Mes nė negalvojame jums suteikti bereikalingo laiko, 
kad tamsta spėtum atsigabenti pastiprinimų arba mums 
Užkirsti kelią į Vakarus. Be to, neeikvokite bereikalingai 
jūsų brangaus laiko, bandydami telefonu prisišaukti pa
galbos. Vos tik baigus šį pasikalbėjimą, visi telefono lai
dai bus nukirpti, ir aš tą patį manevrą dar pakartosiu 
maždaug už penkių kilometrų į šiaurę.

— Bet per valandą! čia, šiuose laukuose, mes įstrig
sime sniegan — ir kas žino, kaip lauko keleliu pasieksime 
upę, apie kurią kalbėjote. Jei mes nespėtume per valan
dą...

— Tai mūsų daugiau nebesutiksite, — pasakė Gra
fas, nusiėmė ausines, davė Kazokui ženklą nukirpti lai
dus, žvilgterėjo sunkvežimio užpakalin, ar Janscis pato
giai guli, ir skubiai nubėgo priekin. Reinoldas, kuris buvo 
jau užvedęs motorą, pasitraukė į šalį, padarydamas Gra
fui vietos, ir keliomis sekundėmis vėliau jie išvažiavo iš 
miškelio ir nuvažiavo plentu į šiaurės rytus.

Jau temo, ir sniegas pradėjo vėl tirščiau kristi, kai 
Grafas pasuko sunkvežimį iš plento, dabar einančio lygia
grečiai su upe, lauko keleliu įvažiavo į mažą, nenaudoja
mą akmonų laužyklą ir ten sustojo. Reinoldas, giliai pa
skendęs savo mintyse, tik dabar pakėlė savo žvilgsnį ir 
nustebęs pasižiūrėjo į Grafą.

— Tamsta nusukai nuo upės? O kur yra keltininko 
namelis ?

— Maždaug už trijų šimtų metrų nuo čia. Aš neno
rėjau palikti sunkvežimio atviroje vietoje, kad Hidas jo 
nepamatytų, važiuodamas kitu upės krantu — nereikia 
jų vesti į pagundą.

Reinoldas linktelėjo, bet nieko nesakė. Jis buvo tepra- 
taręs tik apie tuziną žodžių, jiems išvažiavus iš Janscio 
nąmo, dabar visos kelionės metu išsėdėjo tylus šalia Gra
fo, ir su Sandoru apsikeitė tik pora žodžių, kai jam pa
dėjo- išsprogdinti tik pervažiuotą tiltą. Jis buvo visiškai 
pasimetęs nuo prieštaraujančių įspūdžių, kankinamas to
kių rūpesčių, prieš kuriuos išblanko visi ankstyvesnieji. 
Ir dar labiau jam nepakeliama buvo tai, kad senasis Je- 
ningas dabar be paliovos plepėjo, buvo toks linksmas, 
kokio Reinoldui dar netekę buvo matyti. Jis visomis jė
gomis stengėsi kitus išlaikyti geroje nuotaikoje, nors, 
kaip spėjo Reinoldas, jam buvo visiškai aišku, kad jis 
važiavo į tikrą mirtį. Mintis, kad senąjį žmogų, tokį šau
nų ir tokį drąsų, reikės palikti žūti, buvo tiesiog nepa
kenčiama, neįsivaizduojama. Tačiau, jei profesorius ne
pasiduos savo budeliams, turės mirti Julija — tuo nerei
kėjo nė trupučio suabejoti.

— Kaip sekasi Jansciui? — paklausė Grafas, atida
ręs langelį užpakalin.

— Jis juda, — atsakė Sandoras žemu, švelniu bal
su. — Ir jis kažką murma.

— Puiku. Reikia daugiau, negu šūvio į galvą, kad 
Janscį sudorotų. — Grafas truputį patylėjo ir tęsė: — 
Mes negalime jo palikti sunkvežimyje — peršalta; neno
rėčiau, kad jis atsipeikėtų nežinodamas, kur jis yra ir 
kur mes esame. Aš manau ...

— Aš jį nunešiu į namelį, — pasakė Sandoras.
Penkiomis minutėmis vėliau jie pasiekė keltininko 

namelį, akmeninę trobelę, kuri stovėjo tarp plento ir 
žvirgždu dengto kranto, švelniai nusileidžiančio į upę. 
Upė čia buvo gal dvylikos metrų pločio ir tekėjo labai 
lėtai. Nors ir buvo jau gerokai tamsu, tačiau susidarė 
įspūdis, kad ji šioje vietoje buvo gana gili. Kitiems su
stojus ties keltininko namelio durimis — įėjimas buvo 
upėn atsuktoje pusėje — Reinoldas ir Grafas nušoko že
myn ir nuėjo prie vandens.

(Rus daugiau)

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

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

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

German Brandy................
Kfon-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Full

(Atkelta iš 1 psl.)

Tautinių Namų salė buvo 
pilnutėlė publikos. Malonu 
pastebėti, kad atsilankė net 
tie skirtingų įsitikinimų as
menys, kurie daugeliu at
vejų tėra palaikę tik jų par
tijos, jų rengiamus minė
jimus, kurie iki šiol net 
spaudoje nemaža piktumo 
išliejo kitaip galvojančių 
brolių-sesių lietuvių adresu. 
O, kad nuo šiol jie neskirs
tytų lietuvių grupėmis, kad 
jiems visi patrijotai lietu
viai būtų lietuviais!

Alė Rūta yra labai malo
naus būdo, taktiška, kultū
ringa asmenybė. Ją gerbia 
visų pakraipų Kalifornijos 
lietuviai. (Rašantysis turi 
pagrindo spėti, tolygi Alei 
Rūtai pagarba yra visur 
gyvenančių lietuvių). Dėl to 
ir jos pagerbimas buvo tik
ra meninė šventė. Atsilan
kiusieji dar ilgai, ilgai po 
oficialios dalies, stačiai ei-

Geriausia kalėdinė 
dovana yra knyga 

Tokios knygos yra:
Vyt. Augustino 

Lietuvos vaizdų albumas - 
LIETUVA 

yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas 
kokia kalba bekalbėtų. Albu
mas Lietuva yra geriausia 
kalėdinė dovana visiems. 
Kaina — 5.00 dol.

Kun. St. Ylos — 
ATEITININKŲ

VADOVAS $4.00
Prof. Juozo Ereto — 

STASYS
ŠALKAUSKIS $4.00 

Igno Malėno —
ELEMENTORIUS Ė $2.50 

Prof. St. Šalkauskio —
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA $3.00 
Kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais) $1.00 

Visus šiuos leidinius gali
ma gauti užsakymus siun
čiant šiuo adresu:

Ateitininkų Federacija, 
91G Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

P. S. Čekius ar money orde
rius išrašyti: Ateitininkų 
Federacija. 

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

lėmis stovėdami, ėjo prie 
rašytojos, ją nuoširdžiai 
sveiki ndami. Visuomenė 
Alei Rūtai daug pagarbos 
reiškia už neseniai pabaig
tus spausdinti penkių dalių 
istorinius romanus. Galimas 
dalykas,jie lietuvių litera- 
tūron įeis kaip epochinis 
kūrinys.

Fotografai L. Kančaus- 
kas ir L. Biedis padarė se
rijas nuotraukų. (Ig)

• Lietuvos konsulas dr. 
J. J. Bielskis su ponia, lap
kričio 18 dieną atšventė sa
vo vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Didesniąją dalį svečių su
darė įvairių šalių konsulai 
su poniom, su kuriais mūsų 
konsulas dr. J. J. Bielskis 
ir ponia palaiko labai arti
mus ryšius ir dalyvauja jų 
ruošiamuose parengimuose.

Buvo malonu vėl susitikti 
ir atnaujinti pažintį su buv. 
Amerikos pasiuntiniu Lie
tuvoje dr. Noremu ir jo po
nia.

Iš lietuvių dalyvavo prof. 
ir ponia K. Alminai, p.p. H. 
ir S. VVaitekai, B. ir J. Ge
diminai, V. Aleksandriūnas 
ir A. Nausėdienė.

Nors atmosfera čia dvel
kė diplomatiniu orumu, bet 
ponios Bielskienės šiltai at
viras draugiškumas visus 
jaukiai nuteikė, ir atsisvei
kinant su pirmą kartą su
tiktais įvairių tautų sve
čiais, jautėsi artimas ir 
nuoširdų ryšys.

Dėkojant konsului Biels
kiui ir poniai už tikrai įdo
mų vakarą, linkiu jiems dar 
daug daug sukakčių minėti. 
Taipgi nenuilstamai dar
buotis Lietuvos reikaluose.

Ad. N.

SOVIETAI NĖRA PAKEITĘ 
BAŽNYTINĘ POLITIKU

(Atkelta iš 1 psl.)
Iš viso, padėtis gali būti api

būdinta šiais paprastais žodžiais: 
dalyvaują susirinkime Rytų ir 
Centro Europos vyskupai yra pa
leisti atostogų iš kalėjimo, ku
riame komunistų valdžia laiko

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

Redakcinę kolegiją sudaro: 
P. Bastys, E. čekienė, A. Lai- 
kūnas, R. Mieželis, V. Raste
nis ir St. Santvaras.

Solistė Zita Kalvaitienė, akompanuojant muz. Br. Budriūnui, Alės 
Rūtos pagerbime Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose lapkri
čio 24 d. padainavo keletą dainų. L. Kančausko nuotrauka

Bažnyčią.
Esančias bolševikų užvaldy

tuose Rytų ir Centro Europos 
kraštuose sąlygas vaizdžiai pa
rodo Lietuvos' pavyzdys. Mirus 
arkivyskupui T. Matulioniui, ku
rį sovietai išlaikė kalėjimuose 
bei koncentracijos stovyklose 24 
metus, Lietuvoje, turinčioje 6 
diecezijas, tėra 3 vyskupai. 2 
yra ištremti iš savo diecezijų, o 
trečias jau nuo seniau yra tiek 
paliegęs, kad negali eiti pareigų. 
Jeigu šitokiomis aplinkybėmis 
sovietų okupacinė valdžia Lietu
voje išleido Kauno diecezijos ad
ministratorių su 3 kunigais, tai 
toks leidimas yra pasityčiojimas 
iš Bažnyčios, o ne palankumo Baž > 
nyčiai žestas.

Galop, sovietų telegramų agen
tūros išvedžiojimai apie Popie
žiaus veiklą tarptautinės taikos 
klausimu turi dar mažiau vertės 
negu Maskvos vyriausybės ne
puolimo pareiškimai. 24 valandas 
po kalbamų išvedžiojimų ir tą 
pačią dieną, kurią Maskvos ste
bėtojai atvyko į Romą, "Kom- 
somolskaja Pravda" paskelbė 
biaurų puolimą prieš katalikų 
Bažnyčią, kuris atrodo priešta
raująs aukščiau išdėstytiems so
vietų vyriausybės žestams, bet 
tikrumoje visiškai atitinka pa
stovią sovietų kovos prieš Baž
nyčią ir Bažnyčios niekinimo po
litiką. "Komsomolskaja Pravda", 
Komunistinio Jaunimo Sąjungos 
organas, taigi vienos svarbiau
sių bolševikiškų organizacijų, 
kuriai pavesta brukti komunistinę 
ideologiją naujoms kartoms ir 
ruošti bolševikųveikėjųelitą,pa
skelbė šitokį šmeižtą: "Šių die
nų Vatikanas primena gyvąjį la
voną. Ir jis negali būti atgai
vintas, kad ir kokius rūbus jis 
užsivilktų, kad ir kokius obal- 
sius jis skelbtų". Čia, šitame 
komsomolo laikrašty, o ne ski
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riamame eksportui Tasso pa
reiškime yra išreikšta tikroji 
-- buvusi, dabartinė ir būsima -- 
komunistų partijos politika Baž
nyčios atžvilgiu. Ir tiktai ši po
litika turi galios, nes komunistų 
partija Sovietų Sąjungoj yra vie
nintelis neaprėžtas suverenas.

Kalbamą politiką galima su
vesti į šiuos pagrindinius dės
nius: komunizmas laiko kata
likų Bažnyčią gyvuoju lavonu, ku
ris turi būti galutinai nužudy
tas; ligi tai įvyks, lavonas priva
lo tarnauti sovietams kuriant ko
munistinę santvarką, kuri, beje, 
tegalima sunaikinus tautinius,ti
kybinius ir bendrai žmoniškus 
jausmus; kitais žodžiais sakant, 
komunizmas reikalauja, kad Baž
nyčia pati savo rankomis iškastų 
sau duobę! Joks kompromisas, 
joks prisitaikymas, jokia koeg
zistencija tarp Bažnyčios ir ko
munizmo nėra pakeitę šitos so
vietų politikos ir nepakeis jos 
ateity. Tai geriausiai paliudija 
Sovietų Sąjungos stačiatikių Baž
nyčios likimas. Padariusi tiek 
kompromisų su sovietų valdžia 
kaip jokia kita Bažnyčia, ji yra 
taip žemai nusmukusi, kad šian
dieną Maskvos patriarcho pa
reiškimų negalima atskirti nuo 
Gromyko pareiškimų.

Patriarcho Aleksiejaus ste
bėtojų buvimas susirinkime tu
rėtų nuolat priminti susirinkimo 
Tėvams šį stačiatikių Bažnyčios 
susmukimą ir įkvėpti jiems min
tį -- Dieve saugok Bažnyčią nuo 
komunizmo! Jeigu tokia bus su
sirinkimo Tėvų reakcija, tai 
Maskvos stebėtojų buvimas jų 
tarpe bus naudingas katalikybei, 
visai krikščionybei ir civilizuo
tajam pasaulii.

Tačiau tiktai šituo atžvilgiu 
jis ir gali būti naudingas.
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LIETUVIU NAMAI Mūsų kultūriniai uždaviniai 
ir jų vykdymas m

Prot. Jono Puzino pranešimas II Kultūros Kongrese Chicagoje

Šalia bažnyčių ir parapijinių centrų, lietuviai Ame
rikoje turi apsčiai prisistatę ir pasaulietiškų namų, kai 
kur klubais, kai kur kitais vardais pavadinę, priklauso
mai nuo vietos sąlygų ir kitų — formalių — aplinkybių.

Mūsų pirmykštė išeivijos karta, nors ir nepasižymėjo 
tokiu dideliu inteligentijos skaičiumi, kaip paskutinioji, 
bet ji už tai gerai suprato visuomeniškos veiklos pagrin
dus. Tie pagrindai reikalingi stogo ir materijalinių iš
teklių.

Vienur geriau, kitur blogiau pavykusius, bet tuos 
„stogus” jie uždėjo. Kai kurie tų namų dar ir šiandien 
puikiai laikosi tiek materialiai, tiek visuomeniškai, su
teikdami galimybes prisiglausti organizacijoms, kultūri
nei veiklai vystytis ir lietuvių tarpusavio bendravimui 
palaikyti.

Jau ne mažą skaičių tų namų spėjo pastatyti ar įsi
gyti ir naujųjų ateivių organizacijos. ALT S-ga turi savo 
pastoges Bostone ir Los Angeles. Bendresnėmis jėgomis 
įsigyta pastogė Detroite. Turi juos Torontas, statosi Ha
miltonas. Džiaugiasi sava ir labai jaukia pastoge Čiur
lionio Ansamblis Clevelande.

Būdinga, kad, palyginti, gana ištaigingus ir brangius 
namus turi tokios lietuvių kolonijos, kurios mažiausia kal
ba apie ”dangiškus migdolus” ir apie kurias kai kada tik 
pripuolamai nugirstame. Tokių namų ne mažai yra Penn- 
sylvanijos ir kitų valstybių lietuviškose kolonijose. ‘

Įdomios tų lietuviškųjų centrų istorijos, jų atsira
dimo sąlygos, plėtimosi ir augimo, o kartais ir smukimo 
priežastys. Bet jų yra ne dešimtys, o. šimtai.

Tų lietuvių namų istorijos, lietuvių organizuotumo 
ir savos pastogės reikalingumo sąrangoje įeina ir Lietu
vių Salės Bendrovė Clevelande, praėjusį šeštadienį at
šventusi savo 50 metų sukaktį.

Šie lietuvių namai nepasižymi nei savo patrauklia 
išore nei ištaigingo klubo privalumais. Bet taip, kaip 
daugelis panašių, bendrovės pagrindais, sudarytų orga
nizacijų, taip ir šie namai gali patarnauti pavyzdžiu dau
geliui panašių bendrovių valdytojams. Pirmučiausia, tai 
gražus ir darnus abiejų kartų ateivių sambūris, kurio 
darnaus bendradarbiavimo dėka šie namai nesitenkina 
prieš 50 metų įsigytu turtu, bet augina ir ugdo sąlygas 
plėtimuisį ir prisitaikymui naujų laikų reikalavimams. 
Šios bendrovės valdybos iniciatyva yra įgytas naujas tur
tas, rodąs iniciatyvos ir sutarimo galią. O kai rodoma 
energija, iniciatyva, lydima gražaus sutarimo, atsiranda 
ir daugiau pritariančių.

Taip, kaip pirmieji mūsų ateiviai sugebėjo tų lietu
viškųjų židinių prasmę suprasti ir ją įgyvendinti, taip 
naujieji ateiviai turėtų suprasti ir sugebėti tuos namus 
tobulinti, plėsti ir statyti ten, kur jie dar reikalingi. O 
tai įmanoma atsiekti ne kalbomis ir ne nerealiomis sva
jonėmis, o sutartinu darbu ir pasišventimu.

Taip, kaip Clevelando lietuvių Salės Bendrovė, taip 
ir eilė kitų lietuviškų centrų, atšventė ar atšvęs 50 metų 
gyvavimo sukaktis. Vienur prakiurs stogas, kitur įsiveis 
rūdys ir pelėsiai. Tik tie, kurie sugebės jungti po savo 
stogu kuo plačiausius lietuvių sluoksnius, sugebės švy
tėti gražiu lietuviškos talkos pavyzdžiu. Linkėtina visiems 
blaivaus ir skaidraus žvilgsnio ateitin. (j. č.)

Bostono jaunimas savo pra
mogoms pasirinko salę Latvių 
namuose Jamaica Plain. Kodėl 
taip toli ir užkampy tą salę pa
sirinko? Manoma, kad priežas
tys yra šios: tėvai ten nesilan
ko, galima užsibuvoti kartais 
ligi 2-3 vai. ryto, na ir po 
kaušiuką paimti. Ten nuvažiuo
ja ir šešiolikamečiai. Jokios vy
resniųjų priežiūros. Nesenai po 
tokios pramogos, važiuodamas na
mo žuvo vienas lietuvis studen
tas. Ar pagalvoja jaunimas, kas 
tuos nuostolius išlygins? Ar pa
galvoja organizacijos, leisdamos 
jaunimui ten rengti pramogas ir

MOKAME MUTUAL FEOERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

kiek žalos daro jos pačios mū
sų jaunimui? Arti lietuvių gy
venviečių yra daug ir lietuvių 
salių. Čia leisdami vaikus į šo
kius, tėvai žino, kur ir kada 
vaikai pramogauja ir kiekvienu 
metu gali pasitikrinti, ką jie 
ten veikia. Gi ten, tarp sveti
mųjų, ten kur jau daugiau spal 
vuotųjų, nežinia kas gali atsi
tikti. Ir ką tada kaltinti? Tai 
priklauso nuo tėvų. Tik tėvai 
gali išvengti įvairių nelaimių, 
jei uždraus organizacijoms reng 
ti pramogas nelietuviškose sa
lėse, nelietuviškoj aplinkoj ir 
toli nuo namų. Reikia^ rimtai 
susirūpinti.

Tėvas 
Boston

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

tį. MOKSLAS. Lituanistiniam 
darbui išeivijoje planuoti, koor
dinuoti ir pagyvinti būtina suak
tyvinti Lituanistikos Instituto 
darbą. Lituanistikos Institutas 
yra raktas daugeliui su lituanis
tiniu darbu susijusių reikalų efek
tyviam sprendimui ir vykdymui. 
Juk čia yra suorganizuoti šie 
skyriai:

L Lietuvių kalbos; 2. Lietuvių 
literatūros; 3.Lietuvių tautoty
ros; 4. Lietuvos proistorės; 5. 
Lietuvos istorijos; 6. Lietuvos 
geografijos.

Buvo pradėtas sudarinėti ir 
JAV lietuvių istorijos skyrius. 
Tikriausiais Lituanistikos Insti
tuto nariais pakviesti ir išrink
ti beveik visi mūsų iškilieji li
tuanistai. Taigi, nėra kompetetin- 
gesnės institucijos visiems mū
sų lituanistiniams klausimams 
nagrinėti ir spręsti. Daugelis 
ir šiame Kultūros Kongrese ke
liamų klausimų turėtų būti pa
vesta Lituanistikos Institutui ap
svarstyti ir paruošti vykdymui. 
Buvo sudaryta ir Iždo Taryba 
lėšoms telkti bei valdyti; jos 
pirmininkas yra inž. A. Rudis, 
vicepirmininkais J. Balčiūnas, 
ir adv. P.P. Gaddy, sekretorium 
J. Kutra ir iždininku D. Kurai
tis. Tokia rimta Iždo Taryba pri
reikus gali suteikti pakankamai 
lėšų Lituanistikos Instituto dar
bams leisti, pirmoje eilėje bent 
metraščiui ar Šiaip kokiam pe
riodiniam leidiniui. Daugumas Li
tuanistikos Instituto narių telkia
si rytiniuose JAV pakraščiuose: 
Washingtone, Philadelphijoje, 
New Yorke, Bostone ir kitur. Tat 
visai būtų natūralu, jei ir Litu
anistikos 'Instituto centras būtų 
ten perkeltas, o Iždo Taryba pa
liktina Chicagoje. Lituanistikos 
Instituto veiklos pagyvinimo rei
kalas yra labai skubus, nes lau
kia visa eilė svarbių darbų. Lie
tuvoje leidžiamoje Lietuvos isto
rijoje žalojami praeities faktai, 
iškraipoma istorinė tikrovė. Rei
kia rūpintis teisingu istorinių 
faktų nušvietimu. Laisvajame pa
saulyje yra daug archyvinės me
džiagos senosios ir naujosios 
Lietuvos praeičiai nušviesti. Ta 
medžiaga turi būti intensyviai 
renkama, mikrofilmuojama, tvar
koma ir leidžiama. Romoje gy
veną lietuviai istorikai yra ge
rokai ištyrę Romos ir Italijos 
archyvus ir surinkę labai daug 
vertingos medžiagos. Paruoštas 
ir tų šaltinių leidinys, bet susi
duriama su išleidimo sunkumais. 
Paieškojus, reikia tikėtis, atsi
rastų ir mecenatų tam šaltinių 
leidiniui. Daugumas mūsų isto
rikų čia yra priversti dirbti ne 
savo srities darbą. Ar gi nebūtų 
įmanoma bent keliems sudaryti 
sąlygas, kad išvyktų patyrinėti 
archyvus, užbaigti savo turimus 
darbus ir paruošti naujų studi
jų. Juk .reikia prisiminti, kad 
išeivijoje yra atsidūrę patys pa
jėgiausi Lietuvos istorikai. Tas 
pat pasakytina ir apie kitų sri
čių lituanistus. Reikia suminėti 
ir daugiau išleistinų lituanisti
nių darbų, pvz. išsami lietuvių 
literatūros istorija, nes Lietuvo
je leidžiama taip pat labai vie
našališka, iškreipta, pageidauti

na Lietuvos meno istorija, plati 
lietuvių kalbos gramatika, jauni
mui pritaikintas enciklopedinio 
pobūdžio leidinys ir kt. Tų lei
dinių reikalą ir jų leidimo eilę 
turėtų aptarti ir nustatyti Litu
anistikos Institutas. O kai litu
anistiniai mokslo darbai bus pa
ruošti, reikia tikėtis, kad Iždo 
Taryba, Kultūros Fondai ar net 
ir atskiri leidėjai suras lėšų 
jiems išleisti.

Nepakanka puoselėti mūsų tau
tinę kultūrą savo tarpe, būtina 
supažindinti su ja ir kitas tautas. 
Dažnai nusiskundžiama, kad sve
timose enciklopedijose, informa
ciniuose leidiniuose, vadovėliuo
se, dažnai pasirodo netikslių, iš
kreiptų žinių apie Lietuvą. Čia 
iš dalies yra ir mūsų pačių kal
tė, kad ligi šiol neturėjome pa
kankamai literatūros svetimo
mis kalbomis apie Lietuvą, jos 
kultūrą ir kitas sritis. Todėl su 
dideliu džiaugsmu priimame ne
paprastai malonią žinią, kad mū
sų visokeriopų lietuviškųjų darbų 
rėmėjas Juozas Bačiūnas ir Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius yra sutarę leisti 5-8 
tomų lituanistinę encik.opediją 
anglų kalba ir vieną tomą litu
anistinės enciklopedijos angliš
kai vidurinį mokslą einančiam 
jaunimui. Tai nepaprastai didelės 
svarbos žygis, vertas didžiausios 
padėkos. Dabar visiems mūsų li
tuanistams teks gerokai padirbė
ti, kad tas leidinys būtų visu 
rimtumu paruoštas, kad jis savo 
objektyvumu su pasitikėjimu būtų 
priimtas svetimtaučių.

Išleistini platūs lietuvių -ang
lų ir anglų-lietuvių kalbos žody
nai.

Sveikintinos ir remtinos Ste
po Zobarsko, Algirdo Lands
bergio ir kitų iniciatyva bei rū
pesčiu leidžiamos lietuviškos kū
rybos knygos anglų kalba.

Lituanus atlieka didžiulės 
reikšmės darbą, todėl jis ir to
liau leistinas ir leidimas rem
tinas.

5. SPAUDA. Kultūros Tary
ba, vertindama didelį lietuviš
kos spaudos vaidmenį, pageidau
tų, kad mūsų spaudoje būtų ug
doma didesnė savitarpio pakan
ta, vengiant grupinio antagoniz
mo ir nekultūringos polemikos. 
Visa tai skaldo ir silpnina mūsų 
jėgas bendram lietuviškajam ir 
kultūros darbui. Ir ginčai, kilę, 
spaudoje dėl paruošiamųjų Kul
tūros Kongreso darbų, yra gero
kai sudrumstę mūsų vieningo 
darbo nuotaikas ir įnešę kartė
lio į mūsų tarpusavio santykius. 
Srovinė spauda neturi atsitverti 
užtvaromis ir užsidaryti savo 
kiaute, bet vienodai džiaugtis mū
sų kultūriniais ar kitokiais lai
mėjimais, neatsižvelgiant kuri 
organizacija ar atskiri asmenys 
naudingą darbą yra atlikę. Kaip 
skaudu, kad minint kurio nors kul
tūros, mokslo ar net visuomenės 
darbininko gyvenimo ar mirties 
sukaktį, dažniausiai teatsiliepia 
jo srovei artima spauda, o kita 
-- ignoruoja. Čia vis dar tebe
jaučiamos senos mūsų politinės 
atrūgos. Jei į spaudos darbą įsi
trauktų daugiau kultūros darbi
ninkų, reikia manyti, laikraščių 
veidas gerokai pasikeistų.

Pageidautinas ir mūsų perio
dinės spaudos lygio kėlimas, nes 
spauda yra labai svarbus veiks
nys mūsų kultūrinei pažangai. 
Laikraščių turime daug, net per 
daug. Kaip matyti iš Lietuvių bi
bliografinės tarnybos leidinio, 
sudaryto kruopštaus Aleksandro 
Ružancovo specialiai II Kultūros 
Kongresui, 1962 m. laisvajame 
pasaulyje leidžiama net 109 laik
raščiai ir žurnalai! Dalis jų ten
kina tik leidėjų ambicijas. Kad 
kam ir nepatiktų, nepabijokime 
nuolat kelti mintį,kad mūsų vie
nos politinės ar ideologinės kryp 
ties laikraščiai jungtųsi. Čia tu
rime labai gražų Darbininko pa
vyzdį: iš kelių mažesnės vertės 
laikraščių, susijungęs išaugo į 
rimtą savaitraštį. Apsijungimu 
būtų sutaupyta lėšų ir sutelkta 
draugėn daugiau rimtesnių pajė
gų. Finansiškai sustiprėję laik
raščiai gal pajėgtų mokėti bent 
šiokį tokį honorarą ir tuo pri
trauktų geresnių bendradarbių, 
kurie prisidėtų ir prie laikraš
čių lygio pakėlimo.

Kadangi laikraščiai paprastai 
skaitytojų nekomplektuojami, to
dėl pageidaujama, kad vertinges
ni laikraščių straipsniai vėliau 
būtų išleidžiami atskirais meti
niais leidiniais.

6. KULTŪRINIŲ VERTYBIŲ IŠ 
LAIKYMAS. Siekiant išlaikyti 
ateičiai mūsų išeivijoje sukurtas 
kultūrines vertybes, reikia sku
biai rinkti ir telkti vienon vieton 
atrinktus svarbesnius kultūrinio 
gyvenimo dokumentus, periodi
kos komplektus, visus išeivijoje 
pasirodžiusius leidinius, mūsų 
rašytojų bei šiaip žymesnių kul
tūros darbininkų ir visuomenės 
veikėjų rankraščius, korespon
denciją ir kt. Čia nebegalima il
giau delsti, nes mirus senesnio
sios kartos veikėjams, labai daž
nai jų kruopščiai rinkta ir saugo
ta medžiaga, archyvai ir bibliote
kos, išnyksta be pėdsako. Tepri
siminkime likimą labai vertingo 
kun. A. Miluko "Žvaigždės" ar
chyvo, kuris lygiai prieš 20 metų 
buvo išvežtas į popieriaus malū
ną. Neliko nei pėdsakų ir daugelio 
kitų mūsų senųjų veikėjų archyvų 
periodinės spaudos ir knygų rin
kinių. Dar visai nesenai panašaus 
likimo susilaukė rašytojo J. Sa
vickio biblioteka. Nemaža P. Kli
mo bibliotekos dalis pateko į len
kų rankas. Tai tik keletas pavyz
džių. Dažnai senosios išeivių or
ganizacijos ar klubai "apsivalo", 
išmesdami savo senuosius proto
kolus, nuotraukas, knygas ir kitą 
jų veiklą liudijančią medžiagą. 
Dar kitų rinkiniai išardomi ir pa
tenka į privačias rankas. Dėl blo
go popieriaus, nemaža svarbių 
leidinių (kad ir Steigiamojo Sei
mo bei kitų seimų stenogramos, 
senieji laikraščiai bei žurnalai) 
nyksta, bevartojan trupa ir byra. 
Juos būtina apsaugoti, padarant 
mikrofilmus. Skubiai rinktina ir 
svarbi išeivijos istorijai muzie
jinė medžiaga. Visatai labai pra
vers beruošiant mūsų išeivijos 
istoriją, kurios leidimą būtinai 
reikia įtraukti į mūsų skubių dar
bų planą. Paskutiniuoju metu 
(1962. IX. 16.) Chicagoje susida
rė Lietuvių Kultūros Muziejaus 
užuomazga su įvairiais skyriais. 
To steigiamo muziejaus vadovy
bė, Pasaulio Lietuvių Archyvas 
ir Lietuvos istorijos draugija tu
rėtų paruošti planus tai medžia
gai rinkti ir saugoti. Steigiant 
tokį muziejų, pirmiausia bus su
sidurta ir su patalpų bei lėšų 
klausimu. Kultūros Taryba laiko 
pirmaeilės svarbos reikalu 
steigti Lietuvių Kultūros Rūmus 
ar Tautos Namus, kuriuoseturė- 
tų būti sutelkta, atrinkta ir sau
goma archyvinė medžiaga, čia tu
rėtų rasti, vietos ir dabar sam
domose patalpose prisiglaudęs 
Pasaulio Lietuvių Archyvas (juk 
metams išleidžiama vien patal
poms apie 1500 dolerių), centri
nė lituanistinė biblioteka, J. Ži
levičiaus vardo muzikologijos ar. 
chyvas, M.K. Čiurlionio galerija 
ir kiti panašūs rinkiniai. Tai bū
tų mūsų tautinės grupės ateičiai 
pasistatytas paminklas, mūsų pa
grindinis kultūros centras. Tai 
mūsų garbės reikalas, jei norime 
palikti konkrečius savo kultūros 
pėdsakus išeivijoje. Tokių Lietu
vių Kultūros Rūmų organizavimui 
yra pats laikas, nes dabar tam
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI (lapkri
čio 29 d.) atpasakodami Kultū
ros kongreso eigą, spaudos sek
cijoje tartus J. Kardelio ir ko- 
referento J. Čiuberkio žodžius 
arba blogai suprato, arba pasku
bomis praleido stambų netikslu
mą, tilpusį viename sakinyje — 
"J. Kardelio siūlymas palaikyti 
srovinę politinę spaudą -- nepri 
imtinas".

J. Kardelis savo paskaitojetuo 
reikalu štai ką sako:

"Aš esu įsitikinęs ir esu 
tikras, kad mūsų iš Lietu
vos atsivežtos srovinės nuo
taikos ir tendencijos išeivi
joje neturi realios pras
mės".

Gi J. Čiuberkis toje vietoje 
papildo:

"P.J. Kardelio siūlymas 
atsisakyti srovinių nuotaikų 
ir tendencijų savaime neiš
vengiamas. Kiek gi mes tų 
srovių turime ir kiek jų yra 
atstovaujamų savąja spauda? 
Manau, kad patys skaityto
jai tuo reikalu yra tarę sa
vo žodį ir partiniai ginčai 
jau yra nuėję į rotatorinės 
spaudos puslapius. Labai re
tai, ir tik grynos ambicijos 
sumetimais dar pasirodo ret
karčiais vienas kitas leidi-

- nys, kad pateisinti srovės 
egzistenciją. Gal čia tiktų 
tik priminti mūsų ideologinių 
srovių spaudos pasiskirsty- 
mą;kuris vargu ar išvengia
mas. Jos svoris mūsų vi
suomenėje, žinoma, priklau
sys nuo to, kiek sąmonin
gai ir kiek kultūringai ta 
spauda stengsis, kad ir skir
tingais metodais, kad ir skir
tingomis priemonėmis, bet 
siekti to paties tikslo -- pri
sidėti prie mūsų visuome
nės kovos už lietuviškos kul
tūros ir lietuviškos dvasios 
išlaikymą".

Taigi -- nei J. Kardelis siūlė 
"palaikyti srovinę spaudą", nei 
J. Čiuberkis protestavo. J. Kar
deliui savo paskaitoje neiškėlus 
jokių kontraversinių klausimų, 
J. Čiuberkiui liko tik jo paskai
tą papildyti.

Spaudos sekcijos darbai, gali
ma sakyti, buvo "kongresas kon
grese". Spaudos žmonės iškel
tųjų klausimų neturėjo progos 
tinkamai savyje išdiskutuoti tat 
ir rezoliucija išėjo vienpusiš
koms bendrybėms formuluoti, ne 
spaudai gairių nustatyti.

reikalui dar galiipa susilaukti 
efektyvios paramos tiek iš senų
jų tiek ir iš naujųjų ateivių. Juo 
tolyn tą reikalą nudelsime, tuo 
bus sunkiau jį įgyvendinti. Ge
riausia tokius Lietuvių Kultūros 
Rūmus steigti Chicagoje ar neto
li jos, didžiausios lietuvių kolo
nijos pasaulyje. Todėl ir inicia
tyva tuo svarbiu reikalu perleis - 
tina Chicagos lietuviams, įvai
rioms jų organizacijoms.

7. FINANSAI. Visiems svar
biems mūsų kultūriniams užda
viniams vykdyti reikalingi pini
gai, nes kad ir sugalvoję daugy
bę planų, be pinigo, nuoširdžios 
mecenatų paramos,, nieko negalė 
Sime padaryti. Turime visą eilę

(Nukelta į 4 psl.)
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MŪSŲ SAVITARPINIAME POLITIKAVIME
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS TALKOJE yr a pas
tangų atlikti kaikuriuos darbus, 
kurie, nuosekliai galvojant, šiuo 
metu galimi ir reikalingi, kaip 
visos mūsų nepriklausomybinės 
veiklos dalis. Bet joje nėra 
pretenzijos vadovauti visai 
nepriklausomybinei veiklai ir vi

MŪSy KULTŪRINIAI...
(Atkelta iš 3 psl.)

Kultūros Fondų JAV, Kanadoje, 
Australijoje, bet jų kasos apy
tuštės. Paskutiniuoju metu įsis
teigė Lietuvių Fondas, siekąs su 
telkti vieną milijoną dolerių. Jei 
pasispaudę tą tikslą pasiektume, 
savaime išsispręstų daugybė rū
pesčių. Tat Lietuvių Fondo užsi
brėžtas tikslas sutelkti milijoną 
dolerių yra mūsų tautinio susi
pratimo egzaminas.

8. BAIGIAMOSIOS PASTABOS. 
Tai tik dalis PLB' Kultūros Ta
rybos iškeltų artimiausioje atei
tyje vykdytinų darbų. Nemaža 
reikšmingų pasiūlymų jau yra 
iškėlęs šio II Kultūros Kongreso 
paskaitininkas dr. Jonas Gri
nius. Sekcijose ir pilnaties po
sėdžiuose, be abejo, iškils dar 
naujų minčių ir pasiūlymų. Gau
sybės mums rūpimų klausimų 
šiame Kultūros Kongrese dėl ri
boto laiko ir gal dėl nepakanka
mo pasiruošimo iš anksto, ne
bus įmanoma išspręsti. Išspręs
kime ar bent pakankamai išju
dinkime pačius svarbiausius, pa
veskime juos svarstyti ir bran
dinti atskiromis institucijomis, 
ypač Lituanistikos Institutui ar 
sudarykime atskiriems dalykams 
specialias komisijas. Ko neiš
spręsime šiame kongrese, turė
sime atidėti sekančiam, kad iš 
anksto, apsiriboję atskirais kel
tinais klausimais, mažesniu jų 
kfekiu, galėtume nuodugniau juos 
apsvarstyti ir pasiekti konkrečių 
rezultatų.

Išklausius šio pranešimo, gal 
nevienam kils klausimas: planuo- 

. ti lengva, bet kaip gi visatai įgy
vendinti? Atsakymas -- nei vieno 
čia iškelto klausimo nėra negali
mo įgyvendinti. Tereikia kelių 
dalykų: tautinio susipratimo, ge
rų norų, ryžto ir vieningo bendro 
darbo.-Tada bus gausios lituanis
tinės mokyklos, neskurs dabar 
veikiančios gimnazijos, netruks 
vadovėlių, vertingų ir gražiai iš
leistų knygų, puikių dailės paro
dų, naujų simfonijų, lietuviškųgai- 
dų, naujų simfonijų, lietuviškų 
operų, pakils mūsų spaudos lygis, 
įkursime Lietuvių Kultūros Na
mus ir turėsime milijoninį Lietu
vių Fondą. Pirmiausia tereikia 
mums patiems apsitvarkyti -- 
sujungti visas mūsų kūrybines 
pajėgas draugėn, talkininkauti 
joms, remti jas, nesibaidyti sun- 
kių ar lengvesnių uždedamų pa
reigų, o ką apsiėmus -- tesėti.

sai joje dalyvaujančiai visuome
nei. Čia yra atlikta ir atlieka
ma reikalingais laikomų darbų 
dalis, bet nėra tų darbų 
garsinimo. .

Yra pripažinimas, kad tokio 
garsinimo -- visos visuomenės 
ar bent tiesiogių rėmėjų informa
vimo apie darbą -- reikia. Bet 
nėra pakankamai talkos net pa - 
čiam darbui dirbti, tad juo labiau 
nėra pakankamai talkos dirbti ir 
kartu garsintis (tikriau, nėra to
kių "dūmų nebijančių akių", ku
rios drįstų atsitraukti nuo darbo 
ir garsintis nebedirbamu dar
bu...).

Yra svarstoma ir ieškom'a bū
dų bei priemonių, kaip faktišką 
darbo talką papildyti jėgomis, kad 
jų atitektų ir viešajai informaci
jai apie darbą, paties darbo bent 
jau nesumažinus (o gal ir padidi
nus?). Yra kilęs
reikalas padalinti darbą taip, kad 
ne tie patys asmenys turėtų ir 
atlikinėti konkrečius uždavinius 
ir reprezentuoti bei garsintis. 
Todėl yra nusistatyta, kad 
turės būti naujas LNT pirmi
ninkas, gal ir visa valdyba -- 
aiškinamasi galimybės ir ren
giamasi daryti atitinkamų spren
dimų LNT Tarybos suvažiavime, 
kuris yra numatytas sušaukti 
ateinančių metų pradžioje.

L.N. Talkoje nėra kėsini- 
mųsi kartoti kitų sambūrių, įstai
gų ar asmenų gerai ar patenki
namai atliekamus veiksmus ir 
varžytis dėl pirmenybės ar lygy
bės ties prezidentūrų,ministeri
jų ar kitų įstaigų durimis. Nėra 
kėsinimosi dirbti ir tokius dar
bus, kurie esamomis lėšomis ar 
jėgomis negali būti patenkinamai 
atlikti. LNT stengiasi daryti visų

kaspirma tai, ką, deja, retas 
ryžtasi ar niekas nesirįžo ar ne
rado reikalo daryti.

Iš viešai žinomų (nors irgi 
nežymiai išgarsintų) darbų LNT 
"ataskaitoj" šįmet yra įrašy
tas Lietuvos laisvės kovoms pa
minklas -- laisvės kovų dainų 
rinkinio išleidimas. Tai padaryta 
šios talkos rėmėjų sumestomis 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do lėšomis.

Kiekvieno paminklo statymas 
yra darbas, bet pats paminklas 
jau nėra darbas. Tad yra 
apsisprendimas ne vien tik žiū
rėti į pastatytą paminklą, bet ir 
statyti pagrindus kitam darbui. 
Čia, nors ir kiek lėtokos, talkos 
yra. Šįmet lėšų į LNF jau suplau
kė daugiau kaip dvigubai, nei bu
vo įdėta į šį paminklą, ir tai jau 
yra geroka atspara naujam užsi
mojimui.

Bet yra ir abejojimų. Pa
vyzdžiui, yra ką tik gauta 
$300 piniginė perlaida L.N. Fon
dui, o su ja ir paklausimas: ar 
tiesa, kad LNT numatoma likvi
duoti?

Pasirodo, tai gandas.'Galbūt, 
jis bus kilęs ir iš pastarojoj 
Vliko sesijoj puoselėtų vadovy
bės koncentravimo svajonių. L. 
N. Talkoje dalyvaujančios grupės 
(jau po šio gando pasklidimo) 
įsakmiai pasisakė, kad jų many
mu nėra priežasties dabar 
LNT likviduoti.

Tiesa, jose nėra ir baimės 
prisidėti prie bandymų rasti bū
dą LNT dirbamam ir ypač no
rimam dirbti darbui perkel
ti kur nors, kur daugiau jėgų 
įsijungtų. (Jau ir prieš trejetą 
ar daugiau metų LNT siūlė bent 
kaikuriems uždaviniams sudary-

Pianistas Antanas Smetona 
ruošiasi koncertui Chicagoje

Pianistas Antanas Smetona, 
studijuodamas New Yorke gar
siojoje Julliard konservatorijo
je labai kruopščiai ruošiasi sa
vo koncertui Chicagoje, kuris 
įvyks gruodžio 8 d. 7 v. 30 min. 
Jaunimo Centro salėje. Bilietų 
platinimas eina labai intensyviai.

Patartina bilietus įsigyti iš 
anksto. Norėdami paremti žur
nalo "Lituanus" vajų ir jaunąjį 
pianistą, kuris amerikiečių ir 
lietuvių tarpe įgyja vis didėjan
tį pripažinimą, į koncerto ruo
šimo komitetą įsijungė visos be 
pažiūrų skirtumo studentų orga
nizacijos Chicagoje. Talentingas 
pianistas Antanas Smetona 1960 
metais savo koncerte Chicagoje 
užsirekomendavo kaip rimtas me 
nininkas ir muzikos kritikų buvo 
labai gerai įvertintas. Chicagos 
visuomenė su dideliu susidomė
jimu laukia jo antrojo koncerto.

Rengėjai .specialiai šiam kon
certui parūpino naują koncertinį 
fortepioną Baldwin, kuriuo Chi-

cagoje skambina didieji, pasau
linio garso pianistai.

Lietuvių būdingu bruožu kon
certo metu yra parodyti gilų 
jautrumą, kartu ir didelį san
tūrumą ir susilaikymą viešai pa
reikšti savo jausmus geram me
nininkui, kurių taip mažai turi
me ir kurie reikalingi mūsų mo
ralinės paramos.

Svetimtaučiai Clevelande, Det
roite, New Yorke mūsų pianisto 
pasirodymą palydėjo griausmin
gom ovacijom. Kodėl mes turi
me būti tokie santūrūs, šalti ir 
abejingi jo atžvilgiu? Jis yra mū
sų tautos sūnus, gal busimasis 
mūsų tautos pasididžiavimas ir 
pažiba. Turime jau dabar palai
kyti savo kylančius talentus. Nuo 
5 iki 22 metų amžiaus kieto ir 
nuoseklaus darbo išdava negali 
praeiti nepastebėta pro mūsų dė
mesį. Sutikime jį koncerto me
tu taip, kaip dar nesutikome nei 
vieno menininko.

ti bendrą "darbo artelę" su Vil
ku, L. Frontu, arba ir dar su 
kuo reiktų). Bet LNT dalyvių 
tarpe yra baimės, kad, LNT 
likvidavus, kas stengtasi dary
ti ar daryta, būtų ne sustiprinta, 
o greičiau sužlugdyta. Nes yra 
pažiūrų skirtumų į tai, kas da
rytina ir kas nedarytina.

Beje, LNT dalyvių sąraše da
bar yra jau tik trys vardai, 
nebe keturi: Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio vadovai apsisprendė to 
sąjūdžio vardą iš LNT atsiimti. 
Tai yra, kaip sakoma, "priim
ta dėmesin", bet tai nėra LNT 
krizė. Tai yra sumažėjimas 
vardų sąraše, bet nėra sumažė’ 
jimo talkininkavime darbu, var
gu ar yra apčiuopiamesnio suma
žėjimo net ir talkininkavime lė
šomis.

Keblumas, dar gal nepasiekęs 
tikros krizės laipsnio, visdėlto 
yra. Tik jis būdingas visai ne
priklausomybinei lietuvių veik
lai, visiems tos veiklos orga
nams, ne specialiai LNT. Tai svy
ravimas, kokių praktinių išvadų 
daryti iš tos jau prieš daugiau 
kaip dešimtmetį pastebėtos ap
linkybės, kad veiklą reikia tai
kyti prie "tolimų distancijų".

Apie "tolimą distanciją" kal
bama seniai ir visur, bet veik
lumas, kiek jo kur dar yra ne 
visiškai pavargusio, daugiausia 
tebėra "trumpų distancijų" veik
lumas. Gal tokiam veiklumui vei
kėjai geriau išsitreniravę. Bet ir 
visuomenėj šis veiklumas popu
liaresnis, lengviau suprantamas, 
palankiau vertinamas, noriau re
miamas. "Trumpų distancijų" 
veiklumas, mat, skambesnis, la
biau regimas, taigi atrodo ir 
"apčiuopiamesnis". Keblumas su
sidaro, kai entuziazmo atoslūgio 
momentais prasiveržia atsikvo- 
šėjimas ir pastebima, kad "trum
pais-greitais bėgimais" ne tik 
mažai, bet ir iš viso nepriartėta 
prie tolimo tikslo. (Pav., gar
sioji audiencija Washingtone).

LNT darbas yra bandytas 
ir bandomas derinti "tolimos dis
tancijos" reikalavimams. Bet 
toks darbas nėra išpopuliarin
tas net pačių LNT darbo rėmėjų 
sluogsniuose. Jų parama remia
si daugiau pasitikėjimu, negu ži
nojimu. Yra susirūpinimo iš
plėsti žinojimą, kad mažiau te
būtų reikalo remtis tik pasitikė
jimu. Bet reikalas pakeisti tą ži
nojimo-pasitikėjimo pusiausvy
rą, jei ir n ė r a krizė, visdėlto 
yra problema. Problema -- iki 
kokio laipsnio ir kokiu būdu tai 
daryti nežalinga, o taip pat prob
lema ir -- kas tą padarys. L.N. 
T alkoje ši problema yra seniai. 
Dabar ji yra tapusi "pirmuoju 
dienotvarkės punktu". Ryšium su 
tuo yra minimi nauji vardai, 
nauji talkininkauti pasirengusių 
pajėgų rezervai, bet nėra kal
bos apie darbo likvidavimą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ
A. Nakas

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(20)
— Duok arbatos pirma, ne bulvių. Prakaitas, va, 

pila.
— Negi karšta.
— Tau nekaršta! Pasitampyk kelias valandas su 

traktorium...
— O kam tampaisi?
— žinai tu! Kaip višta, kudakint.
— Eik, seni, duosiu jau ir arbatos.
Nudulkinu plaštaka jo pečius, patekšenu per nu

garą:
— Pavargai, seneli. Matau, kad pavargai.
— Nešnekėk! Duok valgyt, vėl einu. Kol Pranas 

grįš, turiu pabaigt.
— Nuvirstum kiek klėtelėj. Anksti atsikėlei.
— Pati nuvirsk. Man nėra kada. Atsilsėsiu, kai 

numirsiu.
Erzeliuojamės, kol rūsio laiptais nukrypuojam į 

virtuvę. Pušinis nusiplauna rankas. Dideliais storais, 
šlapiais delnais perbraukia ir veidus, įrudusius nuo 
saulės ir vėjo, raukšlėtus, dulkinus.

Valgom tylėdami. Pušinis išgeria du dideliu puo
du arbatos. Ant ūsų pakimba lašai. Juos lūpomis nu
čiulpia, alkūne perbraukia panosę. Jo melsvos akys 
nusuktos į langą, negarsiai sako;

— Kažin, kad Marę nuvežus pas daktarą ...
— Būtų gerai, — atsidustu. Man darosi baisu, 

kad ir Pušinis jau rimtai kalba apie dukterį. Jis ne iš 
tų, kurie dėl niekų susirūpina.

— Taigi. Pinigų nebereikia gailėt. O tai — nei 
sveika, nei ligonis. Nei kaip žmogui pasakyt.

— žmogui nieko ir nesakyk! O man vis regis, kad 
praeis. Darbe privargsta, dar tas amžius ...

— Matai, Morta, kad jau man nebepatinka ... Dar 
niekam nei nesakiau. Anąkart subariau, tai atsigręžė 
į mane ir kad duos kumščiu į nugarą. Kelis kartus. Net 
ątkrėtė. Dabar tebeskauda, šitaip niekad neišdrįsdavo! 
Tai ir pradėjo man rūpėti.

— Sužiūrėsi! — mėginu atsigauti iš nesmagaus 
jausmo. — Gal buvo susinervinus... Pranas be rei
kalo apibara. O Danguolės vaistai jai nėkiek nepadeda.

— Užtat ir sakau, kad reikia vežt pas daktarą. 
Išlaidos, bet ką padarysi! Kad tik nebūtų “blogiau.

Pušinis atsidūsta giliai, sudejuodamas. Remdama
sis ant savo lazdos, ima keltis.

— žiūrėsim, tėvai, — sakau. — Jeigu negerės, 
reiks pas kokį daktarą. Iki šiol vis Danguolė dar pri
laikė. Galvos skausmus kartais apstabdydavo.

— Be pinigų pagalba — nieko neverta! — griež
tai pasako Pušinis, jau darydamas duris.

Aš tyliu. Pušinis išmano už mane daugiau, nors 
aš liežuviu nepasiduodu. Dabar juntu jam pagarbą ir 
savotišką baimę.

Kas bus, jeigu mūsų Marė tikrai apsirgs? Sukvai
lios? Visoj giminėj nėra buvę bepročio. Pušinis ir aš 
esame gerbiami, drąugų laikomi išmintingais. Kaip 
reiktų pakelti tokią gėdą, tokią Dievo bausmę? Ir kaip 
mūsų mergiotė toliau gyvens?

KAN. A. STEPONAITIS

TĖVYNĖJE IR PASAULY
KĄ TIK IŠĖJUSI KNYGA, KURIOJE AUTORIUS

' PASAKOJA SAVO PRISIMINIMUS NUO 
CARIZMO IKI BOLŠEVIZMO —

Knygoje randame:
Sūduvos lymumioip. OrUmo varžtuose. Revo

liucijos poveikyje, Didžiojo karo vėtroje, Laisvės 
prošvaistėje, Nepriklausomybės dienomis. Katali
kiškoje akcijoje. Ant kalėjimo slenksčio Bolševiz
mo smurte, Antrojo karo sūkuryje, Už aksominės 
uždangos, Tarp Atlanto ir Pacifiko, Prie kryžiaus 
kelio.

Įrišta į kietus viršelius, 319 psl., kaina 4 dol.
Gaunama adresu:

FRANCISCAN FATHERS PRESS
910 WILLOUGHBY AVĖ. BROOKLYN 21, N. Y.

JAKUBS & SON
FU N ERA L HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 11763 KE 1-7770

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
MOKAME UŽ BONU 

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1441 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,

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

Sugnyba širdį. Daugelį metų apleidom bažnyčią. 
Nebuvo laiko Dievui ir pamaldoms.. Ar neatsigręžė da
bar Rūstybės pirštas?..

Skubiai tvarkau indus. Peršluoju virtuvę. Vėl barš
kinu lėkštėmis. Užsivirinu vandens, nebežinau nei kam. 
O mintys sekioja paskui,.lenda ir kandžioja:

— Ar ne Dievo bausmė? Ar ne bausmė? — tary
tum girdžiu medžių ošime, vėjo šiušenime už lango.

Sparčiai dirbu, tvarkausi ir ginuosi nuo tų min
čių. Ar buvau pamiršusi Dievą? Ne. žinau, kad Jis 
yra, bet neturėjau laiko Jį garbinti. Buvau teisinga, 
mylėjau žmones, šelpiau vargšus ir nelaimingus. Pa
juokdavau ir pakeikdavau kunigus, bet duodavau auką 
ir jiems.

— Mes neturim laiko, tai tamsta už mus pasi
melsk, — sakydavau senam klebonui arba katram iš 
tų jaunesnių kunigėlių, atvažiavusių su tremtiniais. 
Pavaišindavau, pagerbdavau.

— štiš, ragana, štiš tu — žiopla! Kur lipi? štiš 
nuo kiaušinių, sumaigysi!

Vaikau vištas po gardą, mojuoju skarele, skery- 
čioju rankomis. Ir pati susigaunu: Pušinien, tu gi vai
kai savo mintis, o ne vištas.

Išgirstu traukinio švilpimą. Tucis pradeda lot. 
Kvailas šuo. Jau jam regis, kad Marė grįš. Myli Tucis 
Marę, šokinėdamas iš džiaugsmo kasdien pasitinka, 
žino gudrus šunelis, kad po traukinio švilpimo Marė 
namie atsiranda. Užtat beveik kiekvieną tū tū džiaugs
mu aploja, uodegą vizgindamas, į vartus žiūrėdamas.

— Kvailiuk, dar ne tas traukinys. Dar keli ten ir 
atgal nušvilps. Pirma gi dar Pranas su savo dadžium 
įdardės, tada Marė ...

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• A. L. Tautinės Sąjun

gos Clevelando skyrius ren
gia gruodžio įvykių minėji
mą šeštadienio vakare, 
gruodžio 15, Karpių namuo
se, 345 E. 222 gatvė. Pra
džia apie 7 vai.

Tautinės Sąjungos nariai 
ir jų artimi vienminčiai pra
šomi dalyvauti to istorinio 
įvykio prisiminimui. Adv. 
Julius Smetona pasakys 
pritaikytą kalbą. Kiti daly
viai turės progos irgi savo 
p r i s įminimus papasakoti, 
pasidalinti įspūdžiais. Po to 
bus vaišės, kurias skaniai 
paruoš skyriaus ponios.

PADĖKA CLEVELANDIEČIAMS

SLA Toronto 236 kuopos dalis 
narių lapkričio mėn. 10 ir 11 d. 
turėjo malonią išvyką susipaži
nimui su Clevelando-Amerikos 
SLA kuopom. Šios išvykos tiks
las: pagyvinti kuopų nuotaikas, 
arčiau pažinti ir pabendrauti su 
Susivienijimo broliais ir sesėms, 
pasimatyti su SLA prezidentu P.

PARENGIMŲ KALENDORIUS Į
GRUODŽIO 9 D. Vysk. Valan

čiaus Lituanistinės mokyklos 
pietūs šv. Jurgio parapijos salė
je.

GRUODŽIO 31 D. LB abiejų 
apylinkių Naujųjų Metų sutiki
mas Lietuvių svetainėje.

SAUSIO 12 D. Balfas rengia 
Dan Kuraičio paskaitą apie Lie
tuvą ir filmų vakarą šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 19 D. D. Stankaitytės 
ir St. Baro koncertas. Rengia 
Ateities Klubas, Slovėnų salėje.

VASARIO 2 D. skautų vakaras 
šv. Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 3 D. LSS jubilieji
nių metų sueiga šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

VASARIO 16 D. LB I Apylin
kės dešimtmečio minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio koncertas-ba
lius šv. Jurgio parap. salėje.

BALANDŽIO 27 D. L.T.M.Čiur
lionio Ansamblio metinis koncer - 
tas naujos parap. salėje.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos 
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių krepšinio ir tinklinio 
varžybos.

Dargiu bei kitais susivienijimo 
veikėjais, pasikalbėti savo orga
nizacijos reikalais, aplankyti žy- 
mesnias vietas Clevelande ir t.t.

Mums visiems buvo parodytas 
Jūsų tikras broliškas nuoširdu
mas. Visus maloniai priėmėte 
ir apnakvydinote, net maloniai 
pavaišinote. Buvome sužavėti Jū
sų mums surengtu koncertu ir 
Jūsų menininkais, kurie išpildė 
programą: N. Braziuliene, Kar- 
sokiene, R. ir M. Jokūbai- 
tytėmis, Z. Peckum, F. Ka
minsku, V. Gatautyte. Gražios 
dainos, vaidyba, muzika, dekla
macijos ir baleto šokiai visiems 
labai patiko.

Net dvi dienas Lietuvių Klu
be skaniais valgiais mus vaiši
no energingoji O. Jokubaitienė, 
talkininkaujant 14 kuopos sesėms. 
Vytautas ir Vladas Braziuliai, 
rūpinosi visais reikalais, kad 
mums nieko netrūktų. Daugeliui 
buvo džiugu susipažinti su se
nais SLA veikėjais Karpiais, 
Miščikais, Petrausku, Joga ir 
Gaška iš Akron. Beto Dirvos re
daktorium Čiuberkiu, Mikuls- 
kiais, skautininku V. Jokūbai
čiu, Bendruomenės Vald. Pirm. 
Eidimtu, buv.,torontiškiu Pa
žemiu ir daugelį kitų to vakaro 
dalyvių.

Buvom supažindinti su laikraš
čio Dirva redakcija ir jo leidi
mu. Aplankėme nepaprastai gra
žų Clevelando lietuvių kultūrinį 
darželį su jo brangiais pamink
lais: Maironio, Basanavičiaus, 
Kudirkos ir kitų. Pamatėm, kaip 
puikiai savo namuose yra įsikū
ręs Čiurlionio taut. meno an
samblis. Visa tai liks ilgam pri
siminimui.

Šis Susivienijimo Kanados ir 
Amerikos kuopų susitikimas, dar 
labiau mus suvienijo. Jums vi
siems SLA nariams ir veikėjams 
Clevelande, o ypatingai 14 ir 136 
kp. pirmininkams bei jų valdy
boms, už parodytą broliškumą, 
visų iš Kanados dalyvių vardu 
reiškiu nuoširdžią padėką.

S. Jokūbaitis, 
Toronto SLA kp. pirm.

• Salamander krautuvė 
yra pirmame bloke nuo 
West Side turgaus. Plačiau 
apie Salamander žiūr. že
miau dedamą skelbimą.

• Baltic Delicatessen 
krautuvė praneša savo kli
entams, kad jau vėl yra 
gautas naujas transportas 
suomiškų bruknių. Iš anks
to užsisakiusieji prašomi 
paskubėti atsiimti savo už
sakymus. Perkantieji dides
niais kiekiais atsineškite 
savo indus, nes dedant uo
gas į mažus popierinius in
dus pirkėjas iš to turės 
nuostolį.

• Lietuvių Prekybos na
mai jau pasiruošė kalėdi
niam sezonui. Ten jūs gali
te gauti plačiausią pasirin-

Lietuvos kariuomenės šventės minėjime Clevelande dalyvavo or
ganizacijos su savo vėliavomis. Nuotraukoje ateitininkai, lituanisti
nės mokyklos mokiniai ir ramovėnai. A. Garlos nuotrauka

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

kimą kalėdinių atviručių su 
lietuvišku tekstu ir daugy
bę kitų prekių, tinkamų do
vanoms, kaip lietuviškų 
plokštelių, rankdarbių, kri
stalo ir gintaro dirbinių, pa
puošalų.

Čia pat galima pasiųsti ir 
siuntinius Lietuvon. Krau
tuvės adresas: "6905 Supe
rior Avė. (Dirvos namai).

DIRVOJE GAUNAMOS
— ir galima užsisakyti paš

tu — šios knygos:
Lithuania — Land of

Heroes.................... $’4.75
Leave Your Tears in

Moscow .................. $3.95
R. Spalis — Ant Ribos $5.00 
Br. Raila — Tamsiausia

prieš Aušrą ........... $5.00
Br. Raila — Iš paskendusio

pasaulio ..................$5.00
J. Gliaudos — Ikaro

Sonata ....................2.00
Visa eilė kitų Draugo, 

Karvelio, Terros, Nidos iš
leistų knygų.

Teiraukitės — knygų rei
kalu suteiksime visas infor
macijas.

AKRONO LIETUVIŲ AUKOS
BALFUI

1962 m. BALF'o rinkliavos pro 
ga Akrono lietuviai aukojo:

$50.00 -- Ch. & J. Grigas, 
po 25.00 -- Dr. VI. Adomavi
čius ir Dr. A. Baltrukėnas, 
$22.50 -- ALT Skyrius,po$20.00 
J. Salasevičius, S. Lukas, P.J. 
Kraus, $15.00 J. P. Vaičaitis, 
po $10.00 -- Dr. P. Balsys, A. 
Berneath, Dr. Savičiūnas, Dr. 
J. Šonta ir Dr. S. Sviderskas. 
$7.00 -- Ignas Janavičius, po 
$5.00 -- F. Joga, A. Rudis, J. 
Grigas, J. Zdanis, N. Trumpic- 
kas, C. Gaška, G. Poluski, F. 
Baldauskas, S. Valentą, V. Slie- 
soraitis, ir LRKSA kuopa, po 
$3.00 — O. Lukoševičienė, Ch. 
Baublys, W. Young ir Kirtiklis, 
po $2.00 -- A. Alekna, J. Tru- 
činskas, L. Vinaitis, P. Pūkas ir 
A. Bernotas, po $1.00 - M. Ro- 
zuk, P. Barauskienė, W. Kubi
lius ir 0.50 Torutis.

Pavykęs kariuomenės 
minėjimas

Lapkričio mėn. 25 d. L. 
V. S. Ramovės skyrius mi
nėjo 44 m. Lietuvos kariuo
menės ir ”Ramovės” 10 m. 
įkūrimo sukaktis. Tai vie
nas iš geriausiai pavykusių 
minėjimų.

Kario redaktorius Rauli- 
naitis skaitė įdomią paskai
tą apie kariuomenės būtinu
mą, norint išlaikyti savo 
valstybę. Toliau kalbėjo sa- 
vanoris-kūrė jas Pleškevi- 
čius, žodžiu sveikino inži- 
nierių-architektų Sąjungos 
vardu inž. Kubilius, Lietu
vių Bendruomenės — Jur
gelevičius ir Amerikos lie
tuvių vetaranų Dariaus pos
to vardu JAV armijos ats. 
pulk. Ketvirtis. Raštu svei
kinimus prisiuntė Lietuvos 
garbės konsulas Shallna ir 
A. L. Tarybos vardu — A. 
Matjoška, pridėdamas savo 
asmenišką auką veteranams 
— invalidams šelpti 10 dol.

Meninę programą išpildė v 
brolis ir sesuo Karosai ir 
Žalgirio tunto skautės vad. 
Nenortienės. Min ėjimas 
baigtas Tautos himnu. Vi
sam minėjimui vadovavo 
”Ramovės” pirm. ats. pulk. 
Stepulionis.

Šiais metais kariuomenės 
minėjime ir pamaldose da
lyvavo vietinio Amerikos 
lietuvių legionierių posto 
nariai su savo vėliava. Lin
kėtina, kad šis karių ben
dradarbiavimas vyktų ne 
tik kariuomenės šventės 
metu, bet visomis kitomis 
progomis.

• Tradicinis subatvakaris 
gruodžio mėn. neįvyks dėl 
Kalėdų švenčių ir įvairių 
kitų parengimų. Pirmasis 
1963 m. subatvakaris ruo

šiamas sausio 19 d. Tauti
nės Sąjungos patalpose.

• N. Metų sutikimas, ruo
šiamas ALT S-gos įvyks 
gruodžio 31 d. Tautinės Są
jungos namuose. Iš anksto 
norintieji dalyvauti regis
truojasi pas A. Vilėniškį ir 
Mickūną. šiais metais nu
matoma speciali programa. 
Pageidaujama, kad visi 
Tautinės Sąjungos nariai su 
šeimomis ir pažįstamais da
lyvautų šiame N. Metų su
tikime.

• Parapijos mokyklos eg
lutė ruošiama gruodžio 9 d., 
3 vai. p. p. Aukštesniosios 
mokyklos salėje, Thomas 
Park. Mokyklos pasirodyme 
— meninėje dalyje daly
vaus: apie 500 mokinių. Vi
si maloniai kviečiami daly
vauti, auka tik 1 dol.

• Kultūros kongrese Chi
cagoje dalyvavo bostoniš- 
kiai E. ir J. Kačinskai, dr. 
J. Gimbutas, dr. J. Girnius, 
J. Kapočius ir A. Mažiulis.

• L. Bendruomenės Bos
tono apylinkė savo dešimt
metį minės gruodžio mėn. 
9 d., 5 vai. p. p. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Kalbės Centro valdy
bos pirmininkas Jasaitis.

• Don Kuraitis, kuris
praėjusią vasarą lankėsi 
Lietuvoj, kultūrinės radijo 
programos "Laisvės Var
pas" kviečiamas atvyksta į 
Bostoną ir gruodžio 8 d., 7 
vai. vakare Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubo didžioje 
salėje papasakos savo įspū
džius iš Lietuvos ir rodys 
Lietuvos vaizdų filmą. 
Gruodžio 7 d., 7 vai. vakare 
(penktadienį) jis lankysis 
Brocktone ir Santaros klu
be padarys tokį pat prane
šimą. (pm)

DIRVA METAMS 
TIK $IO. OO

NEJAUSI BLOGO ORO DĖVĖDAMAS BATUS

Jonas Brazauskas parduoda 
2 šeimų namą — 16105 Tra- 
falgar. Įmokėti $500.00. Pa
skolą galima mokėti savi
ninkui. Namas laisvas apsi
gyvenimui.

Skambinti IV 1-6265.
(138-141)

GRAŽUS 1 ŠEIMAI 
NAMAS

7 kambariai ir 2 vonios
8110 Korman Avė. $11,500. 

Teirautis tel. HE 1-0784. 
Parduoda savininkas.

(137-139)

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vienų iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

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

'ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

ALT Clevelando skyrius už gražų dalyvavimą 1962 m. lojalumo 
parade iš organizatorių gavo premiją -- lentelę, kurią laiko Klio- 
rytė ir Matulionytė. Toliau stovi Židonis ir Leknickas apsupti lie
tuvių budžių. A. Garlos nuotrauka

SALAMANDER

J 12307 GRATIOT AVĖ 
DETROIT 5, Mich.
DR 1-9430

2546 LORAIN AVĖ
CLEVELAND 13, Ohio
Tel. 241-6788

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

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS 
INSURED TO 

’IO ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOAN3

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE (SLA)

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

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

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

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

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

SLA akcidentalė apdrauda reikalinga šiais 
laikais kiekvienam.

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

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

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

Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į 
SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street 
New York 1, N. Y.
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• J. Rajeckas, Lietuvos 

atstovas Washingtone, su 
ponia lapkričio 27 d. daly
vavo Somali jos ambasado
riaus suruoštame priėmime. 
Gruodžio 5 d- dalyvaus 
Thailando ambasador i a u s 
priėmime karaliaus gimta- 
dieno proga, gruodžio 19 d. 
dalyvaus Valstybės sekre
toriaus suruoštuose pietuo
se Valstybės Departamente.

• Baltimorės tautinių šo
kių grupė, Brazausko vado
vaujama, Lietuvos Pasiun
tinybės kvietimu, gruodžio 
26 d., dalyvaus kultūriniame 
vakare Washingtone, Lis- 
ner Auditorium.

• Prof. Vladas Jakubėnas 
yra pakviestas diriguoti 
operai II Trovatore, kurią 
Chicagoje stato The Crown 
Opera Co.

Populiarią Giuseppe Ver
di operą minėta operos ben
drovė stato su eile pagarsė
jusių italų operos1 daininin
kų, kaip Giovanni Lonzollo, 
Manlio Ginnetti, Villette 
Allfree ir kt.

Spektaklis įvyks gruodžio 
5' d., 8 vai. 15 min. Lane 
Tech Auditorijoje, 2501 W. 
Addison gt.

• Dr. Vincas Kanauka, iš 
New Yorko, buvo išskridęs 
į Chicagą dalyvauti. Kultū
ros Kongrese. Ta proga il
giau viešėjo pas dukrą Al
doną ir Viktorą Naudžius.

• Zigmas Raulinaitis, Ka
rio redaktorius, lapkričio 
24 d. buvo pagrindiniu kal
bėtoju Lietuvos kariuome
nės minėjimo iškilmėse 
Bostone.

Okupuotoje Tėvynėje šių metų lapkri

čio mėn. 2 d. po ilgų dvasinių kančių, atskir

ta nuo savo vaikų mirė

TEKLĖ JANKAUSKIENĖ.

Giliame liūdesyje pasilieka

Dr. B. ir M. Jankauskai su sūnum,
Dantų gydytojos S. Ališauskienė ir
J. Vytuvienė su šeimomis.

A. A.

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai ir 
žentui STELAI ir VYTAUTUI ABRAIČIAMS ir 
visiems giminėms

Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjungos Valdyba N. Y.

1962 m. gruodžio 3 d.

SOLISTĖS M. KRIPKAUS- 
KIENĖS PLOKŠTELĖS
Susidaręs komitetas so

listės Monikos Kripkauskie- 
nės rečitaliui organizuoti 
kelia mintį sudaryti galimy
bes išleisti jos dainų plokš
teles. šiam sumanymui pri
taria ir muzikai bei meno 
puoselėtojai.

Solistės koncertas įvyks 
gruodžio 9 d., sekmadienį, 
Jaunimo Centro salėje. 
Šiuo dainos rečitaliu visuo
menės tarpe rodomas dide
lis susidomėjimas. (vk)

• Inž.. Juozas Butkus, J. 
Birutienė, V. . Kidolis, J. 
Bandžiukas ir O. Riaubienė 
išrinkti į Lietuvių Skau
tams Remti Komitėtą New 
Yorke.

Į revizijos, komisiją iš
rinkti : P. Osmolskis, P. Ma- 
tekūnas ir M. Kliorienė. 
Komitetas yra numatęs su
kelti lėšų stovyklavietės 
pirkimui. Tuo tikslu jau nu
tarė ruošti balių balandžio 
21 d., Maspeth Lietuvių 
klubo salėje.

• Bronė Didžiulytė-Paplė- 
nienė, buvusi Lietuvos mo
terų krepšinio rinktinės žai
dėja, buvo vienintelė mote
ris sportininkė, abiejų die
nų fiz. lavinimo sekcijoje, 
Kultūros kongrese.

• Dr. Vladas Ingelevičius, 
dr. Vaclovas Paprockas ir 
dr. Antanas ir Janina Snieš- 
kai, iš New Yorko, lapkri
čio 25 d. dalyvavo lietuvių 
gydytojų Korp! Fraterni- 
tas Lithuanica suvažiavime, 
įvykusiam Baltimorėj dr. 
Henriko ir Elenos Armanų 
rezidencijoj.

II Kultūros Kongresas Chicagoje
Lapkričio 25 dieną, simfoniniu 

koncertu Marijos aukštesniojoje 
mokykloje, Chicagoje, užbaigtas 
penkias dienas trukęs II-sis JAV 
ir Kanados Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Kongresas.

Jau, lapkričio 21 išvakarėse, 
Jaunimo Centre, Chicagoje bu
vo atidarytos Čiurlionio galeri
joje -- dailės, viršutiniame aukš
te -- spaudos ir vestibiulyje -- 
architektūros parodos.

J.. Vaidelio suruoštą spaudos 
parodą, kongreso rengimo komi
sijos pirmininko Povilo Gaučio 
paprašytas, atidarė žurnalistas 
kun. J. Prunskis. Architektūros 
parodą, suruoštą arch. J. Mulo- 
kui vadovaujant, atidarė prof. Ši- 
moliūnas, o dailės -- tos paro
dos organizacinio komiteto pir
mininkas V. Jonynas. Dail. Juo
zas Pautienius -- dailės paro
dos vykdomojo komiteto pirmi
ninkas ir daugiausia tos parodos 
paruošime pasidarbavęs -- pa
žymėjo, kad parodoje dalyvauja 
virš 50 laisvame pasaulyje iš
sibarsčiusių nuo jauniausių ligi 
jau mirusių lietuvių dailininkų, 
kurie ištatė arti 100 darbų. Jau
nimo Centro šeimininkų -- tė
vų jėzuitų vardu, provincijolas 
B. Markaitis, sveikindamas pa
rodas, pasidžiaugė jų stiprumu. 
Ministeris J. Kajeckas linkėjo 
lietuviams dailininkams ir to
liau kurti laisvėje, nors ir trem
tyje.

Pagrindinę dienos paskaitą: 
"Lietuvio kūrėjo įnašas emigra
cijoje", skaitė prof. Vytautas Jo
nynas. Jis išdėstė lietuvių daili
ninkų nuopelnus menui tremtyje 
nuo Freiburgo ligi dabar. Pami
nėjo daugelį tarptautiniai pasižy
mėjusių lietuvių dailininkų bei jų 
kūrinių. Kaip bažnyčių dekorato
riui ir pridera, išgyręs kunigus 
ir monsenjorus: "Man miela, kad 
mūsų tarpe yra lietuviai kunigai, 
kurie būna visur, kur kas lietu
viška" jis ragino visus prisira
šyti prie katalikų parapijų, tada 
visos mus slegiančios problemos 
žymiai palengvėsiančios.

Kitokios nuomonės apie para
pijas buvo kongreso pagrindinis 
kalbėtojas dr. Jonas Grinius. Jis 
pažymėjo: "Deja, žymi dalis tų 
parapijų kultūriškai religinių 
lietuvių uždavinių neatlieka — 
nevienoj vietoj nepajėgia lietu
vių vaikų išmokyti melstis ir 
prieiti pirmosios išpažinties ir 
Komunijos lietuviškai. O tie, ku-

• Dr. Bronius Nemickas, 
ALT S-gos vicepirmininkas, 
lapkričio 24 d. lankėsi Wa- 
terbury, Conn., kur kalbėjo 
Tautinės Sąjungos Water- 
burio skyriaus iniciatyva 
suruoštam Lietuvos kariuo
menės minėjime.

• Gerą knygą skaityti 
dabar pats laikas, kai Ga
bijos leidykla paskelbė me
tinį knygų išpardavimą su 
didžiausiomis nuolaidomis. 
Sąrašų prašykite šiuo adre
su: Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven 21,. N. Y.

• Gen. Vlado Nagiaus-Na- 
gevičiaus monografiją ga
lima užsisakyti pas V. Na- 
gevičienę — 2281 Wood- 
mere Dr., Cleveland 6, Ohio, 
Dr. B. Matulionį, Wallum 
Lake, Rhode Island, Imma- 
culate Press, RFD 2, Put- 
nam, Conn. Knygos kaina 
6 dol.

• Ieškomi: Sinkevičius 
Juozas, s. Adomo, ir Sinke
vičius Vytautas, s. Adomo, 
kilę iš Kauno. Atsiliepti bei 
apie juos žinančius praneš
ti: Reginai Sinkevičiūtei, 
Kaunas, LTSR, Višinskio g. 
42, b. 1. 

rie nebesimeldžia lietuviškai, 
greitai nuskęs konformizmo jū
roj be naudos ir be garso. Ir ei
lė lietuvių parapijų miršta ne dėl 
to, kad senieji lietuviai miršta, 
o naujieji pabėgėliai įsikuria to
li nuo lietuvių parapijų. Jos la
biau miršta dėl to, kad jų va
dovai-klebonai dažnai jau yra 
mirę lietuvių kultūriniam vei
kimui ir kultūrai apskritai. Ar 
to nerodo faktas kad į lietuvių 
paskaitas ir koncertus kunigųat- 
silanko labai mažai?" (Plojimas).

Ilgokoje "Lietuvių Kultūrinio 
Veikimo Gairės" paskaitoje jis 
dar pareiškė: "Pereinant prie 
kultūrinio veikimo formų, pirma 
reikia atsakyti į principinį daž
nai girdimą klausimą: ar nedi
delei lietuvių visuomenei yra 
prasminga kultūrinė veikla to
kioj aplinkoj, kuri kęsinasi vi
sus suniveliuoti ir padaryti mi
nios nuliais? Principinis atsa
kymas į šį klausimą tėra vie
nas ir labai aiškus: prasminga!"

Kultūros kongrese Chicagoj susitikę ALT S-gos Chicagos skyriaus 
pirm. I. Andrašiūnas, Dirvos novelės konkurso mecenatas Simas Ka- 
šelionis ir Dirvos bendradarbis Alb. Valentinas.

V. A. Račkausko nuotrauka

"Jei kultūra serga ir smunka 
tai reiškia, kad ten serga šei
mos, nes jaunam bręstančiam as
meniui šeimos niekas negali at
stoti. Kokia šeima, kokie tėvai, 
tokie ir vaikai". Kalbėdamas apie 
mokyklas sako: "Tačiau gal di
desnių pastangų ir didesnio spau
dimo reikia į tas parapines ir 
aukštesniąsias mokyklas, kurios 
turi prisisegusios neva lietuvių 
vardą, bet kurios vaikų lietuviš
kai nemoko. Jei tokiose mokyk
lose neįmanoma lietuvių tėvų vai
kams gauti lietuvių kalbos regu
liarių pamokų, dėstomų su mei
le, į tokias mokyklas geriau vai
kų neleisti."

Kalbėdamas apie gimnazijos 
steigimą pažymėjo: "Todėl ta lie
tuvių organizacija, arba tas lietu
vių būrys, kuris įsteigtų lietuvių 
gimnaziją Quebeco Montrealyje, 
įgytų nemirštamą nuopelną lietu
vių tautos istorijoje. Bet Montre
alio lietuviai šito neatliks. Jie 
labiau vertina žvejojimą ir me
džiojimą, negu aukštos kultūros 
pastangas. Tokių reiškinių apstu 
ir kitur." Kitur jis sako: "Tik 
liūdna, girdint skundus, kad nei 
ateitininkai sendraugiai, nei 
skautai filisteriai nepakankamai 
paremia jaunesnių idėjos draugų 
bei brolių pastangas, nepakanka
mai parodo inteligencijos ir in
tereso aukštesnei kultūrai..." 
Dar kalbėdamas apie katalikiš
kąsias parapijas nurodo: "Reikia 
reikalauti, kad tų parapijų mo
kyklos nebūtų renegatiškos, kad 
parapijų vadovai būtų gyvi, kad 
nebūtų dirbtinio atsitvėrimo tarp 
kunigų ir pasauliečių, kad pasau
liečiai lietuviai nebūtų laikomi 
savotiškais pastumdėliais, tetu
rinčiais teisę tik klauptis ir at
daryti savo piniginę. Tos para
pijos turi tapti gyvais kultūros 
židiniais kokiais yra Cicero,To
ronto ir kai kurios kitos lietuvių 
parapijos." Toliau ten pat sako: 
"Užuot eikvoję jėgas ir lėšas ne
begyvoms parapijoms išlaikyti, 
lietuviai turėtų steigti bendrus 
namus, kurie bent iš dalies ga

lėtų atlikti tokį kultūrinį vaidme
nį, kokį atlieka Jaunimo Centras 
Chicagoje." Kalbėdamas apie 
skaitybinę literatūrą pažymi: 
"Tiesa, kai kurios vaikų lite
ratūros knygelės iš pavergtos 
Lietuvos pasitaiko be komunisti
nės propagandos. Jomis reikia 
pasinaudoti". Toliau kalbėdamas 
apie gydytojų ir inžinierių sąjun
gas dr. Grinius sako: "Bet kokį 
vaidmenį jos atlieka visai lietu
vių bendruomenei? Tiesa, kadCle 
velando gydytojai kasmet skiria 
1.000 dolerių premiją už žymų 
kultūrinį darbą. Tai gerai ir gra
žu. Bet ar mažiau girdime.apie 
inžinierių ir gydytojų prašmat
nius balius ir privačius pobū
vius? Ar mažiau girdime apie in
žinierių ir gydytojų žmonas, ku
rios išmaišo viso miesto madų 
salionus, kad savo prašmatnio
mis suknelėmis išspaustų pavydo 
ašaras konkurentėms naujojoj 
buržuazinių bajorų klasėj? Ne
manom, kad tos visos ponios te

tiktų būti manekenais, nes žinom 
inžinierių ir gydytojų šeimų pa
vyzdžių. Bet jų reikia daugiau 
ypač prisiminus gydytojų pradė
tą steigti Lietuvių Fondą. Juk 
ligi šiol jis tebėra pradinėj sta
dijoj. Jei ligšioliniu tempu jis 
būtų vykdomas, jis savo tikslą 
tepasiektų tik po 20 ar 25 metų." 
Kalbėdamas apie kritiką nurodė: 
"Kas iš anksto bijo kritikos, tas 
bijo tikrovės ir užsitrenkia duris 
pažangai".

Po dr. Jono Griniaus, paskaitą 
skaitė dr. Jonas Puzinas tema: 
"Mūsų kultūriniai uždaviniai ir jų 
vykdymas". (Žiūr. Dirvos Nr. 
137,138).

Po paskaitų vyko diskusijos. 
Dėl priekaištų parapijoms kun. J. 
Garšva pažymėjo, kad parapi
joms priklausą lietuviai gali rei
kalauti ir parapijų vadovybė tada 
turės jų reikalavimus patenkinti. 
Dėl priekaišto Lietuvių Fondui, to 
fondo valdybos pirmininkas T. 
Blinstrubas ir dr. A. Razma vy- 

A. SMETONOS MONO
GRAFIJĄ UŽSIPRENU

MERAVO
• Per R. Rėklaitį, Chica

goje: K. Dabulevičius gar
bės prenumeratorius ir pre
numeratoriai: V. žirgulavi- 
čius, Kazys Musteikis ir 
Vladas Mieželis.

• Per Antaną Petrauską, 
Detroite: Antanas Petraus
kas, Juozas Černiauskas, 
Jurgis šidagis, Antanas Mi- 
kelkėnas ir Algirdas Besys.

• Per Vincą Tamošiūną, 
Detroite: Alfonsas Pata- 
lauskas, Pranas Stanionis, 
Justas Preibys, Feliksas 
Blauzdys, Memenąs Kazys, 
Jonas Švoba, Povilas Šepe
tys, Regina ir Mindaugas 
Gilvydžiai, Alfonsas Petra
vičius.

• Per Joną Gaižutį: Jo
nas Gaižutis garbės prenu
meratorius, p r e numerato- 
riai: Feliksas Motuzas ir 
Albertas Misiūnas.

• Vincas Kačinskas, ne 
Kučinskas,, kaip buvo pa
skelbta Dirvoje, užsisakė A. 
Smetonos monografiją.

kušiai atsakė, kad dr. Grinius, lyg 
tas ūkininkas tik pasėjęs, jau nori 
vaisių. O Fondo sekretorius Mi- 
cas pranešė, kad jau ligi dabar 
fondo gautos palūkanos paskirtos 
lietuvių kultūriniams reikalams. 
J. Ignatonis dr. Griniaus pasisa
kymą dėl inžinierių ir daktarų 
žmonų vertino kritiškai ir nuro
dė, kad mes negyvename urvinio 
žmogaus gyvenimu. Kas gali tegu 
puošiasi, tuo labiau, kad ne
užmiršta kultūrinių reikalų.

Vakare Jaunimo Centro salėje 
įvyko banketas ir literatūos va
karas. Jurgis Jankus paskaitė iš
trauką iš savo veikalo. Birutė 
Briedienė paskaitė Julijos Šva- 
baitės eilėraščių. Premijuotas 
poetas Leonardas Andriekus dek
lamavo savo kūrinių. Puikią savo 
novelę apie graborių paskaitė 
Aloyzas Baronas. Gražina . Tu- 
lauskaitė-Babrauskienė padekla
mavo keletą eilėraščių. Litera
tūriniai vakaro daliai vadovavo 
Ben. Babrauskas. Vakarienės me 
tu kalbėjo ministeris J. Kajeckas, 
kuris pažymėjo, kad laisvųjų lie
tuvių kūriniai turės užpildyti tą 
spragą, kuri atsiranda mūsųtau- 
tos kultūroje, kai tėvynė yra oku
puota. Tie kūriniai, kaip ir šio 
kongreso darbai, grįšią į Lietu
vą.

Penktadienį, lapkričio 23 dieną 
kongresas pasiskirstė į sekcijas: 
Fizinio lavinimo, kuriai vadova- 
vao B. Keturakis, Literatūros -- 
B. Babrauskas, Architektūros -- 
J. Mulokas. Istorijos -- V. Liu- 
levičius ir Spaudos, kuriai vado
vavo kun. dr, J. Prunskis.

V. A. RAČKAUSKAS

A t A

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI 
mirus, jos dukrai STELAI ABRAITIENEI, sūnui 
JONUI ŽOSTAUTUI ir jų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

Stasė ir Stepas Malėnai

VYTAUTUI ir STELAI ABRAIČIAMS, JO
NUI ŽOSTAUTUI su šeima ir kitiems giminėms, 
mirus jų mylimai mamytei ir uošvienei

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI, 
gilaus liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

ALT S-gos Richmond Hill skyrius
Danguolė Marcinkutė ir inž. Alfredas Zeikus susituokę lapkričio

17 d. Chicagoje. V. Noreikos nuotrauka
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