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Už POROS SAVAIČIŲ KONGRESE PRASIDĖS
AŠTRIOS DISKUSIJOS DĖL MOKESČIŲ SUMA
ŽINIMO, ADMINISTRACIJOS VIS DIDĖJANČIŲ
IŠLAIDŲ IR BENDROS KRAŠTO ŪKINĖS BŪK
LĖS. — LAUKIAMAS JŲ PASĖKOJE MOKES
ČIŲ SUMAŽINIMAS GALĖTŲ PAGYVINTI ŪKI
NĮ PULSĄ, KURIS IR PEREITAIS METAIS, NE
PAISANT KAI KURIŲ LIŪDNŲ PRANAŠAVI
MŲ, IŠSILAIKĖ PAKENČIAMOJ AUKŠTUMOJ.

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------ŠĮ trečiadienį -- sausio 9 d.
— naujai sesijai susirinks JAV
kongresas. Įstatymas reikalauja
kad per penkiolika dienų po to
prezidentas patiektų jam naują
biudžetą, kuris, manoma, sieks
visų laikų rekordinio dydžio, bū
tent, suksis apie 100 bilijonų do
lerių sumą. (Iki šiol pats didžiau
sias JAV biudžetas buvo 1945 m.
-- paskutiniais karo metais, kada
jis siekė 98,3 bilijonus dolerių).
Žinoma, ir šiais 'taikos* metais
beveik pusė visų išlaidų atiteks
karo reikalams. Palyginti gana
daug, būtent netoli šešių bilijo
nų dolerių, bus išleista erdvės
tyrinėjimo reikalams. Tai būtų
beveik dvigubai daugiau negu
šiais metais. Tik mažesnė biu
džeto pusė bus skirta visiems
kitiems federaliniams reika
lams.
Pagal TIME savaitraščio ap
skaičiavimus, pereitais metais
Jungtinės Valstybės už gerybes
ir patarnavimus viso surinko apie
554 bilijonus dolerių. Skaičiuoja
ma, kad šiais metais turėtų bū
ti surinkta kokiais 3 ar keturiais
nuošimčiais daugiau, o tai reiš
kia, kad penktadalis visų tautos
pajamų turės pereiti per fede
ralinės vyriausybės rankas. To
kiu būdu federalinė vyriausybė
praktiškai yra didžiausias įmonininkas ir jos finansinė bei Ūki
nė politika gali padaryti nema
žos įtakos viso krašto ūkio rai
dai. O toji nepatenkina vyriau
sybės, nes bedarbių skaičius vis
dėlto siekia beveik 6% jr nėra,
pasak paprastai gerai informuotą
ūkiniuose klausimuose The National Observer savaitraštį, (ku
rį leidžia Dow Jonės Co. — Wall
Street Journal leidėja), vilties,
kad jis artimiausiu laiku nukris
tų iki vyriausybės norimų 4%
visų galinčių dirbti skaičiaus.
Kad ūkinę spartą padidinti, vy
riausybė nori sumažinti mokes
čius, nors tai ir reikštų biudže
to deficito padidėjimą. O tas de
ficitas šiais biudžetiniais me
tais, kurie baigsis birželio 30d.,
sieks net 10 bilijonų dolerių. Vy
riausybės ekonomistai tikisi, kad
pagyvėjusi ūkinė apyvarta grą
žins iždui tuos bilijonus, nuo ku
rių bus atsisakyta sumažinant
mokesčius. Tuo tarpu eilė dau
giau konservatyviai nusiteikusių
ūkio žinovų ir kongreso narių
norėtų, kad mokesčių sumažini
mą sektų ir federalinių išlaidų

sumažėjimas. Tokios pažiūros
šalininkai yra senato finansų ko
misijos pirmininkas Harry F.
Byrd ir atstovų rūmų *Ways and
Means Committee' pirmininkas
Wilbur Mills, kurių priešingu
mas pasiūlytiems įstatymams
gali jų priėmimą nudelsti ar net
visai sukliudyti.
. Nors prezidentas Kennedy, kal
bėdamas New Yorko ekonominia
me klube, grudžio 14 d., ir ža
dėjo sumažinti valstybės išlai
das, laikydamasis didžiausio tau
pumo, tačiau praktiškai jam būtų
sunku tą pažadą išpildyti, nes da
bartinė Washingtono administra
cija turi tendencijos vis augti ir
plėstis, apimant kontrolę tų gy
venimo sričių, kurios iki šiol
tvarkėsi be federalinės vyriausy
bės įsikišimo. Dėl viso to kongre
sui pradėjus posėdžiauti tenka
laukti itin karštų diskusijų ūki
niais klausimais.
Grįžtant prie bendro krašto
ūkinio stovio, tenka pastebėti,
kad daugelis pranašų, laukusių de
presijos, pasirodė esą neteisūs.
Automobilių, kurie sunaudoja 20%
viso JAV pagaminto plieno, pre
kyba pereitą rudenį buvo ir dabar
yra labai gyva, auto pramoninkai
laukia labai gerų metų. Prartionininkai, kurie laukdami depresi
jos, stengėsi nesudaryti didesnių

žaliavų ir gaminių atsargų, da
bar yra priversti savo žaliavų
atsargas papildyti, kas turės pa
sireikšti plieno gamybos padidė
jimu. Taip pat laukiama kiek di
desnės ir namų statybos negu
1962 metais. Vienu žodžiu, Jmonininkai, ir Time ir National Ob
server liudijimu, laukia kiek ge
resnės apyvartos, nors ir nesi
tiki didesnių pelnų, nes konkuren
cija didėja.
Čia tenka pastebėti, kad dėl
ūkinio gyvenimo atoslūgio skun
džiamasi ne tik Amerikoje, bet
ir Vakarų Europoje ir Japoni
joje. Vokietijoj, Prancūzijoje, Ita
lijoje darbininkų atlgyinimas pe*
reitais metais pakilo 10-15% ir
įgalino juos daugiau pirkti, ta
čiau ir dabar jie vistiek uždirba
tik pusė to, ką JAV darbininkas.
Todėl Europos gaminiai gali bū
ti pigesni. Tas faktorius sudaro
nemažą galvosūkį JAVpramonei.
Europos Bendrosios Rinkos įs
teigimas paskatino atliekamą
Amerikos kapitalą ten ieškoti nau
jų uždarbių. Pereitais metais tuo
tikslu ten nukeliavo net 881 mili
jonas dolerių. Vienas iš argumen
tų už britų prisidėjimą prieBendrosios Rinkos ir yra tas, kad
dabar britų kapitalas, bijodamas
aukštos muitų sienos, kuria ga
lėtų apsitverti Europa, dabar bė
ga į Europą, vietoje to, kad pa
gyvinus ir modernizavus pačių
britų pramonę.

Kompozitoriaus Bronio Budriūno vadovaujamas Los Angeles lietuvių ansamblis prieš šventes išleido
plokštelę "Kalėdų giesmės", apie kurią jau buvo plačiau rašyta Dirvoje, susilaukusią didelio susidomėji
mo. Nuotraukoje ansamblio dalyviai. Kairėje stovi komp, Br. Budriūnas. Pirmoj eilėj sėdi: Virg. Dičiūtė, Zina Kalvaitienė, Birutė Dabšienė, Janina Cekanauskienė, Žibutė Stroputė ir Elena Vilimienė. Stovi:
Pranas Baltakis, Bronius Seliukas, Kęstas Pažemėnas, Antanas Brewin, Antanas Polikaitis ir Rimtau
tas Dabšys.
L. Kančausko nuotrauka

AR KADA SURASIME AUKSINĮ VIDURĮ’?
Juozo Bachuno žodis Australijos lietuviams, pasakytas gruodžio 29 Adelaidėj

Brangūs Australijos lietuviai!
Mano žmona ir aš dar kartą at
vykome { Australiją. Nežinau, ar
kada nors vėliau galėsime pasa
kyti dar ir trečią kartą: laba die
na, mes vėl atvykome jūsų pama
tyti, susitikti ir pasisveikinti...
Mudviejų amžius nebėra toks, kad
bet kada ir bet kur panorėję tuo
jau galėtume pakelti sparnus ir
skristi.
Ir jei dar kartą pas jus išsi
rengėme, j tokią tolimą kelionę,
tai matyt, kad yra priežasčių. Aš
to perdaug ir neslėpsiu. Priežas
tis yra: ne politinė, ne bizniška,
gal ir ne kultūrinė, o pirmiausia
Vienu žodžiu: 1963 metų per tautinė ir jausminė. Mudviem per
spektyvos jei ir nėra labai švie ilgesnį gyvenimą yra buvę progų
sios, tai vis tiek jos dar palieka daug pakeliauti, su reikalais ar ir
vietos atsargiam optimizmui. Jei be didelio reikalo, aplankyti kone
politinė padėtis liks pastovi,mo visas didesnes lietuvių kolonijas
kesčių sumažinimas ir reforma pasaulyje, aplankyti ir mano
turėtų teigiamai atsiliepti į bend brangiąją gimtinę Lietuvą, kai ji
rą krašto Ūkį ir atskirų mokes buvo laisva ir kūrybos džiaugsmu
žydėjo.
čių mokėtojų kišenes.

Bet vis dėlto viena iš man Įdo
miausių ir be galo draugiškai nu
siteikusių lietuviškų kolonijų bu
vo Australijos lietuvių jauna,
veržli, optimistiška, gyva bend
ruomenė. Vienas mūsų laikraš
tininkas Amerikoje, rašydamas
apie mūsų bendrai ruoštas ir iš
leistas "Blezdingėlės prie Torrenso”, net pastebėjo, kad Aus
tralijoj lietuviai dabar esą mano
didžiausioji meilė. Dabar nesiaiškinsiu, ar jis bus teisingai at
spėjęs ar truputį perdėjęs, bet
vieną prisipažinsiu. Kai čia pir
mą kartą viešėjome, tai išvyk
damas atsisveikinau žodžiais:
dėkui už toki, širdingą priėmimą
ir viešnages, už jūsų gerą lietu
višką širdį ir jausmus; nuošir
džiai linkiu jums laimės ir sėk
mės lietuviškame darbe; ką čia

net žmonių lietuviškus santykius.
J Ūs nepasišykštėjot man atsiųsti
ne tik sveikinimų švenčių progo
mis, net ir šiaip ką daugiau vie
nas kitas parašyti laiškuose. Be
je, esu visokių laiškų gavęs iš
Australijos lietuvių. Kartais net
piktų, mane išbarančių ir nesi
varžant iškoliojančių, kad kišuosi
kur man nereikia ir kur aš nieko
neišmanau. Ir net kad aš nesu nie
kas kitas, kaip tik avies kailiu
prisidengęs vilkas kraugerys...

Manęs tai nestebino ir net neįžeidė, nes seniai žinau, kad to
kia yra kiekvieno visuomeninio
darbo prigimtis ir tokie jo prieš
taraujantieji atpildai. Žemėje
dar negimė toks, kuris visiems
vienodai patiktų. Jei ne kiekvie
nas, tai dažnas vis padarome
klaidų, apsirikimųar ne taip,kaip

PASAULIO ISTORIJOS RAIDA EINA TAUTŲ
LAISVĖS GERBIMO KRYPTIMI
• ••

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio Naujųjų mėty žodis
Brangūs tautiečiai
krašte ir užsieny,

Kaip kas metai, aš krei
piuosi į Jus naujųjų metų
išvakarėse, pateik damas
Jums širdingus sveikinimus
Lietuvos diplomatinės tar
nybos vardu, tai yra tų Lie
tuvos diplomatų vardu, ku
rie paskirti paskutinės mū
sų vyriausybės ir naudoda
miesi daugelio svetimų vy
riausybių, nepripažįstančių
Lietuvos aneksijos, palan
kumu, ištikimai tarnauja
lietuvių tautai, dirbdami
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymui.

Kalbėdamas į Jus, tau
tiečiai, aš negaliu reikšti
jokių pažadų tuo svarbiau
siu mums visiems klausimu,
kuris yra visados gyvas
mūsų širdyse — sovietų
okupacijos Lietuvoje paša
linimo klausimu. Niekas dar
negali pasakyti, kada mūsų
tauta galės įvykdyti savo
teisę — atstatyti savo lais
vą, nepriklausomą valstybę
ir pati tvarkyti savo gyve
nimą, bendradarbiaud a m a
su civilizuotuoju pasauliu,
kaip ji tai darė ligi sovietų
okupacijos.
Tačiau remdamasis aiš
kiais duomenimis, kasdie-

niu patyrimu, aš galiu pa
sakyti du dalyku. Viena,
kad niekas, išskyrus sovie
tus, neginčija lietuvių tau
tos teisės sugrįžti į nepri
klausomą gyvenimą. Nėra
Vakaruose atsak o m i n g o
valstybės vyro ar vyriausy
bės, kurie laikytų Lietuvą
neturint teisės užimti pri
klausančią jąi vietą suvere
ninių valstybių, laisvų tau
tų bendruomenėje. Ir antra,
(Nukelta Į 2 psl.)

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO [
• Senatoriui Hubert H.
Humphrey grįžus iš kelio
nės po Centrinės Amerikos
kraštus susidaręs įspūdis,
kad Castro dienos suskaitytos. Jo manymu — Chruš
čiovui atsisakius panaudoti
Kubą karine baze, jam ne
bėra prasmės švaistytis po
1 mil. dolerių į dieną vien
tam, kad išmokti ča-ča-ča.

• Sov. Sąjungos radijo
transliacijų iš užsienių
trukdymo stotys savo dė
mesį turėjo nukreipti į Pe
kino transliacijas, iš Vaka
rų siunčiamas transliacijas
trukdant tik protarpiais.

— Pagal šią liniją aš tikiuos perkirsti gordijaus mazgą...

• Kalifornija, turinti da
bar apie 17,400,000 gyven
tojų, pralenkė iki šiol pir
mavusią New Yorko valsti
ją.
• Laikraščių streikas
New Yorke ir Clevelande
nerodo jokių tendencijų su
sitarimams ir gali užsitęsti
ilgesnį laiką.

Juozas ir Marijona Bachunai šiuo metu viešį pas Australijos
lietuvius.
pamiršiu, ir gal dar pasimatysi
me...
Man tai nebuvo tik paprasto
mandagumo žodžiai. Aš jų laikiau,
si ne tik iš pasižadėjimo parei
gos, bet ir iš širdies. Ir kiek įs
tengdamas mėginau vykdyti.
Mudviejų buvimas vėl jūsų tarpe
gal bus šioks toks mano norų ir
jausmų įrodymas. Noriu jums
pirmiausia dar kartą padėkoti už
anų metų priėmimą ir atvirumą
leidžiant su jumis susipažinti ir
gana šiltai susidraugauti.
Tos pažintys ir draugystės, lai
mei, nenutrūko, mums per tūks
tančius mylių atsiskyrus. Kiek iš
galėdamas vis stengiausi su vienu
kitu asmeniu ar organizacija už
simezgusius ryšius nors laiškais
palaikyti. Pavartydavau ir pa
skaitydavau visą jūsų spaudą. Sek
davau jūsų padangės reikalus ir

būtų užvis geriausia. O ir viską
puikiausiai išmanyti labai ne
lengva. Tuo aš niekad nesugyręsis. Net ir vasarviečių biznyje,
kur aš beveik visą savo subren
dusį amžių (45 metus) praleidau
ir iš kurio pragyvenimą užsipel
nydavau, rodos, tiek metų dirbęs,
tiek patyręs ir mokęsis, --nepa
sakyčiau ir šiandien, kad jau vis
ką išmanau, kad būtų nebegalima
nieko geriau padaryti ir dar dau
giau išmanyti. Visose darbo ir
gyvenimo kūrybos sritysetobulumui nėra nei ribų, nei galo.
KAS AMERIKOJE BUVO DARY
TA "DĖL AUSTRALUOS"
Negalėčiau sakyti, kad per tuos
kelis metus nieko gero nebuvo pa daryta; nedrįsčiau sakyti, kad pa
daryta viskas, kas tik galima.

(Nukelta Į 4 psl.)
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RUSUOS RAUDONASIS IMPERIALIZMAS (3)

SPAUDE, KAD ĮSIRAŠYČIAU | KOMPARTIJA

c

Mane varė kaip medžiotojai
vilką J vieną kampą -- {kompar
tiją.
Rugsėjo pradžiojepasmaneatsilankęs B. Baranauskas, Aukš
čiausio Lietuvos Sovieto pirmi
ninkas, smulkiai išdėstė, kad man
būtų labai pravartu {stoti { kom
partiją.-Jam kartais esą nei šiaip
nei taip kai kam paklausus, ar
vicepirmininkas esąs komunis
tas. Tokiam poste negalima būti
be partijos bilieto.
Aš turėjau seniai naudojamą
paraką. Kompartija yra pats di’dysis, pats nuostabiausias reiš
kinys po saule. Stojant {tok{ svar
bų pasaulin} sąjūdj būtina pasi
ruošti. Aš tam dar vis neturiu
laiko. "Ilgą iešmą bedrožiant šuo
kepsnį nuneš",patarleatsakėBaranauskas.
Po jo pas mane atsilankė rašy
tojas Petras Cvirka, kuris ilgose
kelionėse aplink meną, socialis
tini realizmą ir pora anekdotų
apie Hitlerį, baigė tuo pačiu:
vėliavėlės jau plevėsuoja, reik
žygiuoti pirmyn. Trauktis -- bū
tų- katastrofa.
Rugsėjo gale mane pakvietė jau
minėtas kompartietis, kur{ čia
vadinam Petru. Jis taip pat, nors
gana apdairiai, paskatino stoti {
partiją. Jo argumentas: kiekvie
nas sovietinės Lietuvos pareigū
nas turi būti Maskvos ištirtas ir
aprobuotas. Lietuvos kompartijai
nelengva pasiteisinti, sakysim
kaip Aukščiausio Sovieto vice
pirmininku galima toleruoti nepartiet{. Maskvai tai sunku su
virškinti. Laikinai, nepaprastu
metu, labai mažu skaičium kompartieči.ų galima pateisinti, bet
yra riba.
Gi aš buvau ant paskutinės ri
bos. Petras mane priėmė kabine
te, nors buvo jau vakaras. Man
buvo žinoma, kad kai kurie aukš
tieji Lietuvos ir Rusijos kompartiečiai turi mikrofonus kabine
tuose. Sėdėdami po stalu- koja
{jungdavo mikrofoną. Petras,
kaip ilgai gyvenęs Maskvoje, kal
bėjo rusiškai. Tai buvo paleng
vinimas NKVD vertėjams. Aš, ži
noma, pasistengiau išgirti kom
partiją, bet vis dar aiškinau esąs
nenunokęs šiam žemiško rojaus
vynuogynui.
Petras pasisiūlė mane parvež
ti savo automobiliu.
Aš gyvenau netoli Adomo Mickevičiąus slėnio. Buvo graži rug-

sėjo naktis."Pasiūliau Petrui pa Spalio revoliuciją. Aš neradau jo
sivaikščioti Mickevičiaus slėniu. kio pateisinimo terorui, kur{ už
Jis mėgo poeziją. Buvo plataus iš virė Leninas ir dar sutirštino Sta
silavinimo. Jis prisipažino, kad linas.
Petras sutiko, kad inteligenti
keli metai Lietuvos kalėjime jam
davė laiko ir progų susipažinti jos, liberalinio nusiteikimo aris
su pasauline literatūra. Mėgo jis tokratų išskerdimas Rusijoje yra
ir Mickevičių, ypač jam patiko Lenino - Stalino užsukto teroro
Konrado Valenrodo scena, kur rezultatas. Gaila, bet nebuvę ki
Dievas klausiamas: Kas tu esi, tos išeities. Likusi karinga, bet
Dievas ar caras, jei leidi Rusi tamsi ir gaivališka liaudis tik
jos pavergtosioms tautoms ken brutaliai spaudžiama pasidavė
tėti tokią vergiją. Petras, bū kolchozų Įvedimui, pramonės
damas Pietų Amerikoje buvo su koncentracijai, darbo stovyklų {s
sipažinęs ir su Whitman, ame teigimui visoj Sovietijoje, ypač
rikiečių poetu, kuris gaivališka Sibire.
Petras papasakojo iš savo pa
žemės ir jos vaisių meile {am
žinęs indėnus pakeitusio yankio tyrimo Šiaurinėje ir Pietinėje
Amerikoje. Ten kompartijos kar
pionieriškumą.
Pasivaikščioję, atsisėdom po tais turi taikytis prie labai ne
šimtmetinėm eglėm ant paties reikšmingų lokalinių interesų.
Mickevičiaus ranka akmenyje Bet tai būtų ilga istorija. Šiau
{kaltos datos 1828. Petras ir čia, rinėje Amerikoje po 1929 metų
romantiškos nakties mėnesieno depresijos kompartija susmuku
je, greit nuslydo nuo poezijos. si su gerovės pakilimu. Jam at
Jis pastebėjo, ir Mickevičių bu rodė keista, kaddarbininkijaJAV
vus internacionalistu, nors jis, sunkiai linksta { komunistus. In
gimęs ir augęs istorinėje Lie telektualai taip pat savotiški.
tuvoje ir pono Tado poemą pra Vieni paperkami, kiti lyg kokios
dėjęs nostalgiškai iškilmingu: egzotikos ieškodami, treti -"Lietuva, tėvynė mano, tu esi naivūs idealistai. Studentijos da
man kaip sveikata. Ir tai tik su lis, ypač turtuolių prabangojeišpras, kuris tavęs neteko". Tai paikę vaikai-studentai komparti
buvo rašyta Paryžiuje, gyvenant joje kaip kokaine, alkoholyje ieš
tremtyje, bet Mickevičius buvo ko kažin kokio egzotiškumo, svai
gerai pritapęs ir prie Prancūzi gulio. Juos gal viliojanti parti
jos, taip pat norėjo surišti Lie jos disciplina, gal konspiracija.
tuvą ir Lenkiją į vieną didelę Šiaurinėje Amerikoje vargu ar
valstybę, nes supratęs, kad atė pavyksią {kurti pajėgią komparti
jo laikai jungtis { didesnius vie ją
netus. Gi Rusijos komunizmas,
Kuri laiką tylėjom. Jau švito.
tur{s sujungti ištisus kontinentus. Nuo rytų pusės eglių viršūnės da
Aš drąsiau argumentavau -- rėsi žalesnės, bet rudens žvaigž
mikrofonams likus kompartijos dės dar spindėjo ant eglių viršū
nių. Atrodė, kad pamėtėjus kepu
mašinerijoje.
Anglosaksai, per šimtmečius rę iki eglių viršūnių, grjžtų ji
energingai sugebėjo kolonizuoti žvaigždžių prisisėmus.
— Ar tu abiem rankom šaudai?
ištisus kontinentus, po Antrojo
karo tikriausiai išsisklaidys, dau staiga, patylomis paklausė Pet
geliui kolonijų duos nepriklauso ras. -- Būtinai išmok abiem. Iš
mybę. Rusija priešingai, netik pradžių atrodo neįmanoma, bet
sankcionavo Rusijos carų tautų vėliau -- pasiseks. Nepaprastai
pavergimą, bet dar didesniubru- sustiprina savisaugos jausmą.
tualumu plečia ekspansiją. Pet Atrodo, kad jau esi ne vienas, o
ras sutiko, kad tai pavergimas, dviese. Jeigutu kariuomenėje re
bet tik laikinas. Rusų tautai ten volveriu gerai šaudei dešine, tai
ka vadovauti. Aš ištisai pacita kairę įpratinti vieni juokai. Reik
vau: "Prigimtis rusui {diegė ne suprasti, reik pramatyti pro me
paprastą sugebėjimą tikėti, smal džius ir rūką toli toli priekin...
sų protą ir galvojimo dovaną,bet -- kalbėjo Petras. --Jeigututuri
visa tai subyra { dulkes, kai at gerą, patikimą vyrą, atsiųsk man.
simuša { apsileidimą, tinginystę Krime ruošiame darbininkus
ir svajingą lengvabūdiškumą". Balkanams. Taip pat Pietinei ir
Taip rašė H. Čechovas dar prieš Šiaurinei Amerikai. Ilgųmetųpa
siruošimas, bet reikia. Amerika,
ypač pietinė, neturi vadų. Amati
ninkai, ūpo, sąlygų iššaukti. Lai
kinai gerai, bet ne rimtam, ilgam
uždaviniui. Tu turėsi rekomen
duoti, bet nepartiečiai negali re
komenduoti. Mums reiki suras
ti kelios dešimtys vyrų, moterų.
Karas gali sutrukdyti, reikia pa
skubėti.

SAVINGS DEPOSITS
Effective January 1, 1963
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Pasaulio istorijos raida...
(Atkelta iš 1 psl.)

kad visame civilizuotame
pasaulyje, visur, kur nesie
kia sovietų valdžia, tautų
apsisprendimo teisė yra įgyjusi visuotinį neginčijamą
pripažinimą ir yra vykdo
ma. Vien tik Afrikoje, 2C0
milijonų žmonių turi savo
valstybes. Nuo II-ojo pasau
linio karo galo ta teise pa
sinaudojo 1 bilijonas žmo
nių kolonialinėse teritorijo
se Azijoj ir Afrikoj. Tų
žmonių valstybės dalyvauja
lygiomis teisėmis su visom
kitom Jungtinėse Tautose ir
kitose tarptautinio bendra
darbiavimo organizacijose,
— tose organizacijose, ku
riose Lietuva, būdama ne-

buvo mano pastaba, kad kitų ša
lių, ypač tokių, kaip Lietuvos kom
partija, yra tik telefono "ant ras
galas priimti Kremliaus Įsaky
mams.
Petras tuoj pastebėjo, kad Sta
linas, Berija, Dekanozovas, Dimitrovas ir visa eilė ne rusų rei
kia papildyti naujais. Jeigu po Sta
lino mirties, (juk ir labai sveiki,
stiprūs miršta) paims vairą
didžiarusiai, kas labai gali būti,
eventualiai ateisiąs nacionalinis
imperializmas.
Atsakiau, kad tai panašu j meš
keriotojo pastangas žuvų išgriebimo tinkleliu gelbėti skęstanti
kreiseri.
-- Taip ir ne taip, kalbėjo
Petras. --Juk Rusijos revoliu
ciją {vykdę apie penkiatas tūks
tančio komunistų-partiečių.
Petras pasakojo, kaip kartą
politbiuro posėdyje, svarstant
Beringo jūros pakraščių apsau
gos biudžetą, Zdanovas iškėlęs
Aliaskos išvadavimo klausimą.
Tas pats Ždanovas pažymėjęs,
kad pats Aliaskos pardavimas
Amerikai yra dvejopai šlykštus
biznis. Carinės Rusijos pirkliai
{kalbėjo carui parduoti Aliaską
kaip kokią bajoro galulaukę. Tai
viena. Antra, istorijoj beveik nė
ra tokių pavyzdžių, kur viena valį.
stybė perka iš kitos milžiniškus,
plotus. Ne karu, ne politine kom
binacija, bet už pinigus. Tai labai
,
pakėlę Amerikos prestižą, kaip
turtingos ir kaip taikios. Aliaskos
atsiėmimas padėtų sustiprinti
p7op7^nd7pS

tižas Rusijoje, ypač Ukrainoj,
Pabaltijy ir Kaukaze yra labai
didelis. Mikojanas pakreipęs kal
bą, kviesdamas pirmiau svarsty
ti kas svarbiau. Stalinas tylėjęs,
klausydamas karštų Molotovo,
Ždanovo, Malenkovo išvedžioji
mų kaip, kokiu būdu atsiimti Alias
ką.
Petras, nežymiai apsidairęs,
Atsisikiriant Petras priminė,
išsivedė mane { aikštelę. Baks kad jo rekomendacija, jeigu man
nodamas rodomuojupirštu{mano reikėtų, visada galima. Rašantis
švarko sagą, pasakojo:
{ kompartiją reikėjo trijų kom
-- Ir komunizmas turi pavojų. partijos narių rekomendacijų.
,Tai natūralu. Šitai, žinoma, mo
Grjžęs namo, radau laišką su
kėsi laikyti už dantų, nors enka {rašų: "Gale lauko toli, trys ber
vedistas ar gestapininkas dantis želiai augo". Tai buvo prieškobatų galu rakinėtų. Rusijoje išsi munistinio sąjūdžio šifras — rei
vystė superideologų klasė. Ge kėjo pinigų kokio nors rezisten
riau sakant, super-rusai. Jiems cijos veikėjo šeimai, kuri, vyrui
komunizmas gali pasidaryti prie pabėgus ar patekus {NKVD, netu
danga. Carai turėjo priedangą -- rėjo iš kogyventi. Sutartoj vietoj,
provoslavijos platinimą. Viso pa po kelių dienų turėjau palikti ma
saulio komunistų smegenys sukū no ir pažĮstamųjų surinktas au
rė nuostabią sistemą, išdirbo'' kas.
metodus. Rusas - nacionalistas
Po kelių dienų Petras per pa
mano, kad tai jo padaryta ir ne siuntinį atsiuntė klausimų lapą
kam kitam, kaip jam.
rusų ir lietuvių kalbomis užpildy
Petras vėl nepatingėjo paste ti stojančiam { kompartiją. Tie
bėti, kad kompartijos už Krem lapai dar ir dabar, tur būt, tebe
liaus sienų turi būti tvirtos, jei guli užkasti su kitais popieriais
gu vengiama į jas stoti? Tuščia Mickevičiaus slėnyje.

priklausoma, turėjo savo
garbingą vietą.
Taigi, yra neginčijamas
faktas, kad istorijos raida
eina tiek tautų, tiek atskirų
žmonių laisvės gerbimo bei
vykdymo kryptimi. Tas
laisvės troškimas yra vy
riausias veiksnys, kuris
spręs žmonijos ateitį, jos
susitvarkymą ir tarptautinę
santvarką. Juo labiau svar
bus yra laisvės troškimas
mūsų tautos ir kitų bolše
vizmo pavergtų tautų, nes
jis yra geresnės ateities lair
das.
Neteisybė, kad mažos
valstybės negalinčios egzis
tuoti nepriklausomos, kaip
tai tvirtina sovietai, siekda
mi pateisinti Lietuvos ir ki
tų Pabaltijos Valstybių už
grobimą. Neteisybė, kad —
vis sovietų tvirtinimu —
esantieji tarp Sovietų Są
jungos ir Vokietijos kraštai
negalį išsilaikyti ir turį pri
klausyti arba Vokietijai ar
ba Sovietų Sąjungai. Islan
dija, Liuksemburgas, Mauretanija yra daug mažesnės
už Pabaltijos Valstybes,
Belgija, Šveicarija tokio pat

didumo kaip Pabaltijos Val
stybės, bet niekas Vaka
ruose neneigia jų teisės į
nepriklausomybę ir prieš
jas nesikėsina. Pakanka
vien tik gerbti tarptautinę
teisę ir vykdyti tarptautinį
solidarumą, kad kiekviena
tauta, kad ir kaip maža ji
būtų, galėtų, jei nori, būti
politiniai bei ekonominiai
savarankiškai
šis laiko tarpas — Kalė
dų ir naujųjų metų tarpas
— yra Kristaus gimimo
šventės nuotaikos apšvies
tas. Atgyja žmonėse tikė:
j imas, viltis, nes Kristaus
mokslas uždėjo neišpildomą
žymę žmonių ir tautų gy
venimui, nurodydamas, kas
yra tiesa, kas yra teisingu
mas. Prieš tą mokslą sovie
tai veda Lietuvoje negailes
tingą kovą, kaip lygiai jie
kovoja prieš lietuvių tautos
laisvės troškimą. Tebūnie
mumyse gyvas tikėjimas,
kad sovietai tą kovą pralai
mės ir kad Lietuva prisi
kels nepriklausomam gyve
nimui.
Toks yra naujųjų metų
linkėjimas, kurį kartu su
karštais sveikinimais reiš
kiu tautai krašte ir užsienio
lietuviams.

RUOŠIA KET VIRT JĮJĮ METRAŠTĮ
Gigantiškose grumtynėse už
sau deramą vietą žmonijos istori
joje lietuvių tauta parodė nere
gėtą gajumą. Kai daugelio išdi
džių imperijų balanso lapas jau
užverstas, lietuvis ir šiandien te
besaugo gintaro pakrantę, nes tau
tos misija dar neatlikta. Tos ko
vos dalyviais yra ir svetur iškilę
broliai.
Nėra abejonės, kad mūsų mo
kyklos yra geriausias už tėvynės
ribų laidas bendrai kovai laimėti.
Jų tarpe Chicagos Aukštesnioji
Lituanistikos Mokykla (ČALM)
jau kelinti metai sėkmingai ruo
šia naujas kovotojų gretas iš pri
augančiosios kartos, kovotojų,
kurie būtų pasiryžę rūpintis, kad
Geležinio Vilko mitas virstų re
alybe. Tuo tikslu ČALM jau ketvirti metai sudaro galimybę šiomis jėgomis pasireikšti dar mo
kyklos suole, leisdama mokinių
kūrybos metrašti.
Šiais gi Maironio metais ČALM
ryžtasi dar .vienam naujam žings niui, būtent, apjungti viso pasauHo (už tėv?nės ^lietuvių
jaunimo gretas ruošiamojo ket
virtojo metraščio puslapiuose.
Šią ateitin kreipiamo žvilgsnio
mint} remia ČALM Direktorius,

Tėvų Komitetas ir JAV LB Chi
cagos Apygarda. Visos Š. Ame
rikos, Europos, Australijos ir P.
Amerikos kontinentų lituanisti
nės mokyklos prašomos tuo rei
kalu susirišti su JAB LB Chica
gos Apygardos ČALM metraščio
leidimui remti komisija šiuo ad
resu: V. Šimkus, 6014 So. Sawyer
St., Chicago 29, III., USA. Į š{
kvietimą atsiliepusioms ir anks
čiau išleistų metraščių negavu
sioms mokykloms bus tie leidi
niai pasiųsti susipažinti.
Visų kraštų Lietuvių Bend
ruomenės skyriai, lietuvių laik
raščiai ir radijas prašomi tal
kos šiam užsimojimui.
V. Šimkus, Komisijos Pirm.
J. Masilionis, ČALM Direkto
rius, P. Matulionis, Tėvų K-teto
Pirm.
ATSIŲSTA PAMINĖTI

AIDAI -- mėnesinis kultūros
žurnalas Nr. 10 (155). Kaina me
tams 6.00 dol. Kultūringas savo
išore ir turiniu žurnalas. Tur
tingas literatūrine, moksline, ap
žvalgine ir iliustracine mūsų kū
rybos pasaulio informacija.
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MARŪUETTE PARK CHICAGO

2533 W. 71 St. Tel. GR 6 2345 6
♦

CICERO ILLINOIS

1410 S150A«., Tel TO 3-2108-9
M

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE

PARAMĄ

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ
KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731

Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

• 813 EAST 185TH STREET • 6235 ST. CLAIR AVENUE
• 25000 EUCLID AVENUE • 26000 LAKE SHORE BLVD.

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

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

Chianti Iniport. Wine
Bordeaux French Wine
Zeller Schvvarze Katz
Ambasador Vermouth
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NEPAPRASTAS PANAŠUMAS
Jei buvo jprasta sakyti, kad istorija kartojasi, šian
dien įvykiai kartojasi greičiau, nei suspėjama parašyti
istorijos vienas puslapis.
_
štai, kelionės metu, dėl streiko apytuštėse laikraščių
lentynose, pastebėjau užrašą: ”How the Kremlin took
Cuba”. Tai James Monahan h’ Kenneth O. Gilmore kny
gos santrauka, patalpinta The Readers Digest sausio mėn.
numeryje. Perskaičiau. Manau, kiekvienas perskaitęs su
tiks su vienu iš Kubos pabėgusių redaktorių nuomone,
kad knygoje parašyti faktai rodo, kaip ir kas iš tikrųjų
su Kuba atsitiko. Toliau jis įspėja, kad taip atsitiks bile
kur šioje hemisferoje, jei amerikonai neatmerks akių
komunistinei realybei ir apgavystei įžvelgti.
Bet — skaitant tos knygos santrauką,, kažkaip lyg
ne vietoje atrodo tas Kubos vardas, ispaniškos pavardės.
Susidaro įspūdis, kad "istorija kartojasi”, kad faktai
nebenauji, kad visa ta knyga lyg koks plagijatas. Bet tai
faktai. Neabejotini įvykiai ir realūs tų 'vykių dalyviai.
Mums tik tie faktai ir įvykiai nebenaujiena. Mes juos
esame skaitę. Esame patys juos išgyvenę. Tai besikartoją faktai, kaip komunistinis ryklys praryja valstybę.
Tojė istorijoje skirtumas tik tas, kad ji tuoj patenka
į žurnalų ir knygų rinką. Ir vėl — pavarčius knygos "Lie
tuva Tironų Pančiuose" apipelėjusius puslapius, pagal
voji, kiek darbo, kiek pastangų padėta, kąd ta knyga
pasirodytų. O šiandien, po tiek metų, įdomu ją pavartyti
ir padaryti analogiją. Ir pagalvoti, ar tokios knygos ne
turėjo galimybių pasirodyti amerikonų spaudoje kiek
anksčiau?
JAV Informacijos Agentūros vedėjas Ed Murrow
pareiškė, kad jo įstaigai reikalingos knygos, kurios, iš
verstos j įvairias pasaulio kal'?as, bylotų apie komunis
tinę klastą, apie jų siekius ir tautų pavergimo metodus.
Bet — knyga, tai ne memorandumas. O medžiagos lie
tuviai turim keliems tomams. Tačiau kol kas mes rašome
— sau.
*
Patriotiškai nusiteikę kubieč’ai prieš akis mato tik
vieną išeitį: pasimokinę iš skaudaus patyrimo, jie mato
sunkią įr dar daugiau aukų ir pasišventimo reikalaujan
čią kovą dėl Kubos išlaisvinimo.
'"Mes turėjome skaudžių pamokų”, sako Dr. Jose
Ignacio Rasco, "ir mes dar daug ko turėsime mokintis.
Bet aš manau, kad laisvieji žmonės Vakarų hemisferoje
turi taip pat kartu mokintis su mumis, iš mūsų skaudžios
patirties ir iš mūsų ateities veiksmų”.
Tuose ateities veiksmuose, be jokių svyravimų ir
abejonių, yra išryškėjusi viena linkmė ir vienas frontas
— krašto išlaisvinimas nuo komunistinio pavergėjo.
Matot, kubiečiai dar neturėjo progos paragauti "tre
čiojo fronto’’ meškerės išmesto slieko. Jie dar užsidegę
tikrosios kovos, tikrojo išlaisvinimo fronto idėjomis.
(j.č.)

Iki šiol kalbėjau žodžiais, nu
žyminčiais sunkaus ligonio būk
lę, kad ateina mirtis pačių švie
siausiai nusiteikusių, kurie dar
nemato nieko bloga, nes girdi,
ka.s čia tokio, jei 30% jau dabar
atvažiavusiųjų nulietuvėjo per 10
metų, kuriems niekai, jei kitame
dešimtmetyje prarasime likusių
pusę ir gal dar daugiau. Kalbė
jau rūščiais žodžiais ne apie ki
tus, bet mus pačius, nes mūsų
mokykla ir mūsų šeima esame
mes patys, ir mūsų lietuvišku
mas toks pat, kokie šeimoje ir
artimoje aplinkoje esame. Ma
no supratimu, tegu ir nėsu toks
optimistas, ypač kai nesu opti
mistas deklamacinei lietuvybei,
tačiau nesu ir nepataisomas pe
simistas, nes žinau, kad iš sudu
žusio laivo išsigelbėja tik tas,
kuris paskutinėmis jėgomis pasie.
kia krantą ir, nors pervargęs,
ieško pagalbos dar jūroje kovo
jantiems draugams, bet ne dek
lamuoja, kad aš išsigelbėjau ir
viskas gerai. Todėl ir šitame
juodame praktikos pesimizme
manau, kad reikia perrinkti visas
atsivežtinės lietuviškosios drus
kos kruopeles ir likučiais {sūdyti jau {kirmyti pradedančią drus
ką, kad ir ji atsigautų.
Lietuviškoji mokykla yra ne
tik vaikus turinčių ir juos lei
džiančių reikalas, bet visų lie
tuvių, ar jie turi vaikų ar ne.
Svarbu ir gyvas tikėjimas litu
anistine mokykla, kad ji būtina,
kad ji viena iš svarbesniųjų mū
sų lietuviškojo švietimo institu
cijų, kad be jos išlikimas lietu
viu daug sunkesnis jaunajai mūsų
kartai ir kad ji pagrindinė mūsų
šeimos talkininkė. Ir šia linkme

Mums neturi būti vistiek, lei
džia ar: neleidžia mūsų pažįs
tamas ir draugas savo vaikus l
lituanistinę mokyklą. Mes turi
me rasti būdų kiekvienas įtikin
ti tą savo artimąjį, kad jis daro
labai didelę žalą savo vaikams,
juos išjungdamas iš savosios ap
linkos, juos pastumdamas nulietuvėjimo keliu, nes dviem kal
bom kalbantysis vaikas yra žy
miai naudingesnis ir šiam kraš
tui, ir jam daug plačiau atvertos
durys l gyvenimą, negu kokiam
vienakalbiui. Amerikoje jau nuo
1956 m. ryškėja visai naujas po
sūkis, kad kiekviena jų imigranto
kalba yra naudingas turtas (jie
ir kalbas vertina ne kultūros
matu, bet naudos) ir kad šiam
kraštui reikalinga dvikalbių ir
daugiakalbių žmonių. Antra, jau
ir šiame krašte vis daugiau at
siranda žmonių, kurie drąsiai ke
lia balsą, jog šio krašto krimi
nalinių nusikaltėlių augimas su
tampa su tėvų imigrantų kalbos
neigimo intensyvumu. Paneigtas
tėvo autoritetas ir tėvų ištiki
mybė savai kalbai sulaužo vaiko
asmenybę ir atveria plačiausiai
vartus vaiko nusikaltim: ms, nu
sikaltimo pomėgiui ir pan. Vaiko,
t.y. mūsų vaiko išsiuntimas { li
tuanistinę mokyklą, o kartu jo
išjungimas iš gana intensyvaus
vaikų gatvės gyvenimo, yra gana
reikšminga apsauga jam įsijung
ti l gaujas, I šio krašto jaunamečių nusikaltėlių "genges”. To
dėl šiandieną mums pavyzdys ne
tas, kuris mieste išvengia vaikų
neleidęs l lituanistinę mokyklą,
(taupumo, nuovargio ar kt. sume
timais), bet tie priemiesčio lie
mus. Tikisi po Kalėdų atostogų tuviai, kurie nugali didesnę erd
vėl darbą pradėti mokykloje, ta vę, nes jiems lituanistinėmokykčiau padėtis pasilieka netikra." la svarbi ne tik lituanistine mo
Esant tokiai būklei atrodo, kad kymo reikšme, bet irvaikųbend
bent šiuo momentu neapsimokėtų ruomenės požiūriu ir net gaujos
mėtyti dolerius Indijon j raudo saugumo grėsme.
nųjų kinų nasrus, nes niekas ne
Mūsų visos bendruomenės pa
gali garantuoti ,-kuo baigsis kon reiga visur ir visada sudaryti
fliktas tarp Indijos ir komunisti nuotaikas, kad niekur nėra gėdos
nės Kinijos ir kam atiteks Don kalbėti savo gimtąja kalba: gat
Bosco mokyklos vietovė.
vėje, susirinkime ar su savai
Iš nuotraukos matyti, kad Don siais net ir svetimųjų tarpe ir ant
Bosco mokyklos pastatas yra ra -- geras gimtosios kalbos mo
milžiniškas ir jei pasiliks Indi kėjimas yra ir naudingas, nes
jos pusėje, tai bus reikalingas aukštesniųjų kursų studentas gali
nuolatinės paramos. Tokių Šelpia ją pasirinkti būtino svetimos k.
mų mokyklų jau turime net kele egzamino vietoje.
tą ir vis atsiranda naujų, o kad
Visos visuomenės pareiga drau
Pasaulio
Lietuvių Archyvas ge kovoti su ta pragaištinga nuo
skursta ankštose patalpose išleis • taika, kad mes čia mažumoje ir
damas šimtines nuomai, tai apie nieko nebegalime padaryti, kad
tai mažai kam rūpi.
mažuma visada menkavertė,
Indijos dangoražiais pasirū nors pats gyvenimas liudija ką
pi nsim tuomet, kuomet bus už kita, pvz., mažuma kuria kultū
baigti savieji.
ros vertybes ir tik didžiuma jo
ST. VALIUKAITIS mis paskiau naudojasi, kad iš tau
Chicago tinės mažumos ateina kraštui
daugiau kultūrinių vertybių, negu
iš krašto daugumos (imu nuošimAPIE FILATELIJĄ
tine proporcija). Ir mūsų visų pa
Aš niekuomet nebuvau filate reiga kalbėti jaunimui, kad šiam
listas, skaičiau kad rinkimas kraštui procentaliai mes daugiau
pašto ženklų tai vaikų žaislas, duodame, negu gauname ir tam
bet kai perskaitau Dirvoje An pavyzdžiai: mūsų nedaug procentano Bernoto "Filatelijos kampe tualiai čia dailininkų viso krašto
li" . tai susidariau visai kitokią dailininkų tarpe, bet mūsų daili
nuomonę apie filateliją, nes p. ninkai visosetosevaržybose pra
Bernotas moka ją gražiai suriš siveržia ir duoda visą eilę šiam
ti su istorija ir geografija, o tie kraštui kultūrinių vertybių. Štai
du dalykai yra daugelio mūsų silp dail. V.K.Jonynas išpuošėNarranybė.
ganset bažnyčią ir ji tampa pla
P. LELIS čios apylinkės pavyzdžiu, jo pa
veikslai keliauja per pasauli ame
Toronto

MOKAME

Lietuvių lėšomis pastatyta Indijoj mokykla?!...
DON BOSCO MOKYKLOS INDI
JOJE REIKALU

Pastaruoju laiku .chicagiečiai
lietuviai gauna laiškus kuni
go Svirnelio iš Indijos, kuriuose
dėkojama aukotojams už paramą
Don Bosco mokyklą Indijoje sta
tant ir ją palaikant. Taipogi pra
šoma naujų aukų. Žinant Indijos
krašto gyventojų vargus, tai yra
kilnus pasišventimas kunigo J.
Svirnelio ir, žinoma, rėmėjų.

Tačiau pasižvalgykime,kas čia
dedasi tikrovėje. Štai Drauge Nr.
303 aštuntame puslapyje, {dėta
to paties kun. Svirnelio nuotrau
ka su sekančiu aprašymu:
"Kun. Jonas Svirnelis, sale
zietis misionierius Indijoje. Pa
sitraukus kinų komunistams, vėl
galėjo gr{žti { savo misiją -Don Bosco School, Dibrugarh,
Assam, Indija. Mokykla toje mi
sijoje dar tebėra užimta Indijos
karių, vaikai išsiskirstę po na-

turime veikti visi, turime ar ne
turime vaikų, nes ji kartu mūsų
visų lietuviškojo siekimo ryški
apraiška.

metinį dividendą uz
visas taupymo sąs
kaitas.

rikiečių reprezentacinėse paro
dose, mūsų Viesulas ne tik dėsto
meną amerikiečių mokyklose, bet
jis laimėjo pagrindines jų premi
jas ir šiandien jo darbai sutinka
mi Šio krašto galerijose atrinktinių tarpe.
Dailininkai Košubos, A. Valeška, T. Valius, Bakys, Kasiulis ir
kt. jau prašoko savo krašto ribas
ir visur liudija save lietuviais,
taigi jie išėję j platųjį pasauli ne
nusilenkimu, bet kūrybiniu pajė
gumu, išėję lieuviais, ne kokiais
.nežinomais ir bevardžiais be tau
tybės asmenimis. Pridėkime ir
M. K. Čiurlionį, kur}prakalbino
me dabar skelbti lietuviškąjį ge
nijų visam pasauliui, prakalbino
me pasakyti, kad abstraktinio
meno pradininkas ne Kandinskij,
bet jis; tą paskutiniu metu skai
čiau net portugalų meno žurnale.
Neužmirškime taip pat, kad A.
Kaskas, Alg. Brazys, P. StoŠkiūtė ir kt. dainavo Metropoli
tan operoje, kad jaunosios mūsų
jėgos vėl žygiuoja laimėdamos
varžybose (P. Bičkienė, D. Stankaitytė, St. Baras) ir t.t. Pri
minkime jiems, kad amerikiečių
įstaigos buvo pasiūliusios dr.
MargerĮ Je$ait{ drauge su kitais
Nobelio premijai, kad mūsų fizi
kų, chemikų ir kt. darbai pasi
rodo šio ir kitų kraštų mokslo
žurnaluose, visai nenutrintais
lietuviškais vardais ir pavardė
mis, kad ne tik prof. A. Salys
Pennsylvanijos univ. dėsto lie
tuvių k., bet visa eilė kitų dirba
universitetuose ir iš jų parašytų
vadovėlių mokosi patys amerikeičiai (J. Pikūnas, M. Gimbu
tienė, St. Kolupaila...) ir t.t. Ko
dėl mes tų prasiveržimų, tų švie
sių visokį tautinės menkavertystės kompleksą naikinančių pvz.
nepasakojame savo ir kitų vai
kams, kodėl mūsų spauda jų ne
surenka ir nepaskelbia? Tai vis
būtų akmenys, akmenys tai bai
siai savęs nevertinimo srovei
užtvekti, tai akmenys griauna
mai lietuvybei sulaikyti, lietuviš
kumo tirpstančiai druskai atgai
vinti. Apie tuos akmenis turi šauk
te šaukti visa mūsų spauda, ne
žiūrint kokiai srovei tie žmonės
priklauso, juos turime priminti
visuomenei, o ne nutylėti ar su
niekinti, apie juos turime kalbė
ti, bet ne skelbti kur kokia ponia
suknelę pirko.

Daugelis mūsų inžinierių dir
ba prie didžiįjų Šio krašto pro
jektų, bet ar mes pasakėme vai
kams, kad čia ir mūsų tėvo, mū
sų pažįstamo {dėta daug išmin
ties ir kad proporcingai l šias
statybas mes daugiau įdėjome
savo išminties ir proto nei ki
tos tautos. Kodėl nenuvežame sa
vo vaikų prie lietuvio projektuo
tų, lietuvio išpuoštų svetimie
siems bažnyčių? Vienas gyvas
toks pavyzdys, tinkamai tėvų pa
aiškintas, gali nulemti apsispren
dimo metu jo išlikimą lietuviu.
Bet mes, skubėdami { pajūrj
saule pasideginti, neturime lai
ko sustoti prie lietuvio kūrinių
nei patys vieni, nei su vaikais
pasidžiaugti, nes mums rūpi sku
bėti j nulietuvėjimo verpetą.
Labai didelė lietuviškojo švie.
timo žūtis, kartu atidaranti vi
sas užtvaras nulietuvėjimui, yra
kur nors už namų dirbanti vaikų
motina, būtent, motina savo
vaiką besutinkanti tik kartais
prie stalo per pietus ir sekma

MUTUAL FEDERAL RENDROVĖS
REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 190,5 metu pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Saparvited by the United Statė* Government

2202 W. CERMAK ROAD •
Photte: Vlrginia 7-7747

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kaianautltas, Pre*.

dieniais. Ar mes jau ešame vis
dar nelsikflrę, kad nesugebame
atpalaiduoti nuo įstaigos ar fab
riko darbo savo vaikų motinos?
Kas mums svarbiau, kad motina
uždirbtų kelis dolerius gal jau
tikrai antraeiliams reikalams,
ar geri vaikai, vaikai nekriminalistai ir vaikai lietuviai? Ar
toks vaikų, mažų vaikų paliki
mas prie televizijos Ir motinos
išėjimas l darbą yra pateisina
mas šeimoms, kurių tėvas jau
vidutiniškai uždirba? Jis nepa
teisinamas jokiu būdu, nes vai
kui iki 14 m. motinos nuolatinis
buvimas namuose yra daugiau rei
kalingas negu mes tikime. To
dėl mūsų visuomenė turi suda
rinėti nuomonę, kad motina ne
fabrikui, bet namams. Motina šei
mai ir lietuvybei, motina vaiko
lietuviškam žodynui sudaryti ir
nuo gatvės {takos sulaikyti. Ką
gali namuose likusi motina, man
rodos, gyvas pavyzdys, tai gyd.
V. Damijonaičio žmona, kuri ato
kiai gyvenanti nuo visų lietuviš
kųjų židinių {stengė savo vaikus
gana gerai lietuviškai kalbančius
išlaikyti: jos Eglė, šiandien pir
maujanti kolegijoje, kurios lie
tuvių kalba dar ne vienas džiau
gėmės, lietuviškai išmokyta na
muose motinos, motinos, kuri ne
išdavė dar prie ratelio lietuviš
kai skaityti išmokintos savo mo
tinos ir senutės. Tai atsakymas
toms, kurios gana lengvai nulei
do savo pareigas Chicagoje, ku
rios pinigu aprūpintos nemažiau
už šią gydytojo žmoną, nes jų
vyrai taip pat gydytojai, bet jų
vaikai lietuviškai sakinio nebesurezga. Šis pilnai dvikalbės
stud. Eglės pavyzdys ir yra at
sakymas visiems, kurie manytų,
kad motina vaikams nereikalinga
namuose ir motinoms, kurios ma
no, jos reikalingesnės {staigai
ar fabrikui, bet ne vaikams. Pra
tęsiant, { šeimas, jei tik galima,
reikia sugrąžinti ir savo šeimos
senukes ir senukus, nes jie bus
geriausi vaikų žodyno turtintojai, tačiau šiuos senuosius žmo
nes mes jau išvijome, juos veja
me nuo savo vaikų ar išvežame
net { senelių prieglaudas. Vadi
namieji "senelių kaprizai" per
menki prieš jų naudą mūsų šei
mų lietuviškumui. Ir senosios
ateivijos tie geriau tebekalba lie
tuviškai, kurių šeimose buvo
"kaprizinga senė".
Iš pagalbinių lietuviškajam
švietimui priemonių tenka minė
ti dar tris, kurių svarbiausia lie
tuviškoji vasaros stovykla, nors
šiandien jau neviena jų likusi ge
resnės anglų k. pramokimo vie
ta. Mūsų tėvų pareiga būtų iš
vežti visus vaikus { tas stovyk
las ir visai vasarai, nes vasa
ros metu juos čia auklėja gat
vė, bet ne tėvai. Stovyklų va
dovybes turime griežtai parei
kalauti, kad kiekvieną vaiką iš
reikalautų kalbėti lietuviškai. Čia
negali būti taikoma jokių išim
čių ar tai skautų, ar tai ateiti
ninkų, ar tai Putnamo seserų, ar
pranciškonų, ar kitokia stovyk
la.
Stovykloj vaikai turi būti
tik iš lietuvių šeimos ir tik lie
tuviškai kalbantieji, bet nejmaišyta kaip Putname lietuviškai
nemokanti prancūziukė, ar kaip
pas pranciškonus vienas ispaniukas ir pan. Kai atsiranda vienas
lietuviškai nemokantysis, tai ir
visos stovyklos vaikai su juo kal
ba bendra jiems žinoma kalba,
šiuo atveju anglų. Taip ir gerų
norų stovykla pavirsta nulietu
vinimo židiniu. Lygiai, taip pat
negali būti vietos stovykloje ir
tų lietuvių vaikams, kurie jau
nebekalba lietuviškai, o jeigu
juos priimame kartu, tai jie tu
ri būti priversti tuojau išmokti
lietuvių kalbą, prie jo priskirti
vyresnieji, kurie j{ išmokytų ir
niekam neleistų jo kalbinti kitaip,
kaip tik lietuviškai. Čia reikia
kieto tėvų žodžio, bet ne tų moti
nų, kurios, nors ir iš veiksnių
šeimos, bet atvažiavusios kalbina
savo vaikus angliškai ir rašo
laiškus angliškai, nors { univer
sitetą pedagoginėms studijoms
atėjo dar nepriklausomybės me
tais ir iki šiol padoriai angliš
kai neišmoko; mūsų vienuolynų
vedamos mokyklos ir bendrabu
čiai, jei šiebfltųperdėmlietuviš
ki, nereikėtų man jų ir liesti;
juos būčiau jungęs drauge su šei
ma ir lituanistine mokykla. Vie
nas tik Putnamo sesęrų bendra
butis savo lietuviškumo ugdymą
atliekame! jų naudos jau tenka
klausti apie Kennebuncką ir Marianapolj, kur šalia grynai lie
tuviškai kalbančių yra ir kitakal
bių. Ir jiems tenka talkinti anks
čiau minėtų stovyklų reikalavi-

(Nukelca { 5 psL)
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nors realaus nutarti. Žinote, kaip keliame, o kiti kritikuojame, pik
yra: jeigu jūs suvažiavime iš tai nupeikiame ir reikalaujame
kelsite kok} pasiūlymą, kuris iš reformų. Tai natūralu judan
esmės gal būtų neblogas, bet dar čiame gyvenime. Vieni ir kiti,
vadovavimas. O tai jau yra mūsų trūksta apsisprendimo ir geros be abejo, turime daugiau ar ma
didžioji politika, tos politikos valios ji vykdyti, tai panaudojami žiau tiesos, tik gal reikėtų apga.
gairės, kas man, kaip paprastam
du būdai -- arba tą klausimą lestauti, kad mes laikui bėgant
ūkininkui, sukelia klek baimės.
perduoti toliau spręsti komisijai, vis sunkiau pajėgiame surasti,
Nes jei daugiau kaip per penkto - arba nukelti { pabaigą, kada jau kur būtų tas pats geriausias "auk
liką metų tų klausimų vis neiš pritrūksta laiko plačiau apsvars sinio vidurio" kelias. Jei lietuvių
sprendė nei mūsų partijos, nei tyti, ir tada nieko kito nelieka, išeivija nori prieš istoriją užsi
politikos profesionalai, jei Ame kaip "atidėti tolimesnei ateičiai". tarnauti, kad ją vadintų subren
rikoje tarp Bendruomenės ir po
Taip maždaug atsitiko ir su dusia bendruomene, tą auksini
litinių partijų, esančių ALT, bu mano referatu Pasaulio Lietuvių vidurį rasti būtina jau dabar.
vo tiek ginčių, bėdų ir nelaimių Bendruomenės Seime. Jis buvo
Politiškai subrendusi ir demo
ryšium su delegacijos sudarymu atidėtas l pabaigą ir paliktas kratiškai išnokusi visuomenė lai
vykti l Washingtoną pasveikinti svarstyti "tolimesnei ateičiai". koma tokia, kuri supranta, kad
Amerkos prezidentą,--tai, bran - Ir jeigu taip, tai gal daug nenu auksinio vidurio kelias tarp in
gūs tautiečiai, jūs man dovanosi sikalsiu, jeigu keletą tų pačių teresų priešingumų ar ideologi
te, kad aš tuo klausimu čia kal minčių pakartosiu, nes esu įsi nių kraštutinybių yra tik protingo
bėdamas tikrai turiu teisę būti tikinęs, kad jos nepaseno ir ka kompromiso ir sveiko susipra
neramus, o taip pat turiu teisę žin ar kas iš šio suvažiavimo timo kelias. Jei to nesiektume ir
pripažinti, kad negalima iš manęs dalyvių tada yra buvęs New nepasiektume, tai liktumetartum
reikalauti duoti koki stebuklin Yorke.
puslaukiniai fanatikai, kurie te
gą receptą visoms ligoms iš kar
Laisvųjų lietuvių bendruo pripažįsta tik savo kelią, savo li
to su penkiais lašais išgydyti.
menės pasaulyje turi daug užda niją <r programą. Reiškia, būtu
Tauta reikalauja ne partijų, bet vinių. Visi sutinkame, kad vieni me susiskaldę, pikčiausiai tarpu
žmonių, dirbančių darbą, kuris iš svarbiausių yra du: pirmas, iš savyje kovojantieji ir tokiu būdu
per tautą teikiamas žmonijai, laikyti ir ugdyti lietuvybę, ir ant dar labiau mažinantieji savo ne
sakydavo velionis Antanas Va ras, talkininkauti lietuvių tautos, gausias pajėgas.
nagaitis.
išlaisvinimo bylai.
Ir aš neturiu kokios naujos,
Per tą maždaug puantro de BE TAUTINES KULTŪROS dar niekam { galvą neatėjusios ir šimtmečio laikotarpi nuo praėju NEBELIKTŲ LIETUVIŲ...
niekur nepasakytos idėjos. Prie sio karo mes buvome dalyviai
Remdamasis savo suvirš pus
šingai! Tos idėjos jau ne kartą, ar bent liudininkai {vairių pas šimčio metų lietuviškos veiklos
pvz., Amerikos lietuvių spaudoje tangų išlaikyti lietuvybei užsie patyrimu Amerikoje, kur man, iš
būna pasakojamos. Ne planų nyje ir vesti Lietuvos išlaisvini skyrus kūdikystę, teko praleisti
mums trūksta, mano mieli, bet mo akcijai. Tą darė užsienyje li visą savo gyvenimą ir matyti,
sugebėjimo tat vieningai {vykdy kusi Lietuvos diplomatinė tarny kaip čia lietuviška bendruomenė
ti, atiduodant savo geriausią va ba, politinių pabėgėlių komitetai, būrėsi, augo, vėliau skirstėsi ir
lią ir pasiryžimą. Keletą tos ypač Vlikas, o taipgi kai kurios merdėjo: kada ji, jei susivie
rūšies idėjų turėjau progos pla- veiklesnės rezistencinės organi nijusi, buvo stipri, o susiskaldžiu
čiau išdėstyti dar prieš ketve- zacijos, vėliau Lietuvos Nepri si nyko ir praradinėjo savo jau
rius metus, kai dalyvavau atsto klausomybės Talka, kitokios in nąją kartą, --aš priėjau kai kurių
vu Pasaulio Lietuvių Bendruo stitucijos, o Amerikoje plačiai išvadų gal anksčiau, negu jūs Įsi
menės pirmajame Seime, įvyku veikė bendrinė Amerikos Lietu tikinsite Australijoje.
siame New Yorke 1958 metų rug vių Taryba, kuri mėgino atlikti
Lietuvybei išlaikyti ir sėkmin
piūčio pabaigoje. Ten teko skai ne tik savo pačios uždavinius, gai patarnauti Lietuvos laisvės
tyti referatą apie mūsų kultūrinių bet surinktomis aukomis finan bylai tėra vienas kelias, ar bent
ir politinių veiksnių bendradar savo ir kitas lietuviškas institu pats svarbiausias kelias -- tai
biavimą ir jų gaunamų lėšų pa cijas, ypač Vliką, kuris be lietu suderinti ir sujungti mūsų poli
naudojimą.
vių amerikiečių paramos šian tinę ir kultūrinę akciją. Ne tik
Su džiaugsmu prisimenu, kad dien iš viso mažai ką begalėtų Jungtinėse Amerikos Valstybėse,
anas mano referatas didelių gin padaryti.
ne tik Australijoje, bet visur, kur
čų nesukėlė. Net būtų galima pa
Tų {vairių lietuviškų politinių tik laisvajame pasaulyje yra di
silaikyti IspūdĮ, kad jam dauguma hei visuomeninių sambūrių veiki desnių armažesniųlietuviškųkopritarė. Tačiau pritarė kažkaip mą vieni karštai giname, rodome lonijų, ir kur tik veikia kokių ben
atbulai, be noro Įsigilinti ir ką jų nuoplenus, kartais l padanges drinių lietuviškų organizacijų
centrai ar skyriai.
Gyvenimo praktika man yra pa
rodžiusi, kad lietuvybei išlaikyti
ir Lietuvos laivės bylai patar
nauti yra vienodai būtinos visos
Taupmenos jneš- priemonės ir kad jos turi viena
tos iki sausio 10 kitą remti -- politinės, kultūri
d. neša palūkanas nės ir ekonominės. Aš negalėčiau
nuo sausio 1 d. — nuspręsti, kas lietuvybei kartais
būna svarbiau: ar kokio politinio
4%, kai įnešama memorandumo
ir protesto Įteikipilniems metams mas tarptautinėje konferencijoje
— 3^%, kai su- arba svetimos valstybės Įstaigai,
taupos laiko m o si ar pažymėtina lietuvių mokslinė
trumpiau, nei me bei meninė reprezentacija, ar
tus ir ne mažiau
stambi lietuvių biznio bendrovė,
ketvirčiui metu.
kuri dirbtų ne tik asmeniškam
pelnui, bet geru procentu parem
tų lietuvių kutūrinius ir dvasi
nius reikalus, ar per knygą, kaip
Barboros Armonienės (Leave
Your Tears in Moscow), kurios
jau trys laidos išėjo su 25,000
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
egz. ir apie tą knygą buvo Ame
rikos Life žurnale 1961 m., duo

AR KADA SURASIME 'AUKSINĮ VIDURĮ’?
(Atkelta iš 1 psl.)
Viena iš pačių svarbiausių kliū
čių buvo ir tebėra -- per mažas,
per retas, tik atsitiktinis ir nepil
nas Australijos ir Amerikos lie
tuvių bendravimas, kaip ir kitų
lietuviškų kolonijų pasaulyje bendrayimas ir susižinojimas tarpu
savyje. To nesant, viskas ilgai
niui užsimiršta, išdyla, nutolsta
ir prapuola. Geriausi draugai ir
net artimiausi giminės, jei per
dešimtmečius nesusitinka, nepasimato, nei laiškais susirašo, —
nutolsta ir užmiršta vieni kitus,
skirtingais pasidaro, svetimais
ir kada nors vėl susitikę vos vos
vienas kitą beatpažlsta.
Toks pavojus, laikui slenkant,
gręsia ir pasaulio lietuvių bend
ruomenei, išblaškytai po kelius
žemynus, jeigu ji rūpestingai ne
palaikys tarpusavio ryšių. O tai
juk nebūtų labai sunkus ir var
ginantis uždavinys. Spauda yra
pati geriausia ir patogiausia prie*
monė. Turiu galvoje knygas ir
laikraščius. Jeigu knygos para
šyti ir išleisti yra sunku ir bran
gu, tai straipsniais ir korespon
dencijomis susisiekti per laik
raščius nėra kažkokia sunkenybė.
Ir lietuvių visuomenė užsie
niuose šiandien nebeta, kokia bu
vo prieš 60-70 metų, kada tik ne
dažnas iš lietuvių išeivių būdavo
pakankamai lietuviškai raštin
gas. Šiandien visur turime pui
kiausių lietuvių, visuomeniškai ir
literatiškai išsilavinusių. O ko
dėl, pavyzdžiui, Amerikos lietu
vių didesniuose laikraščiuose
tiek nedaug žinių, rašinių ir Įdo
mesnių Australijos lietuvių gyve
nimo vaizdų? Amerikos lietuviai
to apie jus negali padaryti, tą
galite tik jūs patys. Amerikoje
yra visokių krypčių lietuviškų
laikraščių ir visokių krypčių lie
tuvių yra Australijoje. Negi tik
tada mes galėsime skaityti Ame
rikos lietuvių laikraščiuose apie
Australiją, kai prasideda koks
ginčas, kokie nors partiniai ar
pasaulėžiūriniai pasibadymai?
Ar nėra kitų bendresnių ir kil
nesnių lietuviškų reikalų, apie
kuriuos būtų galima parašyti? Jei
žinių būtų daugiau ir pastoviai,
jei pažintis būtų nuolatinė, tai
bet koks kitas atsiradęs reikalas
būtų lengviau sprendžiamas, ne
gu jau būtų žinomas, populiares
nis, suprantamesnis.
Gr{žęs anuomet iš pirmosios
kelionės po Australiją ir Naują
ją Zelandiją, aš dar iš laivo
stengiausi Dirvoje kiek plačiau
aprašinėti savo įspūdžius ir pa
pasakoti apie jus, ką patyriau.
Vėliau tuos kelionės {spūdžius su
rinkęs išleidau atskirą brošiū
rą - knygą ir ją daug kur išsiun
tinėjau tiems ne tik po JAV ir
Kanadą, bet Į Londoną, Vokieti
ją, Pietų Ameriką ir kitus kraš
tus, kurie gal Dirvos neskaito,
o tik kitus laikraščius. Man ro
dos, kad tai kiek turėjo prisidė-

ti prie platesnio Amerikos ir ki
tų kraštų lietuvių supažindinimo
su jumis.
Žinau, kad tarp jūsų yra daug
asmenų kurie rašo. Suminėsiu
tik kelius: kun. Vasaris, ir da
bar iš Londono atvykęs pas jus
kun. Dauknys, kurio straipsnius
skaitau Europos Lietuvyje, taip
gi Zumeris, Mauragis, Šliogeris,
Grigaitis, Pusdešris, kuriam at
vežiau a.a. kun. Kungio portretą,
Rūkštelės pieštą, toliau Jovaras,
Kazokas, Krausas, Laukaitis, ku
ris daug rašo apie sportą jūsų
ir mūsų laikraščiuose ir t.t. Na
ir du jums žinomi ir gabūs jū
sų vyrai -- rašytojas Pulgis An
driušis ir žurnalistas Vladas Ra
dzevičius -- dar anos kelionės
metu mano pakalbinti ir pažadė
ję savo plunksnomis prisidėti
prie darbo pagyvinimo, savo žod|, nors ir nelabai greitai ište
sėjo. Pulgio Andriušio linksmų
rašinių mes dažniau gauname pa
skaityti Amerikos lietuvių laik
raščiuose, Vlado Radzevičiaus
kiek rečiau... Bet jų pastango
mis galėjome susilaukti jau stam
besnio rašinių rinkinio apie Ade
laidės lietuvius, kurj neseniai
Amerikoje pasirūpinau išleisti.
"Blezdingėlės prie Torrenso"
susilaukė gražių ir tik teigiamų
atbalsių mūsų spaudoje ir visuo
menėje. Tai yra gera pradžia.
Tas leidinys jau pasklido tarp
daugelio Amerikos, Kanados, Pietų Amerikos, Anglijos, Vokieti
jos ir kitų kraštų lietuvių.
Šalia to, galėčiau paminėti dar
vieną visai asmenišką sumany
mą, kuris pareikalavo šiek-tiek
darbo, bet drįsčiau sakyti - pa
sisekė. Kreipiausi {Amerikos ir
Kanados lietuvius per spaudą ir
asmeniškais laiškais, kviesda
mas sudaryti Lietuviškos Širdies
Fondą ir pirmai pradžiai sudėti
aukų Adelaidės lietuvių tauti
niams namams padėti {ruošti ir
dar vieną kitą bendruomenini lie
tuvišką kultūros reikalą jūsų ša
lyje paremti. Nenustebkite, jei
tiems tikslams nesuplaukė šim
tas tūkstančių dolerių. Ameriko
je tiek daug ir visokiems rei
kalams renkama iš lietuvių aukų,
jog žmonės skundžiasi ir aukų
rinkimas nėra perdaug populia
rus. Lietuviai pasiturinčiai gy
vena, bet aukoja dažniausia vis
tie patys, ir tai ne patys turtin
giausieji. Tad jei atsikreipus su
sirenka tūkstantis ar kitas aukų,
mes laikome, kad buvo šiokio to
kio pasisekimo.

AR SURASIME "AUKSINĮ VIDU
RĮ"?
Man čia rūpėjo labiau pasi
sakyti kai kuriais kitais klausi
mais, kam buvau specialiai kvies
tas. Man buvo pasiūlyta pagvil
denti pasaulio lietuvių bendruo
menės visuomeninio ir kultūri
nio veikimo vienybės reikalai, o
su tuo ir vadinamasis vieningas

(33)

Kol Pranas buvo gyvas, mažai turėjau vilties šiuos
namus kada nors pavadinti savais. Visiškai savais. Da
bar drąsiau. Antanas to nesieks. Jis gyvena pasauly,
ne namuose. Jo nejaudina saugumas, nei savo kampo
šilima, šiuos namus jis lengvai atiduotų Marei.

Bet aš tebesu jo žmona. Ir pasitengsiu, kad apie
skyrybas jis nebeprasitartų. Būsiu atsargi. Kur beei
čiau išsiskyrusi? Mano amžiuje vėl gerai ištekėti sunku.
Už betko nenoriu. Antaną jau pažįstu. Su jo ydomis
apsipratau. Kovoti su juo nesunku. Jei ir nepalenksiu,
tai lengvai su juo prasilenksiu, kad nesusidurtume.
Greta Antano galiu turėti ir nuotykių. Antanas duoda
man ne tik pavardę. Ir vardą: rašytojo žmona. Prie
daktarės titulo bei pinigų ir tai nebloga. Galima gy
venti. Galima susieiti su garsiais ir įdomiais žmonėmis.
Namai su Antanu gali būti ramybės-uostu. Gal tą uostą
pasistatyti reiks man pačiai, bet Antanas gali būti
užuovėja.
O tai man svarbiausia.

ŽEMĖ ATGYJA, ŽMOGUS NEBEATGYJA
Uvel, aš labai nemoku kalbėt. Bet daug galvoju.
Kiblinkščiuoju sau apie namus, o mintys teka ir teka.
Tarytum tavo galvoj būtų kokia versmė, o iš ten upe
liai ištekėtų. Apie viską. Galvoju apie jaunystę, apie
šunelio išmintį. Apie ūkio darbus ir Prano mirtį. Gal
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voju apie moterį. Apie savo moterį ir dukterį Bartienę.
Gražu, kai moteris jauna ir sveika. Proto pas jas tai
nedaug. Nagi, apie namus tvarkytis užtenka. Kitiems
reikalams — arba jos perdaug kišasi ir viską suga
dina, ar abuojumu užmuša reikalą ir sumanytoją. Per
jas ūpo nustoji. Na, ką darysi. Be moterų negimtų ir
vyrai. Gal savo sūnums visą išmintį jos ir atiduoda.
Galvoju sau vienas ir apie juokingus dalykus. Kartais
įlenda galvon klausimas: iš kur atsirado saulė ir žemė;
arba: yra Dievas, ar nėra ?
Taigi, yra Dievas, ar nėra? Namie, Lietuvoj, nie
kas taip nei neklausdavo; turėjai melstis, turėjai Dievo
bijoti. Ir 'bijodavom. Tenai visa būdavo šventa, šventa
ugnelė, šventa sekma diena, šventas duonos kąsnis.
Atsimenu, mama su rykšte per nuogas šlaunis užkirto,
kai supykęs numečiau pasuolin apžiedėjusios duonos
žiauberę. Ir tėvas apniūksodavo, kam bažnyčioj dai
rausi. Taigi, visa šveųta. šventa bažnyčia, šventas ku
nigėlis, šventos žarijos krosny, negali nešvariu vande
niu užlieti... O tų maldų, maldų! Klūposi ant kietos
aslos, klūposi, klūposi... Rožančius, valandos, šventos
giesmės ... Ir poterius balsiai, drauge su visais ... Kai
pats vienas kalbi, gali nors nusnausti... Ir tai motutė
pastebėdavo! Tuoj duodavo į kuprą, kad gundantį vel
nią nubaidytų.
Taigi. Niekas mums tada nesakė, ar yra Dievas,
ir kaip Jis yra. Turėjai baimingai Juo tikėti i? kiek
viename žingsny Jį garbinti. Tokie tie mūsų žmonės.
U! Pavargau. Eisiu atsipūsti. Nuverčiau stirtą
šiaudų į kitą daržinės pusę. Seniai Pranas murmėdavo,
kad kliūva. Ant paties tako. Ar vandenio prisipurhpavęs
teliukams neši, ar ko skubiai tarp tvartų ir daržinės
subėgioji, vis turi lanku aplenkti. Trukdo. Pranas ža
dėjo pats nuversti. Nebeprisiruošė. Pernykščiai šiaudai.
Kai pradėjau verst, vis buvo Pranas akyse. Paskui —
ne tik šiaudus, ir mintis verčiau į kitą pusę. Pailsėsiu,
eisiu vėl prie darbų,

ta daug vietos, žinant kad Life
tiražas yra virš 6,000,000. Ma
nau, kad suprantate, ką uis ke
liais žodžiais noriu pasakyti.
Tarptautinė padėtis tebėra to
kia, kad Lietuvos laisvės bylai
išspręsti vis dar reikia ir reikės
laukimo ir kūrybingos kantrybės.
Laukimas gali būti nebeilgas, o
jai ir labai dar ilgas, gi mūsų
kantrybė tada turės būti kūrynškai aktyvi ir kone antžmogiš
ka. Bet nėra kitų priemonių. Ir
kaip tat ištesėti? Tokia ilga Įtam
pa gali ištverti tik dvasiškai ir
kultūriškai išbrendusi ir vis au
ganti lietuvių išeivija.
Jeigu jaunoji karu negaus pa
ragauti jokios lietuviškos mokyk
los, apygeriai ar visai gerai ne
mokės lietuvių kalbos, nepažins
savo tautos ir jos garbingos isto
rijos, neturės pasiskaityti geros
lietuviškos literatūros, nematys
savo teatro, negirdės savos mu
zikos, dainų, kitokių meno mani
festacijų, -- tai laisvajame pa
saulyje nebeišaugs daugiau naujų
lietuvių rašytojų, nei menininkų
nei politikų, kurie būtų pasiry
žę atkakliai ginti mūsų tautos lais
vės bylą.
Kai prieš keletą metų Chica
goje per anksti mirė vienas iš
JAV stambiausių ir politiškai
aukščiausiai iškilusių Amerikos
lietuvių veikėjų, mano artimas
draugas, Antanas Olis, tai visi
vienodai pripažino, kad šis vy
ras iškilo kaip lietuvis ir stam
biai tarnavo Lietuvos laisvės by
lai daugiausia dėl to, kad gimė
gerų lietuvių patriotų šeimoje, ir
nors niekad Lietuvos nematęs, ją
pamilo, Įsijautė l lietuvių kalbą,
meną, poeziją, dainą, ypač muzi
ką. Lietuviu išaugo ir liko tik
dėka lietuviškos kultūros ir me
no, ir daug paaukojo savo širdies
lietuvybei, nesuvirdamas "ame
rikoniškame katile”, kaip,tūks
tančiai ir tūkstančiai kitų lietu
viškos kilmės jo bendralaikių.
Man rodos, kad visa tai labai
aišku be didelių išvedžiojimų ir
filosofijų. Tik ar mes čia Aust
ralijoje, Šiaurės ir Pietų Ame
rikoje, Europoje taip tvarkomės
ir gyvename, kad išaugintume
daugiau Antanų Olių ir kad lie
tuviškų bendruomenių veikimą
padarytume stipriausiu ir nau
dingiausiu? Žinoma, kad nelOtai
tik nuo mūsų pačių priklauso.

Paimkime pavyzdžiui finansi
nę srltj, kuri yra visų mūsų or
ganizacijų sėkmingo veikimo są
lyga ir pagrindas. Aš negalėčiau
tiksliai ir pagal dokumentus ap
skaičiuoti, kiek nuo praėjusio ka
ro pabaigos turėjo pajamų ir iš
laidų, sakysim, dvi stambiausios
lietuvių politinės veiklos organi
zacijos -- Vlikas ir Altas. Bet
jeigu kas turėtų laiko Įsigilinti,
galėtų ir tiksliai suskaičiuoti.
Dabar tik apskritai pasakoma,
kad mažiausia -- pusę milijono
dolerių, o kiti tvirtina, kad mi
lijoną ir daugiau.
(Nukelta Į 5 psl.)

Uvel, aš galvoju, kad nėra Dievo. Tik žmonių iš
galvota. Pasidaro Jį, kam reikia. Kunigai — dėl biz
nio, moterėlės — kad varguose turėtų į ką šauktis. O
jeigu Jis ir yra, — ką žinai, — tai ne mūsų, nei kunigų
biznis. Gyvenk, kaip žmogus, tai ir Dievui patiksi.
Kunigams — tik duok! Krikštykis — duok. Pa
čią įsigyk — duok. Eik bažnyčion, tai ne tiek Dievui
melskis, kiek duok jiems uždirbti. Kas savaitę, kas
šventę duok. O tų šventų dienų! Visokių išgalvota. Tik
duok jiems pinigų. Ir centu neatstumsi! Ne. Duok vis
popieriniais.
Nusispjaunu į šiaudais apdraikytą žemę. Seilė
sunkiasi, reiškia, jau pašalas išėjęs, jau pavasaris čia
atžygiuoja. Dirva ištroškusi lietaus. Sniegas seniai
pradingęs, bet kasrytinės šalnos dar nudvelkia laukus
šalčiu ir drėgmę iščiulpia. Rytys vėjas, o kartais ir il
giau dienomis blykstelėjusi saulė irgi nusausina dirvas.
Kad tai palytų! Su griaustiniu, žemei su dangum susi
maišant, vėjui medžių šakas laužant... Arba kad taip
pradėtų pavakariu dulkti ir tykiai, per visą naktį, gal
ir kitą pusdienį... Taip smulkiai, vos juntamai, kaip
šykštus klebonas krapylu prieš sumą ... Per naktį ir
dieną taip įmerktų, taip įšlapintų ... Tai būtų žaliavi
mo! Tai kvepėtų žemė! Aš tik einu per laukus, ir net
man krūtinė kilojasi... Tarytum atjaunėju. Lyg močia,
kai vaikus naujam gyvenimui laimina... Tik bėriu
grūdus, tik bėriu ... žemė kvėpuoja, dūsauja, lyg tai
kenčia, lyg džiūgauja... Aš nežinau, kaip pasakyt,
bet aš jaučiu.
Tai žemė. Lietuvoj, ar čia. žemė — mūsų gimdy
toja ir išlaikytoja. Ir, kai numirsim, — sūpautoja, mig
dytoja po velėna ... žemė, motinėlė. Lietuvoj — lyg
ir malonesnė, lengvesnė. Bet gera ir čia! Derlių duoda,
švelniai priglaudžia.
Uvel, tas melagius radijas: žada žada lietų, ir vis
nėr ...
(Bus daugiau)

DIRVA
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Lietuviškos druskos įsūdymas

(Atkelto iš 3psl.)
SAUSIO 12 D. Baltas rengia mai, jų turi reikalauti tėvai ir
Dan Kuraičio paskaitą apie Lie kartais vaikai (Marianapolyje lie tuvą ir filmų vakarą šv. Jurgio tuvių k. {vesta mokinių reikala
parapijos salėje.
vimu; Kennebuncke seniau ji bu
• Tautinės Sąjungos 12-to
vo privalomas dalykas, tačiau iš
SAUSIO
19
D.
D,
Stankaitytės
skyriaus narių metinis su
ir St. Baro koncertas. Rengia mokinių matyti, kad jos dar tiek
sirinkimas įvyks sekmadie
Ateities Klubas, Slovėnų salėje. neišmokinama, kiek mes nenulienį, sausio 13 d., Karpių na
tuvėję norėtume, nors ten tėvų
VASARIO 2 D. Pilėnų tunto
muose, 345 E. 222nd St., 3
pranciškonų daug dėmesio liet,
vai. po pietų. Nariai prašo skautų tėvų ir rėmėjų vakaras- kalbai skiriama ir vis daugiau
mi gausiai dalyvauti. Bus balius, šv. Jurgio parapijos sa reikalaujama). Lieka dar sese
lėje.
rų kazimieriečiųžygdarbiai.apie
renkama skyriaus nauja
VASARIO 3 D. LSS jubilieji kuriuos vis dažniau pasigirsta
valdyba 1963 metams ir ap
tariama kiti skyriaus ir or nių metų sueiga šv. Jurgio pa kalbų bei pasisakymų spaudoje.
rapijos salėje.
Nežinau, kiek jie tikri. Bet čia
ganizacijos reikalai, šiemet
VASARIO 9 D. Lietuviams bu- kalti esame mes patys, tie, ku
vasarą įvyks ALT Sąjungos
džiams remti valdyba rengia bly rių dukros ten renkasi. Girdžiu,
dvimetinis seimas.
nų balių Lietuvių salėje.
nors netikiu, kad viena sesuo ka• Organizacijos prašomos
VASARIO 17 D. rengiamas Va zimierietė atėmė maldaknygę.
paskirti po atstovą į Lietu sario 16 šventės minėjimas. 10:30 Jei taip, kur buvo jos tėvai, ko
vių Kultūrinio Darželio Są vai. pamaldos abejose liet, para dėl nepaklausė vienuolyno vado
jungą. Sąjungos metinis su pijų bažnyčiose. 5 vai. vak. iš vybės ir jų kapeliono: kur yra
sirinkimas įvyks vasario kilmingas minėjimas naujoje liet, toks Bažnyčios kanonas ar kitas
parap. salėje. Rengia Amerikos potvarkis, kad negalima melstis
mėnesį.
Lietuvių Tarybos Clevelando Sky gimtąja kalba, šiuo kartu lietuvių
• Klaipėdos krašto atva rius.
kalba? Jei tokio potvarkio nėra
davimo 40 m. sukakties pa
VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur (o jo tikrai nėra),tai kas suteikė
minėjimą Clevelande ruošia lionio Ansamblio koncertas-ba seserims teisę atiminėti tas mal
LVS Ramovė. Minėjimas lius šv. Jurgio parap. salėje. daknyges, kas suteikė teisę nepa
sitikėti Lietuvos bažnytine mal
įvyks Lietuvių salėje sau
KOVO 17 D. Baltas rengia pie
sio 13 d., 11:30 vai., sekma tus šv. Jurgio parapijos salėje. daknygės aprobata? Aš tikiu, kad
tą pačią maldaknygę ta pati se
dienį. LVS Ramovė Cleve
BALANDŽIO 27 D. L.T.M. Čiur suo atneštų vidurnakti namo, nes
lando skyrius kviečia visuo
jų kapelionas suprastų tikrai, kad
lionio Ansamblio metinis koncer
menę minėjime skaitlingai tas naujos paraD. salėje.
toks klausimo kėlimas liudija, jog
dalyvauti.
BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va toks tėvas paklaus ir toliau, t.y.
• SLA 14 kuopos susirin lančiaus Lituanistinės mokyklos nuo ko priklauso visuotiniai Kat.
kimas įvyks sausio 8 d., an metinis vakaras-balius šv. Jur Bažnyčios pastoraciniai nuosta
tai, ir pačios seserys susiras
tradienį, 7 vai. vakare, Lie gio parapijos salėje.
primirštus vienuolijos steigimo
BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų
tuvių salės svetainėje. Dar
nuostatus ir kt., atsikąs ir paŠ.
Amerikos
Lietuvių
Sportinių
botvarkėje: Kuopos veiklos
siskaitys kanonus, Apaštalų Sos
1963 m. plano aptarimas, Žaidynių krepšinio ir tinklinio to aktus, ir pari., o toliau tais
parengimų komisijos suda varžybos.
klausimais nebeteks skųstis, nes,
GEGUŽĖS 4-5 D.D. Korp!Neo- visi pastoraciniai nuostatai pa
rymas ir Kuopos iždo 1962
m. apyskaita. Taip pat bus Lithuania ruošia V. Raulinaičio brėžia gimtosios kalbos reikšmę
aptariami ir kiti Kuopos meno darbų parodą. Atidarymas ir reikalavimas labai aiškus —
dienos reikalai bei sumany geg, 4 d.
katechizuoti vaikus gimtąja tėvų
mai. Kuopos nariai, kuriems
GEGUŽES 4 D. Dirvos pava kalba, nes tėvų kalbos paneigimas
leis laikas ir galimybė, pra sarinis koncertas-balius Slovėnų veda J bedievėjimą.
Antra, skundžiamės, kad ten
šomi susirinkime dalyvauti salėje.
juokiamasi iš lietuvių k. Jei taip,
ir sumokėti savo duokles.
kur tie tėvai, tą girdėję? Kodėl
• Reikalinga moteris leng PRIVALO PARDUOTI!!!
jie nepaklausė vienuolyno vado
viems namų darbams ir
3 miegamų mūrinis bun- vybės, ar prisimenate 10 Dievo
vaikų priežiūrai. Reikės gy galow, rūsys, papildomas įsakymų ir ketvirtąjį {sakymą?
venti kartu (Euclido rajo šeimai kambarys, 1 >/ž gara Jis nėra dviprasmiškas, bet kal
ba labai aiškiai -- Gerbk savo
ne) . Skambinti telefonu: žo.
tėvą ir motiną, taigi gerbk ir
486-0382.
(2, 3, 4)
RE 1-9470
savo tėvų kalbą taip pat. Kuryra kanonų ar kitas nuostatas,
kad katalikui reikia išsižadėti
gimtosios kalbos? Ar tas žmo
EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
gus, kuris paneigia ketvirtąjį Die
vo {sakymą, iš viso dar yra kata
OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
likas, ar dar jis yra gyvas krikš
čionis? Ar toks vienuolynas pa
ANNOUNCING
neigęs š{ reikalavimą,nėra bekuriąs sektą, būtent, kad Dievas
NEW RATE
tesupranta tik angliškai? J ei tuos
duomenis turėdamas nors vienas
STARTING
katalikas tėvas būtų paklausęs
mūsų aprėkiamas nulietuvėjusias
January 1, 1963
seseris, esu tikras, kad jau tą
pat( vakarą jos melstųsi ne tik
už nukrikščionėjusių sugrjžimą,
bet ir už nulietuvėjusius, o pa
neigusi savo gimtąją kalbą tuo
būdu, kaip aš kėliau, jau klūpė
tų prie klausyklos. Bet kai dau
gelis mūsų tėvų patys prašo ne

SUPERIOR

SAVINGS
HOME AND

kalbėti su jų dukromis lietuviš
kai, ir buvusios gana lietuviš
kos seserys apsineša aplinkos
dulkėmis, o kitos -- vietos kal
bai palinksta, nes per daugybes
darbų gal jos nebeturėjo laiko
pakankamai ketvirtąjį Dievo {sa
kymą iki galo išmąstyti.
Lietuviškajam švietimui turi
reikšmės ir sava parapija su lie
tuviškomis pamaldomis - pamoks
lu. Bet mes reikalaudami iš pa
rapijos lietuviškumo, ypač ato
kiau jos esantieji, pamirštame
Viena -- ateiti { bažnyčią ir pa
sižiūrėti, jei melstis dėl kurių
priežasčių užmiršome. Štai mū
sų Bostone šiemet prel. Virmauskis, dėl kurio lietuviškumo
tikrai nereikia abejoti, pakvietė
tėvą dr. V. Gidžiūną lietuviškoms
misijoms pravesti. Atėjau { jas
vakarais. Vieną vakarą pasižval
giau ir mačiau mažiau penkių
dešimtų vyrų ;kurių tarpe didžioji dalis buvo senųjų ateivių, jau
seniai žilo plauko sulaukusių. O
kur buvo mūsų vadinamieji naujai
atvažiavusieji, dar save katali
kais ir veikėjais šaukiantieji?
Kaip ilgai galima lietuviški pa
mokslai sakyti tuščioms bažny
čios sienoms? Kaip atrodo lietu
viškos pamaldos vienoje lietu
vių bažnyčioje New Yorke, kur
dar tebegiedama ir šv. Dieve lie
tuviškai per kiekvieno sekmadie
nio lietuviškas mišias, jei daž
nai susirenka tik 7-8 Žmonės?
Kaip gali tokia parapija ilgai
išsilaikyti iš lietuvių, ei mes
pasukame { kitas, angliško pa
mokslo pamaldas (ten renkasi
New Yorke portarikiečiai, neg
rai ir kt.), ar svetimų parapijų
bažnyčias? Tegu atsako patys
šūkautojai ir visoki deklamato
riai. Šiaip mūsų parapijos ir pa
mokslai tikrai bus lietuviški, kai
mes {jas susirinksime, kaip pa
sitaisysime kiaurą mokyklos sto
gą, kurioje ir mūsų lituanistinė
mokykla prisiglaudusi, tada ne
reiks kaltinti parapiją "nulietuvinusio” klebono, to klebono, ku
ris savu laiku, dar mums čia
nesant, steigė vasaros metui lie
tuviškas mokyklas, pats mokė
lietuvių k. ir t.t. Ir jei mes no
rime, kad mūsų parapijos taptų
pilnutine lietuviško švietimo pa
galbine institucija, turime mes
patys jas surasti, nes vienos
parapijos ir klebono kvietimo ir
šauksmo -- Ateikite! -- ne
užtenka, reikia joje būti, o būti
per pamaldas ir su savo skatiku,
didesniu negu 15 et. sumokėtu
{einant. Todėl ir šie mūsų kalti
nimai kitiems, sugrįžta vėl
mums. MŪSŲ LIETUVIŠKUMAS
TOKS KOKIE MES PATYS ESA
ME. Jei nutautėjome dabar atva
žiavusieji patys, tai ir visas lie
tuviškasis švietimas tėra mer
dėjimas, bet, jei atsiminsime,
kad čia atvažiavome ne mirti,
bet ir toliaus lietuviais gyventi,
tai savo lietuviškąją druską persirinksime ir naujai pasisūdysime, o Aisčio žodžiais tariant,
susirasime mūsų motinų { škap
lierius {siūtą tėviškės žemę.

REMODELING LOANS

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
on all deposits
made by

ACCOUNTS INSURED
TO $10,000.00

January 15, 1963
IN TO1VN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

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

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
IOVANIS TAUPYTOIAMS

JAKUBS & SON
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 11763

936 East 185 St.

KE 17770

Sonata....................... 2.00
BENDRUOMENĖ NE TIK TAVO
AR MANO -- BET MUSŲ VISŲ. Varpai Skamba —
St. Būdavas .......... $2.50
Sukūrėme Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę ir jos padalinius be Meškiukas
veik visuose laisvojo pasaulio
Rudnosiukas ........... $2.00
lietuviškų kolonijų didesniuose Trys Sakalai —
centruose. Laisvanoriškai ir geA. VambUtas ......... $2.00
ravališkai sutarėme, kad jos kel Priesaika — Alė Rūta $3.25
rodi sudarys lietuvybės išlaiky Gulbės Giesmė —
mas ir stiprinimas kiekvienoje
J. Grinius ...............$3.00
vietoje ir bendra pagalba tėvynės
laisvės bylai. Svarbiausia supra Lietuva Tironų
Pančiuose .............. $2.00
timo vieta čia yra, kad tu esi lie
tuvis ir tavo veikla yra lygiai Žiobriai Plaukia —
brangi lietuvių tautos labui, o ne
J. švaistas...............$2.50
tai, kokiai partinei ar religinei
grupei tu priklausai ar visai ne Lithuania Trough
priklausai.
The Ages .............. $3.50
1906 m. liepos 31 d. B.K. Balu Crosses, V. Ramono
tis parašė sekančią poemą savo
romano vertimas ....$4.00
draugui Sapranui, vėliau buvu Leave Your Tears
siam medicinos daktaru:
in Moscow............... $3.95
Idėjos, jei didžios, nemirš
ta kaip žmonės!
Jos tveria per amžius ilgus!
Bet neina kaip saulė šviesi
be karionės:
Tai audra, ką mėto žaibus!

Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės į vieną 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 ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE".
ATSTOVAS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

Prie Warrensville Center
ir Cedar Avė. (Cleveland
Hts.). Gazo pečius, mūrinis
garažas. Galite pirkti su
mažu įmokėjimu ir tuojau
įsikraustyti, nes namas jau
yra laisvas.
$17,900.

6901 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
CHICAGO PHONE ............ 242-4395
SUBURBAN PHONE .......... 656-6330

Toliau rašė savo draugui: At
mink visados šiuos žodžius, kada
pradėsi abejoti bekovodamas už
prakilnius, šviesius idealus! Te
ramina jie tave visad ir tebūnie
tavo vadovu.
Australijos lietuvių Bendruo
menė, sunkiai ir pionieriškai {sikūrusi šiame toliamame ir {do
miame žemyne, buvo mums .ki
tiems lietuyiams,gražiu pavyz
džiu, kokia didele ir galinga ga
lėtų būti Pasualio Lietuvių Ben
druomenė. Aš tikiu ir karštai lin
kiu, kad ji sėkmingai išgyventų
savo kūdikystės skaudulius, ras
tų ir išlaikytų lietuviškos vieny
bės dvasią ir kaip uola stovėtų
šiame naujame žemyne, kuriame
dar prieš šimtmeti lietuviško
kraujo žmogus buvo beveik nema
tytas ir jo žodis negirdėtas.
Visa tai gali {vykti ir tai pri
klauso nuo jūsų pačių. Ir jeigu
tai {vyks ir jeigu tik Praamžius
mudu vis dar laikys šioje žemė
je, gali atsitikti, kad mudu ir tre
čią kartą susibausime dar vienai
kelionei { vaisingą lietuvišką Aus
traliją atgaivinti savo dvasią ir
pasigerėti skaisčiais jūsų lietu
viškos širdies jausmais... dė
kui.

(Atkelta iš 4 psl.)
Sutiksime, kad dalis tų stam
bių išlaidų politiniams ir infor
maciniams reikalams buvo būti
nos, neišvengiamos ir naudingai
sunaudotos. Kita dalis išlaidų
kels abejonių, čia yra ąuestions
of opinion: vieni mėgins tai pa
teisinti, kiti stačiai sakys, kad
daug pinigų be naudos ir reikalo
kasmet buvo išmetama "kaip {ba
lą". Aš taip pat esu Įsitikinęs,kad
mažiausia pusė tų išlaidų, skir
tų vadinamos "politikos’ reika
lams, nebuvo būtinos ir nedavė
atitinkamos naudos. Jei jos būtų
planingai skirtos, pavyzdžiui, lie
tuviškų mokyklų vadovėliams pa
rengti ir išleisti, vienam kitom
geros kokybės garsiniam filmui
Lietuvos reikalais paruošti, ke
lioms tikrai rimtoms ir vakarie
tiško standarto rekalavimus ati
tinkančioms knygoms didžiosio
mis kalbomis paruošti ir išleisti
apie Lietuvos istoriją, nepriklau
somą Lietuvą, jos kultūrą, poli
tinius reikalus ir išsilaisvinimo
kovą, tai nauda būtų buvusi žy
miai didesnė, nuolat reikalinga ir
nepraeinanti su ta diena. Pusė
DIRVOJĘ GAUNAMOS
milijono ar nors ketvirtis mili
jono tiems reikalams čia būtų ga — ir galima užsisakyti paš
tu — šios knygos:
Įėję daug padėti. Todėl nebe da
bar, bet jau nuo daug anksčiau
viso laisvojo pasaulio lietuviai R. Spalis — Ant Ribos $5.00
turėjo suprasti ir nutarti, kad iš Br. Raila — Tamsiausia
prieš Aušrą ...........$5.00
aukų surenkamos lėšos turėtų
būti skiriamos ne tik politikos ar Br. Raila — Iš paskendusio
politikavimo reikalams, bet ir
pasaulio...................$5.00
lietuvių kultūrai, menui remti. J. Gliaudos — Ikaro

GERAS MŪRINIS VIENOS
ŠEIMOS NAMAS

VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30

FUNERAL HOMES

AR KADA SURASIME
'AUKSINĮ VIDURĮ’?

VYT. SENKUS

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Telef. namų 431-6558
Krautuvės —- 431-6339

Nr. 2 — 5

Visa eilė kitų Draugo,
Karvelio, Terros, Nidos iš
leistų knygų.
Teiraukitės — knygų rei
kalu suteiksime visas infor
macijas.
DEATH NOTICE

[

BAHTSAVAN
Bahtsavan, Frank, beloved husband
of Maria, (nee Myreaia) father of
Jennie Proakia, of Penn. Olga
grandfather of 3 brother of Milenia 6c Caliope. Jan. I, 1963. Re*.
1123 Easl 78 St. Family wil| receiye
frienda at THĖ BRICKMAN &
SONS SUPERIOR FUNERAL HOME
7204 Superior Avė. 7-10 P. M.
\Vednesday, & 2-4 & 7-10 P. M.
Thursday servicea. Friday, Jan. 4,
1963 «t Si. Consluntine 6c I lelen
Church (3352 Mayfield Rd.) ui
1:00 P. M. Interment Greek Orlhodox Cemelery, Aurora Rd.

ENGEL
Engei, Billie M«e, (nee Cadmun),
beloved daughter of Mrs. Mae Gud
inau, inolher of Evelyn Engei, aiater of Mrs. Edith Gaglione, William, Mrs. Jessie Koprowski &
David. Family will receive friends
ai THE BRICKMAN & SONS SU
PERIOR FUNERAL HOME, 7204
Superior Avė. 7-9 P. M. Wednesday & 2-4 & 7-9 P. M. Thursduy.
Funeral aervices Jan. 4, 1963 ui
I 1:00 A. M. Inlermenl Highland
Park Cemetery.

GAHLKA
Gahlka, Gerlude Ann, beloved Wife
of the lale Edvvard A. molher of
Edith Krauss, & grundmolher. Jan.
3, 1963. Lale yes. 26981 Shirley
Avė., Euclid. Seryices Inlerinent at
Saginavv, Michigan. Sat., Jan. 5,
1963. For futher information cull
BRICKMAN & SONS EUCLID FU
NERAL HOME 481-5277.

2 Salūnai su likerio leidi
mais, taip pat Cleveland
Hts.
Geros pajamos! Geros HELP WANTED MALĖ
vietos! Parkinimas automo
biliams. Už vieną iš jų pra
BURNING MACHINE
šo $35,000, o kitą jūs galite OPERATOR ACETYLENE
pirkti tik už $17,500.
STRUCTURAL
J. ŠIRVAITIS
FABRICATION.
WM. T. BYRNE REAL
BARTLĖTT-SNOVVESTATE
PACIFIC
MU 1-6100 — office,
KE 1-4080 —home
6200 Harvard
(2, 3, 4)
(2, 3)

AUKOS DIRVAI
T. Meškauskas, Chicago..... 1.00
S. Aušrotas, WhitePlains.... 5.00
J. Damiliauskas,Springdale...3.00
A. Repčys, Hamilton............ 4.00
A. Norus, Detroit.................. 1.00
V. Vaičiūnas, Detroit............ 3.00
V. Mieželis, Chicago............ 2.00
F. Pempė, Philadelphia....... 2.00
A, Andrusaitis, Cleveland .. 1.00
K. Valiukas, Cleveland........ 2.00
K. Januška, Chicago.............2.00
K. Virbickas, Philadelphia ..1.00
M. Uhlianuk, Armada............ 5,00
A. Mikalkėnas, Detroit......... 4.00
K. Krisčiukaitis,Dorchester2.00
I. Vasyliūnas,Lommerville. 2.00
V. Kazakevičius, Maspeth... 2.00
B. Tiškus," E. St.Louis........ 2.00
Rev.J.Žvirblis.Grand Rapid 15.00
A. Verbickas, Chicago........ 4.00
A. Malskis, Caracas............ 4.00
A. Dundulis, Chicago............2.00
J. Marčėnas, Detroit............ 5.00

1963 m. sausio 7 d.
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KAS IR KUR?
DIRVOS SKAITYTOJŲ
DĖMESIUI!

• S. Lozoraitis, Lietuvos
ministeris Prancūzijoje, bū
damas tarnybos reikalais
Paryžiuje, lankėsi užsienio
reikalų ministerijoje ir da
lyvavo Prancūzijos-Pabaltijo draugijos valdybos posė
dy. Susitaręs su Pavergtųjų
Europos Tautų organizacija
ir Lietuvos Laisvės Komi
tetu jis turėjo eilę pasikal
bėjimų liečiančiais Pabalti
jo valstybes klausimais su
įvairių kraštų parlamentų
nariais, suvažiavusiais į Va
karų Europos Bendruome
nės susirinkimą Paryžiuje.

Dar kartą primename
mieliems Dirvos skaityto
jams, kad nuo 1963 m. sau
sio 15 d. Dirvos prenume
rata yra $11.09, pusei metų
$6.00. Vienu doleriu pakel
toji prenumerata leis Tams
toms įsigyti Vilties išleis
tas knygas su 1 dolerio nuo
laida.
Adresuojant laiškus Dir
vai, prašome nepamiršti,
kad nuo sausio 7 d. veikia
Prancūzijos — Pabaltijo
naujas pašto tarifas — pa
draugijos
gen. sekretorius
prastiems laiškams 5 c., oro
suruošė
Pabaltijo
valstybių
paštu 8 c.
atstovams pusryčius, ku
• Svetimšaliu registraci riuose dalyvavo min. S. Lo
ja, Neturintieji JAV pilie zoraitis, Estijos ministeris
tybės privalo pranešti savo K. Pusta, Latvijos chargė
adresus, užpildant specia d’affaires a. i. K. Berends,
lias korteles. JAV Imigraci Lietuvos pasiuntinybės pa
jos ir Natūralizacijos įstai tarėjas J. Baltrušaitis,
ga praneša, kad sausio mė draugijos garbės pirminin
nuo skiriamas tai registra kas Prancūzijos parlamento
cijai. Registracijai kortelės užsienio reikalų komisijos
gaunamos pašto įstaigose. pirmininkas M. Schuman,
Jas užpildžius, negalima jų draugijos pirmininkas sena
išsiųsti paštu, bet reikia as torius gen. Ganeval ir kiti
meniškai grąžinti pašto parlamentarai.
įstaigon.
Neužsiregistravę bus bau
• S. Girdvainis, Lietuvos
džiami.
ministeris prie šv. Sosto,
• Lietuvos Nepriklauso buvo priimtas popiežiaus
mybės paskelbimo 45 metų Jono XXIII bendroje au
sukakties proga, lietuviškos diencijoje su kitais diploma
muzikos koncertas įvyks š. tinių misijų šefais ir patei
m. vasario 10 d., 4 vai. vak. kė šventajam Tėvui Kalėdų
Chicagoje Jaunimo Centro bei Naujųjų metų linkėji
didžiojoje svetainėje. Pro mus Lietuvos ir savo vardu.
gramoje lietuvių kompozi
• Gauta žinia, kad gruo
torių kūriniai, kuriuos at
likti pakviesti solistai iš džio 20 d. Lietuvoje mirė
Chicagos ir Cleveland, Ohio. Mykolas Augustinavi č i u s.
Chicagos lietuviško s i o s Petro (gyv. Toronte), Juo
visuomenės patogumui pa zo (gyv. Clevelande, ir a. a.
kvietimai į šį koncertą gau Pauliaus Augustina v i č i ų
nami Drauge, 4545 W. 63 (Augiaus) tėvas. Motina
St. Telef.: LU 5-9503; Ter- Ona mirė pernai spalio 20 d.
roje, 3237 W. 63 St. Telef.:
• Dail. V. Batakienė, en
434-4660; Marginiuose, 251]
W. 69 Št. Telef.: PR 8-4585; tuziastingai prita r d a m a,
Daina, 3321 So. Halsted St. kad liet, vaikų vienintelis
Telef. CL 4-5665 ir pas Gra- žurnalas ”Eglutė” turi būti
dinska. 2512 W. 47 St; Tel.: jaunam skaitytojui pa
trauklus ir puošnus, sutiko
FR 6-1998.
Kiekvieno lietuvio patri- laiks nuo laiko jų numerius
joto pareiga tebūna tą dieną savomis iliustracijomis pa
dalyvavimu šiame koncerte puošti. Vasario mėn. "Eglu
pagerbti Lietuvos istorinę tės” medžiaga bus iliustruo
sukaktį. Koncertą rengia ta dail. V. Batakienės pieši
niais.
Vyresniosios Giedrininkės.

Brangiai motinai

STEFANIJAI PAUL1UKONIENEI
mirus, RICHARDUI PAULIUKONIUI, jo šeimai

ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia
Vladė Maciejauskienė
Pranė Bliumentalienė

A. A.
Dipl. Teisininkui

SABINUI GAUBAI

Kalėdų senelis su vaikučiais, svečiais ir rengėjais Alvudo suruoštose Chicagoje kflčiose.
V. Noreikos nuotrauka

ŠAUNIOS ALVUDO KOČIOS CHICAGOJE
Gruodžio 23 d. Alvudas suren
gė Chicagoje bendras visiems
lietuviams Kūčias, į kurias atsi
lankė virš 600 žmonių. Gražiai
parengtoje salėje svečiai buvo
sodinami šeimomis prie stalų.
Dėmesį kreipė įspūdingai įreng
ta prakartėlė. Jos kalėdinę sim
boliką vaizdavo natūralaus dy
džio figūros su lietuviškais rū
bais, sustatytos berželių ir eg
lučių pynėje su užrašu -- Svei
ki sulaukę Šv. Kalėdų!
Kūčių vaišes atidarė Alvudo
pirmininkė E. Pakalniškienė.
Kan. V. Zakarauskas, sukal
bėjo maldą. Po maldos buvo pa
dalintos plotkelės, gautos iš Lie
tuvos O. Algminienės rūpesčiu.
Oficialiai programos daliai va
dovavo Z. Juškevičienė, o meni
nę programą gražiai pranešinėjo
moksleivė Žibutė Jūrėnaitė.
Liet. Gener. Konsulas P. Daužvardis savo kalboje iškėlė kūčių
--lietuviškų tradicijų reikšmę.
Kun. A. Trakis ir kun. Šešto
kas paryškino kūčių prasmę.
Dr. O. Vaškevičiūtė kalbėjo
apie Alvudo dirbamą darbą.
Alice Stephens mergaičių ok
tetas pagiedojo penkias kalėdines
giesmes, pačiai muzikei akomponuojant. Ypač gražiai sugiedojo
Tyliąją naktį ir Piemenėliams.
Po to sekė vaikų meninis pa
sirodymas. Gražiai buvo suvai
dinta -- Tyliąją naktį, vaizdelis
iš tremtinių stovyklos gyvenimo,
kurį pagal J. Rūtenio žodžius jscenizavo mok. M. Šulaitienė, re
žisuojant aktor. A. Brinkai, Vaikų
teatro direktoriui.
Vaidino šie vaikai: A. Pakal
niškis, D. Petersonaitė, J. Duseikaitė, G. Gasnerytė, V. Sabeskytė, V. Gasnerytė, J. Čepai
tė, V. Žygas ir A. Čepas. Pia
ninu skambino muz. J. Bertulis.
Akordionu pritarė R. Stitilytė.
Dekoracijos J. Minelgos. Gri
mas aktor. E. Blandytės.
Eilėraščius deklamavo: R. Če
paitė, V. Sobeskytė ir D. Peter
sonaitė.
J. Gečiūtė pašoko Gėlių šokį
ir kartu su sesute Vidute padai
navo --Aš atsimenu namelį ir
Čiūčia liūlia.
Atkeliavus Kalėdų seneliui,
aktor. V. Juodkai, su dovanų mai
šu, toliau sekė vaikų žaidimai
prie eglutės. Kalėdų seneliui vai
kų teatro choras, ved. mok. K.
Čepienės, padainavo keletą dai
nelių.
Šis kūčių parengimas paliko
gražų prisiminimą mažiesiems
ir vyresniesiems. Visi maloniai
praleido laiką, pabendravo lietu
viškoje aplinkoje.

netikėtai mirus, jo žmonai, sūnui ir dukrai gilią

LOS ANGELES

užuojautą reiškia
V. Cinikas
H. Emilas

Garbingam Lietuvos ūkininkui

ANTANUI STEIKŪNUI
mirus, našlę ELENĄ STEIKūNIENŲ, dukteris
ELENĄ POCIENĘ ir SOFIJĄ STEIKŪNIENĘ,
sūnų .JONĄ STEIKŪNĄ ir jų šeimas nuoširdžiai
užjaučia
Dr. Juozas ir Eugenija Bartkai

Milė S. Gailiui

Sausio 2 d. nuo širdies
smvg.o mirė (lipi, teisinin
kus Sabinas Gaiiba. sulau
kęs tik 54 m. amžiaus, ne
priklausomybės laikais Lie
tuvoj buvęs Skuode notaru
ir vėliau Kretingos apylin
kės teisėju.
Kilęs nuo Marijampolės,
buvo Korp. Sudavija filis
teriu ir vienas iš Korp. stei
gėjų.
Velionis prieš 3 metus su
šeima persikėlė iš Austra
lijos ir apsigyveno Los An
geles mieste.

Alvudas Chicagos lietuvių vi
suomenėje yra išvaręs gilią kul
tūrinę vagą su reikšmingomis
paskaitomis, keliant visapusiš
kus vaiko ugdymo klausimus ir
Šeimos darnumą.
Tenka paminėti ir šių kilčių
organizatorius. Pagrindinė šių
vaišų organizavimo ašis buvo
dr. J. Adomavičius, Alvudo įkū
rėjas ir jo idėjų puoselėtojas.
Talkininkavo: P. Jurėnas, A. Kirvaitytė, J. Slabokas, A. Pakal

niškis, P. šulas. Ypač dideliu
darbu prisidėjo kruopščiosios šei •
mininkės pagamindamos skanius
ir taip skaitlingus valgius, vado
vaujant M. Bosienei su būriu tal
kininkių.

Alvudui už gražias kalėdines
vaišes ir prasmingą praėjusių
metų veiklą tenka palinkėti Nau
jų Metų pradžioje sėkmės ir iš
tvermės.
Povilas Kupenis

CHICAGOS PARENGIMU
KALENDORIUS
VASARIO 3 D. Inžinierių ir
AręMtektų Sąjungos balius Ambassador West viešbutyje.

VASARIO 10 D, 3 vai. p.p.
Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas - pobūvis su menineprograma B. Pakšto salėje. Rengia
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
ka.
KOVO 24 D. Draugo romano
premijos
įteikimas Marijos
Aukštesniosios mokyklos salėje.

Sportinių varžybų
kalendorius

Remiantis visuotinio ŠAL
FASS-gos suvažiavimo nu
tarimais bei ankstyvesniais
s u s i t a r imais, FASK-tas
skelbia 1963 m. varžybų
kalendorių:
•XlII-jų žaidynių Plau
kymo ir Stalo Teniso varžy
bos 1963 m. kovo mėn. pa
baigoje, Detroite, Mich.
Tiksli data bus paskelbta
vėliau.
• XIII-jų žaidynių Krep
šinio ir Tinklinio varžybos
— 1963 m. balandžio 23-21
d. Clevelande, Ohio.
• 1963 m. Pabaltiečių
Krepšinio, Tinklinio ir Sta
lo Teniso varžybos, 1963 m.
gegužės 4-5 d. Toronte,
Ont. Rengia estai.
• XIII-jų žaidynių Leng
vosios Atletikos, Lauko Te
niso ir Futbolo varžybos —
1963 m. birželio 29-30 d.
New Yorke, N. R.
• 1963 m. Pabaltiečių
Lengvosios Atletikos, Plau
kymo, Lauko Teniso ir Fut
bolo pirmenybės, 1963 m.
•liepos 20-21 tl. Chicagoje,
III. Rengia latviai.
Artimiausiu laiku bus
nustatyta XIII-jų žaidynių
Šachmatų ir Komandinių
Lauko Teniso varžybų da
tos.
Alvudo suruoštose Chicagoje kūčiose meninės programos pra
nešėja Žibutė Jūrėnaitė publikai pristato jauniausias dainininkes
Ireną ir Vidutę Gečiūtes.
V. Noreikos nuotrauka

BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS
brauskas su žmona iš Phi
ladelphijos.
š e i m i ninkai
Šventėmis iš Montrealio
praleido
šventes
tarp rasei
pas 'savo gimines buvo at
vykę Adomaičiai. .Jie daly niškių. E. Šmitas buv. Ra
vavo inž. K. Kriščiukaičio seinių burmistras.
anūkės Kristinos-Or.os krik
• V. Stelmokas su žmona
štynose. Krikštatėvais buvo šventes praleido pas žentą
Ona ir Ant. Vilėniškiai.
inž. Romą Veitą PjttsburIš Toronto buvo atvykęs ghe. Stelmokas turi savo
Edv. Mickūnus su šeima. namų pirk. pard. ir draudi
Šventės praleido, pas tėvus mo įstaigą So. Bostone.
ir brolius. Ta proga pakrikš
tijo Rimo dukrą — Dajaną.
Nauji draugijos vadovai
Krikštamotina — Ilona BeLietuvių Piliečių Draugi
rūnaitė.
jos
So. Boston vadovybės
Al. ir Ant. Gustaičiai tu
rinkimai
įvyko gruodžio 20
rėjo svečių iš Ne\v Yorko.
dieną,
šiais
rinkimais susi
Aplankė sūnus su šeima ir
domėjimas
buvo
gana dide
Arūnai.
lis. Rinkimus laimėje nuo
• Stasės ir Ernesto Šmitą saikioji pusė, šį kartą tenka
žentas daktaras su šeima pasidžiaugti, kad rinkimuo
išvyko vienam mėnesiui se labai aktyviai dalyvavo
atostogų į Argentiną. Nese naujieji ateiviai. Ir labai
nai Šmitų namuose — -250 gražu, kad susidomėjimas
Ashmont St., Dorchester. draugijos ateitimi naujojo
Mass. atidarytas moderniš je ateivių kartoje vis didė
kas daktaro
kabinetas, ja.
Kaip ir buvo laukta,drau
švenčių proga Smitus ap
lankė svečiai Antanas Dam gijos pirmininku išrinktas
Viešėjo Bostone

FASK-tas

adv. Jonas Grigalius zišėjęs
prieš Ed. Ketvirtį. Vicepir
mininkas Drevinskas, lai
mėjęs prieš Matjošką nedi
dele balsų persvara.
Krito Jonas Romanas,
vienas iš didžiausių "giedorių" draugijoje. Klubo na
riai kartą atskyrė tinka
miausius kandidatus. Labai
stipriai jį sukirto Vytautas
Stelmokas. Tai svarbus fi
nansų sekretoriaus ir namų
komiteto nario postas.
Iždininku išrinktas S. Griganavičius.
Sekretorium išrinktas Nevieža — amžinasis draugi
jos sekretorius. Jis neturėjo
sau konkurento.
Į revizijos komisiją iš
rinkti 3 asmenys, ir 7 į di
rektorius. Taip pat išrinkta
ir maršalka. Direktoriais iš
renkami daugiausia vis tie
patys per eilę metų.
Tenka pasveikinti naują
ją draugijos vadovybę, kuri
tikėkime, įneš naujų refor
mų, o jų reikalinga. Drau
giją sustiprins ekonomiškai,
kuri galėtų daugiau parem
ti lietuvių kultūrinius ir
laisvės kovos reikalus, (iv)

