
Lietuvos nacionalinė j
M.Maž.vydo bibliotekai

'Jidan i^cckauskas 
4222 Euclid Str. 
E.Ohicago,Tnd«

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio, 44103. Telephone: 431-6344

XLIX Balandis — April 8, 1964 41 N r.

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIKITA BUDAPEŠTE

Laisvės Varpo, Švenčiančio dešimtmeti, 1963 metų valdyba. Sėdi iš kairės: A. Barulis, A. Januške
vičienė, pirm. P. Viščinis, J. Šalaviejus, V. Izbickas. Stovi: J. Januškevičius, A. Andriulionis, J. Son- 
da, V. Stelmokas, A. Lapšys, Bajerčius, E. Meilus. Trokšta V. Beržinsko.

LAISVES VARPAS ŠVENČIA DEŠIMTMETI
Negausi Bostono kolonija sie

lomis, tačiau stipri savo orga- 
nizuotumu ir turtinga atsieki- 
mais: mokyklos, enciklopedi
jos, kultūros klubai, chorai, dra
mos sambūriai, šokėjai, radijai, 
jaunimo, pasaulėžiūrinės ir pro
fesinės organizacijos ir kt. Tų 
organizacijų tarpe Laisvės Var
po kultūrinė lietuvių radijo pro- 
rama švenčia savo skambėjimo 
dešimtmetj. Vardas visai atitin
ka turiniui. Kelia jis anksti sek
madienio rytais: "Ei pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim...” sim
bolika. Po to pasigirsta Laisvės 
Varpo pranešėjo balsas. Kelkite, 
jis sako, kelkite ir prisiminkite 
kas esate, kur esate, ko čia esa
te, ką turite daryti.

Pykstame daugelis, kad nelei
džia užsnūsti, primena parei
gas. Ir pinigines prašo pakraty
ti visokiem kilniem tikslam; tai 
Lietuvių Fondui, Bendruomenei 
bei BALFui, laisvinimo veiks
niams, Na, pagaliau ir sau aukos 
paprašo: tik po vieną mažyti de
šimtuką nuo programos. O taip 
sunku su tuo dešimtuku skirtis! 
Tik nedaugelis j| savarankiškai 
atiduoda.

Laisvės Varpas savo lėšoms 
sukelti turi imtis {vairių priemo
nių. Daugelis galvoja, kad Lais
vės Varpas, tai tik vieno žmogaus 
organizacija. Iš tikrųjų šalia Lais
vės Varpo pirmininko, pranešėjo 
ir "spiritus movens" Petro 
Viščinio yra dar 80 sprendėjų. 
Tai Laisvės Varpo šeimininkai 
su Valdyba ir Kontrolės Komi
sija priešakyje. Sprendėjais pa
sidaro Įnešę 50 dolerių Laisvės 
Varpo išlaikymui. Valdybą ir Kon
trolės Komisiją renka sprendėjų 
metinis susirinkimas, jam Val
dyba duoda ir atskaitomybę. Di
džiausia lėšų dalis sukeliama pa
rengimais ir patarnavimais. 
50,000 dolerių reikėjo sukelti per 
tą dešimtmeti, kad Varpo balsą 
išlaikyti gyvą.

Jei Laisvės Varpo lėšos vargin
gos, tai jo programa tikrai tur
tinga. Visa, kas tik dedasi lie
tuviškame gyvenime, atsispindi 
radijo programoje. Jos turinys, 
tai aktualių Įvykių reportažai, 
pranešimai, naujienos, puiki lie
tuviška muzika. Viskas rūpestin
gai surinkta ir supinta {sklandžią 
radijo pynę. Tik mūsų dažna ne
santaika dar neprasiskverbė Į 
programą. Laisvės Varpas yra 
pakilęs aukščiau jos. Varpo lini
ja yra skambinti visiems lietu
viams. Salia reguliarių progra
mų lietuviškai, Varpas duoda iš
tisas programas anglų kalboje. 
Tai daroma per Nepriklausomy
bės šventės minėjimą, tragiškų 
birželio Įvykių prisiminimą.

Taip pat didžiausi Bostono ko
lonijos metiniai kultūriniai pa
rengimai: koncertai, banketai ir
gi atitenka Varpo organizacijai. 
Daugelis mūsų meninių talentų 
JAV Bostono padangėje pirmą 
kartą pasirodė per Laisvės Var
po parengimus.

Tai tiek apie Laisvės Varpo 

darbus, o kiek jų būta per de
šimtmeti.

Negalima praeiti nepaminėjus 
bent keletos nuoširdžių progra
mos darbuotojų bei rėmėjų. Vil
nietis teisininkas Petras Viš
činis yra Laisvės Varpo orga
nizatorius, pranešėjas, progra
mos parengėjas. Jo pavaduotojas 
ir valdybos narys -- Valteris 
Beržinskas. Angliškų programų 
parengimui talkininkauja čia gi
musi, patriotiška lietuvaitė Ane
lė Januškevičienė. Albinas Ba
rulis išbuvo Varpo Valdyboje iš
tisą dešimtmetĮ. Finansiniai dau
giausia Laisvės Varpą parėmė 
Petras ir Janina Vaičiūnai, Jo
nas Tuinila, Šalia jų yra jau ne- 
taip gausus būrelis nuoširdžių 
darbuotojų ir rėmėjų tiek pini-

ĮVYKIAI, PRIBRANDINĘ SUKILIMĄ 
BRAZILIJOJE

Jau kovo 26 d. Rio mieste bu
vo jaučiama Įelektrinta nuotaika: 
esą karo laivyno jūrininkai 
puskarininkiai atsisakė klausyti 
savo karininkų Įsakymų,užsibari
kadavo metalą apdirbančių pro
fesinių sąjungų būstinėje, reika
laudami karo laivyno ministe
rio pašalinimo. Mat pastarasis 
nubaudė areštu kai kuriuos pus
karininkius --. unijų organizato
rius. Taigi prieita ligi tokios pa
dėties, kad puskarininkiams rei
kalingos net profesinės sąjungos.

Ši nieku nepateisinama karinės 
drausmės ardymo politika buvo 
pradėta jau seniai, apie ką esu 
ne kartą rašęs. Neklausyti savo 
karininkų skatino ne kas kitas, 
bet paties prezidento švogeris 
seimo atstovas Sr. L. Brizola. 
Taip pat ir kovo 13 d. Rio Įvykęs 
mitingas puskarininkiams nedvi
prasmiškai parodė, kad ir pats 
prezidentas Goulart esąs jų pu
sėje. Tad kodėl nereikalauti, kad 
prezidentas pašalintų karo laivy
no ministerĮ, kuris sodina Į da
boklę puskarininkų unijų orga
nizatorius?

Taip pat ir švietimo ministeri
ja neperseniai demonstravo 
tiems paties puskarininkiams iš 
Sov. S-gos atsigabentą filmą 
"Kronštadto sukilimas 1917", kur 
karo laivyno puskarininkiai žudė 
karininkus Potiomkino kreise
ryje, skandindami juos Petrogra
do uoste. Filmo aiškintojas tei
gė, kad ir Brazilijoje jau atėjęs 
laikas panašioms akcijoms. Ne
tenka aiškinti,iš kurių šaltinių 
ši agitacija išeina: visi žino, kad 
tai nevietinių brazilų buvo suma
nyta, bet maskolių organizuo
ja ma.

Kovo 27 d. Rio laikraščiai ŠĮ 
"sukilimą" plačiai komentavo, 
iliustruodami nuotraukomis. At
rodė, kad didžiojo penktadienio 
Šventė bus revoliucijos pradžia. 

gaiš, tiek darbu, tiek dalyvavi
mu programoje.

Aržiau su visa Laisvės Varpo 
struktūra ir darbuotojais bus su
sipažinta per sukaktuvinĮ dešimt - 
mečio balių, kuris Įvyks balan
džio 12 d. (sekmadienĮ) 1:00 v.p. 
p. South Bostono piliečių klubo 
salėje. Kaip ir visi Laisvės Var
po parengimai, taip ir šis, bus 
Įdomus ir turiningas programa, 
baru ir šokiais. Su Įdomumu lauk
sime Antano Gustaičio, kalbančio 
apie programą ir jos sukaktuves. 
Tikimasi, kad bus sunku sutalpin
ti visus norinčius pasveikinti 
Laisvės Varpą ir palinkėti jam 
skambėti iki visa Lietuva galės 
j| išgirsti.

V. Izbickas

JURGIS ŠATORIUS
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje

Gi sukilimas Potiomkino krei
seryje Įvyko taip pat per Velykų 
šventas! Ar ne analogiška padė
tis! Tuo tarpu prezidentas buvo 
nuvykęs Į Porto Alegre, kur ruo
šėsi praleisti Velykų šventes. 
Padėtis buvo labai rimta, kai 
armijos tankai apsupo metalurgi
jos unijų būstinę ir areštavo su
kilusius kelis tūkstančius puska
rininkių. Penktadienio naktĮ Gou
lart skubiai grĮžo Į Rio... Įvyko 
nepaprastas kabineto posėdis. Po 
posėdžio paskelbta, kad atsista
tydino karo laivyno ministeris 
admirolas Silvio Mota. Jo vieton 
paskirtas iš atsargos pašauktas 
admirolas Paulo Mario da Cun- 
ha Rodrigues. Po keliolikos va
landų arešto sukilusieji puskari
ninkiai buvo paleisti Į laisvę...

Apie šiuos Įvykius kovo 29 d.

Chruščiovo viešnagė Vengrijoje...

CHRUŠČIOVAS NUVYKO Į VENGRIJĄ 
NE TALKOS PRIEŠ KINUS IEŠKOTI, 
BET ATGAIVINTI SENAS TAUTINES 
RIETENAS. — VENGRIJA VIRSTA JO 
ATSARGINIU GINKLU PRIEŠ RUMU
NIJĄ IR ČEKOSLOVAKIJĄ, JEI TEN 
PRASIDĖJĘS TAUTINIS ATGIMIMAS 
KADA NORS SUDARYTŲ PAVOJŲ KO

MUNISTINIAMS REŽIMAMS.

----------- Vytautas Meškauskas -----------;-----
Nikitos Chruščiovo viešnagės 

Vengrijoje proga daugiau rašoma 
apie sovietų -kinųsantykius negu 
apie pačią Vengriją ir jos santy
kius. su kitais sovietų satelitais. 
O kaip tik tas klausimų komplek
sas buvo nagrinėjamas Budapeš
te, o ne vengrų talka sovietams 
'ideologinėje* kovoje su kinais.

Vengrų Įnašas Į tą kovą gali 
būti toks pats kaip ir Hitlerio 
kovai su sovietais t,y. gąna ma- 

spauda komentavo, kad sukilėliai 
puskarininkiai laimėjo: visi jų 
reikalavimai buvo patenkinti. O 
Jornal savo specialioje laidoje 
teigė, kad nebūtų neteisinga gal
voti, jog centrinė valdžia kapi
tuliavo. Ne! Visi Įvykio duomenys 
rodo, kad ši komedija buvo su
vaidinta tam, kad sujungti subver- 
syvinĮ elementą karinėse pajėgo
se.

Apie naująjj karo laivyno mi
nisterĮ adm. Rodriųues buvo sa - 
koma, kad tai esąs pats kairiau- 
a^aš karo laivyno karininkas,ku
riam jau sukako 70 metųamžiaus. 
Adm. Candido de Aragao, grąžin 
tas Į pareigas yra žinomas, kaip 
liaudies admirolas, labai artimas 
Brizolos draugas.

Prezidentas Goulart oficialia
me pareiškime teigė, kad "nauja
sis karo laivyno ministeris pre
zidento buvęs pasirinktas pasi
remiant krašto konstitucija ir be 
kieno nors Įtakos". Gi Rio dien
raščiai rašė, kad Vyr. Darbo Va
dovybė Įteikusi prezidentui trijų 
kandidatų sąrašą, iš kurių buvę 
reikalaujama pasirinkti laivyno 
ministerĮ. Rodrigues paskyrimas 
buvęs sutiktas garsiomis ovaci
jomis!

Apie pastaruosius Įvykius pla
čiai skaitomas "Correio da Man- 
ja" kovo 29 taip rašė: "Neramu
mas ir tvarkos ardymas vyrauja 
krašte. Tam turi ateiti galas. Mfl. 
sų federalinė valdžia nepadarė 
nieko, kad Įvesti tvarką ir sustab
dyti infliaciją. Priešingai, jos po
tvarkiai yra kiršinantys, neiš- 
sprendžią jokių problemų. Bra
zilijai nereikia nei bonopartizmo 
nei totalinės diktatūros. Netvar
kos kėlimas, kad po tokia skrais
te prisidengus Įvesti diktatūrą, 
yra seniai žinoma, bet savo am
žių atgyvenusi strategija. Šiuo

(Nukelta Į 2 psl.) 

žas. Kad supratus apie ką dabar 
sukasi reikalas, reikia grĮžti Į 
pirmojo pasaulinio karo pabai
gą.

1920 m. birželio 4 d. Vengrija, 
kuri iki karo pabaigos kartu su 
Austrija sudarė dvilypę monar
chiją, (kurioje vengrai niekados 
nesijautė labai laimingi) pasira
šė Trianono sutartĮ. Ta sutarti
mi iš Vengrijos buvo atimta dau
giau kaip pusė jos teritorijos, bū
tent 192.000 kv. km. iš turėtų 
283.000 k v, km, kurioje gyveno 
10.469.416 žmonių. (Vengrijai liko 
nepilni 8 milijonai gyventojų). 
Maždaug du trečdaliai atskirtų 
gyventojų nebuvo vengrai, tačiau 
apie 3 milijonai vengrų irgi atsi
dūrė už savo tėvynės sienų. Nuo 
to laiko Vengrijos užsienio poli
tikos tikslas buvo kaip nors at
gauti dalį atiduotų teritorijų ir 
susigrąžinti savo tautiečius. Iš 
kitos pusės, Čekoslovakija, Ru
munija ir Jugoslavija, kurios 
daugiausiai laimėjo iš Vengrijos 
amputacijos, stengėsi savo lai
mėjimus išlaikyti. Hitlerio Vo
kietijai pradėjus dominuoti Vidu- 

■ ''V ' r ' <

MIRĖ GEN. DOUGLAS MACARTHUR
SekmadienĮ, bal. 5 d. mirė Įžy

musis JAV karvedys gen. Doug- 
las MacArthur, "vienas iškiliau
sių karių JAV istorijoje", kaip 
pažymėjo prezidentas Johnson.

Generolo kūnas buvo pašarvo
tas Kapitollaus Rotundoje Wa- 
shingtone ir laidotuvių iškilmėse 
buvo atiduota aukščiausia pagar
ba JAV herojui, pusšimti metų 
stovėjusiam pirmose eilėse, ypa
tingai pasižymint Pacifiko fronte
II. Pas. karo metu.

Iš kariuomenės jis buvo at
leistas prez. H. Trumano Korė
jos karo metu, gen. D. MacAr- 
thurui reikalaujant karą perkelti 
i Kinijos teritoriją, kas neatiti
ko vyriausybės nusistatymui,su
tinkant Korėją padalinti Į dvi da
lis.

Jis buvo pakeltas į Filipinųka- 
riuomenės maršalus, išvaduojant 
tą salą nuo japonų okupacijos. Po 
Japonijos kapituliacijos jis buvo 
ten vyr. JAV karinių pajėgų vir
šininku ir faktinu Japonijos val
dytoju,

Gr|žęs Į JAV, jis buvo sutik
tas herojui priklausančiu žmonių 

rio Europos scenoje ir padalinus 
Čekoslovakiją, Vengrija atgavo 
dali savo buvusios teritorijos iš 
Čekoslovakijos su vienu milijonu 
gyventojų, tačiau visiškai susidė
ti su Vokietija Vengrija vengė.

Kai Hitleris užpuolė Lenkiją, 
Vengrija atsisakė per savo te
ritoriją praleisti vokiečių dali
nius ir pasiskelbėnekariaujančia 
šalimi. Vokiečiams tačiau lai
mint mūšius, Vengrijos vyriau
sybė pareiškė pretenzijų Į Rumu
nijos teritorijos dalį, nors tas ne
patiko nei Hitleriui nei Mussoli- 
niui, kuris iki to laiko Vengriją 
smarkiai rėmė. Bet jie visdėlto 
parėmė Vengrijos pretenzijas ir 
to pasėkoje Vengrija iš Rumuni
jos atgavo beveik pusę savo 1920 
m, atiduotos teritorijos su 2,5 
milijonų gyventojų, iš kurių be
veik milijonas buvo rumunų. Ta
čiau kartu Vengrija buvo privers
ta leisti per savo teritoriją vykti 
vokiečių kariams {Rumuniją.Su
griovus Jugoslaviją, Vengrija pa
siėmė dalĮ tos teritorijos.

Iš pradžių Hitleris visai neno
rėjo vengrų talkos kovoje prieš 
sovietus, tačiau patys vengrai to 
norėjo, nes bijojo, kad Į tą kovą 
Įsijungę rumunai Įsigys dides
nių vokiečių simpatijų. 1943 me
tais vengrų korpas prie Vorone
žo buvo smarkiai sumuštas ir tu
rėjo būti atitrauktas iš fronto. 
Tada Vengrijos vyriausybė pra
dėjo ieškoti kontakto su sąjungi
ninkais ir jos ambasadorius Tur
kijoje net pasirašė slaptą kapi
tuliacijos sutartĮ su D. Britani
ja, kuri turėtų pradėti veikti ta
da, kada Vakarųsantarvininkai pa
sieks Vengrijos teritoriją. Hitle-

(Nukelta Į 2 psl.)

entuziazmu, New Yorko parado 
metu dalyvaujant 7,5 mil. žmo
nių.

Savo istorinėje kalboje Kongre 
se 1951 m. jis pareiškė, kad seni 
kariai nemiršta, jie tik tyliai pa
sitraukia (Old soldiers never die 
- - they just fade away).

Gen. Douglas MacArthur pasi
traukė, bet j{ supanti legenda, ka
rinės istorijos realybė gyvuos is
torijoje.

* N. CHRUŠČIOVAS, tęsdamas 
savo kalbas Vengrijoje, pagyrė 
Kennedžio ir Johnsono taikos po
litiką, Ta proga jis klausia: "Ar 
mes privalome pradėti karą su 
kapitalistinėmis valstybėmis? Su 
kuria jų turime pradėti pirmiau
sia, su Prancūzija, Vak. Vokieti
ja, Italija ar Anglija? Ar tos 
valstybės sudarytos tik iš kapi
talistų? Ne, ten yra ūkininkų,dar
bininkų, intelektuali;. Jie mūsų 
neprašė kištis Į jų vidaus reika
lus".

Gaila, bet Vengrijoje nebuvo 
sąlygų niekam paklausti, kas pra
šė kištis Į Vengrijos vidaus rei
kalus 1956 metais.

* NIKITA SUSIŽAVĖJO GU- 
LIAŠU. Viešėdamas Vengrijoje, 
kurioje 1956 m. jo Įsakyti tankai 
numalšino vengrų sukilėlių lais
vės siekimus, Chruščiovas pa
reiškė, kad revoliucinis impul
sas savaime nesąs pakankamas. 
Reikia dar gero bliūdo guliašo, 
gerų knygų, gerų butų — tai da
lykai, dėl kurių kovojama. Seno 
revoliucionieriaus -- alkanos 
mintys...

* ATNAUJINIMAS JAV DIP
LOMATINIŲ SANTYKIŲ SU PA
NAMA ir Brazilijos sukilimas, iš 
gelbėjęs nuo komunizmo Įsigalė
jimo -- tai du faktoriai, laikomi 
kartu ir Castro pralaimėjimu. 
Nepavykus riaušėmis išmušti iš 
vėžių Venezuelos, laikoma, kad 
Kubos diktatorius nebesijaučia 
saugus, nebent JAV vyriausybė 
vis dar draustų pastangas jo nu
vertimui.

* BRAZILUOS LAIKRAŠČIAI 
PRANEŠA, kad karinis sukilimas 
užbėgo už akių komunistų pla
nams gegužės 1 d. perimti krašto 
valdžią Į savo rankas.
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ANTANAS SMETONA

FULBRIGHTO STIPENDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS BERLYNE

diplomatai sutiko atsakinėti {da
lyvių patiektus klausimus. Kai

Ekskursijos po rytų ir vakarų 
Berlyną buvo daugiau pramoginio 
pobūdžio — kad suvažiavusieji 
galėtų atsikvėpti po rimtų pas
kaitų ir filmų, kurios buvo rodo
mos ir skaitomos pagal iš anks
to nustatytą dienotvarkę. Jos pra
sidėjo antrą suvažiavimo dieną 
profesoriaus Ulricho Littmano, 
Fulbrighto Komisijos Generali
nio Sekretoriaus, įžanginiu žo
džiu "Amerika Haus” patalpose. 
Po Dr. Ulricho kalbėjo Fulbright 
Komisijos Pirmininkas ir Ame
rikos Misijos pirmininko pava
duotojas, ministeris Martin J. 
Hillebrand tema "JAV tikslai ir 
uždaviniai Vokietijoje". Jis pa
reiškė, kad dabartiniu metu nie
ko nėra lengviau, kaip kritikuo
ti JAV politiką Vokietijos atžvil
giu paskutinių dvidešimties me
tų bėgyje. — Faktas, tačiau, 
lieka, faktu" -- pabrėžė Hille
brand — "kad fantastingas Vo
kietijos atgijimas, pralenkęs di
džiųjų politikų drąsiausius spė
liojimus, nebūtų buvęs įmanomas 
be JAV pagalbos./!

Po ministerio Hillebrand kal
bėjo ministeris J. A. Calhoun, 
buvęs Amerikos ambasadorius 
Afrikoj ir JAV Misijos šefo Ber
lyne pavaduotojas. Reikia atsi
minti, kad Berlyne Amerika tu
ri ne pasiuntinybę, bet misiją, 
nes Berlynas nėra suverenus. 
Ministeris Calhoun labai su
prantamai nušvietė Berlyno, is
toriją nuo antro pasaulinio karo 
pabaigos iki šių dienų. Jo pas
kaitos "Berlyno padėtis" tikslas 
buvo išaiškinti visų Berlyno kri
zių politinę reikšmę. Po prakal
bų, buvo diskusijos, kurių metu

kurie klausimai buvo labai taik
lūs ir abu ministeriai nepajėgė 
juose glūdinčių užmetimų įtiki
namai atremti.

Vienas klausimų lietė JAV ty
lų sutikimą su Rytų Vokietijos 
parašu po atominių bandymų šu
va ržimo sutartimi. Pasak pa- 
klausėjo, tokia JAV laikysena 
reiškia netiesioginį Rytų Vokie
tijos pripažinimą. Ministeris 
Hillebrand mėgino išvedžioti, kad 
sutikimas su Rytų Vokietijos pa
rašu po ta sutartimi anaiptol 
nereiškė teisinio Rytų Vokieti
jos pripažinimo, nes Rytų Vokie
tijos parašas nebuvęs Vashing- 
tono priimtas. Gerai nesupratau, 
ką reiškia toks Rytų Vokietijos 
parašo nepriėmimas Nashingto- 
ne, susidariau įspūdį, kad jis 
tereiškė nesėkmingas pastangas 
užmaskuoti bolševikams pada
rytą nuolaidą, prie kurios kaž 
kaip nemalonu prisipažinti.

Kitas klausimas lietė Berlyno 
sieną ir Centrai Intelligence 
Agency, Ar ČIA iš anksto žino
jo, kad Rytų Vokietijos valdžia 
rengiasi statyti sieną? Jei žino
jo, kodėl JAV vyriausybė nepa
sipriešino tokios sienos staty
mui? Ministeris Hillebrand at
sakė, kad ČIA iš anksto nieko 
nežinojo, bet, matyti, pats to
kiu atsakymu netikėjo ir todėl 
tuojau pridėjo gana Šablonišką 
taikos meilės argumentą: girdi, 
bet koks JAV mėginimas sutruk
dyti sienos statybą būtų galėjęs 
iššaukti represijas iš Sovietų 
Sąjungos pusės ir išprovokuoti 
m pasaulinį karą.

Esu Įsitikinęs, kad ČIA ne tik 
iš anksto Žinojo apie sienos sta-

tybos projektą, bet ir apie tai 
užtenkamai anksti painformavo 
JAV vyriausybę, kuri, tačiau, ne 
tiek iš taikos meilės, kiek iš 
nepagrĮstos karo baimės, nieko 
nesiryžo daryti.

Po paskaitų buvo rodomos dvi 
trumpos filmos. Pirma filmą bu
vo skirta Berlyno sienai. Gana 
aukšto meninio lygio ir gilios 
prasmės. Pradžioje vaizduojami 
vaikai, linksmai sau spardą fut
bolą pačioje sienos papėdėje. 
Staiga vienas iš jų netyčia per
spirta kamuolį per sieną; iš sy
kio visi kaip vienas nutyla, liūd
nai vienas Į kitą pažiūri ir — 
išsiskirsto. Kamuolio epizodas 
nutraukė jų linksmą žaidimą ir 
parodė žiaurią realybę. Toliau 
filmas rodo liaudies policijos 
žiaurumą, rodo, kaip kai kurie 
Rytų Berlyno gyventojai laimin
gai pabėga ir kaip kiti žūva nuo 
sargybinio kulkos. Rodo, kaip 
žmonės, nežiūrint amžiaus, šoka 
iš trečio, ketvirto aukšto, kad 
pabėgti. Vienas filmo epizodas 
yra apie jauną moterĮ besisten
giančią ištrūkti iš liaudies poli
cininkų rankų ir šokti per lan
gą Į Vakarus. Liaudies polici
ninkai stengiasi ją sulaikyti, bet 
Vakarų berlyniečiai sučiumpa 
moterĮ už kojos ir nutraukia ją

SKAITYK IR PLATINK DIRV£

Į savo pusę. Rodo, kaip Vakarų 
berlyniečiai perpykę maištauja 
prie sienos ir kaip bolševikai 
bijodami, kad kas nepabėgtų ne
beleidžia vargšams rytų berly
niečiams netgi prisiartinti prie 
sienos. Dabar visi pastatai, sto
vį prie sienos, griaunami (nors 
jau anksčiau visi gyventojai buvo 
iš jų išmesti ir visi langai už
cementuoti). Netgi ant stogų iš
tiesta spygliuota viela, o netru
kus pagal sieną bus iškastas 
didžiausias griovys, kad niekas 
negalėtų išsikasti tunelio ir pa
bėgti iš "rojaus".

Kitas filmas buvo skirtas dabar, 
tinio Berlyno Įvairumams pa
vaizduoti. Jame buvo daug infor
macinės medžiagos, pav., kad 
Berlynas yra trečias miestas 
pasaulyje ploto atžvilgiu (tik To
kio ir Londonas savo plotu pra
lenkia Berlyną) ir yra svarbus 
pramonės centras ir kad pačiam 
Berlyne iki šios dienos tebėra 
žemės ūkių. Nežiūrint parodytų 
vaizdų, aš vistiek abejojau jų 
autentiškumu. Man buvo labai 
sunku patikėti, kad viename mo
derniškiausių Europos miestų 
dar tebebūtų tikrų ūkių su gyvu
liais, paukščiais, ūkio mašino
mis ir t. t.

Dr. Littmann tarė užbaigimo 
žodį, po to visi ėjom valgyti 
pietų Į garsųjį tarptautinĮ vieš- 
but{ "Hotel am Zoo".

(bus daugiau)

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ***

Nikita Budapešte...
(Atkelta iš 1 psl.)

ris 1944 m. kovo 17 d, pasišaukė 
1 Bavariją Vengrijos regentą ad
mirolą Horty ir pareikalavo arba 
pilnai bendradarbiauti su vokie
čiais arba sutikti su vokiečių, slo
vakų, rumunų ir kroatų kariuo
menės okupacija. Horty sutiko su 
pirmąja sąlyga, tačiau atvykęs 
atgal jis rado savo kraštą jau vo
kiečių armijos kontrolėje. Kai tų 
pačių metų rugpiūčio 23 dieną 
Rumunija kapituliavo prieš so
vietus, Horty nutarėpasitraukti 
iš kovos ir laikytis tik iki tol, kol 
amerikiečiai ir anglai pasieks 
Vengrijos sienas. Tačiau tieapie 
tai niekados rimtai negalvojo ir 
pirmieji Vengrijos sieną pasiekė 
sovietai. Vokiečių ir vengrų dali
niai smarkiai jiems priešinosi, 
tačiau buvo nugalėti ir 1945 m. 
balandžio 4 d. pasidavė.

Tą sukaktį minėti Nikita 
Chruščiovas ir nuvyko į Buda
peštą. Visos nuo 1938 m. Vengri
jos atgautos senos teritorijos vėl 
buvo grąžintos jos kaimynams 
1947 m. Paryžiaus sutartimi. Tuo 
pat metu prasidėjo sovietizacijos 
procesas. Kaip atsimename, pra
sidėjus sovietų 'atodrėkiui', Veng
rijoje 1956 m. įvyko suklimas.ku 
ris pasibaigė sovietų karine oku
pacija, faktinai besitęsiančia iki 
šios dienos.

Dėl tos paskutinės Įvykių rai-

Brazilijoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

metu tai yra tik vaikų žaislas. 
Brazilija yra pasiekusi tokį su
brendimo laipsnį, kad jie negali 
sau leisti, jog krašto likimą per
imtų kairioji ar dešinioji diktatū
ra. Taip pat ir sukilimai neturi 
pasikartoti, o tuo labiau pilietinis 
karas. Bet tai kaip tik gali Įvyk
ti, jeigu bus kėsinamasi Į konsti
tucinės teisės sugriovimą" --ra
šė laikraštis.

Ne tik Correio da Manha, bet 
ir kiti dienraščiai įsidėjo pa
našaus turinio vedamuosius. Ne 
paslaptis, kad toji būklė privalė
jo greit baigtis, nes dar vienas 
toks "sukilimas" ir visa centri
nė valdžia pereitų į komunistinės 
Vyr. Darbo Vadovybės rankas.

Redakcijos pastaba: Šis J. ša- 
toriaus pranešimas rašytas dar 
prieš nuverčiant Goulart vyriau
sybę.

dos Vengrija šiandien yra pats 
'ištikimiausias' iš sovietų sate
litų. Lenkijoje, Čekoslovakijoje 
ir Rumunijoje vietos komunistai 
Įgavo vis didesnę savivaldą irtei 
sę tvarkyti savo reikalus, kiek 
jie tiesiogiai nepaliečia sovietų 
interesų. Tose valstybėse smar
kiai auga nacionalizmas ir Veng
rija tik tuo atveju galės patenkin
ti savo teisėtas pretenzijas į kai
mynų valdomas teritorijas, jei 
Maskva jas paremtų. Kitaip sa
kant,grĮžtant prie senos naciona
linės politikos, o atrodo, kad prie 
to einama, Vengrija kaip sovietų 
sąjungininkas, lieka Maskvos re
volveriu, atstatytu Į Čekoslova
kijos, Rumunijos ir netiesiogiai 
Į Lenkijos nugarą. Kitu Vengri
jos sąjungininku su Kremliaus 
palaima darosi Bulgarija. Tokiu 
būdu Chruščiovas, šalia dar tu
rimos kontrolės per kompartijas, 
kuria atsarginę apsaugą ar atsar
ginį įrankį tam atvejui, jei kom
partijos kada nors pasidarytų jam 
nepaklusnios ir jam nebūtų pato
gu panaudoti nuogą jėgą joms 
"sutvarkyti".

Amerikiečiai paprastai sunkiai 
supranta nacionalinį momentą, 
tačiau Europoje jis dar ir ato
miniame amžiuje vaidina didelį 
vaidmenĮ. Kiek jis stiprus, ryš
kiai parodo krizė Kipre, kur Įsi
liepsnojusios tautinės aistros gre 
šia persimesti ir į Graikiją bei 
Turkiją, nors ten karas visai ne
reikalingas.

"Ideologinis" konfliktas su kinų 
komunistais turėjo galutinai su
naikinti 'tarptautinio komunizmo' 
aureolę, kurią Kremlius gana vy
kusiai naudojo seniems rusų im
perializmo siekiams užmaskuoti. 
Jei tarptautinio komunizmo nebė
ra.Sovietų Sąjunga turi grįžti prie 
tautinės rusų politikos. Kad prie 
to einama, parodė Chruščiovo žo
džiai Budapešte, kad ne taipsvar- 
bu linksniuoti revoliucijos šo
kius, kiek pasirūpinti tuo, kad bū
tų pakankamai ’guliašo'.

Tokia Įvykių raida paskatino 
Adlai Stevensoną ir senatorių Fui- 
brightą aiškinti, kad į Sovietų Są
jungą reikia žiūrėti kaip Į 'nor
malią valstybę su normaliais ir 
tradiciniais interesais’. U.S. and 
IVorld Report net praneša apie idė
ją Sovietų Sąjungai paskolinti 10 
ar net 20 bilijonųdoleriųlTaibū- 
tų didelė klaida, nes 'normalūs' 
ir 'tradiciniai* JAV interesai vi
sai nereikalingi Sovietų Sąjungos 
išsilaikymo nei stiprios tautinės 
Rusijos atstatymo.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp. 
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629 

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas. 
Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

4V2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSION1ERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAl’SKAS.

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

JONAS AISTIS Laisvės Kovų Dainy redaktoriaus žodyje, datuo
tame 1956 metais, rašė, kad naminis karas, kur brolis brolį žudo, 
(visada) yra didžiausia tautos nelaimė, bet itin skaudu matyt kovą 
tarp savųjų tada, kai svetimi krašte viešpatauja. O toks iš da
lies buvęs partizaninis karas Lietuvoj (1944-53 m), kuriame daug 
aukų buvę ne tik prieš okupantą kovojusių, bet ir jam talkininkavusių 
lietuvių tarpe.

Buvo priekaištų. Tūlas piktinos, kaip tokio leidinio redakto
rius galėjęs taip "bolševikiškai" pakalbėti: kovą prieš rusus pripa
žinti buvus naminĮ karą tarp pačių lietuvių...

Kun. dr. Aviža pranešime apie Vokietijos lietuvių bendruomenę 
vėl išsitarė, kad tarp dabar iš Lietuvos atvykstančių jaunuolių esą 
ir susigyvenusių su rusų viešpatavimu Lietuvoj. Ir čia buvo prie
kaištų. Stipriai užprotestavo Antanas Viluckis, tik treji metai kaip 
iš Lietuvos, partizaninį karą ten pergyvenęs būdamas 11-20 metų 
jaunuolis. Jis siūlėsi kun. Avižos teigimą sugriauti net keliolikos 
tik dabar iš Lietuvos atvykusių jaunuolių liudijimais - protestais. 
(Dirva, 15 nr.).

Labai džiugus pareiškimas. Bet nei keliolika, nei keli šimtai 
protestų nepanaikins fakto, kad okupantų įsibrovimas i Lietuvą įrė
žė ir teberėžia skaudžią žaizdą lietuvių dvasioje ir tautiniame susi
pratime. Nes yra gi Lietuvoj lietuvių, puolusių plaukti pasroviui su 
smurtiška jėga, ir yra jaunuolių, kurių tautinis susipratimas liko 
neišugdytas ar net nei neįžiebtas. Tad nėra klausimo, ar šiandien 
Lietuvoj yra nevienodai patriotiškai nusiteikusių lietuvių, o yra tik 
klausimas -- kiek kokių. Nėra klausimo, ar okupacija žeidžia 
Lietuvą, ar nežeidžia, o yra klausimas tik -- kokio gilumo žaizda.

Ign. Medžiukas Drauge (vas. 4) citavo gyvą liudininką: "Ne 
rusai lietuvius žudė, bet brolis lietuvis žudė savo brolį -- vienas 
jų buvo istrebitelis, antrasis — partizanas". Irika Našliūnaitė 
Tėv. Žiburiuose (vas.8) rašė, kad jos buvęs vyras, anksčiau net 
pamaldus jaunuolis, vėliau stojęs okupantų tarnybon ir nesvyruo
damas grąsęs naikinti "nors savo tikrą brolį", jei tas eitų 'prieš 
mūsų Tarybų Lietuvą"... Taigi Aistį kaikas barė ne už prasimany
mą, o tik už karčios tiesos pasakymą, kurią dabar ir kiti patvirtina. 
Nes jis gi jau kadai atžymėjo, kad partizaninis karas Lietuvoj iš 
dalies buvo ir karas tarp savųjų, svetimiems viešpataujant.

Atlaikiusių ir nepasidavusių tautiečių balso prasmė yra ne 
slėpti žaizdą, ne neigti jos buvimą, o protestuoti prieš nesiliaujantį 
tos žaizdos gilinimą. Nei Vaižgantas neslėpė, kad lietuviųtarpe esa
ma ir "padlecų", bet sielojos dėl visų. •

Kas lik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER. INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER. INC.. ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė.. Marųuette Parke 

Tel. PRospect S - 5875 
320? So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. Vktory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad.- nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki (j vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Mar-ųuetle Parko krantinė.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
L STREGA — Licpier. Import. from Italy... - 5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. 5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

from France......................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand ..
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Wine

5th
5th
5th

n* ——

83.98

SI.19
S 1.69
S .69

6. ST. REMY BRAND. Import.
from France...................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

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



1964 m. balandžio 8 d dirva 41 Nr. - 3

DIRVA THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEVVSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO. 44103 
TELEPHONE: 431-6344

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Monday, Wednesday and Friday except in case 

of Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-proflt).

Subscrlptlon per year $11.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Išeina: pirma

dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, išskyrus šventes.
Redaguoja:

Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

BENDRUOMENES TARYBA
Dirvoje Vincas Rastenis, o Drauge Juozas Kojelis, kaip sutarę, 

kalba už aiškesnį kandidato { B-nės Tarybą veidą, kad nereiktų bal
suoti "už katę maiše". Ar kandidatai, kurių sąrašai jau sudaryti, at
kreips Į tai dėmesį, ar pasitenkins tuo, kad jie jau yra kandi
datai, tuo pačiu jau ir tam tikra prasme "parinktieji” — parodys 
ateitis.

Nėra abjonės, kad kandidatų pažiūrų bendruomenės klausimais 
viešas iškėlimas kartu gal iškeltų ir naujų sumanymų, kurie bend
ruomenės gyvenime reikalingi ne tik aptarti, bet ir įgyvendintu

Reikia tikėtis, kad gal vienas kitas kandidatas ar net jų susi- 
grupavimas kokių nors pareiškimų nepagailės. Čia daug priklauso 
nuo to, kur kokioje vietovėje jau reiškiasi gyvesnis bendruomeni
nis judėjimas ir bendruomeninės veiklos supratimas.

Ne kartą spaudoje buvo rašyta, kad mūsų visuomeninio gyveni
mo sistemoje bendruomeninio susiorganizavimo reikalais domima
si tiek, kiek tai liečia bendruomeninio pašuto stogą. Reikia prisi
bijoti, kad ir šį kartą, dėmesį kreipiant į urybos rinkimus, gali 
taip atsitikti, kad diskusija panorės nukrypti į tarybos sąstato ir jo 
susidarymo būdų Ūkelius. Esmėje gi tektų pažvelgti į tarybos funk
cijas, į jos galimybes konkrečiu ir labai gyvenimišku žvilgsniu pa
žvelgti į tuos reikalavimus ir tas spragas, kurios vis dar neleidžia 
bendruomenei pribręsti iki apčiuopiamus reikalus sprendžiančio ir 
tvarkančio savivaldos organo.

Tai ne fanUzija, o šiame krašte kitų tautybių plačiai ir savo 
bendruomenei labai produktyviai suteiktų sąlygų išnaudojimo realy
bė. Yra gi čia bendruomenių, kurios savo susiorganizavimu yra at
siekusios toli siekiančios įtakos. Šiomis dienomis šių eilučių auto
riui paaiškėjo, kaip tūlų tautybių bendruomenių vadovybės pajėgia 
įtaigoti net Kongreso komisiją, atsidūrusią dėl tų įtakų akligatvy- 
je, sprendžiant naują imigracijos įstatymo projektą.

Mes gi tuo tarpu, paskendę gražbilystėje, gyvename prisimini
mų pasaulyje ir nepastebime, kaip laikas bėga nusinešdamas šimtus 
neišnaudotų progų, kuriomis galėtume įrodyti ne tik prisimeną savo 
valstybinę praeitį, bet ir sugebą įrodyti, kad esame pribrendę vals
tybinio gyvenimo patirtį panaudoti mažos, bet gerai organizuotos 
bendruomenės rėmuose.

čia ir susiduriame su klausimu, ne kiek kuris sugebame iš
reikšti viešumai savo pažiūras, bet kiek esame pasišventę įdėti 
darbo, kad tų pažiūrų dalis virstų įgyvendintu darbu. Mūsų bend
ruomeninei gyvybei išlaikyti reikia ne tituliarinių institucijų, ne 
žmonių garbės prezidiumams minėjimuos užpildyti. Mums reikia 
žmonių, turinčių sąlygas, noro ir supratimo, kad tarybos rinkimai 
neveda į karūnavimą nauju titulu, bet įpareigoja plėšti apleistus dir
vonus. Bendruomenės ateitis priklauso bendruomeninių darbų ar
tojams, ne nieko neveikiantiems bajorų klubo nariams. (j.č.)

HERETIŠKOS MINTYS, KURIOSE 
NĖRA HEREZIJOS

Pasirodęs kovo mėn. (3 nr.) 
MARGUTIS šalia įdomaus pasi
kalbėjimo su dr, Juozu Girnium 
apie Nuosmflkio manifesto pasė
kas ir šio meto kūrybinius sunku
mus, turtingas knygų ir visuome
ninio gyvenimo apžvalgomis.

Tose apžvalgose vengiant įpras
tų laikraščiams šablonų, nesibi- 
joma pasisakyti ir tokiomis min
timis, kurios gal kai kam ir gali 
atrodyti, anot K. Drungos, here- 
tiškomis, bet, iš kitos pusės, tų 
minčių atvirumas sveikintinas, 
kai jis gerais norais pagrįstas ir 
neturi siauro tikslo - smilga pa
braukti per nosį miegančiam po 
obelaite.

Taigi, Karolis Drunga, nors 
savo mintis apie prezidento A. 
Smetonos minėjimą ir pavadino 
her etiškomis, blaiviai galvojan- 
tiems herezijų ten sunku įžiūrė
ti.

Be kelių ne tiek jau esminių 
režisūrinių pastabų paties minė
jimo eigoje, toji tariamoji he- 
rezija iškyla siūlymuose tinka
miau aptarti A. Smetonos asmenį, 
imant jo veiklos 1927-1940 m. lai
kotarpį. Tuo reikalu K. Drunga 
rašo:

Patsai nebūdamas reglamen
tuotu, t.y. "prisirašiusiu" tauti
ninku, bet galvodamas ištikimy
bės Lietuvai kategorijomis, drįs
tu visgi tarti antrąją hereziją, 
už kurią, greičiausiai, teks pri
imti iš kurios nors pusės pylos, 
kaip ir visada tenka už pasinau
dojimą teise tarti laisvą žodį su
mokėti tam tikrą kainą. Būtent, 
norėčiau paklausti partiniai or
ganizuotos tautininkijos, ar ne
vertėtų pagaliau atsikratyti men- 
kavertystės kompleksų, surištų 
su nepriklausomos Lietuvos 
1927-1940 mętų periodu? Nežinau, 
gal tylos uždanga yra kuria nors 
prasme naudinga ar reikalinga 
kurioms nors emigracinės mūsų 
vidaus politikos žaidynėms, ta

čiau tikrai esu įsitikinęs, jog tuo 
daroma didelė žala Antano Sme
tonos istoriniam portretui išryš
kinti. Klausimas, klek Lietuvos 
prezidentas ir jam talkininkavu
sios vyriausybės 1927-1940 metų 
būvyje yra aktyviai bei pasyviai 
susijusios su visokeriopa ne
priklausomos valstybės gyveni
mo pažanga, ir šiandien tebėra 
neatsakytas. Atsakymui surasti 
nematoma didesnių pastangų. Gal 
būt, Aleksandro Merkelio ruo
šiamoji monografija bus šia pras
me drąsesnė ir nepasitenkins ofi
cialių vizitų, vainikų padėjimu 
ir pasakytų kalbų suskaičiavimu.

Periodas iki 1927 metų yra 
įdomus enciklopediška ar kul
tūros istorijos prasme. Tame 
periode Smetona buvo itin geroje 
draugijoje. Kudirka buvo miręs 
dar ne taip seniai; Basanavičius, 
Maironis, Vaižgantas, Sleževi
čius, Voldemaras, Biržiškos ir
t.t, ir t.t. buvo Smetonos aplin
ka. Joje jis nebuvo pirmasis Ir 
nebuvo paskutinis. Jis buvo narys 
grupėje žmonių, kurie puoselėjo 
ir vykdė tautinio atgimimo idea
lus. A. Smetonos įnašas čia yra 
kiekybiškai labai svarbus, bet ne 
išimtinas kokybės prasme. Ir iš 
šio periodo oficialios žinios yra 
tiek spaudoje ir paskiruose leidi
niuose uždokumentuotos, jog 
minėjimų programose jos reikš
tų tik kartojimąsi, kas ir buvo 
kovo 7 d. dar kartą atlikta.

O tuo tarpu juk mes visi ge
rai žinome, jog pilnas istorinis 
A. Smetonos įvertinimas, asme
nybės pažinimas ir supratimas 
kaip tik ir glūdi laikotarpyje 
tarp 1927 ir 1940 metų, kada jo 
svoris viešajame gyvenime bu
vo jau didesnis, negu bet kurio 
kito asmens. Nenoras su šiuofak 
tu skaitytis ir bandymai jį apeiti 
yra tiek A. Smetonos asmenybei, 
tiek nepriklausomos Lietuvos is-

A. SMETONOS MINĖJIMAS A0STRALII01E
Kovo 14 d. Bankstown Liet. 

Namuose "Dainava" buvo gra
žiai ir įspūdingai paminėt,as.prieš 
20 metų Amerikoj miręs Liet, 
prezidentas A. Smetona.

S, Narušis, LB Sydnėjaus Apy
linkės pirmininkas, ėmėsi inicia
tyvos ir. Valdybai pritarus, įvyk
dė minėjimą.

Dideliam skaičiui Sydney lie
tuvių ' visuomenei susirinkus, S. 
Narušis trumpa kalba atidarė 
minėjimą.

Labai gražiai ir rūpestingai 
paruoštą paskaitą skaitė agr. J. 
Meiliūnas specialiai pakviestas 
iš Melbourno. Jisai savo kalboj 
labai įdomiai, įtikinančiai ir kul

NUO TAUTOS NEATSIPLESI 
SAVĘS NESUŽALOJĘS

Mūsų Pastogės redaktoriaus V. Kazoko kalba, 
pasakyta Sydnėjuje

Nėra čia ko įrodinėti, kad An- 
unas Smetona buvo vienas iš mū
sų Uutos didžiųjų. Šitas žinias iš
mokome dar būdami mokyklos 
suole, učiau kas išmoksuma, 
nebūtinai tuo ir gyvenama. Šian
die stauu labai konkretų ir drau
ge intymų klausimą: kas gi yra 
tasai Antanas Smetona man, ma
žiausiam jo pavaldiniui dar uis 
laikais, kai jis pats buvo šalies 
pirmuoju, kuris netgi nežinojo 
apie mano buvimą? Kas jis man 
šiandie, kai 20 metų nebėra jo gy
vo? Ką jis yra davęs ar palikęs 
man asmeniškai tokio vertingo, 
apčiuopiamo, trunkančio, kad aš 
jam būčiau nepaliaujamai dėkin
gas ir nuolat jį su pagarba minė
čiau?

Taip klausdamas savęs aš 
klausiu ir jus visus, kurių san
tykis su Antanu Smetona yra pa
našus į manąjį, o gal net ir blan
kesnis. Jeigu jį minėtų jo arti
mieji ar tie, kurie naudojosi jo 
palankumu ir malone anais lai
kais, kai jis turėjo galios, būtų 
visai suprantama, bet prie ko čia 
mes? Vadovėliškai imant jeigu 
jis yra didelis, tai ir minime. Iš 
tikrųjų gi mažas žmogus kaip 
aš, kaip kitas gali ir nesuvokti 
šitos didybės, abstraktus prista
tymas jam nieko nesako ir dėl to 
visai neriuostabu, kad klausiama 
taip labai primityviai, bet drauge 
gyvenimiškai -- kas jis man?

*♦»
Kasdien pasaulyje miršta tūks

tančiai žmonių — paprastų ir net 

torijos aiškinimui daromos am
putacijos.

Pilnai įvertinti, be abejo, rei
kia tam tikros laiko distancijos 
ir dvidešimtmečio laikotarpis tos 
sąlygos gal dar nepatenkina. Ta
čiau tai pradėti iš tikrųjų jau nė
ra per anksti, ypač kol dar liu
dininkai (jų tarpe ir liaudininkų 
žmonės) tebėra gyvi.

Sėdint minėjime, žvilgsnis vis 
krypo į A. Smetonos portretą. Ne 
tik žvilgsnis, bet ir mintys, kurių 
negalėjo surišti oficialios žinios. 
Koks jis buvo žmogus? Piktas, 
staigus, malonus ar lėtas? Koks 
jis buvo gražių moterų draugi
joje? Koks jis buvo su drau
gais? Kokios buvo jo intymios 
mintys Lietuvos užsienio poli
tikos ir padėties klausimais, kai 
prasidėjo Antrasis pasaulinis ka
ras? Ką jis kalbėdavo su drau
gais ir artimesniais bendradar
biais dėl mūsų kultūrinės ir ūki
nės gerovės kėlimo? Ar mėgo 
muziką? Ar mėgo meną? Ko
kį. Ar turėjo "hobby"? Ir taip 
toliau, ir taip toliau.

Gal būt, toks atviras savo min
čių pasisakymas yra tam tikras 
sekimas Algirdu Greimu. Tačiau 
ar nepasigendame atsakymo mes 
visi, kuriems visas nepriklau
somos Lietuvos gyvenimas ir 
visi jos veikėjai, vairuotojai, 
kūrėjai yra įdomūs kaip savos 
mylimos tautos ir jos praeities 
neatskiriamos dalys? Negi į šiuos 
klausimus bus priversti kada nors 
atsakymus duoti mūsų romanų 
rašytojai, susieti tik su menine, 
bet nebūtinai su istorine tiesa? 
Duoti atsakymus į šiuos klausi
mus privalo tie, kurie tai gali. 
Nereikia to bijoti, ir svarbiau
sia, nereikia bijoti tiesos, kuri 
žmogui, išbuvusiam Lietuvos 
prezidentu didelio pažangėjimo 
laikotarpyje, negali būti nepa
lanki, nežiūrint paskirų detalių 
simpatiškumo ar nemalonumo.

tūringai nušvietė a.a. prez. A. 
Smetonos asmenį, kaip lietuvi 
kovotoją, publicistą, visuomeni
ninką ir valstybininką.

Po paskaitos sekė meninė da
lis: deklamacijos, solo dainos. 
Sydnėjaus choras padainavo 4 
dainas.

Prieš chorui pasirodant kal
bėjo V. Kazokas "Mūsų Pasto
gės" redaktorius, iškeldamas la
bai originalų mintijimą bandant 
atskleisti ryšį tarp prez. A. Sme
tonos ir mūsų pačių.

Sekančią dieną t.y. kovo 15 
(sekmadienį) kun. P. Butkus at
laikė mišias už a.a. prez. A. 
Smetoną. B, Daukus 

tokio masto ir dydžio, kaip mūsų 
prezidentas Antanas Smetona. 
Tačiau tas mūsų neliečia. Jeigu 
dar sensacingai miršta, tai gal 
kiek daugiau susidomime, bet 
greičiau ne to žmogaus mirtimi, 
kiek pačia sensacija. Bet gi kai 
miršta lietuvis, tegu ir niekad ne
girdėtas, mes ne tiek susidomi
me, kiek jo netekimą išgyvena
me. Kito mirtis nesukelia atgar
sio, su lietuvio mirtimi savo vi
duje išgyvename skriaudą.

Klausimas -- kas gi jis yra 
man? -- drauge prilygsta klausi
mui , kas gi yra tėvas vaikui ar 
mokytojas mokiniui? Jeigu jie 
mirė, jie atgyveno ir atliko savo, 
o aš vėl gyvenu savuoju gyveni
mu. Tačiau kaip besiteisintume, 
niekad neišsiginsime to, ką esa
me gavę iš tėvų ar mokytojų. 
Kitaip sakant, praeitis yra lygiai 
tiek pat mumyse gyva ir veiks
minga, kaip kad ir gyvenamasis 
metas.

Kiekvienas tautos narys yra 
suaugęs organiškai su savo tau
ta, ir kartą joje įaugęs, niekad 
nuo jos neatsiplėš savęs nesuža
lojęs. Mane ar tave riša tūkstan
čiai nematomų gijų su artimais 
ar tolimais tautos nariais, ir tai 
yra lemtinga mūsų visam gyveni
mui. Gal būt tos gijos, tie ryšiai 
tiesiog įtakoja mus dar iš tų lai
kų, kurių istorija nesurašė j kny
gas, bet jie tebėra gyvi mumyse. 
Ne istorija formuoja žmogų, bet 
žmogus kuria istoriją. Ir juo žmo
gus yra aktyvesnis,įtakingesnis, 
juo toliau ir plačiau siekia jo 
veiksmai ir sprendimai. Galėjo 
nebūti Mindaugo ar Vytauto, šian
die gal ir mūsų nebūtų tokių ko
kiais esame. Vyskupo Valančiaus 
veikla ir įminti pėdsakai dar ir 
šiandie tebėra žymūs kiekvieno 
lietuvio dvasioje.

Visi gerai žinome, kad A. Sme
tona buvo akcijos žmogus. Ten, 
kur reikėjo kovoti, jis kovojo 
be rezervų, ten kur reikėjo spręs 
ti, jis sprendė tautos gerovės var
dan. Savu laiku buvo trintis: vieni 
laikė jį nesugebančiu vadovauti 
valstybei, kiti skundėsi, kad su
varžyti asmeniniai ar partiniai in
teresai ir t.t. ir t.t., bet niekad 
net iš atvirų jo priešų nebuvo su
laukta kaltinimo ar priekaišto, 
kad jis yra savanaudis arba kad 
jis būtų tvarkęs krašto reikalus 
neatsižvelgdamas į visos tautos 
interesus. Jo asmenybė ir jo įta
ka buvo tokia ryški, kad buvo lem

GCN MOSIS CIIAVELANO
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Crust Company

tinga visai tautai, o tai reiškia, 
kad ji buvo lemtinga ir tau ir man.

Kažkur teko skaityti, kad ir 
mokslininkai pripažįsta, jog vie
nas lašas vandens pakeičia van
denyno sudėtį. Geras palygini
mas, bet jeigu apsiribosime tik 
lietuvių tauta, tai ji neprilygsta 
vandenynui, o tik tvenkiniui, ir 
prez. Smetona šiame tvenkinyje 
nėra įkritęs lašas, o greičiau 
visas kibiras, pakėlęs ne vien tik 
tūrį, bet sukėlęs bangavimą,ku
ris pasiekė pačius tolimiausius 
pakraščius. Jis pasiekė ir mus, 
gal net ir mūsų vaikus. Tasai jo 
sukeltas tyvuliavimas pastūmė 
mus — mažus lašelius -- tokia 
kryptimi, kad gal net nesamepa
jėgūs keisti kryptį. Ar gerai tas 
buvo man ir tau, ar turim iš to 
naudos — šito niekas negali at
sakyti: istorija nieko neteisia, 
nes tai ne jos galioje. Bet tik 
tiek aišku: jeigu šiandie esame 
tokiais, kokiais esame, tai daug 
prisidėjo prie to ir Antanas Sme
tona. Mes visi priklausome vie
nai, didelei ir plačiai lietuviš
kai šeimai, tad ir iš tos šeimos 
kilusių vadovų, kūrėjų laimėta 
garbe puošiamės mes patys, kaip 
teisėti tos šeimos nariai ir ken
čiame gėdą už tos šeimos sūnus 
palaidūnus.

Grįžtant prie temos, norėtųsi 
ją baigti dar vienu klausimu, ku
ris jau savaime atsako į pradžio
je pastatytąjį: ar mes skundžia
mės ir gėdijamės lietuviais esą, 
ar tuo didžiuojamės? Jeigu skun
džiamės, tai pasmerkime tuos, 
kurie kurstė lietuvybę ir per 
kuriuos mes patys esame lietu
viais, ir eikime namo statyti al
torių naujiems dievams! Tačiau 
jeigu toji lietuvybė yra mūsų 
individualybės pagrindas, jeigu 
ji yra mums šventa ir brangi, 
kaip gyvybė, tai lenkime galvas 
prieš tuos, kurių pasišventimu ir 
pastangomis ir mes šiandie to
kiais esame -- jų broliais, jų 
siekimų dalininkais, jų testamen
tų vykdytojais. Jie yra tie švy
turiai kurie saugo ir nurodo ke
lius klystantiems ir teikia pa
spirtį jų idealo siekiantiems. Lie
tuvių tauta tokių švyturių turi 
daug. Ir Antanas Smetona yra 
vienas iš jų. Jų šviesa tebešvie
čia ir ja naudojamės -- ir aš, ir 
tu.

Jis yra vienas iš tų lietuvybės 
kunigų, kurie lietuvybę skleidė 
ir ją įžiebė ir manyje, ir tavyje. 
Jeigu ji yra brangi ir švėnų 
mums, tai tokiais yra ir už ją 
kovojusieji ir jos kurstytojai. 
Per juos įgijome individualybę 
ir vardą, kaip tautos nariai. Ir 
tai yra be galo daug.
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K. S. KARPIAUS NAUJI 
"WILD STATEMENTS"

Prieš kiek laiko K. S. Kar
pius, buv. Dirvos redaktorius, 
susižavėjęs kongresmanų Taft 
ir Feighan neseniai pasakyto
mis kalbomis, rašydamas Dirvo
je teigė, kad tos kalbos esančios 
vertingesnės už visas iki šiol 
įneštas JAV Kongrese rezoliuci
jas Lietuvos laisvinimo reikalu. 
Atsiliepiau laišku, .pažymėda
mas, kad įstatymų projektai (šiuo 
atveju mūsų rezoliucijos) yra 
aukštesnėje gradacijoje, negu 
kalbos. Pabrėžiau, kad kalbos ne
gali jokiu būdu būti vertinges
nės už įstatymų projektus. Virš 
minėtam K. S. Karpiaus teigimui 
prikergiau anglišką išsireiškimą 
— "wild statement".

I mano laišką Dirvoje K. S. 
Karpius reagavo ilgu straipsniu 
(kovo mėn. 27 d. Dirva). Tame 
straipsnyje K. S. Karpius palies
damas visą eilę įvairiausių pro
blemų, padaro mane "autoriumi" 
teigimų, kurių aš niekad nesu pa
reiškęs. Daro spėliojimus apie 
mano teigimus, kuriuos aš atei
tyje galįs(!) pareikšti. Čia K. S. 
Karpius papylė kaip iš kibiro vi
są eilę naujų "wild statements”.

Aš nemėginsiu duoti paaiški
nimų dėl "savo" pareiškimų. Ma
no pareiškimo, kad įstatymų pro
jektai yra visad svaresni už bet 
kokias kalbas -- K. S. Karpius 
savo straipsniu "nesugriovė". Jo 
peršamų ir primetamų man pa
reiškimų, kurių aš nesu padaręs, 
nė nemėginu savintis. Rezoliu
cijų reikalu, be abejo, dar ne 
kartą teks pasisakyti. Pasisaky
siu, kai visas rezoliucijų pravė
dinto žygis to reikalaus.

Leonardas Valiukas 
Los Angeles

IŠ TUŠČIO PILSTYMAS ITUŠČIą

Iš vienos pusės Karpius, iš 
antros Valiukas ir Jurkus, už
vedė ginčą — kalbos ar rezoliu
cijos.

Karpius perdavė labai vertin
gą ir turiningą kongresmano pa
sakytą kalbą,labai artimą mūsų 
jausmams. Bet tame pačiame 
straipsnyje jis visiškai paneigia 
rezoliucijų reikšmę. Karpius sa
ko, tokių rezoliucijų tūkstančiai 
guli kongresmanų stalčiuose. Ir 
nesiteiravęs, taigi ir nežinoda
mas noriu tvirtinti, kad tame 
tūkstantyje gulinčių rezoliucijų 
yra ir Karpiaus rašytų.... Ir dar 
daugiau, noriu daryti spėjimą, 
kad ateityje, jei Karpius vis plū
duriuos, kaip ir dabar visuomeni
nio ir politinio veikimo visuome
nės priešaky, neišvengs nerašęs 
naujų rezoliucijų... Nors neturint 
pilnos garantijos, koks jųlikimas 
bus.

Tas pats būtų pasakytina ir dėl 
Valiuko ir Jurkaus paneigimo įvai
riomis progomis pasakomų kal
bų. Jos reikalingos Kongrese, 
mūsų ruošiamuose minėjimuose 
ir kitomis progomis. Valiukas ir 
Jurkus rūpinasi ir rūpinsis, kad 
atatinkamomis progomis aukš
tesnio rango politikai ne tik kad 
dalyvautų, bet ir kalbas pasaky
tų...

Mūsų tokia dalia, kad turime iš
naudoti galimai daugiau visas 
priemones patraukti savo pusėn 
aukštąsias politines sferas ir iš
laikyti gyvą lietuvių tautos nepri
klausomybės siekimą.

Jei nuneigsim rezoliucijas, nu- 
neigsim kalbas, analogiškai ei
nant, nuneikime ir memorandu
mus, audiencijas, ir pamatysi
me, kad bepalikom prie lenciū
gėlio, o gal ir tą laikysime įky
rėjusiu.

Ginčams iškilus į viešumą at
siranda tik pagrindas skeptikams 
į viską numoti ranka.

A.J.
Elizabeth, N.J.

Dirvoje galite įsigyti ar 
užsisakyti šias naujai 

pasirodžiusias knygas:

Vytauto Alanto 9 Dramos Vei
kalai — 5 dol.

Pulgio Andriušio Purienos po 
vandeniu — 1.50 dol., kietais 
viršeliais 2 dol.

Prano Pauliukonio Tautos isto
rijos mokymas — 2 dol.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Šventadienis už miesto
Kai grjžau iš anų atostogų po 

Chicagos apylinkes, vėlai rude
nop gavau Mariaus Katiliškio 
naująją knygą. Ernus ją vartyti ir 
netrukus su dėmesiu įsiskaityti, 
man dar ryškiau prisiminė mūsų 
pasikalbėjimai vidurnakčio rūke 
Taboro Farmoje. Tų atsiminimų 
akimirkos staiga šviste sušvito, 
ir pajutau lyg geriau suprantąs 
autorių ir jo knygą, lyg radęs rak
tą l svirną su visais jo lobiais, 
skausmais, laimėjimais ir nete
sėjimais.

Mūsų literatūra turėjo stiprių 
talentų, nors gal dar nė vieno 
galutinai išbaigto nes nesuspėju- 
sio ar negalėjusio išsirptl saulės 
atokaitoje ir ligi kvapniausio 
laipsnio išnokti ramiame ir lais
vame savo tautos būvyje. Todėl 
mūsų literatūra buvo ir dar ilgai 
liks kitokia, negu daugelio kitų 
didesnių ir laisvų tautų. Šis pra
keiksmas ir tragiką lygiai lydės 
Katiliški ir kiekvieną. Bet vis 
dėlto mūsų dailiojoje prozoje ne
daug būta tokio intensyvumo pro
švaisčių, kur taip veik nebesuval
domu srautu lietųsi poezija, ken
čiančios širdies virpėjimai, iro
niškos šypsenos ir sarkastiški nu- 
sikvatojimai, turtinga kalba ir 
racionaliai perkurtos jos formos 
ir kur autentiškas žmogus taip 
dramatiškai rungtųsi savo didelių 
ar mažųpralaimėjimųakivaizdo- 
je.

Šios rūšies bruožų apstu ir 
"Šventadienyje už miesto", sep
tyniolikos novelių ar, kaip jis pats 
mėgsta sakyti, apysakaičių vė
liausiame rinkinyje.

"Kas beliko iš ano pavasario 
žvaigždėtųjų sapnų?" klausia Ka
tiliškis, vaizduodamas vieną mū
sų pabėgėlių didžiojo "egzodo" 
iškarpą Vakarų Vokietijos stovyk
loje. "Tereikėjo pereiti rajoną ir, 
sustojus prie tų erzinčių grupe
lių, pasiklausyti, kad bėgtum gal
vą susiėmęs. Bet lūkestis neturi 
ribų, neturi apybrėžų — jis klas
tingas ir vinklus. Mūrų kazema
tuose, sandėliuose, barakuose, 
palapinėse ir rūsiuose tūnojo vi
sas pasaulis — mažas pasaulis 
su skurdu ir sumenkėjimu, su 
baigiančiais nutrupėti buvusios 
didybės vėriniais. Didelis pasau
lis -- su gimstančio kūdikio riks
mu, su mirštančiojo agonija, su 
meilės ir neapykantosliepsna.su 
ilgesiu, kaip žvaigždžių takas. 
Tik reikia nueiti ir pasiklausyti, 
ką kalba tie du seniai kryžiaus 
aikštelėje, paguldę lazdas ant 
suolo”...

O ką kalba "tie du seniai" 
savo pašiūrėje, eigulis ir giri
ninkas?

Tai kalba pats Katiliškis, tai 
kalba tūkstančiai iš mūsų kai 
vienas iš anų bėglių nebegali 
susivaldyti neišsipasakodamas: 
”- Mes, miško žmonės, neleng
vai skyrėmės. Iš palaukių, iš 

pavėsingų pasodų buvome iškel
ti ir mesti į griuvėsius, 1 fab
rikų geležinius nasrus. Kartais 
naktj Pabundu, ir man pasirodo, 
kad žėruojanti lava nori mane 
apsemti. Bijau liejyklų. Šiurpas 
krato, pagalvojus apie kasyk
las žemės viduriuose. Ir tegul 
jie mokėtų man gryno aukso nu- 
getais... Aš užaugau saulėje,man 
šnarėjo javai plačiose dirvose, 
ošė, gaudė mūsų miškai".

Tai tik pora brėžinių, tai fo
nas, kuriame Katiliškis atsklei
džia mūsų žmogaus dramas. Ir 
tuomet čia linksmai, ten grau
džiai, rimtai ar vėl juokauda
mas jis kasasi prie aruodo "sa
vo žemei pavaizduoti", ne vien 
poetine, bet ir, jo žodžiais ta
riant,. "tiesiogine prasme iki fi
ziškai varginančio skausmo", po 
kurio sunkiu krūviu jis jaučiasi 
gniūžtąs.

¥
Bet čia derėtų dar kiti pavyz

džiai, literatūrinės kūrybos po
žiūriu svarbesni ir esminiai, - 
tai rašytojo maniera ar būdas su
kurti gyvą žmogų laiko tėkmėje 
ir aplinkos rėmuose, suvesti der- 
mėn aktorių ir scenovaizdį, iš
laikant vaizdavimo priemoniųtau- 
pumą ir sveiką proporciją tarp 
gamtovaizdžio, herojaus veiksmų 
ir jo istorijos vėžių. Turiu įspūdi 
nebe nuo dabar, kad ši problema 
Katiliškiui yra itin svarbi ir dar 
neišspręsta.

štai pastraipa iš "Kaimiškos 
detalės", taip erotiškai gundan
čiai dailininko Algirdo Kuraus- 
ko piešiniu pavaizduotos pirma
jame knygos puslapyje. Tai išsir
pusios kaimo merginos slaptas 
susitikimas su savo bernužėliu 
vieną šeštadienio naktj meilės 
burtų pritvinkusiame sode.

"O jaunas mėnuo tuo tarpu vis 
giliau grimzdo į sodo tankmę. Ir 
iš pažemės j j skandino vidunakčio 
miglos ir nesibaigiantis, begali
nis varlių kurkimas. Tūkstančiu 
balsų klegėjo liepos naktis, apsa
lusi šieno kvaptimi, ir kliedėjo 
girtybėje uogų sultimis. Iš aukš
tų piliarožių, iš smidrų krūmų 
šliaužė šešėliai, ir jie tarytumei 
kuždėjo. Visur tik šmeižėsi ir 
vaidenosi tamsūs pavidalai, ir 
visas vasarvydžio nakties pasau
lis kūpėjo prisipildęs jais. Valė 
sėdėjo ant suolelio po vešliu vik- 
medžio krūmu, apkabinusi kelius 
rankomis ir galvą padėjusi ant 
jų. Juoda ir tiršta jos plaukų 
srauja dengė įrudusias blauzdas. 
Ji žvelgė iš pažemių augštyn J 
medžių viršūnes, į blyškią dan
gaus erčią, nusagstytą šviesio
mis žvaigždelėmis, tarp kurių 
gumšojo milžino siluetas. Ir ką ji 
sakė, buvo žodžiai jam, išdainuo
ti ilgesio ir džiflgesio vakarais.

D

- Pasilenk prie manęs, kad 
galėčiau paglostyti tavo plau
kus..."

Tokia pastraipa parinkta ne 
specialiai, ir panašių galima bū
tų cituoti šimtus, yra būdinga vi
sam Katiliškiui, jo romanųir-no- 
velių kalbai ir stiliui, jo kūrybos 
būdui ir manieroms. Ir šioji, 
man rodos, būtų galima priskir
ti prie teigiamųjų pavyzdžių. Su
tirštinta ir perkrauta gal tik tru
putį, ji tačiau vykusiai, vaizdin
gai ir šiltai atskleidžia gilų san- 
kabingumą tarp lietuviško žmo
gaus ir jo gamtos, teisiogiai ir 
logiškai įjungia herojų į jo be
ta rpinę aplinką.

Daugelyje kitų puslapių tokio 
saiko ir darnios proporcijos im
tume pasigesti, ir tatai jau yra 
lygiai panašiai nurodę du ar trys 
mano skaityti "Šventadienio” kri
tikai, pvz. Londono "Europos 
Lietuvyje", su kuo tegalėčiau vi
siškai sutikti.

Ir šiandien man aišku, kodėl. 
Rašytojo gimtosios žemės vaiz
dų ir žmonių, atsiminimų ir iš
gyvenimų, poetinio jausmo ir tirš' 
to temperamento aruodas yra taip 
pilnas ir sunkus, kad vos vos 
beįmanoma įstengti po tokiu krū
viu nesugniūžti.

Katiliškis -- tai ryški priešin
gybė ne vienam kitam mūsų rašy
tojui, čia "tremtyje" ar anapus. 
Kai nevienas jų tarpe bėdinai ieš
ko ir nesuranda nei šviežių žo
džių, nei spalvos, ar be kontro
lės išpila vandenynus skystimo ir 
banalybių, su neišgaląstu skaptu
ku veltui mėgina gremžti sodres
nius charakterius, o skaitytoją 
dominančios ir svarbios istorijos 
išpynimas taip ir lieka nepasie
kiamu idealu, - Katiliškis būtų 
kaip tas Arabijos šeikas, subur
tų staltiese. Atrodo, jam užten
ka tik pasakyti: atsiskleisk, ir 
prieš tave lūžta puotos stalas tur
tingiausias valgiais ir įmantriau
siais gėrimais, žiba kristalo tau
rėmis ir porcelanu, maudosi ro
žių žieduose ir tarp girliandų.

Ir tuomet įvyksta paradoksas: 
perteklius pagimdo pavojų virsti 
yda.

Y
Kas daug turi arba kam daug 

duota, *iš to daugiau ir reikalau
jama. Bet vargu šis gudrus mo
ralistų dėsnis tiktų mūsų atve
jui. Reikalauk iš Katiliškio, tai 
reiškia, —duok jam daugiau lais
vo laiko, geresnes sąlygas ir taip 
toliau. O ką mūsų visuomenė ir 
aplinka dabar gali duoti lietuvių 
rašytojui? Ką, - špygą? "Gerai, 
tegul kas pasikeičia su manim 
vietomis", - pasakė tuomet jis 
apie tokius visokius reikalauto- 
jus, mudviem kalbantis prie šv. 
Juozapo upės...

Dirvos bendradarbis Bronys Raila su ponia, lankydamiesi Chicagoje, svečiavosi arch. Muloko Šei
moje. Nuotraukoje Br. ir D. Railai su arch. J. Muloku (dešinėje). Arch. J. Mulokas yra suprojekta
vęs koplytstulpį, kuris statomas Pasaulinėje Mugėje New Yorke ir ten pasiliks visam laikui puošda
mas parką net ir mugei užsidarius.

Ir, tiesą sakant, iš Katiliškio 
man norėtųsi reikalauti ne dau
giau, o mažiau. Mažiaubarokinių 
puošmenų, mažiau būdvardžių ir 
epitetų, net mažiau tų žmogų už
gožiančių tirštos gamtos lėbavi
mų, trim žodžiais - negailestin
gos stiliaus kontrolės. Literatū
rine prasme, sumažinimas čia 
turbūt reikštų padidinimą. Pra
šau atleidimo už vieną tos rūšies 
mano savavališką pasielgimą. 
Neseniai buvau paprašytas Kali
fornijos universiteto Dr. M. Gim
butienės lietuvių kalbos kursui 
atlikti J juostelę keletą įkalbėjimų 
studentams - porą pasakų, liau
dies dainų, gramatikos taisyklių 
ir vieną novelę. Novelei man bu
vo duota tik apie 20 minučių laiko. 
Pasirinkau iš šio Katiliškio vė
liausio rinkinio "Prasilenkimą". 
Per ilgas man duotam laikui, tad 
ėmiau trumpinti, braukyti nebū
tinas vietas. Kai po to juostelės 
įskaitymą perklausiau, man ro
dos, nebuvo padaryta jokios žalos 
ir galbūt net tvirčiau skambėjo.

Stiliaus problema rašytojui yra 
ne mažiau svarbi už žmogaus 
ir visokius idealus. Pvz.,kana
dietis Morley Callaghan savo 
šiaipjau silpnai ir nuobodžiai iš- 
seilintuose memuaruose "That 
Summer in Paris" pasakoja apie 
jo susitikimus ir pokalbius 1929 
metais su F. Scott Fitzgerald ir 
E. Hemingway. Pastarasis jam 
aiškino, kad "barokinis" litera
tūros stilius, pagrįstas žodinė
mis vaizdų ir išgyvenimų puoš
menomis, mūsų laikams esąs ne
tikras, dirbtinis, afektuotas. Mū
sų laikams geriausiai dera aiš
kus, tiesioginis, nuvalytas saky- 
masis (statement). Išskyrus "Se
nį ir jūrą”, man Hemingway pro
zos stilius visada atrodė per šal
tas, per sausas ir per mažai po

etiškas, bet Švedų Akademijos 
patrakę barzdočiai vistiek jam vė
liau paskyrė Nobelio premiją.

O Time magazino teatro kri
tikas, neseniai rašydamas apie 
pjesę iš anglų poeto Dylan Tho- 
mas gyvenimo, vėl kitaip pasisa
kė maždaug tuo pačiu klausimu: 
"Lyrinio poeto bėda (torment) yra 
ta, kad lyrinė poezija iš esmės 
yra jaunų žmonių išsisakymo for
ma. Ateina laikas, kada į pasaulį 
tenka labiau žiūrėti išminties, 
negu nusistebėjimo akimis"...

¥
Ir pabaigai - mažas atsimini- 

mėlis apie kitą lietuvių šaunų ra
šytoją, žemaitį, labai rafinuotą 
ir bajorišką, galbūt kiek mažiau 
gabų, bet iš esmės didžiai gimi
ningą daugiau nei visa generaci
ja už jį jaunesniam Katiliškiui 
simagorui ir, "sužiedėjusiammu. 
žikui iš kalnėnų žemės".

Kai 1922 m. Jurgis Savickis iš
leido pirmąjį, sakykim, ekspre
sionistinių novelių rinkinį, var
du "Šventadienio sonetai", tai
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žymiausias anų laikų mūsų lite
ratūros kritikas Adomas Jakš
tas, atkakliai ir nesėkmingai stab- 
dęs mūsų literatūros modernėji
mo raidą, nieko nesuprato ir tik 
pašiepdamas postringavo: nei čia 
šventadienio, nei čia sonetų...

Dabar, po maždaug 40 metų, 
Chicagoje buvo išleistas kitas no
velių rinkinys ir beveik panašiu 
vardu, "Šventadienis už miesto". 
Tik dabar turbūt niekas nepasa
kys, kad čia stigtų gyvenimo "už 
miesto", atsiskardenančio iš be
galinėse tolumose paskendusios 
tėvynės akiračių.

Ir dabar tikriausiai nebe aš 
vienas jaučiu, kad mūsų pilkom 
dienom ir mūsų literatūrai Ma
rijus Katiliškis yra —tikras,sau 
lėtas, auksinis šventadienis.

P.S. Kai šios "akimirkos" bu
vo užbaigtos rašyti (1964.III.22) 
netrukus atėjo žinia, kad M, Ka
tiliškio "Šventadienis" laimėjo 
Liet. Rašytojų Draugijos 1963 m, 
literatūrinę premiją. LRD pre
mijų skyrimo istorijoje įvyko 
ne dažnai pasitaikantis toks lai
mingas ir teisingas sprendi
mas...

— Iš premijuotos knygos ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO —

(31
Karčias jo nuotartis nutraukė vidun įvirsdamas kaimynų ber

niokas. Moterys jį vadino toliau, prie stalo.
— Su šventėm sveikinu. O sniegelio, tai kaip miltų Griciaus 

malūne, kad jį kur keturiolika! Išbristi nebegalima, -- traškėjo sve
čias, pas duris šluotražiu daužydamas nuo kojų sniegą. Gerokai 
užlupęs alaus, puolė Ambrazą purtyti:

— Nesirodai niekur, Ambrazai, kaip šakarniaus Seilius, būdoje 
susitraukęs. Dėkis kepurę ir maunam pas mus. Alaus tai nepeiksi. 
Nuo galvos po uzboniuką, ir traukiam į Raubonis.Mokykloj vakarėlis 
yra. Ar negirdėjai?

— Rodos, kad mergos minavo jo, -- Ambrazas nespėjo visko nė 
suvokti, nes vaikis telžė toliau:

-- Tai, sakau, pardavęs buvai dūšią Raizgiui už tris skatikus, ir 
kas pakluonėse darosi, nebežinai. Nu tai vilkis kailinius!

-- Kad, vyrel, tokioj darganoj... Į ką pavirsi?
— Ak, tu, pone karaliau! Panaitė mat, iš tijatro. Kraujais lytų, 

ugnim snigtų! Žinai, kad vilką kojos maitina. Eini gaunąs -- eini ne
gaunąs, o eiti visvien reikia. Otų,Mortel, ar niekur neketini? Tai 
varyk tą kelmą. Apsamanos, kaip senis Jierka bobnyčioj.

— Kad jis, mat, Juzei, ne iš tų eikliųjų. Galėtum nueiti pas žmo
nes. Apsivilk marškinius naujus. Kaip čia va, dabartės... močiai 
pagailo sūnaus. Didelis, stambių kaulų, tamsaus, vėjų nugairinto vei
do, sėdėjo ant suolo ir lėtai šypsojosi, negalėdamas gyvai pritarti 
Juozo gundymams, nė atsispirti. Sesuo išėmė iš skrynios baltus, 
kaip sniegas marškinius.

— Apsivilk. Ir duok, parišiu kaklaraištį.
-- Ką čia, Morta. Bus gerai ir su megztiniu.
Užsimetė vatinį pusšvarkj, užsimaukšlino zuikinę ant ausų ir 

patraukė.

O pas kaimyną, nori - nenori, turėjo išdėti atsakantį skaičių stik
linių, kad nebotų pustymo ir pasaulis atrodytų šviesesnis. Tada būre
lis dainuojančių vyrų nubrido šlitiniuodami po tiesumais, pasinerdami 
iki pažąstų grioviuose, pasivoliodami palaidame kaip pelenai sniege, 
mokyklos link. Šaltis spaudė, bet buvo linksma ir smagu.

Ten jau derino muzikantai savo stygas ir pusberniai būriavosi 
prie durų. Kituose kiemuose ūkavo geriančiųjų balsai. Muzikantai 
pradžiai surėžė suktinį, ir po jo šokiai jau ėjo kaip reikiant.

Ambrazas murksojo netoli griežėjų, atsisagstęs, kepurę įgrū
dęs kišenėn. Išgertas alus jį snauduliu veikė, ir šokti jis nė nemanė. 
Ir kitiems, rodos, dar trūko drąsos, ir Juzė, vadovavęs savo būreliui 
kusė dar eiti nugerti. Patsai Rudokas anądien, malant salyklą, 
vadino užeiti. Tai kaip jie gali to neišnaudoti?

Nu gerai. Jei gerti, tai nugerti. Tam juk ir šventės. Ambrazas 
nesipriešino. O Rudoko troboje ūžė pikčiau, kaip širšių kūlėje, ir 
bliovė visokias dainas, kad lempa ugnies stulpu kilsčiojo ir taikėsi 
užgesti. Netrukus įsivertė vidun Raizgys Petras. Gėrynės ėjo plačia 
vaga, traškiai ir gausiai. Nieko čia netrūko ir niekas nesiskundė 
dėl alaus stiklinės -- jis liejosi per kraštus nuo stalų. Petras jau tu- 
tinėjo, kepurę užlaužęs ant ausies. Iš kišenės kyšojo butelio kaklas.

— Kur gaspadorius? Ei, Rudokai! Tu pas mane -- aš pas tave. 
Tavo alus -- mano šnabė! Tai bus nugerta, kurio velnio! -- rėkė vož- 
damas ant stalo degtienės butelį. Rudokas, per dienelę akis užsipy
lęs, mažai ką beprimatė, o sėdo šalia ir galvą panėrė:

— Ko man negerti su tavim Petriukai? Žente!...
— Ogo, go... -- žvengė Petras. — Mano baltkartis atsako. Tik 

sėdau Į važį ir kaip vėjas per pusnis! Tai išgerkim, dėde!
Ir gėrė, ir dainavo, ir tauškė niekus. Ambrazas kiūtojo kertėje. 

Patsai nesiekė stiklinės, bet kai siūlė, gėrė nesivaipydamas. Ir vėl 
nieko. Jis kažin kaip sukosi į šoną ir negalėjo klausytis girto Petro 
ževernojimų. O Petras, tačiau, jį patėmijo ir pakilęs žengė su stik
line.

— Ambrazai, ar nenori kartais susigerti su savo gaspadorium? 
Ką?

-- Toks tu man gaspadorius...
Petras, laistydamas degtienę, plavinėjo po aslą.
— O ką tu man padarysi? Aš gaspadorius, ir kvit. Nespėjau 

pareiti iš pulko, ir pamušiau tavo Julę. Ot, tau ir išgrauš.
Ambrazas sujudėjo ir kietai suspaudė stiklinę. Tai, kad į tuos 

dantis paleidus, tai nebesurankiotų nė keliais eidamas, gyvatsnapis. 
Jis sukando lūpas ir pastatė stiklinę savo vieton, tepasakęs tokiu pat 
lėtu balsu:

-- Nelaidyk liežuvio susimildamas. Nebaidyk išvirkščiais kaili
niais.

-- O kas man užgins? Ar aš ne tėvūnaitis? Baltkartis žvengia 
prie tvoros. Krentu į važį, ir dui į Veršius!... Ogo, go,go!.. Gali man 
papūsti.

Mažai jis ir besilaikė ant kojų. Šlitinėjo po aslą ir tauškė, kas 
ant seilės užėjo. Juzė mynė Ambrazui ant kojos ir kumštė į šoną:

-- Mauk J vamplas tam kiauruodegiui! Ko jis čia?
— Neprasidėk, Juozai. Sėsk. Žinai, kad su durnu -- du turgu, 

— draudė Ambrazas.
-- Tai ko jis ambų jieško?
-- Nesinori veltis su tokiu paršu. Nusibalnos nosį ir pats. E...
Dūmai, tvanka, alaus ir degtinės tvaikas žemoje grįčioje ėmė 

stačiai žadą. Ant širdies darėsi šleikštu. Ir panūdo Ambrazas pra
sivėdinti, ir nežymiai pasieniu išslinko Į priemenę. Kurį laiką 
svarstė, gaudydamas šaltą ir tyrą orą, ar grįžti vidun, ar paėjėti iki 
mokyklos. Žingsnis po žingsnio stūmėsi ton pusėn ir sustojęs klausė
si muzikos ir trankiai dainuojamo ratelio.

Vakaras jau vistiek sugadintas. Galva keistai ūžė, ir jis galvojo 
kad neblogai būtų pavirsti ant šono ir tuojau užsnūsti. Pasitaisė ant au
sų kepurę, pasistatėapikakalę ir nudūlino pro vartus. Tuo metu smar
kia risčia pralėkė važys. Jis pažino baltkartį, smarkų Raizgio erži
lą iš jo išnašių žingsnių, šonan persukto sprando ir plevėsuojančių 
karčių. Pusiau gulom, skersai važio pasidrėbęs šūkalojo Petras.

Pamažėle liovėsi snigę. Vienas dangaus kraštas švietinosi, lyg 
ten būtų patekėjęs mėnuo. Vėjas stiprėjo, jau drąsiai pažerdamas 
sniego saujas ir plikinte plikindamas veidą. Kelio nė žymės. Ką tik 
pravažiuotos vėžės netrukus buvo užneštos, ir tik telefono stulpai 
ir pakelės krūmeliai leido laikytis krypties. Ambrazas stūmėsi 
virš kelių ir dar giliau pasinerdamas, ir prakaitas sunkėsi iš po 
kepurės. Ko jis čia atsibeldė? Petro tauškalų jis gana prisiklausęs 
ir taip. Jis davėsi kaip avinas vedamas ir dabar turi bristi per pus
nis. Spjaudėsi ir niršo, ir pyko ant savęs. Būtų bent trenkęs Į snukį 
tam palkusui, kad atsimintų savo krikštynas, O tačiau, kaip sutikęs 
senf pažiūrėsi į akis? Iš to kiemo jis blogo nebuvo patyręs, jei ne 
tas.

Ambrazas nebuvo pratęs dejuoti ir skūstis savo bėdomis. Ir 
gal dėl to slėgė širdį didelis sunkumas, ir toks šaltis smelkėsi vi
dun: toks tamsus, laukinis, neapmatomas, kaip tie žiemos nusiaub
ti laukai, kaip mirtina, negyva sniego pūstynė. Jis stūmėsi pasidavęs 
priekin ir troško greičiau pasiekti namus.

(Bus daugiau) s

neapykantosliepsna.su
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Maceinos NIEKŠYBĖS PASLAPTĮ perskaičius
Blogis yra senas ir ištikimas 

atskiro žmogaus ir istorinio žmo
nijos vyksmo palydovas. Du 
priešingus savo esme pradus — 
gėrio ir blogio — randame seno
sios Persijos gyventojų pasaulė
žiūroje, kur vyksta amžina kova 
tarp dvasinio žmonijos priešo 
Arimano ir šviesos ir gėrio prin
cipo Ormuzdo. Blogio ir gėrio 
problema jau yra svarstoma ir 
antikinės Graikijos filosofų — 
Sokrato, Platono, Aristotelio, ku- 
rie šiuos du pradus sieja su iš
mintimi, žinojimu ar jo stoka 
(plg. J. Maritain, La philosophie 
morale).-

Kas gi iš tikrųjų yra blogis? 
Stoka žinojimo, stoka išminties, 
stoka tobulumo? Gal jis yra ne
būtis, kaip teigia žymus vokiečių 
teologas J. Scheeben, kuri tačiau 
turi antgamtinės reikšmės? Bet 
gi, J. P. Sartre žodžiais, nebū
ties nėra, nebūtis teturi grama
tinę daikto formą (plg. L’etre 
et le neant).

Blogio problema yra centrinė 
tema ir V. Solovjovo "T rumpo pa
sakojimo apie antikristą" knygos, 
kurios plati ir gili istoriosofinė- 
filosofinė - teologinė interpreta
cija, paremta aštriu žvilgsniu į 
šių dienų gyvenimo dvasią ir jos 
reiškinius ir sudaro A. Macei
nos "Piktybės Paslapties" pa
grindą.

V. Solovjovo supratimu, jo is
torinio žmonijos vyksmo vizijoje 
blogis yra tikrovinė pikta jėga, ku 
ri savo šėlimu ardo mūsų būtį. 
Visas istorijos vyksmo vaizdas 
jam atsiskleidžia ateisiančio an
tikristo šviesoje — sub specie 
antichristi venturi, ir istorija 
užsibaigia didžiausiu blogio 
triumfu žemėje, bet drauge ir jo 
galutiniu žlugimu.

A. Maceina "Niekšybės Pas
laptimi" skyrius po skyriaus at
skleidžia šią antikristinę dvasią, 
Įsiveržusią Į žmonijos istoriją, 
kurios prologas yra prasidėjęs 
danguje ir kuri yra Dievo ir 
žmogaus veikimas laike. Žmo
nijos istorija kaip religinis vyks - 
mas asmeniškai Įvyksta Kristu
je. Tačiau istorijoje išryškėja ne 
tik Kristaus, bet ir antikristo, 
velnio palaiminto ir sutvirtinto, 
vaidmuo. Istorija tad yra ne tik 
gesta Christi per homines -- 
Kristaus darbai per žmones, bet 
ir gesta diaboli per homines — 
velnio darbai per žmones, kuris 
yra sąmoningai apsisprendęs 
prieš Dievą.

Gili "Niekšybės Paslaptis" an- 
tikrįstinės dvasios analizė at
skleidžia jos esmę, nurodo jos 
ženklus, veiklą ir karalystę, šiur 
pų Bažnyčios persekiojimą ir pa
galiau antikristo demaskavimą 
bei Bažnyčios grĮžimą Į pradžią 
- naują sužydėjimą. Iš A. Ma
ceinos knygos iškyla ryškus, pik
tybe motyvuotas antikristinės dva
sios vaizdas. Dar daugiau—pats

VACYS KAVALIŪNAS

antikristas, realus, veikiąs mūsų 
dienų gyvenime. Jis, prisidengęs 
gerų darbų šydu, yra pilnutinis 
savimyla (kiekvienas savimyla - 
velniui kelias Į istoriją), sten
giąsis išjungti Kristų iš istori
jos vyksmo, padarant jĮ "tik is
torijos objektu, bet ne jos pra
džia, centru ir pabaiga" (89 p).

Kad velniškoji veikla būtų sėk
mingesnė, kad lengviau ir grei
čiau užimtų istorijoje Kristaus 
vietą ir Dievo idėją išrautų iš 
žmogaus sąmonės, antikristas 
prisidengia kultūros pažangos, 
minties laisvės, asmens vertin
gumo ir Įvairiais kitais vardais. 
Tam ypač tinka politinės prie
monės. Bet tik valdžios anti
kristui maža — jis trokšta ir 
žmogaus meilės. Kad jo pergalė 
būtų pilna, "jis ryžosi pareika
lauti iš savo valdinių meilės 
(173 p.). Pareikalauti jėga ir prie 
varta.

Šiai antikristinės meilės prie
vartai pailiustruoti A. Maceina 
pasinaudoja keliomis nuotrupo
mis iš George Orwell knygos 
"1984) (ne "1948”!) kurios vyr. 
personažas Winston Smith žiau
riausiomis teroro priemonėmis 
priverčiamas pamilti DidĮjĮ Bro
li.

Solovjovo antikristo karalystė 
turi ir savo evangeliją, parašytą 
velnio Įkvėpimu. Jos siekimai 
gražūs: vienybė, gerovė, links
mybė. Tačiau visa toje karalys
tėje, nors ir paslėpta po meilės 
kauke, yra niekšiškiausias me
las — neapykanta yra pagrindinė 
jos /žmonių santykių forma.

"Visa antikristo kova iš tikro 
yra nukreipta ne tiek prieš Kris
tų, kuris sėdi Tėvo dešinėje, kiek 
prieš Kristų, kuris skleidžiasi 
istorijoje, kitaip sakant, prieš 
Bažnyčią" (233 p.). Tad ir jo 
tikslas išstumti Bažnyčią iš gy
venimo, uždrausti žmogui krikš
čioniškai gyventi ir veikti. Anti
kristui ir pats buvimas krikščio
niu jau yra nusikaltimas. Tad ir 
visiškai nuoseklu, kad antikristo 
karalystėje Bažnyčia persekioja
ma, nes "velnio kova prieš is
torijoje besiskleidžianti Kristų 
yra pagrindinis ir pats giliausias 
Bažnyčios persekiojimų pagrin
das” (244 p.).

Atrodo, kad čia A. Maceina, 
kalbėdamas apie besiliejanti 
krikščionių kraują sustoja ne tik 
su ypatingu dėmesiu, pabrėžda
mas žudymo kaltės didumą, bet 
ir su giliu skausmu: žmogžudys
tė Naujame įstatyme yra tiesio
ginis Kristaus užgavimas, ir 
"kiekviena žaizda Jo Kūne savai
me kruvinu šauksmu nuaidi per 
visą istoriją" (257 p.). Žudymas 
artina istorijos pabaigą, ir teis
mas ir kerštas už pralietą krau
ją tikrai ateis.

Perskaitai A. Maceinos "Niek
šybės Paslaptį” ir susimąstai. Ir 
mąstai ilgai. Stebiesi ryškia So
lovjovo ateities vizija ir gilia ir 
gyva A. Maceinos jos analize.

Galima kai su kuo ir nesutik
ti. Galima kiek kitaip žiūrėti ir 
l istorijos vyksmą, net ir 
krikščioniškai jĮ suprantant -- 
ji žmogaus ir Dievo valios su
sitikimo laukas (plg. J. Maritain, 
Pour une philosophie de l*his- 
toire). Galima istorijoje Įžiūrė
ti sutemas ir prašvitimus, kaip 
pvz. juos mato jau čia minė
tas J. Maritain savo "Le crepus- 
cule de la civilization", kur an- 
tikristinės jėgos taip pat dūks
ta prieš Kristaus veikimą istori
joje. Galima ir netikėti mistiniu 
pradu istorijos vyksme, ar kai 
kur staptelti dėl smulkmenų ir 
nesutikti pvz., su autoriumi Re- 
naną neigus Kristaus istorišku
mą (72 p) (Renano knygos "Vie 
de Jesus" Kristus - aukšta žmo
nijos kelio kolona, tik ji nesiekia 
dangaus -- nėra joje, nei Kris
taus stebuklų, nei jo prisikėlimo). 
Tačiau negalima nesutikti, kad

skersinis antikristo dvasios pifl- 
vis yra tikslus ir jos analizė 
yra ryški ir gilt Ir negalima ne
matyti, kur šiandien ta antikris- 
tinė, antižmogiška, antikultflri- 
nė dvasia yra sukoncentruota. 
Negalima nematyti naujos reli
gijos (plg. C. Milosz, La Pense 
Captive) pastatų bokštų, iš kur 
skelbiama niekšybės evangelija, 
kur melas vadinamas tiesa, ver
gija — laisve, niekšiškiausia 
okupacija — išlaisvinimu, šlykš
čiausias žmogaus pažeminimas 
-- jo vertės iškėlimu,skurdas — 
gerove.

Taip, antikristas yra, ir jo dva
sia sparčiai skleidžiasi. Ir ta 
farizejinė pasaulio tyla, negir
dinti milijonų kančios šauksmo, 
yra persunkta antikristinę dva
sia...

Baigiant įspūdžius, norėtųsi 
pastebėti, kad lietuvis skaityto
jas, kuris prieš devyneris metus 
pavydėjo vokiečiui skaitytojui 
"Das Geheimnis dės Bosheit", 
šiandien tikrai gali džiaugtis A. 
Maceinos "Niekšybės Paslaptim" 
Savo idėjomis, turiniu ir forma 
-- gražia kalba, tiksliu žodžiu, 
taisyklingu sakiniu -- "Niekšy
bės Paslaptis" prisijungia prie 
gerųjų mūsų knygų šeimos.

Scena iš Kosto Ostrausko dramos "Žalioj Lankelėj",kuri bus vai
dinama Chicagoje: Smuklininkas V. Juodka ir poetas R. Stakauskas. 

P. Petručio nuotrauka

LIETUVIŠKOSIOS DRAMOS
CHICAGOS SCENOJE

SAVIŠALPAI 60.000 DOLERIŲ

# & *

Mutual Federal Bendrovės

-- Kodėl Jūs apskritai dau
giausia koncentruojatės dramo- 

?

Režisuoja: DALIA BYLAITIENĖ (talkinant 

Jurgiui BIckaiėiui) IR 
JONAS KELELIUS

Dailininkas: VYTAUTAS O. VIRKAU

Šį savaitgali Chicagos 
lietuviai turės progą stebė
ti dviejų naujų dramų išėji
mą Į lietuviškąją sceną. Tai 
retas Įvykis mūsų gyvenime, 
nes lietuvių draminis reper
tuaras yra labai ribotas, 
šių dramų premjeros proga 
kreipėmės su keliais klausi
mais l dramaturgą Kostą 
Ostrauską.

Raimundas Mieželis

-- Lietuvių Teatras "Atžaly
nas" Chicagoje artimu laiku sta
to Jūsų dvi vienaveiksmes dra
mas — "Pypkę" ir "Žaliojoj 
lankelėj". Dvi to paties auto
riaus dramos viename spektak
lyje, atrodo, gana retas dalykas 
mūsų teatriniame gyvenime?

— Pati vienaveiksmės dramos 
forma yra ne taip jau dažnas 
paukštis mūsų dramaturgijoje, 
(šia proga prisimena priešin
gas atvejis: dar nepriklausomy
bės laikais vartytos kai kurios 
mūsų dramos — penkių veiksmų 
tragedijos keliolikoje puslapių). 
Tad gana neįprastas ir kelių vie
naveiksmių dramų spektaklis. 
Tačiau tai jokia keistenybė. Da
barties Vakarų, ypač vad. avan
gardinis, teatras yra pilnas tokių 
spektaklių. Ir neatsitiktinai: kai 
kurie dramaturgai siekia savo 
kūryboje kuo didesnio kondensuo- 
tumo, o sujaisdirbantiejiteatra- 
lai -- spektaklio Įvairumo. ,

simbolistas. O gal klystu? Jei ne, 
tai aš vis dėlto nesu linkęs sutik
ti su tokia interpretacija. Beveik 
kiekvieno autoriaus kūryboje ga
lima užtikti simbolių. Tik vienur 
jie mažiau pabrėžti, kitur - dau
giau. Esama jų ir mano dramose. 
Tačiau tai dar savaime nereiš
kia priklausomumo literatūri
niam simbolizmui, kuris tarp 
kitko, šiuo metu kaip vientisa 
srovė, galima sakyti, neegzis
tuoja. Apskritai, Įvairių kūrybi
nių krypčių etiketės turi gana 
maža esminės prasmės, ypač 
kai susiduriama su gyva, šių die
nų kūryba. Tai daugiau praeities 
kūrybos klasifikavimo reikalas 
("kad būtų tvarka").

-- Gal galėtumėte apibūdinti 
statomų dramų tematiką bei tu
rini?

— Galėčiau, bet neapibūdin
siu. Viliuos, kad nesu per daug 
nekuklus, tikėdamas, kad auto
rius, kartą ką nors ne tik para
šęs bet ir Į svietą paleidęs, pa
gristai jaučiasi savo darbą atli
kęs. Toliau — jau skaitytojo, 
žiūrovo ir kritiko "darbymetis".

— Kaip turėtų žiūrovas sekti 
Jūsų dramas, kad jas pilnai su
prastų ir išgyventų?

-- Kaip ir kiekviename spek
taklyje: atviromis akimis ir au
simis.
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JAUNIMO CENTRE, 5620 So. Claremont Avė.

OSTO OSTRAUSKO

DVI VIENAVEIKSMES DRAMOS

— Drama man yra tai, kas 
poetui - poezija, romanistui - ro
manas ir t.t. Tad čia ne tiek 
koncentravimosi klausimas, kiek 
autoriaus identifikavimasis ati
tinkamu žanru, tikint, kad tasai 
žanras natūraliausiai atitinka jo 
kūrybinę prigimti.

Toji suma skurdan patekusių 
išeivių šalpai, tai 14 latvių orga
nizacijų pastangų vaisius 1963 me
tais. Toji suma žymiai padidės, 
paaiškėjus, kiek tam reikalui sa
vo aukų įneš latvių liuteronų pa
rapijos.

Vaidina: EGLĖ V1LUTIENĖ. KAZYS ALMENAS

JONAS KELEČIUS. VYTAUTAS JUODKA

ALGIRDAS KURAUSKAS. ROMAS STAKAUSKAS

RIMAS VĖŽYS

BILETAI GAUNAMI: J. Karvelio Prekybos Namuose

Marginiuose

Pranciškonų gimnazijos mokiniai Kęstutis Mačiulaitis ir Jonas Si- 
paila suvaidinę V. Krėvės "Prie dangaus vartų”. Veikalą režisavo 
Beatričė Kerbelienė. B. Kerbelienės nuotrauka

— Ar Jūs savo kūryboje kiek
vieną dramą suprantate ir ra
šote kaip specifinę individualią 
problemą bei konfliktą,ar jos 
yra vystomos bendra tema?

-- Suku galvą dėl tos dramos 
kurią rašau. Ir taip jau rankos 
pilnos. Tačiau tai dar nereiš
kia, kad kiekvieną parašytą dra
mą galima griežtai atsieti, tar
tum tvora atitverti, nuo kitų. 
Kiekvieno rašytojo kūryba su
daro daugiau ar mažiau vientisą 
vienetą, kuriam paprastai būdin
ga tam tikri bendri bruožai, kar. 
tais, tiesa, ne taip jau lengvai 
apčiuopiami ir suformuluoja
mi. Kažkas yra pasakęs, kad au
torius visą savo gyvenimą rašo 
vieną ir tą pačią knygą. Čia, re
gis, esama tiesos. Tik, žinoma, 
būtų didelė klaida ši posakĮ su
prasti pažodžiui.

— Ar šias dramas reikia lai
kyti simbolistinėmis? Apskri
tai, kiek svarbus Jūsų kūryboje 
simbolizmas?

— Tokie klausimai, ypač ant
rasis, beveik Įtaigoja, kad esu

MOKAME rekordas

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

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.
Pinigu 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
Phone: Vlrginia 7-7747

- CHICAGO 8, ILL
John J. Kazanauskas, Pres.



41 Nr. - 6 DIRVA 1964 m. balandžio 8 d,

SPORTO DIENOS

Chicagos ASK Lituanicos jaunių A klasės krepšinio komanda, apy
gardos pirmenybėse laimėjusi pirmąją vietą. Klūpo: A. liekis ir C. 
Vaišnoras. Stovi iš kairės: R. Daly, S. Balta, W.O*Brien, A. Šeputa- 
vičius, R. Miknaitis ir V. Genčius. P. Petručio nuotrauka

IS APYGARDINIŲ PIRMENYBIŲ
Jau kelinti metai iš eilės Vid. 

Vakarų sporto apygardos krep
šinio pirmenybės vykdomos Chi
cagoje. čia gausiausiai randasi 
prieauglio klasių krepšininkų, 
čia ir apygardos komiteto būs
tinė. Šiemetinės krepšinio pir
menybės pravestos kovo 14-15 
d. Prie jų buvo prijungtos ir 
stalo teniso visų klasių pirme
nybės. Be Clevelando Žaibo, krep. 
šinyje varžėsi išimtinai Chica
gos komandos. Jei tolimosios 
Omahos Lituanicos krepšininkų 
nepasirodymą galima pateisinti, 
sunku suprasti Detroito Kovo ne
dalyvavimo priežastis. Klaustuko 
ženklu ženklintinas Clevelando 
Žaibas. Kokios neįveikiamos kliū
tys užkirto kelią. Vienos jaunių A 
klasės komandos pasiuntimas lyg 
ir nesiderina su gausiu Žaibo na
rių skaičiumi. Negeriau ir stalo 
teniso pirmenybėse. Jei ne trys 
broliai Kavaliauskai iš Omahos, 
chicagiečiams būtų tekę tenkintis 
tarpusavio varžybomis.

KREPŠINIS
J aunių A klasėje, kaip ir pra

ėjusiais metais, ASK Lituanicos 
aukštaūgiai nesunkiai laimėjo pir
mąją vietą, baigmėje sudoroję 
Arą 81:49. Trečioje vietoje liko 
Neries I-oji, nugalėdama Žaibą 
63:42. Paguodos rato varžybose 
pranašiausiai pasirodė ASK Li
tuanicos m-čioji komanda.

ASK Lituanicos krepšininkai 
pakartojo laimėjimą ir B klasės

varžybose, baigmėje nugalėję 
neriečius 40:19. Trečią vietą už
ėmė Cicero Ateitis, nugalėjusi 
silpnoką Aro komandą 72:7.

C klasės rungtynių pasėkmės: 
Ateities - Neris 68:10, D. kla
sės pasėkmės: Neris I - Neris 
II 14:6.

šių metų krepšinio pirmenybės 
nepasižymėjo varžybine įtampa. 
Iškilesnio lygio krepšininkų ma
tėsi įvairiose komandose. Keli 
nepadarytų gėdos ir nuvykę į 
Australiją. Geriausiai pasiro
džiusia komanda, be abejo, reikia 
skaityti ASK Lituanicos A klasės 
I-ją. Prieš ją vargu ar atsispir
tų ir ASK Lituanicos vyrų ko
manda.

STALO TENISAS

Vyrų vieneto varžybose V. 
Kleiza (ASK Lituanica) nepralai
mėjęs nei vienų rungtynių iško
pė į pirmąją vietą. Antroji vie
ta teko R. Kavaliauskui ir tre
čioji — J. Kavaliauskui. Pasta
rieji iš Omahos Lituanicos. Vy
rų komandinėse varžybose Oma
hos Lituanicos Kavaliauskai su
tvarkė vietos Lituanicos koman
dą 4:3. ASK Lituanicą atstovavo 
V. Kleiza, V. Grybauskas ir J. 
šoliūnas.

Jaunių vieneto varžybose pir
mąsias dvi vietas pasidalino bro 
liai Kavaliauskai. Trečioji vieta 
teko J. Ringui (Neris). Jaunių

(Nukelta į 8 psl.)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras .Jūsų patogumui
DeJIa E. Jakubs & U illiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 - 1763

936 East l«5th St. 
KE 1 - 7770

SUKTI, KAIP KRIENU ŠAKNYS...
J. JUREVIČIUS

Pripuolamai J rankas pateko 
okupanto leidžiamas Vilniuje 
"Tėvynės balsas" Nr. 151964. va
sario mėn. Jame, tarp visokių 
pagyrų ir melagysčių, sustojau 
prie A. Garliausko straipsnio 
"Kadaise ir Dabar — Pasakoji
mas apie Joniškėlį". Aprašyda
mas Joniškėlį, A. Garliauskas 
rašo: — "Joniškėlio gyventojai 
dabar nesuka galvos dėl darbo." 
Kaip jie gali sukti galvas dėl 
darbo, kai Joniškėlio dvaras oku
panto paverstas sovchozu, o gy
ventojai varu suvaryti ten dirbti 
kaip baudžiauninkai, gaudami Į 
dieną 16 kapeikų ir apie 60 gra
mų grūdų. Toliau A. Garliauskas 
porina: —"Jaunimas jau nėra 
matęs naginių, kurios seniau Jo
niškėlio apylinkėse dažniausias 
apavas. Niekas namuose nebe- 
audžia milų, nei čerkasų. Išnyko 
ir purvas. Gatvės grįstos, pada
ryti šaligatviai. Anksčiau buvo 
tik pora mūrinių namų. Kadaise 
Joniškėly buvo progimnazija, ta
čiau miestelio ponai ir apylinkių 
dvarininkai nenorėjo, kad joje 
mokytųsi, kaip jie sakydavo, uba
gų vaikai! Progimnazija buvo už
daryta... Seniau didžiausia nelai
mė būdavo susirgus. Miestelyje 
gydytojo nebuvo... Todėl darbo 
žmonės susirgę dažnai ir neišgy- 
davo... Dabar žmonės serga daug 
rečiau... Buvę niūrūs vienuolyno 
mūrai rekonstruoti Ir tapo švie
sia, modernia ligpnine... Seniau 
visa miestelio inteligentija buvo 
nuovados viršininkas, vaistinin
kas ir klebonas..."

Ką tik pacituoti A. Garliauskc 
žodžiai rodo, kaip okupanto tar
nas, už sriubos lėkštę, pasisten
gė prirašyti melagysčių apie Jo
niškėlį, kurios visai neatitinka 
tikrenybei. Ankščiau rašo, kad 
miestelio ponai ir apylinkių dva
rininkai nenorėjo, kad progimna
zijoje mokytųsi ubagų vaikai, o 
vėliau sako, kad miestelyje te
buvo klebonas, vaistininkas ir 
nuovados viršininkas. Atsirado 
jau ir vaistininkas.

Šių eilučių autorius nori skai
tytojus supažindinti ir parodyti, 
kad Joniškėlio miestelis nepri
klausomybės laikais buvo visai 
kitoks, negu okupanto tarnas jį 
aprašė. Lietuvių Enciklopedijos 
IX tome apie Joniškėlį yra taip 
parašyta:

-- Miestelis randasi prie Ma- 
župės žemupio. Miestelyje ir 
dvare 1940 m. buvo apie 1000 
gyventojų. Taisyklingai išplanuo
tas išilgai upę ir Linkuvos-Pu- 
šaloto-Pakruojaus ir Pasvalio 
vieškelius. Medinė katalikų baž
nyčia buvo pastatyta 1684 m. Jai 
sudegus, Benediktas Karpius 1792 
m. pastatė murinę. Ignas Kar
pius mirdamas 1808 m. užrašė 
didelį fondą (per 400.000 lenkiš
kų auksinų) parapinei mokyklai, 
pavestai specialiai Vilniaus glo
bai ir ligoninei. Mokykla buvo 
atidaryta 1811 m. po kelerių me
tų ir ligoninė... Mokykla buvo 
keturių skyrių... Mokslo prie
monės ir susirgus gydymas mo
kiniams buvo duodama nemoka
mai... Ir mokyklos ir ligoninės 
namai buvo mūriniai, dviejų 
aukštų, abejose bažnyčios pusė
se. Ligoninės vedėjas buvo dr. 
Petkevičius. Nepriklausomybės 
metais mokyklos rūmuoseantra- 
me aukšte nuo 1919-1925 m. vei
kė vidurinė mokykla, o apačioje 
pirmame aukšte — pradžios mo
kykla. Prie Mažūpės-Mūžos san
takos 1890 m. buvo įkurta žemės 
ūkio mokykla, o nepriklausomo
joje Lietuvoje iš naujo atidary
ta 1920 m. Mokyklai buvo palik
ta 102 ha. žemės plotas. Veikė 
selekcijos stotis su laukų ban
dymų sklypais... Miestelyje bu
vo kitos įstaigos bei įmonės: 

valsčiaus savivaldybė, paštas, 
policijos nuovada, girininkija, 
elektros stotis, motorinis ir van
dens malūnai, dvi lentpiūvės, di
delė plytinė, vartotojų b-vė, že
mės ūkio kooperatyvas, ūkinin
kų taupomoji-skolinamoji kasa, 
mūrinė pieninė, siaurojo gele
žinkelio Biržų-šiaulių ir Pane- 
vėžio-Joniškėlio mazginė sto
tis, senelių prieglauda. Apie 1933 
m. buvo įsteigta Joniškėlio že
mės ūkio bandymo stotis su 40 
ha. žemės plotu. Miestelio gy
ventojai, ypač jaunimas, naudo
josi didžiuliu ir gražiu dvaro 
parku. Kas nežino Joniškėlio par
tizanų, kurie 1918-1919 m. pisi- 
reiškė kovoje dėl Lietuvos lais
vės su bloševikais ir bermonti
ninkais. —

Taigi, kaipmatome,nepriklau
somybės laikais Joniškėlis kaip

miestelis ir valsčiaus centras,bu
vo žymus savo mokslo, sveikatos 
ir kultūros įsuigpmis. Turėjo 
ligoninę, kurioje ilgą laiką dir
bo dr. Talis, a. a. dr. Rudis. 
1930-1938 m. laikourpyje toje 
ligoninėje dirbo a. a. J. Elvikis 
kaip ordinaras ir vedėjas. Bai
gę Joniškėlio vidurinę mokyklą, 
vieni pasirinkdavo mokytojų pro
fesiją — stodavo į mokytojų se
minarijas, kiti tęsė mokslą gim
nazijose. Iš Joniškėlio valsčiaus 
yra kilę kun. J. Lindė-Dobilas, 
kun. šeižys-Dagilėlis, kun. Ma- 
silionis, Kapucinas Macelis, ist. 
P. Šležas, mokslininkai Būtėnai, 
karininkai — Giedraitis, Stapu- 
lioniai. Macelis, Breimelis ir ei
lė kitų.

Joniškėlio dvare gyveno savi
ninkas Karpius su žmona. Vaikų 
neturėjo. Apylinkėje kitų dvari
ninkų nebuvo. Tai grynas melas, 
kad šią mokyklą lankė ponų bei 
dvarininkų vaikai. Priešingai, ją 
lankė apylinkių ūkininkaičių bei 
mažažemių vaikai ir miestelio 
darbininkų bei dvaro kumečių 
vaikai.

Joniškėlio miestelis buvo iš-

grįstas akmenimis tarp 1932- 
36 m. Taip pat ūme pačiame lai
kotarpyje gyventojai pagal iš
gales padėjo šaligatvius.

1923 ar 1924 m. iš dvaro buvo 
nusavinu 100 ha. žemės mieste
lio praplėtimui. Ta žemė buvo

išdalinu į sklypus ir atiduou 
gyventojams pasistatyti nuosavus 
namus. Okupanto urnas, savo 
suktu, kaip krieno šaknis, raši
niu viską paslėpė, nuneigė, kas 
nepriklausomybės metais Joniš
kėlyje buvo padaryta.

Jonui Garlai, Dirvos bendradarbiui, už pasidarbavimą lietuvių 
skautams Clevelande įvykusios Kaziuko mugės proga buvo įteikus 
garbės ženklas. Nuotraukoje: Pilėnų tunto tuntininkas V. Jokūbai
tis, buv. Neringos tunto tuntininkė A. Muliolienė, Neringos tunto 
tuntininkė Vladė Butkienė ir J. Garla. V. Bacevičiaus nuotrauka

Naudokite Eagle Stamps kaip pinigus visose 4 May Co krautuvėse!

MAY’S BASEMENTS
PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!

Specialus pirkinys šimtų puikių 
panelėms, moterims ir juniorėms

PAVASARINIU PALTU

‘16Kainavę $20 iki 29.99
100,,7 vilnos medžiagos įvai
riuose stiliuose, įskaitant: kar- 
digano, lapuotas, užverčiamas 
apykakles. įvairaus stiliaus, 
nugaromis plius kitokių. Po- 
steliniai, tamsūs, lygūs, li- 
niuoti ir kt. atspalviai šioje di
delėje grupėje.

Šimtai naujų visokiam
ORUI PALTAI

Kainavę 10.99 iki 14.99

Pasirinkimas iš chesterfiel- 
dų, vaguotų, išverčiamų, 
balmakanų. Medvilnės, po- 
plino, dirbt, šilko lygiuose, 
lyn i uotuose,
atspalviuose. Dydžiai tinka 
panelėms, moterims, junio- 
rėrns ir pusiniai.

skersini bose

BASEMENT MISSES* ANI) M’OMEN’S (OAT 
DEPARTMENT. THE MAY COMPANY, 

DOWNTOWN AND &RAN('HES

IŠPARDAVIMAS !
Specialus pirkinys geriausių, 

ŽINOMU GAMYKLŲ, MOTERIMS

Stiliai:

Išeiginiu Batu
Palyginkite su
6.99 ir 9.99

Pumps 

Hnlters 

Slings 

Stncks

Spalvos:
• Kaulo

• Rusvi

• Raudoni

• Mėlyni

• Juodi

f/

Medžiagos:
Odiniai 

Patentuoti

Mesk

Medžiaginiai

tik laiku pavasariui ir vnsa- 
grupė batų, retai užtin*

Kaip 
ra i! Tai 
kainų tuja kaina. Visi žinomų ga
myklų. Dydžiai 4*A iki 10 AAA 
iki IJ toje grupėje.

Gaila, nepriimami ulsaki/mai 
paštu ar telefonu. 

BASEMENT \V(.ME\’S suok 
DEI ART.MENT.
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
Pavasario koncertas

Naujai kylantis dainos 
talentas Lilija šukytė iš 
Toronto ir pianistas vir
tuozas Andrius Kuprevi
čius, gegužės 9 d. duos pui
kų koncertą šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Koncertą 
rengia Dainavos jaunimo 
stovyklos globos komitetas 
Clevelande. Bilietus jau da
bar galima rezervuotis 
skambinant tel. S. Laniaus- 
kui, tel. IV 6-2152, V. Pa- 
lūnui, tel. KE 1-9648 ir V. 
Rociūnui, tel. KE 1-5264.

Neužmirškite! 
Nepavėluokite!

Jau laikas užsisakyti bi
lietus ir staliukus j Pilėnų 
Tunto balių-koncertą, kurį 
taip kruopščiai ruošia skau
tai, tėvai, abu skautų tėvų 
komitetai ir visi geros va
lios talkininkai.

Kreipiamės Į visus cleve- 
landiečius — nepamirškite 
rezervuotis stalus, nepa
mirškite skirti mums ba
landžio mėn.. 11 d., šeš
ta d i e n i o vakarą.

Mes jūsų laukiame. O 
jūs ilgai nelaukite — tuoj 
pat skambinkite Pilėnų 
Tunto Tėvų Komiteto pirm. 
Jonui Pažemiui , 
tel. UL 1-2912 arba komi
teto nariams. Gausite tiks
liausias informacijas dėl 
vakaro. O anksčiau pa
skambinę — ir geriausias 
vietas prie stalų. Bilietų 
kaina suaugusiam asmeniui 
$5.00 (su vaišėmis), stu
dentams $2.50 (su vaišė
mis, be gėrimų).

Sol. ROMA MASTIENE

CLEVELANDO SKAUTŲ PILĖNŲ TUNTO TĖVŲ IR 
RĖMĖJŲ KOMITETAS, talkininkaujant NERINGOS 

TUNTO SKAUČIŲ TĖVŲ KOMITETUI, 
RENGIA

VAKARĄ-BALIŲ
Balandžio 11 d. 7 vai. vak.

Šv. Jurgio parapijos salėje.
Programoje pirmą kartą Clevelande soliste ROMA 

MASTIENĖ, šokėja LAIMUTĖ DROBAVIČIŪTĖ ir mu
zikas JONAS PAŽEMIS.

Akomponuoja GENOVAITE KARSOKIENĖ, konferuoja poetas BALYS 
AUGINĄS. Vaišes ir šokiai grojant pramoginei GEORGE WOOI)S kapelai.

Staliukams bilietus galima užsakyti pas A. PUŠKORIŪTĘ, tel. 
851-9149, arba A. KARSOKĄ, tel. 721-5117. L. DROBAVIČIŪTĖ

Ansamblio ''Aukuras" krikšto tėvai: dr. Lenkauskas, Puškoriūtė, inž. Nasvytis ir Švarcienė (deši
nėje) uždega simboliškąjį aukurą, asistuojant keturioms vaidilutėms. V. Pliodžinsko nuotrauka

Aukuras lietuviškai dainai
Vysk. M. Valančiaus Lituanis

tinė Mokykla Clevelande gali pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti nauju 
laimėjimu -- savo Aukuro an
sambliu.

Balandžio 4 d. buvo gyveni- 
man įvesdintas tos mokyklos an
samblis, kuris muz. A. Mikuls
kio vadovybėje parodė lituanis
tinės mokyklos mokinių pasiryži
mą savo pirmuose pumpuruose 
besiskleidžiančias pastangas nau
doti ne vien lietuvių kalbos palai
kymui ir tobulinimui, bet jauno
mis krūtinėmis kvėpuoti lietuviš
kos dainos ir melodijos ritmu.

Ansamblio debiutas buvo su
jungtas su programa tos mokyk
los baliuje. Programoje darniai 
įsijungė svečias iš Chicagos akt. 
Algimantas Bikinis, žodiniame 
rečitalyje patiekęs Donelaičio, 
Aisčio, Maironio ir B. Sruogos 
kūrinių. A. Dikinio būdas per- 
tiekti Pavasario linksmybes, Il

gesį, Čičinską ir Sapiegos mono
logą kaip tik pritiko mokyklinei 
programos nuotaikai, nepanaudo- 
jant visų turimų vaidybinių re
sursų, o pasitenkinant supranta
mu , reikiamu įsijautimo temai 
santūrumu, įgimto natūralumo ir 
artistinės atminties pasitikėjimu 
perduoti mintį ir idėją, dideliu 
susikaupimu išklausytą.

Ingridos Stasaitės ir Aldonos 
Balčiūnaitės vadovaujamos tauti
nių šokių šokėjos pašoko Subatė
lę ir Mikitienę. Vyresnioji šokė
jų grupė su Mikitiene pasirodė 
darniai. Merginoms dar stinga tik 
didesnio dėmesio šokio plastiš
kumui. Kad ir darniai ir sklan
džiai atlikusios šokį, jos vis dar 
kaž kodėl lieka — pilnapadės.

Po pertraukos įvyko trumpas, 
bet gana įspūdingas Aukuro An
samblio krikšto aktas. Iš aukuro 
kylant lietuviško gintaro miltelių 
baltiems dūmams, keturioms

mažytėms vaidilutėms stovint 
sargyboje, kūmai (M. Švarcienė, 

A. Puškoriutė, dr. E. Lenkaus
kas ir dr. inž. Alg. Našvytis) 
pasirašė steigimo aktą, kartu su 
mokyklos vadovybe ir globėjais. 
Trumpą, bet simbolišką žodelį 
tarė tėvas Kijauskas SJ (iškil
mių prasmę gražiai įjungęs savo 
pamokslan sekančios dienos pa

CLEVELANDO LIETUVIAI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės Į lietuvius agentus V. GIEDRAITI ar Z. 
OBELENĮ, atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS | |ationwide
Mutual Fire Insurance Co.

Telef. 944-6835 Lite Insurance Co. Mutual Insurance Co. 
Home Office; Columbus, 0.

VIRŠUJE: Vysk. M, Valančiaus 
lituanistinės mokyklos "Aukuro” 
ansamblis su vadovybe. Kairėje: 
Tėvų komiteto pirm. V. Staške
vičius, muz. Alf. ir O. Mikuls- 
kiai ir mokyklos vedėjas J. Stem- 
pužis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

maldų metu). Tėvų k-to p-kas 
Vytautas Staškevičius, padėko
jęs visiems vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie ansamblio 
užgimimo ir šių iškilmių pratur
tinimo, pasidžiaugė jaunųjų mo
kinių meile lietuviškai dainai, tuo - 
pačiu ir lietuvybei. (Ansamblyje 
žavėtinu uolumu dalyvauja virš 
70 mokinių).

Koncerte pirmučiausia pasiro
dė jaunosios kanklininkės, gra
žiai paruoštos Onos Mikulskie
nės, paskambinusios Pas močiutę 
augau ir Noriu miego. Mergaičių 
sekstetas, kanklėms lydint, pa
dainavo dėl gaidų aukštumo joms 
dar sunkiai įkandamą M. Pet
rausko Geismai ir svajonės.

Blezdingėlės šokio fantaziją, 
aranžuotą A. Mikulskioatliko 
kanklininkės ir pučiamaisiais ins - 
trumentais ritmiškai įsijungę 
berniukai.

Lauktasis choro pasirodymas 
maloniai nustebino taip trumpu
laikų pasiruoštu daugiabalsiu 
sugebėjimu persiimti dainos dva 
šia ir drausme. Ypatingai Lie
tuvos paukštelių daina ir Suskam
bėjo šile lazdynėlis, abi A. Mi
kulskio harmonizuotos, parodė 
rezultatą, kuriame matosi aiš
kus skirtumas unisonų dainuojan
čių vaikų chorų ir muzikiniai la
vinamo vaikų meninio vieneto,pra -

Z. OBELENIS
Telef. 881-7741 

tinamo ir auklėjamo lietuviškam 
dainų melodingumui.

Nuskambėjus J. Bertulio Tau, 
brangi tėvynė ir Šimkaus Lietu
viais esame mes gimę, tėvai ir 
svečiai buvo įtikinti, kad krikšto 
ceremonija buvo ne šiaip jau pro
gramos dalis, bet prasmingas ak
tas vienos mokyklos mokinių lie
tuvybės auklėjimo nelengvame 
kelyje.

Aukuro Ansamblio šūkis — 
Mokslas, darbas ir daina —Lie
tuvai Tėvynei, nelieka šūkiup yra 
realia tų žodžių jungtimi.

Gražiai veikianti Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla Clevelande 
pasirodė nesitenkinanti šablonu, 
o žiūrinti visapusiškai į lietuvy
bės auklėjimą, naudodama pras
mingą meninę talką, kurion su to
kiu entuziazmu jungiasi ir moki
niai.

Būtų naudinga, kad visi tėvai 
prisidėtų prie tų pastangų, pa
aiškinant savo vaikučiams, kad 
patekimas scenoje prieš pub
liką yra jų garbės ir auklėjimo 
rezultatas. Ne visi vaikučiai to
mis tėvų pastangomis buvo pa
sinaudoję. (mšk.)

Sekančią dieną, sekmadienį, 
balandžio 5 koncertas buvo pakar
totas Vysk. M. Valančiaus ir Šv. 
Kazimiero Lit. mokyklų moki
niams, kurie šeštadienio koncer
te negalėjo dalyvauti. Mokiniams 
ir mažesniems vaikučiams po 
koncerto buvo proga pašokti, pa
žaisti ir laimę išbandyti velykinių 
margučių ridenime, kurį pravedė 
Neringos skaučių tunto tuntininkė
VI. Butkienė.

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

PARDUODAMI NAMAI

DIDELEI ŠEIMAI — 
specialiai žema kaina — 
East Clevelande 10 kamb., 
2 virtuvės. X-1 stovyje, ra
mioje gatvėje. $13,900.
CLEVELAND HEIGHTS

2 šeimų, 7 kamb. savinin
kui, 5 kamb. 90 dol. paja
mų. Prašo $19,900.

švarus 6 kamb. vienai 
šeimai, netoli šv-. Onos pa
rapijos. $14.900.

VVILLIAM T. BYRNE
FA 1-5000

(39-41)

PARDUODAMAS NAMAS
Parduodamas 2 šeimųme- 

dinis namas, 5-5 kamb., 
dvigubi garažai, išbaigtas
3-as aukštas, 2 papilti, kam
bariai, vonios ir rūsys. Fi- 
sher Bodv rajone.

Skambinti telefonu:
HI 2-7991 arba 149-2547 

(41-42)

PARDUODAMAS NAMAS
Rethvocd Rd.. Superior ir 

Leec rajone.
6 kamb. colonial, l' j vo- . 

nios, šilto vandens šildy
mas. 3 mieg., įrengtas vir
šutinis aukštas. Puikiame 
stovyje. Galite tuoj įsi- 
kraustyti.

$16,500.
KNUTH REALTY
6605 Madison Avė.

FL 1-5287



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Į Bendruomenės Tary
bos rinkimus Chicagos 
Apygardoje viena veikėjų 
grupė išstatė šiuos kandi
datus: Dr. S. Biežį, Teodo
rą Blinstrubą, inž. J. Jur
kūną, Kazį Kasakaitį ir Dr.
L. Kriaučeliūną.

Rinkimai į Bendruome
nės Tarybą vyksta šių me
tų gegužės 9 ir 10 dienomis.

• Eugenijus Jakulis, cle- 
velandiečių dantų gydyto
jos Eugenijos ir agronomo 
Zigmo Jakulių sūnus, kovo 
mėn. baigė Kent Statė 
universitetą Bachelor of 
Science laipsniu. Šalia stu
dijų dirbo universiteto li
goninės laboratorijoj ir 
atostogų metu Clevelando 
universitetų ligoninių her- 
motologijos laborat. tech
nologu.

Eugenijus Jakulis pla
nuoja mokslą tęsti toliau. 
Darbščiam jaunuoliui ten
ka palinkėti laimės ir sėk
mės. Lietuviškoji visuome
nė laukia įsijungiant į lie
tuviškąją mūsų jaunimo 
veiklą.

Jaunosios Chicagos stalo tenisininkės D. Reinytė ir E. Ringutė. 
P. Petručio nuotrauka

A t A

ANTANUI B I S K I U I
mirus, p. B’SKIENEI ir sūnums GEDIMINUI ir 

KĘSTUČIUI su šeimomis reiškiame gilią užuo

jautą.

Eugenija ir Vaclovas Mažeikai

Tauriam lietuviui, -iškiliam Suvalkijos ūki

ninkui

A N T A N U I B IS I< I U I

mirus, jo žmonai ii- sūnums: KĘSTUČIUI ir 

GEDIMINUI bei jų šeimoms, užuojautą reiškia
Mečys ir Eleonora Valiukėnai

• Dr. Albertas Tarulis, 
Nepr. Lietuvoje iškilęs jau
nas, gabus ekonomistas, 
mirė Washingtone balan
džio 3 d., sulaukęs 58 m. 
amžiaus. JAV sostinėje dir
bo Kongreso bibliotekoje, 
prieš tai kurį laiką dėstęs 
Carnegie technologijos in
stitute Pittsburghe.

JAV REMIA LIETUVOS 
SIEKIMUS Į LAISVĘ

Ryšium su Sovietą Sąjungos 
ministerio pirmininko N. Chruš
čiovo pasiūlymu spręsti teritori
nius ginčus nenaudojant jėgos, 
Lietuvos Pasiuntinybės Washing- 
tone Įteiktoje Valstybės Departa
mentui notoje buvo nurodyta, kad 
Lietuva ir kitos Pabaltijos Vals
tybės būvą jėga Sovietą inkorpo
ruotos ir Sovietą pasiūlymas ne
sąs nuoširdus, nes Sovietai šią 
principą netaiko Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu. Valstybės Depar
tamentas kovo 20 d. atsiuntė Lie
tuvos Pasiuntinybei raštą, kuria
me tarp kitko rašoma:

"Esu Įgaliotas dar kartą užtik
rinti JAV Vyriausybės nusistaty
mą nepripažinti Lietuvos ir kitų 
Pabaltijos valstybių jėga Įvykdy
tos inkorporacijos Į Sovietų Są
jungą, o taip pat ir toliau remti 
Pabaltijos valstybių siekimus Į 
laisvę ir nepriklausomybę”.

SPORTO DIENOS
(Atkelta iš 6 psl.)

dvejete J. Kavaliauskas - A. Do
vydaitis (Neris) nugalėjo R. Ka
valiauską ir J. Ringų.

Mergaičių vienete pirmąją vie
tą užėmė E. Ringutė, o antrąją 
— D. Reinytė (abi Neries); tre
čiąją — D. Barzdukaitė (Audra); 
dvejete Stirbytė ir Barzdukai
tė (Audra) nugalėjo E. Ringutę 
ir D. Reinytę.

Stalo teniso pirmenybėse da
lyvavo 6 vyrai, 16 jaunių ir 7 
mergaitės. Prieauglio skaičius ir 
lygis džiugina.

P. Ptr.

New Yorke rengiamos Vasario 16 Gimnazijos naudai Madų Parodos Komitetas, susirinkęs pirmi
ninkės A. Kazickienės bute antrajam posėdžiui. Sėdi iš kairės: J. Vytuvienė, P. Leveckienė, M. Var
nienė, A. Kazickienė, I. Dičpinigaitienė, N. Valaitienė. Stovi: V. Zelenienė, L. Baltrušaitienė (Vas. 16 
gimn. būr. vadovė), F. Ignaitienė ir E. Skeivienė. Trūksta J. Matulaitienės ir M, Šalinskienės. Paroda 
Įvyksta balandžio mėn. 12 d. 1 vai p.p. Fleur de Lis salėje 870 Cypress Avė., prie Myrtle Avė.

J. Kazicko nuotrauka

NEW YORK

BRANGŪS NEW YORKO 
APYLINKĖS LIETUVIAI!

Vasario 16 Gimnazijos 
rėmėjų būrelių vadovės E. 
Baltrušaitienės iniciatyva 
sudarytas Moterų Komite
tas, ruošia madų parodą, 
kuri įvyks balandžio mėn. 
12 d., 1 vai. p. p. (punktu
aliai) Flour de Lis salėje, 
870 Cypress Avė., prie 
Myrtle Avė. Salė lengvai 
pasiekiama važiuojant Ca- 
narsie linija, požeminiu 
traukiniu, išlipant Myrtle 
stotyje, arba autobusu kur
suojančiu Myrtle ar Cy
press gatvėmis.

Parodoje dalyvaus New 
Yorke ir apylinkėse gyve
nančios lietuvaitės, kurios 
demonstruos savo pačių 
siūtus drabužius. Savo 
megztus paltus, sukneles ir 
švarkus demonstruos M. 
Raugienė iš Cambridge, N. 
J. Matysime ir keletą ves
tuvinių suknelių. Taip pat 
bus demonstruojami kai
liai, kurie be abejonės pri
sidės prie modelių puošnu
mo.

Viso dalyvaus 15 mode
lių, tarp kurių bus ir vai
kų. Modelius pristatys ir

DĖMESIO VERTAS SUMANYMAS

JAV latvių laikraštis Laiks 
praneša, kad gausioje ir savo dar
bais pasižymėjusiojeorganizaci- 
joje Daugavas Vanagi, jos kultū
rinio skyriaus referento K. Ku- 
zulio iniciatyva, kilęs sumany
mas Įsteigti latvių meno agentū
rą. Ji rūpintųsi meninių paren
gimų planavimu, koordinavimu, 
kad Įvairiose vietovėse veikian
čiais meno vienetais galėtų pasi
naudoti ir savo parengimus paĮ- 
vairinti visos vietovės, kurių JAV 
ir Kanadoje yra apie 40. Tinka
mai tą reikalą sutvarkius, Įvai
rių sričių menininkais pasikeiti
mas galėtų vykti net tarpkonti- 
nentiniu mastu, pvz., pasikei
čiant jais su Europoje gyvenan
čiais.

Planingai sutvarkytas meni
ninkų, teatralų, koncertantą ir 
kt. maršrutas sudarytų tinkamas 
medžiagines sąlygas atpiginus 
kelionės išlaidas, o ir šiaip nau
da kultūriniu ir visuomeniniu at
žvilgiu tokio pasitvarkymo nea
bejotina.

Visa tai planuojant, iniciatoriai 
jau turi apskaičiavę, kiek kurio
se vietovėse vyksta parengimų, 
kiek jie turi lankytojų. Pakėlus 
tų parengimų meninį lygį, jų pro • 
gramą koordinuojant ir meninių 
grupių transportacijos kaštus su 
mažinus, naudą turėtų ne tik vi
suomenė, bet ir dalis menininkų 
galėtų tais koncertais neperblo- 
giausiai verstis.

Tą sumanymą Daugavas Vana
gi organizacijos atstovai svars
tys savo suvažiavime Clevelande 
bal. 18 ir 19 d. Koks bebūtų jų 
nutarimas, sumanymas vertas dė
mesio.

juos apibudins I. Veblaitie- 
nė iš Nevv Jersey.

Ir šiais metais laimėji
mams bus leidžiami daili
ninkų V. Igno ir P. Puzino 
paveikslai. Be visų šitų 
pramogų, dar turėsime ma
žą staigmeną — dovanėlę 
kiekvienam stalui, kuri 
burtų keliu atiteks'vienam

IRENA VYLIAUDAITE - VEB- 
LAITIENĖ, Madų Parodos New 
Yorke pranešėja. Jau iš jaunųdie- 
ną pajutusi didelĮ patraukimą Į 
muziką, meną, pas B. Dvarioną 
Įgijo pirmąsias muzikos žinias, 
mokėsi piano, o tremtyje studi
jas tęsė Berlyne ir Muenchene. 
Pas V, Jonuškaitę mokėsi dai
navimo. Dabar gyvena su šei
ma Elizabethe. Čia sėkmingai 
reiškiasi deklamacijomis, pro
gramų pravedimu koncertuose, 
minėjimuose, Įvairiuose paren
gimuose. Dirba Nester.n Elect- 
ric bendrovėj, kur 1954 m. buvo 
išrinkta grožio ir populiarumo 
karaliene.

Madų paroda Įvyksta balandžio 
mėn. 12 d. 1 vaL P.P. Fleur de 
Lis salėje, 870 Cypress Avė., 
prie Myrtle Avė. Parodos pelnas 
skiriamas Vasario 16 Gimnazijai. 

Los Angeles Dramos Sambūrio narių grupė režisuojant J. Kaributui, balandžio 25 ir 26 d.d. stato 
A. Kairio 3 veiksmų komediją "Diagnozė". Nuotraukoje vaidintojai repeticijos pertraukos metu, Iš 
kairės: Dodienė, režisierius J. Kaributas, Petrauskas, D. Vebeliūnaitė, Skistimas ir Pėterienė.

L. Kančausko nuotrauka

laimingam svečiui (table 
prize).

Staliukus dvylikai žmo
nių arba pavienių dar ga
lima užsisakyti pas V. Ze- 
lenienę, telef. MI 1-3754, 
pas Leveckienę, telef. LI 
8-0678 ir pas Baltrušaitie
nę, EV 4-3440.

Padėkite Komitetui su
kelti rekordinį pelną savo 
gausiu atsilankymu ir nuo
širdžiu pritarimu. O Vasa
rio 16 Gimnazijos auklėti
niai bus jums dėkingi. Jū
sų aukos vaisiai — lietu
viškai susipratęs jaunimas 
ir ateities Lietuva!

Alexandra Kazickienė, 
Komiteto Pirmininkė

• A. a. Petro Ulėno me
tinių minėjimas įvyks ba
landžio 11 d., 10:30 vai. ry
to pradedant pamaldomis 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, 259 North 5th St., 
Brooklyne, N. Y.

Pamaldų metu giedos 
Lietuvos operos solistai: 
Juzė Augaitytė ir Vladas 
Baltrušaitis.

Ulėnų šeima maloniai 
kviečia atsilankyti velionies 
draugus bei pažįstamus.

PREZIDENTO 
ANTANO 
SMETONOS 
BARELJEFAS

Išpildę žemiau dedamą atkarpą ir pri
dėję 5 dol. čekį, bareljefą galite užsakyti 
paštu,.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 5 dol. čekį ir prašau išsiųsti 
prezidento A. Smetonos bareljefą šiuo ad
resu :
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