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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

/

7 DIALOGAS’ PRAKTIKOJE
KAfiTUS VAKARŲ VOKIETIJOS PATYRIMAI 
IEŠKANT GALIMYBIŲ IŠSIAIŠKINTI SANTY
KIUS SU SOVIETAIS IR JŲ PAVALDINIAIS. 
— TŲ PASTANGŲ PASĖKOJE VOKIEČIAI BU
VO PRIVERSTI LEGALIZUOTI SUSIDARIUSIĄ 
PO KARO BUKLŲ, MAINAIS Už TAI NIEKO 

NEGAUDAMI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kai prasidėjo kalbos 
apie išeivijos dialogą ar 
vadinamą kultūrinį bend
radarbiavimą su kraštu, 
šioje vietoje jau buvo nu
rodyta, kad tas vadina
mas dialogas yra įmano
mas tik sovietų sąlygom. 
Tam jau buvo keletas ge
rų pavyzdžių, ypač vokie
čių noras rasti kokį nors 
dialogą su Maskva. Toji, 
kaip žinia, visą laiką 
nurodydavo, kad jei lais
vieji vokiečiai nori tar
tis dėl vokiečių susivie
nijimo, visų pirma jie 
turi kreiptis į rytų vokie
čius. Privačiai sovietų 
diplomatai rodė didelį 
susidomėjimą bet ko
kiais galimais vokiečių 
pasiūlymais, tačiau kai 
reikėdavo ką nors pada
ryti konkrečiai. Krem
liaus viešpačiai visados 
pasislėpdavo už savo ber
nų Rytų Berlyne nuga
ros. Kaip žinia, iš viešų 
diskusijų susivienijimo 
"klausimu tarp V. Vokie
tijos socialdemokratų ir 
R. Vokietijos vienybės 
socialistų nieko neišėjo.

Nepaisant to, nauja 
koalicinė V. Vokietijos 
krikščionių demokratų 
ir socialdemokratų vy
riausybė nutarė toliau 
ieškoti bet kokio galimo 
dialogo, kuris, jei ir ne
privestų prie krašto su
sivienijimo, tai bent kiek 
pagerintų Rytų Vokieti
jos gyventojų būklę ir 
rastų kokių nors garanti
jų Vakarų Berlyno savis
tovumui.

Naujas užsienio rei
kalų ministeris Brandt, 
tik perėmęs už slėnio po
litikos vadovybę, tuojau 
užtikrino sovietų amba
sadorių Carapkiną, kurį 
buvęs kancleris Erhar- 
das visai ignoravo, jog 
naujoji vyriausybė norin
ti 'dialogo’ ir kad jos pas
tangos užmegsti glau
desnius ryšius su so- 

togų dabar į Bonną grįžo 
žymiai blogesniame ūpe 
negu išvažiavo, o sekan
čią dieną kancleris Kie- 
singeris gavo laišką iš 
Rytų Vokietijos ministe- 
rio pirmininko Stoph, ku
riame buvo pasiūlyta su
daryti sutartį tarp abie
jų Vokietijų dėl norma
lių santykių užmezgimo, 
tam sąlyga tačiau būtų 
pripažinimas esamų sie
nų, atsisakymas nuo ato
minių ginklų ir nusigink
lavimas abiejose Vokie- 
tijose.

vietų satelitais nėra joks 
bandymas suskaldyti Ry
tų bloką. Tą patį Carap- 
kinui užtikrino ir pats 
kancleris Kiesingeris. 
Tas privatus dialogas su 
Carapkinu, atrodė einąs 
taip palankiai,kad Brand- 
tas įsakė savo ministe
rijai paruošti sąrašą tų 
visų temų, kuriomis vo
kiečiai norėtų nuošir
džiai išsikalbėti su so
vietais. Tų temų buvo 
surasta net trylika, prie 
kurių pats Brandtas pri
dėjo dar vieną, būtent 
pasikalbėjimas apie vi
są tai, apie ką sovietai 
norėtų kalbėtis Bonnoje, 
Maskvoje ar kurioje ki
toje vietoje.

Kai Carapkinui buvo pa. 
rodytas tas sąrašas, jis 
parodė didelį susidomė
jimą ir paprašė nuorašo. 
Tas nuorašas (beparašo 
ir užvardinimo) buvo 
jam duotas. Po to Carap- 
kinas apie tai dar pla
čiai išsikalbėjo su Brand- 
to specialiu ambasado
rium EgonBahr. Tas pa
sikalbėjimas buvęs toks 
nuoširdus, kad Krem
liaus pasiuntinys viešai 
nusiskundė tomis kliūti
mis, kurias Maskvai pa
ruošia Rytų Vokietija. 
Po to Carapkinas išvyko 
atostogų.

Rugpiūčio mėnesį 
Brandtas, viešėdamas 
su kancleriu Kiesingeriu 
Washingtone, pasigyrė 
Valstybės Sekretoriui 
Dean Rusk, kad jo santy
kiai su sovietais gėrėją 
ir ko gero netrukus galės 
prasidėti visai vaisingas 
dialogas. Tos pačios 
nuomonės buvo vakarie
čių diplomatai Maskvoje 
ir net Suomijos preziden
tas Kekkonen drąsino 
Brandtą teigdamas, kad 
rusai pasirodys sukalba
mi.

Tačiau ambasadorius
Carapkinas išsavoatos- visa tai turėtų būti vyk-

Vienu žodžiu, visi ban 
dymai pradėti bet kokį 
dialogą kol kas i Sėjo ko
munistų naudai. Norė
dama jį pradėti, Vakarų 
Vokietijos vyriausybė, 
kuri save skaitė vienin
teliu teisėtu reprezen
tantu visos vokiečių tau-

TARĖSI LIETUVIŠKOS
INFORMACIJOS SVETIMIESIEMS
STIPRINIMO REIKALU

Lietuviškos informa
cijos svetimiesiems stip
rinimo reikalu prie Vliko 
yra sudaryta taryba iš 
ALT, LB-nės, LLK-to 
ir Vliko paskirtų atsto
vų. Š.m. rugsėjo 25 d. 
įvyko pirmas tos tary
bos posėdis.

J. Audėnas, Vliko In
formacijos Tvarkytojas 
posėdžiui pirmininkavęs 
apibūdino šios tarybos 
paskirtį, pažymėdamas, 
kad neskaitant mažesnių 
lietuvių gyvenimo įvy
kių, Lapkričio 13-ją die
ną žygininkai itin pajuto 
didelį trūkumą anglų kal
ba informacijos apie Lie
tuvą. Tas klausimas tebė
ra aktualus ir iki šiol, 
o ypač svarbus ateinan
čiais 1968 — Lietuvos 
Laisvės Kovos metais. 
Todėl veiksniai nutarė 
galimai plačiau stengtis 
informuoti laisvąjį pa
saulį apie Lietuvą. Ro
mas Kezys veiksnių kon
ferencijoj sausio 14-15 
d.d. plačiau išdėstė, kaip 

tos, turėjo pradėti ko
respondenciją su Rytų 
Vokietijos vyriausybe. 
(Iki šiol Rytų Vokieti
jos vyriausybė buvo Bon- 
noje ignoruojama ir jos 
parašyti laiškai grąži
nami jų neskaičius.) Bet 
kai prasidėjo susirašinė
jimas Rytų Vokietijos 
valdovai tuojau pastatė 
sąlygą tolimesniam bend
radarbiavimui ar dialo
gui: visų pirma pripa
žinkite dabartinę būklę 
teisėta ir amžina.

Prekiauti ir iki šiol 
galima be dialogo, gi pa
šnekesys apie ką nors 
kitą yra visų pirma suriš
tas su prisipažinimu 
kaltu, kad esi kapitalis
tas, imperialistas ar 
koks nors panašus sutvė
rimas. Bet tai padarius, 
apie ką iš viso lieka kal
bėti?

doma ir VLIKas nutarė 
sudaryti prie Eltos ko
misiją, kuri tuo rūpintų
si.

Be to, J. Audėnas pa
informavo, kad jau 22 me - 
tai imigracijoj Vilkas lei
džia savo informacijas 
lietuvių, anglų, vokiečių, 
italų, arabų, ispanų ir jau 
portugalų kalbomis. Ar
timiausioj ateity laukia
ma ir prancūzų k. Kai 
mes atliekame didelius 
kultūrinius darbus, tai 
nėra taip sunku ir į sve
timą spaudą patekti, bet 
mums svarbu, — sakė 
Audėnas, — ir tai didžiau
sias šios tarybos užda
vinys pasvarstyti, rasti 
būdus, kaip plačiau įeiti 
į svetimą spaudą ir su 
mažesniais įvykiais.

kaip 
Tarp

gal-

Posėdyje dalyvavo ir 
svečias iš Chicagos kun. 
Gintautas Sabataitis, S.
J., informacijos srity
je svetimiesiems jau pla
čiai savo veiklą išvys- 
tęs. Jis apibūdino pir
muosius savo darbo 
žingsnius, nueitą kelią, 
laimėjimus, sutiktas 
kliūtis bei ateities pla
nus, pažymėdamas, kad 
turim stengtis kalbėti 
su amerikiečiais nekaip 
svetimtaučiai, bet 
lygūs su lygiais, 
kitko jis kalbėjo:

"Mes kartais 
vojam, kad amerikiečių 
spauda mūsų darbais ne
sidomi, bet taip nėra, 
nes tai parodė Jaunimo 
Kongresas ir kitų mūsų 
kultūrinių įvykių apra
šymai jų spaudoje. Jie 
domisi, jei mes patys 
tuos įvykius tinkamoj 
formoj ir laiku prista- 
tom. Mes turime tiek 
daug įvairių kultūrinių 
elementų, didelių ir ver
tingų darbų visose sri
tyse, mes taip pat pui
kiai sugebam, tačiau daž
nai užmirštam informuo-

ALT S-gos Pirmininkas
T. Blinstrubas pas
New Yorko tautininkus

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas, lankydamasis New Yorke, turėjo pasitarimą su vietos 
tautininkais ir Nepriklausomypės Fondo vadovybe.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas š. m. 
rugsėjo 23-24 dienomis bu
vo atvykęs iš Chicagos da
lyvauti JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos suvažia
vime New Yorke, Statler 
Hilton viešbutyje,

Suvažiavimui pasibaigus 
S-gos pirmininkas buvo pa
kviestas j Tautinės Sąjun
gos New Yorko abiejų sky
rių susirinkimą, kuris įvy
ko PET patalpose.

Sus irinkimui vadovavęs 
1-jo skyriaus pirm. Jurgis 
Kiaunė pažymėjo, kad ben
dradarbiavimas tarp S-gos 
vadovybės ir skyrių yra 
reikalingas ir net būtinas, 
o itin mūsų veiklos stipri
nimui naudinga, kai bend
radarbiavimą raštu lydi as. 
meniški kontaktai su vado
vybe.

Sąjungos pirmininkas T. 
Blinstrubas nušvietė nau-

ti svetimuosius apie tuos 
didžius įvykius. Tenka 
apgailestauti operos 
"Gražinos" pastatymą, 
kuriai išleista 60.000 
dol., o informacija ame
rikiečiams nebuvo tinka
mai išvystyta) nors tuo 
galėjom pasididžiuoti.

Ateinančiais metais 
vien Chicagoje laukiama 
visos eilės didelių lietu
vių kultūrinio gyvenimo 
įvykių: Tarptautinis fes
tivalis, Kultūros kongre
sas, Tautinių šokių šven
tė, 50 m. nepriklauso
mybės minėjimas ir kt. 
Mes turime labai daug 
ką amerikiečiams paro
dyti ir daug ką jiems 
duoti, kultūriniai gali
me lygiai su jais atsi
stoti, tik reikia visiems

(Nukelta į 2 psl.) 

jos valdybos planus bei nu
sistatymus įvairiais lietu
vių bendraisiais ir S-gos 
vidaus klausimais, užakcen
tuodamas, kad S-gos vado
vybė laikosi visų praeitame 
Seime priimtų nutarimų, 
kurie išrinktai valdybai, be 
abejo, yra privalomi. To 
prašome ir iš visų S-gos 
skyrių, — sakė jis.

Be to, pirm, apibūdino 
Dirvos reikalus, jos proble
mas bei pasisekimus, pa
brėždamas, kad tuo labai 
nuoširdžiai rūpinasi Vilties 
Draugijos vaidyba su pirm. 
A. Laikūnu. Jis sakė, kad 
tiT glaudaus bendradarbia
vimo dvasioje, Sąjungos 
Valdyba tikisi įgyvendinti 
savo planus.

Susirinkime dalyvavo taip 
pat iš Bendruomenės Tary
bos suvažiavimo atvykęs 
svečias iš Clevelando adv.
J. Smetona ir savo ramiu, 
įtikinančiu tonu nušvietė 
lietuvių visuomeninės veik
los įvykių eilę pareikšda
mas išvadas apie juos. Tarp 
kitko jis iškėlė išeivių per
dėtą sentimentalumą iš pa
vergtos Lietuvos atvyku- 
siems su politrukais lietu
viams, visai užmirštant 
jausmingumą bolševikų iš
žudytoms Rainių miškelio 
ir kitur aukoms. Jis apgai
lestavo, kad lietuvių visuo
menė per maž.ai gilinasi į 
mūsų veikėjų darbus bei jų 
pasirinktus metodus.

Pasitarime vyko gyvos 
diskusijos įvairiais lietuvių 
gyvenimo klausimais.

Po šito susirinkimo S-gos 
pirm. T. Blinstrubas vyko į 
kitą pasitarimą su Lietuvos 
N e p r iklausomybės Fondo 
vadovybe.

Aplamai, šis Sąjungos 
pirmininko vizitas įnešė. 
dąug gyvumo ir nuoširdžios, 
bendradarbiavimo dvasios 
New Yorko skyrių veiklo- 
je. (eč)
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Julė ir adv. Nadas Rasteniai atšventę 40 metų vedybinio gyveni
mo sukaktj. Adv. Nadas Rastenis, jau 50 metų kai rašo poeziją, o 
1966 m. Pasaulio Poezijos Dienos proga jam buvo suteiktas titu
las "Honorary Lithuanian-American Poet Laureate”, apdovano
jant auksiniu laurų vainiku ir auksiniu medaliu, kur} paskyrė Fi
lipinų respublikos prezidentas F.E. Marcos. Adv. Nadas Raste
nis padarė dideli Įnašą Į lietuvių kultūros propagavimą svetimųjų 
tarpe, išversdamas j anglų kalbą K. Donelaičio "Metus", kuriuos 
šiais metais išleido Lietuvių Dienų leidykla.

ADV. HADO RASTEHIO 
PAGERBIMAS BALTIMORĖJE

Spalio 14 Baltimorėje, 
Statler-Hilton viešbu t y j e 
rengiamas poeto Nado Ras- 
tenio pagerbimas ir Done
laičio Metų angliško verti
mo pristatymas. Pradžia 7 
v. v. Lietuvių legiono pos
tas įneš vėliavas, vėliau bus 
vakarienė.

Donelaičio ”Metų” iš
traukas skaitys Baltimorės 
vaidintojų sambūrio "Sva- 
jos” narė Aldona Kajaus- 
kaitė-Marcinkevičienė. Tuos 
pačius gabalus angliškai 
paskaitys vietos lietuvių 
tarpe pirmą kartą viešai 
pasirodanti Baltimorės te
levizijos pranešėja Sylvia 
Tarvydaitė-Scott. Apie Do
nelaičio kūrybą kalbės Phi
ladelphijos universiteto pro
fesorius Alfred Senn. Apie
N. Rastenio poemą ”War’s 
Curse” kalbės Marylando 
valstybės poetas - lauretas 
Vincent Goldfrey Burns. 
Pagerbime dalyvaus prel.

TARĖSI...
(Atkelta iš 1 psl.) 

dirbti, užmegsti asme
ninius kontaktus su jų 
spauda, o tokių sugeban 
čių žmonių mums taipgi 
netrūksta, reikia tik ska
tinti juos, mūsų jaunuo
sius akademikus įtraukti 
į šį kūrybingą darbą. Kai 
svetimieji pažins mus 
kultūriniai, lengviau bus 
kreiptis ir politiniai, — 
kalbėjo kun. G. Sabatai- 
tis, S.J.

Posėdyje buvo aptar
tos veikimo gairės ir 
planai. Dalyvavo J. Au
dėnas, dr. J. Puzinas, 
Romas Kezys, V. Vai
tekūnas ir E. Čekienė. 
ALT atstovai neatvyko.

(eč)

L. Mendelis, Lietuvos at
stovas Washingtone J. Ka- 
jeckis, Filipinų respublikos 
Charge d'Affaires J. F. Im. 
perial, kongresmanai Gar- 
matz ir Burke, W. F. Lau
kaitis, buvęs Baltimorės 
pašto viršininkas ir k. Dai
nuos Elena Jurgėlaitė iš 
Washingtono. šokiam gros 
Jon Lokvvich orkestras. Bi
lietai gaunami iki spalio 8 
šiuo adresu: Donelaitis- 
Rastenis Committee, 1501 
W. Limbard St., Baltimore, 
Md. 21223.

Poetui pagerbti rengimo 
komitetą sudaro: adv. T. 
G. Gray-Grajauskas, adv. 
dr. Elena Armanienė, Lilian 
Walsh, Elizabeth Karpers, 
Emilija Railienė (poeto Ju
liaus Janonio sesuo), Vin
cas Gelgudas, Bernardas 
Karpers, Julius šilgalis, Jo
nas Jakubauskas, Kazys 
Kazlauskas.

★
Nadas Rastenis, gimęs 

1891 m., lankė dar rusišką 
pradžios mokyklą, dirbo 
ūkio darbus. Atvykęs Ame
rikon ėmė mokytis, pasida
rė advokatu. Visą laiką mė
go literatūrą, ją studijavo 
Harvardo universitete. Ver
tė nemaža kūrinių iš anglų 
kalbos į lietuvių. Gerai iš
mokęs angliškai, pradėjo 
versti ir iš lietuvių į anglų 
kalbą.

Donelaičio "Metus” vertė 
nuo 1932 iki 1938, dabar 
Lietuvių Dienos išleido at
skiru leidiniu, kuriam Įvadą 
parašė dr. Elena Tumienė. 
Jis išvertė ir A. Baranaus
ko "Anykščių šilelį” j. ang
lų kalbą, išleido taip pat 
Lietuvių Dienos Los Ange
les, Calif.

Karo metu parašė poemą 
”War’s Curse”, kuri praei
tais metais Vasario 16 pro
ga Marylando kongresmano 
pastangomis buvo atspaus-

DIRVA

BOSTONO LIETUVIU RADIJO PROGRAMOS
Šio miesto ir aplink jį 

susispietusių kolonijų 
lietuviai gali džiaugtis, 
turėdami net tris skir
tingas radijo progra
mas. Gali klausytis gim
tosios kalbos žodžio ir 
gražiųjų tėvynės dainų, 
sklindančių radijo bango
mis kiekvieną sekmadie
nį net dvi su puse valan
dos. Nežiūrint ir skeptiš- 
kiausių kritikų balsų, 
kiekvienas objektyviai 
galvojąs lietuvis pripa
žins, kad vietinės lietu
vių radijo programos 
yra: neišdildomas įna
šas lietuviškai kultūrai 
kelti, stiprus veiksnys 
lietuvių kalbos aulėji- 
me ir neatskiriama da
lis lietuviško gyvenimo 
buities. Šios radijo pro
gramos padaro sekma
dienius daug šventiškes- 
nius bei turiningesnius.

Kaip jau buvo minėta, 
Bostono lieuviai turi net 
tris radijo programas:

1. LAISVĖS VARPAS 
transliuoja savo progra
mą nuo 8-9 vai. ryto iš 
Fremingham stoties. Ją 
girdi netik Bostono, Wor- 
cesterio, Brocktono, Nor- 
woodo, Lowellio, bet ir 
dauguma mažesnių lie
tuvių kolonijų. Jos vedė
ju yra adv. Petras Viš
činis, gyv. Brocktone. 
Laisvės Varpo programa 
sklinda radijo bangomis 
jau antras dešimtmetis. 
Ji yra įrėžus gilią vagą 
ir lietuviškos kultūros 
baruose ir mūsų trem
ties gyvenimo istorijoje. 
Laisvės Varpo progra
ma jos vedėjo Viščinio 
meniškai parengiama ir 
giliai patriotiška. Ji iš
laikoma grynai klausy
tojų ir rėmėjų kukliomis 
aukomis. Šioje progra
moje veik nėra komerci
nių skelbimų. Nebrangus 
stoties mokestis įgalina 
jos vedėją daugiau laiko 
skirti lietuviško gyveni
mo aktualijų apžvalgoms 
politinio bei kultūrinio 
gyvenimo apraiškoms 
išryškinti. Programa iš
puošta mūsų žymių solis
tų bei meno ansamblių 
gražiomis dainomis, mu
zikinėmis pynėmis ir 
deklamacijomis. Kas su
kelia lietuvio širdžiai pa
sigėrėjimo bei patriotiz
mo jausmus.

Visi mūsų tautos ir 
valstybės istoriniai epi
zodai bei sukaktys visuo
met yra perleidžiamos

dinta Congresional Record. 
Už šią poemą gavo daug 
sveikinimų, laiškų, net iš 
Amerikos prezidento, o Uni- 
ted Poets Laureate Inter- 
national organizacija Fili
pinuose jam suteikė aukso 
medalį, auksinį laurų vaini
ką ir titulą "Honorary Li
thuanian - American Poet 
Laureate”. 

per Laisvės Varpo pro
gramą. Šios programos 
mielai klauso dauguma 
senosios emigracijos lie
tuvių, kuriems spausdin
tas lietuviškas žodis jau 
yra sunkiau supranta
mas.

2. LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMA. Ji trans
liuojama sekmadieniais 
iš Bostono priemiesčio 
Medford nuo 11-12 vai. 
dienos metu. Tai sena 
lietuvių radijo progra
ma, įsteigta senosios 
kartos Bostono lietuvių. 
Ji ilgus metus buvo ve
dama A. Kneizio, po to 
Jono Romano ir tik pra
eitais metais, Jonui Ro
manui dėl senatvės pa
sitraukus, perduota ves
ti Laisvės Varpo vedė
jui p. Viščiniui, kaip ge
riausiai šiose pareigose 
tinkančiam. Ši lietuvių 
radijo programa dėl 
aukšto stoties mokesčio 
gali išsilaikyti tik remia
ma skelbimų. Nežiūrint 
to ir šioje programoje 
mes jaučiame visą Bos
tono lietuviško gyvenimo 
pulsą. Čia perduodamos 
ir lietuvių šv. Petro pa
rapijos žinios ir lietuvių 
prekybininkų veikla ir 
vykstantys kultūriniai pa
rengimai ir pagerbimai 
bei prisimenami mūsų 
mirusieji. Petras Višči
nis, perėmęs šią radijo 
programą, stengiasi 
kiek galima išlaikyti jos 
pradinį charakterį, kad 
tuo įtiktų abiejų kartų lie
tuviams. Greita laiko tėk
mė keičia mūsų gyveni
mą ir lietuviškos kultū
ros apraiškos keičiasi 
su laiku ir žmonėmis. 
Senosios emigracijos lie
tuviai kaikada nepilnai 
supranta naujųjų ateivių 
kultūrinius polėkius ir 
gyvenimo apraiškas. To
dėl, sudarant šią radijo 
programą jos vedėjui 
Viščiniui, tenka rimtai 
skaitytis su klausytojų 
nuotaikomis. Atrodo, 
kad jos vedėjas Viščinis, 
turėdamas šioje srityje 
didelį patyrimą ir platų 
intelektualinį horizontą, 
sugebės visiems klausy
tojams įtikti. Darbas sun
kus ir nedėkingas, tenka 
skaitytis su didelėmis 
finansinėmis problemo
mis, kad išlaikytų pro
gramos tęstinumą. Mūsų 
visų pareiga šias jo pas
tangas remti, kad lietu
vių radijo programa gir
dėtųsi reguliariai kiek
vieną sekmadienį.

3. STEPONO ir VA
LENTINOS MINKŲ lie
tuvių radijo programa. 
Tai viena seniausių lie
tuviškų radijo programų 
Naujoje Anglijoje. Bosto
ne ji girdima jau dau
giau 30 metų. Minkų ra
dijo programa girdima 
Bostone kiekvieną sek-
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kaip minėjau, senosios 
emigracijos lietuvius. 
Garbė jam! Minkų pro- 

madienį nuo 1-1:30 vai. po gramoje gausu ir mūsų 
pietų iš Lyn radijo sto
ties. Ši programa per 
daugelį metų vedama ži
nomų lietuvių prekybi
ninkų, daug nusipelniu
sių lietuvių kalbai ir lie
tuviško gyvenimo papro
čiams išlaikyti lietuvių 
tarpe. Minkų radijo pro
grama išugdė ir savitas 
lietuviškas tradicijas, 
kaip artimųjų ir priete- 
lių gyvenimo sukakčių pa
minėjimus, sveikinimus 
ir pan. Stepono Minkaus 
lietuviškų žinių santrau
kos perduodamos jo pro
gramos metu yra mėgia
mos ir gerai supranta
mos senosios kartos lie
tuvių, kuriems lietuviš
kuose laikraščiuose de
damos politinės žinios 
dažnai nesuprantamos.

Šių žinių komentaruo
se akcentuojama didžiu
lė komunizmo grėsmė ne 
tik lietuvių tautai, bet ir 
laisvajam pasauliui. 
Šioje srityje St. Minkus 
per eilę metų atliko dide
lį darbą, šviesdamas,

tėvynės liaudies muzikos 
ir naujųjų laikų muziki
nių kompozicijų.

Tai tik mažas žiupsne
lis pabertų minčių, per
žvelgiant liet, radijo pro
gramas Bostono apy
linkėje, kur nuo seno 
gyvena didelis skaičius 
abiejų imigracijų lietu
vių, sukūrusių daug lie
tuviškų garbingų insti
tucijų. Ir šiuo metu, ka
da modernaus gyvenimo 
bangos šėlstančiai plaka 
ir naikina lietuviškos kul
tūros ir kalbos židinius 
Amerikos žemėje, lietu
vių radijo valandų pro
gramos yra gyva užtva
ra prieš naikinančių ban
gų pražūtingą darbą.

Ar lietuviškas žodis 
ir daina toliau skambės 
radijo bangomis šven
tadienio nuotaikoje mūsų 
seklyčiose, priklausys 
tik nuo mūsų pačių noro 
ir materialinės para- 
nos.

J. Vizbaras-Sūduvas

■ %

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

Hon. Owen J. C. Norem 
knygos antroji laida jau pasirodė!

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuvių draugo ir lietuvių tautos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

pas knygų platintojus.ir

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

%

Joteph f. Gribauikai 
Executive Secretary

k, ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION '

ON INVESTMENTS 
Unift of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarlerly

ON BONUS SAVINGS 
Unitt of $1,000.00 

For 3 Teori 
Dividendi Pold 

Ouorterly 
or Compoundod

1447 So. 49th Courf
CICERO, ILL1NOIS • 

Phone (Are* Code 312) 656*6330
HOURS. Mon 94; Tuei., Thuri., M. 9-5; S*t. 94: Wed. Oo»ed 

Sevi«9i fa By TAe JOH Of TA* MaaH WIH f«ra Fram T*. laf.

60450

I*) I

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

9

£

iii
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. St. Kerny Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy .......................... 5th — $4.39

2. Sunny Brook 80 proof wiskey .... 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ............ 5th — $3.98
4. Imported French Cordials ........5th — $2.98
5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6. imported French Brendy............5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz,........Bot. —$1.29

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

MAROUETTT PARA CHICAGO 
2533 f. 71 St. Tei GR 6 2345-6

♦
CICERO ILLIMOIS

1411 S. 51 Avi., Tei TO 3 2106 9
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ŽMOGAUS VERTĖS
PAJAUTIMAS

I. Andrašiūnas
Negalima žmogui pri

pažinti pilnos vertės pa
jautimo, jeigu jis aiškiai 
rodo savo elgesio silpny
bes. Žmogus savo elge
sio normas turi derinti 
pagal krikščioniškos do
rovės principus. Krikš
čionybė yra siela, kurio
je yra paslėpta visuoti
nės sąžinės gyvybė. Mo
ralė yra dvasios aišku
mas, kurios tikrumo po
būdis glūdi natūralaus gė
rio sąvokoje, praktiška
me gyvenime išreiškia
ma žmogaus pareigos 
atlikime. Moralė bendra- 
prasme yra universali
nis gėris. Ji privalo įpa
reigoti žmones visuose 
jų darbuose. Ypatinga 
prasme moralė yra pa
pročių drausmė. Todėl ji 
turi teisę normuoti jė
gos ir doros geradary
bes. Dorovė nėra sutar
tis ir pagal ją negalima 
teisės padaryti be dides
nės vertės ir reikšmės. 
Ir iš tikrųjų, jei dorovė 
būtų susitarimo dalykas, 
tai kiekvienas galėtų lais 
vai ją tiek tegerbti, kiek 
jam patinka. Todėl net 
pati ulitariškiausia ir la
biausiai tiesioginė poli
tika turi žinoti, kad nie
ko rimto ir pastovaus ne
padaroma be elementa
riausių dorovės dėsnių 
pagalbos. Nuo to laiko, 
kai žmogus pasidarė to 
vardo vertas, jis siekia 
prisiderinti prie teisės, 
kad pateisintų norimus 
reikalus. Bet kas gi yra 
teisė, jei ne moralės pa
veldėtoja? Ir tik vienas 
teisingumas pajėgia įkū
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nyti tvarką ir taiką tau
toje ir tautose, nes jis 
vienas sudaro žmonių so
lidarumo sąlygas, logiš
kas išvadas ir gyvą liu
dijimą tos sielos broly
bės, kuri yra aukščiau
sios moralės, pačios di
džiosios dorybės, - gai
lestingumo išraiška.

Krikščioniškos doro
vės principų žmogus pa
grindines savo elgesio 
normas išreikštų šiuo po
sakiu: "Savo apgaulin
gais poelgiais negalima 
piktinti tų žmonių, kurių 
tikimasi susilaukti sa
vo pasekėjais". O pagal 
Martyną Liuterį šią 
minty praplėtus būtų ga
lima sakyti: "Žmonių, 
kurie savo dvasios nu
siteikimus ir savo žmo
giškąją vertę saisto 
krikščioniškos moralės 
gėrio normom, negalima 
klastingai suvedžioti, iš 
duoti, apkalbinėti arba 
apie juos piktas paska
las skleisti". Žmonės, 
kurie blogo elgesio nor
mom grindžia savo gy
venimą negalima priskir
ti prie taurios ir susi
derinusios bendruome
nės sluoksnio.

Žmogus savo vertės 
pajautimo negali grįsti 
įsitikinimu, kad jo sie
la su žmogiškais polin
kiais yra dvasia, kuri 
sielos gelmių šaknis yra 
praradusi ir kaip koks 
šėtoniškas pasibaisėji
mas turi kelti maištą pa
saulyje. Vokiečiai saky
tų, kad tai žmonės, ku
rie "der liebe nicht ha- 
ben", — žmonės be mei

lės. Ir Šitokie žmonės 
yra tarytum blogos nau- 
gės atplaišos šiurpų 
sįaskambį keliančios. 
Prisimename su kokiu 
įniršimu mūsų krašto 
okupantai naikino Lietu
vos ūkį ir bedaliais trem. 
tiniais paleido jos ūki
ninkus į šaltas Sibiro tai
gas. Okupanto viešas rei
kalavimas, kad Lietuvos 
ūkininkas atsižadėtų sa
vo žemės ir savo tėvy
nės, ar tai nėra be mei
lės, šiurpus ir šaltas iš 
blogo metalo "medžiagi
nis dvasios" sąskambis. 
Tai yra tas nuasmenin
tas, sužalotas nesupra
timas ūkininko profesi
jos, kurios dėka jis 
kruopščiai prižiūrėjo 
tėvynės laukus ir miškus 
Ir tai darė su tokiu žmo
giškosios vertės pajau
timu, kad visas savo na
šaus darbo pasėkas palik* 
tų ateinančiom kartom. 
Bandymas išplėšti šėto
niškom priemonėm ūki
ninko meilę savo profe
sijai, jo amžiais pamil
tą žemės savastį nieka
dos negali užgesinti jo 
meilės ir ilgesio savo 
kraštui ir jo gimtiems 
laukams.

Taip pat su dideliu dė
mesiu turime vertinti pa
reigos pašaukimą mokyk
los darbe. Mokytojo pro
fesija yra jaunų žmonių 
ugdymo pareiga. Ši pa
reiga turi būti su meile 
ir labai rūpestingai at
liekama, jei norima pa
sitenkinimo ir pasise
kimo susilaukti. Ir jei 
mes pripažįstame, kad 
tai yra garbinga profesi
ja, tai mes turime auko
tis, kad ji būtų visais po
žiūriais išpildoma. Tik 
užkietėjusios dvasios 
žmogus gali leisti jaunų 
žmonių sielos polėkius 
sužaloti, o abejonių maiš 
te paskendęs individas 
nesiryžti juos pažadinti.

Kai kas piktinasi, kad 
perdaug paviršutiniškai 
gležna jaunų žmonių šie 
la žalojama, jei meilės 
ir pareigos jausmais yra 
paženklintas jų tautinis 
auklėjimas. Visi tie,ku
rie yra abejonėse pasken
dę ir pripažįsta kad gim
toji kalba yra vylinga kau
kė, kuri nekelia noro į 
savo tautos meno paži
bas pažvelgti; jiems ji 
yra negailestingas skun
das, kenkiąs pažangai ir 
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Lietuvos Diplomatijos Šefas Stasys Lozoraitis savo darbo kabinete Romoje.

TAUTINĖ SAVIGARBA PRIVALO
BŪTI IŠLAIKYTA

Dirvos bendradarbė 
Emilija čekienė atosto
gas praleido Europoje, 
kur ji aplankė keletą 
valstybių ir jose vei
kiančius lietuvių kul
tūrinius židinius, turė
jo progos susitikti ir 
pasidalinti mintimis su 
mūsų diplomatais bei 
kultūrininkais, apie ku
rių veiklą pateiks Dir
vai savo įspūdžius.

šiame numeryje 
spausdiname mūsų ben 
dradarbės E. čekienės 
pasikalbėjimą su Lie
tuvos Diplomatijos še
fu S. Lozoraičiu Romo, 
je, Italijoj.

— Kokios nuotaikos vy
rauja Europos vyriausybė
se ir plačiosios visuomenės 
sluoksniuose Vietnamo ka
ro atžvilgiu?

— Jungtinių Amerikos 
Valstybių vedamas Vietna
me karas yra tikras apsi
gynimo ir laisvės karas. 
Pietų Vietnamo vyriausy
bės prašoma Amerika pa
deda jai gintis nuo šiaurės 
Vietnamo agresijos, kurios 
tikslas primesti smurtu 
Pietų Vietnamui komunis
tinę santvarką, ši agresija 
yra Sovietų Sąjungos ir 
raudonosios Kinijos remia
ma politiniai ir kariniai.

šitokiomis aplinkybėmis 
yra Vakarų Europos intere
suose veiksmingai remti 
Amerikos akciją to mažo 
krašto laisvei apginti. Deja, 
tokio solidarumo ir savo 
interesų supratimo Europo
je nedaug tematoma.. Jos 

teikiama parama sudaro vy
riausiai prekių, mažų ligo
ninių, vaistų siuntimas j 
Pietų Vietnamą. Kitaip sa
kant, Europa, lyg užmiršu
si, kad Amerika išgelbėjo 
jos laisvę intervenuodama 
dvejuose pasauliniuose ka
ruose ir išleisdama daug 
milijardų dolerių jai iš griu
vėsių atsistatyti, dabar prie 
Amerikos vedamo laisvės 
karo prisideda aspirinos tie
kimu.

Maža to. Europos viešo
joje nuomonėje esama sro
vių, kurios tiesiog trukdo 
Pietų Vietnamo laisvės gy
nimą, primygtinai siūlyda
mos Amerikai atsisakyti 
nuo reikalingų karinių prie
monių vartojimo arba net iš 
viso karą nutraukti. Tokia 
laikysena yra taip pat prie
šinga pačios Europos inte
resams. Nes, viena, ji truk
do tinkamą bendradarbia
vimą su Amerika, kurios 
politinis svoris ir karinė 
galybė yra vienintelė Euro- 
pos saugumo garantija so
vietų atžvilgiu, o antra, ši 
laikysena silpnina moralinį 
ir politinį civilizuotojo pa
saulio atsparumą sovietų 
įtakos ekspansijai, kuri tę
siama ir šiandieną, europie
čiams "nepastebėjus”, jau 
yra pasiekusi arabų kraš
tus Viduržemio Jūros kran
tuose.

Galop, nusistatymas prieš 
Pietų Vietnamo gynimą pa
žeidžia tautų ir žmonių tei
sę į laisvę ir tuo griauna 
vieną svarbiausių žmonijos 
ateities pagrindų, šituo at
žvilgiu Lietuvos laisvė ir

nepriklausomybė, ar Pietų 
Vietnamo arba Belgijos, 
privalo būti pasauliui lygiai 
gerbtina.

— Kaip stovi Lietuvos 
reikalai Europoje šių dienų 
politinių įvykių akivaizdo. 
je?

— Sovietų okupacija Lie
tuvoje ir dabar palieka Va
karų Europos sąmonėje — 
o kai kada pasąmonėje — 
kaip smurto aktas. Antra 
vertus, Vakarų Europos 
valstybių santykiams su 
Sovietų Sąjunga vis dau
giau plečiantis, sunku lauk
ti, kad kuri vyriausybė čia 
atvirai pasisakytų už Lie
tuvos nepriklausomybės at. 
statymą. Bet, pavyzdžiui, ir 
Vokietijos suvienijimo pro
blemos sprendimas praktiš
kai nėra geresnėj padėty. 
Mūsų uždavinys tebėra pa
laikyti svetimųjų viešoje 
nuomonėje sovietų padary
to Lietuvai smurto supra
timą, kelti mūsų balsą už 
to smurto atitaisymą, nuo
lat priminti, kad lietuvių 
tauta nenustoja siekusi ne
priklausomybės.

— Paskutiniu metu išei
vijos lietuvių didžiuoju rū
pesčiu yra tinkamai pami
nėti Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo 50 metų 
sukaktį ir JAV lietuviai iš 
anksto tam ruošiasi. Kokia 
Tamstos nuomonė tuo klau. 
simu?

— Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbi
mo 50 metų sukaktis turė-
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Vyt. Alantas

ŪGLY LITHUANIAN
Dirvos konkurso premijuota novele

(2)
Ir šįkart, išpylęs ant Ievos galvos iš atminties ir iš 

rašto visą savo keiksmų atsargą, Sereikis pamažėl ėmė 
rimti. Jis vėl paslėpė savo žodynėlį ir įsižiūrėjo į didelį 
Kunigundos paveikslą, padovanotą jam kažkurių vardinių 
proga ir jos pačios pakabintą gerai apšviestoje vietoje. 
Iš tikrųjų tai nebuvo jos originalus darbas, o dviejų Čiur
lionio kūrinių kompiliacija: temperos "Pilies pasaka” ir 
fluoroforto "Pilis”. Abejuose paveiksluose Čiurlionis vaiz
duoja aukštas, smailias uolas su pilimis pačiose viršū
nėse. Tempera yra didesnis ir įspūdingesnis kūrinys todėl 
ir į Kunigundos paveikslą pateko daugiau jo kompozici
nių elementų.

Savo temperoje Čiurlionis nutapė fantastinę, Babelio 
bokštą primenančią, ant tamsaus, masyvaus uolyno kraš
to stovinčią pilį, kurios sienos kylą įvijai ir užsibaigia 
pačioje viršūnėje šventyklą primenančiu pastatu su iš- 
bėgiais, smailiais bokštais, pratęsiančiais pačią pilį iki 
neišpasakytų aukštybių. Pro sienose išmuštus vartus į 
aukštį vingiuoja takas iki pat šventyklos. Melsvoje, be
ribėje padangėje, kurioje skendi visa pilis, plaukioja 
auksinės debesėlių padraikos, apšviestos ramiai spindu
liuojančios saulės. Be jokio akiračio eterinė erdvės bega
lybė ir uolos sunki, juoda masė darė pritrenkiantį įspūdį, 
žiūrovui dingojasi, kad šventyklos bokštai viršūnėje jau 
kyšo kitame pasaulyje, kad žmogus, pakilęs takeliu iki 

anų aukštybių, tampa neaprėpiamų pasaulių viešpačiu...
Nei jis buvo meno mėgėjas, nei joks žinovas, bet 

dukters nutapytas paveikslas kažkaip savaime įsipynė į 
jo gyvenimą. Iš pradžios paveikslu jis visiškai nesido
mėjo, bet ilgainiui dvasinio nuosmukio momentais vis 
dažniau ir atidžiau ėmė į jį įsižiūrėti ir vertinti jį ne 
tiek meniškai, kiek gyvenimiškai. Po barnių su žmona 
ar šiaip kokių negandų užkluptas Sereikis užsidarydavo 
savo kambarėlyje ir "kopdavo” ieškoti nusiraminimo "Pa
sakų pilyje”.

Ir šįkart, atvirtęs ant sofos, jis ėmė "kopti” takeliu 
į pilies bokšto viršūnę, kur jis jau seniai turėjo "pasi
statęs kėdę” ir ten rymodavo, kai gyvenimas "pakalnėje” 
darydavosi nebepakenčiamas. Begalinėje, jaukiai apšvies
toje ir saulės spindulių paauksuotų debesėlių pataršų 
pribarstytoje erdvėje jis nurimo ir pasijuto vėl reikš
mingas ir net valdoviškai galingas. Ieva ir visa čaiži kas
dienybė liko kažkur žemai, "slėnyje". Vienatvės ir atski- 
rybės dvasia gaivinančiai glamonėjo jo iškamuotą sielą.

Kai jis atsitiktinai iš savo aukštybių žvilgterėjo 
apačion, tai gilioje dauboje pamatė savo valsčiaus mies
telį, kur jis pradėjo savo tarnybinę karjerą. Jo tėvas 
turėjo Užuožerių kaime 7 ha žemės ir didelę šeimą: ke
turis sūnus ir dvi dukteris. Vaciukas buvo pats jauniau
sias. Jam anksti teko išeiti piemenauti, paskui pusber- 
nauti. Taip jis ir būtų likęs sodžiaus bernelis, jei kažkas 
jam nebūtų pataręs ieškoti darbo valsčiaus miestelyje. 
Darbo gauti jam pasisekė: jis tapo Radviliškio pašto 
laiškanešiu. Netrukus "tarnybos labui” jis buvo perkel
tas į Plungę ir apgailestaudamas išvažiavo į Žemaitiją.

Kai aną ankstyvą pavasario rytą prieš porą dešimt
mečių jis atnešė Ievai Sūsnevičiūtei apdraustą laišką ir 
nedrąsiai mygtelėjo durų skambutį ir, kai gerokai luk
terėjus, trankiai prasivėrė durys ir ant slenksčio pasi
rodė pati laiško gavėja, tai ta akimirka ir nulėmė visą 

jo gyvenimą. Mergina buvo apsimiegojusi, ir visa jos su
sierzinusi povyza iškalbingai bylojo, kad ji nėra pratusi 
taip anksti žadinama. Ji vilkėjo rausva, didelėm tamsiai 
raudonom gėlėm išrašyta, per pusiaują plona juostele 
standžiai sujuosta pižama, movėjo tokių pat spalvų pla
čiomis kelnėmis ir buvo įsispyrusi į dailias, raudonas 
šlepetėles, tačiau jauną laiškanešį pritrenkė ne tiek jos 
naktinė vilkėsena, — nors ir ji jam atrodė neišpasakytai 
prabangi, — kiek tai, kas slypėjo po ja. Jis nespėjo pasi
traukti prieš staiga iššokusią merginą ir, būdamas ne
aukšto ūgio, durstelėjo nosimi į jos besiveržiančias iš po 
plono kartūno nepaprasto dydžio metmenų krūtis. Lyg 
elektros srovės trenktas jis išsigandęs šoktelėjo atgal ir 
gal, bloškęs laišką, būtų pabėgęs, bet staiga atitoko kai 
pamatė, kad panelė Sūsnevičiūtė ne tik kad nesupyko, 
bet jam dar šelmiškai šyptelėjo blykstelėdama savo ne
paprastai baltais, smulkiais dantukais ir pagrūmodama 
dailiu, baltu piršteliu. Ir vėlgi jos vešli, bet kaip suversta 
atgal ševeliūra buvo taip plačiai apėmusi galvą ir veidą, 
kad, rodėsi, meta šešėlį net ir ant jos krūtinės. Tas jos 
vaizdas jaunam paštininkui taip giliai įstrigo galvon ir 
širdin, kad ką beveikdamas jis vis prisimindavo tą rytą 
ir, nešiodamas laiškus, vis pasukdavo iš kelio, kad galėtų 
praeiti pro jos namus. Jo viengungiškos naktys virto 
tvankiu, dusinančiu slogučiu, kurio šaltinis buvo karštos 
tos patrauklios moters aistringo spinduliavimo pagimdy
tos svajonės.

Tik vienas dalykas jam nepatiko: prie jos namo prie
bučio buvo prikalta balta juodomis, ryškiomis raidėmis 
užrašyta iškabėlė: "Akušerė”. Praeidamas pro šalį jis 
žiūrėdavo į namą, bet vengė žiūrėti į tą iškabėlę. Kodėl 
jam tas žodis nepatiko, jis ir pats aiškiai nesuvokė, bet 
jis jo lyg gėdinosi, lyg varžėsi, o ir pats to žodžio skam
bėjimas jo ausiai buvo svetimas ir nemalonus.

(Bus daugiau)
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AKIMIRKOS

KOVOS DĖL SŪRIO
Daug labiau, negu kitų lietu

vių spauda, Amerikos lietuvių 
komunistų du laikraščiai ir vie
nas žurnalėlis kenčia nuo sens
tančių skaitytojų ir naujų vieti
nių bendradarbių sausros. Pa
varčius jos puslapius, tas la
bai aiškiai matyti. Jau veik ne
rasi nė vieno numerio, kur ne
botų bent poros ar kelių straips
nių bei informacinių pranešimų 
iš sovietinės Lietuvos laikraš
tininkų ir įstaigų.

Ta talka be abejo atliekama 
organizuotai, pagal planą ir lini
ją. Lietuvos kompartija tam krei
pia daug dėmesio, nėr ko saky
ti. Ir Lietuvos liaudžiai tas 
daug rublių kaštuoja, nėr ko 
slėpti. Komunistiniam informa
cijos ir auklybos darbui, taigi, 
propagandai yra sutelkti žymiau
si ir mažiau žymūs "tarybiniai" 
rašytojai ir įvairūs kiti, kaip 
sakoma, spaudos darbuotojai, 
rašą su pavardėm ar dažniau
sia slapyvardžiais. Tam vado
vauja Lietuvos kompartijos CK 
spaudos-propagandos (agitpro- 
po) ir kultūros skyriai, glau
džiai bendradarbiaudami su po
litinės policijos specialiais šta
bais, liaudies kovų muziejų, re
voliucijos istorijos archyvų ir 
jvairių institutų nuolatiniais tar
nautojais bei "moksliniais bend
radarbiais".

Čia planuoja, dirba, rašo ir 
"kovą veda" ne keli grafomanai, 
bet šimtai asmenų. Vien jų iš
laikymas, algos, honorarai - 
brangiai kaštuoja liaudžiai. Už 
tat jie prirašo laikraščius ir 
žurnalus namuose, paruošia spe - 
cialius laikraštėlius užsieniui, 
užpildo Amerikos komunistų lie
tuviškos spaudos puslapius.

Tai normalu, kitaip negalėtų 
ir būti. Stebėtis greičiau tektų 
nebent tuo, kad tokio plataus, 
didelio ir brangaus masto vai
siai kol kas labai menki.

★
Ne visuomet, bet dažniausiai 

gana menka ir jų kokybė. Per 
pustrečio dešimtmečio karto
jami vis tie patys dalykai ir mo
tyvai. Nepriklausomoj Lietuvoj, 
jeigu iš viso tokia kada gyva
vo, buvęs skurdas, teroras ir 
fašistinė diktatūra. Sovietinėj 
Lietuvos respublikoj - šviesus 
ir laimingas gyvenimas, liau
dies gerovė, laisvė ir demokra
tija. To viso skurdo ir teroro 
ryškiausias simbolis - Smetona. 
Nepatikėtum, kad jo jau seniai ne
bėra, kad jis miręs. Ne, tai am
žinas ir gyvut gyviausias prie
šas, kur| reikia nuolat priminti. 
Jeigu pirmasis Lietuvos prezi
dentas nieko kito ir nieko gero 
tautai ir valstybei nebūtų pada

ręs, vien dėl jo nuolatinio aktu
alumo sovietinėje propagandoje 
jis vis tebebūtųžymiausias ir po
puliariausias Lietuvos politi
kas.

Lietuvos kompartija tiki ar 
bent norėtų tikėti, kad dabar 
visa lietuvių tauta jo neken
čia. Kažin? Taip dažnai j| pri
menant ir kartojant, tauta, ko 
gero, gali pradėt j| kaip tik dau
giau mylėti. Užsienyje tat jau 
|vyko: priešiškų partijų neapy
kanta, kai gyvenama labiau pra
eitimi negu dabartimi, dar kart
kartėm atsirūgsta, bet jau žy
miai pamažėjusi. Net katalikų 
blokas atlyžta, jo būde, ypač 
jo tikėjime vis daugiau suras
damas labai gražių savybių 
(žr. kun. S. Ylos, šiaipjau ga
na nedraugiškai tautininkams 
nusiteikusio, veikalą apie "Die
vą sutemose")...

Bet kadaise, senovėje, "kru
vinaisiais laikais" buvo visai ki
taip. Agitpropo bendradarbis A. 
Martinionis todėl dabar ir 
parašė ilgoką dokumentuotą 
straipsnj, be abejo, ne Bimbos 
"Laisvės" skaitytojams, nes jų 
nebėra reikalo iš naujo įtikinė
ti, bet mums kitiems, net gal 
specialiai man paryškintą at
sakymą dėl Smetonos vertini
mo, ir dviem paantraštėlėm tai 
pabrėždamas: "Kc nepaminėjo 
Br. Raila" ir "Tai Raila pa
miršo".

Kągi, paminėkim drauge, kas 
man buvo "pamiršta". Kanais 
malonu atnaujinti atminti apie 
įdomius dalykus. Juos žinojau, 
nes tada buvau jau paaugęs stu
dentas Kaune ir domėjaus viso
kiom "politikom". Tai buvo 1930 
-1931 m., kaip Martinionis rašo, 
metai, "kada tautininkai apribo
jo gana aktyvią katalikiškųjųat- 
eitininkų - katalikų bažnyčios 
avangardo valstybinei valdžiai 
užgrobti - veiklą..."

Gi jo straipsnio pagrindinė 
mintis, išeities punktas, svar
biausias Smetonos nusikaltimas 
ir jo blogumo įrodymas, yra tai, 
kad Smetona "engė lietuvių tau
tos darbo liaudf'.

*
Na, nieko nepadarysi: politi

kai visais laikais ir beveik vi
sose santvarkose mėgsta eng
ti darbo liaud|, smaugti net ir 
represuoti savo šalininkus (kaip 
Stalinas...). Jie be to beveik ne
gali gyventi ir valdyti. Tai jo
kia naujiena, tik jdomu, kaip 
mums sovietinės santvarkos 
šalininkas savo pagrindin|tvirti
nimą |rodo.

Įtampa anais metais buvo di
delė. Smetona rungėsi už val
džią su Katalikų Veikimo Cent

BRONYS RAILA

ru Kaune. Mūsų agitpropopinin- 
kas net pamiršta ar dar nespė
jo išstudijuoti, kad ta proga prie 
KVC buvo įsisteigęs dar specia
lus Katalikų Akcijos Komitetas, 
kur| publika sutrumpinai va
dindavo "Kakas". Buvo leidžia
mi ir tų įstaigų biuleteniai, at
sišaukimai, proklamacijos. 
Viename iš jų, 1930.XH.ll d. 
KVC Vyr. Valdyba, priminda
ma popiežiaus Pijaus XI žo
džius nurodo, kad pvz. Lietuvos 
katalikai "po valdžia katalikų 
hierarchijos" privalo siekti, "ša
lia ir viršum visokių politinių 
partijų, kad pagaliau būtų reali
zuotas katalikiškas gyvenimas 
šeimoje ir visuomenėje".

Tokia tuomet buvo ir maždaug 
tebėra Bažnyčios doktrina, ir 
todėl KVC sau statėsi atitinka
mai konkrečius tikslus: "... 
krikščioninti šeimą, ginti viešą
ją dorovę, ginti Bažnyčios tei
sę ir laisvę, spręsti krikščio
niškoje dvasioje socialines pro
blemas, įkvėpti krikščionišką 
dvasią įstatymams ir įstai
goms". Todėl Agitpropo rašti
ninkas gal ir teisingai daro iš
vadą: - "Aiškiau pasakyti nega
lima. Katalikų dvasininkijai ke
letą metų taip padirbėjus pagal 
šią programą su tikinčiaisiais, 
lietuviškieji tautininkai būtų sa
vo valdžią tematę tiek, kiek var
na sflr|, kur| lapė nusinešė".

Bet praktikoje "kova dėl sū
rio" buvo jau ne vien teorinė, 
bet tiesioginė ir karštokai įsi
liepsnojusi. Šveicarijoje gyve
no temperamentingiausias as
meniškas Smetonos priešas Juo
zas Gabrys, kur| mūsų Marti
nionis per klaidą vadina "dip
lomatiniu darbuotoju", net "dip
lomatu". Joks diplomatas jis 
ten nebuvo, gyveno iš miglotų 
įplaukų. Kaip spėta, palaikęs ry
šius su {vairiom tarptautinio 
špionažo grupėm, bet šiaip 
žmogus savotiškas, gudrus, gū» 
vus ir įdomus, tik visiškai aiš
kus ekscentrikas. Ryšium suat- 
eitininkų "persekiojimu" Lietu
voje (katakombomis! kaipvėliau 
pradėta sakyti), jis parašė pre
zidentui Smetonai labai aštraus 
stiliaus priekaištų ir kaltinimų 
laišką, kur( netrukus KVC mi- 
miografavo ir išplatino visose 
parapijose, idant klebonai ir vi
karai supažindintų tikinčiuosius 
su jo turiniu. Ką jų daugumas, 
be abejo, ir atliko.

★
Kone visas Gabrio laiškas 

Smetonai susidėjo iš klausimų: 
pvz., argi nesulaužei priesai
kos saugoti 1920 m. Konstituci
ją? Ar nesijauti Tamsta apga
vęs tautą? Ar nesijauti nusi

kaltęs prieš įstatymus? Ar ne
sijauti, kad šutydamas save virš 
įstatymų, pastautei save už įs
tatymų? Ar esi pasiruošęs "at
sakyti prieš tautą" už visus savo 
darbus? Ar , nebūdamas iš nau
jo išrinktu, gali valdyti tautą be 
mandato? Ar nejauti Tamsta, 
kad atėjo valanda pasitraukti 
Tamsai iš mūs autos kelio". 
Ir panašiai.

Žodžiu, klausimai gana aiš
kūs ir stiprūs, sugestionuojan
tys, kad - pasitrauk tuojau pat, 
eik šalin! Esi nusikaltėlis, o 
mes Ui demokratti...

★
Bet kur čia iš visų tų prisi

minimų ir tvirtinimų būtų įro
dymai, kad Smetona "engė lie
tuvių autos darbo liaudį"? Jo
kių čia nematyti tiesioginių ir 
net netiesioginių pėdsakų. Aiš
ku tik viena, kad Smetona trauk
tis nemanė ir nenorėjo. Taip pat 
visi matėm ir žinojom, kad jis 
toliau neketino po gruodžio 17 
d. perversmo bendrai su kata
likų bloku įsigytu "valdžios sū
riu" lygiomis dalintis ar jiems 
viską gražiuoju su sūrmaišeliu 
perduoti. Spaudžiamas ir uip 
piktuoju puolamas, jis irgi spy
rėsi. Kaipgi kiuip galėjo būti? 
Būta vienas kius "Kako" akty
vistų arešus ir darbo stovyk
la, ateitininkai gimnazisui su
varyti j "kaukombas". Bet Ui 
dar nebuvo lietuvių uutos dar
bo liaudies engimas ir persekio
jimas. Priešingai, čia naujam 
perversmui ruošėsi tik dalis 
jaunos, dar neaužaugusios švie
suomenės, o kiti buvo atsargos 
karininkai, dvasininkai ar šiaip 
intelektualai, taigi sakytumėm, 
labiau darbo inteligentija, o ne 
liaudis. Kova gi čia buvo ne su 
liaudimi, o su kaulikų parti
jom dėl "sūrio", su KVC ir 
"Kaku".

Visgi mažų gabumų ir silp
nos loginės bei psichologinės 
nuovokos rašytojus sau pasitei
kia Lietuvos kompartijos pro
pagandos organai "masių švie
timo darbui" užsieniuose ir na
mie. O gal aip ir geriausia, 
gal verta net džiaugtis, kai bu
ki ir negabūs rašeivos mažiau 
pajėgia smegenų plovimo me
nuose. Nepagailėjus daugiau tų 
pačių rublių Amerikoje būtų ga-

Tel. HY 7-4677

•vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 
į kitus miestus)

• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

422 MEHANAN ST. — Ridgewood, N. C. 11237

ŽMOGAUS VERTĖS PAJAUTIMAS
tas, kaip pareigos meilę 
išduodąs ir save sunie
kinąs beverčio žmogaus 
paveikslas. Kiekvienas, 
kuris tai žino ir savo sie
los esmėje jaučia tą di
dįjį meilės pareigos jaus 
mą, yra tautiškai mąs
tantis, pilnąją žmogaus 
vertę pajautęs žmogus, 
nes tai yra tikroji žmo
gaus mąstymo apraiška 
ir ieškojimas badų ir 
priemonių žmogaus es
mės turiniui išsakyti. 
Žmogaus ateities įsiti
kinimai, jo tikrybė visa
dos turi būti grindžiama 
ant jo dabarties tvirtų 
pagrindų. Už jo yra pa
slėptas didelis tautos pra 
eities kultūrinis paliki
mas. Šitokio mąstymo iš
davoje, kiekvienas tau
tiškai apsisprendęs žmo
gus neturi jokios baimės 
dėl praeities ir nejaučia 
jokios baimės dėl atei
ties. Tai yra tautiškai 
mąstančio žmogaus at
eities veikimo planas ir 
jo darbo laukas. Šios 
krypties pasekėjus drą
siai galima vadinti žmo
nėmis, kurie savo dva
sios esmėje yra pajautę 
žmogaus vertę, pareigą 
ir pašaukimą.

(Atkelta iš 3 psl.) 
apie ją jie daugiau girdė- 
ti jokio noro nebeturi. Vi
sus šitokius žmones ba
tų galima pavadinti miru
siom sielom, — "dva
sios elgetom”.

Bet gi, kas žino, ko
dėl mūsų Lietuvos-Mo
tinos gimtoji kalba savo 
išreiškimo niuansuose 
pirmąjį žodį taria su to
kiu šventumo jausmu 
"Meilė". Ir kodėl sielos 
gelmėse glūdi fantazija, 
iš kurios išaugusi kalba, 
mūsų gyvenimo rūpes
tingai puoselėjama, su
teikia išreiškimo jėgą 
įvairiom formom išsa
kyti savo sielos subtilų 
pasaulį. Ir jei kultūrą su
prasime kaip pareigą 
nuo lauko miško iki aukš
čiausio sielos ir proto iš
raiškos laipsnio, jei su
tiksime, kad kalba yra ge
riausia išreiškimo prie
monė savo idėjų, kurios 
yra brangus atvaizdas 
mūsų tautos dvasios pa
saulio, tai visi tie, kurie 
sako, kad mūsų gimtoji 
kalba eina miriop ir yra 
senų žmonių muziejinė 
seniena, yra ne kas ki

limą nusisamdyti žymiai gabes
nių.

Jeigu ir ne tiesiai iš rengia
mo pogrindžio, ai net ir mū
sų "Vienybės" girnakaliai su 
damomis įmantriau ir subti
liau mokėtų nušviesti reikalus, 
jau nekalbant apie šalčius ir ga
limybes, kad vis atsirastų koks 
vienas antras neurotikas senu
kas ar šiaip pagyvenusio am
žiaus meilužis, šviesaus ir lai
mingo gyvenimo prasmės, kaip 
ir šiltesnio rojaus bei "naujų 

dievų" ieškotojų niekada nestigs.

iofo 
v/fyže/js

HELP WANTED MALĖ

SHAPER HAND
TO DO MODEL WORK. 

Small shop near West Side. 
BUlLDEks OF MACHINERY.

Steady work, good hourly rates. Qays 

CAMMANN MFG. CO.
2700 Henninger Rd., Cleveland. Ohio 

216 — 661-2550 (100-108)

CHUCKER OPERATOR
Operate and sėt up įį2 AC-W6cS day 
shift, 58 hr. week, top pay with all 
fringe benefits, union shop, American 
Aircraft Parts Mfg. Co., 2533 1 Trow- 
bridge, Dearborn, 313 — LO 5-6700.

(98-107)

EXPER1ENCED epoxy moulders and 
press operators. Small būt fast 
growing company with excellent 
working conditions and advance- 
ment opportunities for right peo
ple. Blue Cross-Blue Shield avail- 
able after probationary period. 
Will consider training for above 
positions. Call Mr. Hayes, 617 — 
471-1700, Quincy, Mass. (100-106)

CHUCKER OPERATOR
Operate and sėt up įf2 AC-W&S day 
shift, 58 hr. week, top pay with all 
fringe benefits, union shop. American 
Aircraft Parts Mfg. Co., 2-5331 Trow- 
bridge, Dearborn, 313 — LO 5-6700..

(98-107)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. SIMMEL ----------------- 

(65)
— Rusijoje šašliką kepa su svogūnais! -- šaukė storulis Boris 

Roganovas.
— Ne. Rusijoje šašliką kepa be svogūnų! — atkirto Tomas. 
Įraudę abu vyrai buvo daėję beveik iki muštynių. Tai įvyko 1957 

m. birželio 19 d. pusę antros po pietųNew Yorke vieno garsaus rusų 
restorano virtuvėje. Tomas čia buvo pasidaręs dažnu svečiu, nes 
Dunia Melanine turėjo Iprotj pietauti pas Roganovą, Ji netoli nuo čia 
dirbo pas gydytoją Masoną.

Susitikimas jvyko prisiminimo ženkle. Dunia dar vis buvo įsi
mylėjusi J Morrisą ir jo liūdėjo. Kaip tik ji pradėdavo kalbėti apie 
Morrisą, tuoj apsiverkdavo. Kalbėjo apie j| dažnai, nes Tomas no
rėjo žinoti visas smulkmenas.

Bet iš to jos pasakojimo nieko naujo nepaaiškėjo. Tomas nė kiek 
pirmyn nepajudėjo. Kai jis atsiskirdavo su Dunia, susitikdavo su Pa
mela, kuri buvo jo ryšininke su Hooveriu. Pamela gyveno nedidelia
me aparamente Manhattane, o Tomas buvo apsistojęs Waldorf-As- 
toria viešbutyje.

Dienos bėgo ir nieko naujo nesimatė. Goldfussas nepadarė jo
kios klaidos. Tomas tebesusitikinėjo su Dunia, sukdamas galvą, kaip 
surasti kokf nors triuką, kad galima būtų apkaltinti Goldfussą. Du
nia niekad nebuvo susitikusi su Goldfussu. Viską ką ji darė, tai ver
kė dėl Morriso išvažiavimo.

Vakar ji Išreiškė pageidavimą valgyti šašliką. Tomas, susita
ręs su restorano savininku Roganovu, virtuvėje paruošė avieną ir 
pradėjo smaigstyti mėsos gabalus ant iešmo, tuo arpu Roganovas 
pradėjo pjaustyti dideliais sluoksniais svogūną. Kilo ginčas dėl 
svogūno pavartojimo, bet paskui abu susiuikė,Tačiauta diena matyt 
buvo skirta nesutarimams.

Dunia atvyko l restoraną pavėlavusi ir atsisėdo už stalo ša
lia Tomo, blogoj nuotaikoj. Ji pradėjo dėl niekų Tomui išdarinėti 
scenas. Paskui jos nervai atsileido.

— Aš labai atsiprašau. Mane darbas smarkiai įnervino. Aš ma
niau, kad neiškęsiu...

-- Kas atsitiko?
— Aš susidariau (spūdi, kad pusė miesto skiepijasi.
-- Skiepijasi?
— Taip, su nauju Saiko serumu nuo poliomielito. Ar tu girdė

jai ką apie ai? Blogiausia tai, kad skiepijant reikia atlikti visą eilę 
formalumų.

— Kokius formalumus?
-- Kiekvienas pacientas turi parodyti savo metrikas. Ne pasą, 

ar kok( asmens pažymėjimą, bet būtinai gimimo metrikus!
- Kodėl?
— Toks Įstatymas. Ir aš turiu visa ai registruoti. O tų pa

cientų kasdien yra šimtai. Aš pasidarysiu beprote! Skiepyti! Skie
pyti! Skiepyti!

-- Skiepyti! Skiepyti! — pakartojo automatiškai Tomas ir sai
ga jo širdis pradėjo smarkiau plakti. Į restoraną (ėjo graži mote
ris. Jis negalėjo tikėti savo akimis. Ji pasidarė tikrai pavydi. FBI 
aisyklės draudžia abiem agenam, dirbantiems prie to paties rei
kalo, susitikti viešoj vietoj. Bet Pamela Faber, atrodo, nenorėjo 
laikytis tų aisyklių. Ji atsisėdo prie kito salo priešais Tomą ir su
kryžiavusi kojas (bedė akis l Dunią.

Ta, aišku, greit pamatė priešais sėdinčios moters keistą el
gės}.

-- Kas ji tokia? -- paklausė Dunia.
— Kaa... kaip?
-- Kas a moteris, kuri neatitraukdama akių žiūri} mus. Tu pa

žįsti?
- Aš? Ką?
— Tą su išdažytu veidu. Nevaidink komedijos!
-- Bet aš niekad savo gyvenime nemačiau tos moters!
— Tu meluoji! Tu ją pažįsti! Ir dar kaip!
šiaip prasidėjo ir tęsėsi per visus pietus. Geriant kavą Tomo 

marškiniai buvo sušlapę nuo prakaito. Tuo tarpu Pamela vis tebe
žiūrėjo l jų pusę.

Po visų ginčų su Dunia jisgr(žo(Waldorf-Astoria viešbuti, kur 
tūlas Roger Ackroyd jo laukė. Viešbuty Ackroyd buvo žinomas kaip 
eksporatorius, dirbąs dėl europiečių prekybininkų. Gi Tomas vieš
buty buvo apsistojęs Peter Scheuner, vokiečių prekybininko, vardu. 
Tačiau nei vienas nei kias prekyba nesivertė. Abu susėdo bare nuo
šaliame kampelyje.

-- Ar yra kas naujo, Lievenai? — paklausė Ackroyd pusbal
siu.

-- Nieko.
— Blogi popieriai! -- pasakė Ackroyd. Yra ženklų, kad Gold

fussas ruošiasi pakelti sparnus. Mes dar nežinome kur jis ruošia
si keliauti:’| Aziją? Australiją? Afriką? Europą?

— Reikia sekti sieną, aerodromus, uostus...
— Tam neužteks žmonių. Kelionei Goldfussas be abejonės 

naudosis netikru pasu. Jei neįvyks stebuklas, šis tipas mums iš
spruks iš rankų.

Tomas atsiduso. Jam dar niekad aip blogai nesisekė. Ir dar 
ta Pamela iš pavydo viską gadina. Palauk, aš ją pamokysiu, pagal
vojo jis.

— Jūs vera diržų, — sušuko Tomas atėjęs pas Pamelą, kuri 
buvo įsisupusi | juodą chalatą ir atrodė, kad po juo beveik nieko ne
turėjo. — Kas jums šovė galvon ateiti pas Roganovą?

— Jei man patinka, aš galiu ten užeiti. Tai vieša vieta. Ar ne?
— Bet ne adą, kai aš ten esu.
--Aš nieko nežinojau, kad jūs ten būsit.
— Jūs ai žinojote, — sušuko Tomas.
— Gerai, aš žinojau, tad kas?
— Kodėl Uip padarėte?
-- Aš norėjau pamatyti jūsų Dunią, tą gražų balandėlf!
— Ar žinote, kad tuo rizikuojate sukompromituoti mūsų ope

raciją? -- šaukė Tomas.
-- Nustokit rėkauti! Atrodo, kas jūs įsimylėjęs iki ausų | tą 

damą!
-- Tylėkit, arba aš jus pamokysiu!
— Pabandykit.
Jis puolė prie jos, bet ji pavartojo judo ir Tomas išsitiesė 

ant grindų. Pamela pabėgo nuo jo juokdamosi. Jis ją iš naujo paga
vo ir parsivertė ant sofos. Besigrumiant jos chalatas prasiskleidė. 
Ji kandžiojosi, kaip tigrė, norėdama išsigelbėti iš jo glėbio. Paskui 
jos jėgos pradėjo silpti ir jų lūpos susitiko ilgame pasibučiavime. 
Abu, atrodo, apsvaigo tame pirmame bučinyje.

— Aš buvau pavydi, labai pavydi ui rusei, — po ilgos tylos 
sušnibždėjo Pamela.

Tomas negirdėjo jos žodžių nes žiūrėjo | jos apnuogintą ran
ką, ant kurios buvo du nedideli randai. Staiga jis pašoko.

— Skiepai, -- sumurmėjo Jis.
— Kas yra, -- paklausė Pamela nesuprasdama.
— Skiepai, — pakartojo jis.
-- Tu pradedi netekti proto, kas pasidarė?

-Goldfussas žino, kad jis pavojuje ir ruošiasi gr|žti Rusijon. 
Bet kiekvienas asmuo, kuris vyksu Europon, turi būti skiepytas. 
Toks yra |sutymas. O skiepydamasis jis turi pristatyti gimimo 
metrikus, aišku suklastotus. Mes tokiu būdu galėsime j| apkaltin
ti ir areštuoti... Padaryti pas j| kratą...

(Bus daugiau)
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PLUOŠTAS ĮSPŪDŽIŲ APIE SENUS DRAUGUS (9)

PULGIS ANDRIUŠIS
Gamtos mokslai — pasaulis, 

kuriame Pulgis Andriušis nar
do kaip šapalas. Ypačiai jis 
mėgsta skraiduolių vabzdžių,ap 
lamai vabalųir augmenijos sri
tis. Kai jis apie kurią nors gen- 
tį pradeda pasakoti, atrodo, kad 
jis pats drauge su ja kovojo, 
šėlo ir linksminosi.

Ryškus P. Andriušio pasako
jimų bruožas — augalų ir vabz
džių suasmeninimas, tarytum ir 
jie būtų "mąstančios būtybės".

Lyrinių apysakų rinkiny Anoj 
pusėj ežero gali rasti nuostabių 
pasakojimų apie laumžirgius, 
apie Įvairias paežerės gėles ir 
Įvairius vabalus, apie snaudalj 
dirvonėly, apie geriausią žuvų 
tėvą raguoli, dumbles, skendenų 
kraštą ir kitus regėtus, bet ma
žai tepažjstamus Dievo tvari
nius.

Vokiečių okupacijos metu, jau 
po minėto nuotykio su dviem SS 
vyrais, Ūkininko Patarėjuj,kurj 
tuo metu redagavo Ant. Rimvy- 
dis, Pulgis Andriušis paskelbė 
studijinio pobūdžio straipsni 
apie tarakonus. Cenzorius Be- 
rentas (Behrendt) | rašinj pa
žvelgė kaip | gamtos mokslų 
populiarizaciją, skiriamą kai
mo žmonėms, visai nesigilino 
| Pulgio pasakojimo stilių ir 
leido straipsnj spausdinti.

Kai laikraštis išėjo -- bom
ba netruko sprogti! Žmonės 
tuoj Jžvelgė, kad Andriušio ap
arti rudmarškiniai tarakonai, 
veltėdžių ir svetimo turto gro
bikų veislė, yra labai giminin
ga su nacių uniforma, sieki
mais ir polinkiais. Matyt, apie 
straipsnio sensacingumą išgir
dusi, vokiečių cenzūra susigrie
bė, bet šaukštai jau buvo po pie
tų — Ūkininko Patarėjo laida 
buvo išparduota (girdėjau, kad 
atsirado žmonių, kurie už tą 
laikraščio numeri mokėjo šim
tą markių).

ūkininko Patarėjo vyr. red. 
Ant. Rimydis, berods, turėjo ne
smagumų ir pasiaiškinimų cen
zūros įstaigoj, bet nei prie jo, 
nei prie straipsnio autoriaus 
vokiečiai neprikibo (galatsiskai
tymo valandą palikdami vėles
niam laikui), nes Pulgis And
riušis tarakonus "aptarė" pa
gal autoritetingus mokslininkų 
stebėjimus, niekur nuo mokslo 
tiesos nenutoldamas. Antra ver
tus, jei kibsi, pats paliudysi, 
<ad esi tarakonų giminė! Man 
regis, tą rašinj ir šiandien bū
tų smagu paskaityti.

*•«
Mudu su Pulgiu Andriušiusu- 
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ar panemunėse, bet sename uni
versitetiniame Tuebingeno mies 
te. Tame mieste, kur, kaip ve
lionis prof. VacL Biržiška iš
tyrė, jau XVI a. lietuviai didi
kai, bajorai ir nebajorai sėmė
si (vairių mokslų šviesą ir tie
są. Pulgis Andriušis su šeima 
gyveno Tuebingeno tolimam va
saros vakarų pakrašty, pakelėj 
1 Stuttgartą, o mano šeima be
veik paskutiniame miesto name 
pietryčiuose. Tarpas tarp mud
viejų — gal kokie trys ar keturi 
kilometrai -- ilga kelionė per 
visą miestą, nes nei autobusų 
nei samdomų automobilių tuoj 
po karo ten nebuvo.

Pulgis, kiek prisimenu, savo 
šeimininkais nesiskundė, o aš, 
Tuebingene gyvendamas, įtikė
jau, kad ragana nėra pasakos 
vaiduoklis, kad ji yra pačiupi
nėjama žmoniška būtybė. Tokia 
buvo mūsų šeimininkė, kuriai 
niekaip negalėjom (tikti. Ji skun- 
dė mus prancūzų žandarmerijai, 
tie kelis kartus naktim pas mus 
darė kraus ir, žinoma, nieko 
baustino nerado. Pagaliau, ma
tyt, susiprato ir mūsų skundė
jai "už valdžios klaidinimą" da
vė metus kalėjimo atostogų...

Akis akin, iš visai arti.įPul- 
g| Andriušį pradėjau įsižiūrėti, 
kai 1945 m. pabaigoj abu pate
kom Į Rašytojų d-jos vyriau
sybę. Tuebingene, o vėliau, kai 
prancūzai mus ištrėmė į Pful- 
lingeną, mudu sudarėm valdy
bos "smogiamąjį vienetą".Bend
radarbiavimas su Pulgiu buvo 
darnus, džiaugsmingas ir ne
pamirštamas.

Daugumas mūsų esam pakan
kamai garbingi ir pareigingi 
žmonės. Tačiau tokio ryškaus 
ir tvirto pareigos vykdytojo, 
kaip Pulgis Andriušis, antrą 
kartą man, rodos, niekur nete
ko sutikti. Tūli asmenys veikiau 
yra linkę pareigą (ar fsipareigo 
jimą) sumenkinti, padaryti ją 
nereikšminga, kad tik galėtų 
darbą kitai dienai atidėti arba 
ir visai jo neatlikti.

Tokių žmonių tobula priešin
gybė yra Pulgis Andriušis. Jei 
būdavo koks nors posėdėlis ar 
pasitarimėlis (ano didžio veiki
mo metu -jų niekad netrūkdavo) 
— nebuvo atsitikimo, kad Pulgis 
vėluotų nors penkias minutes. 
Ir niekad neteko išgirsti atsikal
binėjimo, kad tas ar kitas dar
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bas yra nereikalingas -- kas jo 
daliai a t saikuota, tą jis padarė, 
suartą dieną ir valandą atnešė 
ir paklojo akivalzdon.

Kas nors truputi yra dirbęs vi- 
suomenininių darbų, tam nesun
ku bus suprasti, kad toks dar
nus rinktų pareigonių bendra
darbiavimas vienam ar kiamvi- 
suomenės sambūriui yra tiesiog 
palaima.

•**
Radiofonų ir laikraščių re

daktoriai apie Pulgio Andriušio 
pareigingumą, apie jo išarto žo 
džio tesėjimą, man yra pasako
ję tokių "nebūtų dalykų", jog 
juos būtų galima vadinti ne
paprastais nuotykiais ar legen
dom. Tokių nutikimų ir man Pul
gis pateikė ne vieną.

Atsimenu, kai dar gyvenom 
Tuebingene, vieno posėdžio iš
vakarėse susitikom kažkur 
mieste ir sutarėm kitos dienos 
11 vai. ryto susitikti pas mane. 
Tam susitikimui Pulgis turėjo 
paruošti, kaip mums adą atro
dė, porą ar trejetą reikšmingų 
raštų.

Kai mieste atsiskyrėm, aš 
parplasnojau į namus, o Pul
gis, pasirodo, pakliuvo | kitų 
draugų glėbius ir namole gri
žo su saulės tekėjimu. Atsira
do akys, kurios tą jo kelionę 
matė, atsirado ir gražbylys, ku
ris spėjo man pranešti apie "di
džiai pavargusi draugą"...

Žinoma, aš buvau tikras, kad 
šį kartą Pulgis pamirš mudvie
jų susitarimą ir tą reikalą teks 
kitai dienai atidėti. Tačiau, lyg 
savim nepasitikėdamas, priėjau 
prie lango, ir vos mano akys 
nesprogo, kai lygiai 11 vai. ry
to pamačiau Pulg( prie mūsų kie
mo vartelių bestovinti ir siun
čiantį man jaukų šypsn| į II a. 
platų langą. Suarti rašai buvo 
parašyti švariai, reikliai irUi- 
syklingai! Tik mano bendradar
bis, matyt, baisiai skubėdamas, 
pamiršo užsimauti batus -- per 
visą Tuebingeno miestą pas ma
ne jis atšlepsėjo apsiavęs šliu
rėm...

Kelionėse Pulgis Andriušis 
būdavo nepavargstantis geros 
nuotaikos skelbėjas. Jis visada 
turėdavo ką pasakoti, visada jo 
žodis būdavo įmantrus ir spal
vingas, o drauge su Ant. Gus- 
uičiu gana dažnai iš nieko jie 
padarydavo dideli ir baisiai juo
kingą nuotyk|. Jeigu juokas ir 
džiaugsmas ilgina žmogaus gy
venimą, ai mes tų "žygių" me
tu savo dienas tikrai prailgi- 
nom...

Literatūrinės kelionės nebu
vo lengvai organizuojamos. Kvie
timų ir laukimo kitose zonose 
būdavo pakankamai, karais 
net su kaupu, bet mūsų valdžia 
ne visuomet norėdavo mus iš 
savo zonos išleisti. Ir labai sun 
ku buvo suprasti, kodėl jie aip 
rūsčiai elgiasi. Jeigu mes ir 
vaizbūnąuti būtumėm keliavę, 
ne dailųjį žodį savo žmonėms 
vežę, tai ir tuo atveju argi jau 
būtų buvę taip baisu, kad žmo
nės po karo, bado ir praradi
mo metų patys savo jėgom 
stengiasi atkusti?

Mano bendrakeleiviai — And
riušis, Bradžionis ir Gusaitis
— kai kada patys leidimais ap
sirūpindavo, kai kada aš jiems 
tuos popierius prancūzų komen
dantūroj išprašydavau, bet atsi
tikdavo ir aip, kad leidimų iš 
savo zonos išvažiuoti negauda
vom. Būklė pasidarydavo ypa
čiai kebli, nes eilėj liet, sto
vyklų Amerikos zonoj literatū
ros vakarai būdavo suarti ir 
datos paskirtos.

Tokiais atvejais įsidrąsinom 
rizikuoti -- keliaudavom sko- 
linais ar jau negaliojančiais 
leidimais. Žinoma, skolintam 
leidime neatitiko ne tik kelei
vio vardas ir pavardė, bet Ūgis 
plaukų ir akių spalvos, neatiti
ko ir kokie nors ypatingai as
mens ženklai. Kai su tokiais do- 
kumenais slinkdavom per sieną
— aišku, būdavo ir nervų įtam
pos ir nesmagaus nerimo.

Viena tokia kelionė iki šiol te
bėra atminty. Mūsų traukinys, 
pajudėjęs iš Reutlingeno, artė
jo prie Nuertingeno, kur visuo
met leidimus tikrindavo ameri
kiečiai MP. Bandėm juokauti ir 
pinti planus, kaip reikės išsipai
nioti, jeigu pakliūsimkalėjiman, 
nes, regis, tą syk| tik mano vie
no leidimas buvo tikras. "Su
klastoto popieriaus" savininkas 
Pulgis Andriušis ramiai sėdėjo 
prie lango, tarytum kelionė bū
tų buvusi iš Kauno į Garliavą. 
Nei jis jaudinosi (bent iš lauko 
to nebuvo galima matyti), nei 
jis ką nors planavo, gal tik mū
sų vieną ar kitą kalėjiminio pra
garo baisybėm baugino.

Traukinys Nuertingene stab
telėjo, netrukus į jį išoko Ame
rikos karo žandarai, paprastai 
dailūs ir išblizginti vyrai. Kai 
jie atidarė mūsų kūpės duris 
ir paprašė parodyti leidimus, 
'.mes dar nespėjom rankų į ki
šenes įbrukti, kai saiga Pul
gis Andriušis pakilo iš savo vie
tos, prisiartino prie jų, iškil
mingai nusilenkė ir gera anglų 
kalbos tartim arė:

You are MP, 
We are DP — 
That’s it!

Kariai viens | kitą žvilgte
rėjo, pradėjo garsiai juoktis 
kažkuris pliaukštelėjo Pulgiui 
per petį, užrenkė mūsų ruimo 
duris ir daugiau nebepasirodė.

(CURRENT RA TE)

Rašytojas Pulgis Andriušis (dešinėje) ir Dirvos bendradarbis 
V. Radzevičius Adelaidėje, Australijoje. P. Petručio nuotrauka

šitaip netikėtai mandrlai And
riušis išgelbėjo savo draugus 
nuo nemalonaus sąlyčio su val
džios pareigonimis.

***

Įvairiose lietuvių tremtinių 
stovyklose pažįstamų visi mes 
nestokojom, bet nė vienas ta 
žmogiško gyvenimo palaima ne
galėjom prilygti Pulgiui Andriu- 
šiui. Vos tik, būdavo, įžengi į 
kurį nors autiečių kiemą, žiū
rėk, tai iš vieno ar kito kampo, 
ai iš kurio nors lango ar tarp
durio jau sklinda balsai: "Pul
gi! Pulgi! Pulgi!" Na, ir bėgą 
keletas vyrų Pulgiui tiesiai J 
glėbius.

Gana gerai pažindamas savo 
autiečių vaišingumą, ypačiai tų 
sprausminių, kurie pasitikdavo 
Pulgi, pradžioj aš nusigąsdavau 
ir, taktą praradęs, imdavau drau
gą mokyti susilaikymo ar pana
šių dorybių. Tačiau labai gret
ai paaiškėjo, kad tie mano 
baimės priepuoliai buvo visai 
nereikalingi -- Pulgis Andriu
šis subėgusiems bičiuliams, lyg 
kokį pamokslą, čia pat išdrož
davo:

— Draugai, bičiulystė ir toks 
mielas susitikimas yra dideli 
dalykai! Tačiau žinokit, kad tu
riu literatūros vakarą ir dėl to 
degtienės nevalgysiu nė lašo. Po 
literatūros vakaro, jeigu ir adą 
jūsų širdys bus tokios jautrios, 
tegu įvyksta ai, kas yra iš anks
to nuspręsta ir neišvengiama.

Teisybė, ir nebuvo nė vieno 
įvykio, kad Pulgis išeitų sce- 
non dirbtinio linksmumo stum
domas. Pasirodymą lit. vaka

ruose jis laikė atnašavimu ir di
džiai rimta pareiga. Nors gana 
dažnai iki lit. vakaro būdavo iš
tisa naktis ir diena laiko, nors 
jo paž|stami rodydavo jam lyg 
Saharos sausros išdžiovinąs 
gerkles, nors gal ir jam pačiam 
raselė gėrimo nebūtų pakenkusi 
— Pulgis savo įsipareigojimo 
laikydavosi atkakliai ir nesulau
žomai. Tas Andriušio bruožas ir 
vėl yra kažkas nepaprašai sa
varanku, patrauklu ir net didin
ga.

•••
Vaišės po literatūros vakarų 

paprastai būdavo kelių aukštų. 
Visų pirma -- ai tie oficialūs 
skobniai su oficialiom sveikini
mų ir pagyrimų kalbom. O po to 
"veselija" kur nors intymesnių 
ir geriau pažįstamų bičiulių bū
ry, rinktinių moterų ir rinktinių 
vyrų arpe. Čia atsipalaiduodavo 
mūsų sąnariai, atsiverdavo šir
dys ir suliepsnodavo visi ta len
ai, kokius tik mes beturėjom. 
Pvz., su Ant. Gustaičiu mudu su- 
darydavom duetą irsuvisais iš
raitymais dainuodavom jo po
puliarią dainą:

Pliaže liūdnokai švilpia vė
jas, 

Įtužus purtosi banga, — 
Aš, tuščią krepšj užsidėjęs, 
Tariu sudievu, Palangą!

Anot Petro Vaičiūno, "geri 
buvo laikai!..."

Neduok, Dieve, jeigu tokio in
tymių draugų sueigoj įsimaišy
tų asmuo, kuris Pulgiui Andriu- 
šlui atrodytų esąs ne to paties , 
raibumo paiiktHs. Pradžioj, ir 
beveik be atbangos, tokį jis pra
dėdavo kapoti savo satyrinių žo
džių kapliu. Jei "išrinktasis'Lug. 
suslprasdavo ir nedingdavo, Pul- 
glFnusimaudavo vieną savo ba- 
tą, kuris paprastai būdavo leng
vas, tuflinio modelio, ir, iš už
pakalio prisėlinęs, lengvai 
kaukšteldavo jam per pakaušį, 
pats po to smagiai nusikvatoda
mas, lyg dėl to, kad bausmę pa
sisekė įvykdyti...

Tokių nuotykių su Pulgiu tu
rėjom ne vieną. Dažniausiai in
cidentas baigdavos linksmai, 
nes Pulgis niekad to nedarė pik
ai, tai būdavo toks jo pokšas, 
bet pasitaikė vienas kitas, kuris, 
rodėsi, čia pat skutuosin su
draskys mūsų draugą. Žmogaus 
galva vis dėlto yra rimtas pa
dargas, tai gal ir pateisinama 
yra tokia karšta individo reak
cija, kada į tą padargą atltren- 
kla tegu ir lengvo batuko kul
nis. Tačiau Pulgis Andriušis 
organiškai nepakenčia veidmai
niavimo, vadinasi, jeigu jis ne
pajėgė ko nors pamilti, tai tą, 
vieno ar kito susitikimo proga, 
neišvengiamai turi ištikti čia 
apskelbta nęlaimė...

Aiman, bet gi aš jau keliolika 
metų Pulgio Andriušio nesutikau 
jokioj žmonių spūsty! Pertą lai
ką mes geroką gabalą nuburia- 
vom vadinamojo "rimto am
žiaus" pusėn, galimas dalykas, 
kad Pulgis pasikeitė ir jau nebe
vykdo to savo teisingumo, <

***
Pulgis Andriušis, kaip ir An- 

anas Gustaitis, tuo tarpu, kaip 
man rodosi, yra nepakeičiamas 
savo žodžio sakytojas. Nors jo 
balsas nėra toks skardus ir ga
lingas, kaip poeto Ber. Braz
džionio, pasakyčiau, yra viduti- 

(Nukelta į. 6 psl.)
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Pulgis Andriušis
(Atkelta iš 5 psl.) 

nio skardumo baritonas, bet jis 
moka tuo balsu operuoti, savo 
raštus skaito su aktoriškos in
terpretacijos raiškumu ir vidine 
šilima, gerai intonuodamas ir 
reikšmingus epizodus išmesda
mas "piepūtinio nuotykio", kuris 
mum visiem (Brazdžioniui, Gus
taičiui ir man) būdavo tikra pa
guoda...

Laukdamas savo eilės žengti 
scenon, Pulgis Andriušis kaž
kodėl visada murmėdavo rusų 
kalba: *Vchodyt rižyj, vchodyt 
rižyj" (atseit, {eina juokdarys, 
teina juokdarys)... nors jo vei
de tuo metu ryškėjo susikaupi
mas ir aristokratinė rimtis. 
Ant. Gustaitis nevengia su savo 
klausytojais pasidalinti šypse
nom, o Pulgis pats nesišypso 
ir piktinasi, kai kiti jį juoku 
pasitinka. Ką būtų beskaitęs — 
humoristiką ar lyrinę apysaką 
išėjęs iš scenos, beveik visuo
met jis kreipdavosi 1 mane ir 
sakydavo:

— Santvarai, ko jie juokiasi, 
na, ko jie juokiasi, aš juk taip 
rimtai kalbėjau!...

Tiesa, ne kartą teko girdėti 
klausimą: kodėl klausytojai juo
kiasi net ir tada, kai Pulgis And
riušis rečituoja savo dailiąją 
pro’’, narplioja toki dailų ir 
spalvingą audinį? Iš tikro, kai 
pats skaitai jo feljetonus ar hu
moreskas, tai ir tąsyk visų pir
ma krinta akysna peltakėliais au
džiamo kūrinio vaizdas, šmaikš* 
tus, išdailintas sakinys, puiki 
ir turtinga kalba, o karikatūros 
— humoro ir satyros -- me-> 
nas lyg ir pradingsta. Teko gir
dėti, kai tie juoko pradai dingo 
ir tuo atveju, kada Pulgio And- 
riušio satyrinį kflrinj bandė in
terpretuoti prityręs aktorius. O 
tačiau kai scenon išeina pats to 
rašto autorius, visuomet labai 
rimtas ir be šypsnio, klausyto
jų gretose juokas pradeda visoj 
erdvėj sproginėti. Berods, tokia 
Įtaigi ir nepakartojama juoko 
tiesa yra pats Pulgis Andriušis.

Kai miniu tas mūsų "valkata
vimo" dienas, seno draugo pa
veikslas iškyla visu ryškumu: 
tvarkingas, kaip to laiko sąlygos 
leido, švariai ir skoningai apsi
rengęs, net ir po užmo naktelės 
sugebąs savo pavidalą atstatyti 
ir {prasta rimtim aprengti. Ne
galiu pamiršti ypačiai štai ko: 
Pulgis Andriušis skrupulingai 
dėjo makšnelėn kiekvieną anaip
tol ne taip lengvai uždirbamą 
markę, pagundų nestokojančio
se pakelėse niekur tom markėm 
nesisvaidė, rūpestingai savo kup- 
rinėn dėjo kiekvieną pelnytą 
skardinėlę, kad tik namuosna 
būtų kas pargabenti. Kas turė
jom moteris ir vaikus, ilgesnį 
laiką vargstančius nepritekliuo
se, gal nesunkiai pajausim šį 
vyro ir tėvo rūpestingumą. Kai

JOURNEYMEN

ELECTRICIANS
PIPEF1TTERS

MILLWRIGHTS
ALL CM EMPLOYEE BENEFITS PROGRAMS W1LL ACCURE AS 
YOU ENJOY TOP EARNINGS WITH A WINNING TEAM. MAKE 
APPL1CAT1ON AT OUR EMPLOYMENT OFFICE 8 A. M.— 4 P. M 

MONDAY THROUGH FR1DAY.

FISHER BODY DIVISION
900 BALDWIN AVĖ.

PONTIAC, MICHIGAN
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

(101-105)
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dabar, gyvendamas jau "savoj" 
viloj, prisimenu tok{ PulgJAnd- 
riušį.net graudulys mane ima 
smaugti...

**»

Pulgis Andriušis galėtų man 
netikėti ir net supykti, jeigu aš 
pradėčiau {rodinėti, kad jis yra 
tokia skaisti ir nesutepta būty
bė, kaip kuri nors jo apdainuo
to paežerės lelija. Ne, jis mėgs
ta žmogaus silpnybėse paklai
džioti (sergėk. Dieve, tik ne 
svetimoteriauti), mėgsta gerų 
draugų būry daugiau "degtie- 
nės pavalgyti" (ko ir mes, silp
ni žmonės, neatsisakom), savo 
puikią moterį užrūstinti, kuri tik 
juo ir šeima tesirūpina, savo 
dienas ir darbus, savo rūpesčius 
ir širdį tik šeimai atiduodama.
Va, už tokius "persivalgymus" 

Pulgis kai kada būna ir sunkiai 
baudžiamas. Vieną sykį jis pasa
kojo mano žmonai, kad jo mo
teris, kai supykstanti, tai galin
ti porą savaičių tylėti. Girdi, 
viskas tau bus rūpestingai pa
dėto -- švarūs baltiniai, sutvar
kyti drabužiai, pusryčiai, pie
tūs ir vakarienės, tik prie viso 
to liuksuso -- nei žodelio! Ir 
Pulgis pasipasakojimą maždaug 
taip baigė:

— Šimtą kartų man būtų ge
riau, kad tokiom nelemtom pro
gom žmona mano galvon lėkš
tę ar puodynę sudaužytų, tik kad 
netylėtų, tik kad nors viesulu 
prabiltų!

Atseit, p. Andriušienė puikiai 
pažįsta savo vyrą ir žino, kaip 
reikia jį bausti...

Suprantama, ši Pulgioatviry
bė negali mesti jokio tamsėles
nio šešėlio ant Andriušių šei
mos. Nėra namų be dūmų, bet, 
kiek aš Andriušius pažįstu, ten 
yra bendra kalba, bendri sieki
mai ir troškimai, gal net reto
kai pasitaikanti šeiminė darna.

#♦*

Pulgis Andriušis mėgsta pats 
apie save sudaryti opiniją. De
ja, tas jo darbas ne visuomet 
būna tiesa, gana dažnu atveju 
— tai šaržas, karikatūra ir net 
Šmeižtas. Atleisk man, Pulgi (o 
taip pat ir Antanui, kuris paro
dė man Tavo laišką), kad aš len
du ir { tokius Tavo "vidaus rei
kalus". Kai Ant. Gustaitis pa
siuntė Pulgiui Andriušiui porą 
dešimčių dolerių tariamo hono
raro už įvadą į rinkinį Anapus 
teisybės, tai Pulgis, draugo tau
rumą pagerbdamas ir jo pirmo 
poezijos rinkinio pasirodymą 
sveikindamas, pasirinko pačią 
ilgiausią Adelaidės gatvę, ėjo 
iš baro { barą ir vis išlenkė 
taurelę Gustaičio sveika ton, kol 
atsiųsto honoraro kišenėj nebe
liko...

Kuo ta Pulgio kelionė pasi
baigė, aš neturiu patikimų ži
nių. Tačiau Pulgis pats ją laiš
ke aprašė, tai, vadinasi, gėri
mai Australijoj turi būti labai 

brangūs, jeigu sveikintojo "naš
ta" nepasidarė per sunki ir jis 
pajėgė tą kelionę taip šviesiai 
atsiminti...

Bet ar ši "istorija" jau šim
to nuošimčių teisybė? Aš gerai 
pažįstu ir kitą Andriušio būdo 
pusę -- pinigą, patekusį į jo 
rankas, jis moka stipriai už
gniaužti, parnešti namo ir žmo
nai atiduoti. Neįtikima, kad ir 
Gustaičio pasiųstą honorarą jis 
galėjo vėjavaikišku mostu "iš
pilstyti". Išgėrė porą - trejetą 
taurelių, o padarė ilgos gatvės 
smuklių lankymo nuotykį drau
gui palinksminti...

Pulgis Andriušis nevengia to
kių istorijų pinti laiškais ir gy
vu žodžiu. Ir jis yra taip su
mistifikavęs ir aptemdęs savo 
veidą, jog lengvatikiai jo kito
kio ir nebepajėgia atpažinti: juo
kinga būtybė, beveik nieko ne
veikianti, mėgstanti nugerti ir 
palėbauti, tai jų Pulgis And
riušis!... Koks didis džiaugs
mas, jog ta kriatūra,didžiausia 
dalimi, yra paties Pulgio sukur
tas autoportretas! Jo gausūs ir 
geri literatūriniai darbai yra 
to sukarikatūrinto paveikslo 
priežingybė: sąžiningas, kūry
bingas ir tauriai doras žmogus 
yra Pulgis Andriušis!...

»♦*
Kiek prisimenu, aš buvau, 

berods, aštuonias eilutes Pul
giui suposmavęs. Turėjau in
tenciją šia proga tą "veikalą" 
paskelbti, bet visus popierius 
apžvelgiau iš visų pusių — nie
kur jų neradau. Atsiras, kai bus 
nereikalingi! Taip žaidžia žmo
gum daiktai, kai jais apsikrau
ni iki svirno palubių...

Tad ir vėl atsiremiu į kupe
tą Pulgio Andriušio knygų, min
tim peršoku tas gyvenimo pra
rajas, kurias jam jau pasise
kė aplenkti. Ir gyva širdim jau
čiu: rašytojui būtina sava že
mė po kojom, sava tauta, gy
venanti ir žengianti { ateitį drau
ge su juo,bet rašytojas --tikras 
kūrėjas regi savo kraštą, jau
čia jo žmonių tvaksintį pulsą ir 
gyvendamas ne savo tėvynėj, o 
kaip dainoj dainuojama, -- toli 
už jūrų marių...

Tokioj nelemty jau trečią de
šimtį metų plakasi ir Pulgis And
riušis, ne retais protarpiais sa
vo tautiečius apdovanodamas vis 
nauju savo kūrybiniu darbu. Pa
imu rankosna jo humoristinį ro
maną Tipelį ir skaitau:

"Laisvės Alėjos tarpuvartė
se šaudė speigas, danguje at
viromis žaizdomis varvėjo 
žvaigždės, vežikų vietoje ant 
ožių pūpsojo seniai besmege
niai, iš burnų leisdami kamuo
lius garo, arklių pabarzdžiuo- 
se žvagėjo ledo žvakės, pava
žos skaudžiai piovėsi į šerkš
no plutą, o liepaitėse puikios ro
žės gražiai žydi, tik dabar — 
baltos, baltos".

Iš tikro rašytojas Pulgis And
riušis, ta didžiai savaranki ir 
savaiminga asmenybė, yra sun
kiai bepasveriama Dangaus do
vana draugams, ta i aplinkai, ku
rioje jis gyvena, ir, savaime su
prantama, visiem laikam sava
jai tautai.

"KONTRŽVALGYBA 
LIETUVOJE" — 

mirusio gen. konsulo Jono 
Budrio atsiminimų knyga 
jau galite įsigyti ar užsisa
kyti Dirvoje. Kaina 2 dol. 
Su persiuntimu — 2.25 dol.

Dirvoje taip pat galite 
užsisakyti ar įsigyti Wil- 
liam R. Schmalstieg ir An
tano Klimo angliškai pa
ruoštą leidinį "Lithuanian 
Reader for Self - Instruc. 
tion’’. Kaina 1 dol.

Tautinė savigarba 
privalo būti išlaikyta

(Atkelta iš 3 psl.) 

tų būti visų užsienio lietu
vių paminėta vieningai ir 
i š k i lmingai. Kiekviename 
laisvojo pasaulio krašte, 
kur gyvenama lietuvių, pa
grindiniame minėjime tu
rėtų dalyvauti visos mūsų 
s v a r biosios organizacijos, 
sutartinai nustačiusios pro
gramą. Svarbiausios reikš
mės turės, žinoma, sukak
ties minėjimas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kur 
gyvena daugiausia lietuvių, 
veikia mūsų didžiųjų poli
tinių ir visuomenės organi
zacijų centrai ir yra pa
lankiausia Lietuvos laisvės 
bylai atmosfera.

Sukakties minėjimo pa
ruošimui naudingos inicia
tyvos yra ėmęsis Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, sušauk damas 
konferenciją ar pasitarimą 
spalio mėn. 21-23 d.d. ir pa
siūlęs diplomatinės tarny
bos nariams dalyvauti, šis 
pasiūlymas yra priimtas.

— Lietuvių visuomenė 
laisvajame pasaulyje yra 
susirūpinusi dėl mirties ma
žėjančiu Lietuvos diploma
tų skaičium. Ar retėjančias 
jų eiles užpildo naujos jė
gos ir, kaip į tai reaguoja 
draugingos mums valsty
bės?

— Lietuvos diplomatinės 
tarnybos papildymas nau
jais žmonėmis, o paprastai 
tariant, jos apsaugojimas 
nuo išmirimo yra sudėtin
gas klausimas. Jam išspręs
ti reikia gauti jaunų tinka
mų žmonių, pinigų jiems 
išlaikyti ir svetimų vyriau
sybių sutikimą naujai pa
skirtiesiems priimti. Šito
kiomis aplinkybėmis sunku 
nustatyti kokį bendresni 
planą ir tenka daryti pa
stangų kiekvienam atski
ram atsitikimui tvarkyti.

— Kaip Tamsta žiūrite į 
šiuo metu taip jautrų išei
vijos lietuviams bendradar. 
biavimo su kraštu klausi
mą?

— Tiksliai atsakydamas 
į šį klausimą, turiu pareikš
ti, jog užsieny esančių žmo
nių bendradarbiavimas su 
kuriuo okupuotu kraštu 
dažniausiai yra labai sun
kus, o su sovietų okupuotą
ją Lietuva, praktiškai 
imant, negalimas. Juk so
vietai valdo kiekvieną vie
šojo gyvenimo sritį ir kon
troliuoja kiekvieno žmo
gaus elgseną.Tokiu būdu be- 
lieka svarstyti atskirų žmo
nių savitarpio kontaktų 
klausimas.

Manau, kad atskiri žmo
nės, kurie nėra eksponuoti 
užsienio lietuvių politinėj 
ar visuomenės veikloj, gali 
lankyti savo gimines Lie
tuvoj ar šiaip važiuoti kaip 
turistai. Tačiau ir tokiose 
privačiose kelionėse ar su
sitikimuose užsieny reikia 
turėti omeny, kad kraštas 
yra priešo okupacijoje, ku
rios pašalinimas yra visų 
mūsų vyriausias siekis; kad 

tokie kontaktai turi patar
nauti ne tik asmeninių san
tykių, bet ir tautinių saitų 
tarp Lietuvos ir užsienio 
lietuvių ugdymui ir kad 
tautinė savigarba privalo 
būti visada išlaikyta.

Be viso to, tenka atsi
minti, jog Lietuvoj tiek tu
ristai, tiek jų sutikti žmo
nės niekada nėra apsaugoti

Šokių .pamoka jaunimo stovykloje. Uosio Juodvalkio nuotrauka

PAPILDYMAS

Jūrų skautininkas P. 
Petraitis, iš Clevelando, 
ėjo LJS Jubiliejinėje sto- 
vykioje, "NARUČIO” ber
niukų pastovyklės virši
ninko pareigas, antrąją 
stovyklos savaitę, nuo 
19 - 26 dienos. (Anksčiau 
pateikiant spaudai sto
vyklos vadovybės sąsta
tą, stovyklos pareigūno 
j.s. P. Petraičio pavar
dė buvo praleista.)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

INDUSTRIAL ENGINEER 
MALĖ

Michigan Statė Industries. Statė 
prison of Southern Michigan. 
Jacson. All Michigan Civil Serv- 
ice benefits. Mušt possess bache- 
lor's degree in Industrial Engi- 
neering. Thorough knovvledge of 
production methods, production 
machinery, production processes, 
cost reduction and plant engi- 
neering is necessary. Desirable 
qualications include establishing 
incentives, cost control process 
routing, quality control. Famil- 

iarity with data processing and 
production design also employer. 
Salary open depending upon qua- 
lificalions. Interested persons 
may contact Personnel Office: 
Michigan Department of Correc- 
tions, 23 7 Stevens T. NV»son 
Bldg.. Lansing, Mich. Phone 517- 
373-0277. (101-105) 

nuo okupacinės valdžios 
šantažų bei persekiojimų.

— Kaip Lietuvos atžvil
giu laikosi Italijos vyriau
sybė?

— Italijos atmosfera yra 
lietuviams palanki. Ją su 
sudaro tiek valdžios įstaigų 
laikysena, tiek viešosios 
nuomonės pozicija, šioje 
prietelingoje atmosfe roję 
atsispindi ir italų tautai 
įgimtas humaniškumas, ir 
vyriausybės politika, veda
ma demokratinėje dvasioje 
ir laisvės bei teisingumo 
principais.

HELP WANTED MALĖ
CRANE OPERATOR

FOR SCRAP IRON YARD 
Mušt be experienced and mechani- 
cally inclined. EXCELLENT SALARY. 
All benefits: vacations, hospitaliza- 
tion, bonus, etc.

KLEIN METAL CO.
311 Oak St., Rochester, N. Y. 

Phone — 546-6213
(98-104)

STRIPPER 
TRAINING TRIMMER 

AND 

GENERAL TANNERY 
HELP

STEADY POSIT1ON 
APPLY TO MR. CRON1N 

RICHARD TANNING CO.
9 WEBB ST.. SALĖM. MASS.

617 — 745-5440 
(104-109)

CRANE OPERATOR
FOR SCRAP IRON YARD

Mušt be experienced and mechani. 
cally inclined. EXCELLENT SALARY. 
All benefits: vacations, hospitaliza- 
tion, bonus, etc.

KLEIN METAL CO.
331 —,Oak St.. Rochester, N,,Y.

Phone — 546-6213
(98-104)

M/F

SPINNERS
OLD, established textile firm has 
steady work for woolen frame spin- 
ners on 2d and 3d shifts. 3 p.m.-II 
p. m. and I I p. m.-7 a. am. Pleasant 
work. conditions, many fringe ben
efits. AMES TEXTILE CORP., 47 
Elnį St., Norton, Mass. We are an 
equal opportunity employer. Call 617. 
285-7711. (104-107)

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 43/<išmokamas du kart per metus ui 
visas taupymu sąskaitas.

T-v,

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jim a is.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakuhs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East L85frh St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

riu%25c5%25a1%25c4%25af.net
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

B ALFAS PRADEDA 
RINKLIAVĄ

BALFo Clevelando sk. 
metinis susirinkimas įvy
kęs š. m. rugsėjo 22 d. buvo 
negausus, bet savo paskirtį 
įvykdė.

Apie-.praeitų metų valdy
bos atliktus darbus ir veik, 
lą pranešimą padarė pirm. 
Ed. Steponavičius.

Susirinkusieji vienbalsiai 
pasisakė, kad negalima leis
ti Clevelando BALFo sky
riui numirti kaip jau yra 
atsitikę kitose vietovėse.

Valdybos ižd. V. Akelai
tis padarė pranešimą apie 
turėtas pajamas ir išlaidas, 
kurių būta: pajamų $3207.- 
27, išlaidų $2865.19 (į šią 
išlaidų sumą įskaitoma ir 
pasiųsta BALFo centrui 
$2600), skyriaus kasoje yra 
$341.36.

Kontrolės komisija rado 
tvarkingą ir pateisinamą 
turėtų pajamų ir išlaidų 
apyskaitą.

Susirinkusiems buvo pra
nešta maloni staigmena, 
kad batų prekybininkas Br. 
Gražulis, per Clevelando 
skyrių BALFui yra paau
kojęs 250 porų įvairaus 
dydžio batų, kurie įvertinti 
500 dol. Tokį skaičių batų 
Br. Gražulis pažadėjo BALF 
įteikti ir šiais metais.

S u s i r inkimas buvusiai 
valdybai pareiškė padėką 
už atliktus darbus, o ypač 
gausiai parėmus BALFą. 
Susirinkimui pirmininkavo
F. Eidimtas, sekretoriavo 
A. Puškoriūtė.

Išrinkta nauja valdyba 
pareigomis pasiskirstė se
kančiai: Ed. Steponavičius 
— pirmininkas, F. Eidim
tas — pirm, pavaduotojas,
J. Dunduras — vicepirm. 
spaudos ir informacijos rei
kalams, L, Keženius — vi
cepirm. vietinės šalpos ir 
socialiniams reikalams, A. 
P.uškoriūtė — sekretorė, V. 
Akelaitis — iždininkas, A. 
Buknis — iždininko padėjė
jas, A. Gailiušis — narys.

Valdyba nutarė metinį 
lėšų telkimą BALFui vyk
dyti, kaip ir praeityje, spa
lio mėnesyje. Parengiamie
ji darbai jau pradėti, (bi)

HELP WANTED MALĖ

HOR1ZONTAL
BOR1NG MILL 

and 
BULLARD 
OPERATORS

DAYS AND NIGHTS. 56 HOURS OR 
MORE PER WEEK. OFF-STREET 
PARK1NG. PAID HOLIDAYS. PAID 
HOSPITALIZATION.
PART-T1MF. VVORK AVAILABLE

HAHN MFG. CO.
216 — 391-9300 
Cleveland, Ohio 

PLANT SUPT. UNDERSTANDS 
LITHUANIAN 

(104-106) (104-108)

Clevelando tautinių šokių grupė "Grandinėlė", vadovaujama L. Sagio, užpraeitą šeštadienį išpildė 
meninę programą naujųjų JAV piliečių baliuje Statler Hilton viešbutyje. V. PliodŽinsko nuotrauka

When he wins.
Taft For Mayor Committee, 215 Euclid Avė. 

R. T. Bennett, Campaign Manager

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

Cleveland. Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
M1LLING 

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS. 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview conyenient 

for you.

SETH T*FT 
is on the halloi 
lor Mayor-Nov. 1
Reserve your vote 
for the man who is 
best qualified!

. Cleveland wins

CLEVELANDO PADENGIMI) 
_ KALENDORIUS

SPALIO 14 D. LTM Čiur
lionio ansamblio metinis kon
certas - balius.

SPALIO 27 - 29 D. B. Vilku- 
taitytės-Gedvilienės dailės kū
rinių paroda Čiurlionio Ansambr 
lio namuose. Rengia Ateities 
klubas.

SPALIO 28 D. Tradicinis "Li
thuanian Village" Ine. balius * 
koncertas.

SPALIO 29 D. Vysk. M. Va
lančiaus L it. Mokyklos ruošia
mi pietūs šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 4 D, Korp! Neo- 
Lithuania metinis balius.

LAPKRIČIO U D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės šven 
tės Minėjimą

LAPKRIČIO 18 D. Ohio Liet. 
Gydytojų Draugijos metinis su
sirinkimas ir pobūvis Yankee 
Clippers salėje.

LAPKRIČIO 25 D. — Lietu
vių Diena, Naujos liet, parap. 
salėje. Rengia LB Clevelando 
I ir II Apylinkės.

GRUODŽIO 3 D. Sekmadienį 
12:09 vai. nepaprasta SLA 14 
Kuopos narių sueiga.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

CONSTRUCTION LABORERS
A

CONSTRUCTION MACHINE 
OPERATORS 

lmmediate employment.
See Bob Hicks from 8 A.M. to 5 P.M. 

at Hitchin’s Post I I.
Graniteville Roed. CHELMSFORD, oi 

R. M. HICKS. 1NC.
124 Main St., VVestford. Mass.

6)7 — 692-8811

FILATELIJOS kAMriLIS
(15) 

------------  Antanas Bernotas -------------
JAV naujoje nuolatinių p. 

Ženklų serijoje išleido 3 cen
tų ženklą su istoriko Francis 
Parkmano atvaizdu.

Francis Parkman (1823-1893), 
vienas didžiausių Amerikos is
torikų, gimė Bostone. Baigė Har
vardo universitetą 1844 m., po 
to du metu studijavo teisę ir vė 
liau net 7 kartus lankėsi Euro
poje. Buvo pasinešęs išstudi
juoti prancūzų dominavimo 
šiaurės Amerikoje laikotarpį ir 
šioje srityje laikomas autori
tetu. Pats asmeniškai perke
liavo nuo Missouri per Uolo
tuosius kalnus iki Oregano, pa
grindinai susipažino su Monta
nos indėnų gyvenimu, smulkiai 
išstudijavo aplankydamas kiek
vieną vietovę, liečiamą jo is
torijoje, bei rinko medžiagą Eu 
ropoję savo veikalų papildy
mui. Nuo 1849 m. išleido kele
tą savo veikalų ir parašė dau-

GRUODŽIO 17 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos Eg
lutė Lietuvių Salėje.

1968

SAUSIO 21 D. Vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

VASARIO 3 D. Ateinininkųba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 18 D. Lietuvos 
Valstybės Atstatymo 50 Metų 
Sukakties Minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

VASARIO 24 D, Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv, Jurgio para
pijos salėje.

KOVO 10 D. Kaziuko Mugė.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. 
M, Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

GEGUŽES 25 D. Vysk. M. 
Valančiau* Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.

GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland 
-Sheraton viešbutyje.

SUPERIOR 
SAVINGS

tINCf l«O«

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS 

gybę straipsnių ir studijų žur
naluose ir kituose leidiniuose. 
Begyvendamas sunkiose sąly
gose su indėnais, beveik apako.

ANGLIJA išleido 3 pašto 
ženklus su savo žymių dailinin
kų paveikslais: Lavrence, 
Stubbs ir Lowry. Čia dedame 9 
penų pašto ženklą su Stubbs pa
veikslu "Arkliai ganykloje". 
Pašto ženklas spalvotas.

George Stubbs (1724-1806) gi
mė Lieverpoolyje. Buvo dailinin
ko H. Winstanley mokinys ir 
ypatingai mėgo piešti arklius. 
1766 m. jis netgi išleido atski
rą raižinių veikalą "The ana- 
tomy of the horse". Arklius dau
giausia piešė gražios gamtos 
aplinkumoje.

KANADA š.m. rugsėjo 15 d. 
išleido 5 centų pašto ženklą, 
kuriuo pagerbiamas buvęs Ka
nados general-gubernatorius 
Georgės P. Vanier. Piešinys — 
generolo atvaizdas, darytas pa
gal Ottawos fotografo Yousuf 
Karsh nuotrauką. Ženklas spaus - 
dintas j uodą-rusva spalvomis.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Me
tų sutikimą Šv. Jurgio parapi
jos salėje ruošia L. F, Bičiu
liai.

Generolas Georgės Philias 
Vanier gimė 1888 m. balandžio 
23 d. Montrealyje ir buvo pran
cūzų kilmės. II Pasaulinio ka
ro metu vadovavo Kanados ka
rinėms jėgoms Normandijos 
kampanijoje. Kanados general
gubernatorium (arba vlce-ka- 
ralium) buvo paskirtas 1959 m. 
rugsėjo 15 d. Mirė eidamas pa
reigas 1967 m. kovo 5 d. ištikus 
gaisrui jo rezidencijoj.

Be to, Kanada dar yra išlei
dusi naujos nuolatinės pašto 
ženklų serijos 1, 4 ir 5 centų p. 
ženklus knygutėse (po 5 viene
tus), 4 ir 5 centų ženklus ma
žuose lapiukuose po 25 ir 20 
vienetų celofano vokuose (5 c. 
ir su fosforo juostelėmis), 3, 
4 ir 5 c. Ženklus juostose, nuo 
1 iki 5 centų ženklus (ir 3 c. iš 
juostų), perspausdintus trim po
rom brūkšnių (precancelled), 7 
primokamų pašto ženklų naują 
seriją -- visi to paties piešinio 
nuo 1 iki 10 centų (postage due), 
seriją naujų postai-scriptų, nau
jo piešinio 3 ir 4 centų atvir
laiškius ir 3, 4 ir 5 centų vokus 
dviejų dydžių.

PRANCŪZU A išleido 30 plūs 
10 centimų pašto ženklą žymiam

OL
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KAS NAUJA PAS 
A. NAKĄ?

Antanas Nakas, tas kele
riopas talentas, prieš treje
tą savaičių grįžo į namus 
ir, turėdamas arti pusšim
čio besimokančių jaunuolių, 
pradėjo naujus mokslo me
tus savo fortepijono studi
joje.

Vasara Antanas praleido 
Beverly Shores, Ind. vasar
vietėje. Ten jis, tarytum, 
buvo visai užmiršęs muziką 
ir pianiną, o tebuvo pasinė
ręs vien dailininko tapytojo 
kūrybos baruose. Jojo va
saros piūtis pasigėrėtina. 
Jis grįžo namo, vežinas ke
liolika • naujų paveikslų. 
Naujų stiliumi, naujų te
mos išsakymų.

Antaną jau ne nuo šian
dien vilioja muzikos garsų 
ir tapybos spalvų giminin
gumas. Tą išgyvenimą jis 
puoselėja savo tapybos dar
buose. Be to, pastaruoju 
metu Antanas yra įnykęs į 
mūsų tautosakos lobius. Jis 
beesąs išnagrinėjęs Joninių 
nakties pasakų baisybes, 
Baltaragio malūną, Jūratę 
ir Kastytį, Čičinską ir kt. 
Tose legendose, pasakose, 
baladėse jis randąs daug 
gražių vaizdų, kuriuos žais
mingomis spalvomis ir per
kelius ant drobės.

Klausiamas, kaip jis pats 
vertina praėjusios vasaros 
kūrybą, Antanas, - šypsoda
masis atsako, esą neblogai 
viskas susiklostę, ir pailsė
jęs, ir šį tą sukūręs, ir, pa
galiau, ten pat, Beverly 
Shores, jau kelis paveikslus 
pardavęs! Didžiausias jo 
klijentas buvęs chicagietis 
pramonininkas E. V. Mer- 
kle. Jis nugirdęs apie mu- 
ziko-dailininko tapyba, ap
lankęs Antaną studijoje ir 
įsigijęs 5 paveikslus, jųjų 
tarpe du mūsų tautosakos 
temomis. Norėdamas būti 
geresniu paveikslo aiškin
toju Mr. Merkle esąs pasi
ėmęs su savimi ir balades, 
pagal kurių turinį paveiks
lai sukurti...

Į antrąjį klausimą, ar 
numatoma pastarojo meto 
kūrybos paroda, Antanas 
atsakė, kad tai esąs jo ”die- 
notvarkėje”, bet tuo tarpu 
tiksliau dar nieko neturima.

Beje, Antanas Nakas su 
dideliu dėkingumu pasako
jo, kaip jis esąs patenkin
tas, tiesiog laimingas, savo 
susitikimu ir pažintimi su

(Nukelta į 8 psl.)

prancūzų rašytojui Emile Zolai 
pagerbti.

Emile Zola (1840-1902), italo 
emigranto ir prancūzės motinos 
sūnus, gimė Paryžiuje. Jaunys
tėje dirbo dokuose, vėliauvieno- 
je leidykloje, paskui atsidavė II* 
teratūral ir žurnalistikai. Zola 
laikomas eksperimentinio romą- 
no iniciatorium ir prancūziško
sios natūralizmo mokyklos va
du, nors daugelyje savo veikalų 
buvo palinkęs į romantizmą. Be 
daugelio paskirų straipsnių ir 
mažesnių veikalų, jis rašė dar 
ir eilėraščius bei perdirbinėjo 
savo veikalus J dramas. Be ke
lių ankstesniu romanų, 1871 m. 
Zola ėmė rašyti 20 romanų dy 
džio vienos šeimos epopėją (Les 
Rougen-Macqpart), kurią baigė 
1893 m. Po jos parašė dar du 
mažesnius romanų ciklus. Lie
tuvių kalba pasirodė šie Zolos 
veikalai: Rymas, Darbas, Są
myšis, Kraujo dėmė, Magdale
na Ferat, Žerminalls, Pinigai 
ir keletas mažesnių dalykų.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IŠKILIOS VESTUVĖS CHICAGOJE
Rugsėjo 16 d. Sv. M.

M. parapijos bažnyčio
je kun. J. Kuzinskas pa
laimino moterystę Al
gimanto Varno ir Dan
guolės Teresės Janušai- 
tytės, jaunų veiklių lie
tuvių. Iškilmių metu gie
dojo J. Vaznelis. Jauna
sis yra baigęs par. Brigh- 
ton Parko lietuvių mo
kyklą, vėliau St. Rita HS 
ir 1964 gavęs kūno kul
tūros ir ekonomijos 
mokslų bakalaureatą 
Murray Statė Universi
ty. Dirba, kaip parko vir
šininkas. Algimantas — 
iškilus sportininkas - 
krepšininkas. Dalyvavęs 
eilėje lietuvių rinktinės 
žaidynių su kitų tautų 
rinktinėmis. Taip pat žai 
dęs mūsų rinktinės išvy
kose į Pietų Amerikos 
valstybes ir Kanadą, o 
Australijos viešnagėje 
buvo mūsų rinktinės ka
pitonu ir vienu geriausių 
žaidėjų. Jaunoji — baigu
si Marijos aukšt. mokyk
lą ir tais pat metais Chi
cagos aukšt. lituanistinę 
mokyklą. Šiais metais 
baigianti De Paul uni
versitetą, Chicagoje. Iš 
mažens aktyvi skautė. 
Dviejų abitūrų gavimo 
proga 1964 m. tėveliai 
leido jai nuvykti (Lietu
vą, kur ji akivaizdžiai 
susipažino ne tik su tė
velių giminėmis, bet tu
rėdama didelį įžvalgu
mą susidarė itin realų 
vaizdą apie gyvenimą 
okupuotoje tėvynėje. 
Šiais metais buvo koor
dinuotas į okupuotą Lie
tuvą vykti ir Algimantas, 
bet jis kvietimo nepri
ėmė.

Vestuvių palydą su
darė: J. Jankauskienė - 
V. Bajoras, G. Pagiry- 
tė - Z. Jankauskas, B. 
Putriutė - M. Karsas, 
R. Valaitytė - A. Žvi- 
nakis, J. Varnaitė - J. 
Valaitis, I. Gudaitytė - 
A. Galinaitis. T. Binde- 
rytė - A. Bartkus, K. 
Evans ir T. Alekna.

Vestuvinė puota buvo 
Inn Motion erdvioj salėj.

Danguolė Janušaitytė ir Algimantas Varnas Chicagoje sukūrę 
lietuviška šeimą. A, Plėnio nuotrauka

Tardamas trumpą svei
kinimo žodį svečiams ir 
perduodamas linkėjimus 
tėvų vardu jauniesiems, 
puotą pradėjo jaun. tėve
lis Jurgis Jaunušaitis. 
Programai vesti pakvies
tas visuomenininkas ir 
liet, veiklos rėmėjas dr. 
L. Kriaučeliflnas. Jau
nuosius žodžiu sveiki
no, pindami jiems ge
riausių linkėjimų vaini
ką: Lietuvos Gen. Kon
sulas dr. P. Daužvar- 
dis, JAV Liet, sporto 
sąj. vardu — P. Petru- 
tis, "Neries" sporto klu 
bo vardu — J. Valaitis, 
prof. Ad. Varnas, įteik
damas atminai gražų pa 
veikslą: "Prie Aušros 
vartų", Parkų distr. vir 
šininkas Al. Kumskis. 
Taip pat perskaitytos 
jaunųjų gautosios svei
kinimų telegramos bei 
laiškai iš kitur: (iš ok. 
Lietuvos) Senelių Meš
kėnų, ir dėdžių, tetų: 
Šiaudinių, Janušauskų, 
Adomavičių, Čepaičių, 
Malinauskų, J.M. Meš
kėnų, Švogžlių, Masiliū
nų, Dailydonių, Merfil- 
dų Gudonytės ir jos Ma
mos ir daug daug kitų; 
jaunosios krikštatėviai 
Veronika (ir Bronius) 
Mačiulaičiai ir V. F. Pet 
rauskas prie linkėjimų 
įteikė ir gražias dova
nas; taip pat sveikino: 
GeČiai ir Gečiauskai iš 
Philadelphijos, Gliaudų 
ir Tamošiūnų šeimos iš 
Californijos, Merkeliai, 
Barauskai, Sabaliai, W. 
Yuškos, Kondrotai iš 
New Yorko ir kt.

Svečių buvo tiek, kiek 
galėjo talpinti nemaža 
puotos salė — arti pen
kių šimtų. Daugumoje tai 
chicagiškiai ir apylinkės 
vietovių gyventojai, pa
žymėtinai nemaža dalis 
jaunimo, jaunųjų bendra
moksliai bei tų pačių or
ganizacijų nariai, tačiau 
matėsi ir kitų vietovių 
"atstovai": Siliūnai iš Ko
lumbijos, Bimbai iš Cali
fornijos, Dargiai iš Wis- 
consino, Ulėnai ir Sta-

VIRŠUJE: Dalis JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos at 
stovų suvažiavime New Yorke 
rugsėjo 23-24 d. Statler Hil- 
ton viešbutyje.

T.Tamošaičio nuotrauka

JAV LB Tarybos suvažiavimo prezidiumas. Prie stalo iš kairės: vicepirmininkai T. Blinstrubas ir 
dr. A. Razma, pirmininkas dr. Matulionis ir sekretorė J. Gailiušytė. E. Tamošaičio nuotrauka

dalninkai iš New Yorko, 
Bereišos iš St. Louis ir 
daug kt. Svečių nuotaika 
buvo gražiausia. Skam
bėjo dainos, mezgėsi pa
žintys ir vyko pokalbiai 
iki vėlumos. Šeimininkų 
— abiejų jaunųjų tėvų 
vaišinimas ir globoji
mas buvo malonus ir pa
sigėrėtinas. Dar kartą 
visų dalyvių ir sveikin
tojų vardu Danguolei ir 
Algimantui — laimingų 
ir ilgiausių metų!

(mv)

• Anglijos Lietuvių Klu
bo metinė vakarienė įvyks 
spalio 14 d., 7:30 vai. Pakš
to salėje. Staliukus patarti
na iš anksto užsakyti pas 
Pr. Rumšą, 4359 So. Maple. 
wood Avė. Tel.: VI 7-2149. 
Auka prie įėjimo $4.50 dol. 
Pakvietimai nebus siunti
nėjami. (101-104)

• Vytautas Yasus, Fondo 
teisinis patarėjas, įstojo į 
Lietuvių Fondo narių eiles 
įnešdamas 100 dol. Pažymė
tina, kad V. Yasus yra Ame 
rikoje gimęs ir augęs susi
pratęs lietuvis.

L. F. adresas: 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629. (Sk.)

A. NAKAS...
(Atkelta iš 7 psl.)

Jonu ir Terese Mildažiais. 
Esą jis gerą savaitę visoje 
vasarvietėje ieškojęs išsi
nuomoti tapybos darbui pa
stogę, garažą ar jau patal
pą. Nesėkmingai. Kol vieną 
vėhj birželio vakarą jis 
kreipęsis į Mildažius. Jie 
jam tuojau pat atsakę, kad 
garažo ar ko nors panašaus 
jie neturį, bet galį leisti 
naudotis naujai statomoj 
rezidencijoj galionu!* Ir tą 
patį vakarą jis gavęs rak
tus, bet kuriuo laiku tomis 
patalpomis naudotis. Ten, 
toje studijoje, ir gimė nau. 
jieji paveikslai. Pati naujo
ji Mildažių rezidencija sta
toma pagal ten, Beverly 
Shores, gyvenančio ir itin 
savito architekto E. Masių, 
lio projektą ir neabejotinai 
įsirikiuos j pirmaeiles sta
tybas, savo originalumu bei 
stiliumi puošiančias šią lie
tuvių mėgiama ir gyvena
mą vasarvietę.

M. Valiukėnas

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

ŠOKIAI IR ĮSKYLA
Bostono Lietuvių Bend. 

ruomenės Jaunimo Sekcijos 
Komitetas ruošia "Sekcijos 
šokius" spalio 7 d., 8 v. v. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos trečio aukšto 
salėje. Gros Ken Jordan or
kestras iš Worcesterio ir 
vyks meninė programa.

Spalio 8 d. yra ruošiamą 
išvyka į gamtą. Numatyta 
programa: sportas, vaišės 
ir dainos. Norintieji daly
vauti renkasi 1 v. p. p. prie 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salės.

| šokius ir išvyką kviečia, 
mi ne vien tik Bostono, bet 
ir tolimesnių kolonijų lie-

PADĖKA
Mūsų brangiai mamytei mirus, visiems drau

gams ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautą 

žodžiu ir raštu, reiškiame gilią padėką.

.Jadvyga čapkevičienė, 
Vacys Petkus * Balzeko meno galerijoje Chicagoje iki spalio 7 d. yra išstatyti S, 

Lukošiūtės dailės kūriniai. Nuotraukoje S, Lukošiūtė rodo vieną 
savo paveikslų Bukauskienei ir Musteikiams.

tuviai.

Susikaupimas... ^yt. Maželio nuotrauka

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI
IR KITI IŠDIRBINIAI.

įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.
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