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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DARBINGAS 
PLB VALDYBOS 
POSĖDIS

Š.m. sausio 29d.Cle
velande įvyko eilinis Fa 
šaulio Bendruomenės 
valdybos posėdis. Daly
vavo visi valdybos na
riai: pirm. St. Barzdu
kas (jis posėdžiui pirmi
ninkavo), vykd. vice
pirm. dr. A. Butkus, vi
cepirmininkai — dr. H. 
Brazaitis, M. Lenkaus
kienė, Al. Laikūnas, dr. 
V. Majauskas, sekr. A. 
Gailiušis, Kultūros Ta
rybos pirm. dr. A. Nas* 
vytis ir Švietimo Tary
bos pirm. A. Rinktinas. 
Posėdžiui įpusėjus atvy 
ko ir iki galo jame iš
buvo Vliko ryšininkas J. 
Daugėla. Posėdis prasi
dėjo pusiau penktą vai. 
p.p. ir su trumpute per
trauka užtruko pusdevin 
tos valandos.

Pagrindinis šio posė
džio darbotvarkės punk
tas buvo rengiamo Jauni
mo Kongreso reikalai, 
kuriuos referuoti buvo 
pakviesti ir šiame po
sėdyje dalyvavo JK Ko
miteto pirm. R. Saka
dolskis, JK Programos 
komisijos pirm. dr. A. 
Norvilas ir JK Finansų 
komisijos atstovas dr. 
V. Vygantas. Kiekvie
nas jų padarė kondensuo
tą jo vadovaujamos dar
bų srities apžvalgą ir at
sakinėjo į vėliau iškilu
sių diskusijų metu pa
teiktus klausimus. PLB 
jaunimo reikalams vice
pirm. M. Lenkauskienė 
painformavo apie su
projektuotą jaunimo pe
ticiją, kuri su jaunimo 
surinktais parašais nu
matoma įteikti genera
lini api JT sekretoriui 
New Yorke.

II-jo Pasaulio Jauni
mo Kongreso programa 
prasidės Chicagoje š.
m. birželio 24 d. paro
dų atidarymu. Jos įvai
rios savo paskirtimf: 
grynojo meno jaunesnių
jų ir atskira vyresniųjų 
dailininkų, taikomojo 
meno, architektūros, 
foto, tautodailės, litera
tūros (leidinių) ir filmų 
festivalis. Parodos už
daromos liepos 4 d. Pir
moji kongreso dalis, ati
daryta birželio 30 d. Chi
cagoje tęsis iki liepos 4 
d. Antroji dalis — iki 
30 metų amžiaus jauni
mui, kongreso atsto
vams skirta uždara stu
dijų savaitė Kento 
(Ohio) valstybiniame uni
versitete. Ji užsitęs iki 
liepos 8 d. Tuo pačiu me
tu Chicagoje likusiam 
jaunimui planuojama 
speciali programa, kaip 
sporto varžybos ir kt. 
Nuo liepos 8 iki 14 d. 
Kanados Romuvoje daro
ma visam jaunimui atvi
ra stovykla. Kongresas 
oficialiai uždaromas lie
pos 15 d. Toronte.

Iki II-jo PJK beliko 
penki mėnesiai. Dauge
lis parengiamųjų darbų 
atlikta. Jiems PLB val
dyba pritarė ir ta pačia 
proga patikslino savo, 
kaip iniciatorės - ren-

VIRSmE: Clevelande sausio 
29 d. {vykusio PLB posėdžio da
lyviai. Sėdi iš kairės: n PLJK 
komiteto pirm. R. Sakadolskis, 
švietimo Tarybos pirm. A. Rin
ktinas, PLB vicepirm. dr. H. 
Brazaitis, PLB pirm. St. Barz
dukas, PLB vicepirm. M. Len
kauskienė, PLB sekr. A. Gailiu 
šis. Kultūros Tarybos pirm, d r. 
A. Nasvytis. Stovi iš kairės: 
PLJK Finansų Komisijos atsto
vas dr. V. Vygantas, PLJK Pro
gramos komisijos pirm, d r. A. 
Norvilas, PLB vicepirm. dr.V. 
Majauskas, PLB vicepirm. A. 
Laikūnas, PLB vykd. vicepirm. 
dr. A. Butkus,

J. Garlos nuotrauka

gėjos, atsakomybę bei 
palinkėjo Kongresui 
sėkmės, patikindama sa
vo paramą. Pritarė ir 
jaunimo peticijos organi
zavimui, tačiau dėl jos 
teksto pageidavo susitar
ti su Vliko vadovybe.

Paskutiniu metu jau 
sklandžiai veikia infor
macijos komisija, išlei
dusi penkias žiniaraš
čio laidas. Atstovai, ku
rių pagal paskirus kraš
tus numatyta viso 250, 
tikimasi, bus išrinkti iki 
vasario 16 d. Detali pro
grama projektuojama ir 
komisijos svarstoma, ta
čiau galutinai dar nepri
imta ir todėl nepaskelb
ta. Tuo pačiu visuome
nei nepristatytas ir pre
legentų sąrašas. Tatai 
numatyta atlikti š.m. va
sario mėn.

Pirmojo JK finansa
vimui išleista apie 94, 
000 dol. Antrajam, savo 
apimtimi platesniam ir 
vykdomam įvairiose vie
tovėse, Finansų komisi
ja numato būsiant reika
linga ir tikisi iš pavienių 
aukotojų, organizacijų 
ir rėmėjų bei mecenatų 
surinkti 160,000 dol. Fi
nansų telkimas, kaip iš 
pranešimų aiškėjo, esąs 
kiek pavėluotas, bet ne
sąs beviltiškai uždels
tas. Chicagoje padaryta 
gera pradžia. Tolimes
nis lėšų telkimas paleng- 
vėsiąs, kada jau plačioji 
visuomenė būsianti apie 
Kongreso eigą ir reikš
mę atitinkamai painfor
muota. O tai jau esą, di
džiąja dalimi mūsų pe
riodinei spaudai pade
dant, pasiekta. Peticijai 
parašų rinkimas bū
sianti dar viena paska
ta, kuria lydėsianti pa
ties jaunimo veikli ini- 

(Nukelta į 2 psl.)

VIETNAMO LIKIMAS
GALI BŪTI

Kaip jau minėjome, 
prezidentas Nixonas s a 
vo dramatišku pereitos 
savaitės pranešimu apie 
slaptas derybas su Ha
nojum visų pirma sie
kė nuginkluoti savo po
litikos kritikus. "Žiūrė
kit — davė jis supras
ti — mes padarėme vi
sas galimas nuolaidas, 
tačiau jie dar nori, kad 
mes savo rankomis dar 
padėtumėm jiems įsi
galėti Saigone".

Tas pranešimas, visų 
stebėtojų nuomone, pa
darė stiprų įspūdį. Kiek 
vienu atveju vyraujan
tis demokratų kandida
tas į prezidentus sena
torius Muskie, New 
York Times James Res- 
ton teigimu, atmetė savo 
patarėjo buv. Johnsono 
administracijos paskuti
nio Gynybos Sekreto
riaus Clark Cliffordo pa
tarimą, tuoj pat pradė
ti kritikuoti prezidento 
Vietnamo politiką. Mus
kie politinis instinktas 
diktavo santūrumą. Ta
čiau kaip galima buvo 
laukti, Nixono laimėji
mas buvo trumpalaikis, 
— opozicija vėl pradė
jo kelti galvą.

Muskie konkurentas 
H.H. Humphrey pasisku 
bino pareikšti, kad Pie-

Žmonių nepasitenkinimas Jugoslavijoje visom priemonėm malšinamas.

LABAI GREITAI IŠSPRĘSTAS

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tų Vietnamo prezidentas 
Thie jam joks giminė, 
kurio likimu jis turėtų 
rūpintis. Jei komunistai 
su juo nenori kalbėtis, 
reiktų jį pakeisti kitu! 
Toks samprotavimas 
priminė savo laiku Lie
tuvoje buvusius svaičio
jimus, kad Smetona, ži
noma, bolševikams ne
priimtinas, tačiau su 
Raštikiu jie kalbėsis! Iš 
tikro visas reikalas su
kosi apie visą Lietuvą, 
bet ne atskirus asmenis. 
Lygiai taip pat ir Viet
name. Reikia stebėtis 
Amerikos politikų ir ko
mentatorių naivumu, 
kurie po visosistorinės 
patirties vis dar tiki, 
kad Thieu asmuo turi 
bent kokios reikšmės.

įdomesnis yra to pa
ties Clark Cliffordo pa 
siūlymas, išdėstytas 
sekmadienį New York 
Times skiltyse. Pasak 
jį, negalima tikėtis, kad 
komunistai kada priim
tų Nixono planą. Jie ga
lėtų tačiau būti suinte
resuoti JAV kariuome
nės atitraukimu be toli 
einančių politinių spren 
dimų. Pagal Cliffordą, 
amerikiečiai turėtų tik 
pasiūlyti per 6 mėne

sius atitraukti savo ka
riuomenę iš Pietų Viet 
namo, Laoso bei Cambo 
dijos ir baigti visus sa
vo vedamus karo veiks
mus, jei komunistai per 
tą laiką paleistų belais
vius ir susilaikytų nuo 
JAV dalinių atakavimo. 
Tai būtų JAV pasitrau
kimas paliekant Pietų 
Vietnamą savo likimui. 
Iš esmės Cliffordo pla
nas mažai kuo skiriasi 
nuo prezidento 'vietna- 
mizacijos’ politikos. 
Prezidentas žada ati
traukti savo kariuome
nę, paliekant rinkimų 
metu tik mažą (25 - 30. 
000) įgulą Pietų Vietna 
mo kariuomenės aprū
pinimo reikalams. Vie
nu ir kitu atveju Pietų 
Vietnamo likimas didžia 
dalimi priklausytų nuo 
pačių vietnamiečių. Už 
tat galimas daiktas, kad 
demokratai ilgainiui pa 
sisavins Cliffordo pla
ną kaip alternatyvą, ku
ri galėtų privesti prie 
belaisvių paleidimo.

Bet naujos politikos 
suformavimas pareika
laus gan daug laiko ir 
todėl ją greičiausiai ap. 
lenks kariniai įvykiai pa
čiame Vietname. Komu 
nistai, kaip paskelbė
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Simo Kudirkos 
vardas liks 
ilgam gyvas

Simo Kudirkos trage
dija vis dar dažnai mini
ma JAV dienraščiuose, 
savaitraščiuose, net žur
naluose. Paskelbta ir 
eilė komentarų, būdin
gų samprotavimų.

Vienas jų įdėtas Wa- 
shingtono katalikų sa
vaitraštyje "Triumph" 
(1971 m. nr. 9). Autorius 
Julius Harmon pradžio
je pažymėjo, kad Simui 
Kudirkai nebuvusi su
teikta laisvė dėl pavo
jaus pakenkti žvejybos 
pramonės planams. Šiuo 
atveju buvusi suteikta 
pirmenybė marksisti
nei doktrinai, aiškinan
čiai, jog ūkiniams inte
resams būtina teikti pir
menybę prieš kitus, žmo
nes liečiančius, reika
lus.

Pasak autoriaus, šis 
kraštas tikėjosi, jog Ku
dirka nebūsiąs nubaus
tas mirties bausme. Jis 
taip pat vylėsi, kad Ku
dirka būsiąs nubaustas 
švelnesne bausme, ne
gu kalėjimu iki gyvos 
galvos. Priešingu atve
ju, esą, atsirastų sunku 
mai ūkiniu požiūriu bend
radarbiauti su sovietais 
žvejybos ar kitose sri
tyse. Ne, jis nebuvo nu
teistas mirties bausme.

J. Harmon pabrėžia, 
kad Kudirką pernai Vil
niuje nuteisus, jis JAV 
vyriausybės buvęs iš
duotas antrą kartą. Jei 
pirmuoju atveju galima 
buvo aiškintis biurokra
tinėmis painiavomis, tai 
antruoju (Kudirką nutei
sus) tegalima kalbėti 
apie žmoniškumo bei 
garbės, pas amerikie
čius, stoką.

Autorius čia priminė 
JAV žurnalistų straips
nius Kudirkos bylai pa
sibaigus. Kudirkai teis
me pareikalavus kunigo 
ir pareiškus norą pri
imti Sakramentus mir
ties nubaudimo atveju, 
teisėjui gi tarus, jog jis 
nesupratęs apie ką Ku
dirka kalba, JAV žurna
listai nepasiryžo šio 
krašto skaitytojams pa
aiškinti, jog komunisti
niuose kraštuose kali
niai nemiršta maldos ly 
dimi, nebent jų tarpe bū
tų kunigas ar kuris kitas 
dvasininkas.

Autorius teigia, jog se 
natorius Kennedy nė kar
to nėra buvęs Rusijoje 
ar Kinijoje, nei rašęs 
laiškų, nei prašęs savo 
valstijos piliečių, kad 
jie pasimelstų už ameri
kiečius kalinius, ku
riems gresia mirties 
bausmė Rusijoje, Kini
joje, šiauriniame Viet
name ar šiaurinėje Ko
rėjoje. Tą patį galima 
pasakyti ir apie senato
rius McGovern, Javits 
ar Fulbright.

Tai klausimas, pasak 
autoriaus, kurį buvo iš
kėlęs Simas Kudirka. To
dėl, senatorių Kennedy 
McGoverno darbui Kon 
grėsė pasibaigus, many- 
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■ Europos lietuviai ŽAIDŽIANTIS ŽODŽIAIS BOLŠEVIKINIS MINISTRAS
LIUDAS VISMANTAS

JONO GLEMŽOS 85 METU 
AMŽIAUS SUKAKTIS

Š.m. vasario 1 d. Jonui Glemžai, politiniam ir 
bendruomeniniam veikėjui, sueina 85 m. Šiaproga 
žvilgterėsime į jo gyvenimą ir darbuotę.

Jonas Glemža gimė 1887 m. vasario ld.Auliš- 
kio kaime, Oipėnų vis., Panevėžio apskr., ūkininkų 
šeimoje. Pažangūs tėvai leido sūnų į mokslą: jis 
mokėsi Mintaujos gimnazijoje, kur aktyviai dalyva
vo lietuvių moksleivių veikloje. 1905 m. J. Glemža 
įsikinkė į lietuvių revoliucinį sąjūdį. 1906 m. kar
tu su kitais jis užpuolė Šiaulių kalėjimą, siekda
mas išlaisvinti politinius kalinius. Dėl to buvo ru
sų policijos suimtas ir karo teismo nubaustas 1 
metus ir 3 mėnesius kalėti. 1907 m. jis išvyko į 
Petrapilį, kur mokėsi komercijos institute. Baigęs 
komercijos mokslus, atlikęs karinę prievolę, Pet
rapilyje veikė lietuvių tremtinių šalpos organiza
cijoje. 1917 m. Pskove įsteigė lietuviu liaudies uni-. 
versitetą, kur jis laikė paskaitas. Grįžęs į nepri
klausomą Lietuvą, J. Glemža nuo 1919 iki 1925 m. 
dirbo kariuomenės intendantūroje kaip intendanto 
padėjėjas. Vėliau perėjo dirbti į ūkines ir ekonomi- 
nes organizacijas:'dvejus metus Lietūkio skyriaus 
vedėjas, trylika metų Pienocentro pirmininkas ir vy
riausias direktorius. Aktyviai dalyvavo ir politinė
je veikloje.

Atsidūręs tremtyje, J. Glemža ilgą laiką veikė 
lietuvių bendruomenėje. Nuo pat LB Vokietijoje įsi
kūrimo jis buvo Tarybos narys iki 1956 m., kelis 
kartus Valdybos narys, ūkio ir finansų skyriaus va
dovas, Revizijos Komisijos pirmininkas. Nuo 1957 
iki 1965 m. jis buvo Vliko Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas Vokietijoje. Nežiūrint gražaus am
žiaus, ir dabar J. Glemža yra judrus veikėjas: va
dovauja šalpos organizacijai "Labdarai" Stuttgar- 
te, dalyvauja tarptautiniuose socialdemokratų kon
gresuose, rašo spaudoje. Yra paruošęs spaudai ūki
nės srities knygą.

J. Glemža, kaip visuomenininis ir politinis 
veikėjas, pasižymi tolerancija, sugebėjimu koope
ruoti su kitų politinių pažiūrų žmonėmis, džentel
meniškumu ir geraširdyste. Šia proga palinkėsi
me Sukaktuvininkui ilgų ilgų metų ir sėkmingos 
veiklos Lietuvos išlaisvinimo baruose.

***
• Mainzo apylinkei vadovauja savanoris - kūrė

jas, ats. majoras J. Kriščiūnas. Ši apylinkė veikia 
nuo 1968 m. Joje yra 33 nariai. Apylinkei stinga jau
nimo. Apylinkės nariai prenumeruoja Dirvą ir kit. 
liet, laikraščius.

• Hageno apyl. pirm. L. Vilčinskas painforma
vo, kad ten gyvena apie 100 lietuvių, bet apylinkei 
tepriklauso 39. Veikia vargo mokykla, kuriai vado
vauja mokyt, O. Gudvetis. Mokyklą lanko 11-13 mo
kinių.

• Memmingene gyvena apie 250 liet., bet apylin
kei tepriklauso 64. Veikia vargo mokykla, kuriai 
vadovauja V. Vykintienė-PovilaviČienė. Mokyklą 
lanko 15 mokinių. Taip pat veikia dainininkų ratelis 
ir moterų klubas, kuris, rodos, iširo. Apylinkei 
vadovauja pirm. V. Bernotas.

• Bonn - Koelno apylinkėje yra 60 narių. Vei
kia vargo mokykla, kuriai vadovauja stud. P. Verše
lis.

• Stuttgarto apylinkės pirm. Z. Glemžienė pa
informavo, kad apylinkė turi 52 narius, t.y. viena iš 
didžiųjų apylinkių. Į minėjimus bei pobūvius susi
renka apie 100 žmonių. Surengti du visos Vokietijos 
lietuvių jaunimo seminarai. Stuttgarte veikia ištisa 
eilė lietuviškų organizacijų. (Labdara, L. Raudona
sis Kryžius). Išeina bent du biuleteniai: "Lietuvis" 
ir "Lietuvių Žodis". Veikiančiai vargo mokyklai, 
vadovauja Eug. Lucienė.

• Muencheno apylinkės valdybos sekretorė A. 
Grinienė pranešė, kad Muenchene gyvena apie 200 
lietuvių, bet apylinkei priklauso apie 50. Veikia var
go mokykla, kuriai vadovauja A. Grinienė. Mokyk
lą lanko 7 mokiniai. Taip pat veikia tautinių šokių 
grupė "Ratukas". Yra lituanistinė biblioteka, apie 
300 knygų. Leidžiamas informacinis biuletenis.

• Hamburgo apylinkės valdybos pirmininkas, 
matyt, nedalyvavo, jei už jį pranešinėjo kun. Y. 
Šarka. Hamburge esą apie 500 lietuvių, bet narių 
tėra 60. Abejotina, kad tiek daug lietuvių į narius 
nesirašo iš baimės, jog negalės lankytis Lietuvo
je. Argi 440 lietuvių iš Hamburgo vyksta į Lietu
vą?

Dvi veikusios vargo mokyklos neįstengė išsi
laikyti.

• Schwetzingeno apylinkės pirm. M. Miniaus- 
kas pranešė, kad apylinkei priklauso 45 nariai. 
Apylinkė pasižymi dosnumu: apie 1.000 DM paau
kojo gimnazijos bendrabučio statybai ir apie 900 
DM kitiems liet, reikalams.

• Miesau apylinkės valdybos sekretorius J. 
Venys painformavo, kad apylinkė yra jauna, bet 
jau tūri 23 narius. Ruošiamasi įsteigti vargo mo
kyklą.

• Rastatto apylinkės narys F. Andrejauskas 
pranešė, kad apylinkė turi 18 narių.

• Bad Zwischenahn apylinkės narys V. Fede- 
ravičius painformavo, kad apylinkėje yra 19 narių.

— Kodėl šiandien pa
sigendame mažosios 
pramonės dirbinių? Ar 
bus pakankamai emaliuo
tų virdulių, lėkščių sriu
bai? Kodėl trūksta stik
linių indų, molinių puo
dų, namų apyvokos reik
menų?

Šitokių klausimų pil
nas smalsumo "Švytu
rio" korespondentas Ta 
das Vytaras pravėrė du
ris į Vietinės pramonės 
ministro Eduardo Ozars- 
kio kabinetą.

Ministro ir korespon
dento pasikalbėjimas til
po "Švyturio" 18 nr., 1971 
metais. Pažodžiui atpa- 
sakojame jį, aptrumpin- 
tą nuo plačių "įvadų".

— Praėjusį penkmetį 
padirbėjome neblogai, 
— dėstė, paklaustas, mi
nistras. — Viršijome vi 
sas užduotis. Gamybos 
apimtis išaugo 1.8karto,

(Atkelta iš 1 psl.) 
tina, jų vardai bei pavar
dės nebus prisimenami 
ilgesnį laiką. Tuo tarpu 
Simo Kudirkos dešim
ties metų bausmei pasi
baigus, jo vardas bei pa
vardė išliks gyva dar il
gą laiką. Tikėtina, kad ir 
kiti šią pavardę naudos 
garbingai, nes "šio gy
venimo tamsoje Kudir
kos garbingo elgesio 
spindulys mus ramina ir 
stiprina" — baigė Julius 
Harmon "Triumph" laik
raštyje. (Elta)

PRIMINĖ IR BALTIJOS 
VALSTYBES

”New York Times” dien
raštis, š. m. sausio 27 d. 
vedamajame apie sovietų 
užsienio reikalų ministerio 
A. Gromyko lankymąsi Ja
ponijoje, priminė ir Balti
jos valstybes. Laikraštis 
rašė apie ateity galimą so
vietų-japonų taikos sutartį 
ir, nurodęs į japonų norą iš 
sovietų atgauti 1945 m. už
imtas Kurilų salas, pridūrė, 
kad tokiam klausimui iški
lus galėtų būti iškeltas ir 
klausimas kitų, sovietų 
okupuotų, pastarojo karo 
metu, sričių, kaip Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, šiau
rinės Besarabijos, Bukovi
nos ir kitų. (E)

• Aktoriui Antanui Mac
kevičiui, gyvenančiam oku
puotoje Lietuvoje, neseniai 
sukako 70 m. amžiaus. Jis 
jau 50 metų dirba Kauno 
dramos teatre. Mackevičius 
yra dirbęs ir režisūroje bei 
vaidinęs keliuose filmuose.

• Rašytojo Albino Žu
kausko 60 metų sukaktis 
plačiai paminėta Vilniaus 
spaudoje. Poetas yra gimęs 
Vilniaus krašte, 1912 m. 
sausio 25 d.

• Lietuvoje minėta Sta
sio Sodeikos 75 m. amžiaus 
sukaktis. St. Sodeika, vie
nas iš kelių brolių Sodeikų, 
teatre yra dirbęs S4 metus, 
iš jo pasitraukė 1957 m.

• Vilniuje atidaryta pir
moji kauniečio Romualdo 
Rakausko 52 fotografijų 
paroda.

(Elta) 

Apylinkė gauna nemaža paramos iš vokiečių net 
laikraščiams prenumeruotis ir knygoms pirktis. 
Ilgametis apylinkės pirmininkas P. Kazirskis iš
vyksta į JAV.

* Osnabruecko apylinkės pirmininkas V. Ža
liukas serga ir į bendruomenininkų suvažiavimą 
neatvyko.

* Nežinia dėl kurių priežasčių nedalyvavo su
važiavime Bremeno, Bielefeldo, Luebecko, Darms 
tadto ir kitų apylinkių pirmininkai.

o kultūrinių bei butinių 
prekių — 2,1 karto. Me
no dirbinių bei suvenyrų 
gamyba padidėjo net še- 
šeriopai - septynerio
pai...

— Kuo paaiškinti tokį 
niekingą faktą: parduotu
vėje sunkiai rasime pa
prasčiausią ūkinį molio 
puodą? — pasiteiravo 
korespondentas.

— Ką padarysi — at
siduso ministras. — Ko
lei kas tegalime paten
kinti trečdalį poreikių 
keramikai.

— Molio Lietuvoje ga 
na. Puodžių turime pui
kių.

— Keramikos gamyk
lai suprojektavome nau 
ją korpusą. Ateinančiais 
metais galėtume pradė
ti statyti, jeigu šis ob
jektas būtų įtrauktas į 
respublikos statybų są
rašą.

— Indų mums labai 
trūksta, — pasakė ko
respondentas , — ties
Anykščiais puikiausio 
smėlio klodai. Galėtume 
pasigaminti gerų indų 
ir kitokių gaminių iš stik
lo.

— Stiklas mums labai 
reikalingas, —* sutiko 
ministras, — tiek in
dams, tiek papuoša
lams, bižuterijai bei ki
tiems dalykams.

— Kauno "Pirmūnas" 
gamina neblogus aliu
minius ir emaliuotus in 
dus, —kalė atkaklus ko
respondentas, — ar ne
numatoma plėsti šių de
ficitinių prekių gamy
bos?

Ministras, po plataus 
pramonės "daugiašaku- 
mo" aiškinimo, atsakė 
būsimosios nuosakos sti 
liuje:

— Toliau didinsime 
labai reikalingų prekių 
gamybą. Šiemet stos ri- 
kiuotėn nauja ketaus lie
jimo įmonė. Baigsime 
statyti naują "Aido" fab 
riko korpusą. Naujoje 
įmonėje siūsime specia
lios paskirties drabu
žius. Keturgubai didin
sime vaikiškų vežimė
lių gamybą. Išplėšime 
apšvietimo aparatūros, 
metalinių namų apyvo
kos reikmenų, žaislų, so
dininkystės , daržinin
kystės, bitininkystės in
ventoriaus gamybą.

Nesulaukęs konkre
taus atsakymo dėl puo
dų, indų ir stiklinių ga
mybos, Tadas Vytaras 
paklausė:

— Ar išnaudojame vi
sas galimybes? Yra la
bai daug reikalingų daik 
tų, kuriuos galėtų ga
minti vietinė pramonė.

r- Mes jau apie tai 
pagalvojome. Bandysi
me. (...) visur prašėme: 
duokite bent šimtą kvad
ratinių metrų patalpų.

— Buvusiuose valsčių 
centruose, mažuose 
miesteliuose tokių patal
pų esama. Tik jas rei
kia sutvarkyti.

— Rajonuose mums 
dar nepavyko sukurti sa
vo pramonės. Gaila. Jei
gu ką nors imtumėm ga

minti rajonuose, žmo
nės galėtų dirbti vieto
je, prie namų, nereikė
tų jiems veržtis į Vil
nių. Girdžiu visokiausių 
pasiaiškinimų: tai nesa
ma patalpų, tai nebus 
kam dirbti.

— Žiemą kolūkiuose 
esama daug laisvų dar
bo rankų.

— Mūsų ministerijos 
sistemoje dirba apie 5 
tūkstančiai vadinamųjų 
namudininkų, — patiki
no ministras.

— Bet tai tik pulkelis 
šioje armijoje. Žiemą 
neturi darbo apie 2,5 
tūkstančio meliorato
rių, sveikų, gerų darbi
ninkų.

Korespondentas pri
minė, kad tarpsezoniniu 
metu be darbo sėdi ge
ros verpėjos, krepšių py
nėjai, kiti nesudėtingos 
produkcijos žinovai. 
Vien tiktai Palangoje 
yra žiemos metu tūkstan
tis žmonių be darbo, jie 
dirba Palangoje tik ku
rorto veikimo mėne
siais. Visus juos, korės-

PLB...
(Atkelta iš 1 psl.)

ciatyva įvairiuose kraš
tuose ir įvairiose jų vie
tovėse. Tos iniciatyvos 
viršūnė būsianti pasiek
ta II-me Jaunimo Kon
grese.

Diskusijas baigiant bu
vo sutarta ir pareikšta, 
jog PLB siekia, kad mū
sų jaunimo aktyvumasne- 
sibaigtų kongreso užda
rymu, kad pakili jauni
mo dvasia gaivinančiai 
paliestų visą jaunimą ir 
kad jis išsilaikytų Lie
tuvių Bendruomenės rė
muose.

Tolimesnėje posėdžio 
eigoje svarstyta eilė ki
tų bėgančiųjų organiza
cinių reikalų. Prisimi
nus praėjusią spaudos 
ir radijo dieną, įvykusią 
Tabor Farmoje, balsų 
dauguma sutarta pana
šios dienos rengimą 
šiais metais, jeigu jos 
mecenatai p.p. Adamkai 
sutiks, perleisti Lietu
vių Žurnalistų Sąjungai, 
kuri jau anksčiau yra tuo 
reikalu laiškais kreipu
sis į PLB valdybą.

Artimoje ateityje ne
numatyta šaukti bendro 
PLB, JAV LB ir Kana
dos LB valdybų pasita
rimo, kaip tai. buvo ke
letą kartų daryta praei
tyje.

Pirm. S. Barzdukui 
painformavus apie po
sėdžių tarpe vestą su
sirašinėjimą, kuris iš 
dalies paryškino bend
ruomeninę veiklą įvai
riuose kraštuose, patvir
tinta praėjusių metų pi
niginė apyskaita, kurią 
parengė sekretorius 
Ant. Gailiušis. Pajamų 
ir išlaidų pusėse stam
biausią poziciją sudarė 
Pasaulio Lietuvis. Kons
tituciniai įnašai būtų bu
vę didesni, jeigu savo 
įnašą būtų įmokėjusi 
JAV LB. Iš visų kitų 
kraštų jų gauta 337.62 
dol. JAV LB apylinkės 
10% solidarumo mokės 
čio įmokėjo 369.04 dol. 
Pageidauta, kad apylin
kės stropiau atsiskaity
tų.

Kitas posėdis numa
tytas pagal reikalą kvies - 
ti š.m. balandžio mėn.

(ai) 

pondento išmone, reikia 
ir žiemą įtraukti į dar
bą.

— Idėja verta dėme
sio, — nudžiugo minist
ras. — Mes turime dar 
ir kitą sumanymą. Mū
sų miestuose yra ne
maža pensininkų, pagy
venusių moterų, atvyku
sių iš kaimų, kurios da
bar augina anūkus. Dau
guma jų geros audėjos, 
mezgėjos. Valandą, ki
tą jos būna laisvos. Duok 
medžiagos, siūlų ir pa
darys gražų dalyką. Tos 
moterys negali atsi
traukti toli nuo namų. 
Jiegu kiekviename di
desnio miesto rajone tu 
rėtumėm produkcijos 
priėmimo ir žaliavų iš
davimo punktus, manau, 
jos mielai sutiks padir
bėti už atlyginimą. Tu
rėtumėm daugiau pla
taus vartojimo prekių...

— Tikėkimės, kad šie 
sumanymai neliks vien 
popieriuje, — atsisvei
kino smalsus "Švyturio" 
korespondentas, ir it mu
sę kandęs, nukiūtino re- 
dakcijon. Juk iš pasikal
bėjimo su suktu mi
nistru jis nieko nesuži
nojo: ar bus parduotu
vėse puodai, indai ir stik - 
linės. Ministras tik už
tikrino, kad ant moterė
lių pensininkių, veltė- 
džiaujančių prie anūkų, 
valdžia jau užmetė "ko
munizmo statybos" pro
jektus.

IŠNIEKINTA BAŽNYČIA
Pastoriaus Richard Nurm- 

brand’o, buvusio komunistų 
kalinio, leidžiamas mėnesi
nis biuletenis ”Jesus to the 
communist world inc.” (The 
Voice of the Martyrs) 1971 
m. 11 laidoje buvo paskel
bęs išniekintos Vilniaus šv. 
Mykolo bažnyčios nuotrau
ką. Joje matyti bažnyčioje 
eksponuoti sanitariniai įren 
girnai, matyt, rodomi, žiū
rovams. Biuletenis — aiš
kiai antikomunistinis ir 
skelbia daug žinių apie ka
talikų bei krikščionių per
sekiojimą k o m u n i stinės 
santvarkos kraštuose. Jo 
adresas: P. O. Box 11, Glen- 
dale, Calif. 91209, USA.

(E)

Vietnamo...
(Atkelta iš 1 psl.) 

JAV vyr. štabo virši
ninkas gen. Westmore- 
land, pereitą savaitę ins
pektavęs Vietnamą, ruo
šiasi karinei ofenzyvai, 
kurios kulminacinis 
punktas greičiausiai su
taps su prezidento Nixo- 
no viešnage Pekine. Di
džiausių puolimų laukia 
ma siauriausioje Pietų 
Vietnamo vietoje -- II 
karo apygardoje ir šiau
rėje.

Jei Pietų Vietnamo ar
mija su amerikiečių 
aviacijos talka tuos puo
limus atmuš, komu
nistai greičiausiai su
tiks su Nixono planu. 
Nes, jei jie dabar nepa 
sieks didesnių laimėji
mų, jie nieko negalės 
padaryti iki rinkimų. O 
jei rinkimus laimės 
Nixonas, aiškina kolum- 
nistas Joseph Alsop, Ha 
nojus negali tikėtis ge
resnių taikos sąlygų 
kaip dabar Nixono pa
siūlytų. O tai reiškia, 
kad Vietnamo likimas 
bus išspręstas artimiau 
šiomis savaitėmis pa
čio Vietnamo mūšių lau 
kuose.
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PO KULTŪROS SKRAISTE 
SLYPI BOLŠEVIZMAS
Kada komunistinis 

agitatorius ištaria žo
dį "kultūra", klausyto
jai gerai žino, kad tai 
reiškia žodį "komuniz
mas". Taip, rašytojas
F. Bieliauskas pareiš
kęs "kultūros skiepiji
mas — didžiausias mū
sų uždavinys", pasakė, 
tikra jo galvojimo pras
me "komunizmo skiepi
jimas — didžiausias 
mūsų uždavinys".

Žmonės į tai įpratę 
ir gerai supranta. Jie 
vengia skubėti ten, kur 
patetiškai kalba apie 
"kultūrą", nes tai yra 
prakalbos apie komuniz 
mą, kad ir kaip suktai 
paslėptos po patrauk
liais titulais.

Štai Komjaunimo Tie
sa (Nr. 6) deda žinutę:

Šilutės rajoninė bib
lioteka minėjo A. Fade- 
jevo jubiliejų. Buvo su
ruoštas vakaras, kuria
me dalyvavo liaudies te
atro aktoriai, veikė kny
gų paroda, specialiai 
šiam vakarui buvo su
rinkti literatūriniai įra
šai. Bibliotekos darbuo
tojai išnešiojo pakvieti
mus į namus. į vakarą 
susirinko 14 (keturioli
ka) žmonių.

Žmonės žinojo, kad 
sovietinių rašytojų va
rovui A. Fadejevui skir
tas vakaras, skirtas bol
ševizmo propagandai. 
Kada į taip reklamuotą 
renginį atsilanko ... 14 
asmenų, ar tai nėra tik
ras ir slaptas balsavi
mas, rodąs visišką oku
pacinio režimo bankro
tą?

Tačiau bolšvikiniai 
rašeivos stengiasi pa
slėpti tą esminį faktą ir 
skundžiasi kitos link
mės aplinkybėmis. Tos 
aplinkybės irgi būdin
gos. Per dvi okupacinės 
valdžios viešpatavimo 
dekadas nesudarytos mi- 
nimalinės sąlygos kul
tūriniam darbui. Ir šia 
proga tenka prisiminti 
Nepriklausomos Lietu
vos gausiai statytus Šau
lių namus, tikrus tauti
nės kultūros židinius ir 
mažiausiuose mieste
liuose, Kaip dabar su 
taip vadinamais "kultū
ros namais" bolševiki
nio gyvenimo sąlygose.

Rašo Komjaunimo Tie
sa:

Atėjo komjaunuolis į 
kultūros namus ir mato, 
kad jie apmirę, aplinka 
apleista, visi kampai ap
versti...

Laikraštis nori įvary 
ti į tokius "kultūros na
mus" komjanuolius, 
priversti juos dirbti 
"kultūros darbą", nes, 
taip tvirtina laikraštis 
"kaimuose dar nemaža 
tamsumo, menka kultū
ra". Laikraščio kores

pondentė Aid. Žemaity
tė karštai stveriasi už 
pavyzdžių, kad kai kur 
"kultūros namuose" ge
resnė tvarka, patrauk
lesnė išvaizda. Bet laik
raščio daviniai byloja:

Jau eilė metų klubinis 
darbas nedirbamas Vie- 
laičių, Natkiškių, Gudų 
kultūros namuose. Daug 
netvarkos poilsio vaka
ruose...

Ar neužžėlė Šilutės 
rajono komjaunuolių ta
kai į kultūros namus? 
patetiškai klausia laik
raštis...

Pro tas patetiškas 
frazes, pro demonstruo
jamą rflpestįkultūros kė - 
limu "tamsiame kai
me", kur "menka kultū
ra", matome liūdną vaiz
dą. Juk "kultūros namų" 
prievaizdavimas paves
tas išimtinai komjaunuo 
Iiams. Tiktai jiems pa
vedama trypti neužžėlu- 
sius takus. Niekas ne
klausia jų kvalifikacijų 
pristatyti kultūros prob
lemas, plačiai ir rea
liai apžvelgti pasaulio 
kultūrinio alkio ar lai
mėjimų klausimus. In- 
doktrinuotas komjaunuo
lis besupranta "kultū
ros" sąvoką tiktai kaipo 
tam tikrą išdavą iš mark 
sizmo religijos. Ir kada, 
vargais negalais,užžėlu 
siais takais įvaro akty
vesnį komjaunuolį į "kul
tūros namus", šis prade 
da skardentis bolševiki
niais motyvais. Kokia iš 
to išdava?

Į rūpestingai pareng
tą minėjimą iš visos Ši
lutės atėjo tik ... 14 as
menų. Gal ir šie buvo or
ganizatorių artimiau
sieji giminės?

Tai buvo tikras ir slap
tas užguitų žmonių bal
savimas. Tai buvo žmo
nių pareiškimas kad jie 
nori kultūros, ne kultū
rinio surogato po bolše
vikiniu padažu. (ar)

faffo
BOLŠEVIKAI APIE 
TEATRO FESTIVALį

Propagandiniame bol- 
ševiklapyje, kuris ski
riamas išeivijai propa
guoti bolševikinės sant
varkos "pažangumą", ra
šoma ir išeivijos gyve
nimo temomis. Užtikau 
tad, "Gimtajame kraš
te" Nr. 2 (258), skyre
lyje "Mūsų komenta
rai" pastabas dėl Chi
cagoje vykusio teatro 
festivalio. Pastabos pa
sirašytos Vlado Viešin
to.

Viešintas, net susi
lenkęs, stengiasi su
dergti ir sumenkinti mil
žiniškas "nepažangios" 
išeivijos pastangas iš-

Apie derinimą ir plėtimą
Dr. Jonas Puzinaspa

darė platų pranešimą 
Vliko seime Detroite, 
kuris įvyko 1971.XII.4- 
5 d. Tą jo pranešimą 
pavadintą "Lietuvos va
davimo pastangų derini
mas ir plėtimas", at
spausdino Naujienos, 
1971 m. gruodžio 14-22 
d. numeriuose. Istorinė 
to pranešimo dalis daug 
kam bus įdomi paskaity
ti, ji turi daug faktų ir 
datų. Visai teisinga yra 
tokia baigiamoji pasta
ba: "Kad Lietuvos va
davimo pastangos būtų 
sėkmingos, būtina vie
ninga politinė vadovybė, 
kuri planuotų ir derintų 
darbą ne tik šiai dienai, 
bet ir tolimesnei atei
čiai". Visiems turėtų bū
ti aišku, kad patys lietu
viai "okupuotame kraš
te neturi sąlygų sudary
ti centrinįorganą Lietu- 

laikyti savo tautinę gy
vybę ir kūrybingumą už 
tėvynės sienų, sveti
mi joje. Patriotinę mintį 
ant kurios bazuojamas 
išeivijos išlikimas, Vie
šintas vadina "lėkštu
mu". K. Ostrausko pje
ses jis vadina "kraštu
tinis, nykus beviltišku
mas". Negalima supras
ti, ko gi nori Viešintas? 
Jam nepatinka toki skir
tingi festivalio sparnai, 
kurie įmanomi tiktai 
laisvoje visuomenėje. 
Tai diapazonas tarp Os
trausko ir Jankaus. Pa
galiau, kur jis atrado 
"lėkštą patriotizmą"? 
Patriotinių, populiaria 
prasme, veikalų nebuvo. 
Bet veikalai buvo lietu
viški, be skolinių iš ki
tataučių kūrybos. Veika
lai buvo nauji, pirmą 
kart statomi, tikrai 
premjeriniai.

Viešintas šaiposi, kad 
vaidybiniai sugebėjimai 
neprašoko "saviveikli
ninkų lygio". Ir iš fakto 
kad festivalyje dalyvavo 
tiktai trys teatriniai vie
netai, Viešintas prana
šauja išsekimą ir mir
tį išeiviškai scenai.

Su pranašystėmis ne
reikia skubėti. Išeivijos 
gyvenimo sąlygos yra 
sunkios, nedėkingos kul
tūriniam darbui. "Nepa
žangios" išeivijos kul
tūrinis gyvenimas dar 
neišblėsta ir trečioje de
kadoje. Todėl su bolše
vikinėmis prognozėmis 
nereikia skubėti.

Ar neturėtų Viešin
tas atsigręžti į savo pro
teguojamą "pažangią" iš
eiviją? Ar ten jis atran
da tokį, iki šiol vis gy
vą, kultūrinį veikimą, ku
riuo ryški "nepažangi" 
išeivija? Dar neužten
ka pasigardžiuojant pa
sikrikštyti "pažangu
mu" ir nesugebėti susi
kurti minimalių kultūri
nio veikimo renginių. Ar 
gali Viešintas priešpa
statyti Chicagos lietu
vių teatro festivaliui "pa
žangios" išeivi jos teatri
nę veikla? Ne, jis to nė 
nedrįsta paminėti! Vie
šintas priešpastato fes
tivaliui gausiai rubliais 
penimus profesinius ok. 
Lietuvos teatrus!

Bolševiklapio tenden
cijos yra aiškios: derg
ti ir niekinti "nepažan
gios" išeivijos kultūri
nius darbus. Taimaskvi- 
nių duondavių uždėta pa
reiga.

K. Grinkus 

vos laisvės kovai vesti". 
Tatai galime atlikti tik 
mes, išeiviai laisvuose 
kraštuose. Labai daug ir 
mes negalime padaryti, 
tatai pareis nuo didžiųjų 
jėgų santykių ir jų in
teresų susiklostymo. Da
bartiniu metu visų bolše
vikinės Rusijos paverg
tųjų tautų padėtis ne ge
rėja, bet sunkėja. Rusi
ja stengiasi-įteisinti sa
vo užgrobimus II-jo ka
ro metu ir tada eis prie 
tolimesnių užkariavimų 
Artimuosiuose Rytuose 
ir Pietinėje Azijoje. Su
tartis su Vakarų Vokieti
ja ir sovietų spaudimas 
sušaukti Saugumo kon
ferenciją, kuri įteisintų 
jų užgrobimus, yra 
mums labai pavojingi da
lykai. "Veikimo sąly
goms sunkėjant, — rašo 
J. Puzinas, — reikalin
ga ne tik sutelktinė, bet 
ir suderinta veikla. Rei
kia tartis ir susitarti 
dėl veiksnių reprezenta
cijos, darbo sričių pa
sidalinimo... Neturime 
darbo jėgų pertekliaus, 
kad kas sau veikdami 
be prasmės, eikvotume 
jas. Darbų turime tiek 
daug, kad jų visiems už
teks”. Visa tai labai tei
singa.

Dėl kai kieno labai 
mėgstamų kelti refor
mų, ten rašoma: "Jau 
per daug kalbėta ir vis 
dar tebekalbama apie 
Vliko reformas. Refor
mos reikalingos kiekvie
nai gyvai organizacijai, 
bet dažnai pertvarkymai 
pakerta žmonių pasiti
kėjimą jai. Galima neblo
gai patobulinti darbą ir 
be didelių persitvarky
mų, svarbu, kad organi 
zacijon būtų įtraukta 
naujų jėgų (mūsų 
pabraukta, bj), bet ne
pabijokime padaryti, 
prireikus, ir esminių 
Vliko sandaros pakeiti
mų".

Visos šios citatos pa 
imtos iš paskutinio sky
relio: "Baigiamosios
pastabos" (gruodžio 22 
d.) Vis dar daug kieno 
mėgstama kalbėti apie 
"naujas jėgas". Net tam 
tikra paties Vliko komi
sija priėjusi nuomonės, 
kad "yra nepaneigiamas 
laisvųjų lietuvių gyveni
mo reiškinys, kad ne
priklausomos Lietuvos 
politinės grupės ir net
gi okupacijos metais Lie 
tuvoje gimę rezistenci
niai sąjūdžiai emigraci
joje brendusiai kartai 
nėra savi, organiški, t. 
y. nėra natūrali šiai kar
tai reikštis plotmė".

Su šita teze mes ne
sutinkame. Žinome, kad 
daugeliui emigracijoje 
brendusių ar gimusių lie
tuvių daug kas nerūpės, 
ne tik jos partijos, bet 
nei pati Lietuva, jos liki
mas ir nepriklausomy
bė. Taip atsitinka su 
visomis emigracijomis. 
Idealistiniai nusiteiku
sių ir veiklių savo tau
tos labui asmenų emi
gracijoje visados ne
daug teatsiranda. Dau
gelis jų moka išrasti 
įvairias priežastis, kad 
tik nereikėtų dirbti ir 
nors šiek tiek aukotis 
savo tėvų žemei, tai tau
tai, iš kurios jie yra ki 
lę. Lietuvoje buvusių 
partijų (tikriau ideologi 
jų, nes išeivijoje tik jos 
beliko, partinės galios 
nebėra) svetimumas ar 
neįdomumas jiems yra 

tik vienas iš pasitei
sinimo būdų, kodėl 
jie nenori dirbti ir sten
giasi išsisukti nuo tos 
moralinės pareigos. Ne
bus ideologinių grupių, 
tai savo neveikiai patei 
sinti suras kitas prie
žastis, sakysim, nere
alumas siekti lietuvių 
tautai valstybinės nepri
klausomybės , arba dar 
aiškesnė komunistų 
įpiršta tezė: Lietuvoje 
viskas gerėja, lietuvių 
tautai negresia joks pa
vojus, mūsų pagalba ne
reikalinga, mes gali
me tik pasimokyti ir pa 
sisemti iš ten tautinės 
stiprybės prieš nutautė
jimą...

Tikrų veikėjų, dargi 
mažos ir pavergtos tau
tos labui, visados esti 
nedaug. Bet jų atsiran
da. Maži vaikai atvykę į 
šį kraštą ar net čia gi
mę, pasidaro dideli vei
kėjai ir kovotojai, kaip 
J. Bačiūnas ir A. Olis. 
Ir nereikia jų daug. Už
tenka, jei didžiuma emi
grantų, kad ir nėra dide - 
Ii veikėjai, tačiau nepra
randa ištikimybės savo 
etninei grupei ir atsira
dus reikalui ją paremia 
savo balsu, parašu ar pi

■ (e< tto
Australijos LB Canberros apylinkė gražiai pasireiškė, išleis

dama Putino laiškus seseriai. Tai sektinas pavyzdys kitoms LB 
apylinkėms — greta {prastų darbelių bent retkarčiais švystelti 
ypatingesniu kultūriniu žygiu! Juk, tur būt, kiekvienoj vietovėj yra 
žymesnių politikos, mokslo ar meno asmenų, kurie laukia saviš
kių paramos. O ypač dabar darosi nelengva išleisdinti knygą. Tik 
sutelktinėm jėgom visi darbai lengviau įvykdomi. Tad LB teištie- 
sia globojančią ranką kiekvienam savo nariui, kad tuo būdu suriš
tų visus motinišku ryšiu { bendrą šeimą.

• Poeto Putino laiškai iš okupuotos Lietuvos siųsti Australijon 
— jau vien ta aplinkybė mus domina ir patraukia perskaityti šią 
nedidelę knygelę. Čia mes išgirstame apie {vairius asmeninius po
eto rūpesčius, apie kūrybinius darbus bei planus, apie jautrią 
meilę saviškiams, apie sveikatos menkėjimą... Žinoma, apie oku
pacinę priespaudą čia nedaug ką galime net ir tarp eilučių išskai
tyti (pvz. kad iš šiapus uždangos siunčiamos knygos jis negalėjo 
gauti). Kaip žymiam literatūros talentui, aukštai iškilusiam po
etui ir pirmaeilių! literatūros mokslininkui profesoriui, okupantai 
lenkėsi ir bent vėliau sudarė pakenčiamas sąlygas gyventi ir gydy
tis. Jis galėjo ir savo šeimos artimiesiems bent kiek pagelbėti. 
Tiktai kūrybos srityje — partijos varžtai buvo kieti ir dažnai žlug
dė Putino nuotaikas bei užmojus, stabdė jo darbus. Be to. Putinas 
buvo labai tylaus, santūraus būdo, tad ir laiškuose vengia detales
nių ar spalvingesnių išsisakymų. Bet vis tiektai yra nemenka doku
mentinė medžiaga. Labai ačiū Canberros lietuviams.

• J. Kralikausko trečia mindauginė knyga VAIŠVILKAS vertin
ga istoriniu turiniu, čia kruopščiai surinkti to laikotarpio politiniai 
{vykiai, žmonės, vietovės. O vaizdinga beletristinė forma padeda 
skaitytojui viską giliau Jsigyventi. Dabar mums visiems reikia sa
vos praeities žinias dėmėtis ir jų neužmiršti, jų reikšmę suprasti 
nes mūsų laisvės kova iš dalies remiasi kaip tik ilgamete Lietuvos 
istorija. Tačiau š{ neblogą romaną vargu ar drjstume visuotinai 
siūlyti savo jauniesiems skaitytojams, kad iš viso neatgrasintume 
nuo lietuviškos knygos. Čia turinys gerokai ištęstas, o intriga la
bai lėta — vis kartojasi svarstymai apie religijas, apie vienuolio 
pašaukimą, apie valdovo pareigas. Vos viena kita scena sužiba la
kesnės fantazijos kūryba, o šiaip susidaro {spūdis, kad autoriaus 
perdaug varžytasi istorinių kronikų rėmais. Tačiau apie Vaišvilką 
istorinių žinių taip maža, kad galima buvo kaip tik spalvingiau vaiz
duote naudotis. Tačiau ši trečioji knyga išėjo blankesnė už anąsias 
kur nekliuvo jokios filosofijos apie religijas ir buvo ryškesnių dra
matiškų {vykių, stipresnio paveikslo veikėjų. ,

• Antra, ypač jaunam skaitytojui čia bus sunkiai {kandama ir 
kalba. Titnago Ugny neperdaugiausia būta dialogų, o senovę pri
minti itin siekė sintaksė. Gi šioje knygoje — nepaprastai daug sa
votiškų žodžių: archaizmai, tarmybės, naujadarai. Net ir slavybių 
gausu, nors reiktų abejoti, ar 13 a. mūsų kalba jomis buvo jau tiek 
užteršta: biedniokai, gadynė, šlovė, nabašninkas, terba, sėbrai,ku- 
syti, atboti, durnas, dyvytis, žiemavoti, tėtušis, krėslas ir kt. Taip 
tad jei dėl lėtos slinkties, blankokos intrigos, niūroko turinio ir 
sunkaus žodyno ne kiekvieną skaitytoją sužavės, tačiau sąžininga i ir 
kruopščiai parašytas veikalas apie mūsų praeities dalykus -- {do
mus ir vertingas savos knygos mylėtojui.

• Angliškoj spaudoj aprašytas Herman Shaw, kuris 1910 m, at
vyko iš Lietuvos beturčiu našlaičiu (tėvas žuvo 1905 m. rusų japonų 
kare, motina su 4 vaikais atplaukė Amerikon), Dabar jis — multi
milijonierius Floridoje. Įdomu, kad jis pasiryžęs bent pusę turtų 
išdalyti gerais tikslais, nors turi du sūnus ir anūkų. Ne tik perka 
{vairius bonus, bet didelėm sumom remia mokyklas, ligonines 
(ypač žydų). Dėl savo milijonų išdalinimo jis protingai sprendžia: 
jei vaikams ar anūkams viską paliksiu, tai didelę palikimo dal{ pa
siims valdžia, o nei ji nei vaikai nejaus jokio dėkingumo, nes ma
nys, kad jiems savaime tai priklauso. Taip pat mus stebina jo kuk
lumas, gal būt, dar iš Lietuvos žemės atsineštas. Suteikdamas ket
virti milijono {kurti naujam chirurgijos skyriui vietinėje Sinajaus 
ligoninėje, jis atsisakė, kad tas skyrius būtų pavadinus jo vardu: 
"Who the heli will remember me, after I‘m gone, anyvay?" (In- 
quirer, nr. 20).

nigu. Daug kartų gausin- 
gesni JAV-se lenkai ir 
ukrainiečiai irgi neturi 
veikėjų pertekliaus. Ta
čiau kai ukrainiečiai bu
vo pašaukti aukoti, kad 
galėtų Washingtone pa
statyti paminklą savo 
tautos herojui Sevčen- 
ko, tai bematant sudėjo 
pusę milijono, o į pa
minklo atidėngimo iškil
mes Washingtonan su
važiavo apie šimtas 
tūkstančių, nors kai ku
rie jų gatvėse tarpusavy- 
kalbėjosi angliškai.

Mes turime net vi
sokių veikėjų perteklių. 
Nebūtų jokios naudos, 
jei Vliko sudėtis būtų 
padvigubinta. Gal tada 
jis pasidarytų dar dau
giau nelankstus, dar dau
giau būtų visokių nuo
monių skirtumų, disku
sijų dėl veiklos būdų, as
meniškų ambicijų ir ne 
santaikos. Todėl mus 
visiškai neįtikina minė
tos komisijos nuomonė, 
kad "į Vliko Seimą įjun
gimas tam tikro kiekio 
PLB Valdybos rinktų at
stovų padarytų Vliką 
veiksmingesnį ir konti- 
nuitetiškesnį." (Ar ko
misija negalėjo rasti 
lietuviško pakaitalo pas
kutiniam žodžiui?) Sei
mai dažnai išvirsta tuš-

(Nukelta į 5 psl.)
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Viena vėliausių Antano Gustainio nuotraukų, jam tariant atsisveikinimo žodį prie a.a, Petro Klimo, Va
sario 16 akto signataro, kapo Petrašiūnų kapinėse 1969 m. sausio 18 d,

VALENTINĄ GUSTAINĮ
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

1971 m. spalio 11 d., 
Lietuvoje, Šakių apsk., 
Griškabūdyje, savo gim
tajame kaime "atsisky
rė su šiuo gražiuoju Die
vo pasauliu" didelis Lie
tuvos kultūrininkas, po
litikas, žurnalistas ir 
vienas iš Korporacijos 
Neo-Lithuania steigėjų 
— VALENTINAS GUS
TAINIS.

Atsiskyrė su pasau
liu, kurį jis mylėjo, ku
rio grožį ir vertę jautė 
per visą savo gyvenimą. 
Šviesi, giedra nuotaika 
neapleido jo iki pasku
tiniųjų dienų. Nepatai
somu optimistu, kaip jis 
save vadino, buvo per 
visą gyvenimą, toks jis 
paliko ir savo gyvenimo 
saulėlydy. Iš aplinkos, 
kurią sudarė jo žmona ir 
duktė, jis sėmėsi šilimą 
ir gyvenimo džiaugsmą.

Gilaus optimizmo, ku
ris buvo ryškiausias jo 
būdo bruožas, neprar.a 
do per visą gyvenimą, 
nors turėjo pergyventi 
skaudžiausią kiekvie
nam lietuviui smūgį — 
būti ištremtam iš savo 
gimtojo krašto su šei
ma į Sibirą. Ir tas opti
mizmas palaikė jį per 
visą tremtį, nors jo svei
kata buvo jau palaužta.

V. Gustainio draugiš
kumas jo vidaus šili
ma, jaukumas ir roman
tizmas atsispindi visuo
se jo laiškuose, rašytuo
se mano broliui, kada V. 
Gustainis grįžo iš iš-

MARIJA KASAKAITYTĖ 

trėmimo Karagandoj. 
Labai gyvenimiškas, jis 
domėjosi visom tautos 
problemom: jos kultū
ra, jos ūkine ir techni
ne pažanga.

Su kolega V. Gustai- 
niu teko man bendradar
biauti dar mišrioj Neo- 
Lithuania korporacijos 
valdyboj, kada buvau 
Mergaičių Ratelio pir
mininke, paskui atski
ros mergaičių korpora
cijos Filiae Lithuaniae 
pirmininke. Tada kor
poracijos pirmininkais 
buvo Juozas Čiburas, 
paskui Valentinas Gus
tainis. Jie buvo korpo
racijos Neo-Lithuania 
ideologai ir vieni iš jos 
steigėjų. Neolituanų pa. 
šauly jie buvo vieni iš 
žymiausių ir ryškiau
sių asmenybių.

V. Gustainis — dide
lis patriotas, betnešo- 
vinistas, kultūringas, 
tikras europietis, kilnių 
polėkių, aukšto intelek
to, gilaus išsimokslini
mo, demokratiškų prin
cipų, švelni, bet drauge 
stipri asmenybė. Kas bu
vo šviesaus jo asmeny
bėj, neišblėso ir dabar, 
gal tik sužibo ryškes
nėm spalvom.
KORPORACIJOS NEO- 
LITHUANIA KILNŪS 
IDEALAI

Į mišriąją Neo-.Lithu- 
ania korporaciją įsto

jau 1924 metų pabaigoj, 
kuomet jai vadovavo pir
mininkas J. Dargis; ta
da korporacijoj radau 
vos mažą būrelį korpo- 
r ančių.

Gilios ideologinės kor
porantų kalbos per su
eigas nušviesdavo
mums korporantėms ide
ologinius korporacijos 
kelius ir supažindinda
vo su jos gyvu, spalvin
gu gyvenimu.

Kartais per tas suei
gas krisdavo ugningižo- 
džiai, kai kada skaudūs 
ir aštrūs kaip kardo aš
muo.

Norėčiau nušviesti tą 
pakilią, pilną aukštų ide
alų ir šviesių vilčių atei
čiai korporacijos Neo- 
Lithuania nuotaiką, ku
rioje aš atsidūriau, kor
poracijai jau tvirtai žen
giant savo užsibrėžtu ke
liu.

Neo-Lithuania pažadi
no ta pati tautos dvasia, 
kuri "Aušros" gadynėje 
įkvėpė Daukantui, Basa
navičiui, Kudirkai ir vi 
sai eilei atgimimo galiū 
nų mistiškos jėgos pri
kelti mūsų tautą iš mie
go ir sužadinti joje tau
tinę sąmonę. (J. Čibu- 
ras).

Neo-Lithuania žengė 
keliu, kurį praminė mū
sų žymūs Lietuvos at
gimimo vadai ir vėliau 
korporacijos garbės na
riai, kaip Maironis, J. 
Tumas, A. Smetona, P. 
Vileišis, prof, J. Jab

lonskis, B. Balutis.
Jų gilūs idealai įaugo 

į mūsų širdis, jie tapo 
ta dinamiška jėga, ku
ri stūmė mūsų kultūri
nį gyvenimą pirmyn; jie 
kaip šviečiantis žaibas 
tamsoj nurodė mums ke
lią, jie palietė mūsų kil
niausius jausmus, gi
liausius širdies virpe
sius.

"Neregėti aušros, 
taip prailgo naktis" 
— savo laiku skundėsi 
Maironis. Ir staiga auš
ra išaušo. Netikėtai 
kaip liepsna apšvietė 
Lietuvą.

Ir įvyko tai, kas bu
vo Maironio svajota. Lie - 
tu va tapo laisva. Mes 
matėm tekančią aušrą, 
mes pergyvenom kaip 
svajonę, kaip stebuklą 
Lietuvos prisikėlimą. 
Lietuva pakilo iš vargo, 
kaip feniksas prisikėlė 
iš pelenų ir pražydo ne
priklausomam gyveni
mui.

Ir suskambėjo laisvės 
trimitų garsai ir šaukė 
stoti į darbą ir kurti 
šviesenę Lietuvos atei
tį.

Jaunimas pirmas iš
girdo tą galingą tėvynės 
šauksmą ir savanoriais 
stojo į kovą už Lietu
vos laisvę. Ir vos įsi
kūrė Lietuvos universi
tetas 1922 metais, pat
riotinis jaunimas, dau
giausia savanoriai, su
sibūrė po viena garbin
ga neolituanų vėliava, 
kurioje įrašyta "Pro Pat
ria".

Neolituanus į vieną or 
ganizaciją subūrė lietu
vių tautos praeities di
dinga romantika ir ryž
tingas užsimojimas dirb
ti jos šviesiai ateičiai 
ir plėtoti savo tautos gar
bingas praeities tradi
cijas.

Prie korporacijos 
steigimo daugiausia pri
sidėjo du didžiausieji 
tautininkų vadai, tai A. 
Smetona ir kan. J. Tu
mas Vaižgantas.

Baltgalvis, amžinai 
jaunas, spinduliuojantis 
Tumas pamokė mus 
kaip mylėti tautą ir jai 
dirbti. Korporacijai jis 
pabėrė daug savo min
ties ir širdies deiman
čiukų. Baltagalvis my
lėjo visus, bet plačiau
siai savo širdį atverda
vo jaunimui.

(Bus daugiau)

J. GRAUDA

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Neseniai teko rašyti apie tai, kaip palangiškis 
Antanas Ragelis išdidžiai atmetė amerikiškio Ka
zio Černiausko dovanėlę — menkavertes šliures. 
Vienu žodžiu suvarė Ragelis į sovietinio ožio ragą 
amerikoną. Tegu, su veiksnių talka nesiuntinėja ta
rybiniam piliečiui menkaverčių šliurelių. Teko iš
kelti du variantus, kurie pateisina šliurių atsiunti
mą. Galėjo būti šliurėse įdėtas didžiai vertingas 
objektas; galėjo šliurių siuntimas ženklinti ideolo
ginį įspėjimą — vaikščiok valdžios akivaizdoje, lyg 
su šliurėmis mūvėdamas, tykiai, pagarbiai...

Bet, po "Sidabrinės dienos", kuri nušvito chi- 
cagiečiams gruodžio pabaigoje, naujas, įdomus, di
džiai reikšmingas faktorius įžengė į šią buitiniai 
politinę istoriją.

Skambina iš Chicagos:
— Neišsamiai pristatytas amerikinių šliurių 

kazusas.
— Kokia prasme?
— Kodėl užglostėt tarybinę prielaidą, kad ame

rikinės šliurės yra menkavertės?
— Mes tai atsargiai apėjome be diskusijų, nes 

neteko šliurių matyti.
— Šliurių išvaizda nieko nesako. Viską nusa

ko šliurių savybės.
— Mes davėme suprasti, kad palangiškis Anta

nas Ragelis pasiskubino su savo sprendimais. Šliu
rėse galėjo būti didžiavertis objektas. Sakysime, 
žiebtuvėliams akmenukai. Šliurės galėjo reikšti tam 
tikrą kodekso ženklą: būk atsargus režimo lik...

— Tai smulkmenos, — suriko nekantriai chi- 
cagietis. — Patarčiau tamstai daryti platesnes prie
laidas .

— Kuria gi dar platesne prasme?
— Šliurių savybės, tamsta, šliurių savybės! 
Bendrakalbis kaž kaip įnoringai, žaismingai 

sukikeno.
— Nesuvokiame jūsų užuominų, —teko kukliai 

prisipažinti.
— Veiksniai, žurnalas Šluota, žiebtuvėliai, — 

lyg paniekinančiai porino chicagietis, o kaip apie 
šliures iš Sidabrinės dienos? Gal būt Kazys Čer
niauskas nusiuntė palangiškiu! Antanui Rageliui šliu
res su Sidabrinės dienos savybėmis.

Po valandėlės kikenimo ir spiegiančio sužvie- 
gimo, jis pridūrė:

— Gavo palangiškis tokias šliures ir, kaip pa
kvaišėlis, išmetė, neišbandęs savybių!

— Kas per misterija?
— Ir kokia dar misterija! — žviegė bendra

kalbis. — O ho ho! Kas tokias šliures apsiauna 
bematant pasijunta Kazanova, kuris dar saują kiek 
pilis prarijo! Supranti?

— Taip, — atsakėme daug žinančiam žmogui.
Ir valandėlę vėliau mums nuoširdžiai pagailo 

neapdairaus palangiškio Antano Ragelio. Emigraci
niai veiksniai, kuriuos jis įvėlė į šliurių istoriją, 
jam blogo nelinkėjo.

KARALIŪNUI REIKIA
KRAUJO m. AUNT1Š

(7) Novelė

Siaurais įvijais laipteliais ji leidžiasi žemyn 
ir, rodos, jiems, galo nėra. Vadovas, parodęs tu
ristams angą pilies griuvėsių kampe, kažkur din
go, dingo ir turistai, su kuriais ji įkopė į kalną, tik 
ji viena atsargiai žengia nuo laipo ant laipo saugo
damasi kad neišsidėmėtų suknelės nuo drėgnų sie
nų ir nesusižeistų kaktos į žemas lubas. Nuo su
kaišiotų šen ir ten įkištuvuose deglų oras urve at
siduoda derva. Kai laiptai staiga pasibaigia, ji, ro
dos, atsiduria erdvioje, žibintuvais apšviestoje me
nėje, kurios sienos apkabinėtos Lietuvos valdovų, 
rikių, krivių, vyskupų ir rinktinių didžiūnų paveiks
lais, o pasieniai apstatyti turtingai ornamentuoto
mis didelėmis skryniomis.

Ji, regis, iš lengvėlio žengia pagal tuos atvaiz 
dus, o jie, rodos, seka ją akimis iš savo rėmų labai 
susirūpinę ir kažko lūkuriuodami. Ji atpažįsta juos 
visus: tėvas jai visus Lietuvos valdovus smulkiai 
apibūdino, gal tik išskyrus karalių Pukuverą, apie 
kurį nedaug teužsiliko žinių šaltiniuose, bet kadan

gi vieno valdovo paveikslas kabo tarp Traidenio ir 
Vytenio, tai ji nusprendžia jį būsiant karalių Puku
verą, nes jis tuometu viešpatavo Lietuvoje. Ji stab
teli ties karalienės Mortos paveikslu, tik'jaikeista, 
kad ji vilki juodu gedulingu apdaru ir labai nuliūdu
si. Ją staiga nusmelkia mintis, kad visas didysis 
požemis skęsta liūdesyje kažko lūkuriuodamas.

Jai taip bestovinėjant, rodos, didžiūnai ima 
žengti iš portretų rėmų, juos sustato pasieniais 
ir žiūri į ją susispietę ratu. Prie jos prisiartina 
karalienė Morta ir sako:

— Aš esu karalienė Morta. Mano sūnus sun
kiai serga blykšle: jam reikia kraujo. Duok jam sa
vo kraujo: jis pagis, be kraujo jis mirs! Aš tau 
duosiu skrynia gintaro, duosiu skrynias prikrautas 
lietuvišku raštu ataustų rietimų! — O kai ji tyli 
svyruodama ką atsakyti, karalienė priduria: — Aš 
atiduosiu tau savo aukso karūną už tavo kraujo la
šą! Mano sūnus karaliūnas, sosto įpėdinis: jei jis 
mirs, pasibaigs mūsų giminė! Va, imk! — Morta, 
rodos, nusiima nuo galvos savo karūną ir duoda jai.

— Pasibaigs mūsų giminė! Pasibaigs mūsų 
giminė! Pasibaigs visa mūsų giminė! — Rodos, ji 
girdi, kaip aidi požemio skliautais patisūs balsai iš 
daugybės lūpų.

Ji aiškiai mato, kaip tūkstančiai akių žiūri įją 
įsispyrę prašomai, maldaujamai ir net reikalauja
mai. Ir vėl, regis, ištinka negirdėtas neregėtas da

lykas: visa ta didžiūnų minia puola prieš ją ant ke
lių ir iškėlusi rankas maldaujamai šaukia:

— Kraujo! Karaliūnas miršta, kraujo. Be ta
vo kraujo karaliūnas ir jo giminė dings nebuityje, 
be tavo kraujo, jis ir jo giminė nuaidės Amžiny
bėje, kaip nuaidi per girią stumbro maurojimas! 
Nešykstėk savo kraujo lašo, dovanok savo kraują ir 
mūsų visų karaliūnui! — Taip jie visi maldauja 
parpuolę ant kelių, tarsi kalbėdami litaniją.

Ji, regis, blaškosi ir nežino kas daryti. Jai 
gaila karaliūno ir motinos, bet ji baiminasi, kad, 
jei ji sutiks, jie gali iščiulpti iš jos visą kraują, o 
be to, kaip jie tą jos kraują paims? Jie nturi jokių 
medicinos įrankių ir indų...

Tarsi skaitydama jos mintis karalienė paima 
ją už rankos tardama:

— Einam!
Ir staiga jos atsiduria puikiai įrengtoje labo

ratorijoje," o čia jau jos laukia baltu chalatu apsi
vilkusi ir švirkštą rankoje laikydama jos motina, 
gailestingoji sesuo. Pro praviras laboratorijos du
ris ji mato didelę menę su plačia karališka lova vi
duryje. Lovoje guli karaliūnas. Jis neišpasakytai iš
blyškęs, labiau panašus į lavoną, kaip įgyvą žmogų, 
ir guli jis užsimerkęs, nejudėdamas, tarsi nebepa
jėgdamas praverti blakstienų. O aplink jįpasieniuo- 
se ir kažkur tolybėse, rodos, stovi tyli, nuliūdusi, 
didelio sielvarto naštos prislėgta minia.

(Bus daugiau)
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"DVIDEŠIMT VIENA VERONIKA”
Kazimiero Barėno, 

manau, nebereikia skai
tytojams rekomenduoti. 
Jis yra gerai jiems pa
žįstamas iš beletristi
nių kūrinių: "Giedra vi
sad grįžta", "Karališka 
diena", "Atsitiktiniai su
sitikimai" ir "Tūboto 
gaidžio metai". Pastara
sis kūrinys, romanas, 
susilaukė įvairios, net 
diametraliai priešin
gos, kritikos. Praėju
siųjų metu gale Londone 
pasirodė naujas K. Ba
rėno beletristikos kūri
nys, pavadintas "Dvide
šimt viena Veronika".

Apie derinimą...
(Atkelta iš 3 psl.) 

čių ginčų arena, vienin
telė vieta pasirodyti su 
savo išmone tam tikro ti
po "veikėjams". Atsi
minkime, kas atsitiko 
paskutiniame PLB Sei
me New Yorke. Realų 
darbą atlieka komisijos, 
bet ne seimai.

Netiesa, kad jauno
sios kartos atstovai prie 
dabartinės santvarkos 
negali patekti į lietuviš
kos veiklos organus, 
kaip Vlikas ar ALTa. 
Jei tik jie turi kvalifi
kacijas ir norą dirbti, 
jokių ypatingų kliūčių 
niekas nedaro. Tačiau 
mes turime apsisaugoti 
nuo subversyvinio gai
valo ir nesubrendėlių. 
Kuo didesni bus tie veiks
niai, tuo lengviau bus 
priešui infiltruoti savo 
agentus. Jau nebe paslap
tis, kad išeivijos tarpe 
atsirado "papirktieji 
žmonės", sąmoningai ar 
nesąmoningai parsidavę 
priešui. Apie juos rašė 
Draugas (1971.XII.9) ir 
Dirva (1972. 1. 7). Ki
tų smegenys yra taip iš
plauti, kad jie čiumpa 
kiekvieną komunistų už 
mestą meškerę, su juo
kingai nepatraukliu ma
salu. Yra ir jaunų, ir 
nelabai jaunų, bet su di
delėmis pretenzijomis, 
deja* su mažais sugebė
jimais ir politiniu įžval
gumu. Tokie yra ypatin
gai veržlūs vadovauti. 
Jie elgiasi taip, kaip 
amerikiečių atskilėliai 
abiejose jų. partijose. 
Jie nėra mums pavyz
dys.

Jei rimtai kalbėti apie 
reformas, tai Vilką (ir 
ALTą) reikėtų ne didin
ti, bet mažinti. Besivai
kydami naujas arba "gy
vąsias jėgas", mes be
matant turėsime savo 
veiksniuose užsimaska
vusius ir atvirus komu
nistus, vistiek kaip jie 
vadintųsi. Reikšmingų 
ideologinių grupių ir Lie
tuvoje, ir išeivijoje, bu
vo ir yra tik trys: krikš
čionys demokratai, tau
tininkai ir liaudininkai. 
Jais ir reikia remtis. 
Jie turi savo prieauglių 
kaip studentų ir akade
mikų organizacijos. Tik 
tos trys grupės yra gy
vos ir rodo veiklumą. 
Prie jų turi pritapti įvai
rios atskalos. Mes turi
me aiškiai ir griežtai at
siriboti nuo "naujosios 
kairės" sekėjų, nes jų 
kelias tėra vienas — į 
komunizmą. Iš plunksnų 
pažįstame paukštį. Tad 
vis dar tebėra pavojus, 
kad mūsų veiksnių re
formos gali nuvesti į jų 
sulikvidavimą. Budėki
me! (bj)

STEPAS VYKINTAS

Pirmiausia skaityto
jui kils klausimas, kas 
čia per veikalas: roma
nas, apysaka, apsakymų 
rinkinys? Pats rašyto
jas nenorėjo ar nedrį
so savo šio veikalo įrū 
šinti. Romanu mes jo 
negalime laikyti, nes 
trūksta veikalui romani
nės kompozicijos: išti
sinės fabulos ir intri
gos . Apsakymais taip 
pat negalime pavadinti, 
nes yra didelės apimties 
beletristinis veikalas, 
kuris vaizduoja kai ku
riuos tuos pačius asme
nis ištisai, nenutrūksta
mai. Tačiau dauguma 
veikalo personažų yra at
vaizduoti epizodiškai. 
Taigi, man rodos, nesu
klysiu, jei šį naująjį K. 
Barėno beletristinį kū
rinį pavadinsiu apysaka, 
sudėstyta iš atskirų 
apsakymų. Pagal lite
ratūros teoretikų api
brėžtį, apysaka yra va
dinamas didesnės apim
ties grožinės prozos kū
rinys, užimąs tarpinę 
padėtį tarp romano ir ap. 
sakymo. Nuo apsakymo 
ji skiriasi sudėtingesniu 
siužetu, o nuo romano - 
intrigos nesudėtingumu. 
Pati veikalo medžiaga, 
mano nuomone, būtų la
bai tikusi romanui apie 
lietuvių mokytojų gyveni
mą ir darbą nepriklauso 
moję Lietuvoje, okupa
cijų metu ir tremtyje. 
Tai butų išėjęs gražus 
psichologinis romanas. 
Tačiau rašytojas atsi
sakė nuo šio žanro ir pa
sirinko epizodinį būdą 
pavaizduoti įvairesnį 
gyvenimą ir sudėtinges
nę tematiką.

K. Barėnas naujausia
me kūrinyje mums vaiz
duoja nepriklausomos 
Lietuvos, bolš evikinės, 
nacinės okupacijos ir 
tremties buitį. Temati
ka ir problematika labai 
įvairi: materialinis
skurdas, socialinė netei
sybė, politinės varžy
bos, tremties negero

Pristatymas seniai laukto naujo automobilio
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vės, intrigos, išnaudoji
mas, svetimųjų neigia
ma pažiūra į tremtinius 
ieškojimas šilimos ir 
žmoniškumo. Tai nėra 
vien buitinė apysaka, 
nes ji paliečia ir sociali
nes, ir politines, ir reli
gines problemas. Artos 
iškeltos problemos yra 
išspręstos, yra kitas 
klausimas. Pvz., mano 
nuomone, labai paviršu
tiniškai yraišspręstapa- 
bėgimo iš Lietuvosprob- 
lema. Argi Kostas Šven- 
taris turėjo iš Lietuvos 
pabėgti dėl to, kad jis bu . 
vo mokytojas, šaulių vei
kėjas ir nacių okupaci
jos metais pradžios mo
kyklos vedėjas. Man ro
dos, kad Šventarienė be 
reikalo jį apkaltina dėl 
pabėgimo. Ir tas meta
mas Šventariui šešėlis 
dėl susitikimo su kaž 
kokiu vokiečiu, neva ges. 
tapininku, nėra išryš
kintas ir pagrįstas. Jei 
rašytojas būtų pasirė
męs ne smulkiomis in- 
trigėlėmis, bet psicho
logine medžiaga, tai jis 
būtų galėjęs plačiau pa
vaizduoti Šventarių, 
kaip pradžios mokytojų, 
darbą ir išgyvenimus ne^- 
priklausomos Lietuvos 
pradžios mokykloje, bol
ševikų ir nacių okupaci
nėje sistemo je. Tada Ve
ronika Šventarienė būtų 
supratusi, kad jos vyras 
bėgo iš Lietuvos ne dėl 
šaulyštės ar intriginin- 
kų paveiktas, bet dėl to, 
kad nenorėjo skelbti me
lo bolševikinėje mokyk
loje. Jei ji būtų giliau 
pasvarsčiusi, gal ji ir 
nekeltų grįžimo klausi
mo į Lietuvątokiapras- 
me, kokia ji kelia.

Kūrinio pagrindinė 
herojė yra Veronika 
Šventarienė. Apie ją su
kasi visas veiksmas ir 
visi personažai. Ji yra 
kilusi iš neturtingos, la 
bai vargingos šeimos. 
Jos tėvas — darbinin
kas, motina —skalbėja. 
Šeimoje be jos dar trys 
vaikai: broliai: Valenti
nas ir Juius, sesuo — 

Rozalija. Šeimoje dėl 
skurdo viešpatavo nesu
tikimai ir barniai. Ju
lius nuėjo bolševikiniu 
keliu. Vienintelė Veroni
ka prasiveržė į mokslą. 
Ji baigė mokytojų semi - 
nariją, pateko įKlevela- 
pius, kaip pradžios mo
kyklos mokytoja, ište
kėjo už mokytojo Kosto 
Šventario, kuris išsisky
ręs iš visų mokytojų 
mandagumu, susilaukė 
sūnaus Sauliuko, kuris 
gimė nesveikas ir mažat- 
vėje pasimirė. Papratu
si vargti, Veronika ne
mažiau vargo ir tremty
je. Čia jai nesisekė nei 
siuvykloje, nei mokyklo
je, nei šalpos darbe. Lie
tuvis siuvėjas jąišnau
dojo, ji dėl to vėl grįžo į 
fabriką, mokykloje suin 
trigavo bajoriško krau
jo poniutės, ji metė lie
tuvių vargo mokyklą, šal - 
pos darbe ją išnaudojo 
buvusi karininkienė, ji 
metė tą darbą ir liko abu 
su vyru vargti Anglijos 
provincijos fabrikuose. 
Tačiau Veronika buvo iš 
prigimties geros šir
dies, poetiškos sielos 
žmogus. Ji troško kiek
vienam žmogui gera. Ji 
padėjo mokytojų semina
rijoje negabioms drau
gėms, ji rūpinosi ligoni- 
mis, ji šelpė Indijos stu
dentą, kuris buvo apsi
gyvenęs kaip nuominin
kas Šventarių namuose. 
Ji buvo tam prasilošu- 
siam studentui tikra mo - 
tina. Dvidešimt viena Ve 
ronika, ir vis ta pati: 
visiems gerutė, atlaidi, 
altruistė, nelaimingus 
užjaučianti, vargšus pa
guodžianti, neturtingus 
globojanti ir remianti, 
tėvus mylinti, giminėms 
ir net svetimiems turtą 
testamentu užrašiusi. 
Tai vienas iš gražiųjų 
mūsų literatūroje mo
ters personažų.

Silpniau yra pavykęs 
rašytojui atvaizduoti 
Kosto Šventario paveiks
las. Jis trumpai drūtai 
apibūdintas — "darbo 
arklys". Tremtyje jis 
net mokytojo darbo ne- 
besiėmė: taip jam buvo 
įkyrėjusios visos intri
gos dar okupacijų mokyk
loje. Kostas Šventaris 
su malonia šypsena žmo
nai beveik visuomet pri
tardavo ir konfliktų veng 
davo. Tik kartą buvo 
išėjęs iš namų, kada 
žmona užriko: "Eik po 
velnių!" Tyliai gyveno 
ir ramiai numirė, susi
laukęs pensijos.

įdomiausi yra K. Ba
rėno epizodiniai perso
nažai. Jų yra labai daug, 
kiekvienas iš jų ryškus 
savo individualiais bruo
žais. Iš jų pažymėtini: 
Algirdas Mocė, sergąs 
žydų persekiojimo mani
ja, Šventarienės įtaria
mas dėl žydų šaudymo, 
mokytojas Marma, ku
ris įnešė į Šventarie
nės liūdną pasaulį dau
giau šviesos, med. dak
taras Lelionis, našlys, 
turistas, amerikonas, 
sužadinęs Veronikos 
simpatijas, Antanas Ma- 
šalis, Veronikos bend
radarbis, mielas ir pa
slaugus Antaniukas, kai
mynas Dievagonis, nelai
mingai sukūręs mišrią 
šeimą, mėgstąs girtis, 
skolintis, žadėti ir neiš
tesėti, pabėgęs nuo žmo 
nos, ieškąs vėl minkštų 
moteriškių. Daug yra at
vaizduotų įdomių poniu
čių, buvusių bajorienių, 
karininkienių, kurios ir 
tremtyje dar vis valdi-

RALYS AUGINĄS

TĖVIŠKĖS SNIEGAS
MES užmiršome Tėviškės sniegą,
Tokj skaistų —
Kaip mūsų vaikystė------
O dienų voverytės
Vis bėga,
Vis bėga,
Ir svajonių saulėgrąžos
Vysta------

Mes palikome
Tėviškės sniegą —
Tartum pirmąją meilę
Jaunystės------
Šiaurės dangų
Išmainę
Į blizgantį nieką —
Iš pusnies svetimos —
Neišbristi! —

Ir sapnuojame
Tėviškės sniegą —
Tokį šviesų —
Lyg pasakų gulbino
Plunksna,
Tokį brangų —
Lyg tėvo sermėga,
Kaip sentėvių kaulai —
Ten gimtinėj,
Jaugę į grumstą------

Mes sapnuojame
Tėviškės sniegą----------

ALPIS -
Pereitų metų lapkri

čio pabaigoje Vilties lei
dykla antra laida išlei
do Kazio S. Karpiaus 
istorinę apysaką ALPIS 
— Kęstučio išlaisvinto
jas. Pirmą kartą ši apy
saka išleista 1942 me
tais. Kaip ir visos Kar
piaus knygos, kurių pir
mosios pasirodė 1917 me
tais, pirmoji Alpio lai
da išparduota. Gi visų 
knygų — istorinių apy- 

na luomus. Vietomis ra
šytojas ir be reikalo iš
kelia luomų skirtingu
mą, norėdamas pabrėžti 
socialinę nelygybę.

K. Barėno stilius yra 
lengvas, gyvas. Jis var
toja nemaža realistinių 
palyginimų, kartais įdo
mių hiperbolių. Šit kaip 
vaizdingai apie palikimo 
pasiskirstymą porina: 
"Susimušę rėkaus, šū
kaus, kad net visa Lie
tuva skambės, nebe vie
nas miestas ar kai
mas..."

Apysakos kalba nėra 
ypatingai Žodinga, bet 
vienas kitas retesnis 
žodis pasitaiko. Nors K. 
Barėnas yra ir žurnalis
tas, tačiau pažymėtina, 
kad jis sugeba beletris
tikoje išvengti publicis
tinio stiliaus ir kalbos.

Nėra abejonės, kad K. 
Barėno "Dvidešimt vie
na Veronika" įeis į mū
sų literatūros istoriją 
kaip viena iš būdingųjų 
tremties kūrinių.

***
Kazimieras Barėnas, 

DVIDEŠIMT VIENA VE
RONIKA. Nidos Knygų 
Klubo leidinys nr. 83, 
1971 m. 458 psl. Kaina: 
4,50 dol.

Adresas: Nida Press, 
1 Ladbroke Gardens, 
London, W. 11, Gr. Bri
tam, Europe.

antroji laida
Jurgis Gliaudą

sakų, vaidinimų, verti
mų — Karpius išleido 
trisdešimt keturias! 
Lietuviškosios išeivijos 
istorijoje jis buvo gau
siausias savo raštais au 
torius. Vienok dėl kal
bos specifikos ir Nepri
klausomos Lietuvos 
skaitančiosios publikos 
nesidomėjimo savo iš- 
eiviškais autoriais Lie' 
tuvoje jis liko beveik 
nežinomas.

Tragiška lemties iš
daiga atrodo Karpiaus 
mirtis spalio 20 d. ka
da lygiai už mėnesio, 
lapkričio 20 d. pasirodė 
jo nekantriai laukiamoji 
antroji, kalbos požiū
riu labai koreguotoji Al
pio laida.

— Pats autorius ėmė 
ruošti jo antrajai laidai 
naują rankraštį, kai ku
rias nereikšmingas vie 
tas išleisdamas, reikš
mingesnes išplėsdamas 
ir naujai perkurdam.as, 
— rašo leidėjai. — Te
ko peržiūrėt kalbą ir, 
mūsų įprastinei prakti
kai prisitaikant, išly
ginti rašybą.

Knyga pasirodė pa
traukliai apipavidalinta, 
kietais viršeliais, auk
so įrašu ir su autoriaus 
atvaizdu. Ant kiekvieno 
mūsų šauniųjų knygne
šių stalo ją gali atrasti 
pirkėjai ir, didžiuoda
miesi lietuviškąja seno
ve, padovanoti jaunajai 
kartai.

Iš tikrųjų, apysakos 
siužetas tragiška ir kar
tu kilni iškarpa iš lietu
viškos senovės. Tai Al
girdo, Kęstučio irVytau- 
to valdymo periodas. 
Tai žiaurūs, karingi lai
kai. Dėstomą kngyoje 
įvykį skaidriai persmel
kia kova dėl Lietuvos 
laisvės. Tas patriotinio 
auklėjimo elementas la

(Nukelta į 6 psl.)
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DAVĖ PAMOKĄ KAIP GYVENTI
(OMAHA WORLD-HERALD ANTRAŠTE)

Jau ne karų Dirvoje teko 
rašyti apie Omahos lietuvių Jvai 
riapusę veiklą, kuri vis daž
niau -ir su jaukia šiluma pašte 
bima ir didžiausiajame Neb
raskos dienraštyje Omaha 
World-Herald. Pereitais me
tais gruodžio mėn. mirus ilga
mečiu! Omahos Lietuvių Beriek

ALPIS...
(Atkelta iš 5 psl. Z 

bai reikalingas mūsų mo 
kyklinio amžiaus skai
tytojo sąmonei. Fabula 
vyksta dinamiškai, vi
siškai tobulai patarnau 
dama jaunai, dažnai ne
kantriai skaitytojo vaiz
duotei.

Knygos įvade įdėtą 
mano recenziją — Mini 
tys istorinę apysaką "Al- 
pis" paskaičius — kuri 
pasirodė Dirvoje 1946 
metais rugpiūčio 16 d. 
Tada, gyvendamas Švei
carijoje, gavau "Alpį" 
iš Karpiaus. Knygoje bu
vo gražus autoriaus įra
šas "išblaškytiems Lie
tuvos sūnums". Sunkaus 
pabėgėliško gyvenimo 
sąlygose tai buvo tikrai 
reta dovana iš tolimos, 
visiškai neįsivaizduoja
mos Amerikos. Tokia ap
link pabėgėliška proza! 
Toks nebuvimas per
spektyvų! Aboliutus ne
galėjimas planuoti net
gi artimiausiojo laiko! 
O dovana iš Amerikos 
byloja apie Lietuvos ku
nigaikščių pasaulį.

Perskaitęs knygą, aš 
parašiau autoriui savo 
samprotavimus, ku
riuos jis įdėjo Dirvon. 
Jis, dargi išsaugojo tą 
rašinį, ir po dvidešimt 
penkerių metų įdėjo jį, 
kaipo pratarmė, į antrą
ją "Alpio" laidą. Šioje 
istorijoje yra tam tik
ras jaukus graudulys ir 
juo skaudžiau, kad ant
ros laidos autorius taip 
fatališkai nesulaukė.

— Įvykiai, kaip filmo- 
je, bėga vienas po kito, 
stumdami vienas kitą 
nuo knygos puslapių, — 
rašiau prieš ketvirtį 
šimtmečio. — Aprašo- 
jiemi vaizdai dinamiški, 
pakankamai pilni, tenki
na skaitytoją.

Ar tai ir nėra tokios 
apysakos dorybės, kuri 
skirta jaunimui? Auto
rius pakankamai istoriš
kai tikrai atrėmė siuže
tą į istorinę tikrovę. Jis 
suteikė sultingą kolori
tą siužetui. Vengdamas 
aprašymo detalių, ku
riais operuoja nepalygi
namasis istorijos atgai
vinimo meistras Walter 
Scott, kurios dabarti
niam skaitytojui veikalo 
slinkties apsunkinimas, 
Karpius sugebėjo šioje 
apysakoje kalbėti trum
pais, dailiais, glaustais 
sakiniais. Jo dialogai 
trumpi ir aiškūs. Dėsty
mas ryškus savo relje
fu, logiška įvykių pyne 
ir įtaigiais vaizdais.

1362 metų Kauno pi
lies sunaikinimui pa
skirtas 102-sis puslapis- 
Iš šio puslapio vaizdų 
skaitytojas — jaunasis 
skaitytojas — pajus te- 
riojimo atmosferą. Auto
rius lakoniškas. Šiems 
vaizdams galima skirti 
knygą. Jis pasitenkino 
vienu puslapiu, sutelkęs 
jin tai, kas neišvengia
mai ta tema pasakyti
na.. 

ruomenės apylinkės valdybos 
pirm. Petrui Adamoniui Oma
ha World-Herald talpino kelių 
knygų autoriaus Robert T. Reil- 
ly nekrologą, kuris labai vaiz
dingai nusako kaip kartais gali
ma pasitarnauti ir lietuvišku
mui ir Lietuvai.

Reikia pabrėžti, kad tokio li
teratūrinio nekrologo čia susi
laukia ir mirę žymūs amerikie
čiai. Kiek mano sugebėjimai 
leidžia, stengiuos nekrologo ver
timą kiek galima artimiau per
duoti lietuviui skaitytojui.

V.S.

Kai kurie stebėtojai 
žymi eros pabaigą žmo
gaus asmens mirtimi. 
Galbūt. Galvoju, kad tai 
atsitinka tada, kai žodis 
jau nebeturi reikšmės, 
kai sausa frazė yra pra
randama ateinančioje ge
neracijoje. Arba ir tada, 
kai idėja pasirodo ir vė
liau normaliai dingsta.

Kai Petras Adamonis 
mirė prieš Kalėdas pa
siekęs 68 metus, tik al
fabeto tvarkoje pasirodė 
jo mirties pranešimas 
laikraštyje. Kartu ten bu
vo pranešta, kad bus ir 
du rožiniai — vienas ang 
liškai, o antras lietuviš
kai. Tai dvi P. Adomo
nio pusės...

Kadangi Petras buvo 
pirmasis D.P. iš Lietu
vos pasiekęs Omahą po 
antro pasaulinio karo, 
aš pagalvojau, kad jo 
mirtis yra reikalinga di
desnio dėmesio. Paslau
gus ir jaunas vyras bu- 
dįs naktį laikraščio re
dakcijoje mandagiai ma
ne išklausęs paklausė:

— Atleiskite man, po 
ne, bet ką reiškia D.P.?

— Jūs turbūt jau gir
dėjote apie D.P., tai žmo - 
nės, kurie atvyko į Ame
riką po antro pasaulinio 
karo?

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnesposyltor")
Tel. (2121 581-6590 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA (212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
MŪSŲ SKYRIAI:

• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_________
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street___________"
• BROOKLYN. N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue............ .......
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue___ ;__
• CHICAGO, III. — 2608 West 69 Street........................... .
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue __
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue____
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres ________
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue -
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue........
• JERSEY CITY, N. J. — 219 Montgomery Street____
• LOS ANGELES, CALIF. — 107 So. Vermont Avenue
• NEWARK, N. J. — 378 Market Street . ..........................
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue __________
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue........
• RAHWAY, N. J. — 47 E. Milton Avė._____________
• SO. BOSTON, MASS, — 396 W. -Broadway........ . .........
• SOUTH RIVER, N. J. — 46 Whitehead Avenue______
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ...
• TRENTON, N. J. — 1152 — Deutz Avenue....................
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street _____________

— Aš buvau tik šešių 
metų tada — reporteris 
pasiaiškino atsipraši
nėdamas. ***

— Jus visiškai supran
tu — aš atsakiau, nors 
atrodė labai neįtikėtina, 
kad metai taip greitai iš - 
trynė tuos du žodžius.

— Well, tai buvo vyrai 
ir moterys, kartu ir šei 
mos, kurie paliko savo 
namus laike karo ir pa
prašė išvietintųjų asme
nų teisių įvairiuose kraš - 
tuose, įskaitant ir JAV. 
P. Adomonis buvo pir
mas čia atvykęs. Aš esu 
tikras, kad Jūs turite sa
vo archyve jo kartoteką.

Ten yra ir jo nuotrau
ka. Petras ir jo šeima 
kukliai švenčią savo at
vykimą 1949 m. kovo 
mėn.

John Savage juos nufo
tografavo, kiek prisi
menu, o taip pat pasekė 
ir jų gyvenimą po 20- 
ties metų Omahoje.

Petras, jo žmona Pra
nė ir trys vaikai buvo 
pirmieji iš arti tūkstan
čio lietuvių, kurie pasie
kė Omahą 1951 metų pa
baigoje. Daugumai jutai 
buvo lyg tai paleidimas 
iš D.P. stovyklų Vokieti
joje, kuriose trūko mais 
to, patalpų ir kankino ne
aiški ateitis. Jie buvo 
tos emigracijos dalimi, 
kuri čia prasidėjo prieš 
šimtmetį, nes jų gimi
nės ir draugai Omaho
je pasirūpino jųpriėmi- 
mu į JAV.

***
Aš sutikau Petrą 1954 

metais, kai Nebraska 
šventė savo pirmąjį 
šimtmetį. Petras vado
vavo puikiam lietuvių

FIRMOS
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Sausio 24 d. naujasis Clevelando miesto komunalinio ūkio direktorius inž. Raimundas Kudukis ir po
nia sukvietė savo artimuosius draugus ir pa žjs ta mus pobūvi n. Susirinko apie 500 asmenų. I pobflvj atsi
lankė ir Clevelando meras Ralph J. Perk, kuris buvo sutiktas-audringais plojimais. Pobūvio programai 
vadovavo Juozas Stempužis. Salomėja Knistautienė, Kudukių ir Knistautų šeimos vardu {telkė merui iš 
gintaro pagamintą dramblj --respublikonų simboli, kaip padėką už rėmimą lietuvių reikalų. Pobūvy taip 
pat dalyvavo daug miesto aukštų pareigūnų. Nuotraukoje p. S. Knistautienė {teikia merui Ralph J. Perk 
H. Tatarflno pagamintą iš gintaro dramblį Už mero stovi inž. R. Kudukis, J. Žilionis, V. Plečkaitis ir 
prie mikrono programą pravedęs J. Stempužis. J. Garlos nuotrauka

ansambliui, o aš dirbau 
šimtmečio jubiliejaus 
komitete padėdamas pa
ruošti atskirus pasiro
dymus. Jis buvo kons
truktyvus ir linksmas, 
tikras burgermeisterio 
tipas. Visiškai nepana
šus į tą liūdną figūrą 
laidotuvių namuose ap
suptą gėlių ir draugų, to
kių pačių, kurie bendrai 
pergyveno pabėgėlių da
lią. ■

Jo anglų kalbos išta
rimą buvo sunku supras
ti ir Petras vis atsipra
šinėjo už savo sakinių 
struktūrą. Kartą, kai aš 
lietuvius rekomendavau 
vietiniam pasirodymui, 
pirmas prezidentas ku
ris tarėsi su Petru, grei
tomis pakvietė mane į 
savo įstaigą. Ir čia mes 
trys sėdėjome, visi kal
bėdami angliškai, o aš 
buvau vertėju!

Petras gyvenimą Oma
hoje pradėjo kukliai... 
kaip didelės krautuvės

.435.-1654 

.342-4240 

.467-6465 

.895-0700 

.486-2818 
925-2787 
.771-0696 
.365-6780 
.363-0494 
.365-6740 
.249-6216 
.435-6369 
.385-6550 
.642-2452 
.674-1540 
.769-4507 
.381-8997 
.268-1120 
.257-6320 
.475-9746 
.392-0306 
.732-7476

tarnautojas, o baigė kaip 
baldų krutuvės vedė
jas.

Lietuvoje jis buvo mo - 
kyklos vedėju; bet dabar 
šis inteligentiškas, išsi 
lavinęs ir ribotas kalbo. 
je žmogus gyveno visiš
kai kitose aplinkybėse.

Nesigirdėjo iš jo nusi 
skundimų apie likimą. 
Atvirkščiai, pas jį jau
tėsi retas pasitenkini
mas, kuris lydėjo jį vi
suose jo darbuose. Vis
kas apie Ameriką Petrą 
džiugino. Jis buvo pil
nas entuziazmo apie sa
vo jaukius namus Oma
hoje, o taip pat ir apie 
savo miškingą nuosavy
bę ir ežeriuką, kuriuos 
nusavino iš jo Lietuvoje. 
Dabar tai liko tik foto
grafija albume. Tačiau 
Petras atgal nesižvalgė. 
Jo džiaugsmu buvo jo 
draugai, mokslas, kuris 
teikė dideles galimybes 
jo vaikams. Jis niekad 
neparodė, kad dabartinė 
karjera neprašoko jo ta
lento. ***

Savų žmonių tarpe jis 
neprarado savo aš. Mi
nėjimuose Petras dviem 
kalbom reikalavo Lietu
vai laisvės. Taipogi Pet
ras pristatė ir spalvin
gus tautinius šokius. O 
po visa to, jei laimė tau 
nusišypsojo, galėjai bū
ti pakviestas į jo namus, 
kur galėjai paragauti 
Pranės tirpstančių bur
noje "ausyčių", kurios 
man labai priminė au
ditorijos vargonus.

Viską užbaigė gimtą
ja kalba jį pagerbdamas 
kunigas. Ir tai buvo at
likta laike, kuriame "D. 
P." nebeturi jokios reikš
mės.

Bet tai dar ne viskas. 
Aš tikiu, kad bauda už 
pilną ir rūpestingą įver
tinimą yra praradimas 
kuklumo. Mes, daugelis 
iš mūsų, tapome dirbti
ni senovės emocijoms. 
Patriotinis išsireiški
mas skiria mus įtuos ku
rie paraduoja, ir į tuos, 
kurie paradus imituoja. 
Mes praradome tą pap
rastą majestiškumą, 
kuris anksčiau mus kė
lė.

Liūdna. Taip kaip jau
čiant, kad niekad nebe
galėsi grįžti namo. P. 
Adomonis buvo amžinai 
dėkihgas už savo patir
tį Amerikoje ir jame ne
galėjai pastebėti kartu
mo, kurį jam pateikė gy
venimas. Jis gaubė tave 
savo vidine šilima. Kal
bėdamas su juo tu kar
tais stebėjais, kasgiat-

sitiko su tavo paties pa
prastumu. Tu žinai per 
daug, tu matei per daug. 
Žmonės bet kurioj Ame
rikos dilemos pusėj su
naikino visas tavo iliuzi- 
jas. Netgi žodis "meilė" 
turi politinius overto- 
nus.

Man atrodo, kad žmo
nės niekuomet nebema
tys tokios Amerikos, ko
kią kasdien ją matė Pet
ras Adomonis. Ir tai bu
vo palaidota Kalėdų sa
vaitėje.

Taip baigia savo ne
krologą Robert T. Reil- 
ly. Tuo pačiu baigiasi ir 
vieno lietuvio istorija. 
Kukli tiesa ji, bet kaip 
žiburėlis tamsiausioj 
nakty — patraukliai žė
rinti.

Management 
Position

MACHINE 
SHOP 

FOREMAN
EXCELLENT OPPORTUNITY 

FOR EXPERIENCED FORE

MAN. MUŠT BE THOROUGH- 

LY FAMILIAR WIĮH 

SCHEDULING PRODUCTION 

AND TOOLING REQUIRED 

FOR MACHINING, MILLING, 

AND DRILLING CAST IRON 

AND STEEL PARTS. SALARY 

COMMENSURATE WIT H 

ABILITY — LIBERAL VACA- 

TION AND HOLIDAY PLAN 

— PAID HOSPITALIZATION 

INSURANCE AND SICKNESS 

A ACCIDENT INSURANCE. 

SEND RESUME OR APPLY IN 

PERSON BETWEEN 9 A.M. A 

5 P.M.

TO

Elec+ric
Apparatus Co.

MANUFACTURERS OF 
HOWELL RED BAND MOTORS

409 N. ROOSEVELT STREET

HOWELL, MICHIGAN 48843

FOR SALE
DICTIONARIES 

VVEBSTER
Librory size, 1971 edition, brond 

nevv, štili in box. Cost nevv: $45.00.

Will Sėli for $15
Deduct 10% on orders of 6 or more.

Moli to

NORTH AMERICAN 
LIQUIDATORS

1450 Niagara Fpllt Blvd.
D«pt. Y-73

Tonawanda, New Vark 14150
C.O.D orders enclose $1.00 good will 
deposit Poy balonce plūs C.O.D. ship- 
ping on delivery. Be satisfied on mspec- 
tion or refurn within 10 doys for full 
refund. No dealers, each votume speci- 
fically stomped not for resole
Please add $1.25 postage and handling. 
New York Statė residents add applicable 
sales tax. (J-LO)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Jaunimo žygio už tikė
jimo laisvę vykdomasis ko
mitetas šį penktadienį, va
sario 4 dienų, 7 vai. 30 min. 
RAMADA INN 101 kam
baryje (28611 Euclid Avė.) 
ruošia oficialų žygio veik
los pristatymą visuomenei. 
Po oficialaus pranešimo ir 
diskusijų bus vaišės. Visi 
suinteresuotieji asmenys 
kviečiami dalyvauti.

• Grandinėlė, Clevelando 
šokėjų grupė, pakviesta 
gastrolėms į Los Angeles.

• Artūro Rubinsteino, pa
saulinio garso pianisto, kon
certas CIevelande, Music 
Hali, įvyks vasario 13 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p. šiam 
koncertui Rubisteinas pa
rinko Chopino programą. 
Biletai po 10. 8 ir 4 dol. jau 
parduodami pas Burrows, 
419 Euclid Avė., CIevelan
de.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
CLEVELANDE ĮVYKS 1972 M. VASARIO 13 O.

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 54 metų su
kakties minėjimas įvyksta sekmadienį, vasario mėn. 13 
d. sekančia tvarka:

šv. Mišios:
10 vai. Panelės šv. Nesiliaujančios Pagalbos liet, 
parapijos bažnyčioje. Prieš Mišias, vėliavų pa
kėlimas parapijos aikštėje.
10:30 vai. šv. Jurgio liet, parapijos bažnyčioje.

IŠKILMINGAS MINĖJIMAS:
4 vai. Panelės šv. Nesiliaujančios Pagalbos liet, 
parapijos salėje.

Kalbas pasakys Cuyahoga Apskrities komisio
nierius Frank R. Pokorny ir visuomenininkas 
inž. Jonas Jurkūnas iš Chicagos.
Meninę dalį atliks mūsų žymus LTM Čiurlionio 
Ansamblis, vadovaujamas muz. A. Mikulskio.

Visos lietuvių organizacijos prašomos dalyvauti pa
maldose ir minėjime su vėliavomis ir visi Clevelando ir 
apylinkių lietuviai kviečiami skaitlingai atsilankyti. Mi
nėjimo metu bus renkamos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

ALT Cleveland Skyriaus Valdyba

• SLA 14 kuopos susi
rinkimas įvyks vasario 7 d., 
6:30 v. v. Lietuvių Namuo
se, 877 E. 185 St. Darbo
tvarkėje pranešimai ir nau
jos valdybos rinkimai. Po 
susirinkimo bus pobūvis, 
kurį paruoš ižd. sekr. P. 
Šukys. Visi nariai ir narės 
maloniai kviečiami šiame 
susirinkime ir pobūvy da
lyvauti.

įClevelandą atvyksta Al Sirat GrottoCirkas,kuris nuo vasario 17 
iki 27 d. Cleveland Public Hali duos pasaulinio garso programą su 
žymiais artistais. Nuotraukoje cirko žvaigždės Coronai iš Meksikos 
kurie išpildo pavojingus lygsvaros numerius. Daug klouną, Įvairią 
žvferią, Įskaitant liūtą ir tigrą. Rezervuokite vietas iŠ anksto. Bi
lietai gaunami Convention Cęnter kasoje, Public Hali ir mieste 
pas Burrow*s 419 Euclid Avė.

• Clevelando Meno Mu
ziejuje vasario 2 d. atidary
ta Miro skulptūrų paroda. 
Įėjimas į parodą 1 dol. Stu
dentams 50 c. Paroda užda
roma kovo 12 d.

• Stroh alaus bravoro 
prezidentas Peter W. Stroh 
praneša, kad 1971 metais 
bravoras pardavė 3,676,283 
statinaites alaus, kas yra 
rekordinis skaičius firmai, 
padidinant 12,2% parda
vimą.

Stroh bravoras buvo 
įsteigtas Detroite 1850 me
tais ir tai yra vienintelis 
Amerikoje, kuris alų gami
na europietiškai, verdant 
ugnimi. Stroh alus, kurio 
skelbimai telpa Dirvoje, 
parduodamas Ohio, Michi
gan, Indiana, Illinois, Wis- 
consin, Kentucky, W. Vir
ginia, New York ir Penn- 
svlvania valstijose.

JAUNIMO KONGRESO OHIO 

APYGARDOS ATSTOVU RINKIMAI

wVkn!iUįUL

Week Day Matinee Prices
fet 2W L f« feb m 
$32552 15 $225

ČIR®
CIRCUS WITH A PUBPOSE”
PUBLIC
HALL j

f GREAT N 
RINGS ' 
25 BIG, 

THRILLING,
EXCITING AND ( 
ENTERTA1NING/ 
k ACTS y

featurinį
CLEVELAND S OWN 

PAT ANTHONY & HIS 18 
FEROCIOUS MAN-EATING LIONS

FEARLESS BAUERS FAMILY
Performing on 3 5way Poles high 
otop the ceiling of the ouditorium.

MR. BAUER 1S THE ONIY MAN 
WHO EVER FELl FROM A SWAY 

POIE AND SURVIVED!

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS_ _ _

VASARIO 5 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius šv. Jur
gio Parapijos salėje. Rengia P£„ 
lėnų Tunto Skautų Tėvų Komi
tetas.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 54 tn 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

VA SA RIO 27 D. §v. Jurgio 
parapijos salėje kun. P. Urbai- 
čiui pagerbti pietūs. Rengia Sa
leziečiams Remti Komitetas.

KOVO 5 D. Grandinėlės kon
certas.

KOVO 11 D. Kaziuko mugė 
Naujosios parapijos salėje.

KOVO 12 D. Sekmadienį Ka
merinės muzikos koncertas.

KOVO 18-19 D. Lietuvių 
tautos genocido paroda Nauj. 
parapijos saėje. Rengia ALT 
Clevelando skyrius

BALANDŽIO 8 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los tradicinis pavasrio balius,

BALANDŽIO 22 - 23 D.D. š. 
Amerikos lietuvių metinės 
krepšinio, tinklinio ir stalo te
niso žaidynės.

BALANDŽIO 29 D. Clevelan
do Ateitininkų metinė Šventė.

GEGUŽES 22 D. Antras Pen
sininkų Vakaras ruošiamas Atei 
tininkų jaunimo.

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

JAV LB Clevelando 
Apygardos Jaunimo Sek
cija, vykdydama II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atstovų rinki
mus, kviečia visus 16-30 
m. amžiaus lietuvius, 
-es juose dalyvauti.

Rinkimai įvyksta sek
madienį, vasario 6 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje 
po jaunimo Vasario 16 
šventės šia tvarka:šven
tė pradedama 4 vai. po 
pietų mišiomis šv. Jur
gio parapijos bažnyčio
je, toliau 4:45 vai. pro
grama šv. Jurgio para
pijos salėje su jauni
mo kongreso pirm. Ro
mo Sakadolskio žodžiu 
ir įvadu į atstovų rinki
mus.

Prašome visų lietu
vių jaunimo organizaci
jų (Studentų Sąjungos, 
Skautų, Ateitininkų, Jū
rų Skautų, Neo-Lithua- 
nijos, taip pat Čiurlio
nio ansamblio, Grandi
nėlės, sporto klubo Žai
bo ir kt.) vadovybes jau
nimą painformuoti ir pa
raginti 16-30 m. am
žiaus narius Vasario 16 
šventėje ir atstovų rin
kimuose dalyvauti. Taip 
pat kviečiame dalyvauti 
ir kitų Ohio lietuvių ko
lonijų jaunimą. Para
ginkime tai padaryti.

Kandidatai į atstovus 
siūlomi paties jaunimo. 
Jie pasiūlomi raštu su 
penkių rinkikųparašais. 
Taip pat galima balsuoti 
ir paštu. Laiškai siunčia
mi: Teresė Neimanaitė, 
18324 Hiller Avė., Cle
veland, Ohio 44119. Pas
kutinė balsavimo diena 
— vasario 16.

Kas yra jaunimo kon
greso atstovas, plačiau 
paaiškinta PLJK Komi
teto leidžiamo "Žinia
raščio" 6 n-ry:

"Atstovas turi būti 
tas, kas sąžiningai at
liks savo pareigas ir kas 
reiškiasi lietuvių jauni
mo veikloje ir yra pasi 
žymėjęs kaip vadovau
jantis asmuo". Atstovo 
pareigas yra ne garbės 
reikalas — atstovas tu

ri suprasti, "kad jis yra 
įgaliotas dalyvauti kon
greso darbuose ir veik
loje". Atstovas turi dvi 
pagrindines pareigas: 1. 
atstovauti rinkėjų inte
resams, pageidavi
mams, nuomonėms, siū
lymams, dėl to jis turi 
turėti aiškų vaizdą, ko 
reikalaujama iš 16-30 
m. amžiaus jaunimo, 2. 
spręsti iškylančias prob
lemas, gerai susipažin
ti su įvairiais klausi
mais. Atstovavimas yra 
darbo pareiga, todėl at
stovas turės dalyvauti 
paskaitose ir diskusi-’ 
jose, rinkti peticijos pa 
rašus, ieškoti kongre
so mecenatų, parašyti 
nors vieną referatą, 
dalyvauti tautinėje lie
tuvių veikloje iki kito 
kongreso ir kt. Kas ma 
nytų, kad atstovavimas 
— tai tik vienkartinis 
dalykas, toks asmuo at
stovu neturėtų būti.

Apskritai, atstovu tu
rėtų būti asmuo, kuris 
turi šių dienų ir istori
nės Lietuvos buities 
bendrą vaizdą bei išei

vijos pajėgumo suvoki
mą, kuris mato neišnau 
dotas galimybes kultūri
nei, politinei veiklai lie
tuvių ir nelietuvių tar
pe.

LB Clevelando Apygar
dos Jaunimo Sekcija

• Galima užsisakyti kol
dūnų mažais ir dideliais kie
kiai. 10 štukų — 50 c. Tel. 
481-0648. (9-10)

• Vacys Jurgelis pildo
Income Tax. Kreiptis tel.: 
481-2709. (9-10)

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual fijnds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

FOR SALE — 2 homes 
on one lot, 6 rooms single 
and a 5 room single, double 
garage ,fruit trees, close to 
buses, schools, churches, 
shopping, near the Slove- 
nian Ręst Home. E. 185th 
and Lake Shore Blvd. area. 
235-4876 or 531-1029

(7-10)

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE 
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

Fri. & Sat.Evening. Feb 18.19.25 & 26 
Saturday Matinee Prices Feb. 19 C 26 
Sundoy Molinee Prices Feb. 20 & 11

S4.25 S3.75 S3.25 S2 75 S2 25 
All pricet ineludad Ivtningt E:0O P.M.

dt 2’00 R.M.

EVENING PRICES
feb R 21 22 23 l 24 
$315 $3 00 $2 50 $2 00

Reserved Seat Tickets N0W ON SALE!
PUBLIC HALL

CONVENTION CENTER BOX OFFI*CE 
oiso, BURROVTS, 419 EUCLID AVĖ.

FEB. 17 THRU 27 CIRCUS SCHEDULE

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Alkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Naujoji Viltis, politi
kos ir kultūros žurnalas, 
Nr. 3 (1971-72) jau išėjo 
iš spaudos, šiame numery 
daug aktualios medžiagos. 
Leidžia LST Korp! Neo-Li- 
tuania ir ALT S-ga. Reda
guoja: Dr. J. Balys, • Al. 
Laikūnas ir dr. Br. Nemic- 
kas. Administracijos adre
sas: 7150 So. Spaulding 
Avė., Chicago, III. 60629. 
Šio numerio kaina $2.50.

• Lithuania 700 Years 
antroji laida jau išsibaigė, 
bet pareikalavimas iš sve
timųjų vis dar ateina, to
dėl prašome visus platinto
jus, kurie dar turi bent vie
ną ar daugiau egzempliorių 
grąžinti galimai greičiau 
žemiau nurodytu adresu 
idant galėtume patenkinti 
svetimųjų pareikalavimą. 
Lithuanian Independ e n c e 
Fund Ine., 87-80 96 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris Chicago- 
je maloniai kviečia svečius 
atsilankyti į tradicinį Už
gavėnių blynų parengimą 
š. m. vasario 12 d., 8 vai. v. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 6422 S. Kedzie Avė. 
Svečiai bus vaišinami šilta 
vakariene ir karštais bly
nais.

Šokiams gros Korp! Neo- 
Lithuania orkestras. Įėji
mas — 8 dol. Vietos rezer
vuojamos iki vasario 9 d. 
pas K. Kasakaitį, telef.: 
776-2241 arba pas A. Kal
vaitį, tel. PR 6-8425.

•
ŠIAUDINUKAI 
TELEVIZIJOJE

Jau treti metai, kaip Bos
tono skaučių židinio pa
stangomis Bostono miesto 
rotušėje yra puošiama ka
lėdinė eglutė lietuviškais 
š i a udinukais. Amerikiečių 
tarpe, ši savotiška meno rū

šis sukėlė didelį susidomė
jimą. Gaunama daug laiškų 
su paklausimais. Tenka 
siuntinėti pavyzdžius, aiš
kinti kaip daroma ir t.t. To
kiu būdu susidarė daug pa
žinčių.

Kalėdų švenčių proga bu
vo gautas pakvietimas į ofi
cialų priėmimą is Bostono 
miesto mero. Pernai buvo 
suruošta keletas tautodai
lės ir knygų parodėlių bib
liotekose.

Šiais metais židinietes 
kontaktavo Bostono televi
zijos antras kanalas (Na
tional Educational Televi- 
sion). Stotis yra gavusi 
Fordo Foundation paramą 
naujai vaikų programai 
(8-12 m. amžiui) ”ZOOM”, 
kuri yra transliuojama sek
madieniais 7 vai. v. per 200 
Amerikos televizijos stočių. 
Bostone yra kartojama ant
radieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Grupė lie
tuvių skautų buvo nufil
muoti sausio 14 d. dirbant 
šiaudinukus. Filmas bus ro
domas gale vasario mėn. ar 
pradžioje kovo (tikslus lai
kas bus paskelbtas vėliau). 
Filme dalyvauja: Danguolė 
Špakevičiūtė, Anita Hodges, 
Lina Weingorten, Dalius 
Kleinas ir Rimas Nenortas. 
Muzika ir dainos iš plokš
telės "Aukuras”, muz. Mi
kulskio vadovaujamo vaikų 
choro Clevelande.

• Rūta Lee - Kilmonytė 
sausio 22 d. Palm Springs 
policijos parade buvo iš
rinkta Queen of Desert 
Rodeo.

• IV-toji Tautinių šokių 
šventės šūkis yra ” MŪSŲ 
JAUNYSTĖ — TAU TĖ
VYNE LIETUVA”, šūkio 
autorius yra kun. Pranas 
GARŠVA.

• Prof. dr. P. Joniko kal
botyros mokslo veikalas 
"Lietuvių bendrinės rašo
mosios kalbos kūrimasis” 
jau išspausdintas ir baigia
mas Įrišti. Leidžia Pedago
ginis Lituanistikos Institu
tas. Mecenatas — Lietuvių 
Fondas, šio stambaus mok
slinio darbo vertei iškelti, 
o tuo pačiu jo autoriui ir 
mecenatui pagerbti P. L. 
Institutas ruošia atitinka
mą to veikalo paminėjimą, 
kuris numatytas vasario 
26, Jaunimo Centre. Trum
po pranešimo forma šis vei
kalas numatytas paminėti 
ir Lietuvių Fondo pokylyje, 
kuris bus Inn Motion salė
je, 5820 So. Kedzie Avenue, 
Chicago, III., vasario 26.

• XIX-ji Europos lietu
viškųjų studijų savaitė 
įvyks liepos 17-24 d. Stutt- 
garte, Hohenheime, Katali
kų Akademijos patalpose, 
kaip ir praėjusiais metais.

Visuomeninių organizaci- 
jų bei studijų savaitėmis 
besirūpinančių asmenų po
sėdyje moderatorium iš
rinktas žurnalistas V. Ba
naitis, dėl pablogėjusios 
sveikatos yra paprašęs dr. 
K. J. Čeginską jį pavaduoti.

Meninę komisiją sudaro 
dr. J. Grinius, mok. A. Kri
vickas ir kun. K. Senkus. 
O r g a n izaciniais reikalais 
rūpinasi Alina Grinienė ir 
stud. M. Landas.

• ”Lituanus”, 1971 m, nr. 
3 (17 sąsiuvinys). šioje lai
doje paskelbti parinkti buv. 
Lietuvos Prezidento A. 
Stulginskio laiškai. Du 
straipsniai liečia latvius: 
apie latvių liberalus 1917 
m. revoliucijos metu ir apie 
autoritetinį režimą Latvi
joje 1932-34 m., be to. Ig
nas K. Skrupskelis vertina 
Aleksio Rubulis knygą apie 
Baltų literatūrą. Leidinio 
adresas: Litųanus, P. O. 
Box 9318, Chicago, lllinois
60690..

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATOR 

WORK FROM BLUE PRINTS AND 
SĖT U P

ATLAS CAR & MFG CO. 
INO 1VANHOE RD. 
CLEVELAND, OHIO 

An Equal Opportunity Employer 
(7-13)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES 

Wilh or without degree. Both 
Psychiatric and Clinical open- 
ings. Immendiately available for 
day shift and a midnight vacan- 
cy. All Michigan civil service 
benefits.
Salary' range $8,728 to $J 1,400 
annually, depending upon educa- 
tion and experience.

Contact J. E. GRIFFIN 
Personnel OfficeT 

YPS1LANTI STATĖ HOSPITAL 
Box A

Ypsilanti, Michigan 
or phone 3 13-434-3400, Ext. I 15 
An Equal Opportunity Employer 

. (10-16)

DVIEJU SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS | LIETUVA

Vyksta: birželio 8, liepos 13, 
rugpiūčio 17 ir gruodžio 21.

• Lietuvoje šios grupes praleis po 11 dienų.
• Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, ga

lės aplankyti kitus jų pasirinktus Europos 
miestus.

Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko 
ir Montrealio.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 027127 
Telefonas: 268-8764

v Savininke Aldona Adomonienė

SETUP MAN 
OPERATOR

SCREW MACHINE DEPARTMENT 

Self starter, initally responsible for 
all set-up and operation of screw 
machines. Mušt be promotable to su- 
pervision, over entire automatic »crew 
machining department. Apply Mr. R. 
MENTLEY.

O & S BEARING & MFG. DIV. 
77 WEST 8 MILE RD.

WH1TMORE LAKE. MICH. 48189 
Phone 313-449-4401

An Equal Opportunity Employer 
(10-12)

AUTOMATIC SĖT UP MEN 
For Brown 8c Sharp. Mušt have job 
shop experience only. No other need 
apply. Full company benefits. good 
working conditions, and high hourly 
rate.

Call JOE STUPAK 
216-228-7070

(10-16)

MAINTENANCE COUPLE
Mušt know general maintenance 
for apt. bldg. Wife to assist in 
cleaning apts. Good salary, free 
rent. Age 40 and over. Local 
refs. (313) TR 2-5801. (10-12)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

Eastern Arkansas Progresšive 
Community 35 Milės from Memphis. 

MEDICAL TECHNOLOGIST 
REGISTERED ASCP

Salary commensurate with 
experience & ability. 

REGISTERED NURSES 
For all services and all shifts. Ex- 
cellent salary. Plūs shift differential 

for evening & night duties. 
ALSO

PHYSICIANS 
GENERAL PRACTITIONERS 
Liberal Personnel Policies. 

Apply call or write to Adminutrator 
FORREST MEMOR1AL HOSPITAL 

Box 667
Forrest City, Arkansas 72335 

501-633-2020
(4-13)

TRUCK OWNERS
OWNER OPERATORS WANTED BY 
STEEL HAULER TO HANDLE MUL- 
TI-AXLE LOADS FROM GARY-Clll- 
CAGO AREA TO MICHIGAN.

CALL 219-845-2041 
MR. S. DUNNETT

(7-13)

VVANTED AT ONCE 
IST CLESS SKILLED 

COLD HEADER MACHINE 
SĖT UP

MEN AND OPERATORS. 
Also 

JOURNEYMAN 
MACHINE MAINTENANCE 

Union Shop. Fringe Benefits. 
APPLY IN PERSON 

MACHINE RIVET 
DIVISION OF PRO SYSTEMS INC. 
21221 Hoover Rd., Warren, Mich.

(7-13)

šiaudinukų filmavimo metu Bostone. Iš kairės: Dalius Kleinas,
Rimas Nenortas ir Anita Hodges.

Mielam prieteliui
JUOZUI P U š N E R A I č I U I, 

taip netikėtai užbaigus šią žemiškąją kelionę, 
žmoną EMĄ ir gimines nuoširdžiausiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Edvinas- ir Halina Balceriai

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ) MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ,. 

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE: 
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001 

Tek: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878 
BALTTMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue_________254-4144
CHICAGO, III. 60t522, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. -48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
HARTFORD, Conn., U Charter Oak Avenue, 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAlN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134', 5432 Statė Road, ___ _____ 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLĘ, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street; ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos iemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĖ — ĮSITIKINSITE.
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