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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRANCŪZIJA 
MINĖJO 
V.O. MILAŠIŲ

Fontainebleau, kur poetas 
paskutiniais metais gyveno 
ir 1939 m. mirė, birželio
19-20 d. suruoštas speciali- 
nis simpoziumas, kurio me
tu nagrinėta Miilašiaus kū
ryba. Jame dalyvavo žymūs 
prancūzų literatai. Iš lietu
vių simpoziume kalbėjo dr. 
J. Grinius iš Muencheno. 
Pats paskaitininkas yra Įsi
gilinęs Į poeto kūrybą ir 
1929 m. Kauno universitete 
gavo daktaro laipsni už di
sertaciją apie Milašių.

Nacionalinė bibiloteka Pa
ryžiuje surengė parodą apie 
Milašių. Iš išstatytų ekspo
natų lankytojai gali susida
ryti vaizdą ne tik apie rašy
tojo kūrybą, bet ir patirti 
apie jo lietuvišką kilmę. 
Tarp kita, išstatytas Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
Kaune diplomas, kuriuo Mi
lašiui suteiktas garbės dak
taro laipsnis^ Diplome iš
spausdintasis Vyties ženk
las panaudotas oficialinia- 
me pakvietime, kuris buvo 
išsiuntinėtas svečiams Į pa
rodos atidarymą.

Parodos proga Nacionali
nė biblioteka išleido turi
ningą 100 puslapių ilius
truotą katalogą. Jame ne 
tik paaiškinti eksponatai, 
bet ir Įdėta išsami Mila
šiaus gyvenimo ir darbų 
chronologija. Iš jos seka, 
kad poetas kilęs iš kilmin
gos lietuvių bajorų šeimos, 
kad jis 1919 m. gegužės-bir
želio mėnesi pirmą kartą 
lankėsi n e p r i klausomoje 
Lietuvoje ir netrukus pa
skirtas Lietuvos diplomati
niu atstovu. Tarp parodoje 
išstatytų Milašiaus veikalų 
parodytos ir rašytojo kny
gos lietuviškomis temomis 
(apie dainas, pasakas bei 
pasakėčias, apie lietuvių 
tautos kilmę ir t.t.).

Parodos kataloge reiškia
ma padėka už eksponatų 
perleidimą Lietuvos pasiun- 
tinvb^i Washingtone, Pet
rui Klimui jun., dailinin
kams ž. Mikšiui ir Pranui 
Gailiui, Perkūnui Liutkui 
(Paryžiuje), dr. J. Griniui 
ir dr. P. Rėklaičiui (Mar- 
burg).

Prie parodos surengimo 
veiklai prisidėjo Nacionali
nės bibliotekos rankraščių 
skyriaus konservatorė po
nia Florence de Lussy, kuri 
parodos kataloge paskelbė 
Milašiaus kūrybos apibūdi
nimą. Parodos organizavi
me dalyvavo kultūros mi
nisterija, Paryžiaus univer-

Senatorius Bob Dole, vykdamas į Belgrado konferenciją, kur buvo peržiūrimi Helsinkio 
susitarimų pildymas, Vienoje susitiko su Sovietų pavergtų tautų atstovais. Ta proga lietuvių vys
kupas dr. A. Deksnys jam įteikė dokumentaciją apie religijos persekiojimą Sovietų ok. Lietu
voje ir sąrašą 82 lietuvių politinių kalinių. Nuotraukoje vysk. dr. A. Deksnys ir senatorius 
Bob Dole.

KOVA DĖL AFRIKOS
Gali atnešti Brežnevui Chruščiovo likimą bet..

Nepaisant visos ‘publicity’ 
neutronų bombai, šansai, 
kad ji būtų pavartota, lieka 
ir toliau nedideli. Kova tarp 
JAV ir SSSR vedama daug 

siteto rektorius, Louvre 
muziejus, Princeton univer
siteto biblioteka ir kt. insti
tucijos.

Milašiaus jubiliejui pami
nėti sudarytas tam tikras 
komitetas, kuriam pirmi
ninkauja P. Emmanuel.

Per visą birželio mėnesi 
nuostabaus grožio Pary
žiaus šventojoje Koplyčioje 
(Sainte Chapelle) buvo vai
dinama Milašiaus drama 
„Mephiboseth”.

Milašiaus jubiliejaus mi
nėjimas Įtrauktas Į Prancū
zijos 1977 metų nacionali
nių iškilmių programą. Be 
Paryžiaus, minėjimai ren
giami Avignon, Cluny ir 
Banyuls. Didžioji prancūzų 
spauda keliais atvejais ati
darė savo skiltis Milašiaus 
kūrybos Įvertinimui. Birže
lio 20 d. Paryžiaus dienraš
tis „Figaro” paskelbė per 
visą puslapį straipsnį apie 
Milašių. Poeto atminčiai 
puoselėti Paryžiuje sudary
ta specialinė „Milašiaus 
draugų draugija”, kuri lei
džia „Cahiers de Millosz” — 
Milašiaus sąsiuvinius. Juo
se skelbiama įvairi medžia
ga apie poeto gyvenimą ir 
kūrybą, laiškai ir kt. (ag)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
subtilesnėm priemonėm. Gal 
žodis ‘kova’ čia nelabai tiks
liai vartojamas. Kova juk 
reikalinga veiksmų iš abiejų 
pusių, kol kas tačiau mato
me tik vienos pusės pastan
gas, antroji tik tikisi, kad pir
majai nepasiseks.

Konkrečiai kalbant, sovie
tai kelių paskutinių metų bė
gyje labai susidomėjo Afrika 
ir, pasinaudodami kubiečiais 
sustiprino ten savo įtaką, 
jei nesakyti tiesiog - įsistipri
no. Kokia iš to Maskvai nau
da? Iš pirmo žvilgsnio aišku, 
kad jai labai naudinga savo 
įtakoje turėti vadinamą Af
rikos rytinį ragą. Dabar 
Maskvos klauso ne tik Soma 

lija, bet ir Etijopija. Jei prie 
jų priskaityti dar pietinį Je
meną, sovietai lengvai gali 
kontroliuoti ne tik pietinį įė
jimą į Raudonąją jūrą, bet ir 
visą Indijos vandenyną, t.y. 
naftos pristatymą Europai, 
Amerikai ir Japonijai.

Antra vertus, rytinio Afri
kos rago likimas dar nelaiky
tinas visai užantspauduotu. 
Nors minėtų kraštų vyriau
sybės laikytinos ‘marksisti- 
nėm-leninistinėm’, tačiau jos 
nekenčia viena kitos, o Eti
jopija turi bent 8 sukilimus, 
vykstančius prieš centrinę 
vyriausybę. Dauguma suki
lėlių save irgi laiko ‘marksis- 
tais-Ieninistais’. Su sovietų- 
kubiečių pagalba, Etijopijos 

(Nukelta į 2 psl.)

PADĖTIS 
ETIIOPJOJE

RIMAS DAIGYNAS

Ankstyva sambrėška bai
gia dieną Adis Ababoje, 
vieno milijono gyventojų 
mieste, Etiopijos sostinėje. 
Kartu su vakaro brėkšme 
nutyla milijoninio miesto 
gyvenimas. Gyventojai sle
piasi po savo narni] stogais. 
I gatves išeina vyriausybės 
šauliai. Jie patruliuoja 
mieste. Jie griežti, bruta
lūs ir be įspėjimo šaudo 
kiekvieną, kas bus užtik
tas gatvėje saulei nusilei
dus. Kadaise linksmas, 
smarkiai modernėjęs did
miestis, dabar pavirto vai
duokliu, miestu kapinynu. 
Iš ryto visad surenka lavo
nus. Tai aukos naujo, griež
to marksistinio režimo, kuri 
nuo vasario 3 d. Įsteigė 
Etiopijos diktatorius pulki
ninkas Mengistu. Tas pul
kininkas žada žmones su
kurti naują, gerą gyveni
mą, pasirėmęs Markso mok
slu, susirišęs militarinės 
pagalbos sutartimi su pa
saulinio komunizmo staty
toja Maskva.

28 milijonu gyventoju ša
lis, buvusi Karalių kara
liaus neguso Haile Selassie 
karalystė atsidūrė ant pra
žūties krašto. Iki marksisti
nio perversmo, remiama 
Amerikos šalpa, Etiopija 
dar šiaip taip merdėjo, dai
rydamasi į ateitį. Bet Ame
rika nutraukė šalpą As
mens teisiu negerbimu 
Etiopijoje titulu. Tai bu
vo kvailas pasielgimas, ku
ris pulkininką marksista at
suko į Maskvą. Maskvos 
agentai atsirado prie dikta
toriaus durų. Tuč tuojau bu
vo pasirašyta ne ekonominė, 
bet militarinės talkos su 
Maskva sutartis. Maskva 
suteikė pulkininkui Mengis
tu ginklų už 100 milijonų 
dolerių. Su tais ginklais 
diktatorius Mengistu gins 
„komunizmo statybą” Etio
pijoje. Taip buvo nutraukti 
artesni ryšiai su Amerika. 
Tie ryšiai buvo palaikomi 
per 23 metus. Per tą laiką 
Etiopija vis atrodė teise ir 
įstatymais paremta valsty- 
zė. Dabar tai chaoso vieš
patija. Maskvai visad rei
kia drumsto vandens, toks 
palankus žuvų gaudymui.

Dabar kraštą valdo kari
nė taryba (Dergue). Tai 
diktatoriaus štabas. Visos 
žmonių teisės panaikintos, 
žudynės, šaudymas, kasdie
niai „liaudies teismai” ir 
„liaudies priešų” suradi
mai, spaudos nebuvimas, 

(Nukelta į 3 psl.)
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SAVAIMĖ POLim^  ̂

Eurokomunizmo tolimesnis vystimasis - 
Rodezijos partizaną sukilimas - Juodųjų 
valdovų operetė - Žmogaus teisių toli
mesnis likimas.
Yra duomenų manyti, kad 

EUROKOMUNIZMAS yra 
daugiau pavojingas sovie
tams negu Vakarams. Už 
tai kalbėtų faktas, kad Mask
va pakenčia nacionalistinį 
Rumunijos rėžimą, nors jis 
garsiau kalba apie nepriklau- deziją iš Zambijos, neseniai 
somybę, negu Čekoslovaki
jos Dubčeko, kuris niekados 
negrąsino pasitraukti iš Var
šuvos pakto, bet tik norėjo 
komunizmui duoti ‘žmoniš
kesnį veidą’. Mat, Rumunija 
savo nacionalistinėm baci
lomis negali užkrėsi Sovieti- 
jos, bet Dubčekas galėjo - 
humanistinėmis. Tos bacilos 
Sovietijai sudaro vienintelį 
realų pavojų.

Grįžtant prie šių dienų ten. 
ka vėl sustoti prie įdomios si
tuacijos Ispanijoje. Kaip jau 
minėjome, Maskva po rinki
mų pasmerkė Ispanijos kom
partijos vado Santiago Carri
llo knygą ‘Eurokomunizmas 
ir valstybė’, kuri Ispanijoje 
susilaukė namažo populiaru
mo. Esą išparduota 100,000 
egzempliorių! Nepaisant 
Maskvos prakeikimo, Ispani
jos kompartija stojo Carrillo 
pausėn. Netgi partijos pir
mininkė, 82 metų Dolores 
Ibarruri, pagarsėjusi pilieti
nio karo metu kaip ‘La Pasio- 
naria’, išgyvenusi Sovietijo
je paskutinius 37 metus, pa
sirinko ne Maskvą, bet Carri
llo. bet tai dėlto, kad Carri
llo savo partijoje tvarkėsi 
kaip tikras, marksistas-leni 
nistas ir visą opoziciją seniai 
išvaikė. Taip nesusitvarkę 
prancūzų ir italų kompartijų 
vadai, bijodami vidaus ginčų 
vis dar nedrįsta pareikšti sa
vo nuomonės. Kaip galima 
buvo tikėtis, Carrillo pažiū
ras užstojo Jugoslavija ir Ru 
munija. Paskutiniosios kom
partijos dienraštis Scinteia 
paskelbė nepasirašytą straip- 

. snį, kuriame išvedžiojama, 
kad kiekviena kompartija 
turi teisę išvystyti savo po
litiką. Vakarų komaprtijų 
pasisekimas, pagal dienraštį 
aiškintinas tuo, kad jos atsi
žvelgė į savo kraštų ‘specifi
nius bruožus ir gyvybinius 
interesus’.

Grįžtant prie viso reikalo 
linksmesnės pusės ... ameri
kiečių pavyzdžiu Ispanijos 
partijos gauna lėšų iš valsty
bės iždo rinkiminei propa
gandai. Taip komunistams 
pagal gautų balsų skaičių 
(9%) priklauso apie 3 milijo
nai dolerių, kurie, priskai
čiuojant ir iš įvairių šaltinių 
gautas aukas, leis komparti
jai rinkimų kampaniją už
baigti su pelnu.

užgirtas ‘patriotinis frontas’ 
tik oficialiai yra vieningas. 
Iš tikro jo vienas vadas Nko- 
mo, kovojąs už Mozambiąue 
teritorijos, yra Maskvos pati
kėtinis. Kitas vadas Muga- 
be, siunčiąs partizanus i Ro-

viešėjo ... Pekine, kur, kaip 
priimta, iškoliojo... Maskvą. 
Nepaisant skilimo. Washing- 
tonas ir Londonas, bent ofi
cialiai, spiria Rodezijos mi- 
nisterį pirmininką Ian Smith 
derėtis su ‘patriotiniu fron
tu’, kuris pirmiausia reika
lauja valdžios, tik kurią ga
vęs žada kalbėti apie rinki
mus ir santvarką.

Skilimas patriotiniam fron
te davė Smithui vilties kaip 
nors sudaryti daugumai Ro
dezijos gyventojų priimtiną 
vyriausybę su kokiu nors 
‘nuosaikiu’ juodųjų vadu 
priešakyje. Tokiu galėtų 
būti 53 metų J.S. Chirau, pir
mininkavęs prieš kiek laiko 
Smitho sudarytai įvairių juo
dųjų genčių vadų tarybai. 
Jis neseniai viešėjo Londone 
kur piršo savo planą Rodezi
jos ateičiai. Pagal jį, kraštas 
turėtų išsirinkti prezidentą 
su didelėm teisėm f dviejų 
rūmų seimą ir dar du atski
rus seimelius didžiausiom 
Mashona ir Matabele gentim. 
Chirau skaičiuoja, kad per 
laisvus rinkimus komunistai 
ar jų simpatikai surinktų 
tiek pat balsų kaip Ispanijoj. 
Dauguma pasisakytų už 
*law and order’ vyriausybę, 
kuri garantuotų baltųjų 
teises bei kapitalistinę sant
varką.

T"

Kova dėl Afrikos.
(Atkelta iš 1 psl.) 

valdovas pulk. Mengistu yra 
suorganizavęs 70,000 ‘vals
tiečių armiją, kuri gana įspū
dingai birželio 25 dieną para
davo Addis Ababoje. Jei jos 
pagalba jam pasisektų įsiga
lėti visame Afrikos rage, so
vietai galėtų būti patenkinti. 
Tam tačiau priešinsis ne tik 
Somalija, bet ir mūsų minėti 
sukilėliai, kurie jau seniai 
praktiškai kontroliuoja ne 
tik Eritrėją, bet ir Gondarą. 
JAV jų tiesiogiai nerems, ta
čiau arabų pasaulis nėra abe
jingas jų likimui, o ko jau ko 
- pinigų arabams netrūksta!

Jei pačiame rage sovietai 
turi tik strateginius intere
sus, įsigalėjimas toliau į pie
tus gali atnešti nemažos ūki
nės naudos. Mat, Afrika tur
tinga retais metalais, kurių 
sovietams šiuo metu nelabai 
trūksta, bet reikės ateityje. 
Jų pačių mineralinių turtų 
dauguma slypi Sibire, iš kur 
juos išgauti sovietams trūks 
ta kapitalo. O to jie negali ti
kėtis iš užsienio, pašlijus san
tykiams su JAV.

Dar daugiau negu apsirū
pinimas jais ateičiai, sovie
tus gali masinti faktas, kad 
kartu su Afrika kai kuriose 
medžiagose jie turės viso pa
saulio tiekimo monopolį. Pa-

Komunistų vidaus santy
kiai gali turėti nemažos 
reikšmės ir sovietų užsimo
jime juodajame žemyne (žiū
rėk ‘Kova dėl Afrikos’ 
1-me psl.). Afrikos valstybių

Kalbant apie juoduosius... 
Minėtoje Afrikos valstybių 
viršūnių konferencijoje Ga
bone, daugiausiai dėmesio į 
save kreipė Ugandos dikta
torius Amin,kuris gyrėsi ‘su
valgęs savo priešus prieš 
jiems tai padarant’. Etiopi
jos diktatorius pulk. lt. Men
gistu Haile Marriam skundė
si, kad Sudanas ir Somalija. vyzdžiui, Pietų Afrika tiekia 
padarė suokalbį prieš jo vals
tybę. Girdi, Somalija netu
rinti jokios kitos teisės į Ęti- 
jopijos teritoriją, kaip tik ... 
karvių ganyklų. Mat, Soma- 
Hja turi 3 milijonus galvijų, 
kuriems trūksta pašaro. Pa
gal sausrų kankinamos rytų 
Afrikos standartą, vienai 
karvei išmaitinti reikia turė
ti bent 18 kv. mylių žemės. 
Visas susirinkimas daugiau 
panašėjo į operetę negu rim
tą konferenciją. Tik prisi
minus, kad dėl suvažiavusių 
valdovų žiaurumo ar buka
protiškumo vargsta milijo
nai žmonių, norisi daugiau 
verkti negu juoktis. ♦♦♦

sunaudojamo aukso ir 
mantų. Jei prie to pridėsi
me sovietų ir kitų komunis
tinių valstybių gamybą, gau
sime 4/5 viso pasaulio pro- 

, dukcijos. Panašiai ir su pla
tina, vanadiumu, chromu, 
manganu. Kobalto ir vario 
Maskvos priežiūroje būtų 
bent pusė pasaulinės gamy- 

į bos. Taip pat ir asbesto ir 
beveik - nikelio, cino ir švino. 
Visos šios medžiagos reika
lingos plieno ir mašinų ga
mybai.

žodžiu, ekspertai sutinka, 
kad Afrikos mineralai yra la
bai svarbūs sovietams ir jie 
neturi kuo už juos mokėti. 
Ergo, jie galėtų juos gauti 
mainais už savo žemesnes ne 
gu Vakarų kokybė prekes ir 
ginklus - abiem atvejais jiem 
reikia turėti gamintojų vals
tybes savo priežiūroje. Kon
troliuodami Afrikos turtus, 
sovietai jų perteklių galėtų 
parduoti padidintom kainom 
Vakarams. Jau 1973 metais 
sovietai padidintom kainom

visą 60% visame pasaulyje

dei-

pardavinėjo Europai Irako 
naftą, o dabar, londoniškio 
Economist teigimu, parduo
da JAV-bėms - kaip savo- Ro 
dezijos chromą ... Įsigalėję 
Afrikoje, sovietai tai galėtų 
daryti labai plačiu mastu ir, 
žinoma, su daug didesniu pel
nu. Antra galimybė būtų, 
kad sovietai iš viso sustabdy 
tų tų metalų eksportą į Va
karus, kas gal tų ir nepaklup- 
dytų, tačiau būtų labai nema
lonus.

Tokie gali būti sovietų 
siekiai Afrikoje. Visa laimė - 
jie toli gražu nėra lengvai pa 
siekiami. Tiesa, 48 Afrikos 
valstybės savo ką tik pasi
baigusioje konferencijoje Ga 
bone nutarė remti tik Rode
zijos ‘patriotinį frontą’, kuris 
nori kova, o ne derybom 
atimti valdžią iš baltųjų, ta
čiau praktikoje tas nutari
mas gali būti ir nevykdomas 
Kiekvienu atveju neatrodo, 
kad konferencija būtų buvu
si visai akla sovietų užma
čioms. Buvusio sovietų są
jungininko Sudano preziden
tas Numeiry aiškiai savo ko
legas įspėjo: ‘Socialistinis 
imperializmas grąso pavers
ti Afriką kovos arena. Mes 
nenorime vienos rūšies impe 
rializmą pakeisti kitu.’ Kon
ferencija po to priėmė Sene
galo pasiūlytą rezoliuciją, 
kad Afrikos kraštai ‘nesiek
tų užsienių intervencijos’ ir 
neduotų savo teritorijos 
kaip bazę agresijai prieš kitą 
Afrikos kraštą.

Kai kas vakaruose viliasi, 
kad jei Kubos avantiūra pri
sidėjo prie Chruščiovo nu
vertimo, Afrika tai pakartos 
Bražnevui. Pesimistai, žino
ma, galėtų įspėti, kad Kuba 
ir be raketų daug padeda so
vietams Afrikoje. Kaip ten 
būtų, kovoti vienaip an ki
taip ir toliau reikės.

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
BRIDGEPORT OPERATORS 

and 
ALL AROUND MACHINISTS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & elose tolerance. 

Retirees vclcomc.
Steady work. Union Scale, all f ringe 
benefits. Apply to:

WESTWOOD TOOL CO. 
81235 Weaver. Detroit, Mich. 48228 

(23-2?)

Tai gera vieta grįžti prie 
žmonių teisių... Nesweek ko 
lumnistė Meg Greenfield ne

seniai Europoje tyrinėjo, ko
kį įspūdį Europoje padarė 
Carterio kampanija už žmo
nių teises. Dauguma užklaus
tųjų džiaugėsi, kad Vakarai 
per prezidento akciją atgavę 
savo misijos uždavinį, tačiau 
Švedijos Amnesty Interna- 
tional (tarptautinės, bet ga
na palaidos organizacijos, ku 
ri rūpinasi paskirų žmonių 
teisėmis visame pasaulyje) 
skyriaus primininkas Tho- 
mas Hammarberg būkštavo, 
kad ilgainiui visa kampanija 
už žmogaus teises virs politi
niu futbolu ir nereikšminga 
fraze, sąvoka be turinio, kaž 
kas panašaus į sovietų taip 
dažnai linksniuojamą žodį 
‘taika’ ...

1977-78 EKSKURSIJOS į 
LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
rugsėjo 18 — $838.00 (viena savaitė) 
rugsėjo 7 — $1158.00 (dvi savaitės) 
gruodžio 21 — $999.00 (dvi savaitės)

NAUJOS SKRAIDOS (CHARGES) I. VILNIŲ SU 
PAN AMERICAN LĖKTUVAIS Iš NEW YORKO

Kaina nuo $640.00.
Išvyksta: 1977 — lapkričio mėnesj,

1978 — vasario, kovo ir balandžio 
mėnesiais.

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j:
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KOVOKIM SO NUTAUTĖJIMU
Tur būt kiekvienas sutik

sim su faktu, kad vienas 
pagrindinių uždavinių lietu
vybės gyvenime yra tauti
nė kultūrinė veikla. Dėl jos 
įvairiomis progomis daug 
kalbama ir rašoma spaudo
je. Tačiau pastaruoju metu 
pasigirstama nemažai svy
ruojančių pareiškimų, kad 
nemaža dalis svetur gyve
nančių lietuvių rieda pakal
nėn, ypač iš jaunosios kar
tos, kuri tolsta nuo savo 
tautos interesų.

Atrodo, kad taip kalbėti 
turima pagrindo. Svyravi
mai rodo svyruojančių silp
numą savajam kraštui.

Kad tokių mūsų tarpe 
būtų mažiau, reikia rimtai 
susirūpinti ir šiuo klausimu 
dažniau kalbėti, žodžiu, bū
tinas reikalas ieškoti būdų 
silpnuosius sustiprinti, grą
žinti jiems prarastą tikėji
mą ir vilti. Mat, tautos 
gyvenimas nematuojamas 
žmonių amžiumi, žmonės 
gyvena, miršta, jų vietą už
ima naujos kartos ir papil
do išsiskyriusių su pasau
liu eiles. Kiekviena tauta 
tol gaji, kol naujosios kar
tos sugeba pažinti ir parem
ti buvusiųjų kartų palikimą 
ir ji tęsti. Mums nutautėji
mo pavojus svetur gyve
nantiems yra didelis lietu
vybės priešas. Dėl to šių 
dienų socialinių bei politi
nių doktrinų kūrėjai sten
giasi nustatyti svarbiausias 
nutautėjimo priežastis ir 
jas nagrinėja istoriniu bei 
tautų skirtingumo požiūriu. 
Atskirų tautų gyvenimo 
stebėtojai, nurodo daug 
faktų, kur nutautėjimas vy
ko visai laisva valia ir natū
raliai. Jie sako, kad nėra 
pasaulyje tautos, kuri dau
giau ar mažiau nebūtų pa
sisavinusi svetimos tautos 
elementų. Bet istorija žino 
ir tokių faktų, kur tautinė 
mažuma, ištisus šimtmečius 
gyvendama svetimoje tau
toje, išlaikė savus nepalies
tus tautinius papročius, tra
dicijas ir gimtąją kalbą, 
nors jie buvo visai skirtin
gi nuo vietos gyventojų.

Tai čia ir iškyla konkre
tus klausimas. Kaip gi tau
tos mažuma gali išlaikyti 
savo tautybę ? Į šį klausimą 
galima atsakyti trumpai, 
būtent: juo gausesnė mažu
ma, juo mažesnė daugumos 
pritraukiamoji jėga, ir juo 
mažesnė mažuma, tuo grei

čiau įvyksta jos nutautėji
mas. Pavyzdžiui, jei1 lietuvis 
vienas ar su šeima apsigy
vena kitataučių tarpe, kur 
jie neturi progos susitikti 
su lietuviais, nutautėjimas 
sunkiai išvengiamas. Visai 
kitokia būtis, kai lietuviai 
didesniais būriais apsigyve
na. čia jie kasdien susitik
dami kalbasi gimtąja kalba, 
domisi vieni kitų einamojo 
lietuviško gyvenimo raida, 
tai tokie mažiau turi pavo
jau nutautėti.

Mūsų jaunieji per jauni 
neteko savo gimtojo krašto, 
mažieji gi — jau svetur gi
mę. Ir vieni ir kiti jo nepa
žinę, su juo nesusigyvenę. 
Jie auga ir bręsta svetimuo
se kraštuose, svetimose 
nuotaikose, prie svetimų ne 
įprastų papročių. Taigi sve
tur augdami jie tampa dar 
skirtingesniais nuo Lietu
voj gimusio ir ir šiek tiek 
augusio jaunimo.

Nūdien ryškiai pastebi
ma, kad nemažai yra jau
nuolių su kuriais lietuviškai 
nesusikalbama. Kuo patei
sinti Šį greitą savęs pame
timą?

Šiai priežasčiai yra daug 
aiškinimosi. Tačiau trum
pai ir atvirai sakant, reikia 
manyti, kad šio reiškinio 
priežastis yra dvasinio ir 
patriotinio auklėjimo pavir
šutiniškumas.

Dabartiniu metu aktua
liausias klausimas — švie
timas. Bet šis reikalas yra 
žymiai sunkesnis už kultū
rinę veiklą. Senieji ir nau
jieji ateiviai nesidrovi sa
kyti, kad jie esą lietuviai. 
O kaip gi su jaunesniąja 
karta? Nepaslaptis, kad ne
mažai yra antrosios kartos 
jaunimo, kuris nebenori lie
tuviškai kalbėti net su savo 
tėvais.

Daug kas sako, kad gi
musius vaikus apsaugoti 
nuo svetimos įtakos neįma
noma. Tačiau su tuo visai 
negalima sutikti. Kad sve
tur gyvendami nenusidė- 
tum savo tautai, kad jauno
ji ir busimoji karta nesiša- 
lintų nuo lietuvybės, kad 
kiekviename lietuvyje išlik
tų Lietuvos tikėjimas ne
marus, nežiūrint mus su
pančio dabarties netikrumo, 
— visa tai yra mūsų pačių 
rankose.

Taigi šis klausimas yra 
daug svarbesnis už kasdie-

(Atkelta iš 1 psl.) 
kratos, areštai ir šnipinėji
mas, visiškai paralyžavo 
krašto gyvenimą. Į Etiopiją 
plūsta ... visoki ”specai” 
kubiečiai. Tremiami užsie
nio žurnalistai. Niekas ne
žino, kiek sovietų „specų” 
patarėjais dirba prie Kari
nės tarybos (Dergue) ?

Taip, pagal išbandytas 
priemones Etiopijoje stato
ma „socialistinė santvar
ka”.

Yra neabejotina, kad 
Etiopija tampa Maskvos 
satelitu. Geopolitinė šalies 
padėtis atidaro Maskvai ke
lius į visą Afrikos žemyną. 
Tai suima visą Afriką į 
Maskvos žnyplės: Angola, 
Tazanija, bepročio valdoma 
Uganda. Tai juosta, kuri 
perkerta Maskvos naudai 
Juodąjį kontinentą. Tiesiog 
atrodo juokingiausiu dabar 
pageidavimu gerbti chaoso 
stovyje verdančioje Etiopi
joje asmens laisves. Jau lai
kas sutramdyti diktatūrą, 
kuri paremta žudynėmis, ne 
tartis su ta diktatūra dėl 
asmens laisvių problemų!

1974 metai Etiopijai reiš
kia tą pat, ką Rusijai reiš
kia 1918 metų spalis. Tai 
pradžia masinių žudynių, 
kurias atlieka diktatūra 
vardan Utopijos. Tais me
tais buvo nuverstas Ne- 
gusas, paskelbta „liaudies 
vyriausybės” diktatūra ir 
pradėjo sroventi kraujo 
upės...

Vienok „marksistinė vy
riausybė’’ ne numatė būsi
mų kliūčių. Kaip ir Rusijo
je, Etiopijoje atsirado ga
na veiklių naujos diktatū
ros priešininkų. Ir dabar 
dešimtyje Etiopijos provin
cijų (provincijų iš viso 14) 

ninius smulkius reikalus. 
Lietuviškos sielos išsaugo
jimas svetimuose kraštuose 
yra mūsų išlikimo klausi
mas. Tuo visi turim būti 
susirūpinę.

Didelė pagelbinė priemo
nė jaunimui išsaugoti nuo 
nutautimo, tai šeima, litua
nistinė mokykla, tinkamų 
lietuviškose jaunimo orga
nizacijose.

Tėvai turėtų žinoti, kad 
jų vaikai turi būti mokomi 
ne tik lituanistinėje mokyk
loje, bet ir namie. Jei vai
kams gyvais žodžiais bus 
kalbama apie Lietuvą, lie
tuviškus papročius, tradici
jas, dainas, pasakas, gra
žiąją gamtą ir istorines vie
toves, tai jau bus daug pa
daryta. Svarbiausia, kad 
augantis jaunimas būtų iš
mokytas taisyklingai lietu
viškai kalbėti ir galvoti, 
kad jis suaugęs ir svetima
me krašte nesigėdytų save 
laikyti lietuviu.

Lietuvybės išlaikymas 
priaugančioje kartoje yra 
likiminis klausimas, šio 
klausimo sprendimo atidė
liojimas neša didelę žalą.

O) 

siaučia pasipriešinimo są
jūdžiai. Diktatorius Men- 
gustu turi vesti tikrą pilie
tinį karą. Antimarksistai ir 
separatistai ginkluoti kaip 
išmano, senais ginklais, net 
durtuvais ir šakėmis. Jų 
laisvos demokratijos Įskai
tant ir Ameriką) neremia, 
ginklų jiems neduoda. Tuo 
tarpu marksistinis diktato
rius Mengustu jau turi mo
dernių ginklų iš Maskvos už 
100 milijonų dolerių. Jis tu
ri ir aviaciją, kurios suki
lėliai neturi.

Kas tie marksistinės dik
tatūros priešai?

Miestuose veikia Etiopi
jos liaudies revoliucinė par
tija, kurios sudėty studen
tai, mokytojai, unijų dar
bininkai. Jie reikalauja pa
naikinti karinę diktatūrą, 
atstatyti civilę valdžią. Jie 
suorganizavo miestuose 700 
taikliųjų šaulių (snaiperių) 
ir žada iššaudyti diktatūri
nę kliką vieną po kito. Tuo 
tarpu jie tenušovė 20 Men- 
gusto žymūnų.

Etiopijos šiaurėje vei
kia Eritrėjos išsivadavimo 
frontas. Tai ,daugumoje, 
musulmonai. Jie nori atsi
skirti nuo Etiopijos ir su
kurti nepriklausomą Eritrė
jos valstybę. Paprastai bu
vę kolonizaciniai kraštai, 
kaip Anglija, Prancūzija, 
Olandija, net talkina buvu
sioms kolonijoms tapti ne
priklausomomis valstybė
mis, Etiopijos diktatorių? 
Mengustu žiauriai tramdo 
Eritrėjos laisvės judėjimą. 

.
SKIRPSTAS

Anglų kalba žurnalas Lituanus eina pastoviai ir pa
teikia vis šį tą įdomaus ir vertingo —- neša mūsų.;kultū- 
ros gabalėlius į platų angliškai kalbančiųjų pasaulį. Pa
skutinis šių metų nr. 2 ypatingai gero turinio, duoda 
įvairios, rimtai paruoštos lituanistikos. O išskirtinai nau
dingas dokumentinis Jono Jurašo pareiškimas Sacharovo 
bylos komisijai apie lietuvių tautos persekiojimą. Rašinys 
14 puslapių (smulkaus šrifto) yra net mums visiems 
paskaitytinas ir įsidėmėtinas, t. y. įsigytinas ir po ranka 
laikytinas. Tai labai parankus pagrindinių žinių šaltinis, 
paeiliui taupiai išdėstytas, apie mūsų tautos nelaimes 
Maskvos grėsmėje ir okupacijoje. J. Jurašas pradeda nuo 
pat Ribentropo-Molotovo sutarties ir toliau eina per visus 
apgaulingus agresinius Sovietijos žygius, pavergiant ir 
naikinant mūsų tautą. Tiksliai minima rezistencija, par
tizanų kovos, trėmimai į Sibirą ir žudymai. Religijos per
sekiojimas, žymieji įvykiai bei asmenys — S. Kudirka, 
Kalanta ir kiti; kunigai Zdebskis, Šeškevičius, taip pat 
Tamonis, Sadūnaitė, Plumpa ir daug kitų. Duodama trė
mimų statistika. Aprašomos įvairios bylos, pabrėžiant 
žmogaus teisių laužymą ir t.t. ši Maskvos nežmoniškumų 
ir žiaurumu, įvykdytų ir tebevykdomų Lietuvoje, trumpa, 
dalykiškai konkreti istorija yra būtina mūsų kiekvienam 
žinoti, kad būtume sąmoningi laisvės kovotojai, kad ne
kalbėtume tik bendrais žodžiais, o tikrais faktais.

• Įvairūs mūsų menininkai — solistai, dailininkai, 
muzikai, šokėjai — dažnokai patenka dalyvauti kitataučių 
renginiuose. Mes turim gabių meno kūrėjų, aukštu lygiu 
pasireiškusių, ir tai yra tautinė garbė, o savai visuomenei 
pasididžiavimas. Skaitom kartais spaudoj pageidavimus, 
kad mūsų meno kūrėjai būtinai nepamirštų programose 
pažymėti ir savąją lietuvišką kilmę. Tačiau manytina, jog 
einant į svetimuosius viešumon reikia ne kilmę žymėti, o 
savą tautybę. Tai didelis skirtumas: kilmė nebereiškia 
priklausymo tai tautybei. Tai lyg jau nusikratyta tautybė, 
tik dar neužmiršta, kaip praeities liekana. Todėl meninin
kai verčiau temini ne kokią ten kilmę, bet — savo tikrą 
tautybę.

Eritrėjos teritorijoje vyk
sta kruvinas karas. Dar
gi pačioje Eritrėjoje vei
kia Eritrėjos išsivadavimo 
frontui priešinga grupė. Tai 
Eritrėjos liaudies išsivada
vimo frontas. Jo programa: 
atskira, bet marksistinė 
Eritrėja!

Demokratinė Etiopijos 
sąjunga kovoja dėl eivilės 
santvarkos atstatymo, šią 
sąjungą remia Egiptas, Su
danas ir Saudi-Arabija. Ši 
sąjunga stipriai Įsitvirtino 
vakarinėse Etiopijos pro
vincijose. Sąjungai vado
vauja generolas Mengesha.

Eritrėjoje veikia dar 
Liaudies išsivadavimo pa
jėgos. Tą sąjūdį remia Ira
kas. Tuo tarpu tai daugiau 
teoretinis sąjūdis, mažai 
įsikišęs Į kovų areną. Visai 
nežymi yra nepriklausomų 
marksistų grupė Tigro žmo
nių išsivadavimo frontas, 
subūręs apie 1500 kovotojų. 
Jie nori atsiskirti nuo Eri
trėjos ir Etiopijos, vieną 
Tigro provinciją paversda
mi, atrodo, nepriklauoma 
valstybe.

Itin smarki yra Vaka
rų Somalijos išsivadavimo 
fronto grupė. Jie veikia 
Ogadeno dykumų provinci
joje. Nors jie priskaito tik 
1000 kovotojų, bet jų naiki
nimo jėga daug kenkia. Jie 
sprogdina tiltus, geležinke
lius, degina strateginius pa
status. Geležinkeliai sudaro 
krašte apie 60 G' viso žmo
nių ir kariškų pajėgų tran
sporto.

(Nukelta į 4 psl.)
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Diplomatijos paraštėje (16) Vaclovas Sidzikauskas

Perversmo išvakarėse
Po trečiojo Lietuvos sei

mo išrinkimo, kuriame dau
gumą sudarė kairysis blo
kas su mažumomis, vyriau
sybės priešakyje atsistojo 
liaudininkų lyderis Mykolas 
Sleževičius. Jis ėjo ir užs. 
reik, ministerio pareigas. Jo 
politinė koncepcija buvo to
kia: Lenkijai pasigrobus 
Vilnių ir nesutinkant jo ge
ruoju grąžinti Lietuvai, tu
rime sueiti j glaudžius san
tykius su Vokietija ir su 
Sovietų Rusija, šio trikam
pio, Berlynas-Kaunas-Mas- 
kva, nors geografiškai ir 
geometriškai tai nebuvo tri
kampis, taikinys turėjo bū
ti nukreiptas prieš Varšu
vą. Sleževičius pavedė man 
eventualios karinės sutar
ties su Vokietija klausimą 
pazonduoti pas Vokietijos 
užs. reik, ministeri Strese- 
manną. Ta proga, žinoda
mas mūsų susirūpinimą ir 
norėdamas mus nuraminti 
dėl eventualių Vokietijos 
kėslų i Klaipėdą, Strese- 
mannas dėstė man savo pa
žiūrą i pasienio sritis, sta
tydamas pavyzdžiu Alzasą 
ir Lotaringiją. Tų dviejų 
provincijų gyventojai, sakė 
jis, buvo ir bus nepatenkin
ti. Kai po 1870-71 m. karo

PADĖTIS
ETIJOPUOJE...

(Atkelta iš 3 psl.)
Iš viso prieš Addis Aba- 

bos diktatūrą kariauja apie 
60 000 visaip ginkluotų ka
rių. Jie visi labai išsibarstę: 
įvairios jų vadovybės, jų 
politinės programos dažnai 
priešiškos. Prieš juos dik
tatorius Mengustu turi 
47000 kariuomenę, gerai 
ginkluotą sovietiniais gink
lais ir vienos vadovybės 
rankose.

Ši padėtis labai primena 
Rusijos pilietinį karą. Tada 
prieš Lenino-Trockio Mask
vą kovėsi Kolčakas, Korni- 
lovas, Vrangelis, Denikinas. 
Kovėsi dar savistovumo sie
kianti Ukraina, smulkesnie
ji separatistiniai Kaukazo 
judėjimai. Visos tos priešiš
kos pajėgos nebuvo laiku ir 
teritorijose suvienytos ir 
viena po kitos buvo sutriuš
kintos. Visiškai tokia pat 
padėtis dabar Etiopijoje.

Vietnamo tragedijos pri
gąsdinta Amerika tik iš to
lo stebi, kaip palengva Mas
kva iškelia ant Addis Aba- 
bos citadelių satelitinės 
Etiopijos vėliavas, šimto 
milijonų vertės ginklų in
jekcija netrukus parodys 
savo vaisius. Vos tik kari
nės Etiopijos klika įveiks 
pasipriešinimą Eritrėjoje, 
kiti frontai turės pasiduoti. 
Tada pulkininkas Mengustu 
pradės Etiopijoje komuniz
mo statyba ... Maskvos 
rankomis. 

tos provincijos buvo pri
jungtos prie Vokietijos, jos 
gyventojai nerimavo, siekė 
jų sugrąžinimo Prancūzijai. 
Dabar, kai jos priklauso 
Prancūzijai, gyventojai sie
kia autonomijos, tokios ko
kią turi Klaipėda ar net iš 
viso atsiskyrimo nuo Pran
cūzijos. Būtų neišmintinga, 
teigė Stresemannas, dėl to
kių tautiniai ir kultūriniai 
mišrių sričių, vesti karus. 
Mano užuomina sudaryti 
slaptą karinę sutartį, nu
kreiptą prieš Lenkiją, jis 
priėmė rezervuotai. Dau
giau prie to klausimo nei 
jis, nei aš negrįžome. Tą 
mano zondavimą Strese
mannas suminėjo savo atsi
minimuose.

Tuo tarpu Lietuvoje 
krikščioniškasis blokas, ku
ris eilę metų valdė Lietuvą, 
1926 m. gegužės mėn. 8, 9 
ir 10 d.d. rinkimuose į tre
čiąjį Lietuvos Respublikos 
Seimą, prarado antrajame 
Seime turėtą daugumą. Kad 
ir gerokai padidinę savo at
stovų skaičių, valstiečių 
liaudininkai ir socialdemo
kratai, net ir susiblokavę, 
taip pat neturėjo absoliuti
nės daugumos trečiajame 
Seime. Kad sudarytų val
džią, valstiečių liaudininkų 
ir socialdemokratų koalicija 
buvo reikalinga tautinių 
mažumų — vokiečių iš Klai
pėdos (5), žydų (3) ir len
kų (1) balsų. Kitos dvi sei
me atstovautos lietuviškos 
grupės — tautininkai (3) ir 
Ūkininkų Partija (2). bent 
pradžioje, laikėsi socialde
mokratų ir valstiečių liaudi
ninkų koalicijai prielankaus 
neutraliteto.

Po rinkimų i trečiąjį sei
mą valstiečių liaudininkų 
partijos lyderis advokatas 
Mykolas Sleževičius išvyko 
į užsienį poilsio. Grįždamas 
į Kauną jis keletai dienų 
sustojo Berlyne. Mudviejų 
pasikalbėjimuose Lietuvos 
pasiuntinybėje jis man pa
sakė turėsiąs sudaryti Mi
nisterių Kabinetą ir man 
pasiūlė jo busimajam kabi
nete vadovauti Užsienio 
Reikalų Ministerijai. Man 
atsisakius, jis sakėsi ban
dysiąs tas pareigas pasiūly
ti Ernestui Galvanauskui, 
tuomet Lietuvos pasiunti

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

niui Londone, o jam nesuti
kus — Petrui Klimui, tuo
laikiniam Lietuvos pasiun
tiniui Paryžiuje. Pagaliau 
sutarėva, jei aniedu nei vie
nas nesutiktų, aš sutikčiau 
priimti tas pareigas, bet tik 
po Tautų Sąjungos pilna
ties, 1926 m. rugsėjo mėn., 
sesijos.

M. Sleževičius sugrįžęs į 
Kauną sudarė ministerių 
Kabinetą ir negavęs nei 
Galvanausko nei Klimo su
tikimo, be Teisingumo Mi
nisterio prisiėmė ir laikinai 
eiti Užsienių Reikalų Minis
terio pareigas. Tų pačių me
tų rugpiūčio mėn. jis mane 
iškvietė į Kauną. Tautų Są
jungos Tarybos rugsėjo 
mėn. dienotvarkėje buvo 
įrašytas Klaipėdos krašto 
Seimelio skundas dėl taria
mo Klaipėdos Krašto Statu
to laužymo. Turėdamas gal
voje mano vaidmenį su
šaukti Klaipėdos Konvenci
ją, Ministerių Kabinetas 
paskyrė mane Lietuvos De
legacijos pirmininku Tautų 
Sąjungos rugsėjo mėnesio 
sesijai ir atstovu Tautų Są
jungos Tarybai. Tuomet 
Mykolas Sleževičius man ir 
vėl pasiūlė perimti Užsienių 
Reikalų Ministeriją. Norė
damas turėti laisvesnes 
rankas Ženevoj, aš pasiū

ENROLL NOW!—i
Summer Introductory Course

• 16 Hours (T.I.G.) 
Tungsten Inert Gos 
Welding

• 16 Hours (M.I.G.) 
Metai Inert Gos 
VVelding

High School Students!
COURSE OFFERING

in Welding
«t Ąihcū

Your Opportunity 
to Learn 

About Welding 
In-Shop Training by Certified 

Welding and Vocational Instructors

Graduates! OTHERS!!!
COURSE SCHEDULE

• 16 Day Course • Totai of 64 Hours of Training
• 4 Hours Per Day Monday through Friday

CLAS5ES WILL STAKT—
June 20 and June 27 July 6 ond July 13 

July 20 and July 27 August*3 & August 10
Equipment and Supplies Included in Cost of Program

Cfti 431-1050

• 16 Hours (O.A.W.)
Oxygen-Acetylene
Welding and Cutting _

• 16 Hours (S.M.A.W.)
•iShielded Metai Are
VVelding

• Above Welding Phases Include Blueprint 
and Welding Symbols

CALL NOW A O Technical Institute 
1361 East 55 St. (Near St. Clair) Cleveland, Ohio 44103 
Accredited by the National Association of Trade & Technical Schools.

Licensed by Ohio 8oard of School & College Registrotion No. 71-04-0231-T.

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

liau Sleževičiui tebeiti Už
sienio Reikalų ministerio 
pareigas iki po Tautų Są
jungos Sesijos. Sutarėme, 
kad man dar tebeesant Že
nevoj Sleževičius pabaigoje 
rugsėjo vyks į Maskvą pa
sirašyti Nepuolimo Paktą 
su Sovietų Sąjungos Užsie
nių Reikalų Liaudies Komi
saru čičerinu.

Kai Tautų Sąjungos Se
sijai pasibaigus aš spalio 
mėn. atvykaus į Kauną 
eventualiai perimti Užsie
nių Reikalų Ministeriją, ten 
radau visiškai naują padėtį. 
Lietuvių ūkininkų Partijos 
Centro Komitetas, kuriam 
ir aš priklausiau, susirin
kęs adv. Rapolo Skipičio 
bute, nutarė, kad esamose 
sąlygose Lietuvos Ūkinin
kų Partija negali prisiimti 
atsakomybės už Sleževi
čiaus vadovaujamos vyriau
sybės politiką. Ji sutiktų 
man leisti perimti Užsienių 
Reikalu Ministeriją tik su 
sąlyga, jei iš vyriausybės 
pasitrauktų Vidaus Reikalų 

MACHINIST A/R
3 to 5 yrs. expei ience in production, lathe, miller and grinder. 
Mostly short runs. Capable of own set-up and ability to work 
within close tolerances. Call J. P. Friend for appointment.

KENICS
KENICS PARK,

NORTH ANDOVER, MASS. 01845

(617) 687-0101
An Equal Opportunity Employer

(27-28)

ministeris Vladas Požėla ir 
Švietimo ministeris V. Če
pinskis, abu socialdemokra
tai. Tą ūkininkų Partijos 
nutarimą aš perdaviau Mi- 
nisteriui Pirmininkui, ta
čiau jis sakė negalįs social
demokratų partijos, su 15 
seimo atstovų, iškeisti į ūki
ninkų partiją, kuri turėjo 
tik 2 seimo atstovus. Jis 
man pasiūlė pereiti į Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungą 
ir įeiti į Ministerių Kabine
tą kaip tos partijos narys, 
arba kaip bepartyvis. Tas 
pasiūlymas man buvo nepri
imtinas; Min. Pirmininkas 
tuomet sakėsi neturįs kitos . 
išeities, kaip ir toliau pasi
likti Užsienių Reikalų mi
nisterių, drauge ir Teisin
gumo ministerių.

(Bus daugiau)
OPPORTUNITY FOR 
RN’S — LPN’S 

FULL TIME position available on 
afternoon and midnights tor a skilled 
MR facility.

LEXINGTON HOUSE 
CENTRE 

4425 VEN'OY 
WAYNE. MICH. 48184 

313-729-0857



1977 m. liepos 21 d. DIRVA Nr. 28 — 5

KŪRYBA IR MOKSLAS

VYTAUTUI ALANTUI 75 METAI
„Tiktai kalbuos su savąja 

tauta, — ir jos atsakymus 
girdžiu ..sako Vytautas 
Alantas viename savo eilė
raštyje. Ir sako tiesą, nes 
jo kūryba, didžiumoje, yra 
kalbėjimasis su savąja tau
ta. Ten pat jis prideda: 
„Tik po tautos akivarus 
braidau ir jos likimą apdū- 
moju.” Taip jam bemąs
tant, su tauta besišneku
čiuojant, dešimtmečiai pra
bėgo, tik žiūri — jau septy
niasdešimt penkeri metai 
amžiaus šių metų birželio 
18 d. suėjo.

Daugelis švenčiame gim
tadienius. Apvalesnes am
žiaus sukaktis netgi aplais
tome. Nieko čia ypatingo. 
Tačiau, kai deimantinės 
amžiaus sukakties sulaukia 
iškilus tautos žmogus, tada 
jau kas kita. Yra kas mi
nėti ir kuo džiaugtis. O Vy
tautas Alantas dargi ypa
tingai moka savąsias sukak
tis paminėti. 1957 m. savo 
draminės kūrybos 25 m. su
kaktį atžymėjo įdėjine dra
ma — Sąmokslas Prieš Sa
vuosius. (Jo pirmasis sce
nos veikalas Užtvanka buvo 
pastatyta Kauno Valstybės 
Teatre 1932 m.). 60 m. am
žiaus sukaktį paženklino 
herojine drama — Penkios 
Minutės Prieš Dvylikta. 
Septyniasdešimtąjį gimta
dienį paminėjo net dviem 
romanais — Amžinuoju Lie
tuviu ir Šventaragio pir
muoju tomu. Gi šiemet, sa
vo deimantiniais metais, 
atidavė spaudai naują ro
maną — Liepalaukio Sody
ba. Net iš rašytojų tik re
tas sugeba taip rašytojiškai 
savo gimtadienius atžymė
ti. Tiesa, neapsileido ir De
troito lietuviai. Visas čia 
minimas Vytauto Alanto 
sukaktis minėjo viešais sa
vo rašytojo pagerbimais ir 
jo dramų pastatymais. Ir 
šiemet, rudeniop, Liepalau
kio Sodybai iš spaudos iš
ėjus, viešai jį pagerbs.

Vytautas Alantas rašo 
nevien sukaktuviniais me
tais — rašo visą savo gyve
nimą. Jo raštų jau visa len
tyna! Ir visa tai sukurta 
sunkiausiose sąlygose — 
nuo tiesioginio darbo liku
siais laisvalaikiais. Vis dir
bo ir dar dirbo rašydamas! 
Jis mokytojas, Telegramų 
agentūros Elta redaktorius, 
Lietuvos Aido vyr. redakto
rius, Vilniaus Miesto Teatro 
direktorius, o šiame krašte 
Fordo automobilių fabrikų 
darbininkas. Tai nepapras
tai darbštus, ištvermingas, 
šakoto literatūrinio talento 
vyras. Juk jo talentas sėk
mingai reiškiasi visais lite
ratūros žanrais: romanu, 
drama, novele ir, paskiau
siai, poezija! Svarbiausia, 
visuose žanruose iškilus, vi
suose lobius sukrovė. Prie

BALYS GRAŽULIS 

viso to dar atkūrė čia Lie
tuvių žurnalistų Sąjungą ir 
jai ilgesnį laiką pirminin
kavo, įvairiomis progomis 
skaitė paskaitas, daug rašė 
periodinėje spaudoje, žinia, 
— ir gyveno! Stropiai lankė 

Rašytojas Vytautas Alantas

lietuvių parengimus, pa
skaitas, dalyvavo diskusijo
se, bendravo su draugais ir 
kaimynais. Pilnesnio, veik
lesnio ir prasmingesnio gy
venimo negalima įsivaiz
duoti. Iš tikrųjų retas žmo
gus! Todėl reikia, šia su
kaktuvine proga smalsiau į 
jo asmenį pažvelgti, jo po
kalbių su Tauta atidžiau pa
siklausyti, juos krūvon su
dėti.

PASAKOTOJAS
1931 m. Vytautas Alan

tas prisistatė novelių rinki
niu Artisto širdis. Atėjo li- 
teratūron kaip nauja, vil
tis kelianti jėga. 1934 m. į 
jį dėtas viltis jis pateisino 
antra novelių knyga — 
Tarp Penkių ir Septynių. 
Nauja buvo ir tai, kad jis 
savo žvilgsnį nukreipė į 
miestą ir jo žmogų. Ta 
kryptimi savo novelinėje 
kūryboje Vytautas Alantas 
ėjo visą laiką, temų mies
te pasirinkdamas. Ir net tė
viškės ilgesys išeivijoje jo 
į kaimą nenuvedė. Gi jo kar
tos novelistams būdinga 
buvo vien kaime lankytis.

Su novele Vytautas Alan
tas ir neišsiskyrė. Padirbė
jęs prie dramos ar romano 
vis grįždavo prie novelės. 
Taip 1946 m. išėjo jo tre
čia novelių knyga Ant Siū
buojančios žemės, ketvirta 
— Svetimos Pagairės — 
1954 m. Jau patys šių kny

gų pavadinimai sako, kad 
jose kalbama apie blaško
mą, bežemį žmogų. Penkto
ji rinktinė — Nemunas Te
ka Per Atlantą — išleista 
1970 m. jau gvildena ame
rikinio lietuvio problemas. 
O šeštoji — Atspindžiai 
Ūkanose — 1976 m. leidi
nys, yra visos jo novelinės 
kūrybos rinktinė, čia sudė
ta geresnės novelės iš visų 
ankstyvesnių leidinių ir pri
dėta keletas naujų.

Nedrįsčiau tarti, kad no
velinėje kūryboje Vytau
tas Alantas pasiekė geriau
sių savo talento vaisių. Vie
na aišku, jo novelės susi
laukė daugiausia pripažini
mo. Juk net trys jų buvo 
premijomis atžymėtos. Vi
sos DIRVOS novelės kon
kursus laimėjo 1966 m. — 
Viskas Galėjo Ir Kitaip Su
siklostyti. 1967 m. — Ūgly 
Lithuanian ir Karalaitė 
Gaudimantė 1975 m. Nevel
tui ! Alantas yra didelių ga
bumų pasakotojas. O kasgi 
yra novelė, jei ne vie
nas gyvenimo įvykis, nuo
tykis, glaustai, sklandžiai 
papasakotas. Vytauto Alan

to pasakojimas yra pa
prastas ir nenuobodus, kon
strukcija klasiška, žodynas 
turtingas. Gi temų pasirin
kimas plačiausias. Daugiau 
negu šimte jo parašytų no
velių randame apypilnį lie
tuvio būdo ir jo gyvenimo 
vaizdą. Sunku būtų surasti 
neigiamą reiškinį, kurio 
Alantas nebūtų pastebėjęs, 
skaudulio, į kurį nebūtų at
siliepęs. Nors novelei ne
būtina įdėjingumas, jo pa
sakojimai nėra beprasmiai 
— juose vis rungiasi gėris 
prieš blogį. Tas jūoda-balta 
novelių požymis, sakyčiau, 
yra Alanto novelių dėmė. Iš 
to požymio išplaukia ir šen 
ten pasitaikantis nelogiškas 
sprendimas ar lūžis. Betgi 
jo novelės nėra vien tik li
teratūros kūriniai, jos yra 
ir kalba į tautą, o intymiam 
pasikalbėjime daug ką pa
sakome.

Jau pirmose dviejose no
velių knygose galima už
tikti to „kalbėjimo”, nors 
aplamai jos daugiau pramo
ginio pobūdžio. Su kiekvie
na knyga Alanto rūpestis 
sava gentim didėja ir jo po
kalbis su ja intensivėja. 
Viena kas nepakito, tai sti
lius. Nuo pirmos novelės iki 
paskutinės vis tas pats, at
pažįstamai žavus ii* lengvas.

DRAMATURGAS
šalia novelės, kurią Vy

tautas Alantas be pertrau
kos kultyvuoja nuo 1931 m., 
lygiagrečiai, kelis dešimt
mečius, triūsė ir prie dra
mos. Juk tik paskelbęs piir- 
mąjį novelių rinkinį, sekan
čiais 1932 m., debiutavo 
Kauno Valstybės Teatre 
pjese Užtvanka, o kitais 
1933 m. davė antrą idėjinę 
dramą — Gaisras Lietuvo
je. Draminėje kūryboje jis 
pradėjo su tauta kalbėtis 
jau iš pat pradžių. Tas po
kalbis kai kam iš to meto 
viešpačių pasirodė per gar
sus ir net pavojingas, kad 
buvo įsakyti Gaisrą Lietu
voje po antro spektaklio už
gesinti.

Gal nusivylęs, o gal tik 
žurnalistinio darbo nuvilio
tas, Vytautas Alantas sce
ninę kūrybą kuriam laikui 
buvo užmetęs. Grįžo tik 
1942 m. jau Vilniaus Mies
to Teatro scenon su pjese 
Gyvenimas Iš Naujo. Tuoj 
po to ten pat buvo pastaty
ta ir komedija Buhalterijos 
Klaida.

Išeivijoje Vytautas Alan
tas parašė pjesę Aukštadva
ris 1947 m-> Ragučio šalti
nėlis 1951 m., Saulėtu Taku 
1955 m., Visuomenės Veikė
jai 1955 m., šiapus Uždan
gos 1957 m., Sąmokslas 
Prieš Savuosius 1958 m., 
žodžiai Iš Anapus 1959 m., 
o 1963 m. Penkios Minutės 
Prieš Dvyliktą ir Kyla Vėt
ra Ūkanose.

Paskutinės dvi dramos

KALBOS 
VARGAI

T. KLYGA

Anksčiau čia buvo aiškin
ta, jog apie mirusį žmogų, 
dar tik pašarvotą arba lai
dojimo metu ir tik ką palai
dojus — nepritinka tarti, 
kad tai tik žmogaus palai
kai, o geriau išsireikšti: ve
lionis, kūnas, mirusysis; 
net tiesiog vardu pavarde, 
pvz. palaidojom Antaną 
Jankaitį.

Tačiau šiais laikais, kai 
neretai mirusio kūnas būna 
sudeginamas ir tik pelenai 
laidojami (ar kur kitur su 
urna padedami) — jau vi
sai tinka pavartoti žodį pa
laikai, nes tikrai žmogiškos 
išvaizdos nebelikę. Taigi, jei 
spaudoj rašoma, kad palai
doti palaikai, galima su
prast, kad buvo sudegintas.

Dar yra atvejis, kuomet 
žodis palaikai yra savo vie
toj, būtent: kai jau anks
čiau mirusio ir kur nors ka
pinėse palaidoto kūno liku
čiai už kurio laiko iškasami 
ir perkeliami kiton vieton. 
Tada būna iš tiesų jau tik 
sutrūniję palaikai, nebe 
vientiso žmogiško kūno pa
vidalas.

Betgi tikroji, pati pirmo
ji palaikų prasmė vis tiek 
lieka ši: tai mirusiojo palik
ti medžiaginiai daiktai. Net 
būna testamentu kam nors 
užrašyti kaip dovanos ar 
paveldėjimas. Jie tenka gi
minėm, draugam, kaimy
nam, pažįstamiem. Lietuvo
je, ypač seno žmogaus, pa
likti drabužiai būdavo išda
linami vargšam ar elgetom. 
Kiti net patys ateidavo po 
laidotuvių prašyti palaikų. 
O dėl vertingesnių daiktų 
giminės kartais ir susivar
žydavo, tekdavo teisman 
eiti;

užbaigia Vytauto Alanto 
draminę kūrybą. Po jų jis 
atsideda romanui, čia pažy
mėti metai nėra dramų pa
rašymo metai, o jų pasta
tymo. Tik Aukštadvaris ir 
Saulėtu Taku buvo parašy
ta, kaip pažymėta. Abu šie 
veikalai liko nepastatyti. Be 
čia paskelbtų, bent pora 
scenos veikalų tebelaikomi 
stalčiuje. Kaip matome, nei 
vienas lietuvis dramatur
gas dar neparašė tiek dra
mos veikalų.

Bet ne vien veikalų skai
čiumi Alanto draminė kū
ryba imponuoja. Juk net 
vienuolika iš jų buvo pa
statyta: keturi Lietuvoje ir 
septynių premjeros įvyko 
Detroite. Statė jas ir kiti 
miestai, nes Vytauto Alan
to veikalai patraukia savo 
grakštumu, dialogo leng-

(Nukelta į 6 psl.)
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vumu. Jo dažnas sąmojus 
užkrečiantis, suprantamas. 
Veikaluose nėra monologų 
ar statinių pasikalbėjimų 
— veiksmas verda, situaci
jos viena kitą gena, todėl 
žiūrovas neužsnūsta ir ne
pavargsta žiūrėdamas, o ak
torius turi ką veikti. Svar
biausia, kad žiūrovas su
pranta tai, kas scenoje vyk
sta, nes Vytautas Alantas 
liko ištikimas tradiciniam 
realistiniam dramos stiliui. 
Jis nesileidžia į teoretinius 
ar sceninius eksperimentus, 
absurdo teatro audra pra
ėjo jo nepalietusi, visos ki
tos modernistinio teatro 
naujovės liko jo lyg nepa
stebėtos. Jo drama pasiim
tą idėją ne akrobatinėm 
priemonėm, ne užuominom, 
o suprantamu veiksmu ir 
aiškiu žodžiu išreiškia.

Nors dauguma Vytauto 
Alanto draminių veikalų tu
ri pramoginio pobūdžio žy
mių, tačiau grynai pramo
ginėmis komedijomis palė- 
tumėm pavadinti Buhalteri
jos Klaida ir šiapus Uždan
gos. Kitos komedijos yra 
daugiau idėjinės pjesės, ne
gu komedijos. Jose pašie
piamas savanaudiškas pa
triotizmas, vyksta gėrio ko
va prieš blogį.

Pj esė Aukštadvaris, tik
rosios meilės ir pareigos 
drama, skiriasi nuo kitų 
pjesių ne vien tuo, kad joje 
nėra pramoginio elemento 
žymių, bet ir nuosekliai au
gančia įtampa, sceniniu vie
ningumu, charakterių iš
baigtumu. Gi trys paskuti
niai veikalo yra didvyrinės 
dramos — jautri ir skaudi 
kalba su tauta.

ROMANISTAS
”Jei aš po savo kojom ne- 

bejausčiau senolių kūlgrin
dų gilių, — manęs nebū
tų!”, sako Vytautas Alan
tas eilėraštyje Manęs Ne
būtų. Iš tikrųjų, jei jis po 
tas kūlgrindas nebraidytų, 
neturėtume nei vieno jo ro
mano. Juk jo romanai yra 
vien jautrūs pokalbiai su 
lietuvių tauta. Jo romanų 
veikėjai dvasinės atramos 
ieško senolių tikėjime ir jų 
žygiuose. Jie savo tautai 
aukojasi, jie šaukia ją klau
sytis šventųjų girių šlamė
jimo, kviečia naudotis per 
amžius kaupta protėvių iš
mintimi.

Šitokios kalbos kai kam 
atrodė herezija, todėl dėl 
pirmojo Vytauto Alanto ro
mano Pragaro Prošvaistės 
(išleido 1951 m.), kilo ne
mažas triukšmelis. Auto
rius buvo apskelbtas pago
niu, norinčiu senąjį lietuvių 
tikėjimą atgaivinti. Atsira
do ir Vytauto Alanto gynė
jų. Kilusioje polemikoje da
lyvavo keliolika komenta
torių. Vėliau kažkuris Vy
tauto Alanto gerbėjas su
rinkęs visus poleminius 
straipsnius išleido juos at
skira knyga. Įdomu, jog 

dvidešimčia metų vėliau 
(1972 m.), išėjus dvitomiui 
Vytauto Alanto romanui 
Amžinasis Lietuvis, niekas 
dėl pagonystės nei neamte
lėjo, nors šiame romane anų 
pavojingų ”herezijų” buvo 
gerokai tirščiau. Jeigu Pra
garo Prošvaisčių Girdvainis 
tik svajojo apie senuosius 
aukurus, tai Amžinojo Lie
tuvio Sintautas juos jau 
kūreno, aktyviai senolių iš
mintį garsino. ’Taip, aš esu 
girtas, aš visą laiką girtas, 
nes esu tėvynės meilės alko
holikas. ..” prisipažįsta Sin
tautas. Apsvaigusio žmo
gaus liežuviu jis be paliovos 
kalba apie savo tautos pra
eitį, girtojo akimis regi di
dingas vizijas. Tačiau, vizi
jose sutiktas Amžinasis 
Lietuvis pareiškia: ”Man 
visi dievai geri, kurie pade
da smaigstyti gaires į mano 
genties laisvę ...” Taigi, vi
sas triukšmas buvo nerei
kalingas, nes Kristaus nuo 
sosto versti niekas nesiren
gė. Tiesa, pasikeitė ir lai
kas.

Tarp šių kontroversinių 
romanų įsiterpė partizani
nės herojikos veikalas — 
Tarp Dviejų Gyvenimų 
(1960 m.). Tai labai spal
vingas partizanų kovų su 
Lietuvos pavergėju filmas. 
Pilnas Įtampos, pasiaukoji
mo ir didvyriškumo, šis ro
manas vis dar tebėra ge
riausias šios tematikos vei
kalas lietuvių ■ raštijoje.

Visą Vytauto Alanto ide
alistinę kūrybą apvainika
vo jo monumentalusis dvi
tomis romanas Šventaragis. 
Į šį veikalą Vytautas Alan
tas įdėjo bent du dešimt
mečius darbo ir visą savo 
sielą. Romane, be vykusiai 
atkurtos Mindauginės Lie
tuvos, apstu gilios senolių 
išminties, paskelbtos tau
raus karžygio — išminčiaus 
Šventaragio lūpomis. De
troito lietuviai Šventaragiui 
paskyrė Skaitytojų Premi
ją kaip geriausiam 1975-76 
metų lietuvių grožinės lite
ratūros kūriniui.

Visi Vytauto Alanto ro
manai yra romantiniai rea
listiniai kūriniai, žodinga, 
bet lengvą kalba parašyti, 
pilni amžinų tautos idealų, 
skaudaus šauksmo ir didy
bės. Todėl jie bus ne vien 
mūsų kartos skaitomi.

POETAS
Pirmąjį Vytauto Alanto, 

poezijos pavyzdį teko už
tikti 1970 m. išėjusioje no-, 
veliu knygoje Nemunas Te
ka Per Atlantą. Ten roman
tiškos novelės Renesansas 
Žemaitijoje poetas Gintas 
Vaišnoras deklamuoja ga
na žavų romantišką eilėraš
tį. Gausiau poezijos pribar
styta romane Šventaragis. 
Jame be vaidilų orantorijų 
ar dainių kupletų apstu ir 
poetinės prozos. Vaidilutės 
Indrės sakmė apie lino kan
čią yra puikus tokios poezi
jos pavyzdys. Poetiškos ir

Sukaktuvininkas Vytautas Alantas artimųjų tarpe. Pirmoje eilėje iš kairės: uošvė E. Bara
nauskienė. Vyt. Alantas su anūke Laura ant. kelių, Irena Alantienė ir jaunesnysis sūnus Gi
nas. Antroje eilėje — marčios tėvas S. Sawchuck, marti Vera, jos motina dr. V. Sawchuk ir vyres
nysis sūnus Algis.

Krivių kalbos minioms.
O paskutiniu laiku jau 

keliuose Dirvos numeriuose 
skaičiau jo eilėraščių, kar
tais proginių, o daugiau 
šiaip mąstingos lyrikos.

Šiaipjau, būtų galima sa
kyti, kad Vytautas Alantas 
atėjo į prozą subrendusiu 
rašytoju, deja, poezijoje tik 
debiutuoja. Jo poezijoje 
daug jausmo, šilimos ir 
prasmingumo. Tačiau nuo 
per didelio svorio eilėraštis 
griūva. Pastangos poeziją 
kuo labiau suprasminti no
rimų vaisių neduoda. O ta
lentas ir čia aiškus.

ŽURNALISTAS
Žurnalistinį darbą pradė

jęs Tarnyba Eltoje su juo 
nesiskiria ir dabar. Dau
giausia toje srityje nuveik
ti teko esant vyriausiuoju 
Lietuvos Aido redaktorium. 
Be vedamųjų jis laikrašty
je paskelbė nemaža straips
nių tautinės kultūros reika
lais. Jų rinkinys 1939 m. 
buvo išleistas atskira kny
ga — žygiuojanti Tauta. 
Deja, mano mintyje išliko 
tik viena pastraipa, skun
das, kad mūsų katalikų baž
nyčių sienos nukabinėtos 
visokiais barzdočiais, o nė
ra vietos lietuvių barzdo
čiams : Gediminui, Kęstu
čiui, Basanavičiui...

Vokietijoje gyvendamas 
buvo įsileidęs į novelinę kū
rybą ir žurnalistikoj ma
žiau reiškėsi. Bet atvykęs į 
šį kraštą energingai įsijun
gė į lietuvių spaudos bend
radarbių eiles. Prisiminti
na jo, ilgesnį laiką Dir
voje ėjusi, straipsnių se
rija apie šimtaprocentinį 
Lietuvį. Nemaža tos serijos 
vaizdų ir minčių vėliau at
radome romane Amžinasis 
Lietuvis. Jo publicistiniais 
straipsniais nusėti beveik 
visi čionykščiai mūsų laik
raščiai. Vis tai sielvartas, 
gilus rūpestis lietuviškos 
kultūros, lietuviško savitu
mo ir fizinio lietuvybės iš
likimo klausimais.

Atgaivinęs apmirusią Lie
tuvių žurnalistų Sąjungą 
ne vien jai pirmininkavo, 

dar įsteigė ir redagavo jos 
organą Pranešėją.

Be aktyvios žurnalisti
nės publicistikos Vytautas 
Alantas 1953 m. dar para
šė Antano Vanagaičio Bio
grafiją, o 1976 m. Romo 
Kalantos susideginimo at
garsių apžvalgą — Romas 
Kalanta, — Gyvieji Deglai 
Nemuno Slėnyje.

Vytauto Alanto žurnalis
tinė veikla pasireiškė viso
mis formomis: redagavimu, 
rašymu ir organizavimu.

IR ŽMOGUS
Apžvelgus, kad ir apgrai

bomis, Vytauto Alanto dar
bus dar lieka klausimas: 
Kas jis, koks jis žmogus? 
Ypatingai tai rūpės ateities 
literatūros istorikui. Juk 
neužtenka to, kad matai 
oficialioje biografijoje, jog 
jis tam šakotam darbui yra 
gerai pasirengęs: baigęs 
reikalingas studijas, jas 
dar papildęs patyrimu. Bet 
koks jo būdas, koks jis san
tykiuose su žmonėmis? Juk 
būdas ir aplinka neabejoti
nai veikia rašytojo kūrybą. 

Atsakymas į šiuos klau
simus vargu ar galimas. Juo 
labiau negalimas apžvalgi
niame straipsnyje. Galima 
kalbėti tik apie įspūdžius ir 
tai pačiais bendriausiais žo
džiais.

Kūrybiniame pasaulyje 
Vytautas Alantas reiškiasi 
kaip daugiatalentė domi
nuojanti asmenybė. Tokiu 
jis lengvai galėtų būti ir 
kasdieniniame privačiame 
ar viešame gyvenime. Be 
jokių pastangų jisai galėtų 
užgošti kiekvieną susibūri
mą, nustelbti kiekvieną po
kalbininką. Tokio talento 
žmogui nesunku išvirsti į 
snobą ir arogantą. O Vy
tauto Alanto tuo pakaltinti 
negalima. Subuvimuose jis 
mėgsta daugiau klausyti ir 
stebėti, negu savo išminti1 
rodyti. Pokalbyje turi kant
rybės kitą išklausyti ir tak
to be užgaulės atsakyti. Ne
stokoja jis nei krikščioniš
ko atlaidumo bei pakantos. 
Yra žinomas kaip paslau

gus bendruomenės narys — 
paskaitininkas, geras kai
mynas, ištikimas draugas, 
mielas bičiulis.

Retai kada didis talentas 
ir padorus žmogus susideri
na viename asmenyje. O to
kia asmens darna pasižymi 
sukaktuvininkas — šimta
procentinis Lietuvis Vytau
tas Alantas.

šios būdo savybės, tas 
mokėjimas klausyti ką sako 
žmogus, ką byloja pilkal
niai ir padarė jį tuo kuo jis 
yra. Jis gi sako: ”Jei aš ne- 
begirdėčiau žvangančių kar
dų / Prie Žalgirio pušyno 
pakraščių, — manęs nebū
tų!” Gal todėl jis publicis
tikoje ir meninėje kūrybo
je nuolat sielojasi lietuvių 
tautos gyvybiniais reika
lais. Visuotinos idėjos re
čiau prasiskverbia į jo raš
tus. Lietuvių tauta, jos 
ateitis yra didieji jo rūpes
čiai. Net socialinės ar lite
ratūrinės problemos jo per 
daug nevargina. Jo mintis1 
kaupiasi vien lietuvių tau
tinės kultūros puoselėjimui, 
jos tautinių siekių stiprini
mui.

Vytautas Alantas vis dar 
po senolių kūlgrindas brai
do ir klausosi ką jam kužda 
jo tauta, todėl tikėtina, kad 
jis ir vėl prabils į ją išmąs
tytu žodžiu. Tik palinkėki
me jam laiko ir sveikatos!

Tool Makers 
lst Class Machinists 

Gear Department 
Setup Man 

Automatic Screw Machine 
Setup Man

Immediate employment for aualified 
persons. $600 an hour for TOOL 
MAKERS. $5.00 an hour for MA- 
CHIN1STS. Precision machine shop 
Mississippi Gulf Coast.
Outdoor-recreation: golfing, hunting, 
fishing, water sports available year- 
round. Homes and apartments min
utes from work place. Send reanrne 
or call to:

GULF COAST TOOL & DIE 
P. O. BOX 7156 

GULFPORT. MISS. 39501 
CALL DAYS 601-896-5427 

NIGHTS 601-388-2851
 (27-29)

MAINTENANCE MAN 
Applicant mušt have completed an 
approved apprenticeship program or 
have journeyman card or have mini
mum 6 years experience in tradc. 
Foundry background deairable būt 
not necessary. Fringe benefits in- 
clude pension, vacation, insurance, 
cost of living, paid holidays.

An Equal Apportunity Employer 
EATON CORPORATION, 

Foundry Division,
700 E. Huion. 

Vassar, Mich. 48768
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Prof. dr. Jonas Grinius, 
literatūros istorikas, kriti
kas ir dramaturgas, prieš 
keliolika metų nešiojosi su
manymą parašyti lietuvių 
literatūros istoriją. Jei ta
sai jo užsimojimas būtų bu
vęs įgyvendintas, tikiu, bū
tume iš šio erudito susilau
kę įdomaus ir įžvalgiai at
likto darbo. Tačiau litera
tūros istorija buvo parašy
ta kito asmens, o profeso
rius įsikniaupė, greičiausia, 
į savo temperamentui ir pa- 
linkimui gal ir įdomesnius 
darbus — rašo literatūrinės 
kritikos studijas ir kritikos 
straipsnius, pasirinkdamas 
temas, kurios jam mieliau
sios ir artimiausios ar ku
rias gvildendamas jis turi 
daugiau galimybių pareikš
ti savo erudiciją ir pažiū
ras. Prof. dr. J. Grinius juk 
turi stiprią savo pažiūrą į 
rašytojus ir jų kūrinius, ir 
dėl to toje dirvoje jam reik
štis, tur būt, šalia įsiparei
gojimo atlikti tam tikrą 
darbą esama ir malonumo 
— išsakyti save. Tur būt, 
taikliai knygoje "Lietuviu 
literatūra svetur” V. Kul
bokas prof. dr. J. Grinių 
yra priskyręs į kritikus mo
ralistus — į tokius, kurie 
literatūrą glaudžiai sieja su 
morale, religija, patriotiz
mu, visuomenės reikalais 
ir dažnai tuo grindžia savo 
sprendimus. Taigi kuri te
ma jį patraukia, profeso
rius jai nepagaili puslapių, 
apčiupinėdamas iš visų pu
sių. Toks platus ir detalus 
gilinimasis — puikus indė
lis į lietuvių literatūros kri
tiką, kuri svetur aplamai 
savo gyvybę rodo daugiau 
tik naujai išėjusių knygų 
recenzijomis, toli gražu ne 
visada bešališkomis, ne kar
tą ir literatūrinę šiukšlę 
mėgstančiomis jeigu ne iki 
dangaus, tai bent iki debe
sų iškelti.

Literatūros istoriją rašy
damas, prof. dr. J. Grinius 
gal būtų susidūręs ir su 
tam tikromis kliūtimis, ku
rios jį varžytų. Jo meilė yra 
naujoji lietuvių literatūra 
ir jos reiškiniai. Taigi apie 
senąją rašydamas jis, tur 
būt, atliktų tik pareigą. Net 
ir naujosios ar naujausios 
lietuvių literatūros reiški
nius pristatydamas skai- 
tančiajai visuomenei, jis 
vengia nekatalikiškų auto
rių, nes jo darbai tokiais 
atvejais gal turėtų per 
daug pasaulėžiūra grindžia
mos polemikos. Baigdamas 
savo kritikos knygos "Vei
dai ir problemos lietuvių li
teratūroje” antrąjį tomą, 
prof. dr. J. Grinius ir pats 
prisipažįsta, jog "autorius 
yra įsitikinęs, kad kritikas 
turi susilaikyti nuo viešo 
žodžio, kai jam kokio nors 
gyvo rašytojo kūrinys at

PROF. DR. J. GRINIAUS

KRITIKOS TOMAI
K. BARĖNAS

rodo visai svetimas, sunkiai 
suprantamas, arba vertinti
nas tik neigiamai, nes joks 
kritikas, kad ir koks įžval
gus bei geravalis jis bebū
tų, niekada nėra neklystan
tis". Tiesa, laikydamasis ir 
šitokio savo credo, profeso
rius vienu kitu atveju neiš
vengia polemikos. Tačiau 
kai kurie jo darbai yra gra
žios stambios literatūrinės 
monografijos, ir kaip litera
tūros istorijos skyriai jos 
būtų gal per plačios.

Tačiau jeigu prof. dr. J. 
Griniaus masto eruditas bū
tų parašęs lietuvių literatū
ros istoriją, būtumėm 
džiaugęsi, net jeigu kai kas 
ir nesutiktumėm dėl kai ku
rių jo pažiūras išreiškian
čių teigimų.

Nesusilaukę iš jo lietuvių 
literatūros istorijos, dabar, 
va, turime jau du didžiulius 
tomus jo parašytų literatū
rinių monografijų ir kriti
kos straipsnių, pavadintų 
Veidai ir problemos lietu viii 
literatūroje. I tomas išleis
tas 1973 m., o II — 1977 m., 
leidėjas — Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademija. 
Abu tomai sudaro daugiau 
kaip 900 puslapių (I — 406 
psl., II — 500 psl.).

I tome pats didžiausias 
darbas buvo smulki, detali 
V. Mykolaičio-Putino mono
grafija, prieš tai pasirodžiu
si kitame leidinyje vokiečių 
kalba. Ten pat išspausdinta 
kiek mažesnė kritikinė mo
nografija apie Bern. Braz- 
džionį, kaip Dievo ir žmo
gaus šauklį, apie V. Krėvės 
istorines dramas, straips
niai apie K. Donelaitį, Mai
ronio reikšmę tautai, A. 
Jakšto ir B. Sruogos kovą, 
J. Eretą, kaip iniciatyvos 
žmogų ir stiliaus mokytoją, 
apie lietuvių literatūrą Sta
lino diktatūroje ir po jo 
mirties, apie naujausius li
teratūros reiškinius svetur 
(P. Jurkaus, N. Mazalaitės, 
Č. Grincevičiaus naujausias 
knygas ir A. Kairio ir Just. 
Marcinkevičiaus dramas).

Dabar pasirodžiusiame II 
tome patys stambiausi dar
bai yra keturi: "Balys 
Sruoga — dramų rašyto
jas", "Jonas Aistis — nu
skriausto žmogaus dainius", 
"Salomėja Neris kryžkelė
se” ir "Vincas Ramonas — 
į m p r esionistinis romanis
tas”. Tur būt, pirmuosius 
du šių darbų galėtume va
dinti monografijomis. Jei
gu apie B. Sruogą rašoma ir 
Lietuvoje, tegu tam tikrus 
teigimus praleidžiant pro 
ten galiojančią ir būtiną 
prizmę, tai J. Aisčio tema 
parašytasis darbas iš viso 
toks platus ir eruditiškai 
gilus mūsų kritikineje lite
ratūroje. O apie S. Nėrį per 
pastaruosius keliolika metų 

ir Lietuvoje ir svetur buvo 
išspausdinta apsčiai ir do
kumentinės medžiagos ir at
siminimų. Pagal tuos duo
menis profesorius ir aptaria 
poetę kaip žmogų ir kaip 
kūrėją su visais jos lūžiais, 
svyravimais ir klaidomis. 
Kadangi prof. dr. J. Grinius 
poetę pažinojo nuo pat pir
mųjų jos žingsnių į parna
są, tai studija paremta ne 
tik kitų pasakojimais ir tei
gimais, bet ir paties auto
riaus atsiminimais. Jeigu 
kai kurios kitos studijos 
bus daugiau duona litera
tūra ir jos nagrinėjimu be
sidomintiems, tai straips
nis apie S. Nėrį patrauks 
dėmesį ir platesnio skaity
tojų sluoksnio net kaip tam 
tikra nepersena aktualija, 
apibendrinanti daugybę šal
tinių ir tuo būdu piešianti 
kontroversiškos poetės ryš
kų portretą.

Kitas šiek tiek su kontro
versijomis susijęs šioje 
knygoje išspausdintasis dar
bas yra apie rašytoją V. 
Ramoną ir jo kūrybą. Pačią 
esmę čia sudaro rašytojo 
kūrinių nagrinėjimas, bet 
daugelis dar atsimename, 
kad mūsų užsienio lietuviš
koje periodikoje nemaža 
buvo išlaistyta dažnai vis 
pikto rašalo, kai pasirodė V. 
Ramono "Kryžiai”. Studi
jos autorius apžvelgia ir 
tuos anuometinius priekaiš
tus ir pagal savo požiūrį 
juos vertina. Anuomet ir jis 
pats buvo įsijungęs į pole
miką dėl to romano, ir da
bar vėl visa kas įdomiai at
gyja. Tiesa, kadangi anuo
met V. Ramono kūrinį puo
lė liberalai, tai ir jiems ir 
socialistams autorius ir šio
je studijoje polemizuoda
mas užpila šalto vandens, 
nusipurtykite, jeigu norite 
ar galite. Ilgai nešiojaus, 
tur būt, vaikišką įsitikini
mą, kad mokslininkai turė
tų būti santūrūs, palikdami 
visokius aštrumus ir kalti
nimus publicistams. Savo 
metu tokiam mano tikėji
mui gerai per nosį už vežė 
prof. M. Biržiška, kuris 
rimtame savo veikale "Lie
tuvių tautos kelias" Liudą 
Girą išvadino ne tik kyši
ninku ir valdžios pinigų eik
votoju, bet taip pat ir fizi
ne ir moraline šlykštybe, li
teratūrine blake, prostituti- 
ne plunksna ir neatsikraty- 
tinu paršyvu tipeliu. Pasi
skaitęs tokių mokslininko 
surašytų epitetu, anuomet, 
tiesa, gavau šoką, kaip da
bar madingai sakoma, ir,, 
galvojau, kad jeigu šitaip 
galima, tai kas gi negali
ma? Liberalai ir socialistai 
iš prof. J. Griniaus tokių 
aštrumų nesusilaukia — jo 
poleminis tonas remiamas 
daugiau argumentais, ne 

spalvingu žodynu, žinoma, 
kitaip negu profesorius gal
voj antiej i greičiausiai turė
tų kitokių argumentų, ir jei 
kontroversijos nesusilauks 
atgarsio, tai tik dėl to, kad 
ši mokslinė knyga gal pla
čiau ir nepasklys. Juk pir
masis tomas labai maža kur 
tebuvo paminėtas.

Šalia tų stambiųjų darbų 
šiame tome išspausdinta ei
lė mažesnių kritiką sudomi
nusiomis temomis. Litera
tūros istorikai ir kritikai 
Vaižganto kūrinius daž
niausiai vadina šviesiais. 
Prof. dr. J. Grinius straips
nyje "Juozas Tumas Vaiž
gantas — integralinis rea
listas" reiškia kiek kitokią 
nuomonę. Pripažindamas, 
kad jo kūrinių yra ir švie
sių ("Pragiedruliai"), pa
grįstai nurodo, kad tokio 
teigimo negalima suvisuo
tinti, nes Vaižgantas yra 
taip pat parašęs "aptemu
sių" ir "tamsių" darbų. 
Straipsnyje "Marija Peč- 
kauskaitė — romantikė 
krikščionė" plačiai nagrinė
jama jos "Sename dvare" 
apysaka (studija net aktua
li ta prasme, kad jos iš
spausdinimas supuola su M. 
Pečkauskaitės-šatrijos Ra
ganos gimimo šimto metu 
sukaktims). Po straipsnį 
skirta dviems kitiems ro
manistams — J. Paukšte
liui (sustojant daugiausia 
ties jo romanu "Kaimy
nai") ir A. Vaičiulaičiui 
(nagrinėjama jo „Valenti
na”). Paskutinis Šimtas 
puslapių skirtas poetams 
("K. Bradūnas, arba pasi
priešinimas tautiniu pavel
dėjimu", "Alfonso Nykos- 
Niliūno žingsniai į herme- 
tizmą", "Leonardo Andrie- 
kaus pokalbiai su Dievu", 
"Vladas šlaitas tarp poezi
jos ir prozos", "Antanas 
Jasmantas būties ir nebū
ties slenkstyje", kai kurios 
moterys poetės ir poetai hu
moristai) .

Kas seka literatūrinį gy
venimą, tam ši knyga būti
na, kaip literatūros erudito 
specialisto darbas. Mėgsta
me sakyti, kad maža teturi
me literatūrinės kritikos. 
Tai štai visas didžiulis to
mas jos, net jau antras. Li
teratūros eruditų iš tiesų 
maža teturime, o jų darbų 
rinkinių — nieko. O kai dėl 
polemikos ar kritiko kito
kios pažiūros į rašytojo dar
bus, kuri ne visiems šimta- 
procentiškai gali būti pri
imtina, ką gi, įvairumas, 
tur būt, ne tik gerbtinas, 
bet ir pageidautinas, nes 
u n i f o r miškos nuomonės 
stabdo ir skaitytojo pastan
gas galvoti.

WANTED
WOODWORKERS

FOREMEN-SUPERVISORS
Also machine set-up, machine feeders. 
off-bearers, operators. sawyers saw- 
filers etc. for xpanding dimesioh 

plant at Vicksburg, Mississippi.
WR!TE TO:

ANDERSON-TULLY CO.
ATT. MR. L. G. HATAWAY

P. O. Box 28 
Memphis, Tenn. 38101

(22-31)

Beje, iš prasitarimo šio 
tomo įvadėlyje matome, 
kad prof. dr. J. Grinius ti
kisi dar išleisdinti ir trečią 
savo kritikos darbų tomą. 
Pažadas malonus, tik kol 
jis bus įvykdytas, greičiau
sia, praeis keletas metų, 
nes knygų leidimas lėtai 
vykdomas.

NAUJOS 
KNYGOS

LIETUVOS TAPYBA
Atsitiktinai į mano ran

kas pateko gauta iš Lietu
vos labai stambi knyga — 
9, 5 X 12, 5 — Lietuvos Ta
pyba. (Šįkart tiesiog "Lie
tuvos Tapyba", o ne "Tary
binės Lietuvos". Tiesą sa
kant, gal autoriai kitaip ir 
užvardinti negalėjo, nes 
knygoje sudėti dailininkų 
darbai siekia XVI amžių,, 
atseit, jau nebe "tarybi
nius" laikus).

Knygą sudarė ir Lietuvos 
tapybos istorinę apžvalgą 
parašė Pranas Gudynas — 
išspausdinta keturiomis kak 
bomis: lietuvių, rusų, anglų 
ir vokiečių. Meniškai api
pavidalino dail. Vilius Ar- 
malas. Išleido leidykla "Va
ga". 1976 m. 394 psl. At
spausdinta ant labai gero 
popieriaus.

Knygoje sudėta apie 130 
dailininkų 332 kūrinių re
produkcijos. Visos spalvo
tos. Iš tremtinių dailininkų 
į knygą pateko tik Galdi
kas, Vizgirda, Valeška ir 
Puzinas, bet tik jų Lietu
voje tapyti paveikslai. Kny
ga prasideda 1670 m. ir bai
giasi 1974 metais. Be abe
jo, liūto dalis paskirta Čiur
lioniui, kurio sudėta 12 re
produkcijų, kitų dailininkų 
po keletą arba tik po vieną 
darbą. Gan plačiai apimta 
nepriklausomos Lietuvos ta 
pyba, bet, žinoma, plačiau
siai atvaizduota okupacijos 
laikotarpio dailininkų kūry
ba.

Bendrai paėmus, knyga 
duoda, kad ir su trūkumais, 
platų Lietuvos tapybos 
vaizdą. Tokio veikalo mūsų 
tapybos istorija dar netu
rėjo. Knygoje daug por
tretų, peizažų, natiurmortų, 
buities vaizdų ir t.t. Įdomu 
kad, galima sakyti, visi por
tretai labai rimti, paniurę, 
niekas nesišypso — turiu 
galvoje okupacijos laikotar
pį. Moterys vaizduojamos 
visiškai "beseksės". Yra ir 
propagandinių — raudonų
jų partizanų ~ vaizdų. Visi 
tie partizanai labai gerai 
apsirengę, būtinai žygiuoja 
pirmyn atstatę automatus, 
piktai dairydamiesi į ša
lis...

Malonu knygą paimti j 
rankas ir pasekti mūsų ta
pybos, kad ir nepilną raidą 
nuo jos pradžios iki mūsų 
laikų. V. A.
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Australijos padangėje
———■■ ANTANAS LAUKAITIS
TRĖMIMŲ MINĖJIMAI

Visos didesnės Australi
jos lietuvių kolonijos labai 
plačiai paminėjo birželio 
trėmimų sukaktį. Sydnėjli
ję minėjimus surengė; lie
tuviams — Tautos Fondo 
Atstovybė, kurios pirminin
kas yra Sydnėjaus klebonas 
kun. P. Butkus ir Sydnė
jaus Pabaltiečių Sąjunga — 
visiems pabaltiečiams ir ki
tiems svetimtaučiams. Lie
tuvių minėjime pagrindinę 
paskaitą skaitė svečias iš 
Melbourno, vietinės bend
ruomenės pirmininkas Alb. 
Pocius, kai programą išpil
dė poetė M. M. Slavėnienė, 
poetas J. A. Jūragis, sve
čias iš Melbourno solistas 
J. Rūbas, palydimas piani
nu dr. R. Zakarevičiaus ir 
minėjimas buvo baigtas Br. 
Kiverio vadovaujamo choro 
dainomis. Šia proga Tautos 
Fondui buvo surinkta apie 
600 dolerių. Pabaltiečių mi
nėjime dalyvavo daug aukš
tų kviestinių australų ir ki
tų tautybių svečių ir čia 
lietuviai pasirodė progra
moje kartu su latviais ir 
estais.

Melbourne iškilmingas 
minėjimas Įvyko Lietuvių 
Namuose, dalyvaujant fe- 
deraliniam mokslų ministe- 
riui senatoriui J. Webster, 
e m i g raciniam ministeriui 
W. Joną, trims parlamento 
nariams, Demokratų Darbo 
partijos pirmininkui, "Aus- 
tralia Day” pirmininkui, 
Pavergtųjų Tautų pirm, ir 
paskirų tautybių pirminin
kams ir atstovams. Minėji
mą atidarė Melbourno Apy
linkės pirmininkas Alb. Po
cius. Pagrindinį žodį tarė 
svečias senatorius J. Web- 
ster ir imigracijos ministe
ris W. Joną. Meninėje da
lyje vyrų choras, diriguo
jant D. Levickienei išpildė 
kelias dainas, po to latviai 
ir estai pasirodė su sava 
trumpa programa. Visą mi
nėjimą gražiai pravedė tau
tiniai apsirengusi I. Kvie- 
cinskienė.

Adelaidėje minėjimą pra
vedė Baltų Taryba visiems 
pabaltiečiams kartu. Po pa
maldų, padėjus vainiką prie 
Karių paminklo, minėjimas 
Įvyko Adelaidės miesto sa
lėje, dalyvaujant virš 1000 
žmonių. Atidaromąjį žodį 
tarė Baltų Tarybos pirmi
ninkas J. Lapšys. Pabaltie
čių chorui sugiedojus "Rc- 
quiem", Įdomią paskaitą 
skaitė žurnalistė S. Cock- 
burn po to perskaičius pri
siųstas pabaltiečiam užuo
jautas ir paruoštą rezoliu
ciją, sekė meninė progra
ma, diriguojant G. Vasi
liauskienei ir pianinu paly
dint N. Masiulytei, be kitų 
dainų sudainuojant ir ke
lias lietuviškai.

Geelonge minėjimas įvy
ko Lietuvių Namuose, Įžan
ginį žodį tariant Apylinkės 

pirmininkui dr. S. Skapins- 
kui ir paskaitą skaitant sve
čiui iš Melbourno A. Žilins
kui. Meninėje dalyje pasi
rodė deklamatoriai, jaunius 
pianistas ir Geelongo lietu
vių choras. Meninę dalį gra
žiai pravedė S. Karpalavi- 
čius.

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS 

KELIAUJA
Praeitų metų pabaigoje 

išrinktas naujasis Austra
lijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos pirmi
ninkas prof. dr. A. Kabaila 
jau spėjo aplankyti eilę 
Australijos lietuvių koloni
jų. Keliaudamas savo lėšo
mis, jis įvairiomis progomis 
lankosi plačiai išsisklaidžiu
siose apylinkėse, skaityda
mas paskaitas ir lankyda
masis australų vietinėse 
įstaigose, televizijos ir ra
dijo stotyse, plačiai nu
šviesdamas lietuvių ir pa
baltiečių padėtį savuose 
kraštuose. Paskutinioji la
bai sėkminga kelionė buvo 
Tasmanijos saloje, kur šios 
valstijos sostinėje Hobarte 
jis dalyvavo Birželio trėmi
mų minėjime. Po oficialaus 
ir plačiai nuskambėjusio 
trėmimų minėjimo, kuris 
įvyko miesto salėje, pasi
kalbėjimus su profesorium, 
kuris buvo šio minėjimo pa
grindinis kalbėtojas, turėjo 
radijo ir televizijos stotys, 
kai miesto didžiausias dien
raštis "The Mercury” įdė
damas prof. dr. A. Kabailos 
nuotrauką, plačiai aprašė 
apie jį ir lietuvius, paminė
damas, kad šis Sydnėjaus 
u n i v e rsiteto profesorius, 
atvykęs į Australiją 1948 
metais pradėjo dirbti kaip 
paprastas darbininkas. Vė
liau jis baigė Melbourno 
Aukštąją Technikos Mo
kyklą ir N.S.W. universite
tą, įsigydamas daktaratą ir 
vėliau pakviečiamas profe
soriaus darbui. Plačiai ap
rašant Lietuvos valstybinę 
dramą, trėmimų kančias, 
laikraštis rašo, kad šis etni
nis lietuvių bendruomenės 
vadovas ieško žmogaus tei
sių savo tautai ir savo žmo
nėms.

POLITINĖ PROPOGANDA
šiuo metu Adelaidėje 

vyksta pramonės paroda, 
kurioje ir Sovietų Sąjunga 
turi įsirengusi savo pramo
nės gaminių pavilijoną. čia 
yra ir Lietuvoje gamintų 
prekių, kaip televizijos apa
ratas "šilelis", foto apara
tas "Vilija” ir kt. Ant šių 
išdirbinių yra pažymėta tik 
”Made in USSR”. šioje pa
rodoje yra virš 40 rusiško
jo personalo, jų tarpe ir ke
li vertėjai. Lankytojams 
yra dalinama įvairių propo- 
gandinių brošiūrų, tarp jų 
ir apie Helsinkio susitari
mą ,kur rašoma, kad Sovie

tų Sąjungoje visi susitari
mai buvo pilnai ir net su 
kaupu įgyvendinta ir tik 
Vakaruose jų yra nesilaiko
ma. Apie Pabaltijo kraštus 
rašoma, kad jie savanoriš
kai įsijungė į Sovietų Są
jungą. čia yra išleistas spe
cialus Pabaltijo kraštų že
mėlapis, kurio antroje pu
sėje pati'ekama nuotrau
kos ir aprašymai iš visų tri
jų kraštų, kas nėra padary
ta nei apie kurią nors kitą 
sovietinę valstybę. Be to 
lankytojams yra dalinama 
lapeliai, kur parašyta, kad 
1940 metais Pabaltijo kraš
tų darbo liaudis nuvertė fa
šistines diktatūras ir visi 
trys kraštai savanoriškai 
įsijungė į Sovietų Sąjungą.

Į šią sovietinę propogan- 
dą tuoj pat reagavo Baltų 
Taryba, kurios Australijos 
pirmininkas E. Voitkuns 
tuoj pat vietinei australų 
spaudai pareiškė, kad Aus
tralijos piliečiai, kilę iš Pa
baltijo kraštų, totaliai at
meta tokį sovietų tvirtini
mą ir pabrėžia, kad jokio
mis aplinkybėmis Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos gyven
tojai nesi jungė savanoriš
kai į Sovietų Sąjungą, So
vietų režimas į Pabaltijo 
kraštus buvo įvestas kaip 
rezultatas sovietų karinės 
okupacijos.

šie pabaltiečių protestai 
buvo paskelbti visuose Ade
laidės dienraščiuose ir per
duota per radijo ir televizi
jos stotis. Protesto telegra
mos buvo-pasiųsta Australi
jos užsienio reikalų minis
teriui ir kitiems parlamen
tarams. Buvo paruošta spe
ciali rezoliucija Pietų Aus
tralijos vyriausybei reika
laujant uždrausti sovietams 
vesti politinę propogandą 
komercinės parodos metu. 
Šis skubus Baltų Tarybos 
žygis rado ir greitų atgar
sių ir neskaitant sukelto di
delio triukšmo, po kelių die
nų propogandiniai lapeliai, 
nežinia kieno įsakymu, iš 
parodos dingo.

SVEČIAI Iš AMERIKOS
Ilgesnį laiką Sydnėjuje 

viešėjo iš San Francisco at
vykusios Lila Pažemėnienė 
su dukra Lėlytė, kuri yra 
gimusi Australijoje. Sydnė- 
juje, kur gyvena L. Paže- 
mėnienės mama ir du bro
liai su šeimomis, prieš ke
liolika metų ir visa Paže- 
mėnų šeima buvo įsikūrusi.

Taip pat Sydnėjuje lan
kosi žinomų Los Angeles 
veikėjų A. žaliūno ir jo 
žmonos dukra Laura, kuri, 
baigusi universitetą, po 
sunkaus mokslo darbo at
vyko į savo gimtąją Aus
traliją pasižiūrėti Sydnė
jaus ir aplankyti krikšto 
tėvus, bei kitus po Jaunimo 
Kongreso susipažintus drau 
gus.

Gi šiuo metu Sydnėjuje 
jau kelios savaitės kaip vie
ši tur būt pati aktyviausioji 
Brazilijos lietuvaitė Ry- 
mantė Steponaitytė, kuri 
baigusi Brazilijos universL

KAS BUVO? - KAS YRA? - KAS BUS?

SKYRYBŲ BYLOS PASĖKOS
JŪRATĖ STATKUTĖ-DE ROSALES

Vėlai vakare suskamba 
telefonas.

— Jūrate, kalba Nausė
da. Sveika gyva. Atvažia
vau į sostinę apsipirkti. Iš 
anksto žinau, kad ant ma
nęs pykši. Parašiau ir iš
siunčiau eilę straipsnių. Tai 
bus mano atsakymas Raste- 
niui ir Railai už išdavystę.

"Išdavystė” — stiprus 
žodis, pagalvoju, ir čia pat 
garsiai patvirtinau, jog, iš 
tiesų, ne pyksiu, o jau pyks
tu.

Kol Kazys Nausėda gy
veno sostinėje, t. y. Cara- 
cas mieste, mums tekdavo 
dažnai susitikti. Nausėdos 
pasakojimai apie nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą 
mane žavėdavo savo giliu 
idealizmu. Jo studija lie
čianti nepriklausomos Lie
tuvos ekonomiją ir pasiro
džiusi prieš kelis metus 
Naujoje Viltyje buvo įspū
dinga. Kazys Nausėda išsi
vežė iš Lietuvos daug įdo
mios juridinės medžiagos: 
įstatymų projektų juodraš
čiai, projektų galutino api
pavidalinimo detalės ir t.t. 
Jo dėka, galėjau atvežtą 
medžiagą perskaityti, o jis 
man iliustruodavo kiekvie
ną detalę gausiais atsimi
nimais. Skaitymai ir pasa
kojimai būdavo tuo įdomes
ni, jog nepriklausomos Lie
tuvos įstatymai net šiandie
ną, po 40-ties metų, išrodo 
modernūs ir stebėtinai to
buli.

Ne vien praeitimi gyvena 
Nausėda. Kai prieš pusant
rų metų iškėliau pirmą kar
tą mintį sujungti į aktyvų 
ir glaudų vienetą Venezue- 
los lietuvių, latvių ir estų 
kolonijas, Kazys Nausėda 
buvo vienas retų vyresnio
sios kartos atstovų tuoj 
įvertinęs projekto svarbą 
bei ateities galimybes.

Gal todėl, pakalbėjusi su 
K. Nausėda aną vakarą te
lefonu, ilgai negalėjau su
prasti kodėl užsipelnęs tei
sininkas, prityręs, nejau
nas, staiga išėjo į viešą po
lemiką nukreiptą prieš, as
menis, kurie dar taip nese
nai jam buvo dvasios bro
liai. Mat nuo seno žinojau, 
kad Vincą Rastenį, Bronį 
Railą ir Kazį Nausėdą jun
gė ilgametė asmeniška pa
žintis bei draugystė.

tetą irgi atvyko į Australi
ją pailsėti ir pamatyti kaip 
čia lietuviai gyvena. Vyks
tant Jaunimo Kongresui 
Pietų Amerikoje, ji buvo 
viena iš aktyviausių šio 
kongreso veikėjų. Nors gi
musi ir augusi Brazilijoj, 
Rymantė kalba labai gerai 
lietuviškai ir Australijoje 
stengiasi kuo daugiau susi
pažinti lietuviškojo jauni
mo.

Geros sėkmės visiems' 
mūsų svečiams.

Kas atsitiko? Stipriau
sios tautinės minties plunk
snos, Vincas Rastenis ir 
Bronys Raila, vienas anks
čiau, kitas vėliau, pasisakė 
už kontaktus su dabartine 
Lietuva. Visą savo gyveni
mą puoselėjęs tautinės min
ties idealus Kazys Nausėda 
argumentuoja, kad suartė
jimas su Lietuva neišven
giamai susiveda į bendra
darbiavimą su okupantu. 
Deja, šis visai normalus 
nuomonių skirtumas išsi
veržia iš šalto politinės pa
dėties įvertinimo rėmų ir 
nenorom įgauna asmeniškų 
priekaištų atspalvį.

Gal čia galioja savotiška 
gyvenimo taisyklė: savie
siems, jei jie kartą pasuka 
kitiems šeimos nariams ne
suprantamu keliu, yra už
metama aršiausi priekaiš
tai ir aitriausi epitetai — 
tokie skaudūs, kokių "sve
timiems” niekad netaikytu
me!, Ne veltui pas mus yra 
sakoma: ."ginčijasi kaip 
broliai tėvo turtus besida
lydami”.

šiuo atveju "tėvo turtai" 
yra ne tautinės srovės ide
ologija, kurios nei vienas iš 
suinteresuotų, kiek žinau, 
niekad neišsižadėjo, o tos 
srovės dabartinių taktinių 
ėjimu nustatymas. Kitaip 
tariant, ginčas liečia net ne 
esmę, o tik formą.

Nelaimė lėmė, kad šioje 
taktinių ėjimų nustatymo 
diskusijoje dalyvauja asme
nys, kuriuos ilgus metus ri
šo bendros ideologijos kūry
biniai darbai. Gal todėl da
bar jų kalba taip lengvai iš
krypsta į skyrybų bylos to
ną ir kaltinimai skamba vi
sų pirma apvilto pasitikėji
mo priekaištais: "išdavei"! 
Kuo gilesnis apsivilimas, 
tuo skaudesnis yra šauks
mas "išdavei!” ir tuo la
biau yra pametama propor
cija tarp vartojamo tono ir 
tikrojo diskusijos objekto.

Ginčo įkarštyje per daž
nai yra pamirštama, kad 
kiekvienoje "divorce” bylo
je pagrindinė auka yra šei
mos prieauglis. Pakliuvę į 
besaikių asmeniškų kaltini
mų sūkurį, lojalūs vaikai' 
kito kelio neturi, kaip atsi
sakyti bet kurią pusę pa
remti ir yra priversti pasi
traukti nuo šeimos.

Būdinga yra tai, kad gin
čo metu keliami klausimai 
liečia įvairius praeities įvy
kius ar dabarties konstata
vimus. Ateities projekcijų, 
svarstant taktinius tautinės 
srovės ėjimus, man beveik 
neteko matyti. O kam gi 
yra nustatoma taktika, jei 
ne siekiant ateities laimė
jimų? Ir kuomi yra išlaiko
mas prieauglis, jei ne atei
ties programa?

Gal vertėtų bendrom jė
gom apie tai plačiau pakal
bėti?
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS POSĖDIS

Amerikos Lietuvių Tary
bai dideliu prielankumu pa- 
sižymį Pranė ir Julius Pa- 
kalkai liepos 10 d. savo me
niškai išpuoštų vasarvietę 
pavedė Altos posėdžiui. Jam 
pirmininkavo dr. K. Bobe
lis. Savo pranešime pasi
džiaugė sklandžiai besivys
tančiu Vliko ir Altos bend
ru darbu dėl Lietuvos, pra
nešė, kad vyksta susiraši
nėjimas tarp Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Lietuvių 
Bendruomenės dėl pasitari
mo, kas iš abiejų pusių pa
reikštas pritarimas.

Dr. K. Bobelis pažymėjo, 
kad Šen. R. Dole (resp., 
Kansas) yra pasiryžęs Bel
grado konferencijoje kelti 
žmogaus teisių reikalus, nu
veždamas Chicagos Lietu
vių moterių klubo 20,000 
parašų išlaisvinti N. Sadū- 
naitę.

Dr. Bobelis pasidžiaugė, 
kad liet, moterų delegacijai 
pavyko tų parašų kopiją 
Baltuosiuose Rūmuose įteik 
ti Patricijai M. Derian, kuri 
neseniai gavo paaukštinimą 
tapdama Coordinator for 
Human Rights and Huma- 
nitarian Affairs. Ji pažadė
jo pati kelti N. Sadūnaitės 
reikalą.

Dr. Bobelis pažymėjo, 
■kad Altą ryšium su Bel
grado konferencija Wa- 
shingtono įstaigose kelia ne 
vien žmogaus teisių, bet ir 
tautų teisių bei jų laisvės 
reikalus. Siekiama, kad tai 
būtų iškelta Belgrade.

J. Talandis painformavo 
apie sėkmingus Altos būs
tinės remonto darbus.

Ižd. J. Skorubskas patei
kė finansinę apyskaitą, ro
dančią gerą Altos iždo sto
vį.

Teodoras Blinstrubas pa
informavo apie Altos dar
bus tais mėnesiais, kai jis 
pavadavo dr. Bobelį. Priim
tas kun. J. Prunskio pasiū
lymas, kad Altos komitetų 
pirmininkai apie savo komi
teto veiklą painformuotų 
per lietuvių radijo ir tele
vizijos programas.

Svarstyta visa eilė kitų 
bėgamųjų reikalų.

Posėdis buvo darbingas. 
Jame be minėtųjų dalyvavo 
dar: dr. K. Šidlauskas, dr. 
VI. Šimaitis, kun. A. Stašys, 
E. Smilgys, A. Pakalniškis, 
P. Bučas, T. Kuzienė, J. Pa- 
kalka, I. Blinstrubienė.

Visi posėdžio dalyviai su 
šeimomis buvo šeimininkų 
Pr. ir J. Pakalkų gausiai 
pavaišinti. Posėdis vyko Be- 
verly Shores, Indiana.

Ats. majoro Petro Gudelio knygoje ”Joniškėlio apskrities 
partizanai” (kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918-1919 m.) 
minimi laisvės kovotojai partizanai Julija Bičkūnaitė (dabar 
Silickienė), tuomet buvusi Joniškėlio mokyklos vedėja, ir Jonas 
Silickas. Jie gyvena Sao Paulo, Brazilijoje, abu jau Įžengę į 
devintą dešimti. Išaugino sūnų ir dukterį, turi 9 anūkus ir 
vieną proanūkę.

Joniškėlio partizanai
JONIŠKĖLIO PARTIZA

NAI, dviejose knygose, I-ji 
dalis išleista 1975 metais, o 
II-ji beišeinanti šiemet. Au
torius ats. majoras Petras 
Gudelis, gyvenantis Vokie
tijoje. Knygas spausdino 
Gregoriano u n i v e rsiteto 
spaustuvė Romoje.

Knygų turinys iŠ tikrųjų 
yra platesnis ir svaresnis, 
negu jų pavadinimas mažai 
žinoma vieta ir partizanine 
tema. Pavadinimą praplė- 
tus, tai būtų Nepriklauso
mybės kūrimas ir kovos su 
bolševikais 1919-jų metų 
pirmoje pusėje. Joniškėlis, 
tuomet apskrities miestas, 
įsiterpęs tarp Biržų, Pane
vėžio ir Šiaulių apskričių, o 
šiaurėje besijungiantis su | 
Latvija. Knygų turinį suda- I 
ro apskrities ir valsčių sa
vivaldybių kūrimas bei jų 
apsauga, kuri šiauriniam 
Lietuvos pakraščiui buvo 
itin aktuali, nes priešų bu
vo net keletas, o savoji ka
riuomenė buvo toli ir pati

besanti vos užuomazgoj. 
Jau tų metų sausio mėnesy 
nekliudomi slinko į Lietuvą 
bolševikai ir raudonieji lat
viai, atsirado neaiškaus 
plauko bermontininkai, o ir 
vokiečiai dar tebetęsė Lie
tuvos okupaciją, šiose var
žytinėse dėl valdžios joniš- 
kėliečiai ypatingai išsiski
ria iš kaimyninių apskričių 
savo civiline ir karine veik
la. Jau tas faktas daug ką 
sako, kad jų karinė apsauga 
išsivysto net į Joniškėlio 
partizanų mirties batalio
ną, laikiusi Mūšos - Lėvens 
barą kai puolanti bolševi
kus Lietuvos kariuomenė 
artėjo prie Panevėžio. Kau
tynėse dėl Panevėžio bati- 
lionas saugojo rinktinės 
kairįjį sparną, tuo būdu na
tūraliai įsijungdamas į ka
riuomenės operacijas. Vė
liau partizanų batalionas 
buvo formaliai įjungtas į 
Lietuvos kariuomenę, iš ku
rio išaugo 9-tas pėstininkų 
pulkas.

PREMIJA JAUNIMUI
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima savo miru

siam sūnui ir broliui steigia kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 1000 dolerių pre

mija skiriama lietuviui jaunuoliui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu vadovavimu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai reprezentavusiam lietuvius ir Lietuvą viene- 
rių metų bėgyje;

Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovybės, jaunimo grupės, vyresniųjų 
organizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvienerių metų 
gruodžio 31 d. (pašto antspauda);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo vieneto tinkamu
mui įvertinti sudaroma Jury komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos 
valdyba ir šiaurės Amerikos Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria balsų dauguma iki sekančių 
metų vasario 15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nuro
dant tiksliai premijai tinkamumo motyvus, ir siunčiami: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO. PREMIJOS KOMISI
JAI, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, III. 60464.

Joniškėlio partizanai atsi
rado kai su kariuomenės pa
galba atėję bolševikai per
ėmė valdžią, o Joniškėlio sa
vivaldybininkai perėjo į po
grindinę veiklą. Partizanai 
Lietuvoje tad yra taip seni 
kaip yra ten bolševikai. Ta
sai faktas rodo kiek teisin
gos yra bolševikų pasakos 
apie džiaugsmingą jų suti
kimą Lietuvoje tada ir nau
jaisiais laikais.

Pabrėžtina, kad knygos 
nėra tik dalyvio atsimini
mai, bet mokslinis-istorinis 
darbas, gausiai dokumen
tais bei abiejų pusių daly
vių atsiminimais pagrįstas. 
Ilgo meto kruopščiai rinkti 
dokumentai užima daugiau 
vietos negu aprašomasis 
tekstas. Istoriniam teisin-

gumui, kaipo atsvarai tie
sos klastojimui bolševikų 
leidiniuose, autorius skiria 
ypatingą dėmesį.

Knygos neabejotinai bus 
įdomios istorikams, ka
riams, šauliams ir kitiems 
besi domintiems Lietuvos 
praeitimi,

Knygas leidžia autorius 
savo lėšomis tikintis aukų 
ar bent knygos prenumera
tų. Nemaža knygų išdalinta 
ir dalinama viešosioms bib
liotekoms Europoje ir Ame
rikoje. Knygų kaina: I da
lies $6.00, II $8.00. Knygų 
prenumeratą ir aukas pra
šoma siųsti autoriui: P. Gu
delis, 6786 Lemberg, Huet- 
telbrett 14, W. Germany.

(js)

Wanted Journeyman
OR

lst Class Skilled
MACHINIST

With 5 or 10 years experience in 
prototype & short run production. 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & olose tolerance. Excel- 
lent pay. all fringe benefit, & pen- 
sion plan.

APPLY CALL OR WR!TE

OCEAN ETICS INC.
I S1NTSINK DRIVE EAST 

PORT \VASHINGTON. N. Y. 11050
An Equal Apportunity Employer

(27-30)

PIRMOSIOS GYVENIMO 
DIENOS BRAZILIJOJE

FELIKSAS RALICKAS
(3)

Saulė buvo pačiame vidurdieny, kepino neapsakomai, 
o dar mano vilnonės kelnės ir paprasta kepurė visai mane 
vargino. Pagaliau pasigirdo rago balsas. Pietų ištisą pus- 
valandį valgėme ryžius su rudomis pupelėmis, motutės 
pagamintus. Vėl Rago balsas, ir vėl visi prie darbo sku
bėjome.

Saulė jau buvo žemai, artinosi tos dienos darbo ga
las. Aš jau baigiau pildyti kavos grūdais pirmąjį maišą. 
Kai jau ant marškų beliko keli grūdai, nutariau kavą 
nunešti priėmimo vieton. Su kitų pagalba užsiverčiau 
maišą ant pečių ir susilenkęs tempiau ištisos dienos darbo 
vaisių. Besidairydamas po medžių eiles, pastebėjau vieną 
negriuką kokių dešimties metų sijojant kavą ir taip leng
vai jam sekasi tas darbas, kas ir pačiam "fiskalui” nėjo. 
Manau, argi aš negalėsiu taip pasigirti kaip ir jis? ...

Priėmimo vietoj ant kelio buvo daugybė maišų, ku
riuos keli negrai krovė į dviračius. Numečiau savo maišą 
nuo kupros prie tokio klėtinio saiko, kur telpa 110 litrų, 
supyliau visą kavą ir iškračiau iki paskutinio grūdo; ir 
vos buvo sulig liguma blėkinės. žmogus, kurs priima kavą, 
pakraipė savo plačiais skribėlę apimančią galvą, bet vis 
tik priėmė. O man išdavė tokią raudoną kortelę, kurioje 
buvo parašyta plantacijos vardas ir didelėmis raidėmis 
keli žodžiai: ”1, akįuere de cafė”, tai vadinasi šios dienos 
uždarbis ir įsikišau į kišenę kaip pinigą.

Dar man nenuėjus, atėjo su maišu ant kupros tas 
pats negras, kuris su savo dviem dukterim mus aplenkė 
gretimoje eilėje. Jis gana lengvai nuvertė maišą ant vieno 
peties ir nenukėlęs žemėn, išpylė visą kavą į blėkinę net 
su kaupu. Jam padavė tokią pat raudoną kortelę, bet kaip 
aš nustebau, kai jis iš kišenės išsitraukė dar keturias to
kias pat korteles ir pridėjo vieną, kurią tik buvo gavęs, 
padavė priėmėjui kažin ką sakydamas, tas jam padavė 
vieną žalios spalvos ir aš suspėjau pamatyti didelėmis 
raidėmis užrašą: ”5 alųueres de cafė”. Eidamas ir gal
voju: mes penki žmonės, vos vieną, o jie trys 5 alkirus. 
Nespėjau prieiti prie savųjų, kaip pasigirdo rago balsas. 
Kilo triukšmas, visi skubėjo namo. Vieni rėkė visa gerkle, 
kiti švilpė ir šaukė, vaikai ritindami sietus bėgo pirmieji 
žemyn pakalnėn, o pirma jų bėgo pulkai šunų, net raudonų 
dulkių debesys kilo. Senesni ėjo palengva atsilikdami. 
Mes viską pasiėmę tik kopėčias palikę, ėjome toli atsilikę. 
Grįžę į trobą, nusiplovėme storą sluoksnį prilipusių že
mių, nuo akių, nuo ausų ir nuo rankų. Visi skundėsi, kad 
esą jų rankos sudraskytos ir peršti. O kai mano rankos 
nebuvo sudraskytos, bet begalo skaudėjo kupra ir rankų 
raumenys besistengiant sugauti išlėkusius į orą grūdus 
į sietą. Vis dėlto visi buvome alkani ir godžiai valgėme 
ryžių su pupelėmis prie trobos pašalės ant plytų atsisėdę.

Štai praėjo diena. Diena darbo, iš kurio vaisių turė
sime gyventi. Tai pirmieji mūsų žingsniai svetimoj šaly, 
tolimoj Brazilijoj, kurion ruošėmės, tiek vargo, laiko ir 
nesmagumų nuo savų valdininkų turėjome pernešti. Su
kome galvas, spėliojome įvairiausiai, kur yra mūsų pa
žadėtoji žemė, štai jau ir čia. Jau esame joje, dabar vėl 
kas laukia mūs? Kaip dirbsime? Ar būsime mušami ir 
skriaudžiami, kaip sakydavo? Štai šiandiena. Dirbome 
kaip išgalėjome, ir niekas nesiuntė, neūjo, neragino. Tik 
visa bėda, naujas darbas, visai svetimas.

(Bus daugiau)
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Detroito lietuviai
—ANTANAS GRINIUS

MIRĖ PREL L.
GIŽINSKAS

Po ilgos ir sunkios ligos 
liepos 5 d. mirė prel. Leo
nardas Gižinskas, sulaukęs 
84 metų.

Buvo gimęs 1893 m. gruo
džio 30 d. Mitašiūnų km., 
Subačiaus vlsč., Panevėžio 
apskr. Mokėsi Maskvoje ir 
Kaunui,kunigų seminarijoje. 
Kunigų įšventintas 1917 m. 
kovo 4 d. Vikaravo Nau
miestyje ir Kupiškyje. Gim
nazijos kapelionas (ir kuri 
laiką direktorius) Jurbar
ke, Simano Daukanto Semi
narijoje Kaune ir Rokišky
je. Atvykęs į JAV darbavo
si kaip klebonas Farming- 
ton, W. Va. ir senatvės die
nas leido kunigų pensininkų 
namuose Carmel Hali, De
troite. Buvo spaudos darbi
ninkas, rašęs katalikų laik
raščiuose ir žurnaluose, 
Lietuvoje ir Amerikoje. 
Priklausė Lž S-gos De
troito skyriui. Palaidotas iš 
Wheeling, W. Va., St. Jo- 
seph katedros vietos kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinosi 
vyskupas ir kurija.

MIRĖ ONA KINČIENĖ

Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopos vicepirmininko Juo
zo Kinčiaus motina Ona 
Kinčienė mirė liepos 3 d. 
Sėdos miestelyje, Lietuvo
je.

IŠVYKA Į VASIULIŲ 
SODYBĄ

St. Butkaus šaulių kuo
pa liepos 24 d. rengia išvy
ką į S. ir A. Vasiulių so
dybą. Išvykoje bus ir kul
tūrinė dalis, kurią atliks' 
žurn. rašytojas Balys Gra
žulis, istorikas Jonas Švoba 
ir Danutė Petronienė, šau- 
liai ir šaulės šiai išvykai1

PADĖKA

1977 m. balandžio mėn. 29 d. mirė mūsų mylimas 
vyras, tėvas ir tėvukas

A. A.
VLADAS MINGĖLA.

Palaidotas š. m. gegužės mėn. 2 dieną Holy Sepulchre 
kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, taip gausiai atsilan
kiusiems šermenyse ir laidotuvėse, aukojusiems šv. Mi
šių maldas, prisiuntusiems gėles, pareiškusiems užuo
jautą asmeniškai, laiškais ar spaudoje, aukojusiems Va
sario 16 gimnazijai Vlado vardui Įamžinti.

Dėkojame kun. Alfonsui Babonui, kun. Kazimierui 
Simaičiui ir kun. Domininkui Lengvinui už atliktas re
ligines apeigas.

Dėkoju Vincui Tamošiūnui ir organizacijų atsto
vams už atsisveikinimą su velioniu ir šauliams už gar
bės sargybą ir karsto nešimą, bei šauliškos pagarbos 
pareiškimą.

Dėkojame muz. Stasiui Sližiui už giedojimą ir var
gonavimą. Ačiū rašytojui Vytautui Alantui už atsisvei
kinimą prie kapo.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Charles R. Step 
už rūpestingą patarnavimą ir visiems bet kuo prisidėju- 
siems palengvinti mūsų skausmus ir rūpesčius, palydint 
a. a. Vladą į Amžino poilsio vietą.

Nuliūdę:
ŽMONA LIDIJA, DUKTĖ LIUCIJA ir 
SŪNUS ŠARŪNAS SU ŠEIMOMIS

stropiai ruošiasi ir laukia 
visų atvykstant. Maisto ir 
gėrimų užteks visiems. Bus 
turtingas dovanų stalas. 
Gražūs, žaliuojantieji sody
boje medžiai apsaugos nuo 
kaitrios saulutės.

• Pranas Zaranka, De
troito "žiburio” lituanisti
nės mokyklos mokytojas ir 
šv. Antano parapijos gie
dojimo vadovas, persikėlė į 
naują vietą. Jo adresas yra: 
9101 Columbia, Redford, 
Mich. 48239. Tel. 937-1143.

• Pranas Polteraitis, eko
nomistas ir visuomeninin
kas, liepos 4 d. atšventė 
70-jį gimtadienį.

• Į Balfo 76 skyriaus iš
vyką liepos 10 d. O. ir č. 
Šadeikų sodyboje atvyko 
apie 100 žmonių. Iš Chica
gos buvo atvykusi Balfo 
pirmininkė Marija Rudienė 
su savo vyru Antanu Ru- 
džiumi. Skyriaus pirminin
kės Rožės Ražauskienės su
pažindinta pakalbėjo apie 
Balfą ir jo darbus. Oras bu
vo gražus. Atvykusieji la
bai gražiai ir linksmai pra
leido sekmadienio popietę.

• Vacys Kriaučiūnas, po 
padarytos birželio 3 d. šir
dies operacijos, Toledo ligo
ninėje, sveiksta savo brolio 
daktaro Kriaučiūno prižiū
rimas, ten pat Toledo mies
te.

• Kazys Spakauskas, sa- 
vanoris-kūrėjas ir Klaipė
dos laisvinimo kovų daly
vis, grįžęs iš ligoninės 
sveiksta namuose.

• Rita Garliauskaitė, lai
mėjusi stipendiją, išvyko į 
Paryžių prancūzų kalboty
ros studijoms.

Pabaltiečių demonstracijos už žmogaus teises Washingtone rengimo komiteto pirm. Vik
toras Nakas (dešinėje) aptaria demonstracijos reikalus su kongresmanu James J. Blanchard, 
kuris remia šį žygį. J. Urbono nuotr.

• šaulių Kultūriniame su
važiavime iš Detroito daly
vavo Marijonas, Nijolė, Vy
tė ir Rūta šnapščiai, Vincas 
Tamošiūnas, Lidija Mingė- 
lienė, Kazys Sragauskas, 
Alfas ir Angelė Šukiai, Bro
nė ir Antanas Sukauskąi, 
Elma ir Petras Juciai, Al
binas Giesius, S. Paulikie- 
nė, Vincas1 Rimkevičius, 
Ada Telyčienienė, Irena Te- 
lyčėnaitė, Cicilija ir Jonas 
Balsiai1, Antanas Vaitėnas.

• Tautinių šokių mokyto
jų — vadovų kursuose teo
retines ir praktines pamo
kas dėstys šioje srityje pa
tyrę mokytojai: Gr. Amo- 
nienė, L. Braždienė, G. 
Breichmanienė, M. Chai- 
nauskas, G. Gobienė, R. Ka
razijienė, K. Marijošienė, J. 
Matulaitienė, N. Pupienė,
L. Sagys. Kursai įvyks rug
piūčio 21-28 dienomis Dai
navos stovykloje, 15100 
Austin Road, Manchester, 
Mich. 48158.

WANTED

Ist Class Skilled
DE VLIEG BORING MILL 

OPERATORS
G & L BORING MILL

OPERATORS
VERTICAL BORING MILL 

OPERATORS
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and elose tolerance. 
Second shift 3:30 p. m. to 12 mid- 
night. All fringe benefits with night 
shift differential.

INDEPENDENT 
MACHINE CO.

Div. of Penn Crusher Corp.
607 MUNROE FALLS AVĖ. 
CUYAHOGA FALLS. OHIO 

216-923-5254
(28-30)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

for progressive 56 bed acute care 
J.C.A.H. accredited hospitals needs 
Chief Medical Technologist 
seeking a dynamis individual to head 

laboratory. Salary commensurate 
with experience ability.

Also
Registered Nurses — 

General Duty
3-11 & 11-7 - Shift. Good starting
salary plūs shift differential. Excel 
lent frings benefits. Apply call or 

write to: ADMINISTRATOR
Franklin Parish Hospital

P. O. BOX 392 
WINNSBORO. LA. 71295

PARAMA
DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
B. Garliauskas, Cleveland 2.00 
A. Kavaliūnas, Cleveland 2.00 
Kar. A. Juozapavičiaus

šaulių kuopa Clevelande 10.00 
A. Dagilis, Westland, Mi. 5.00 
V. Mitchell, Taylor, Mich. 3.00 
S. Jakubonienė, Chicago 5.00 
K. Žygas, Cleveland .... 5.00 
A. Braškys,

Sudbury, Ont.................. 7.00
P. Ausiejus, Avon, Ma. .. 2.00
J. Savickas, Chicago .... 2.00
D. Liepas, Cicero.............. 7.00
K. Spakauskas, Phila. .. 7.00
K. Tuskenis, West Palm

Beach, Fla.......................2.00
J. Draugelis, Brooklyn .. 2.00 
A. Nausiedas, Los Angeles 2.00
L. Barmus, Chicago .... 7.00 
V. Čepas, Elon

College, N. C.................. 7.00
O. Jarašūnas, Cleveland 2.00 
J. Gepneris, Chicago .... 7.00 
V. Gruzdys, Cleveland .. 7.00 
G. Radvenis, Los Angeles 5.00
J. Šepetys, Detroit......... 10.00
F. Česonis, Baltimore .... 2.00 
V. Gedvilienė, Willowick 2.00 
D. Mikoliūriienė,

Cleveland, .................... 15.00
K. Stundžia,

St. Catharines, Ont. .. 7.00
M. Šimkus, Chicago .... 7.00
L. Unguraitienė,

Cleveland .................... 2.00
J. Povilaitienė, Omaha .. 5.00
J. Kaškelis, Toronto, Ont. 10.00 
S. Paulius, Chicago, III. 7.00
J. Smulskis, Lima, Ohio 2.00
K. Statkus, Santa Monica 7.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

EXPERIENCED
TEXTILE MACHINE OPERATORS

Wanted for North Bergen, N. J. Mušt 
be willing to train in Passaic, N. J. 
Good salary & union benefits. Lan- 
guage no barrier.

HIGH VACUUM TECHNOLOGY
180 Dayton Avė. 

Passaic, N, J. 07055 
20I-472-979J

(26-32)

ELECTR1CIAN
Applicant mušt have completed an 
approved apprenticeship program or 
have journeyman card or have min of 
6 years experience in trade. Foundry 
background desirable būt not neces- 
sary. Fringe benefits include, pension, 
vacation, insurance, co6t of living, 
paid holidays. An equal opportunity 
employer.

EATON CORPORATION, 
Foundry Division, 

700 E. Huron.
Vassar, Mich. 48768

(25-31)

COLD HEADER 
SET-UP 

OPERATOR

Minimum 3 years experience re- 
ąuired to sėt up and operate 
solis die progressive headers 
and 2-blow cold formers. Top 
starting rate with complete com- 
pany-paid benefits for emplo- 
yess and dependents. Interested 
persons contact:

TRW NELSON 
DIVISION

28TH ST. and TOLEDO AVĖ. 
LORAIN, OHIO 44055 

Attn.: Personnel Department

An Equal Opportunity Employer

THE MOORE CO. INC., MANUFAC- 
TURER OF SMALL HAND TOOLS, 
1S NOW INTERV!EW1NG PF.RSONS
FOR THE FOLLOW1NG SKILLED 

CLASIFICAT1ON,

Class
A MAINTENANCE

FOR 2ND & 3RD SHIFT
ALSO 

JOURNEYMEN
TOOL & DIE 

MAKERS
FOR 2ND SHIFT

Thes positions require industrial 
experience.

Thes positions after competitive 
wage, shift bonus & TOTALLY COM
PANY PAID fringe benefits which 
include:

9 PAID HOLIDAYS
PAID VACATION

GROUP INSURANCE ON EMPLOYEE 
AND DEPENDTS RET1REMENT 

PLAN.
Springdale, Arkansas is located in 
center of Ozark Mountains of North 

West Arkansas.
CONTACT PERSONNEL 

DEPARTMENT

MOORE CO. INC.
1609 N. Old Missouri Rd.

Springdale, Ark. 72764 
Phone 501-751-8500

An Equal Opportunity Employer 
(28-32)

Forge Shop
New shop in Clareniore, Oklahoma 

REQU1RES: 
HAMMER OPERATORS 

Bonrd experience preterred 
For Ist and 2nd Shift.

Steady work. and fringe benefits. 
Apply call or write to: General M'gr. 

KYLE FORGE CO.
1400 INDUSTRIAL BLVD. 

CLAREMORE, OKLAHOMA 74017 
918-341-4663

(27-40)
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Chicagos lietuviai
ANTANAS JUODVALKIS

TREČIOJO MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMO 

RUOŠA
Prieš išsiskirstant atos

togų, simpoziumo vadovai 
susirinko posėdžiui ir ap
žvelgė pasiruošimo eigą bei 
pasitaikančias kliūtis.

Posėdžiui vadovavo org. 
dalies pirm. dr. K. Ambro- 
zaitis. Platų pranešimą pa
darė mokslinės dalies pirm, 
dr. R. Šilbajoris. Iš jo pra
nešimo paaiškėjo, kad pa
skaitininkai yra sukomplek
tuoti ir simpoziumui rimtai 
ruošiamasi.

Pranešimus padarė atski
rų sričių vadovai: dr. «I. 
Rėklaitienė ir dr. M. Vy
gantas. Apie leidinį plačiau 
referavo inž. J. Rimkevi
čius. Leidinys numatomas 
apie 250 psl. Kiekvienam 
paskaitininkui skirta 2 psl., 
kuriame tilps trumpa bio
grafija ir paskaitų santrau
kos lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Surasti talkininkai kal
boms peržiūrėti ir korektū
roms taisyti. Visi paskaiti
ninkai prašomi savo darbus 
įteikti nevėliau rugpiūčio 1 
d., nes rugsėjo pirmą reikia 
atiduoti spaustuvei. Vėliau 
įteikti darbai gali nepatekti 
į leidinį.

Suprantama, kad ruošiant

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME:
7 % % — 6 metų su $1,000, minimum. 
7‘/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minimum.
6 */ž % — 1 metų sų $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY F-S.L.LC.

1447 So. 49th Court • Cicero, Ulinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8 j Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; CtaMd We4.

Juokas Gribauskas, vedėjas

Mažeika 8/Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.
Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

tokio plataus masto simpo
ziumą, reikalingos ir nema
žos lėšos. Iždininkas Kazys 
Barzdukas pateikė numato
mų pajamų ir išlaidų sąma
tą. Sąmata sudaryta su 
10,000 dol. nuostoliu, šiam 
nuostoliui padengti bus pra
šoma aukų iš plačiosios lie
tuvių visuomenės, finansi
nių institucijų ir visų lietu
viškų organizacijų. Tikima
si, kad dalis simpoziume da
lyvaujančių mokslininkų, 
atsisakys nuo kelionės iš
laidų padengimo ir tuo pri
sidės prie nuostolių suma
žinimo.

Ieškomi mecenatai atski
roms išlaidoms padengti. 
Pirmieji į talką įsijungė in
žinieriai su moterų pagelbi- 
niu vienetu. Taip pat už
mestas platus tinklas ir į 
gydytojus su jų veikliu mo
terų vienetu. Laukiama 
darbo ir finansinės talkos ir 
iš kitų organizacijų.

Organizacinis komitetas 
yra sudaręs planus ir pada
ręs pirmuosius pasiruoši
mus numatomam penkta
dienio literatūros vakarui ir 
šeštadienio didžiajam ban
ketui.

Trečiasis mokslo ir kūry
bos simpoziumas įvyksta 
didžiajame Padėkos dienos 
savaitgalyje, 1977 m. lap-

Trečiojo mokslo ir kūrybos, simpoziumo posėdžio, Įvykusio birželio 25 d. dalyviai. Iš kai
rės sėdi: dr. M. Vygantas, dr. R. Šilbajoris, dr. I. Rėklaitienė ir dr. K. Ambrozaitis. Stovi: dr. 
J. Puzinas, A. Juodvalkis, V. Lapienė, dr. A. Lipskienė, S. Jokubauskas, Pr. Masilionienė, K. 
Barzdukas, M. Remienė, inž. J. Rimkevičius ir dr. G. Balukas. A. Plaušinaičio nuotr.

kričio 23-27 d.d., Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Programoje: trečiadienio 
vakare susipažinimo vaka
ronė, ketvirtadienį regis
tracija, atidarymas, bend
ras posėdis ir atskirų mok
slo šakų paskaitos, penkta
dienį — trys sesijos atski
rų paskaitų ir literatūros 
vakaras, šeštadienį — taip 
pat trys sesijos atskirų pa
skaitų ir didysis banketas, 
sekmadienį — pamaldos, 
mirusiųjų prisiminimas, už
daromasis posėdis. Smul
kesnė programa bus pa
skelbta vėliau.

Šis simpoziumas ruošia
mas šūkiu — Veidu į Lietu
vą — ir gavo visų dalyvių 
pritarimą.

Šiame mokslo ir kūrybos 
simpoziume dalyvauja pil
na šimtinė mokslininkų. 
Simpoziumo dalyviai dau
gumoje yra jaunesnės ir vi
durinės kartos žmonės, ku
rie savo darbais stengiasi 
praturtinti negausią lietu
vių mokslinę literatūrą.

MAINTENANCE 
SHOP 

SUPERVISOR
Career Opportunity in mobile 
eųuipment maintenance for an 
individual experienced with full 
range maintenance for front end 
leaders, haul units, dozers, 
power shovels and rock d rilis. 
Experience should inciude 7-10 
years as eąuipment mechanic 4- 
supervisory expr. Good pay & 
benefits.
Opportunity is at Chico, Texas. 
Send resume or call for inter- 
view:

FRANCES HOLMES 
Personnel Administrator 
TRINITY METROPLEX 

DIVISION

General Portland Ine.
P. O. Box 324 

Dalias, Texas 75221 
(214) 387-4700

An Equal Apportunity Employer

WANTED EXPERIENCED
ALL AROUND MACHINISTS 

TURRET LATJIE
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance.

Also
FLANGE PRODUCTION

C.OOD PAY, OVERTIME & BENEFITS 
TRI L & R CO., INC.

1843 ANGELINE 
HOUSTON. TEXAS 77009 

713-862-8895
 (27-28)

BRONYS RAILA SUSITINKA SU 
CHICAGOS LIETUVIAIS

Bronys Raila Chicagon 
retkarčiais, pasitaikančio
mis progomis vis užklysta. 
Ir šį kartą, palikęs Angelų 
miestą, stabtelėjo Chicago
je. Proga buvo ne eilinė. 
Pasirodė jo bene devintoji 
knyga "BASTŪNO MAIŠ
TAS". Knyga dailiai išleis
ta Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondo. Dailus, 
knygos turinį ir paskirtį 
vaizduojantis dail. A. Ku- 
rausko aplankas. Du ožiai 
ragus surėmę kaunasi are
noje. Tik metus žvilgsnį į 
knygos apipavidalinimą, nu
manu, kad ir čia atsispin
dės lietuviškojo gyvenimo 
karingos nuotaikos, kurias 
vaizduoja besikauną ožiai. 
Knyga — 595 puslapių. Ti
ražas 700 egz. Parduodama 
po 10 dol. Į šios naujos kny
gos "krikštynas” ir susirin
kome birželio 17 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Knygos 
pristatymą lietuviškajai vi
suomenei organizavo Santa
ros-Šviesos sambūris.

Karolis Drunga, pradėda
mas vakaronę, pasveikinęs 
susirinkusius lietuviškosios 
knygos mylėtojus, pažymė
damas, kad Bronio Railos 
naujoji knyga sudomins 
skaitytoją, ji aktuali, ženk
linanti lietuviškojo gyveni
mo nuotaikas, pakvietė Lie
tuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdybos pirmininką 
kun. Juozą Vaišnį, S. J. tar
ti trumpą žodį.

Karolis Drunga vėliau ap
tarė autoriaus gyvenimo ir 
kūrybos kelią. Bronys Rai
la spaudos darbe jau pen
kiasdešimtį metų dirba. Jis 
nuolatos įvairias dogmas 
analizuoja, kritikos nesigai
li ir kartais aštrokai pake
dena vadovaujančius veiks
nius. Savo žodį baigė linkė
jimu, kad Bronys Raila dar 
sugrįžtų ir į memorialus,’ 
bet kuriuose būtų ne tik fi
gūros, bet gyvas žmogus, 
ko iki šiol nesusilaukta.

Autoriaus Bronio Railos 

žodį vakaronės dalyviai iš
klausė dideliu įdomumu. Jis 
nuostabiai gyvai, gražiais 
pavyzdžiais iliustruodamas, 
dėstė mintis auditorijai. Tai 
puikus kalbėtojas, turįs 
truputį sarkazmo, kartais 
humoro. Jis stabtelėjo ties 
mūsų gyvenimo šių dienų 
nuotaikomis, išeivijos lū
kesčiais, rūpesčiais, kovo
mis, ir pan. Jis prisiminė 
savo jaunystėje laisvanores 
keliones į užsienį, darbą ir 
nuotaikas nepriklausomoje 
Lietuvoje, pamiltą žurnalis
tinį darbą. Pagaliau priver
stinį pasitraukimą iš tėvy
nės. Atseit jo visas gyveni
mas — tai Bastūno klajo
nės ir kadangi jis visą gy
venimą ieškojęs geresnių, 
našesnių sprendimų įvai
riom gyvenimo sritim, tad 
susilaukdavo iš visų ir py
los. Todėl ir šiai knygai pa
rinkęs tokį vardą.

Stabtelėjęs ties mūsų vei
klos nuotaikomis, iškėlė 
mintį, ar neperdaug akcen
tuojame liūdesį ir kančią, o 
labai mažai tepropaguoja- 
me ryžto ir džiaugsmo. 
Kaip pavyzdį šviesesnių vil
čių nurodė Los Angeles jau
nimo tautinių šokių šventę, 
kur buvo tikrai jaučiama 
tautinė gyvybė, šviesesnė 
ateitis, ryžtas ir paskata.

Stabtelėjo ir prie mūsų 
bendrinių veiksnių sąran
gos, bei veiklos metodų.

Baigdamas Br. Raila pa
dėkojo Chicagos lietuviams 
už parodytą dėmesį jam ir 
jo išleistai knygai, Sanda- 
ros-šviesos vadovybei, Al
gimanto Mackaus knygų 
leidimo fondui ir visiems 
kitiems.

Vakaronė buvo nuotaikin
ga. Tą vakarą Chicagoje 
trankėsi perkūnija. Vienu 
trenksmu, tik vakaronę pra
dėjus, buvo sugadinta elek
tra. Sustojo veikę patalpų 
vėsintuvai ir vakaronė vy
ko prie "kaimiško" žibinto.

J. Janušaitis
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• Susipažinimo vakaras 

Ateitininkų kongreso Cleve
lande metu Įvyks Lietuvių 
namuose, abiejose salėse. 
Bus Įvairi programa, šokiai 
ir vaišės, šokiams gros Ri
mo Strimaičio orkestras. 
Programa atliks Arvydas 
žygas (Cicero), Aloyzas 
Pakalniškis (Chicago), Vi

to Underio vienetas (Chica
go), Underienės moterų 
chorelis (Torontas), Almis 
Kuolas (Torontas), Rai
mundas Obalis (Washing- 
tonas).

Susipažinimo vakaro ko
mitetui vadovauja Danutė 
ir Vitas Sirgėdai.

• Algirdas Landsbergis, 

lietuvių dramaturgas, para
šė naują dramą "šventasis 
narvas", kuri bus pastatyta 
Ateitininkų IX-jo kongreso 
metu Clevelande, Euclido 
gimnazijos auditorijoje.

Dviejų veiksmų drama iš 
dabartinės Lietuvos gyve
nimo, naudojantis Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios kronikų 

medžiaga, bus suvaidinta 
Chicagos lietuvių teatralų. 
Režisierius Darius Lapins
kas.

♦ Tėvynės Garsų radijo 
programos vedėjui Juozui 
Stempužiui išvykus atosto
gų, jĮ pavaduoja Algis Ruk
šėnas, tel. 694-2643.

REIKALINGA VALYTOJA 
MOTERIS

Dienos metu nuo 7:30a. tn. iki 4:30 
p. m. nuo pirmadienio iki penktadie
nio. priedu pusę dienos šeštadienį.^ Su 
retkartiniais viršvalandžiais. Aukštas 
valandinis atlyginimas. Ger priedai, 
įskaitant kafeleriją ir parkinimą.

Kreiptis asmeniškai tarp
10 a. m. ir 2 p. m.

WORK WEAR CORP.
1768 EAST 25 STREET 
(South of Payne Avė.) 

CLEVELAND. OHIO
(27-29)

Pasitikrinkite, 
kad 
būtumėte
saugus.
APYLINKĖS APSAUGOS PATARIMAI

Būkit tikri, kad visi 
langai gerai uždaryti.

Būkit tikri, kad visos 
durys turi gerus užraktus.

Visad uždarykit ir 
užrakinkit garažo duris.

Sutvirtinkite visus 
rūsio langus.

Sutemus uždėkite šviesas 
viduje ir lauke.

Mero Ralph J. Perk kreipimasis
j Clevelando gyventojus
Aš remiuosi jūsų parama tęsiant mūsų kovą prieš nusikaltimus. Tos pastangos 
gali prasidėti vietoje ir aplink jūsų namuose ar bute. Apiplėšimai yra rimtas 
nusikaltimas, kuris liečia mus visus. Kaip meras ir Co-chairman of Criminal Justice 
Coordinating Council of Greater Cleveland ir su talka Mayor’s Crime Fighting Task 
Force, aš išvysčiau programą clevelandiečių informavimui kaip apsaugoti save ir 
savo nuosavybę nuo apiplėšimų.

Su jūsų pagalba ir prisidėjimu aš žinau, kad mes galime sumažinti apiplėšimus 
mūsų mieste ir turėti saugesnius namus sau ir šeimai.

Nuoširdžiai jūsų,

■h Kuponas

Ralph J. Perk, Mayor
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Leiskit mums pasitikrinti ar jūs kvalifikuotas 
NEMOKAMAM UŽRAKTUI

esi 65 metų ar vyresnis? 
esi 60-64 metų amžiaus?

Ar
Ar
Ar buvai auka apiplėšimų paskutinių 
5 metų laikotarpyje?
Ar esi namo savininkas?
Ar gyveni apartamente?
Ar yra durys Į kiemą ?
Ar yra šoninės durys?
Ar kurios nors durys turi langus?

Pavardė ..
Adresas.-. 
Miestas .. 
Telefonas

Zip

Kuponą siųsti:
Mayor Ralph J. Perk
Mayor’s Crime Fighting Task Force 
1609 East 2lst Street
Cleveland, Ohio 44114

I
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Lietuvio mokslininko kelias
Su pasigėrėjimu ir pasidi

džiavimu skaitome spaudoje 
apie mūsų tautiečių moksli
ninkų pasisekimus, laimėji
mus, išradimus, patentus ir 
t.t. Susipažinę su faktais, 
statistinėmis ir biografinė
mis žiniomis, retai tepagalvo- 
jame, kad anapus sausų fak
tų ir laimėjimų slypi žmogus, 
kurio gyvenimas, suskaldy
tas į sukrečiančias ir tragiš
kas karo, pokario ir emigra
cijos epochas, pareikalavo 
daugiau, negu iš čia gimusių 
ir augusių laisvėje. Ne vien 
reikėjosvajoti, mokytis, kur
ti ir dirbti, bet reikėjo turėti 
pakankamai jėgų ir užsispy
rimo bei ištvermės savo tiks
lui siekti, nepasitenkinus 
vien tik duonos kąsniu ar 
pripuolamu užsiėmimu, ku
ris užtikrintų emigranto pas
togę. Jei natūrali jauno žmo
gaus gyvenimo raida sava
me krašte vystosi tradiciniu 
keliu - gimnazija, universite
tas, tarnyba - tai suaugusiam 
ir subrendusiam emigrantui 
tas kelias dalinosi kryžkelė
mis, blaškėsi i šalutinius 
takelius, be galimybės ke
liauti ‘pagal žvaigždes’.

Kai Jonas Maurukas, bai
gęs gimnaziją Marijampolė
je, pradėjo Kauno VD Uni
versitete studijuoti chemiją, 
karas jau siautė už Lietuvos 
ribų, o pati Lietuva buvo ta
pusi okupacinių kariuome
nių vieškeliu. Studijuoda
mas, jis dalyvavo muz. Šve
do liaudies ansamblyje kaip 
šokėjas. Tą savo abipusį pa
tyrimą - vieninteli politinio 
pabėgėlio turtą - išsinešė į 
Vakarų Vokietiją. Stovyk
loms susikūrus, Detmoldo 
stovykloje jis tapo tautinių 
šokių vadovu, tuo padėda
mas anglų okupacinės ka
riuomenės vadovybei rodyti 
lietuvišką meną ir tuo pačiu, 
su kitais mūsų meniniais vie
netais, prisidėti prie lietuvių 
pabėgėlių būklės pagerini
mo. Tačiau nei tautiniai šo
kiai, nei stovyklinis gyveni
mas, nei emigracijos per
spektyvos jo netenkino. Jam 
baigus Blekaičio dramos stu
diją ir prasidėjus emigraci
jai skirstantis stovykloms, 
jis stojo tęsti studijų į Bon- 
nos universitetą, kuriame 
mokėsi dar apie 40 lietuvių. 
Vokiečiai Lietuvos universi
teto dokumentus pripažino 
ir mokė be mokesčio už 
mokslą, o anglų okupacinė 
valdžia davė maistą. Aišku, 
kad sąlygos buvo nelengvos, 
tačiau Jonui Maurukui studi 
jos buvo pakankamai svar
bios - jis 1948 metais baigė 
Bonnos universitetą, įsigyda 
mas chemiko diplomą. Ten 
pat susipažinęs su Dalia Ku- 
bertavičiūte, jau Vilniuje įsi
gijusią talentingos aktorės 
vardą, kuri taip pat studija
vo Bonnos universitete kal
bas, su ja sukūrė šeimą ir, 

pasitaikius progai, išemigra
vo į Kanadą.

Apsigyvenęs Toronte ne
galėjo gauti darbo kaip che
mikas, todėl kurį laiką dirbo 
pramonės įmonėje, kurioje 
iš Anglijos atsiųsti papuoša
lai buvo verčiami į gryną 
auksą. Pastebėjęs esąs aler
giškas tame darbe vartoja
miems chemikalams, jis bu
vo priverstas fabrike dirbti 
eilinio darbininko darbą prie 
auksinių plunksnų gaminimo. 
Padidėjo šeima, o ir noras 
dirbti savo srityje nemažėjo. 
Toronto universitetas, pripa 
žinęs Jono Mauruko vokišką 
diplomą, jį priėmė kaip asis
tentą cheminių tyrinėjimų 
srityje. Tačiau atlyginimas 
buvo juokingai mažas. Ne
žiūrint to, jam buvo džiugu 
praverti duris į savo specia
lybės aruodus. Čia jam teko 
dirbti su garsiu profesorium 
Berlyno mokyklos Fischerio 
Kari Meyer mokiniu, kuris 
buvo moderniosios chemijos 
kūrėjos. Dirbo už labai že
mą atlyginimą, kad įsigytų 
visur reikalaujamą ‘Ameri
kos žemyno’ patyrimą ir pro
fesoriaus rekomendaciją. Da 
lia Maurukienė, savo vyro 
svajonių ir siekių ištikimas 
ramstis, ėjo vakarais tarnau
ti kaip padavėja restorane. 
Išeidama iš namų 3 valandą, 
vyrui palikdavo raštelį apie 
kūdikio priežiūrą, o jis, grį
žęs penktą valandą į namus 
globodavo vaikus, studijavo 
toliau. Jo tyrinėjimų išdavo
je parašytas darbas ‘Smege
nų fosfolifidų sintezė ir tyri
mai’ buvo Toronto Universi
teto pripažintas kaip tezė ir 
1955 metais jam buvo suteik 
tas daktaro laipsnis. Jo dip
lomo įteikimas Toronte suda 
rė sensaciją, užsitarnavusią 
net pirmo dienraščio pusla
pio, į iškilmes atvykus Da
liai Maurukienei su tauti
niais drabužiais ir abiem vai
kais.

Naujasis daktaras gavo 
universiteto laboratorijoje 
vedėjo tarnybą, tačiau norė
jo ieškoti geresnių darbo są
lygų. Iš Elyrijos ligoninės 
gavęs pasiūlymą klinikinės 
chemijos vedėjo darbut su 
šeima persikėlė ir pastoviai 
apsigyveno Elyrijoje, Ohio. 
Čia jam sekėsi ir po kiek lai
ko jis buvo pakeltas į labora
torijos viršininkus ir tapo li
goninės tyrimų divizijos di
rektoriumi, jo pastangų dė
ka gavus valstybines lėšas 
tyrimams daryti.

Nežiūrint visapusiškos 
sėkmės, dr. Jonas Maurukas 
nesitenkino savo darbu ir 
svajojo apie išradimus, ati
džiai sekdamas medicinos 
chemijoje atsirandančius 
naujus būdus ligų diagnozei 
nustatinėti. Elektroninio 
amžiaus įtaka prasiveržė ir į 
mediciną. Prasidėjo mecha
nizacija žmogaus ligų nusta-

Dr. Jonas Maurukas savo laboratorijoje.

tinėjimui. Dr. Skegs, išra
dęs pirmą tokį instrumentą 
ir jį pademonstravęs gydyto 
jų ir chemikų suvažiavime, 
sukėlė revoliuciją. Pavyko 
įrodyti, kad žmogaus jude
siams nagrinėti, matuoti ir 
komplikuotiems sprendi
mams bei išvadoms padary
ti galima naudotis mašina su 
didele precizija. Dr. Jono 
Mauruko nuostaba ir įgim
tas mokslinis smalsumas jį 
skatino kurti ir tyrinėti - jis 
nutarė bandyti pats ieškoti 
idėjos pritaikymo savo sri
čiai. Po dviejų metų darbo 
jis pagamino mašiną chemi
nėms analizėms daryti ir 
1968 metais ją užpatentavo. 
Gydytojų suvažiavime toji 
mašina sukėlė didelį susido
mėjimą, nors jos demonstra
vimas buvo beveik juokingo 
pobūdžio - kad nebūtų nuko
pijuota, jis ją demonstravo 
pridengęs pagalve. Tos ma
šinos būdu padaroma chemi
nė analizė duoda aritmeti
nius atsakymus diagnozei pa
remti.

Paskatintas pasisekimo, 
dr. Jonas Maurukas nutarė 
tapti savarankišku, kad ne
varžytas galėtų įgyvendinti 
savo svajones ir toliau dirbti 
išradimų srityje. Atidaręs 
savo firmą ‘Maurukas, Ine.’, 
jis pradėjo gaminti diagnos
tinius reagentus ligoninėms 
ir laboratorijoms. Su profe
sionalo išradėjo cheminių la
boratorijų srityje titulu, jis 
intensyviai tęsia tyrimus ir 
gamina chemikalus kraujo 
analizėms.

Nuo jo erdvių ir lietuvišką 
sodybą primenančių namų 

iki firmos pastatų reikia va
žiuoti tik keletą minučių au
tomobiliu. Masyvaus mūro 
pastato patalpose, pasieniais 
išrikiuotuose šaldytuvuose, 
paslaptinguose buteliukuose 
guli sušaldyti reagentai ir 
įvairūs reti chemikalai. Ant 
stalų stovi nedidelės maši
nos, jų tarpe ir jo paties pa
gamintas originalus apara
tas kraujo analizėms daryti. 
Tarp tipingų laboratorijos 
vamzdelių ir butelių su spal
votais skysčiais pamačiau la
bai didelį butelį su tamsia 
mase. Pasirodo, kad tai esa
ma žmogaus kraujo, kuris 
yra virš dviejų metų senu
mo ... Dr. Jono Mauruko iš
radimas sustabdo kraujo 
gedimą.

Kitoje patalpoje, su rašo
maisiais stalais, mašinėlėmis 
ir bylų spintomis, yra atlie
kamas firmos užsakymų ir 
dokumentacijos darbas. Čia 
dirba Maurukų dukra Dalia, 
diplomuota biologė, kuri ra
šo savo tėvo mokslinius dar
bus ir, pagal išdidaus tėvo 
teigimą, tą darbą atlieka la
bai gerai. Dalia Maurukienė 
eina ekspeditorės pareigas. 
Ji supakuoja išsiuntimui 
gležnas prekes išpildydama 
labaratorijų ir ligoninių užsa 
kymus. Pats dr. Maurukas 
prisipažįsta, kad 80% laiko 
jis praleidžia tyrimams ir iš
radimams, buhalterijos ir ki
tus savo įmonės praktiškus 
darbus padalinęs tarp savo 
šeimos narių. Paskutiniųjų 
metų tyrimai ir kantrus 
darbas atnešė puikių rezulta
tų - pavyko surasti būdą, t.y. 

cheminę formulę ir procesą 
cheminiams reagentams sta
bilizuoti. Šis išradimas turi 
nepaprastai didelės reikš
mės medicinoje. Prieš kele
tą savaičių su didžiule Beck- 
man bendrove pasirašyta su 
tartis, šį išradimą parduo
dant, užtikrina Maurukų šei
mos finansinę gyvenimo pu
sę ilgesniam laikui.

‘Aš nenoriu perdaug išsi
plėsti savo firma, kad turė
čiau laiko ir toliau dirbti tai, 
kas man įdomu. Turiu idėjų 
ir svajoju, kad gal kada nors 
mano sūnus mano idėjomis 
pasinaudos ir mano darbą 
tęs’ - baigęs rodyti laborato
riją kalba dr. Jonas Mauru
kas. Anapus laboratorijos 
langų tamsu. Langai žvelgia 
į platų, keturkampišką kie
mą, kuriame didžiuliai me
džiai dengia po juodu, aukš
to mūro stogu slypinčias che 
miko svajones. Mažame at
skirame sandėliuke, prime
nančiame garažą, sudėstyti 
chemikalai. Rasota žole 
einu ir žiūriu į apšviestus la
boratorijos langus. Ten lie
tuvis mokslininkas, atskleis
damas naujas kraujo lašely
je slypinčias paslaptis, savo 
darbu padeda kenčiančiam 
žmogui bet kokiame pasau
lio krašte, kai gyvybės siū
las atsiduria rankose To, ku
ris davė žmogui protą ir su
gebėjimą priversti gamtą 
tarnauti žmonijos gerovei. 
Kiekvienas žmogus svajoja, 
bet tik maža dalis turi pakan 
karnai pasišventimo ir ištver 
mės, kad svajones paverstų 
realybe.
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PARĖMĖ DIRVĄ 
AUKOMIS

Atnaujindami prenume
ratą, Dirvai' paremti pridė
jo stambesnes aukas šie as
menys.

Po 10 dol. — dr. J. Kaš- 
kelis, J. Šepetys, Kar. A. 
Juozapavičiaus šaulių kuo
pa Clevelande.

Po 7 dol. dr. V. Čepas,
J. Gepneris, dr. V. Gruzdys,
K. Statkus, S. Paulius, K. 
Stundžia, M. Šimkus, A. 
Braškys, D. Liepas, L. Bar
nius.

Po 5 dol. — J. Povilaitie- 
nė, G. Radvenis, A. Dagi
lis, S. Jakubonienė, K. žy- 
gas.

Visiems rėmėjams nuo
širdžiai dėkojame.

• Rimtai šeimininkei — 
auklei mokėsiu iki $400.00 
per mėnesį su visu išlaiky
mu ir kambariu. Rašykite 
J. J. J. 52 Cambridge Dr., 
Greenwich, Conn. 06830.

(26-28)

• Žalgirio šaulių kuopos 
gegužinė įvyks liepos 24 d. 
2 vai. p. p. Beechwood Park 
prie Erie ežero. Veiks tur
tingas bufetas. Bus loterija

DIEMAKER
Career opportunity to build r.nd re
pair compound and prog. dies. Should 
have exper. in Gauge inspection, part 
layout and approval, toolmaking. 
Die tryout. die repair, some gauge 
making and die setting.
Mušt be versatile, responsible, ag
gressive. interested, .intelligent and 
willing. Top wages and bent i :ls will 
reward these qualities.

METRO STAMPING AND 
MANUFACTURING 

26955 Fullerton 
Recjford, Mich. 48239 

313-538-6464
(25-28)

TRUCK DRIVERS 
NEEDED

Major Trucking company needs qua- 
lified drivers. Mušt be at least 23 
years old and mušt pass DOT physi- 
cai. Mušt have 3 years verifiablp 
semi-die-sel experience. We offer: 
Good pay, good benefits and full 
time work.

FOR 1NTERVIEW CONTACT
Ken Turner at (214) 299-5371
OUT OF TOWN CALL COLLECT

(26-30)

TOOL & DIE MAKERS
FULL AND PART TIME

Manufacturer of small automotive 
parts needs 2 journeymen tool and 
die makers (t each shift). Mušt pos- 
sess Journeyman’s card or equivalent 
experience. Starting wage in excess 

of $7.00 an hour.

WE GLADLY ACCEPT RETIREES.

APPLY:

F&E
Manufacturing Div.

3054 JOYCE ST.
FL1NT, MICH. 48507

OR CONCACT IRA DOUBL1ER 
AT

313-743-8770
An Equal Apportunity Employer 

(26-30)

PLASTIC 
INJECTION MOLDING 

FOREMAN or ASSISTANT 
Excellent opportunity for individual 
with heavy experience in custom in- 
jection niolding for Mt. Clemons area 
Plastic Manufacturer.

Call STAN DAWIDOWSKl
313-791-3000

(19-28)

MACHINE 
REPAIRMEN 

MILLWRIGHTS 
MUŠT HAVE UAW JOURNEYMANS 
CARD OR BE ABLE TO GET ONE. 
$7.48 PER HOUR. EXCELLENT 
FRINGE BENEFITS. MA1L RESUME 
TO

JACKSON 
CRANKSHAFT 

COMPANY 
2314 Tyson, 

Jackson, Mich. 49203
An Equal Opportunity Employer 

(25-28)

DRAUDIMAS
Jums ir Jūsų Seimai

W»llowick, Ohio 44094
Off. 943-1202 Res. 731-1078

JOURNEYMEN ONLY
D.T.A. SHOP

TOOLMAKERS 
MILL HANDS 

TAPĖ MACHINE 
OPERATORS

58-HOUR WEEK 
LONG PROGRAM 

TOP RATES AND BENEFITS

Wilson Automation 
Co.

27101 Groesbeck Hwy., 
IVarren, Mich. 48089 

313-776-8000
(25-28)

MOLD MAKERS
FOR INJECTION MOI.DS 
ALL ROUND PERSON 
TOP PAY. OVERTIME 

EXCELLENT FRINGE BENEFITS 
AiR COND. SHOP 
Apply in Person

CONVEX MOLD
900 W. 14 Mile Road 
Clawson, Mich. 48017 

313-435-2161
(25-31)

BORING MILL OPERATOR 
BRIDGEPORT OPERATOR 

LATHE OPERATOR 
Job shop experience. Davs.

APPLY
VICTORY DIE & GAUGE CO.

990 SO. OAKWODD 
DETROIT. MICH. 48217 

313-841-0264
(26-26)

AGRICULTURAL 
WORKERS

$2.50 PER HR. GUARANTEE

Our recent expansion program re- 
quires additional harvesters to pick 
our mushrooms. Under our guarantee 
plūs incentive program, will pay 
you $2.50 per hour during our train- 
ing program designed to enable you 

.,ęąrn in excess of $3.00 per hour. 
Our current harvesters under this 
program earn $2.75-$4.00 per hour.

This is a new incentive program, 
which combined with our group in
surance program, provides an attrac- 
tive full time agriculture employment 
opportunity.

Please apply in person daily, 8:00 
a. m. 5:00 p. m. at our VALMEYER 
PERSONNEL OFF1CE.

CASTLE & COOKE 
FOODS

VALMEYER, ILL 
618-935-2295 or 2282

Equal Opportunity Employer
(19-28)

WANTED AT ONCE JOURNEYMEN 
ENGING LATHE OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerance. Good 
vvorking conditions, good fringes, air 
conditioned shop.

APPLY IN PERSON 
STURGIS TOOL & DIE 

313 SUSAN CT..
STURGIS, MICH. 49091

(22-31)

GRINDERS
Surface I. D., O. D., Machinist9, Lqp- 
hands. Experienced on fixtures and 
gagės, steel and carbide. Minimum 3 
years experience. Full benefits with 
Master Medical and Dental Plan, 
Pension Plan, Bonus Plan. Air con
ditioned, member DTA and overtime. 

Appi y AT
MINI PRECIŠION 
PRODUCTS, INC. 

26460 W. 8 MILE RD. 
SOUTHFIELD, MICH. 

313-358-3350
(25-23.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationwide is on your Siete

INSPECTOR 

LINE OR FINAL

MUŠT HAVE MACHINE TOOL 

EXPERIENCE.

EOUAL OPPORTUNITY EMPLOYER.

GENERAL TOOL 
COMPANY 

Landy Lane, Reading, Ohio
(25-31)

OPPORTUNITY FOR
BORING MILL OPERATORS

MILL OPERATORS
BLANCHARD GRINDERS

RADIAL DRILL OPERATORS
Experienced Only Need Apply. 
Full Benefits, Long Program.

DELTA ASSOCIATED 
INDUSTRIES CORP. 

450 FAIR STREET 
FERNDALE, MICH. 48220

(1^ Mile E. of Wcodward Off 8 Mi.) 
(26-28)

lst Class Skilled 
MACHINISTS 

MILLING HANDS
AND 

LATHE HANDS (ENGINE) 
Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up work from blue 
prints and close tolerance.
Steady work for qua!ified men and 
all fringe benefits.

PEERLESS 1NSTRUMENT 
CO., INC.

90-15 CORONA AVĖ. 
ELMHURST. N. Y. 11373

An Equal Apportunity Employer 
(27-31)

JOURNEY 
MOLD MAKERS

Mušt be experienced in plastic in- 
jection & compression molds. lm- 
mediate openings with a well estab- 
iished»company where you can create 
o future limited only by your own 
ambition. Apply call or write

MODERN TOOLS
Divi. of Libbey Owens Ford Co.

2012/ Fairfax Rd., 
Greensboro, N. C. 27407 

919-292-1015
(27-30)

EXPERIENCED
FIXERS 

WANTED
Large diameter knitting machine me- 
chanics needed. Plenty of overtime, 
excellent fringe benefits, steady work 
assured. Double knit background a 
definite asset.

CONTACT ED. HERRING

AMTEX, INC.
P. O. BOX 1475 

CLEVELAND, Tenn. 37311 
615-479-5491

(23-29)

RNS tND LPNS NEEDED
Modern accredited 72 bed rural Jach 
Hospital, RNS and LPNS needed in 
areas of ICU and Med.-Surgial Units 
on 3-11 and 11-7 shifts. Salary ne- 
gotiable. Opportunities available for 
CE. Only 120 miles from Houston 
and 90 miles from San Antonio, Tex. 
Apply call or write to:

DIRECTOR OF NURSES,.
Cuero Community Hospital

YOAKUM HWY„
CUERO, TEXAS 77954

May call collect the following 
number: 512-275-6191.

(26-30)

WANTED EXPER1ENCED 
COLD DRAWN STEEL MILL 

Needs experienced operdtors capable 
of set-ups and complete hundling of 
combined drawing machine. Excellent 
salary and all fringe benefits.

BARNABO STEEL CORP. 
8455 Ronda Drive, 

Canton, Mich. 48187 
West of Haggerty, South of Joy

WANTED lst CLASS 
MAINTENANCE 

MECHANICS 
WITH LIFT TRUCK EKPERIENCE 

ALSO 
JOURNEYMEN 

MILLWRIGHTS 
Experie£ced in general industrial 
plant maintenance and repair of 
equipment. Good hourly rate WITH 
PLENTY OF OVERTIME. Fully paid 
hospitalizf.’inn, nlns oth— benefits.

APPLY IN PERSON 
Betvveeii z a. in. 2 p. m. 

ALUMINUM SMELTING & 
REFINING CO. 

5463 DUNHAM RD. 
MAPLE HE1GHTS. OHIO 

(21-30)

• APDRAUDOS reikalais 
geriausius patarnavimus 
gausite kreipdamiesi į Z. 
Obelenį, tel. 531-2211.

SEKCIJA 8
Vyresni amžiumi, kvalifi

kuoti sekcijai 8 Government 
Housing Aide, yra laukiami. Si 
puiki papildomos nuomos pro
grama Įgalina jus gyventi In- 
dian Hills, nežiūrint kaip ma
žos jūsų pajamos, ar kiek daug 
jus turite.

Skambinkite papildomoms 
informacijoms 486-7700.

Indian Hills, 203 autobusas 
sustoja kiekvieną dieną; 3 au
tobusai į prekybos centrus. 
Įvairus autobusu pristatymas 
iki jūsų durų.

Vienas baseinas viduje, du 
lauko baseinai, teniso aikštė, 
sauna, viengungių klubas, Se- 
niors Citizen klubas. Vieno 
miegamo nuo 156 dol.; dviejų 
miegamų — nuo 177 dol., Įskai
tant šilumą ir karštą vandenį. 
Nuo 12 iki 8 vai. vak. kasdien 
ir nuo 12 iki 6 vai. vak. savait
galiais. Skambinkite 486-7700.

(25-28)

WANTED
EXPERIENCED OPERATORS
Heavy Steel Plale Blakes and Rolls 
Permanent 57 hour work week. No 
age limitą. 69 year old Firm. Write 

HOUSTON BLOW PIPE & STEEL 
FLATE WORKS, Box 1692 Houston, 
Texas 77001. (20-29)

PLASTICS INJECTION MOLDING
Due to plant expansion, positions in our South Bend plant now 
available on all 3 shifts for personnel with the following 
ųualifications:
• 5 years or more supervisory experience in injection molding.

• 3 years experience molding technician.

We offer excellent starting salary with good benefits. Our 
employees know of this ad. Write to P. O. Box 1505, South 
Bend, Ind. 46634 or call 219-259-1991.

(26-28)

PROJECT ENGINEER
Excellent Opportunities 

With A Rapidly Growing Corporation 
B. S. CHEMICAL ENGINEER

5 years minimum experience in chemical plant project. Engineering com- 
petent in Hydraulic computations. line siting, pump sizing and instrument 

specification.
FOR IMMEDIATE ATTENTION PLEASE APPLY: 

CAL OR SEND RESUME

URANIUM RECOVERY CORPORATION
STATĖ ROAD 640, P. O. BOX 765 

MULBERRY, FLORIDA 33860 
(813) 428-1457

An Equal Opportunity Employer M/F
(28-34)

TOOL MAKERS
MINIMUM OF 4 YEARS EXPERIENCE REQUIRED.

MACHINE REPAIR 
TOOL and GAUGE 

INSPECTORS
JOURNEYMAN ONLY

TOOL MAKING OR TOOL AND DIE BACKGROUND 
REQUIRED.

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
MONDAY THROUGH FR1DAY

DETROIT TANK PLANT
28251 VAN DYKE 

WARREN, MICH. 48090 
or call 313-497-1663

CHRYSLER
VjįĮ CORPORATION

An Eąual Opportunity Employer
(25-31)

• Patria prekybos na
muose 794 E. 185 St. Cleve
lande, galima įsigyti nau
jų maisto produktų bei do- 
vaninių reikmenų. Turime 
naujų knygų, plokštelių, lie
tuviškų sveikinimo kortelių 
ir eilę kitų prekių. Prašome 
atsilankyti.

GINTARO VALGYKLA 
nuo liepos 5 bus atidaryta 
šiomis dienomis: pirmadie
niais 11 vai. — 3 vai., ant
radieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais 11 vai. — 3 
vai. ir 5 vai. — 8 vai. Penk
tadieniais 11 vai. — 9 vai. 
šeštadieniais 1 vai. — 8 vai. 
Sekmadieniais 11 vai. 6 vai.

Lietuviški ir amerikietiš
ki valgiai, žemos kainos.

Klubas atidarytas kiek
vieną dieną reguliariomis 
valandomis.

Aplankykite Gintaro val
gyklą ir Lietuvių Klubą. 
877 East 185 St., Cleveland, 
Ohio 44119. Telef. (216) 
531-2131. (26-28)

• Dirvą galima gauti nu
sipirkti antradieniais vaka
re Baltic ir Patria krautu
vėse East 185 St.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pąs čipkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.
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cieveiANbe

vaitei, susidaro daug išlai
dų. Tas išlaidam palengvin
ti jūrų skautai ruošia auto
mobilių plovimus, kurie dar 
bus liepos 23, 30 d.d. Nuo 9 
vai. ryto iki 4 vai. p. p., 
Naujos parapijos kieme, čia 
visus maloniai kviečia at
vykti ir leisti nuplauti auto
mobilius. Kaina $1.25.

Stovyklon norinčius va
žiuoti vietininkas j. s. Dži- 
naras Kižys kviečia užsire
gistruoti iki liepos 29 d. 
(tel. 531-8429).

• LKVS Ramovės visuo
tinis susirinkimas įvyksta 
š. m. liepos mėn. 23 d. 7 vai. 
vak. Lietuvių Namų apati
nėje salėje.

• Vykstantiems ir dar 
planuojantiems dalyvauti 
Ateitininkų Kongrese Cle
velande rugsėjo 1-4 dieno
mis, Bond Court viešbučio, 
kur vyks pagrindiniai posė
džiai, ir registracijos blan
kai jau atspausdinti ir iš
siuntinėti visų Ateitininkų 
sąjungų vienetams prieš 
kelias savaites.

Viešbučio kambarių re
zervavimo blankų dar gali
ma gauti tiesiog iš Onos 
Kliorytės, Registracijos ko
misijos pirmininkės, 1543 
Holmden Rd., So. Euclid, 
Ohio 44121, telef. (216) 
291-3607.

HOUSE FOR SALE
Brick and stone colonial, 

3 bedrooms, l1/? bath, 2 car 
garage, recreation room, 
screan porch, maney extras. 
Well maintained. 19324 So. 
Lake Shore Blvd., Euclid, 
Ohio. Call: 481-6002 or 
481-5430.

AR MAŠINA REIKALINGA 
PATARNAVIMO?

Nuo alyvos pakeitimo iki pa
grindinio peržiūrėjimo. Kreip- 
titės į:

J. G. Rebuilders 
14002 Lake Shore BJvd. 
Tel. 692-1359 ir 481-8551

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAS
Šių metų Pavergtųjų Tau

tų Savaitės minėjimas 
įvyks Clevelande penktadie
nį, liepos 22 d. Minėjimas 
įvyks 6:30 vai. vakare — 
Cardinal Mindszenty Me- 
morial Plaza vietovėje, 1201 
Lakeside Avenue.

CIevelando ALT skyriaus 
vardu kviečiu visus lietu
vius tame minėjime gausiai 
dalyvauti. Prašome organi
zacijas, bei kitas grupes at
vykti su savo vėliavom ir 
tautiniais rūbais, arba orga
nizacijų uniformomis.

Minėjimo pagrindinė da
lis bus dedikacija kardinolo 
Mindszenčio statulos, kuri 
yra naujai pastatyta jo pla- 
zoje. Pagrindinė kalba Pa
vergtų Tautų tema bus pa
sakyta Clevelande mero 
Ralph J. Perk. Taip pat bus 
pasiūlyta rezoliucija dėl 
žmogaus teisių.

Po visų iškilmių 9 vai. 
vak. Lakeside Holiday Inn, 
seks banketas — commemo- 
rative banųuet — kardinolo 
Mindszenčio atminimui. Vi
si yra į tą banketą kviečia
mi. Kaina: $8.00 asmeniui.

Parodykim savo galią ir 
jėgą, ir gausiai dalyvauki
me šių metų Pavergtųjų 
Tautų Savaitės minėjime, 
penktadienį, liepos 22 d., 
6:30 vai. vak., 1201 Lake
side Avenue.

Algis Rukšėnas
ALT skyriaus pirmininkas

CLEVELANDO 
"KLAIPĖDOS” JŪRŲ 

SKAUTŲ VEIKLA
CIevelando jūrų skautai 

jau šią vasarą turėjo dvi sa
vaitgalio stovyklas, iškylą 
su tėvais, jauniai net ark
liais jodinėjo ir dabar ruo
šiasi stovyklai Kanadoje.

Kadangi vyks toli ir nuo
mos "canoe" laivelius sa

Jūrų skautai R. Kižys, M. Juodišius, P. Petkus, V. Kijaus
kas, A. Kižys ir P. Kijauskas Naujosios parapijos kieme plauna 
automobilius, kad užsidirbti pinigų stovyklai.

Moiuiinada
ld M I.M< )KI A I.S- Į

455 East 200th Street • Euclid, Ohio • Phone:481-5700

DIRVA

Kanklių studijos abiturientai su vadovais. Iš kairės: A. Gobys, U. Stasaitė. D. Čepulytė, 
mecenatas Pr. Neimanas, vadovai Ona ir Alfonsas Mikulskiai, R. Kazlauskaitė, V. Juodišiūtė ir 
R. Urbaitis. J. Garlos nuotr.

SKAMBA KANKLĖS
Prie čiurlionies ansamb

lio yra kanklių orkestras 
pritariamas kankli ninku 
kontrabosininkų retu ins
trumentu. Veikia privati 
Onos Mikulskienės 4 metų 
kurso Kanklių muzikos stu
dija, kuri per 21 metus pa
ruošė nemažą būrį kvalifi
kuotų kanklininkų, jie visi 
yra išėję Nepriklausomos 
Lietuvos ^Vilniaus muzikos 
Konservatorijos nustatytą 
kursą ir turi teisę mokyti 
kankliavimą. Kanklių or
kestras yra daug kartų kon
certavęs įvairiose Amerikos 
vietovėse ir Kanadoje. 1976 
m. grojo Washingtone, val
džios pareigūnams, buvo 
televizijoje ir dažnai yra 
kviečiamas į amerikiečių 
mokyklas.

Didžiausias studijos tal
kininkas ir muzikinis kon
sultantas yra muzikas-kom- 
pozitorius Alfonsas Mikuls
kis, sukūręs visą eilę kank
lių muzikos solo kūrinių 
ir kiekvienam baigiančiam 
studiją studenui parašęs 
diplominius kūrinius. Ne
sant vadovėlių, be muziko 
A. Mikulskio talkos, studL 
jos darbas būtų neįmano
mas.

Antras studijai svarbus 
asmuo, tai Pranas Neįma
nąs, kuris savo darbo ran-

• Lietusių grožio salioiias 
SlTLVER SHEAR — Hair 
Fashįon, 687 East 185 St., 
Cleveland, Ohio 44119. tel.: 
486-4240. 

komis pagamino kankles ir 
aprūpino ne tik studiją, bet 
ir pavienius kanklininkus. 
Be instrumento, taip pat 
kanklininkų nebūtų. Nuo
širdžiai bendradarbiauja 
mokinių tėvai ir didelę glo
bą teikia lietuvių namų di
rekcija. Savo patarnavimais 
studiją remia lietuviškoji 
spauda — Dirva ir Tėvynės 
Garsų radijas. Didelis stu
dijos rėmėjas mecenatas, 
kuris nesigaili nei pinigo, 
nei brangaus laiko yra Al
fonsas Karklius.

Šiais metais studijoj mo
kėsi 12 mokinių, iš jų bai
gė 6.

Mokslo metų salėje, buvo 
suruoštas 5-tasis kanklių 
muzikos rečitalis. Svečių, 
pasiklausyti jaunųjų kank
lininkų, prisirinko pilna sa
lė.

Programoje pirmosios pa
sirodė jauniausios kankli
ninkės I-mo ir Il-ro kursų 
mokinės: Rama ir Vija 
Bublytės. Julytė Gelažytė 
ir ypatingu talentu Auksė 
Bankaitytė. III-jo kurso — 
Lana Višnionytė ir Aldona 
Johonsonaitė. Jos atliko A. 
Mikulskio, Pr. Stepulio ir 
J. švedo dainų kūrinius.

Antroje rečitalio dalyje 
pasirodė absolventai Algis

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms. 

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus AVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.
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Guobis ir Rytas Urbaitis, 
kurie klasiškai kontrabasais 
solo atliko A. Mikulskio kū
rinius.

Absolventės pasigėrėtinai 
atliko specialiai A. Mikuls
kio sukurtus kūrinius. Dai
na čepulytė — "Pavasario 
naktis", Virginija Juodi
šiūtė — "Lietuviška rapso
dija Nr. 2", Rita Kazlaus
kaitė — "Mergaitės svajo
nė" ir Ugnelė Stasaitė — 
"Martelės dalia".

Absolventams diplomus 
įteikė mokytoja Ona Mi
kulskienė ir muzikas Alfon
sas Mikulskis.

Baigusius studiją sveiki
no LB CIevelando appvlin- 
kės pirm. J. Malskis, čiur
lionies ansamblio pirminin
kas Vladas Plečkaitis. Pra
nas Neimanas prie savo 
sveikinimo įteikė O. Mikuls
kienei naujas dailiai paties 
pagamintas kankles. Su gė
lėmis ir dovanomis savo mo
kytoją sveikino absolventai.

Pabaigai visi studijos mo
kiniai paskambino "Lietuva 
Brangi”. Gausiai susirinkę 
svečiai katutėmis išreiškė 
padėką.

Rečitalio programą talen
tingai pravedė Ingrida Bub
lienė.

Po programos mokinių 
mamytės visus svečius pa
kvietė pasivaišinti.

Jadvyga Budrienė



DIRVA
CHICAGOS 

NEOLITHUANŲ 
IŠVYKA

Korp ! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba š. 
m. rugpiūčio 26-28 d.d. Ta- 
bor farmoje, Sodus, Mich., 
ruošia išvyką.

Programoje numatoma: 
penktadieni registracija, o 
vakare šokiai, grojant VY
ČIO orkestrui, šeštadieni 
paskaitos su diskusijomis, 
laužas su linksma progra
ma.

Sekmadienį pamaldos, pa
šnekesys ir išsiskirstymas.

Visi korporantai kviečia
mi rugpiūčio 26-28 d.d. sa
vaitgalį skirti išvykai ir jo
je dalyvauti. Mielai laukia
mi ir kitų vietovių korpo
rantai. Dalyvaukime visi su 
šeimomis ir įvairaus am
žiaus prieaugliu.

Smulkesnė programa bus 
pranešta vėliau.

ŽUVO LĖKTUVO 
NELAIMĖJE

Liepos 8 d. nuosavo lėk
tuvo nelaimėje Kalifornijo

Brigados generolui, Ministeriui pirmi
ninkui, Stasio Butkaus kuopos garbės šauliui

A. A.
JONUI ČERNIUI

mirus, mūsų gili užuojautą žmonai VERO
NIKAI, sūnui VYTAUTUI su šeima, gimi
nėms ir ginklo draugams okupuotoje Lietu
voje ir laisvame pasaulyje

Stasio Butkaus šaulių kuopos 
vadovybė ir šauliai

Didžiajam lietuviui šviesos atminties

GEN. KAZIUI MUSTEIKIUI

mirus, jo žmonai GRAŽINAI gilių užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

Birutė Smetonienė 
ir sūnūs 

Antanas ir Vytautas

A. A.
ONAI KINCIENEI,

Sibiro tremtinei, mirus Lietuvoje, jos sūnui JUOZUI, 
skyriaus nariui, ir marčiai MARIJAI KINČIAMS reiš
kiame giliausią užuojautą

ALT S-GOS DETROITO SKYRIUS

A. A.
A. ŠUMAKARIUI

mirus, jo dukrai JULIJAI giliausią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime

ŽALGIRIO ŠAULIŲ KUOPOS SESĖS 
IR BROLIAI ŠAULIAI

je žuvo buvusios clevelan- 
dietės, žaibo klubo narės, 
Reginos Besparaitytės vy
ras prof. Richard Dehr.

Regina, kuri irgi turi la
kūno leidimą, turėjusi kar
tu skristi, dėl susidėjusių 
aplinkybių liko namuose ir 
tokiu būdu išliko gyva.

Reginai ir jos tėveliams 
Besparaičiams, Dirvos skai
tytojams, dėl šios tragedi
jos reiškiame gilią užuojau
tą.

• Prano Čepėno ^Naujų
jų laikų Lietuvos istorijos” 
pirmasis tomas dėsto lietu
vių tautos atgimimą iki 
Pirmojo pasaulinio karo 
1914 m. Jau parašytas ir 
rengiamas spausdinti šios 
istorijos II tomas, kuris 
dėstys istoriją iki 1920 m. 
Trečiajam tomui surinkta 
gausi istorinė medžiaga ir 
jame bus nušviesti Lietuvos 
nepriklausomybės metai.

Pirmasis tomas gauna
mas knygynuose ir leidėjo 
adresu: J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway,t. Melrose Park,
III. 60160. Knygos 560 psl., 
kaina $15.00.

Naujoji Lietuvos Karių Veteranų Sąjungos "Ramovė” centro valdyba. Iš kairės stovi: An
tanas Jonaitis — pirmininkas, dr. Viktoras Stankus — vicepirmininkas tarporganizaciniams rei
kalams, Julius Kazėnas — meno vadovas. Sėdi: Pr. Karalius — vicepirmininkas kultūriniams 
reikalams, Jurgis MalskiS — sekretorius, Vladas Knistautas narys spaudos ir propagandos reika
lams, Stasys Astrauskas — iždininkas. J. Garlos nuotr.

• Inž. Antanas Mažeika 
ALT S-gos pirmininkas, lie
pos 2 d. kalbėjo per Los 
Angeles Lietuvių radiją ak
tualiais Tautinės Sąjungos 
reikalais.

• Bronius Dūda, ALT 
S-gos vicepirmininkas, lan
kydamasis Chicagoje, daly
vavo ALT S-gos Chicagos 
skyriaus susirinkime. Ta 
pačia proga turėjo pasikal
bėjimus su buvusiais ALT 
S-gos pirmininkais Eug. 
Bartkumi, T. Blinstrubu ir 
inž. J. Jurkūnu. Kalbėjosi 
su prof. dr. J. Puzinu kny
gos „Tautinės Minties Ke
liu” reikalu ir Br. Kasa- 
kaičiu — Naujosios Vilties 
administratoriumi, žurnalo 
reikalu.

• Prof. Jokūbas Stukas, 
Lietuvos Atsiminimų radi
jo vedėjas, pranešė, kad Į 
jį kreipėsi keli asmenys pra
šydami radijo bangomis 
pranešti, kad ruošiant vėl 
didelę demonstraciją į Wa- 
shingtoną prieš Belgrado 
konferenciją ir vėl kreiu 
piantis į visuomenę aukų, 
prisimenamas buvęs lapkri
čio 13 d. žygis su jo likučiu 
16,000 dol. Kur jis dingo li
gi šiol nežinoma. Tai labai1 
trukdo aukų rinkimą. Ano 
žygio rengėjai ir kontrolės 
komisija turėtų šį klausimą 
išspręsti ir visuomenę pa
informuoti.

PRANEŠKITE 
KALINAMŲJŲ VARDUS

Amerikos Lietuvių Tary
ba pradeda registruoti ka
lėjimuose, psichiatrinėse li
goninėse laikomus Lietuvos 
politinius kalinius. Turin
tieji tikras žinias, prašomi 
Altos adresu: 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, III. 60629 
pranešti kalinamųjų var
dus, pavardes, kalinimo 
vietą, kaip ilga bausmė. 
Ruošiami planai sustiprinti 
akciją prieš šitokį žmogaus 
teisių laužymą.

PADĖKA

Mielam prieniškiui

JONUI JAKščIUI
staiga mirus, gilią užuojautą žmonai IRENAI 

ir dukrai JŪRATEI, reiškia*:

A. Ambrazienė,
G. Natkevičienė,
D. širvaitienė, 
L. Civinskienė,
B. V. Gedvilienė, 
D. Mikoliūnienė

Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Tėvukas
A. t A.

POVILAS VIDUGIRIS.
Staigiai ir netikėtai mirė 1977 m. gegužės 26 d., su

laukęs 70 m. amžiaus. Palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse, 
Los Angeles, Kalifornijoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams bei pažįs
tamiems palengvinus mūsų skausmą, atsilankant i kop
lyčią, dalyvaujant pamaldose bažnyčioje-bgj-jgalydinf-T 
kapus. Ačiū Visiems'už pareikštą užuojautą asmeniškai, 
laiškais ir spaudoje. Nuoširdus ačiū už maldas, gėles ir 
aukas Šv. Mišioms, Lietuvių ir Skautybės Fondams?

Nuoširdžią padėką reiškiame mūsų parapijos kle
bonui prel. J. Kučingiui už sukalbėtą rožančių ir gedu
lingas Mišias ir už užjaučiančius ir gilius pamokslo žo
džius. Ačiū kun. dr. A. Olšauskui už palydėjimą į ka
pus. Dėkojame solistams J. Cekanauskienei, R. Dabšiui 
ir A. Polikaičiui už jaudinančias giesmes bažnyčioje ir 
kompozitoriui Br. Budriūnui už vargonų muziką.

Dėkojame šaulių "Daumanto” kuopos vadui K. Ka
ružai už suorganizuotą atsisveikinimą ir grabnešius. 
Nuoširdus ačiū už atsisveikinimo žodžius pasakytus 
Įvairių organizacijų pirmininkų bei jų atstovų: inž. V. 
Čekanauskui, arch. E. Arbui, V. Šimoliūnui, v. s. P. 
Pažiūrai ir J. Naujokui.

Dėkojame grabnešiams: A. Dabšiui, A. Galdikui, 
S. Kvečui, J. Naujokui, A. Maskoliūnui, A. Razučiui, 
J. Venckui, J. Žemaitaičiui ir visiems draugams bei pa
žįstamiems, kurie prisidėjo prie A. t A. Povilo Vidugirio 
paskutinio patarnavimo.

Dėkojame mūsų prieteliams p. Milanijai ir Aleksui 
Maskoliūnams už ypatingą moralinę paramą mūsų 
skausmo valandoje.

Nuliūdę:
ŽMONA ALEKSANDRA, ir SŪNUS 

VYTAUTAS SU ŠEIMA
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