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RYTŲ VOKIETIJA
VISOS VILTYS IR PASTANGOS SUVIENYTI 
VOKIETIJĄ, PASKELBIANT JĄ NEUTRALIA, 
KOL KAS NETURI JOKIO REALAUS PAGRIN
DO DĖL PAPRASTOS PRIEŽASTIES, KAD 
MASKVAI DABARTINĖ BŪKLĖ YRA PARAN
KESNĖ IR JI PERMAINŲ NEPAGEIDAUJA.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Teigiama, kad Vokie
tijos suvienijimo klausi
mas yra centrinė Euro
pos problema, kurią ga
lima išspręsti tik taikos 
keliu ir bendradarbiau
jant su komunistine Eu
ropos puse. Tokios pa
žiūros yra Walteris Lipp- 
mannhs, dauguma ame
rikiečių žurnalistų, 
Charles de Gaulle ir pa
galiau net kai kurie Va
karų Vokietijos politi
kai, nusivylę ligšioline 
įvykių raida. Tačiau bet 
koks sandėris, kaip ir ve 
dybos, reikalauja dvie
jų partnerių. Su kuo iš 
komunistinės pusės tuo 
reikalu reikia kalbėti?

Maskva laikosi labai 
aiškios linijos. Vokie
tijos suvienijimas esąs 
pačių vokiečių reikalas, 
kurio niekas iš svetimų
jų negali išspręsti — aiš
kino Kosyginas neseniai 
viešėdamas Paryžiuje. 
Jei taip, žvilgsnis visų 
pirma turėtų būti nu
kreiptas į Rytų Vokieti
ją ir jos valdytojus.

Rytų Vokietija, kuri tu
ri maždaug tik ketvirta
dalį Vakarų Vokietijos 
gyventojų — 17.000.000 
ir 108.000 kv. km. teri
toriją, yra valdoma So
cialistinės Vienybės Par
tijos- SĖD, kurios prie
šakyje stovi senas komu
nistas Ulbrichtas, o jo de- niai ten kainuoja 75 mar- 
šinioji ranka ir įpėdinis 
yra Erich Honecker. Jų 
svarbiausias gyvenimo 
tikslas yra taip įtikti 
sovietams, kad tie jųnie- biliuką, Rytų vokiečiui 
kados nenorėtų atsikra
tyti.

Tiesa, formaliai žiū
rint, partijos viršūnėje 
yra politbiuras, susida
rąs iš 14 narių ir 5 kan
didatų. Tas politbiuras, 
panašiai kaip Amerikos 
teismo prisiekusieji po- 
sėdininkai (jury), kar
tais ilgai diskutuoja, bet 
sprendimą jie turi visa
dos išnešti vieningą ir 
paprastai visados nule
mia Ulbrichto ir Honec- 
kerio pažiūros. Žinoma, 
ir kiti aukštesni komunis
tų pareigūnai turi būti 
panašios nuomonės jau 
vien dėl tos priežasties, 
kad jie visi turi tikrai 
liuksusinį gyvenimą su 
privačiomis vilomis ir 
valdiniais limuzinais,ku
rio atsisakyti jie labai 
nenorėtų.

Kitos pažiūros gal bū
tų mažesni komunistų 
partijos pareigūnai ir 
paprasti nariai, kurių 
yra, kaip vokiečiai sako, 
tik prisiplakėliai dėl ge
resnio duonos kąsnio. Ne 
jie išlaiko Ulbrichtą sos
te, bet 20 sovietų divi-

iš Rytų Vokietijos 
pabėgę dar 4 mili- 
vokiečių, jei pabė- 
tempas būtų toks

zijų, kurias Maskva ir 
šiandien laiko Rytų Vo
kietijoje.

Rytų Vokietija, kaip 
valstybė, yra 3 metais 
vyresnė už Vakarų Vo
kietiją. Jai jau 21 me
tai ir jos gyventojų pra
gyvenimo lygis yra pats 
aukščiausias visame so
vietų bloke. Bet ir ta 
viršūnė yra menka pa
lyginus su Vakarų Vokie
tijos gerbūviu. Jei Ul- 
brichtas nebūtų Vakarų 
Berlyno aptvėręs neper
žengiama tvora 1961 m. 
rugpiūčio 13 d., iki šian
dien 
būtų 
jonai 
girnų 
pat kaip 1960 metais. Ne
paisant visų užtvarų, ir 
dabar per tuos penkis me
tus iš Rytų Vokietijos su
gebėjo pabėgti net 24.500 
rytų vokiečių.

Rytų Vokietijai uždara 
siena buvo tikra palai
ma. Netekę vilties pabėg
ti, Rytų vokiečiai dau
giau apsiprato su minti
mi, kad čia reikės ir mir
ties sulaukti. Rytų Vokie
tijos ūkis, nors ir suvals
tybintas, pradėjo klestė
ti. Žinia, ir dabar eilė 
Vakarų pasaulio kasdie
nių reikmenų yra dide
lis turtas Rytų Vokie
tijoje. Nyloniniai marški- 

kės, kas būtų beveik 20 
dolerių. Panašiai ir su 
kitomis gėrybėmis. Kad 
nusipirkus mažą automo- 

reikia dirbti 6.368 valan
das, Vakarų vokiečiu i tik 
1.306. Panašus santykis 
yra ir su televizijos apa
ratais. Dažnai negali gau
ti to, ko norėtų pirkti. 
Kartais atvežama iš Ru
sijos kailių, bet kai kada 
niekur negali gauti švie
žių daržovių. Net kar
vės , ir tos kapitalistinė - 
je Vakarų Vokietijoje 
duoda vidutiniai 3.642 kg 
pieno, o socialistinėje 
Rytų Vokietijos siste
moje tik 2.949 kg. įme
tus.

Pigūs butai, ruginė 
duona ir rūdos anglys 
kurui, atseit — gyventi 
galima. Gerai sutvarky
tas švietimas — Rytų 
Vokietijoje šiandien yra 
44 universitetai, tačiau 
laisvai ir ten galvoti ne
leidžiama. Partija seka 
ir studentiją ir profesū
rą. Kiekvienas papūti- 
mas prieš vėją čia, kaip 
ir meno pasaulyje, pap
rastai labai greitai nu
stelbiamas.

Dėl tos priežasties iš 
Rytų Vokietijos neišgir

si kokių nors netinkamų 
komunistinei muzikai 
melodijų, kurios retkar
čiais pasigirsta kitose 
komunistinėse valstybė
se ir kai kuriose srity
se duoda gerų vaisių, 
pvz. lenkų pasiekimai fil
mų srityje, ar čekų te
atre.

Kai kitų komunistinių 
valstybių valdovai, jaus-; 
damiesi visai saugūs sa4 
vo sostuose, Maskvos lei
džiami pradėjo ieškoti 
glaudesnių santykių su 
Vakarais, o ypač kredi
tų, Rytų Vokietijos Ul- 
brichtas nepanorėjo eiti 
tuo keliu, nes jo bijojo.

1965 metų spalio mė
nesį Brežnevas, sušau
kęs savo satelitus į Krem 
lių, juos savo ligšiol ne
paskelbtoje kalboje įs
pėjo, kad sovietai atei
tyje turės daugiau dė
mesio skirti Azijai. Ta
da Ulbrichtas vietoje to, 
kad pasidžiaugus dides
nės laisvės perspekty
vomis, tuojau pat pasi
siūlė padėti 'Didžiajam 
Broliui/ Jis sudarė pre
kybos sutartį su Krem
liumi, pagal kurią per 
ateinančius 5 metus pa
sižadėjo pusę save 
"respublikos” eksporto 
atiduoti sovietams mai
nais už jų žaliavas. Tai 
dar nebūtų bloga, jei ne 
nustatytos kainos. Pagal 
jas Rytų Vokietija už sa
vo pramonės gaminius 
gaus mažiau negu kur 
nors kitur pasaulyje ga
lėtų gauti, o sovietai at
silygins 
aukštesnėm 
nės rinkos 
Tokiu būdu 
toliau tęsia 
tijos ūkio čiulpimą. Skai
čiuojama, kad iki šiol jie 
iš Rytų Vokietijos pasi
ėmė dovanai gerybių už 
25 bilijonus dolerių! Kai 
paskutinioji sutartis bu
vo pasirašyta, Rytų Vo
kietijos planavimo vir
šininkas Erich Apel, ku
ris visomis jėgomis 
bandė priešintis tolimes 
niam savo krašto plėši
mui, iš sielvarto nusi
žudė. Jo būkštavimaipa-

(Nukelta į 2 psl.)

savo žaliava 
už pasauli- 

kainomis. 
sovietai ir 
Rytų Voki e-

Virtuozas...

Skalbėjos žiemą Lietuvos kaime...

KVIECIfl REAGUOTI

DĖL PODGORNIO LANKYMOSI
PAS POPIEŽIŲ

Vatikano šaltiniai 
praneša, kad sausio 29 d. 
numatomas SSSR Aukš
čiausio Sovieto Prezidiu
mo pirmininko N. V. 
Podgorny lankymasis Va 
tikane. Šį klausimą 
svarstė VLIKO Valdyba 
ir priėjo šio nusistaty
mo:

1. Vlikas netrukus iš 
siųs tuo reikalu Vatika
no valstybės sekretoriui 
atitinkamą memorandu
mą;

2. Lietuvių visuome
nei patariama siųsti Va
tikanui laiškus, kuriuo
se būtų išreiškiamas nu
sivylimas dėl priėmimo 
P odgor ny galvo stos vai s - 
tybės, kuri jau 26-sius 
metus laiko Lietuvą oku
pavusi, naikina jos gyven
tojus, uždarinėja bažny
čias, persekioja kuni
gus ir tikinčiuosius, pa
neigia žmogaus teises ir 
kt.

Laiškus siųsti šiuo 

adresu: His Eminence 
Amlete Giovanni Cardi- 
nal Cicognani, Secreta- 
ry of Statė of the Holy 
See, City of Vatican.

Laiškus galima rašy
ti lietuvių, anglų, italų ir 
prancūzų kalbomis.

ELTA

^SOPASAgtlO

* "IŠIMTIES STOVIS" buvo 
paskelbtas viename iš didžiau
sių R. Kinijos miestų (8 mil. 
gyv.) Šanghajuje, darbininkams 
apleidus fabrikus, susisiekimo 
ir kt. viešojo aptarnavimo įstai
gas. Spėjama, kad tai pirmieji 
ženklai civilinio karo, nors įvai
riais badais bandoma užslopinti 
visus pasikėsinimus prieš Mao 
Tsetungo ir jo pasekėjų vykdo
mą "kultūrinę revoliuciją". Jau
nųjų "raudonosios gvardijos" na
rių ir jų vadovų terorui nesi
liaujant, iškilo stiprios opozi
cijos jėgos. Susidūrimai jau 
yra pareikalavę daug aukų.

* JAU KELINTĄ KARTĄ ati
dedamas Sov. S-gos rašytojų ir 
literatų suvažiavimas. Vakarų 
spauda spėja, kad tai daroma 
dėl pablogėjusių santykių tarp 
rašytojų ir partijos vadovybės.

* MILOVAN DJILAS, buvęs 
Tito padėjėjas, už opozicinę, 
veiklą ir raštus nubaustas 9 me
tams kalėjimo, Naujųjų Metų iš
vakarėse buvo paleistas lais
vėn, iškalėjus pusę skirtos baus
mės. Djilas pareiškė, kad kalė
jime buvo laikomas kartu su kri
minalistais ir žudikais, tačiau 
elgesys su juo buvęs -- korek
tiškas.

* VAK. VOKIETIJOS vyriau
sybė siunčia prekybos delega
ciją į Vengriją, tikintis su tuo 
komunistiniu kraštu užmegsti 
diplomatinius ryšius.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (22)

Goebbelsos nesutinka pasiduoti
Rusų masė pasiekė 

Berlyno priemiesčius 
priversdama trauktis 
gynėjus. Vietomis teri- 
torialinė kariuomenė, be
veik be ginklų, turėjo 
tik vieną išeitį — bėgti. 
Hitlerininkai jaunuoliai, 
teritorialinės armijos 
kareiviai, gaisrininkai 
ir policininkai visi kovo
jo petis petin, bet buvo 
vadovaujami atskirų va
dovybių. Jei jie kovojo 
dėl to paties tikslo, tai 
įsakymai, kuriuos gau
davo, būdavo dažnai prieš' 
taraujantys. Daug kovo
jančių net nežinojo, kas 
yra jų karininkas.

Zehlendorffas greitai 
pasidavė. Burmistras iš-

RYTU 
VOKIETIJA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
sirodė esą visai teisūs. 
Kad išpildyti pasižadė
jimus sovietams, Rytų 
Vokietija turėjo sustab
dyti tiekimus Vakarams 
ir tuo pačiu neturėjo kuo 
mokėti už gamybos įran
kius ir mašinas, kurias 
galima gauti tik Vakaruo
se.

Savo liaudžiai politbiu- 
ras aiškiai pasakė, kad 
"socializmas ir kapita
lizmas niekados negalės 
susijungti" ir tuo pačiu 
sudavė paskutinį smūgį 
bet kokioms susivieniji
mo mintims.

***

kėlė baltą vėliavą ir nu
sižudė. Weissensee, kur 
dar prieš Hitlerio atėji
mą valdžion komunistai 
sudarė daugumą,irgi pa
sidavė. Lankow laikėsi 
dvi dienas. Weddingtris. 
Vienur kitur dar buvo 
mažos rezistencijos sa
lelės, bet tai nebeturė
jo jokios įtakos į Berly
no gynimą. Barikados bu
vo nušluotos kaip šiau
dai. Rusai, kad galėtų 
greičiau žygiuoti pirmyn, 
su tankais susprogdinda
vo namus, vietoj siuntę 
savo karius išvalyti nuo 
pasislėpusių šaulių. Ru
sai stengėsi neprarasti 
laiko. Kai jie sutikdavo 
stipresnes kliūtis, steng
davosi jas apeiti. Ru
sų artilerija griovė Ber
lyną pėda po pėdos. Pės
tininkams progresuo
jant, prie miesto buvo 
atgabenamos naujos pa
trankos ir "Stalino var
gonai". Tempelhofo ir 
Gatowo aerodromuose 
patrankos stovėjo viena 
šalia kitos. Tas pats bu
vo ir Grunewaldo miške.

Taip rusams spau
džiant, kai kurie vokie
čių dalinių vadai savo ka
reivius galėjo paleisti 
namo, arba dar gintis 
nuo rusų akmenimis...

Kareiviai pradėjo de- 
zertuoti, nes suprato, 
kad neverta aukoti savo 
gyvybę už Hitlerį. SS 
grupės vaikščiojo po 
miestą ieškodamos pa
bėgėlių ir pagautuosius 
šaudydavo arba karda

vo ant medžio, kad būtų 
pavyzdžiu kitiems ban
dantiems pasitraukti iš 
kautynių lauko.

Rusu progresavimo su
lėtinimui mieste iš 248 
tiltų buvo susprogdinti 
120. Vietomis sprogdino 
nekreipdami dėmesio į 
pasekmes. SS susprogdi
no 6.500 metrų tunelį 
po Spree upe ir Land- 
wehr kanalu. Šiame tu
nely buvo minia civilių 
pasislėpusių nuo bombar
davimo ir ten stovėjo ke
li sanitariniai traukiniai 
su sužeistaisiais.

Balandžio 28 d. rusai 
jau supo miesto centrą. 
Daugelis kareivių iš pas
kutinių kovojo, laukda
mi , kada prie Berlyno 
pasirodys Wenck paža
dėtoji armija ar ameri
kiečiai. Bet nei vienų 
nei kitų nesimatė...

***
Kai Hitleris sužinojo 

apie Himmlerio išda
vystę, suprato, kad vis
kas prarasta. SS Gru- 
ppenfuehrer Herman Fe- 
gelein, vedęs Evos 
Braun seserį, buvęs ry
šininku tarp Hitlerio ir 
Himmlerio, irgi buvo 
įtartas išdavyste. Prieš 
kelias dienas dingęs iš 
bunkerio, jis buvo rastas 
namuose civiliai apsiren
gęs. Sugrąžintas atgal, 
tuoj buvo teisiamas ir 
balandžio 28 naktį sušau
dytas, Evai net nebandant 
užstoti.

Tą pačią dieną Hitle
ris sužinojo kitą liūdną

Pabaigoje gal verta 
kiek geriau susipažinti 
su senojo Ulbrichto, ku 
riam jau 73 metai ir ku
rio sveikata esanti gero
kai pašlijusi, įpėdiniu 
Erich Honeckeriu. Jis 
yra gimęs 1912 m. Ruh- 
ro krašto angliakasio šei
moje. Jau jo tėvas bu
vo ir liko komunistu, 
nors dabar gyvena Va
karų Vokietijoje. Jauna
sis Honeckeris pasirin
ko stogų dengėjo amatą, 
bet žymiai daugiau laiko 
skyrė komunistinei veik
lai. Hitleriui įsigalėjus, 
jis buvo suimtas ir 1936 
m. nuteistas 10 metų ka
lėjimo. Dėl savo profe
sijos kalėjime jam se
kėsi palyginti neblogai. 
Ištisas dienas jis turėjo 
taisyti bombardavimų su
žalotus stogus, tik nak
voti grįždavo įkalėjimą. 
Sovietams jį išvadavus’ 
iš Brandenburgo kalėji
mo, Honeckeris vėl at
sidavė komunistinei veik
lai. Jis buvo taip ištiki
mas partijos vadovybei 
— vienintelė knyga, ku
rią jis tuomet skaitė, bu
vo paties Stalino reda
guotas trumpas bolševi
kų partijos istorijos kur
sas, — kad po truputį 
darė karjerą, laiks nuo 
laiko vis iškeldamas į 
viešumą partijos prie
šus. 1955 metais jis bu
vo pasiųstas į Sovietiją 
dviejų metų studijom. 
Grįžęs jis perėmė svar
biausias politbiuro na
rio pareigas — saugu
mą.

Savaime aišku, kad su 
tokiu lygiai taip pat bus 
sunku susikalbėti dėl Vcu 
kietijos suvienijimo kaip 
ir su jo kolegomis šiau
rinėje Korėjoje ir šiau
riniame Vietname.

M 
F
S

METINIS DIVIDENDAS 
IŠMOKAMAS DU KART 
PER METUS
Už VISAS SĄSKAITAS

u t u a I 
ederal 
avings
2212 WEST CERMAK ROAD

CHICAGO, ILL. 60608
John J- Knianauskas. Pres.

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ
Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos

Nuo spalio mėn 17 d 1966 m. sąskaiton yra apdraustos iki $15.000 00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corporation

DIRVA 1967 METAMS
TIKTAI $10

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja
Sis pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 

nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.
Šį lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 

ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAUJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui ar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
(Dirva eina tris kartus savaitėje, pilna prenumerata metams $11.)

Panaudokite apačioje esančią atkarpą, išpildykit aiškiai, ir su 
$10 skubiai siųskite Dirvai,

DIRVA 6907 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, Cleveland, Ohio
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą šiuo adresu:

Pavardė, vardai .........................................................................

Adresas .........................................................................................

Miestas ........................ Vaisi.......................Zip ........

žinią: Mussolini su savo 
meiluže buvo italų parti
zanų pagauti ir nužudy
ti. Naktį Hitleris atsi
sveikino su visais bun
kerio gyventojais ir kitą 
rytą, kai rusų tankai jau 
buvo nuo bunkerio tik per 
700 metrų, nutarė, kad at 
ėjo momentas nusižudy
ti. Fo pietųi pasitraukęs 
su Eva į savo kambarį, 
nusišovė.

Vakare Goebelsas, 
naujasis kancleris, krei
pėsi per radiją į rusus, 
siūlydamas derėtis dėl 
kapituliacijos. Rusai su
tiko priimti jo pasiunti
nius ir nurodė vietą, kur 
turės pereiti liniją.

Prieš vidurnaktį gen. 
Krebs, vyriausiojo štabo 
viršininkas, lydimas 
pulk, von Dufvong, dvie
jų vertėjų ir dviejų ka
reivių , prisiartino prie 
rusų linijos. Rusai juos 
pasitiko, paprašydami 
parodyti popierius ir no
rėjo atimti revolverius^ 
bet Krebs, kuris mokė
jo kalbėti rusiškai, at
kirto:

— Drąsiam priešui vi
sad leidžiama pasilaiky
ti ginklą laike derybų.

Nustebę rusai leido pa
silaikyti revolverius ir 
su automobiliu nuvežė į 
Tempelhoffą, kur buvo 
pilna rusų karininkų. Ne
buvo pasikeista jokiais 
mandagumo prisistaty
mais ir Krebs nežinojo, 
kad žmogus priešais jį 
yra garsusis generolas 
Čuikovas, Stalingrado gy
nėjas.

Čuikovas buvo staiga 
užkluptas vokiečių pa
siūlymo ir negalėjo lai
ku surinkti aplink save 
savo štabą.

— Aš turiu misiją jum 
pranešti labai svarbią ži
nią, — pasakė Krebs. 
— Jūs esate pirmasis 
svetimšalis, kuris suži
note, kad balandžio 30 d. 
Hitleris nusižudė.

Tai buvo tikra staig
mena, bet Čuikovas ne- 
nemirktelėjęs sumela
vo:

— Mes tai jau žinojo
me.

Netikėtumas šį kartą 
buvo Krebsui.

— Kaip jūs galėjote 
žinoti? Hitleris mirė tik 
prieš kelias valandas...

Krebsas papasakojo, 
kad Hitleris prieš mirtį 
susituokė su Eva Braun 
ir abiejų kūnai buvo su
deginti ir užkasti sode 
šalia bunkerio. Iš naujo 
Čuikovas nuslėpė savo 
nustebimą. Sovietų vado
vybėje niekas nežinojo 
apie bunkerio buvimą ir 
niekas negirdėjo kalbant 
apie Eva Braun.

Paskui buvo pereita 
prie derybų. Krebsas pa
sakė Čuikovui, kad Hit
leris paliko testamentą, 
kuriame savo įpėdiniu pa
skyrė admirolą Doenit- 
zą. Krebsas siūlė Berly
ne sustabdyti kautynes, 
kad Doenitzo vyriausybė 
galėtų pradėti derybas 
su rusais. Šitą bandymą 
sąjungininkus sukaldyti 
Čuikovas kategoriškai at
metė, greitai telefonu 
pasitaręs su Žukovu.

Derybos tęsėsi visą 
naktį. Rusai reikalavo 
tuojau pat pasiduoti. Ir 
kol Krebsas tęsė disku
sijas su Čuikovu, Duf- 
vongas grįžo atgal bunke- 
rin. Tai buvo ne taip 
lengva padaryti. SS ap
šaudė ir jis liko svei
kas tik dėka rusų pulki
ninko kuris paslėpė 
slėptuvėje. Pagaliau 
jam pasisekė pasiekti

IŠ KITOS PUSĖS...
Gruodžio 30 d. Dirvos Nr. juokų skyriuje buvo pastebėta, kad 

ALTO, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir pagaliau VLIKOprezi- 
dentais yra tapę įžymus biznieriai. To konstatavimo autorius tei
raujasi: "Atspėkite, kas bus išlaisvintos Lietuvos prezidentu?"

Man atrodo, kad į tą klausimą galima žiūrėti nebūtinai tik iš 
juokingos pusės. Kas gi iki šioj dominavo mūsų veiksniuose? O gi 
valdininkai. Nieko prieš valdininkus. Jie yra kiekvienos valstybės 
pagrindas. Valdininkas parašo atitinkamą raštą ir jei jis parem
tas veikiančiais įstatymais, kas nors, dažniausiai policija, jį įvyk
do. Keblumų atsirado tik tada, kada netekome savo valstybės, o 
buvę valdininkai negalėjo pritaikyti naujom sąlygom savo senosios 
galvosenos.

Pirmasis valdininkų mentaliteto žmonių rūpestis buvo suda
ryti valstybės pakaitalą. VLIKas priėmė rezoliuciją, raginančią 
emigruoti 'kompaktine mase’, o vėliau buvo sukurta ir bendruome
nė. Deja, niekas neemigravo 'kompaktine mase’, bet kaip Dievas da
vė, o bendruomenė subūrė palyginti nelabai didelį net naujų išeivių 
skaičių. Kiekvienas didesnis žygis vis dar reikalauja nemažos neor
ganizuotos visuomenės talkos.

Valdininkiško galvojimo žmonės tačiau ir toliau stengiasi iš
siversti rezoliucijomis, kurios praktiškai nieko nesaisto. Priimta 
rezoliucija dėl santykiavimo su kraštu, tačiau kiekvienas asme
niškai susidūręs su tuo klausimu jį paprastai sprendžia išeidamas 
iš savo asmeninių interesų, sentimento ar pažiūrų. Turėta nema
žai galvosūkio dėl rezoliucijos Jaunimo Kongresui. Kalbama, kad 
jos autorius esąs Stasys Barzdukas, žmogus gerokai pažengusio 
amžiaus. Labai ilgą, net per kelis Naujienų numerius, tos rezoliu
cijos kritiką paskelbė Petras Stravinskas, gal tik truputį už Barz- 
duką jaunesnis. Pats jaunimas ja mažai domėjosi, jis norėjo ’good 
time’ ir, jei jo gavo, buvo patenkintas. Svarbiausias to kongreso 
tikslas buvo ne rezoliucija, bet baigiančio išsibarstyti jaunimo su
vedimas į krūvą. Tas tikslas tikrai vertas didelių pastangų.

Nemanau, pavyzdžiui, kad chįcagiškė ‘Parama’ susilauktų di
delio pasisekimo, jei išleistų savo klijentams aplinkraštį su ko
kio nors mūsų veiksnio ‘prezidento’ paraginimu ‘pirkti pas savuo
sius'! Žymiai didesnio pasisekimo susilaukta padoriomis kainomis 
ir geru patarnavimu.

Už tat, man atrodo, galima tik džiaugtis biznierių įsitraukimu 
į vadovaujančias veiksnių vietas. Gal bus mažiau ‘privalomų’ re
zoliucijų, bet daugiau uždegančios veiklos. (vm)

bunkerį ir pranešė Goeb 
belsui, kad rusai reika
lauja besąlyginiai pasi
duoti.

— Su tuo aš niekad 
nesutiksiu! — sušuko 
Goebbelsas.

(Bus daugiau)

HELP WANTED MALĖ

MODEL MAKER
for industrial design firm. Located in 
Warren, Mich. Should be experienced 
in miling mdehine and lathe work. 
For appt. call 3 13 — 539-2280. (4-8)

HELP WANTED MALĖ
FOUNDRY 

SAND BLAST
SNAG GRINDERS & 

CHIPPERS 
Experienced only. Apply 

NORTHERN CAST ALLOYS, 
INC.

23801 Hoover Rd. 
W»rren, Mich.

(4-13)

W A N T E D
GRINDERS

O. D. & I. D. & SURFACE
&

MACHINE HANDS 
for Gage work. Steady work. Top 

rate & benefits.

C. E. J. GAGE CO.
1064 1 Haggerty Detroit, Mich.

313 -- TI 6-7280

MEN
experienced
all shifts open

ExceHent company benefits in addition to excellent pay are yours 
vvith any of these Alpha positions.

• SPOOLERS « EXTRUDER OPERATORS
• PLANT UTILITY MEN

• WINDERS • MACHINIST MECHANICS
• Q. C. INSPECTORS • SHIPPING & RECEIVING
Apply in person at:

Alpha Wire
A Division of Loral Corp.

711 Lidgervvood Avė.
Elizabeth, N. J.

AN I.QUAL OPPORTUNITY EMPLOYER, M/F.
(4-5)

COME TO VVORK AT 
ROCKBESTOS
MORE MONEY and BETTER FRINGE 
BENEFITS for you and your family.

Start the NEW YEAR with a job at 
ROCKBESTOS.

Our BONUS PLAN has paid all produe- 
tion employees in the lašt three months 
an EXTRA WEEK'S PAY each month.

VVE HAVE A JOB VVAITING FOR YOU. 
We will teach ;ou — EARN WHILE YOU 
LEARN.

C ome in for an interviewf

or telephone 787-1141

ROCKBESTOS WIRE & CABLE CO.
Division of Cerro Corporation

Corner of Nicoll & Canner Sts.

New Haven, Connecticut 06504
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POKALBIS SU RAŠANČIAISIAIS
Lietuviškoji spauda 

išeivijoje, išskyrus vie
ną kitą išimtį, neieško 
tų sensacingų ir aistras 
sukeliančių pranešimų, 
kuriais mirga ameriko
niškosios spaudos pir
mieji puslapiai. Ramiai 
ir be ypatingų pretenzijų 
mūsų spauda, turimomis 
savo bendradarbių jėgo
mis, patiekia gana svei
ką, humaniškąja srove 
plaukiančią žinių srovę. 
Ieškantieji mūsų spau
doje trūkumų, randa jų 
kalbos netaisyklingume, 
perdėtame vienų liaupsi
nime, kitų kritikavime, 
tinkamos "linijos”, jau
nimo reiškimosi stoką 
ir t.t.

Trūkumų buvo ir bus. 
Jų neišvengia ir toji spau
da, kuri remiasi rinkti
niai profesionalais, spe
cialius mokslus baigu
siais žurnalistais. Kiek 
gi tokių, kurie savo iš
silavinimu tiktų tai ka
tegorijai, turi lietuvių 
spauda? O tik pažiūrė
kit, kiek laikraščių, žur
nalų, biuletenių ir kt. lei
dinių turime, ir ko juo
se neprirašyta! Betrūks
ta tik — reikiamo skai
čiaus skaitytojų.

Dažnai iškyla mūsų 
spaudos pagerinimo, įdo 
mesnio, gyvesnio turinio 
klausimai. Tokius klau
simus svarstą žmonės 
dažniausia vadovaujasi 
savo individualia pažiū
ra į spaudą. Objektyvią 
tuose klausimuose tiesą 
galėtų rasti tie, kurie 
jaučia skaitytojų pulsą, 
kasdien ateinančiuose 
laiškuose randa įvairiau
sius jų pageidavimus.

Praktiškai beveik ne
įmanoma "pagaminti"

(CURRENT RATE)

5'4 L SAVINGS CERTIFICATES N0W AVAILABLE 
$5,000 MINIMUM — 6 MONTHS MATURITY

LOCATIOIMS

Main Office: 813 EAST 185th STREET • 26000 LAKE SHORE BLVD.
6235 ST. CLAIR AVENUE • 25000 EUCLID AVENUE 

6135 VVILSON MILLS ROAD

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

tokio laikraščio, kuris 
kiekviena savo laida vi
siems ir įtiktų. Tenka 
tą "įtikimo" duoklę ati
duoti ir pritaikyti skai
tytojų daugumai, nebent 
laikraštis ar biuletenis 
sugebėtų išsilaikyti kom
paktiškesnėje ir vieno
desnių reikalavimų skai
tytojų grupėje. Turime 
ir tokių laikraščių, bet 
ar jie pateisina savo eg
zistenciją, tai jau kitas 
reikalas.

Iviūsų sąlygose plačiau 
skaitytojų sluoksniuose 
pasklidę laikraščiai, 
apart būrelio patovių 
bendradarbių, remiasi 
tais savanoriškai besi
reiškiančiais korespon
dentais, kurie pasišven
čia karts nuo karto para
šyti apie vieną kitą įvy
kį, savojoj aplinkoj. Yra 
jų pastoviai informuojan
čių, yra ir pripuolamų, 
taip sakant, iš reikalo. 
Jų tarpe yra tiksliai ir 
oriai pranešančių tą ar 
kitą įvykį ar faktą, yra 
tokių, kurie kiek persi
stengia, iš koresponden
cijos stengdamiesi išpūs
ti daugiau dūmų, nei jų 
ištikrųjų reiktų. Ban
dai, žmogus, ištraukti 
esenciją, —užgauni am
biciją, neįvertini gerus 
norus, pastangas ir — 
sugaištą laiką...

Žurnalistikos moksle 
pastangos ką nors apra
šant pertempti stygą va
dinasi journalese. 
Tokių journalese ženk
lų dažnai pasitaiko ir 
amerikiečių profesio
nalų žurnalistų tarpe, ka 
da rašančiojo žodžiai ne
beatitinka fakto ar įvy
kio esmei. Tai atsitinka 
tada, kada norima pri-

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LAIMĖTAS MŪŠIS
Atžymėjimui vieno 

svarbaus kultūrinio žy
gio, kuris dar tebevyks
ta, bet'jau yra laikytinas 
dideliu laimėjimu, Wa- 
shingtono Lietuvių Tech
nikos ir Gamtos Mokslų 
Draugija (Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos skyrius) 
praeitą rudenį pakvietė 
Lietuvių Enciklopedijos 
leidėją J. Kapočių pada
ryti pranešimą Washing- 
tono visuomenei. Prane
šime buvo paliesta bai
giamoji leisti Lietuvių 
Enciklopedija,o svarbiau
sia, organizavimas leis
ti Lietuvišką Enciklope
diją anglų kalba.

J. Kapočiaus praneši
mas ir dalyvių minčių pa
sikeitimas buvo taiklus, 
sutelktinis ir dalykiš- 

versti, kad skaitytojas 
ne tik permestų akim 
aprašomąjį objektą, bet 
kad jo jausmai užvirtų, 
kad jis būdamas toli nuo 
įvykio, pergyventų jį 
taip, kaip rašantysis jį 
pristato, o ne būtinai 
taip, kaip iš tikrųjų bu
vo.

Spauda yra informa
cijos šaltinis, bet ne 
puodas jausmams už
virinti. Superlatyvais už 
dengiama tiesa atbaido 
skaitytoją, iš eilinio no 
ras sukurti istorinį įvy
kį nustumia informacinę 
tiesą nuošalin ir tokioje 
informacijoje daugelis 
įžiūri feljetoniškų ten
dencijų.

Savo veikla, informa
cija, apsikeitimu žinio
mis, įvykiais, faktais ir 
nuomonėmis nei savęs 
nei pasaulio nenustebin
sime. Bet informacija, 
pasikeitimas nuomonė
mis reikalinga. Tai laik
raščio uždavinys ir tiks
las. O kad visa tai vyk
tų reikiama mūsų sąly
gose forma, turime pa
sikliauti ne vien tik laik
raščio "gamintojais", 
bet ir kiekvieno rašan
čiojo gera valia, sąžine 
ir pastangomis savo Pe
gasu nenujoti per toli į 
dausas.

A. P. MAŽEIKA

kas. Washingtone gyvena 
nemažas skaičius Enci
klopedijos bendradarbių, 
todėl šio pranešimo ir 
diskusijų mintys yra ver
tos dėmesio.

Jau Lietuvių Enciklo
pedijos leidimo pradžia 
yra gana įspūdinga. Re
tai kas leidėjui tada pa
sakė drąsinantį žodį- 
Pradžioj beveik visų 
bendra nuomonė buvo, 
kad tai tik svajonė, kad 
prie esamų sąlygų (nau
joji imigracijos banga bu
vo tebesikurianti), su to
kiu mažu žmonių skai
čiaus užnugariu ir be jo
kios valstybinės pagal
bos, toks užsimojimas 
yra nerealus ir nevertas 
pradėti. Vienok jis buvo 
pradėtas vieno žmogaus 
atkaklumu ir toliau veda
mas didelio organiza
cinio talento, sėkmingai 
brido per įvairias sun
kumų pelkes. Sunkumai 
buvo finansiniai, ypač 
pradžioj, nes leidėjo iš
tekliai pradžioje buvo 
labai smulkūs ir sutir
po neįpusėjus pirmojo 
tomo. Sunku bristi per 
dideles skolas, bet ne
mažas sunkumas ir pa
skolas gauti, ypač finan
siniu požiūriu tokiam ri
zikingam planui. Pasitai
kė ir kitokiu sunkumų, 
ne vien ūkinių, ir visa 
tai ištesėti per trylika 
metų reikėjo stipraus 
traukos centro, kad pa
laikyti tą judesį orbitoj.

Gana įspūdingas ir fi
nansinis visos Enciklope
dijos mastas. Jis gal 
nėra didelis lyginant su 
didžiausiomis skaitlin
gų tautų enciklopedijo
mis, tačiau leidėjo pa
teikta apyskaita nuo 1953 
metų iki 1965 metų ga
lo (paskutinieji keli to
mai neįeina) rodo, 
1,141,893.46 dol. apyvar
tą. Savo skaičium ir iš
tekliais labai ribotai lie
tuviškai bendruomenei 
laisvame pasaulyje, ši fi
nansinė apimtis vienam 
kultūriniam uždaviniui 
yra didelė ir savaime pa
rodo organizatoriaus su
gebėjimo mastą, tačiau 
gali būti pasididžiavimu 

ir visuomenei, nes be ata
tinkamo jos kultūrinio ly
gio ir organizuotumo tai 
nebūtų įvykdyta.

Pagrindinis praneši
mo tikslas buvo supažin
dinti su padėtim ruo
šiantis leisti Lietuvišką 
Enciklopediją anglų kal
ba. Pranešimo ir disku
sijų bendra išvada, kad 
tokios enciklopedijos rei
kalingumas ir būtinumas 
yra neabejotinas. Nuolat 
besikartojančios klaidi
nančios ir neigiamos ži
nios apie Lietuvą įvai
riuose informaciniuose 
amerikoniškuose ir ki
tokiuose leidiniuose (en
ciklopedijose, atlasuose 
žurnaluose ir t.t.) yra 
dėl stokos gerai doku
mentuotų ir kruopščiai 
paruoštų veikalų apie 
Lietuvą, kurie galėtų 
tarnauti informacijai ir 
mokslui. Informacija 
apie Lietuvą dažnai ima
ma iš mūsų kaimynų ir 
ji retai tėra mums pa
lanki. Savo istoriją mes 
turim išvesti iš svetimų 
kronikų. Enciklopedija, 
kad ir nepilnai, tai bent 
pradžiai šią žalingą spra
gą uždengtų. Antras tos 
enciklopedijos uždavi
nys — patenkinti lietu
viškos kilmės žmonių 
reikalavimus, lietuviš
kai nebeskaitančius. Jų 
skaičius yra nemažas ir 
dar žymiai didės.

Diskusijose niekas ne
suabejojo enciklopedijos 
reikalingumu, iškilo tik 
prieštaravimų dėl jos dy
džio. Buvo minčių, kad 
šešių tomų enciklope
dija, kaip dabar planuoja
ma, esanti per didelė. 
Lietuvoj yra leidžiama 
trijų tomų enciklopedija 
ir yra žmonių kurie sa
ko, kad šeši tomai jiems 
yra per sunki išlaidą, jei 
būtų trijų tai jie užsaky
tų.

Leidėjo argumentai gi 
tokie: grynai lituanisti
nės medžiagos dabarti
nėj Lietuvių Enciklopedi
joj yra 38-5%. Buvo pa
skirta 1500 darbo valan
dų tam tyrimui atlikti. 
Iš tos medžiagos dalis tu
rės būti atsijota, bet da
lis turės būti įjungta nau
joj. Tuo būdu medžiagos 
apimtis, kad ir gerokai 
kondensuojant, negali 
išsitekti mažesniame 
formate nei šeši tomai.

Diskusijose iškilusie
ji mažesnio formato mo
tyvai turėjo kai kurių trū
kumų. Lietuvoj leidžia
ma enciklopedija, reikia 
spėti, turėjo gauti rusų 
sutikimą ir tas sutiki
mas buvo tik tokiai ma
žai enciklopedijai. Jos 
tikslas komunistiniu ir 
prorusiškų turiniu at
remti čia Amerikoj iš
leistą Lietuvišką Enci
klopediją. Jei šios ne
būtų, tai komunistai grei
čiausiai jokios enciklo
pedijos nebūtų leidę. Tai, 
ką komunistai Lietuvoj 
leido padaryti, neturėtų 
būti mums nei mastas 
nei pavyzdys.

Mintis, kad šeši tomai 
per brangu, o tris dau
gelis užsisakytų^ėra pa
kankamai pagrįsta. Dau
gelis tą patį sakytų, jei 
tik trys tomai būtų lei
džiami. Tada reikalautų 
tik vieno tomo enciklo
pedijos. Enciklopedija 
išeis po vieną tomą įme
tus, todėl užsakantis ne
bus apsunkintas.

Šiuo metu Lietuviška

Enciklopedija anglų kal
ba jau turi apie tūkstan
tį prenumeratorių. Kad 
Enciklopediją pradėti 
leisti, reikalinga apie du 
tūkstančiai. Kad leidimą 
ištesėti, ypač prie esa
mos infliacijos^ reikia 
apie 4000 prenumerato
rių, bet likusieji keli 
tūkstančiai, tikimasi, at
eis beleidžiant. Tam tiks
lui numatoma paruošti 
gerų informacinių spaus- 
dinių. Platinti bibliote
kose galima 'tik išleidus 
bent vieną tomą. Tuo 
tarpu parama dar vieno 
tūkstančio prenumerato
rių pavidale turi ateiti 
iš mūsų tarpo. Nedels
kim, nes šiuo metu nė
ra kito būdo gerai or
ganizuotos mokslinio po
būdžio informacijos pa
skleidimui į pasaulio ži
nių šaltinių centrus. Jei 
ši proga bus praleista, 
tai kitos gali neatsiras
ti ilgą laiką, o gali ir 
niekad nebepasikartoti, 
nes tų dalykų organiza
vimas sparčiai sunkėja, 
intelektualų skaičiui nuo
lat retėjant. Jaunoji kar
ta taugusi ir mokslus iš
ėjusi nebe Lietuvoj, to 
nebegalės padaryti.

Artinasi Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mo penkiasdešimtieji 
metai. įvykis vertas di
delio atžymėjimo. Be to 
trumpo nepriklausomy
bės laikotarpio iš Lietu
vių tautos šiandien ne
daug kas bebūtų likę. Lie
tuvių Enciklopedijos ang
lų kalba išleidimo gera 
pradžia būtų stambus 
įnašas tą sukaktį minint.

HELP WANTED MALĖ

WANTED EXPERIENCED

CUTTER 
GRINDER

MILL HAND-Exp. 
of SPIRAL & 
STRAIGHT

CUTTING TOOLS

58 hr. week, fringe benefits, 
retirement & Blue Cross 
paid.

SPIRAL CARBIDE
TOOL CO., INC.

12017 Levan Rd. 
Livonia, Mich.

(4-6)

LABORATORY
TECHNICIANS

The research dept. of a rapidly 
grovving Chemical Co. requires the 
services of several laboratory tech- 
nicians to do experimental work on 
rubber, lacquer & ink

Preference will be given to appli- 
cants that have completed 1-3 yrs. 
of college science or have indus
trial laboratory experience. These 
positions provide an opportunity 
for continuing education.

Preliminary intervievvs by telephone

609—452-9240

Ask for Mr. Klos
Columbian Carbon Co.

Plainsboro Rd.. near U .S. 1 
Princeton, N.J.

An Equal Opportunity Employer

(2-8:

HELP WANTED FEMALE

RNS AND LPNS—Openings on all 
shifts and services, including 
Intensive Care Unit. Top sala- 
ries, fringe benefits, generous 
week-day shift bonus, plūs ad- 
ditional premium for week-ends 
and holidays. Nurses home on 
grounds. Hospital is modern, ac- 
credited 130 bed institution loc- 
ated in Mt. Pleasant, Home of 
Centrai Michigan University. 
Call collect or write: Director 
of Nursing Services, Centrai 
Michigan Community Hospital, 
Mt. Pleasant, Michigan. Phone 
773-7941. Area Code 517.

(2-11)
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AKIMIRKOS

Lietuvos dvarininko ir maiš
tininko TadoButlerio sūnus Vla
das (Vladimiras ar Vladislovas) 
buvo gimęs augęs Rusi jo je, bent 
kalbiškai surusėjęs, o po bolše
vikų revoliucijos, kaip baltųjų 
rusų emigrantas apsigyveno Lie
tuvoje. Kiek patarnavęs karinin
ku, vėliau atsidėjo literatūrai, 
kuri pelno jam nenešė. Mačiau 
jį ir prisimenu, kaip labai bur- 
liokiškai atrodžiusį senį su pla
čia tolstojiška barzda, vienu me
tu ne iš meilės, bet iš vargo 
tarnavusį Kauno Žaliakalnio kel
tuve vagonėlio operatoriumi ir 
bilietų pardavėju. Karti būna 
daugelio emigrantų rašytojų da
lia...

O tas Butleris prirašė ne
maža romanų, kai kuriuos pa
sirūpindamas išversti lietuviš
kai. Stambiausias buvo trijų to
mų veikalas, vardu "Za čto?", 
— reiškia "Už ką?". Deja, vis 
neprisiruošiau anais laikais jo 
paskaityti, bet tie iš draugų, ku
rie buvo skaitę, tik nusišypso
davo, ypač iš tokios nevykusios 
romano antraštės. O greičiau
sia savo veikale Butleris kėlė 
labai svarbius klausimus, pik
tinosi neteisybėmis.

Vėliau, jau Amerikoje, taip 
pat rašytojas emigrantas, mūsų 
pačių Vytautas Alantas vienu 
metu labai populiariame roma
ne "Pragaro pošvaistės" irgi 
daugelį kartų statė tą patį klau
simą. Už ką nieko nekaltoje Lie
tuvoje siautėjo toks žiaurus ka
ras? Už ką kentėjo Lietuva? Už 
ką buvo sugriauta jos laisvė, 
jos žmonių laimė? Už ką išnie
kintas teisingumas? Už ką pa
sityčiota iš visų prigimtinių tei
sių, net iš paties Dievo?

Berods, vienas "Literatūros 
Lankų" kritikas tada tik pasi
šaipė iš visų tų melodramiškų, 
geriau sakant, publicistinių ir 
retorinių klausimų, aidu at
skambančių aną didįjį Butlerio 
"za čto?". Ir gana teisingai, 
nes ne pagonybės pasiilgimas, 
o tokie estradiniai ir nunuogin

VIESĖIHHI CHIUGO.il! PIRKITE li.UI.KI.IE MODMIUt
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332 

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI

6. Krupnik — Honey punch ....
7. Import. Scotch Wiskey .....

5th —$3.69
5th — $3.98

1. Import. 5 Stars Greese Brand .... 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th — $2.98
3. Coeur de France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Oongnac 5th — $4.75
5. May \Vine — Import.

From German 5th — $0.98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

Už kq žuvo artojai?
ti, beveik naivūs klausimai me
niniu atžvilgiu buvo gal s lipš
niausioj i Alanto Prošvaisčių ro
mano pusė.

O dabar, vėl po dešimtmečio 
lygiai su tuo pačiu klausimu iš
eina Alė Rūta. Ale žodis žo- 
din, raidė raidėn. Jos apysakos 
mylimiausias herojus berniukas 
Linas, Sibiro pūgoje atėjęs prie 
motinos kapo, alkanas ir nuo 
šalčio sustiręs, klausia: - Už 
ką jie mus išvarė iš Lietuvos, 
iš namų? Už ką? Mama, už 
ką?... Ir mirdamas rankutės 
pirštu sniege dar įspaudžia di- 
džiosiom raidėm -- UŽ KĄ? 
Tuo ir užbaigiama ši liūdna pa
saka, dar liūdnesnė už Jono 
Biliūno.

Jeigu šis klausimas vis iš
keliamas, matyt, kad jis svar
bus. Matyt, kai kurie rašyto
jai tiki, kad tuomet kas nors 
mūsų skausmus geriau supras, 
susigraudins, pasigailės. Gal 
prezidentas Johnsonas, gal 
Goldwateris, ar gen. de Gaulle, 
ar karalienė Elžbieta, gal po
piežius ar bent pats Viešpats 
Dievas aukštybėse. Šaukim, ir 
bus išgirsta, - belskimės, ir 
bus atidaryta...

Kiek tokie mūsų klausimai ir 
šaukimai juos sugraudina, kiek 
jie mūsų tėviškės pasigaili ir 
kiek realiai padeda plėšikiškai 
okupacijai pašalinti ir Lietuvos 
laisvei atstatyti, tai per porą 
dešimtmečių jau gana gražiai 
matome. Bet aš, anot Birutės 
Drungienės, vis dar kaž kodėl 
tebesijausdamas lietuviu, be
veik nebegaliu klausyti tokių 
trivialių klausimų, melodrama
tiškų verkšlenimų ir tuščių grau- 
dinimų. Ir nebepakenčiu, kai 
mes patys tik tiek teįvertinam 
Sibiro tremtinių vaidmenį tau
tinėje kovoje ir jų gyvybės aukų 
prasmę.

Paauglis berniukas Linas, 
nors šiaip labai gabus, protin

BRONYS RAILA

gas ir gerų tėvų patriotiškai 
auklėtas, galėjo dar ir nesu
prasti, už ką toks graudus jo 
paties, jo tėvų ir tėviškės liki
mas. Gal dar dovanotini tokie 
klausimai baisiojo birželio mi
nėjimų prakalbininkams Cice
ronams ar kokiamašaročiui pro
vincijos korespondentui. Bet 
rimto laikraštininko, o juo la
biau rašytojo lūpose jie nebepa
kenčiami.

Mūsų rašytojas gali ir turi 
žinoti, "už ką?". Mūsų rašyto
jas, man rodos, jau turėtų su
stoti žliumbti, turėtų liautis 
sachariniškai postringauti, jog 
rusai bolševikai, mūsų padlai
žių talkininkaujami, slegia, įka
lina, tremia ir žudo nieku ne
kaltus lietuvius.

Kaip tai "nieku nekaltus"?

Aišku, jie buvo taurūs ir ver
tingi, nieku nekalti lietuviai - 
mūsų požiūriu, laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės interesų plotme.

Bet Kremliaus ir bolševiz
mo akyse jie buvo labai dideli 
nusikaltėliai, nepatikimi gaiva
lai, šiukšlės, kurias reikia ko 
greičiau nušluoti. Todėl ir šla
vė, ir tebešluoja. Kaip Rusija 
galėjo pakęsti, tegu ir smulkų, 
bet darbštų ir sumanų ūkininką 
Rudėną, buvusį nepriklausomy
bės kovų savanorį, vis dar te- 
bemurmantį prieš sovietinę lai
mę? Jis, kaip ir kiti šimtai 
tūkstančių panašių, buvo jai ne
pataisomas nusikaltėlis, aiš
kus "liaudies priešas", kurį rei
kia sunaikinti.

Tad čia kaltumo ar nekaltu
mo problema yra daug paines
nė ir gilesnė. Rusija nuo šimt
mečių stengiasi įsitvirtinti prie 
Baltijos jūros. Visa, kas šiam 
siekimui prieštaravo ar dabar 
prieštarauja, jos bus laikoma 
mirtinu nusikaltimu. Kiekvie
nas stulpas ar mažiausias 
grumstelis, sudarąs kliūtį mas- 

kolinio imperializmo žygiui, bus 
purvinamas ir traiškomas.

Kova už socializmo statybą, 
socialinį teisingumą ir darbo 
klasės teises, dabar tai tik šiaip 
sau pliauškalas jurgeliams dur
neliams, tik opiumas apmarinti 
operuojamam vergui. Rusas tu
ri stovėti Talline, Rygoje, Klai
pėdoje, kaip jau jis įsigriozdino 
į Karaliaučių. Pats buvimas sa
varankiu lietuviu jau savaime 
yra nusikaltimas Kremliui.

Sunaikinus lietuvių tautos va
dinamąją buržuaziją ir kapita
listus, ateina ir jau atėjo eilė 
vargingiausiai lietuvių liau
džiai, pagaliau ir patiems lie
tuviams komunistams. Kasmet 
aiškiau matyti, kokia praside
da užkulisinė Kremliaus kova 
užgrobtuose kraštuoe prieš tau
tinės dvasios apraiškas, prieš 
"vietininkiškumą", prieš "re- 
vizionizmą", prieš skirtybių 
puoselėjimą sovietiškai rusiš
ko virinimo katile. Į tuos pa
čius kacetus buvo šluojami su
naikinimui ir Pabaltijo kraštų 
komunistai patriotai. Šiandien 
daug ryškiau jaučiama atkakli 
įtampa tarp jaunųjų lietuvių ko
munistų ir rusų komunistų. Net 
tarp jaunosios kartos lietuvių 
komunistų ir sniečkinio - pa- 
leckinio - venclovinio tipo pad
laižių.

Jei ši įtampa neatlyš, atei
tyje dar bus daug nusikaltėlių 
Kremliui ir iš nuoširdžiausių 
komunistų tarpo. Vlikas, Bend
ruomenė, Altas ar koks kitas 
Amerikos lietuvių konservato
rių klubas šios raidos gali ir 
turi teisės nepermatyti. Bet 
įžvalgus lietuvių rašytojas pri
valo, - jeigu jis nori nusipelny
ti poeto, dramaturgo, romanis
to, gilaus kūrėjo ir pranašo 
aureolės, kuri nesibaigtų tyliu 
išblėsimu trumpo laikotarpio 
emigracijos ugniakuruose.

Ne mažiau šį kartą man 
krito dėmesin vidujinė "Žemės 
šauksmo" drama, kuri yra pa
čios rašytojos tam tikros filo
sofijos drama. Gal iš to ir toks 
jos liūdesys, pesimizmas, ne
beina tyma S kito kelio, kai tik 
pasimelsti dievop.

Tai yra Lietuvos artojo misi

ja, besąlyginis juo pasitikėji
mas ir jo tragedija. Jau prieš 
trejetą metų, rašydamas Dir
voje apie Alės Rūtos penkių to
mų romaną-upę, vardu "Didžio
ji meilė", turėjau progos pla
čiau išsikalbėti su rašytoja apie 
įvairius dvasinius, maždaug fi
losofinius jos knygų užnugarius.

Man buvo keista, kad mergi
na, tik vaikystę ir dalį pirmo
sios jaunystės praleidusi so
džiaus aplinkoje, o kitą pusę 
gyvenimo jau įvairiuose sveti
mų pasaulių mietuose, ne tik 
gerai tebepažinojo lietuviško 
sodžiaus buitį ir kaimiečio 
žmogaus dvasią, bet negalėjo ir 
nenorėjo nuo tos buities atsi
plėšti, lyg tarsi dabartis ir vi
sos kitos naujo gyvenimo temos 
jai neegzistuotų.

Ilgėdamasi tėviškės ir ieško
dama atsakymų į klausimą, ar 
Lietuva išliks, ji pagaliau įsi
tikino: - Lietuva išliks! Bet 
išliks, kaip ji tada man sakė, 
pirmiausia gamtiškai, gaiva
liškai, vitališkai. Ji išliks per 
lietuviškos žemės artoją. Ir pas
kui vėl viskas iš jo kils, viskas 
prasidės iš naujo. Tokio gam
tos žmogaus, lietuviško artojo 
lemtį įvairiais amžiais ji vaiz
davo savo "didžiosios meilės" 
penkių romanų serijoje. Vėliau 
atkėlė net Amerikon, kur "Ke
lyje į kairę", netoli Chicagos 
įsikūrusi lietuvių artojų kilmės 
Šeima tebebuvo gaivi, įdomi, 
sveika ir raiški, tik jų vaikai 
jau ligonys ar išsigimę.

"Žemės šauksme" ši artojiš- 
kos stiprybės ir vilties filoso
fija, tiksliau mistika, priėjo sa
vo logišką ir tragiška pabaigą. 
Kai tik enkavedistai atplėšė nuo 
gimtosios žemės ir arklo, abu 
Rudėnai, vyras ir žmona, ligtol 
sveiki, smagūs, energingi, ku
pini sąmojo, jau pakeliui į Si
birą staiga pasidarė tylūs, pa
laužti, išblėsę ir nebeįdomūs, 
o kacetuose dar greičiau gniu- 
žo ir žuvo. Žuvo jie, žuvo gi
minės, žuvo tūkstančiai panašių 
tremtinių, žuvo ir jų sūnelis, 
vienintelis optimistas Linas. Žu
vo artojai ir tėviškės valsčiuo
se, nes visa ūkininkavimo sis
tema ėmė keistis. Tradicinis 
artojas su žagre lyg nebepri- 
tiktų prie traktoriaus. Pagaliau, 
lyrinė pavienio ūkininko ir že
mės. artojėlio, kaip socialinio 
sluoksnio profesija buvo su
naikinta, bolševikiniuose sov- 
chozuose ir kolchozuose paver
čiant jį maisto ir pašarų pra
monės darbininku proletaru.

Ar tai reiškia, kad Lietu
va dabar žus, lietuvių tauta ne
beprisikels, nes jos esencijos 
galingiausias ramstis - arto
jas - išnyko ar baigiamas nai
kinti? Pagal Alės Rūtos filoso
fiją ir jos pastarosios apysa
kos foną bei rėmus taip išei
tų. Dėl' to viskas taip juoda, 
graudu ir pesimistiška. Vis
kas miršta, viskas žūva.

Šioje artojiškoje filosofijoje, 
be abejo, yra grūdas teisybės, 
bet ir visa varpa mistikos, sva 
jonių ir savęs klaidinimų, ga

na suprantamų žemės Ūkio 
krašte. Nuo "narodnikų" laikų 
šios pažiūros driekte driekia
si per visą mūsų literatūrą ir 
daugelio politinių grupių ideo
logijas. Juk dar ir dabar eiliuo
toje "Mano tautos istorijoje" 
Antanas Rūkas griežtai tvir
tino, kad "artojai ir grįtelnin- 
kai ir darbininkai atkūrė Lie
tuvos valstybę"...

Šiais laikais rizikinga ir la
bai graudu tam prieštarauti,bet 
aš nemažiau griežtai būčiau įsi
tikinęs, kad tai netiesa ir maž
daug nesąmonė. Artojai, grįt'eL 
ninkai, darbininkai etc. buvo 
viena iš labai svarbių prielai
dų lietuvių kalbai ir fizinei tau
tai išlikti, nes jie baudžiavų 
laikais nenorėjo, negalėjo ar 
net tingėjo nutautėti. Bet tau
tinį atgimimą pažadino ir sukė
lė vis dėlto kitos jėgos, pir
miausia lietuviškas raštas, kuo 
grįtelninkai anais laikais dar 
negarsėjo.

Gi Lietuvos valstybę atkūrė 
visa suma labai skirtingų, bet 
būtinų veiksnių: idėjos, kultū
rinis ir politinis brendimas, 
šviesuomenė, politinės parti
jos, menas ir mokslas, palan
kios tarptautinės aplinkybės, 
itin lemiamai savanoris karys 
su šautuvu, sumanus jo kuo
pos kapitonas , o prie viso to 
dar ir kelios tokių darbininkų 
bei grįtelninkų pavardės, kaip 
Basanius, Kudirka, Maironis, 
Smetona, Biržiška, Sleževičius, 
Voldemaras, Vileišiai, Krupavi
čius, Galvanauskas...

Tolesnį sunkiai suskaitomą 
panašių grįtelninkų sąrašą ra
site Lietuvių Enciklopedijoje. 
Baisiai nebenorėčiau, kad mūsų 
rašytojai apie mūsų valstybės 
atstatymą ir tautos išlikimo vil
tis dar ir toliau skelbtų anas 
pasenusias ar visiškai skystas 
poringes. Jos nestiprina nei mū
sų tautos, nei prirašomos lite
ratūros.

HELP WANTED MALĖ

FINAL ASSEMBLERS (2)
Able to work from Blue Prints. Do 
own work layout, sėt up & inspection 
vvith H minimum of supervisioil. 
Some experience preferred.

Write or call Mr. Wm. F. MILLER 
MAUAFFY & HARDI.R ENGINEF.R1NG 

Furler St. Totowa, N. J.
201 • - 256-5151

(2-4)

WANTED EXPER1ENCED 
TOOL MILL OPERATORS 

For Tool work. Ali around men 
Also

DIEMAKERS
Job shop experience. Good benefits & 
Profit Sharing.

MOHAWK METAL FORM1NG 6c 
TOOL

28900 Goddard Rd.. Romulus, Mich.
313 — 941-2700

(139-4)

ELECTRICAL 
ENGINEERS 

DRAFTSMEN 
Excellent opportunity for experienced 
and qualified men for draftsmen and 
job captain responsibility for lighting 
and industrial and povver house 
design work.

E.xcellent benefits available 
BENJAMIN WOODHOUSE 
& GUENTHER INCORP. 

14430 Michigan Avė., Dearborn, Mich.
PHONE 582-4260

(139-4)

ALĖ RŪTA

NUPŪSTOS VILTYS
IŠ NESENIAI IŠLEISTOS APYSAKOS "ŽEMĖS ŠAUKSMAS”, 

PRISIMINTI 25 METŲ LIETUVIŲ TRĖMIMUI Į SIBIRĄ.

(3)

Jo vyrai buvo narsūs ir 
išvermingi, kaip dabar būna lietuviai išvermingi 
Kirevkoj sunkiuose darbuose, skystos sriubos pa
valgę... Ašaros nepadės, keiksmai irgi...

Trobelės durys sugirgždėdavo, autai jau ga
ravo ant kartelės palubėje, Jono ūsuose varvėjo 
atšilęs ledąs, ant lentos guolis pavargusiam bu
vo minkštas, Linui mokytojo žodžiai apie Lietu
vą nuostabūs ir nepabostą...

— Dar apie tuos rašytojus papasakokit. Ne, 
aš miego nenoriu...

Kartais Linas turėjo su vyrais eiti į darbą. 
Ten jie tylėdavo, bet jis mokėsi kantrybės, atsar
gumo prieš virstančius medžius; mokėsi daužy
ti rankas ir trypinėti kojomis, kad nesustingtų; 
mokėsi pabėgioti, kad išvengus prižiūrėtojo smū
gių. Iš medžių palinkimo krypties, iš jų apsa- 
manojimo žinojo kur šiaurė, kur pietūs, kaip at
rasti Kirevkos stovyklą, jei nuo dirbančių nuklys
tų, ypač pūgai staigiai užklupus.

Kartais Linas eidavo kartu su motina prie tų 
didelių statinių miške, kur moterys dirbo prie 
sakų rinkimo mašinos. Tenai kvepėjo pušimis ir 

smala, buvo lengva alsuoti, bet bjauriai išsitep
davo drabužius, aplipdavo rankos, — nei nugram
dyti paskui, nei nuplauti. Braukydavai' į medžių 
rieves, į sniegą, trindavai į braižančias odą ša
kas.

Buvo laimė Linui, kai Svetlana pasišaukdavo 
į virtuvę. Tai stovyklos viršininko žmona. Stai
gi ir pikta rusė, dažnai sušerdavo vaikams, ką 
tik nutvėrus; kartą Linas gavo nuo jos didelį ran
dą, uždrožus pliauškė. Bet ji duodavo sriubos. Ne 
tos, kur dvokė didžiuliame katile -- iš darbų grį- 
žusiems, sušalusiems vergams. Ne. Duodavo Svet
lana tos, kuri kvepėjo svogūnais ir spirgais, ku
rią' valgė ji pati, viršininkas ir kiti didieji stovyk
los prižiūrėtojai.

Kartą, kai Linas labai gerai iššveitė virtuvę 
ir prakasė taką sniego nuo ponų butų iki raštinės, 
Svetlana davė jam du saldiniu. Būdamas virtuvėje 
Linas galėtų pasičiupti svogūnų ar kokį mėsgalį, 
o gal ir duonos kepaliuką nukniauktų, bet mama lie 
pė nevogti, ir tėvelis sakė, gink Dieve, nevogti. 
Užtat jis laukė, kol Svetlana paduos. Ir tik ji, 
nes ten ji didžiausia ponia, ir viskas jai leista. Ji 
davė Linui ir kailinę skrandukę, tai buvę jos sūne
lio, kuris miręs tymais. Svetlana linguodavo gal
va, žiūrėdavo į Liną, bet Rudėniokui nebuvo gaila 
to mirusio tymais, nes kailiniukai buvo labaišil- 
ti, nors jam kiek ir didoki, atlapi apie kaklą. Ke
purę jam parūpino Jonas, atnešęs iš miško vieno 
darbe mirusio lenkų kareivio. Kepurė buvo tam
siai mėlyna, su baltais apskritais ruožais ant 
kraštų, su nemažu snapeliu. Ši jam buvo per di

delė, užsmukdavo ant akių ir ausų, užtat šilta, 
sauganti veidą nuo vėjo ir leduoto sniego.

Visokius darbus dirbo Linas, nes Sovietijoje 
nedirbantis nevalgo, kokio amžiaus jis bebūtų. 
Talkininkavo vyrams, padėjo moterims, saugojo 
uždarytą dėdienę, kai užeidavo jai neramumas, 
rinkdavo šakas ir malkas, bėgiojo Svetlanos siun
tinėjamas, ėjo medžioti ančių ir rinkti juodųjų 
serbentų, šėrė stovyklos šunis, valė roges, lupo 
arklių odas...

Bet laimingiausias jis būdavo savo trobelėj, 
per jo pamokas su mokytoju Jonu. Ūžavo Sibiro 
vėjas už sienų, toli kažkur kaukė vilkai, gretima
me kambary dėdienė barė Kastutę, mama dūsau
dama rašė laiškus į Lietuvą, tėvelis drožinėjo 
naują kryželį, nes visi lietuviai prašė, norėdami 
pasipuošti -savo kampelius.

Jonas savo vaizdžiais pasakojimais jam pra
verdavo langelį į pasaulį, stiprindavo jausmą 
Lietuvai, kurią mama rytinių ir vakarinių poterių 
metu su ašaromis minėdavo. Kartais jinetgrąsy- 
te grąsydavo:

— Vaikeli, nepamiršk savo gimtinės!
Su Jonu jie rašydavo, kartais braižydavo že

mėlapius sniege arba, išbarstę pelenų ant aslos, 
su pirštu... Nupūsdavo pelenus, jei tik subarškė
davo durų klingė, joks prižiūrėtojas ar šnipas ne
nutverdavo jų raštų...

Kietai sučiauptos būdavo Lino lūpos, kai jis 
klausydavosi pamokų. Tik prie Svetlanos jis pra
sijuokdavo, nes ji buvo stora ir juokinga; taip pat, 
jei ne piktai nusiteikusi, atlaidi ir duosni.

(Bus daugiau)

CHIUGO.il
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HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

,L....yMMMU
MIRĘ
CLEVELANDIEČIAI

I

/
/

HORIZONTAL
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES

ENGINE 
LATHES

MILLING
MACHINES

RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES

* JONAS NAUJA VI- 
ČIUS, gyv. 14217 Jenne 
Avė., mirė Clevelande 
ir sausio 10 d.,palaido
tas Lake View kapinė
se.

* KLEMENSAS NE- 
MANIS, gyv. 481 E. 148 
gt., laidojamas trečiadie
nį, sausio 11 d. Kalvari- 
jos kapinėse.

Mirusiųjų palaikai bu
vo lankomi giminių ir 
artimųjų Jakubs & Son 
laidotuvių namuose, 936 
E. 185 gt.

* BRONIUS RAZE- 
KEVIČIUS, kilęs Joniš
kėlio valsč., paieškomas 
sesers Onos Antanaitie
nės.

Žinantieji Br. Raze- 
kevičiaus adresą prašo
mi pranešti Karoliui Ti
tui, 14298 Superior Rd., 
Cleveland, Ohio 44118.

GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M; to 5 P.M.

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

* CLEVELANDO Ka
talikių Moterų Klubų Fe
deracija sausio 26 d. 12 
vai. Higbee’s auditorijo
je ruošia savo metinį 
labdarybės pobūvį.

Pobūvio ruošimui va
dovauja p. Albina Cer- 
mak.

Bilietus (po 3 dol.) 
galima įsigyti pasiuntus 
čekį iki sausio 20 d. 
Mrs. Carl Friedman, 
4242 West 62 St., Cle
veland, Ohio 44109 arba 
Mrs Vincent S. Klein, 
1876 Langerdale Blvd., 
Cleveland, Ohio 44121.

SHEET METAL
Heli-arc Welders, exp. Material han- 
dlers. Shipping and receiving men. 
Fabricating helpers. Assemblers.

Crescent Metai 
Products 

12711 Taft Avė. Off Edd.v Rd. 
Cleveland, Ohio 

(3-6)

* THE CLEVELAND 
TRUST CO., skelbdama 
savo 1966 m. balansą, 
praneša, kad tų metų pel
nas siekia 20.385.000 dok 
arba 13.59 už Šerą. Tai 
yra 26% daugiau nei 1965 
m., gi pelno pakilimas 
yra aukščiausias už kitų 
bankų.

Visose banko operaci
jų srityse pakilimas ro
do ne tik sveiką to ban-

MACHINISTS
Experience to sėt up and 

operate
Milling Machine 

Vertical BoTing Mill 
Radial Drill

SU. M.R ANDERSON

Employment Office Open 
Daily 8 a. m. to 4 p. m. 
Sat. 8 a. m. to 12 noon

NATIONAL ACME CO
170 E. 131 at Coit 

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(2-5)

POLIRUOTOJAI
Prityrę vario vamzdžio 

reikmenims.
AMERICAN BRASS 

MFG. CO.
5200 Superior Avė.

Cleveland, Ohio
Phone: 431-6565

(2-8)

F E M A L E

SIUVĖJOS
Elektrinėmis siuvamomis 

mašinomis. 
Akordinis darbas.

M. I. HUEBSCHMAN 
CORP.

1239 West 9th St.
Cleveland, Ohio

(2-5)

81x108” ar 
pritaik. dvigubai 

lovai
Reg. 2.89

spalvų kraštais. Lygių spalvų ......... ... -i,. .

0.59

su lygių

n.99n.T9

79 c.

81x108” ar 
pritaik. dvigubai 

lovai
Reg. 3.19

PIRKITE KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 VAL. VAK. 
SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:30.

NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S.

D0WMT0WH 
HEIGHTS 

PARMAT0WN 
GREAT LAKĘS MALL 

GuEAT NORTHERN BASEMEIHS]]
SAUSIO BALTASIS IŠPARDAVIMAS

VISAS KRŪVIS STEVEN’S MOHAVVK PAKLODŽIŲ BALTOJO IŠPARDAVIMO KAINOMIS

'. ■

ko 
bet

vadovybės politiką, 
kartu rodo Ohio ūki

nę padėtį.
Cleveland Trust re-

Lietuvių Budžių akademikų Clevelande iškilmingoje sueigoje 
studentas V. Šarkauskas duoda Įžodi, bučiuojant Lietuvos vėliavą. 
Jam buvo suteiktos akademinės spalvos ir ženklai.

t
■ ■ 1 llite-

J. GRINIAUS

GULBĖS GIESMĖ
BARBOROS RADVILAITĖS ir ŽIGIMANTO 

AUGUSTO meilės ir ju gyvenimo istorinė drama.

Vaidina Hamiltono Lietuvių Teatras 
AUKURAS, 

rež. E. DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ. 
šv. Jurgio parapijos salėj, sausio 21 d. 7 v. v.

Po vaidinimo vaišės ir šokiu muzika.
Bilietus; $4, 3, 2 ir $1 studentams jau galima 

užsisakyti pas A. Sušinską, tel. 531-7727.
Sausio 8 d., sekmadienį, bilietus galima gauti 

po 10:30 pamaldų šv. Jurgio parapijos salėje.
ATEITIES KLUBAS

Steven’s Mohawk Muslino 
Paklodės

72x108” ar 
pritaik viengubai 

lovai
Reg. 2.59

229
42x36” užvalkalai ....................................... 69 c. vienas
Steven’s Mohavvk paklodės iš gero 100% medvilnės muslino. 
Virš 130 siūlų kvadrat. inče. Visos pritaikomos paklodės turi 
atitinkamus kampus. Tai praktiškiausia paklodė, ilgai dėvi
ma, minkšta ir švelni. Nėra Southgate krautuvėje.

Steven’s

72x108” ar 
pritaik viengubai 

lovai
Reg. 3.19

Mohawk Perkelinės 
Paklodės

90x108”, Reg. 4.18 ....
108x122'/z”, Reg. 7.99
Queen pritaik., Reg. 4.99
King pritaik., Reg. 7.99
42x38” užvalkalai, Reg. 94 c.

81x108” ar 
pritaik. dvigubai 

lovai
Reg. 3.69

84 vienas

100 C puikiai iššukuotos medvilnės perkelio Mohavvk paklo
dės turi virš 186 siūlų kvadtradiniame inče. Steven’s puikus 
išbaltinimas. Pritaik. paklodės turi atitinkamus kampus. Ilgai 
dėvimos paklodės už žemą kainą. Nėra Southgate skyriuje.

Steven’s Mohawk Madingos 
Paklodės

Pasirinkimui: Antikinės garlandų ružavų spalvų. Pavillion 
toninėmis linijomis 
pritaik. paklodės.

72x108” ar
pritaik viengubai 

lovai
Reg. 2.99

42x36” užvalkalai . _ _. vienas 
Visos paklodės spalvotos, pritaik. turi atitinkamus kampus. 
Antiųue Garland Rose ružavų. mėlynų ir geltonų spalvų, 
nygių spalvų ir dryžuotos paklodės — ružavuose, auksiniuo
se, alyviniuose atspalviuose. Lygių spalvų pritaik. paklodės — 
ruzavos, auksines, alyvinės. Mieste. Hights. Paima. Great 
DJortnern.

mia Dirvą savo skelbi
mais ir džiaugiasi gau

sia lietuvių klijentūra dau
gelyje savo 78 skyrių Cle
velande ir priemies
čiuose.

Metropolitan
kon-

IŠNUOMOJAMI
3 kambariai su baldais. 

Vonia apatiniame aukšte.
Teirautis tel. IV 1-6072 

arba KE 1-2414. (4-6)

M A L E

* GABRIELA TUCCI, 
iškilioji 
operos žvaigždė, 
certuos Clevelande, sau
sio 14 d. (šeštadienį) Mu
sic Hali. Koncertą ruo
šia Cleveland Opera As- 
sociation.

Programoje įžymiųjų 
operų arijos. Bilietai gau
nami 2816 Euclid Avė., 
operos kasoje, Burrows 
ir Higbee’s krautuvėse.

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

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

W A N T E D
TURRET LATHE
Operators on W & S—

3. 4 and 5.
Ist & 2nd SHIFT 

Steady work. Good working 
conditions, and earnings with 
company paid benefits.

I-R-C FIBERS DIV. 
MIDLAND-ROSS 

CORP.
4540 W. 160th St.

(Šouth off of Puritas) 
Cleveland. Ohio 

An Equal Opportunity Employer 
(4-71

SUPERIOR 
SAVINGS

ELECTRICIAN
GeneraI Electric

Plant maintenance experience re- 
quired. Contact Mr. R. R. Hinkel. 
266-4021.GENERAL ELECTRIC

Willoughby 
Quartz Plant 

Euclid and Campbell Rd.
Willoughby, Ohio 

An Equal Opportunity Employer

SlNCf 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

CLEVELAND

HOME .nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ

CJL



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* PEDAGOGINIAM LI 
TUANISTIKOS INSTI
TUTUI Kalėdų ir Nau
jųjų Metų švenčių pro
ga JAV LB Chicagos 
Apygardos Valdyba pa
skyrė $300, chicagiškis 
Julius Pakalka per mi
nėtą valdybą atsiuntė 
$50, o tos valdybos vi
cepirmininkas Dona
tas Šukelis $ 20.00. 
Šias sumas aukotojai sky
rė mokomosioms prie
monėms įsigyti. Be ki
tų, viena iš pagrindinių 
mokomųjų priemonių 
yra parankinė bibliote
ka, kuriai dar daug trūks- 
ta programinių veikalų, 
kurie neįgyjami už vie
ną kitą dolerį. Ir šiomis 
dienomis Institutas yra 
užsakęs, be kitų, ir vie
ną lituanistinę studiją, 
parašytą North Western 
Universiteto profeso
riaus Gordon B. Ford. 
To veikalo kaina $36.00 
Šiame veikale amerikie
tis profesorius nagrinė
ja lietuvių kalbos bei 
raštijos problemas. Tad 
ar Institutas, siekdamas 

Chicagoje gruodžio 3 d. susituokė Joana Kuzaitė su Zigfridu Jan
kausku. Jaunoji yra žinomų chicagiečių verslininkų T. ir J. Kuzų 
duktė, baigusi Aukšt. Marijos mokyklą ir dabar Northern Illinois 
universitete ruošiasi mokytojos profesijai. Jaunasis gimęs Lie
tuvoje ir po karo su tėveliais atvykęs Amerikon, Northern Illinois 
universitete baigia fizikos mokslus. Jis žaidžia krepšinio koman
doje ir dalyvavo lietuvių krepšininkų išvykoje į Australiją. Vestu
vių vaišės įvyko Šarkos restorane, dalyvaujant dideliam būriui jau
nimo. Nuotraukoje iš kairės sėdi pamergė Danguolė Janušaitytė ir 
jaunoji Joana Jankauskienė. Stovi’: pabrolis Algis Varnas ir jaunasis 
Zigfridas Jankauskas. Paul Studio nuotrauka

iškilti bent kiek aukš
čiau už ''liaudies mokyk
los" lygį, galėtų išsivers
ti be panašios rūšies 
priemonių? Suprantama, 
kad tos sumos tai pažan
gai aukotojų ir skiria
mos. Su dėkingumu tam 
jos ir naudojamos.

EAST CHICAGO

* A.L. TAUTINES S- 
gos East Chicagos Sky
riaus valdyba š.m. sau
sio mėn. 15 d. (sekma
dienį) 5 vai. po pietų, lie
tuvių parapijoj mažojoje 
salėje, šaukia visuotiną 
narių susirinkimą. Be 
kitų darbotvarkės punk
tų bus vykdomųjų orga
nų pranešimai ir naujų 
rinkimai.

Valdyba maloniai kvie
čia visus skyriaus na
rius į šį susirinkimą 
atsilankyti. Po susirin
kimo bus kuklios vaišės. 
Pageidautina, kad susi
rinkime dalyvautų ir na
rių šeimos.

HELP WANTED MALĖ
VIRŠUJE: K. Donelaičio

aukšt. lituanistinės mokyklos 
Chicagoje mokiniai su mokyklos 
vadovybe. Viduryje sėdi moky
tojai (penktoji iš kairės): S. Bu- 
rokienė, B. Vindašienė, mok. ve- 
dejas J. Širka, V. Gutauskas, 
D. šukelytė, S. Balčiauskaitė ir
B. Stravinskienė. Šiai mokyklai 
Paremti vakaras įvyks sausio 21 
d.

V. Noreikos nuotrauka

CHICAGO

• Mokyklai išlaikyti va- 
karas-balius. K. Donelaičio 
aukšt. ir žem. mokykloms 
išlaikyti vakaras-balius, ren 
giamas 1967 m. sausio 21 
d. Chicagoje B. Pakšto sa
lėje, 3800 Šo. California A v. 
Šokių muzika — B. Pakšto 
lietuviškas orkestras. Taip 
pat programoje maloniai 
dalyvauja sol. dainininkė 
Vanda Stankienė. Lietuviš
koji Chicaga kviečiama šia
me vakare dalyvauti. Sta
liukus prašoma užsisakyti 
pas E. Matutienę tel. PR 
8-5822, darbo dienomis va
karais po 6 vai.; šeštad. ir 
sekmad. bet kuriuo laiku. 
Vakaro-baliaus pradžia 7 
vai. 30 min.

PAIEŠKOMI

BLAUZDIS, Juozas iš Alukė- 
nų km., Traupio vai., Panevė
žio a p.

JUKNEVIČIUS, Antanas, iš 
Alukėny km. Traupio vai., Pa

Alvydas Bičiūnas, Baltromonis, J. Jerome, Ona Baužienė ir V. 
Ramonis tariasi dėl meno parodų ruošimo Balzeko muziejuje 4012 
Archer Avė. Chicagoje. To muziejaus patalpose sausio mėnesį paro
dą ruošia jaunieji dailininkai Ona Baužienė ir Alvydas Bičiūnas.

C. Norvilio nuotrauka

nevėžio ap.
KIVERIS, Klemensas, ir duk

terys Janina ir Olė.
KOLOKŠA, Vytautas, žmona 

Sofija, ir duktė ŠIUKŠTIENE, 
Elena.

KUNICKIS, Antanas ir Vac
lovas, Antano ir Domicėlės sū
nūs.

KWIATKOWSKIENE-MARO- 
ZAITE, Ona, gyvenusi Parlin,
N.J.

LITVINAS, Jonas ir Pranas, 
iš Pašušvio vai., gyveno Re- 
ading, Pa.

MICKEVIČIUS, Pranas, ka
ro metu buvęs Vokietijoje, Vel- 
ten ir Wustermark miesteliuo
se, prie Berlyno.

NOVOGRODSKIS, Antanas ir 
Jonas, iš Nemakščių parap., 
Raseinių ap., gyveno Reading 
(Pa.?)

PAUKŠTYS, Izidorius ir Ona.
SABAS, Juozas, iš Starkų km., 

Vilkaviškio ap.
ŠILEIKA -PAT UPIS, Antanas, 

iš Zerkiškių km., Traupio pa
rap., Panevėžio ap.

VYKINTAS, Jonas, Tado ir 
Juzefos sūnus.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of Li
thuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

• RAŠOMOS mašinėlės, 
RAD1U, TV, skaičiavimo, 
pinigams priimti maš. ir kt. 
vokiečių ir USA gaminiai. 
Pigiau, nes, paštu. Klaus
kite katalogu ir kt. tiesiai:
J. L. GIEDRAITIS, 10 Bar- 
ry Dr., E. Northport, N. Y. 
11731.

U 14jr jrt
&
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STRUCTURAL STEEL 
DETAIL DRAFTSMEN 

Minimum 4 years experience. Pleas- 
ant working conditions. Fringe ben
efits. Permanent position.

YPSILANT1 STEEL FABRICATION 
CO.

2643 E. Michigan Ypsilanti, Mith. 
313 — 278-5250 MR. BARNES

(140-7)

MACHINISTS
All ground. for work on high 
quality aircraft parts. Ample 
overtime in lašt 10 years. All 
benefits, fully paid Blue Cross 
and Life Insurance. Apply in 
person.

Peerless Precision
Products Company

122 Bacon St. 
Pawtucket, R. I. 

722-5100 
An Equal Opportunity Employer 

(2-5)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 
PIPE FITTERS 

WELDERS 
MILLRIGHTS 

ELECTRICIANS 
6c

DIE REPAIRMEN
Immediate openings for journeymen 
or individuals vvith 5 to 10 years of 
proven experience. Positions offer ex- 
cellent wages and fringe benefits. 
Apply or send resume to Personnel 

Director
MICHIGAN PLATING & 

STAMPING CO.
740 Ann St. N.W. 

Grand Rapids, Mich.
(139-5) 

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPERIENCED 
PLANER TYPE MILL 

OPERATORS 
VERTICAL & 

HORIZONTAL MILLING 
MACHINE OPERATORS 

ENGINE LATHE 
OPERATORS 

EXTERNAL CYLINDER 
GRINDERS 

INTERNAL GRINDERS 
AUTO TURRET LATHE 

OPERATORS
SMALL TURRET LATHE 

OPERATORS 
AUTO PROFILE MILL 

OPERATORS 
ALL SHIFTS.

All applicants mušt be high 
school graduates or have 5 
years experience. Mušt be able 
to do own set-up, read prints 
and have own tools. 
Permanent work for qualified 
men. Fringe benefits & top 
salary. Night differential plūs 
bonus.
Apply or write to Personnel 

Department 
THE MIEHLE CO. 
DIV. OF MIEHLE 

GOSS-DEXTER INC. 
2011 W. Hastings 

Chicago, III.
An F.qual Opportunity Employer 

(140-14)

FIREMAN
WATERTENDERS

Immed & future employment on 
steam research vessel. US Coast 
Guard document with endorse- 
ment req. Phone collect Port 
Captain. Woods Hole, Mass.,

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!

617 — 548-14G0.
An F.<|tial Opportunity Employer

(3-6)

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION .

Joseph F. Grlbauskaa
||k Executive Secretary

INSURIO

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

• 1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

Clevelando šv. Kazimiero Lit. mokyklos mo
kytoją, mielą JULIŲ KAZĖNĄ, jo šeimą ir arti
muosius, esančius didžiam liūdesyj dėl mylimos 
motinos

A t A
VERONIKOS KAZĖNIENeS

mirties Lietuvoje,giliai užjaučia

Mokytojai, Tėvu Komitetas. Mokiniai

Mylimai motinai
A t A

PETRONĖLEI LIŪDŽIUVIENEI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai LIU
DAI, žentui VYTENIUI ir šeimai — ČIURLIO- 
NIAMS

Eugenija, Zigmas. Patricija, 
Eugenijus ir Marius Jakuliai

UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA —

kietais viršeliais ........................... $3.75
minkštais ....................................... $2.50

V. Šliogeris — A. SMETONA — žmogus ir 
valstybininkas ............................... $2.00

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS — 
kietais viršeliais .......................... $3.75

Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI .......................................... $3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stem.pužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
St. Baro — Operų arijos. Stereo ............................... $700
J, Vaznelio dainų ir arijų rečitalis . .... ,......  $5.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms. *DIRVA,

6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103
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