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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Nieko gero nežadanti kova su infliacija
Prezidentas Fordas inflia

ciją pavadino svarbiausia 
Amerikos problema, bet kol 
kas jis dar nepasiūlė nieko 
naujo ją apvaldyti. Labai 
palankiai kongreso ir spau
dos sutiktas, naujas prezi
dentas pareiškė noro prasi
dėjusį ‘medaus mėnesį’ su 
kongresu paversti ‘pasto
viom vedybom’, ką lengviau 
pasakyti kaip padaryti. 
Ypač, jei prieš akis turi 
įvairių grupių ir paskirų 
asmenų prieštaraujančius in
teresus.

Pirma priemonė, kurios 
turi griebtis bet kurio kraš
to vyriausybė, norėdama ko
voti su infliacija, yra suba
lansuoti savo biudžetą, t.y. 
apkirpti savo išlaidas. Toks 
žygis pegali būti populiarus,

NAUJAS SOVIETINIS ŠANTAŽAS
RIMAS DAIGŪNAS

1941 metais sausio mėnesį 
JAV Kongresas įsteigė eko
nominės ir karinės pagalbos 
programą, plačiai žinomą 
“Skolos-nuomos” (Lend- 
Lease) vardu. JAV, kaip 
tada sakyta, tapo ‘laisvės ar
senalu’. Skolos-nuomos pro
gramą buvo skirta visaip pa
laikyti valstybes, kurios ko
voja su Ašies bloku. Prezi
dentas F.D. Roosveltas įtiki
no Kongresą, kad Ašies 
valstybių laimėjimai tampa 
pavojingi JAV padėčiai, 
liečia Amerikos interesus.

Tais metais Sovietų Sąjun 
ga energingai rėmė Hitlerį, 
tiekdama vokiečiams jų tan
kams ir lėktuvams reikalin
gą benziną. Su sovietiniu 
benzinu lėktuvų bakuose Hit 
lerio bombonešiai bombar
davo Londoną, o nacių po
vandeniniai laivai skandino 
amerikinius laivus.

Kada Vokietija puolė savo 
vakarykštį rėmėją, Maskvą, 
1941 metais spalio mėn. Sko- 
los-Nuomos programą pri
taikė ir sovietams remti. 
Su amerikiniais konservais 
ir amunicija sovietai atsi
laikė, atsipeikėjo ir pasiekė 
Berlyną, nepraradę galimy
bės pavergti Pabaltijį, Mol
daviją. Jie užkrovė savo mi- 
litarinę kontrolę daugeliui

Brazilijoje Sao Paulo mieste liepos 19-28 d. buvo suruošta ketvirtoji Pabaltiečių 
paroda, kurią aplankė apie 10,000 asmenų. Nuotraukoje lietuvių paviljono budė
tojai. Iš kairės: S. Lukoševičienė, S. Vancevičius, S. Aradzenkaitė, J. Luko
ševičius ir K. Valavičiūtė. A. Saulaičio nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
vistiek kur sumažinsi išlai- 

,das: krašto apsaugos ar so
cialinių reikalų sąmatose. 
Sumažinimas tų išlaidų au
tomatiškai kiek padidins be
darbių skaičių. .Savaime 
aišku, kad prezidentas bus 
spaudžiamas pradėti kokią 
viešųjų darbų programą, ku
riai finansuoti reikės lėšų. Iš 
kur jas paimti? Tik padi
dinant kokiu nors būdu mo
kesčius. Ir tai padaryti tuo- 
metu, kai demokratų tarpe 
yra labai gyva idėja, kad mo
kesčius reikia ne padidinti, 
bet sumažinti! Už tat kol kas 
prezidentas tik pasiūlė at
gaivinti (ką jau siūlė 
ir Nixonas) Cost of Living 
Counsil - Pragyvenimo Iš-

Rytų ir Centro Europos 
valstybių.

Sovietai ryte rijo Skolos- 
Nuomos programos gėry
bes. Dvylika bilijonų dolerių 
kainavo Amerikai sovietų 
palaikymas įvairiausio pavi
dalo gėrybėmis. Kada karas 
buvo baigtas, visos valsty
bės, kurios savo laisvę gy
nė su JAV talka, pradėjo 
Skolos-Nuomos sąskaitas at
mokėti. Apie 1950 metus 
visos valstybės tą “Laisvės 
arsenalo”' skolą grąžino. 
Visos valstybės, išskyrus... 
Sovietų Sąjungą. Sovietai 
sumokėjo tiktai 36 milijo
nus. Jie pradėjo išrasti šan
tažu atsiduodančias sąlygas. 
Šiomis dienomis The Wa- 
shington Post praneša, so
vietai sulaikę 12' milijonų 
sumokėjimą, nes... JAV iki 
šiol netaiko sovietinei vals
tybei labiausiai favorizuoja- 
mos valstybės padėties. Dėl 
to ypatingo statuso ilgokai 
ginčijosi prezidentūra su 
kongresu. Ši favoro padėtis 
garantuoja sovietams ne
paprastus prekių apsimainy- 
mo pelnus, galimybes gauti 
iš Amerikos sudėtingiausius 
technologinius agregatus ir 
kt. Tačiau senatoriaus Jack-

(Nukelta į 2 psl.) 

laidų Tarybą, kuri turės tik 
sekti kainų ir algų spiralę, 
negalėdama ir neturėdama 
teisės jos apstabdyti. Žinia, 
gal tie 4.000 valdininkų, ku
rie suras sau pragyvenimą 
tos žinybos tarnyboje, pa
ruoš daug sudėtingesnius 
statistinius duomenis, bet 
tie tik pasakys tai, ką eili
nis vartotojas jau anksčiau 
patyrė: kainos vėl pakilo!

Čia pat reikia atsiminti, 
kad daugeliui politikų inflia
cija yra mažesne blogybe 
už bedarbę. Pavyzdžiui, Vo
kietijoje kur dabar bedar
bių skaičius pašoko iki 2,2%, 
socialdemokratų kairysis 
sparnas jau pradėjo reika
lauti specialių valdžios pas
tangų pagyvinti ūkį, nors 
tai ir paskatintų infliaciją. 
Taip pat ir šiame krašte 
kai tik pradedama viešai 
diskutuoti infliacija, didžiau
sias rūpestis skiriamas tam, 
kad priemonės prieš inflia
ciją nesumažintų mažiau pa
siturinčių pragyvenimo lyr 
gio. Pasakyti, kad tas pragy
venimo lygis yra per aukš
tas ir jo išlaikymas tik skati
na infliaciją, nė vienas poli
tikas nedrįsta.

Žinia, būtų teisingiau per
dalinti valstybės aparato ir 
jos labdarybės programų 
išlaikymo naštą, daugiau nu
skriaudžiant pasiturinčius 
sluoksnius. teisingesne mo
kesčių sistema, bet tai sun
ku padaryti greitai.

Dėl to iš viso atrodo, 
kad Fordui bus sunku 
pravesti kokią nors griež
tesnę programą infliacijai 
apvaldyti ir nesusipykti su 
kongresu ir liberalia spau
da, tuo būdu baigiant ‘me
daus mėnesį’ ar ‘pastovias 
vedybas’.

Kol kas dar visi džiau
giasi, kad Fordas adminis
tracijai grąžinęs padorumą 
ir atvirumą. Tokių troški
mų, rasit, ir pakako Nixonui 
pavaryti, bet jų nepakaks 
infliacijai grąžinti į norma
lias vėžes. Čia reikia jau ne
mažai suktumo, kad visiems 
pažadėti rojų, o duoti ge
riausiu atveju tik skaistyk
los davinį. Tai jau politikos 
menas, kuriuo, rasit, džiaug
sis ateinančios kartos - 
bendralaikiai jį sutiks su 
kartėliu.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. Kazys Bobelis (dešinėje) 
spaudos konferencijoje kalba aktualiais klausimais. Kairėje sėdi ALT informa
cijos direktorius kun. dr. Juozas Prunskis ir šalia stovi ALT sekretorius dr. 
Vladas Šimaitis. V. Noreikos nuotrauka

VLIKO PROTESTAS AUSTRUOS VYRIAUSYBEI
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Taryba po
sėdžiavo 1974 m. rugpiūčio 
10 d. New Yorke.

Apie Vliko Valdybos dar
bus ir reikalus Tarybą išsa
miai painformavo vicepirmi
ninkas, l.e. Vliko pirminin
ko pareigas, Jurgis Valaitis. 
Kai prieš kelias dienas Aus
tralijos vyriausybė pripaži
no Sovietų Sąjungos smur
tą prieš Lietuvą ir nu
traukė Lietuvos valstybės 
pripažinimą, susidariusios 
sąlygos, sunkinančios Lietu
vos laisvinimo darbą. Ta
čiau, Vliko veikla dabar tu
rinti būti dar labiau sustip
rinta ir vieningesnė. Prane
šėjas perskaitė Vliko protes
to raštą, kuris rugpiūčio 
9 d. buvo pesiųstas Aus
tralijos ministeriui pirminin
kui Mr. Gough Whitlam. 
(Raštas lietuvių kalba deda
mas atskirai). Be to, supa
žindino su Valdybos nutari
mais, kuriais kviečiami viso 
pasaulio lietuviai siusti Aus- 
traljos vyriausybei protes
tus, ruošti protesto demons
tracijas ir jose priimtus nu
tarimus siusti tai pačiai vy
riausybei. Didesniam efek
tingumui pasiekti, patarta 
demonstruoti drauge su lat
viais ir estais. Latvių ir es
tų organizacijos, kurios įei
na į Pabaltijo Tautų Santal
ką, apie Vliko Valdybos nu
sistatymą painformuotos ir 
esąs gautas jų pilnas prita
rimas.

J. Valaitį šiek tiek papil
dė vicepirmininkas Juozas 
Audėnas ir perskaitė ką tik 
iš Australjos gautus Tėviš
kės Aidus, kuriuose aprašy
ta didžiausias lietuvių susi
rūpinimas ir veiklos pro-, 
gramos. Drauge, jis šiek 
tiek painformavo apie Pra
no ir Algirdo Bražinskų da
bartinę padėtį, apie kurią 
kalbėjo grįžęs iš Europos 
pirmininks dr. Kęstutis Va
liūnas Valdybos posėdy lie
pos 24 d.

Taryba išklausiusi ir išdis
kutavusi abu klausimu pa
teikė valdybai praktiškų pa
siūlymų.

Toliau buvo išsamiai dis
kutuojamas Vytauto Vaitie
kūno liepos 20 d. Tarybai 
padarytasis pranešimas apie 
tarptautinę padėtį ir mūsų 
Lietuvos laisvinimo pastan
gas besikeičiančiose sąly
gose. Tuo klausimu Taryba 
priėmė tokį nutarimą: “Ry
šium su V. Vaitiekūno pra
nešimu apie tarptautinę pa
dėtį, Taryba nutarė įparei
goti visus Tarybos narius, 

kad iki š.m. rugsėjo 15 die
nos pateiktų savo organiza
cijų visai konkrečius pasiū
lymus dėl Vliko veiklos šio 
meto tarptautinės politikos 
sąlygose”

Posėdžiui pirmininkavo 
Dr. Antanas Skėrys, Darbo 
Federacijos atstovas, sekre
toriavo Bronius Bieliukas, 
Lietuvių Rezistencinio Sąjū
džio atstovas.

Australijos vyriausybei 
pripažinus sovietinę Lietu
vos, Latvijos ir Estijos anek
siją, Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas rug
piūčio 9 d. Australjos mi
nisteriui pirmininkui p. 
Gough Whitlam pasiuntė 
griežtą protestą -- šio turi
nio:

“Australijos vyriausybei 
oficialiai pripažinus Sovietų 
Sąjungos smurto aktą, ku
riuo lygiateisiai tarptauti
nės bendruomenės ir buvu
sios Tautų Sąjungos nariai 
- Lietuva ir kitos dvi Balti
jos valstybės - Latvija ir 
Estija buvo 1940 metais so
vietinių karinių pajėgų už
grobtos ir Kremliaus apgau
lingomis machinacijomis sa 
vavališkai inkorporuotos,

VYRIAUSIAS LIETU
VOS IŠLAISVINIMO KO
MITETAS, kaip teisėta lie
tuvių tautos atstovybė, reiš
kia griežčiausią protestą 
prieš tokį Australijos vy
riausybės poelgį ir atkreipia 
dėmesį į šiuos dalykus:

a) nusižengė tarptauti
niams teisės principams, 
prekiaudama kitų tautų že
mėmis ir jų žmonių liki
mu;

b) kėsinosi paneigti civi
lizuoto pasaulio, ypač anglo
saksų, visuotinai pripažįsta
mos apsisprendimo teisės 
vykdymą Baltijos tautoms;

c) sustiprino sovietinio

LIETUVIU KONGRESUI ARTĖJANT
Centrinėje savo būstinėje, 

Chicagoje, Amerikos Lietu
vių Tarybos centro valdyba 
rugp. 9 d. turėjo savo po
sėdį, kurį pravedė pirm, 
dr. K. Bobelis. Be jo dar da
lyvavo T. Blinstrubas, kun. 
A. Stasys, dr. K. Šidlaus
kas, dr. J. Valaitis, dr. V. 
Šimaitis, J. Skorubskas, V. 
Šimkus, T. Kuzienė, Eug. 
Smilgys, A. Pakalniškis, I. 
Blinstrubienė, kun. dr. J. 
Prunskis ir Chicagos Altos 
atstovai J. Beliunas ir St. 
Mankus.

Dr. K. Bobelis painforma
vo, kad buvo užaliarmuota 

imperializmo ir kolonializ
mo užmačias naujiems So
vietų Sąjungos užgrobi
mams Europoje;

d) susilpnino lietuvių ir ki
tų tautų - latvių ir estų iš
sivadavimo iš Sovietų Są
jungos priespaudos viltis;

e) sumenkino savo oru
mą ir pasitikėjimą Balti
jos ir. bendrai Rytų Europos 
kilmės australų akyse”.

Australijos spauda gana 
griežtai pradeda pasisakyti 
prieš savo vyriausybės poli
tiką Rusijos atžvilgiu, kai ji 
Lietuvą, Latviją ir Estiją 
pripažino esančias Sovietų 
Sąjungos jurisdikcijoje.

Š.m. rugpiūčio 5 d. Mel
bourno dienraščiai ‘The Age’ 
ir ‘The Sun’ rašo, kad opozi
cijos lyderis Mr. Sneddem 
pasiuntęs minist. pirm. 
Gough Whitlam dešimt klau
simų ir paprašęs jam duoti į 
tuos klausimus atsakymus: 
kada, kodėl, kas ir t.t. sovie
tinę Baltijos valstybių anek
siją nutarė pripažinti?

Tas pats ‘The Sun’ dien
raštis rugpiūčio 6 d. įdėjo il
gą Doughlas Wilkie straips
nį, labai kritiškai analizuo
jantį minėtą vyriausybės 
nutarimą. Čia minima: ar tai 
dėl to, kad tarp Rytų ir Va
karų kabąs politinis atoslū
gis, pripažįstantis sovietų 
branduolinės energijos pra
našumą, JAV pasiruošimą 
finansuoti sovietinę techno
logiją ir tuo pripažinti di
desnę sovietų hegemoniją 
Rytų Eurpoje? Klausiama 
ar tai jau esąs metas Aus
tralijai rodyti savo ‘realis
tinę’ politiką, kai NATO 
valstybės nežadančios dėl 
Pabaltijo valstybių aneksi
jos pripažinimo pasekti Aus
tralijos pavyzdžiu? Ar rei
kėję jai pirmajai išsišokti?

(ELTA)

spauda rvšium su neteisė
tu Australjos žygiu pripa
žinti Baltijos valstybių in
korporaciją. Visiems Altos 
skyriams išsiuntinėtas para
ginimas siųsti protesto raš
tus ir telegramas Australi
jos vyriausybei, atstovybei, 
konsulatams. Altos centri
nė įstaiga tarpininkauja per 
siunčiant protestus ir yra 
persiuntusi daug telegramų.

Buvo aptarti Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavi
mo reikalai. Suvažiavimas 
įvyks rūgs. 27 d. Pick 
Congress viešbuty, Chicago- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Klevo lapo šalyje
—-—— PRARYS ALŠĖNAS

Kiekviena lietuvių kolo
nija svetur (ypač didesnioji) 
savo tarpe turi daugiau ar 
mažiau pirmaujančių (savo 
darbais ir veikla prasiki
šančių j priekį) asmenų, to
dėl, laikas nuo laiko, tenka 
apie tuos asmenis užsiminti 
spaudoj - parašyti.

Turi tokių asmenų ir vi
tališkoji Toronto lietuvių 
kolonija. Apie porą iš jų ten
ka ir šiandien rašyti.

RAMBYNO VAIDILUTĖS 
SUKAKTIS

Elzė Jankutė, Mažosios 
Lietuvos patriarcho Marty
no Jankaus duktė, nuo 1951 
m. spalio 16 d. gyvenanti 
Kanadoj, Toronto mieste, 
1974 m. birželio 16 d. atšven
tė aštuoniasdešimtąsias sa
vo gyvenimo metines.

Metų skaičius gana gra
žus, bet jis darosi ir dar gra
žesnis, žinant, kad tie me
tai buvo iš tikrųjų nevel
tui praleisti.

Ilgus metus Elzė Jankutė, 
šalia savo garbingojo tėvo, 
darbavosi Mažojoj Lietuvoj 
-- Bitėnuose, tarytum ta 
guvioji Rambyno kalno vai
dilutė, bekurstydama ugnį 
to kalno legendariniam ži
dinyje. Ji tenai priiminė
jo gausius svečius, atvyks
tančius į Bitėnus ypač tradi
cinių Jonių laužų kūrenimo 
proga.

Elzė Jankutė gimė 1894 
m. birželio 16 d. Bitėnuo
se. Visą laiką gyveno tėviš-

Sovietinis 
šantažas •••

(Atkelta iš 1 psl.) 
šono sąlyga dėl žydų tauty
bės sovietinių piliečių emi
gracijos lengvatų sugriovė 
sovietines viltis apie labiau
siai favorizuojamos valsty
bės padėtį.

Dabar sovietai iškepė šan- 
tažines Skolos-Nuomos grą
žinimo sąlygas. Jie sutinka 
sumokėti ‘Laisvės arsena
lo’ skolą per 28 metus, jei
gu ... JAV taikys . Sovie
tų Sąjungai prekybinių mai
nų palankumą. Tai yra jų at
kirtis į emigracijos ir idėjų 
apsimainymo sąlygas.

Ši skola mokėtina JAV. 
Kada ši skola buvo suteikta 
nebuvo jokių kitų sąlygų, 
vienaip ar kitaip keičiančių 
skolos grąžinimo tvarką. Ka
ras seniai pasibaigė. Visos 
padorios valstybės atsilygi
no be kazuistinių triukų, be- 
tamsių machinacijų. Visos ... 
išskyrus vieną, Sovietų Są
jungą!

Pasitarimai su sovietais 
vyko 1951 ir 1960 metais. 
Pasitarimai buvo bergždi. 
Dabar, susigalvoję šantažo 
sąlygas, sovietų kalbėtojai, 
remiasi tuo šantažu, lyg tai 
būtų sena, 1941 metais nu
statyta skolos grąžinimo są
lyga.

Tuo tarpu pastaraisiais 
metais vykdoma milžiniško 
masto parama (grūdais, ma
šinerija, technologija) Sovie
tų valstybei, kurią neša ant 
savo pečių ir piniginių JAV 
mokesčių mokėtojai, neturi 
nieko bendro su Skolos-Nuo
mos programa. Ši parama 
eina senos skolos nemokėji
mo ir naujų sovietinių šanta
žų paraštėje.

Akivaizdoje savižudiško 
JAV iždo ir maisto resursų 
alinimo kiekvienas ameriki
nis mokesčių mokėtojas turi 
pareigą protestuoti, rašyti 
laiškus atitinkamiems asme
nims Washingtone. Tai, tuo 
tarpu, vienintelė pilietinė 
teisė, palikusi piliečiams 
reaguoti į JAV priešų lage
rio stiprinimą.

Elzė Jankutė

kėje ir tvarkė tėvo reikalus 
bei ūkį. Taip pat rinko Mažo
sios Lietuvos tautosaką, ku
rios pluoštas buvo išspaus
dintas ‘Tautosakos Darbuo
se’ (t. III 1937 m).

Deja, nebuvo lemta nei 
jai, nei garbingajam jos tė
vui bei kitiems šeimos na
riams sulaukti šių dienų tė
viškės aplinkumoj. Kaip 
daugelis lietuvių, taip ir Jan
kų šeima, atslenkant rau
donajam siaubui privalėjo 
pasitraukti tremtin. Pirmiau 
Vokietijon, o vėliau -- Ka- 
nadon.

Elzė Jankutė, būdama 
kruopšti ir energinga, ir 
Toronte nenuleido rankų. 
Šalia sunkios globos,' skir
tos aklajam broliui, Kristu
pui (Toronte mirusiam), El
zė darbavosi eilėj organiza
cijų -- Mažlietuvių d-joj, Šau
liuose, Bendrumenęj etc.

Čia gyvendama ji suorga
nizavo ir pastatė nežūstan- 
tį paminklą savo garbingo 
atminimo visuomet vertam 
tėvui, Martynui Jankui, ku
riam pagerbti buvo išleis
ta to vyro monografija.

Elzė surado monografijos 
autorių, rašančiojo šias eilu
tes asmenyje, o, svarbiau
sia, surado ir tai knygai 
leidėją, filantropo J. Bačiū- 
no (irgi jau mirusio) asme
nyje.

Visą laiką mane stebino 
ir tebestebina Elzės pa
tvarumas ir pasiaukojimas 
Tėvynės reikalams. Todėl -- 
ilgiausių jai metų!

J. KRALIKAUSKAS - 
VĖL LAUREATAS

Juozas Kralikauskas

Pasirodžius J. Kralikaus- 
ko istoriniam romanui ‘Vaiš
vilkas’, spauda buvo ‘nuta
rusi’, jog rašytojas J. Krali
kauskas užbaigė mindauginę 
trilogiją, kuri prasidėjo ‘Tit
nago ugnimi’, o buvo tęsia
ma ‘Mindaugo nužudymu’ 
ir daugiau (istoriškai) gal ir 
nebepasireikš...

Tačiau spauda nebuvo at
spėjusi ir susekusi rašytojo 
J. Kralikausko kelių ir jo už
simojimų. Su pernai metų 
pabaiga - skaitytojai su
laukė dar vieną istorinį ro
maną -- ‘Tautvilą’. Vadinasi 
iš eilės ketvirtąjį. Taigi, 

jau pastatytas ir visiškai 
užbaigtas pastatas, tarytum 
visų dievų šventovė -- pan
teonas! Keturi pastato kam
pai - keturi stulpai, ant ku
rių laikydamasis -- pastatas 
niekad nebesugrius.

Charakteringa, džiugu ir 
gražu, kad lietuviai pilnai 
įvertino šiuos rašytojo už
simojimus ir darbus. Visi ke
turi šie romanai -- premi
juoti: ‘Titnago ugnis’ ir 
‘Mindaugo nužudymas’ pre
mijuoti Draugo konkursuo
se, ‘Vaišvilkas’ -- Montrealio 
Akademinio Sambūrio (Vin
co Krėvės vardo) premija ir 
šis pastarasis - ‘Tautvilą’ - 
Rašytojų D-jos premija.

Juozas Kralikauskas 1928 
m. baigė S. Daukanto moky
tojų seminariją Kaune, 1931- 
32 m. aspirantu Karo m-klą 
ir 1940 m. Vilniaus u-to hu
manitarinių mokslų fakulte
tą.

Po to mokytojavo pra
džios mokyklose ir gimnazi
jose: 1928-40 m. Kauno M. 
Pečkauskaitės gimnazijos, 
1940-41 m. Vilkaviškio gim
nazijos mokytojas. 1941 m. 
švietimo ministerijos peda
goginio mokslo departamen
to vyr. referentas, 1942-44 
m. Kauno X gimnazijos 
direktorius, Vokietijoj 1945- 
46 m. Wiesbadeno lietuvių 
gimnazijos direktorius, 1947 
m. Kasselio lietuvių gimna
zijos mokytojas. Kanadon 
J. Kralikauskas atvyko 1947 
m. ir čia dvejis metus dir
bo Picle Crow aukso ka
syklose. 1949-51 m. -- To
ronto Tėviškės Žiburių re
dakcinio kolektyvo narys, 
tada daug rašęs, ypač bele
tristinėje srityje, tam laik
raščiui. Prisimintina jo ypač 
puikios struktūros novelė 
‘Kaukolė’, skelbta eilėj nu
merių Tėviškės Žiburių at
karpoje, bet jokiam kitam 
leidiny nepasirodžiusi. 
1952-53 m. KLB Švietimo k- 
jos narys, 1954-55 m. -- KLB 
Kultūros fondo sekretorius.

Nuo 1929 m. ‘Lietuvos 
Mokyklos’ nuolatinis bend
radarbis, 1934-40 m. redak
torius. Pedagoginėmis lite
ratūrinėmis temomis J. Kra
likauskas yra bendradarbia
vęs Ryte, Židinyje, Trimi
te, Rytų • Lietuvoje, Žibu
riuose, Drauge, Aiduose, 
Lietuvių Dienose ir kitur. 
Be to, jis yra davęs savo 
beletristikos kūrinių Nidos 
Knygų klubo leidžiamoms 
‘Pradalgėms’ ir kitiems met- 
raščiams.

J. Kralikauskas parašė 
psichologijos vadovėlį, daly
vavo savo kūryba ‘Gabijos’ 
almanache ir ‘Lietuvių pro
zos antolgijoj*. Lietuvių Ra
šytojų D-jos narys, 1937 m. 
išleidęs novelių rinkinį 'Sep
tyni kalavijai’, 1939 m. židi
nyje (nr. 5, 6-tam) paskel
bęs “A. Klemento kūrybą” ir 
1954 m. išleidęs apysaką 
“Urviniai žmonės“.

INDĖNAI LIETUVIO 
KNYGOJE

Apie “Urvinius žmones 
ir “Septynius kalavijus” a.a.
B. Babrauskas yra šitaip ra
šęs Lietuvių Enciklopedijoj:

“Urviniai žmonės” yra pir
moji lietuvių’ literatūroje 
apysaka, vaizduojanti aukso 
kasyklas. Auksakasių gyve
nimas blakėtuose, moskitų

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Lietuvių kongresas
(Atkelta iš 1 psl.)

je. Čia bus Altos valdybos 
ir Altos atstovo Washingto- 
ne bei skyrių pranešimai, 
naujos Altos valdybos rinki
mai.

Rūgs. 28 ir 29 d. tame pat 
Pick Congress viešbuty 
įvyks Altos šaukiamas Ame
rikos Lietuvių Kongresas. 
Jame paskaitas laikys dr. 
Kasias: “Žmogaus teisės So
vietų Sąjungoje”, De Paul 
univ. tarptautinės teisės 
prof. M. Cherif Bassiouni -- 
apie Lietuvos teises į laisvę 
ir išeivių veiklą, A. Rukšė
nas -- apie jaunąją lietuvių 
inteligentiją ir laisvinimo 
darbą. Kongreso paruošia
mieji darbai vyksta sėkmin
gai.

Vyskupas V. Brizgys ir 
vyskupas Antanas Deksnys 
dalyvaus Amerikos Lietuvių 

apsuptuose barakuose, jų 
darbas požemyje ir išgyve
nimai, slegiami baimės, kad 
staiga atskilęs auksingojo 
akmens luitas sutriuškins, 
-- sudaro apysakos turinį. 
Aukso kasyklos šiaurės Ka
nados tyruose tolių bei susi
siekimo stokos atskirtos nuo 
civilizacijos. Čia tarp kana
diečių ir indėnų atsiduria 
40 lietuvių. Skirtingas jų bū
das ir gyvenimo prasmės 
samprata, giedri, spalvingi 
jų charakteriai į auksaka
sių gyvenimą, kartu ir į vei
kalą įneša pragiedrulių. Pir
mą kartą mūsų literatūro
je Kralikausko pavaizduoja
mi indėnai ir pusindėniai. 
Kralikauskas nereiškia 
jiems iš sentimentų kylan
čios užuojautos, bet vaiz
duoja tokius, kokius pažino 
bendrame darbe. Taigi, in- 

' dėnas Čia laukinis, išsigi
męs, kerštingas, girtuok
lis; jo vaikai apdriskę, su
nykę, murzini, baikščiomis 
laukinių žvėrelių akytėmis, 
nuolat prašą išmaldos.

“Septyni kalavijai” yra 
septynių novelių rinkinys; 
jų siužetas daugiausia iš pra
dinės mokyklos mokytojų 
gyvenimo. Šiai knygai bū
dingi eskiziniai vaizdai, ka
potas sakinys, ekspresyvus 
žodis, lyrinė nuotaika. Be- 
atodarinis sakinio kapojimas 
yra Kralikausko duoklė apie 
1930 m. pasireiškusiai mūsų 
prozos stiliaus manierai. 
Trumpas sakinys vyrauja ir 
vėlesniuose Kralikausko raš 
tuose, tik dabar jis grama
tiškai išbaigtas, stilius da
rosi artimesnis reportaži 
niam, dialogai nestokoja 
sąmojo”.

1960 m. išėjo iš spau
dos kitas J. Kralikausko 
kūrinys -- knyga “Šviesa 
lange”. Ir šios knygos me
džiaga - jos personažai, ap
linkuma imti iš tų pačių auk
so kasyklų, tik čia daugiau 
gvildenamos idealistinės gy
venimo problemos.

Savo geriems bičiuliams - 
Juozui ir Vandai Kralikaus- 
kams linkiu dar daug ir kū
rybingų gyvenimo metų. Jie 
abu - rašytojai. Ji - gera 
novelistė, o tuo pačiu - 
geras ramstis kūrybingam 
Juozui, nes - yra sakoma -- 
tik darnioj šeimoj rašytojas 
nesutrukdomas kūryboj.

•••

Kongreso pamaldose, ku
rios įvyks Chicagos centre, 
Šv. Petro bažnyčioje, 110 W. 
Madison St.,, rugsėjo 29 d. 
9 vai. 30 min. Šv. Mišias at
našaus vysk. Ant. Deksnys. 
Pamokslą pasakyti kviečia
mas proel J. Balkūnas. Pa
maldose giedos Dainavos an
samblis.

Sudaryta Amerikos Lie
tuvių Kongreso spaudos ir 
radijo komisija, kuri infor
muos visuomenę apie šį ne 
eilinį, tik kas penkeri metai 
organizuojamą įvykį. Į komi
siją įeina: Christine Austi
ne, Vladas Būtėnas, kun. 
Petras Činikas, Aldona Dau- 
kus, Jurgis Janušaitis, Jur
gis Jašinskas, Vytautas Kas- 
niūnas, Petras Petrutis, Ka
zys Pocius, kun. Juozas 
Prunskis, prof. Jokūbas Stu- 
kas, Valerijonas Šimkus, Va
cys Urbonas, Matas Zujus.

Jau ruošiamas Amerikos 
Lietuvių Kongreso progra
mos leidinys, kurį spausdins 
dail. VI. Vijeikis. Paskutinė 
data atsiųsti į tą leidinį svei
kinimus - skelbimus yra rug
sėjo 1 d.

Valstybės sekretorius Kis 
singeris per Rytų Europos 

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kailininke; 
Chicagoje
NORMANĄ ||| 

BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826 mĮjbIP
(įstaigos) ir Kr/lMaf
677-8489 (buto)

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicago, III. 60601

TAUPYKITE DABAR
Pas mus ne visi tarnautojai 

yra lietuviai, bet kiekvienam 
skyriuje galima susikalbėti 
lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME:

7'/f'J — 4 metų su $10,000, minimum.
— 30 mėn. su $1,000, minimum.

6J/i 7> — 1 metų su $1,000, minimum.

Member F.S.L.I.C., Washington, D.C. Equal Opportunity Lendlr

gaint 
j&ptliony 
gavlngs

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

Juozas Gribauskas, vedėjas
j

reikalų direktoriaus pava
duotoją C. Brown atsiuntė 
sveikinimus Amerikos Lie
tuvių kongresui. Ypač gau
siai sveikinimų ateina iš 
JAV kongreso narių. Kai ku
rie jų, kaip pvz. R. A. Sa- 
rasin, išreiškia pakartotiną 
savo pasižadėjimą paremti 
lietuvių pastangas siekiant 
laisvės Lietuvai ir kitoms 
Baltijos valstybėms.

Aukštas pareigas Vatika
ne turintis vyskupas P. Mar
cinkus atsiuntė sveikinimus 
ir geriausios sėkmės linkė
jimus Lietuvių Kongresui. 
Vysk. Marcinkus apgailes
tauja, kad gausios pareigos 
Vatikane jam neleis asme
niškai kongrese dalyvauti.

Kaskart daugiau JAV se
nato ir atstovų rūmų narių 
atsiunčia į Amerikos Lietu
vių Tarybos centrą savo lin
kėjimus Lietusių Kongre
sui. Iš viso jau daugiau kaip 
150 JAV kongreso narių ir 
gubernatorių sutiko įeiti į 
Amerikos Lietuvių Kongre
so garbės komitetą.

NURSE ANESTHETIST 
for small Meriden Hospital. 
Excellent pay. Extremely 
liberal benefits. Minimai 
call. Maximum time off. Call 
Dr. Albert (203) 237-5531. 
(61-67)
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KADA AKLASIS 
PRAREGĖS?

Jungtinės Amerikos Vals
tybės pergyveno didelę, 
istorinės reikšmės vykdo
mosios valdžios krizę. Tai 
buvo ne vien tiktai perso
nalinė Baltųjų Rūmų dra
ma. Tai buvo tam tikra pras
me reiškinys, prilygtinas ug- 
niakalnio išsiveržimui. Ilgai 
ir skausmingai besikaupian
ti įtampa rado savo išeitį. 
Žaibiško greičio kaitos sce
nomis vykdomoji pasaulinės 
galios valdžia iš vieno as
mens dispozicijos perėjo į ki
to asmens dispoziciją.

Viskas vyko kaip pagal 
-scenarijų.

Kas buvo tas scenaris
tas? Tai buvo valstybės kons 
titucijos nuostatai ir žmonių 
rinktųjų atstovų ištikimybė 
konstitucijai. Tai buvo griež
ti egzaminai konstitucijos 
gyvybingumą patikrinti. Tai 
buvo proga sužinoti, kaip gi
liai demokratinio tvrkymosi 
principai įdiegti krašto žmo
nių ir jų rinktų atstovų 
psichėje ir elgesyje.

Visi patenkintai nustatė: 
sistema veikia.

Šitą nepaprastą demokra
tijos nuopelną mato ir ame
rikinės demokratijos prie
šai, kurie siūlėsi ir tebesi- 
siūlo būti ‘Amerikos duob
kasiais’. Vienas tokių yra ir 
lietuvių tautos atplaiša S.J. 
Jokubka. Savo leidinyje (Vil
nis, Nr. 87) tas sovietinių 
interesų gynėjas ir visokių 
sovietinių ‘laimėjimų’ gar
sintojas, pabėrė pluoštą pa
stabų apie JAV vykdomo
sios valdžios pergyventą ir 
triumfališkai nugalėtą krizę.

S. J. Jokubka neišvengė 
sovietinio ‘žurnalistinio’ lek
sikono posakių, kaip, pav. 
“tai baisi prezidentui no
sis ir ragų aplaužymas”.

‘Vilnies’ vadeiva postrin
gauja:

“Aukščiausias teismas pa
darė labai gerai... Išaiškin
damas, kad prezidento privi
legijos nėra taip didelės, 
kaip prezidentas Nixonas 
galvoja, pastojo kelią admi
nistracijos diktatūrinėms 
tendencijoms, atsiradusios 
makartizmo sukeltos anti
komunistinės isterijos me
tu.

Aukščiausias teismas iš
aiškindamas parodė ir tai, 
kad Amerikos demokratija 
dar veikia ir ant jos užsi
rioglinti nėra taip jau leng
va”.

Kaip visad, bolševikiškai 
sudurstytas posakis neiš
vengia melo ir šmeižtų. Joks 
politikas ir joks leidinys ne
įžvelgė šioje vykdomosios 
valdžios krizėje diktatūrinių 
tendencijų ir ‘makartizmo is
terijos’. Problema susidarė 
ties prancūzų teisės filosofo
C.L. Montesųuieu tezių, ku
riomis paremta JAV konsti
tucija, interpretacija. Įsta- 
tymdavystės, vykdomosios 
bei teismo valdžios turi būti 
atskirtos ir viena kitai ne
pavaldžios. JAV praktikoje 
teismo išmanymas neretai 
buvo konstitucijos prigim
ties aiškintojas. Šitaip buvo 
ir mūsų pergyventos krizės 
sūkuryje. Ir kur čia Jokub
kos fantazijos padariniai: 

diktatūrinės tendencijos ir 
makartizmo isterija?! Tai 
eilinė bolševikinė ‘agitka’.

Antroje pastraipoje Jo- 
kubka dievobaimingai atsi
dūsta, neva patenkintas, 
kad ‘demokratija dar veikia’. 
Toli ieškoti įrodymų, kad 
demokratija dar veikia ‘Vil
nies darbuotojui’ nereikėtų. 
Užtenka prisiminti, kad ‘Vil
nis’ netrukdomai knisa ame
rikinės demokratijos pama
tus, o jos niekas neuždaro, 
jos redaktorių i bepročių 
ligonines neįmeta. Užtenka 
prisiminti, kad V. Andrulis 
liko Amerikoje, nebuvo iš
tremtas į sovietines žemes, 
kur jis tikrai būtų sulaukęs 
kulkos, kaip tai buvo su 
Angariečiu, Putna, Uborevi- 
čiumi ir Kapsuko žmona. 
Taigi, amerikinė demokrati
ja dar veikia ir jos veiki
mą vadinamieji ‘pažangieji’ 
jaučia kiekvieną mielą die
ną. Už knisimąsi po ameri
kinės demokratijos pama
tais niekas jų netardo, ne
įkalina. Nenutremia, saky
sim į Aliaską. Jie visi 
tarpsta čia kaip inkstai tau
kuose.

Ar šis Jokubkos atodū
sis yra jo praregėjimas? 
Visai ne! Jis nedrįso su ame
rikine demokratija palyginti 
sovietinės demokratijos, kur 
valdančių kaita pilna smurto 
ir kraujo.

Šis amerikinės demokrati
jos veikimo pavyzdys akla
jam pažangiajam dar ne
suteikė regėjimo.

PENKI STULPAI VARĖNOS
RAJONO KOLŪKYJE

Varėnos rajone yra kolū
kis vardu ‘Už taiką’. Kaip ir 
visur kolūkiuose, žmonės 
čia dirba, pluša ir vargsta. 
Kaip visur pasaulyje, kolū
kio ‘Už taiką’ gyventojai 
stengiasi gerinti savo buiti
nes sąlygas. Jie nori, kaip 
dabar ,ok. Lietuvoje, pagal 
sovietini žargoną kalbama, 
gyventi ‘kultūringai’. Į ’kul 
tūros’ sąvoką sovietuose įei 
na bet kurios jų buities de
talės: baldai, užuolaidos, 
nauji batai, rankinis laikro
dėlis... ‘Už taiką’ kolūkio 
žmonės norėtų, savaime aiš
ku, turėti savo namuose 
elektrą. ‘Gimtojo krašto’ pa
mokslininkas Jonas Lukoše
vičius dūrė pirštu į savo tė
vų gryčią: elektros tėvai ne
turėję. Mat, tėvai gyvenę 
‘buržuazinėje’ Lietuvoje. Jo 
ant liežuvio vartaliojamas 
įvykis buvo prieš... 40 metų!

Paėmęs šitokią ‘palygini
mo’ bazę, Jonas Lukoševi
čius plačiu mostu kviečia 
‘Gimtojo krašto’ skaitytojus 
pasidairyti po ‘dabartinės’ 
Lietuvos gerbūvį. ‘Valstie
čių Laikraščio’, Nr. 93, ko
respondentai irgi pasidairę 
po ‘dabartinę’ Lietuvą, ki
taip mums liudija. Jie kalba 
apie ... penkius stulpus Va
rėnos rajono kolūkyje.

Tie penki stulpai kolūkio 
aikštėje vis ir vis nepasta
tomi. Gal būt bijo pastaty-

PIRMIAU BUVO RASTAS
Lengvu žingsniu paėjė- 

kim. Mozė, kaip atsimena
te, iš upės buvo išgrieb
tas pintinėje beplūduriuo- 
jąs. Tolimų distancijų paly
ginimas, pasakysit. Gal ir 
taip.

Simą Kudirką iš nežinios 
išgriebė raštas. Ar daug trū
ko Simą Kudirką nuskandin
ti užmarštin? Kiek daug di
desnių, reikšmingesnių atsi
tikimų nuskendo užmarštin. 
Perbėkim skubia mintimi: 
ne pintinėn Simas Kudirka 
buvo įdėtas, bet ‘laisvės, 
brolybės’ krašto jūrininkai 
-draugai, sumušę iki sąmnės 
užtemimo, savo laivo radis
tą suvyniojo brezentan, suri
šo virvėmis, ant demokra
tinės šalies pakrančių apsau
gos kuterio -- ir valtin įme
tė. Kad būtų tikriau, ‘broly
bės, teisybės, lygybės’ Są
jungos jūrininkas - draugas - 
atsisėdo ant galvos, kurioj 
sąmonė gal dr nebuvo atgi
jusi.

Iš Vigilant kuterio, jūri
ninkams ir kapitonui akimis 
palydinti, brezente ir virvė
se vienas jūrininkų, lietu
vis, buvo nuplukdytas valty
je ant Sovietų Sąjungos lai
vo Litva.

Kaip žinot, dėjosi tai nak
tį. Vigilant kapitonas įgra- 
sė savo draugus - jūrinin
kus nieko, niekam nesakyti. 
Litvos laivo paslaptys -- sa
vaime suprantama - nieka
da neiškyla i jokį paviršių.

Stebuklo reikėjo Simui 
Kudirkai iškilti i paviršių, 
iškilti i viso pasaulio viešu
mą. Ir čia galima pakarto
ti: pirmiau buvo raštas.

Persikeliam į ‘laisvės, bro
lybės, lygybės’ sostinę Mask 
vą. Ten pajudėjo žydai. Iš 
visko, visaip pertekusios Są
jungos žydai pakilo išsi
veržti j žmonių sausa
kimšą Izraelį. Surado sky
lutę - USA ambasadą Mask
voje. Bet ‘pažangos, gerbū
vio tėvynė’ - Sovietų Sąjun
ga niekad neišbaigia geriau
sių priemonių aruodo: ėmė 
žydus (visokiais būdais atsi
radusius prie USA ambasa
dos) gaudyti ir tamsiu šunų 
gaudymo automobiliu vežti 
už pirmojo gatvės kampo. 
Ten buvo toks apšepusiai

ti, kad kokia kolūkio višta, 
penkmečio plano neišpildžiu- 
si, nepasikartų. Trumpai 
drūtai, dalykas toks:

Prieš porą metų visus 
viensėdijų gyventojus su
varė, dėl melioracijos, į Kri- 
vilių gyvenvietę. Atsirado 
Varėnos rajone Kriviliai. Pa
statė žmonėms namus. Gavo

• žmonės naujas, aišku, tvan
kias dėl žmonių sugrūdimo, 
patalpas. Porą metų taip iš
gyveno, bet ... ‘radijas 

negroja, televizoriai nieko 
nerodo, net baltinių neišly
ginsi”.

Viena gyvenvietės pusė 
turi elektrą, kita gi pusė po
rą metų be elektros gyve
na! Priežastis? “Papildomus 
penkis stulpus reikėtų pa- indėlis, ypač angliškoji laida, 
statyti ir viskas”.

Iki šiol stulpų nepastatė 
ir pusė Krivilių gyvenvie
tės neturi elektros.

‘Gimtojo krašto’ rašeiva 
Jonas Lukoševičius visas tas 
Krivilių bėdas priskirtų vie
tinių biurokratų apsileidi
mui. Sovietinis režimas čia, 
pasakytų rašeiva, nieko dė
tas...

Štai Vilkaviškio rajono 
Rumokų ūkyje liepos 5 d. 
nuo pat ryto iki vėlyvo va
karo išjungė telefonus...

Štai Salantų valgykloje 
nuolatos apgauna valgytojus 
- duoda mažesnio svorio, 
kaip nustatyta ‘maltinukus’.

LIUDAS DOVYDĖNAS

Times

Litva 
tartis

rusvas namas, o tam name 
žydą mokė kaip reikia mylė
ti laisvę, įstatymą. Ir tardė 
ir mušė, ir šiltu vamzdžiu 
revolverį davė pauostyti. 
Taip tame pame mokė žydus 
išdrįsusius lysti prie USA 
ambasados. Mokė keletą, 
kelioliką dienų. Pagal namo 
savininkų -- KGB -- nuo
sprendį. Kai kas Maskvoje 
tą namą pavadinę uborna- 
ja -- išeinamoji. Angliškai 
galima versti washroom, toi- 
let, ręst room.

Taip supažindintas su 
Kremliaus rūpestingumu 
washroom’e žydas buvo at
gal gabenamas i Voronežą, 
Novo-Sibirską, Archanges- 
ką. Atseit, iš kur buvo at
vykęs. Ten grąžintas žy
das neteko darbo, buvo se
kamas, retkarčiais pakviečia 
mas į vietinę ‘ubornaja’, 
pakartoti kursą -- kad vėl 
neužeitų noras palikti ‘lais
vąją tėvynę’.

Taip su žydais. Ką jau be
kalbėti apie lietuvį, ukrai
nietį, estą, krigizą ir pana
šius.

Tą naktį, kai Simą Kudir
ką jo draugas - jūrininkas 
laikė galvą užslėgęs sėdy
ne, pasaulyje ir New Yorke 
The New York Times dien
raštis jau buvo prakrapš
tęs akis ir drįso parašyti 
tiesą, kas dedasi su norin
čiais išsiveržti iš sovietinės 
laisvės. Kaip tik tokią die
ną The New York 
išgirdo kas, kaip dėjosi 
USA pakrantėse ir 
laive, kuris atvyko 
dėl menkių gaudymo. The 
New York Tiems garbei de
ra pasakyti: dienraštis išsa
miai ir nuoširdžiai iškėlė 
USA pakrančių sargybinių, 
kapitonų, admirolų smegenų 
nusistovėjusį raugalą, iš
kėlė ir Statė Departamen
to sustabarėjusią biurokra
tiją.

Ir čia galime pasakyti: 
Pirmiau buvo raštas.

Mūsų pusėje išsiveržė 
mums jau ne toks kasdieniš
kas sujudimas: Bostone ir 
Clevelande išėjo protestuoti 
studentija. Linksmai geras 
reiškinys. Bostonas nuėjo 
dar toliau: griebėsi rašto. 
Du broliai Veitai Bostone 
susisiekė su jaunu ir talen
tingu rašto vyru Algiu 
Rukšėnu. Ir čia gimė viena 
plačiausiai pasklidusi kny
ga ‘Day of Shame’. Po New 
York Times gero starto ir 
kitokių raštų, mūsų politi
nėje veikloje, veikloje už 
laisvę, žmoniškumą ‘Day of 
Shame’ yra ir bus pasauli
nės reikšmės pasisekimas. 
Man teko maloni proga 
susipažinti su laikraščių, 
žurnalų, radijo, TV vertini
mais ‘Day of Shame’ knygai. 
Ir tų paminėjimų, vertini
mų yra iš Amerikos, Ka
nados, Australijos, Pietų 
Amerikos, Europos. Ir jie 
geresni už gerus, tie atsi
liepimai, vertinimai.

Būtų neapdairus prasi
lenkimas nepaminėti Jurgio 
Gliaudos knygos ‘Simas’. Ji 
kai kurių buvo nuvertinta. 
Tai buvo taip pat ne mažas 

vertėjų peršukuota, išlygin
ta. Mažos leidyklos pajė
gumu Simas nepajudėjo į to-

Plungės rajono Ginteliš
kės kolūkyje nusuko paša
rus. Suko pašarus tol, kol 
karvės nustojo pieną duoti... 
Badaujančios karvės pieno 
juk neduoda.

Pastebėję rašeivą Joną 
Lukoševičių šitokių negero
vių teisintojo rolėje, pra
dedame galvoti, kad ir šis 
draugas yra tipinga sovieti
nė negerovė, režimo sukur
ta žmonių nelaimėms didin
ti. 

kius plotus kaip ‘Day of Sha
me’, bet tai jau mūsų kaltė, 
mūsų, kurie plytoms, po
sėdžiams, kelionėms, jubilie
jams surandam ir centų ir 
dolerių. (Tai tik proginis 
burbtelėjimas i veiksnių ir 
skaitytojų pusę).

Linksmesnio nusiteikimo 
lietuvininkai kalba apie ‘re
kolekcijas’, busimąjį kongre

KVIEČIAME PRALEISTI
SAVO ATOSTOGAS 
PIETINES NEW JERSEY 
ATLANTO PAKRAŠČIO
GRAŽIAME KURORTE

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais van
denimis kainuoja tarp 50.00 dol. ir 70.00 dol. savaitei 
dviems asmenims, šeimyniška nuotaika, švarus ir 
rūpestingas patarnavimas. Atidari iki rugsėjo 
pabaigos.

JONAS JASINSKAS
Hotel Croft Hali, 601 Atlantic Avė. 

Ocean City, N. J. 08226
Telefonai: 399-9871, privatus 399-1221 

Area Code 609

NAUDOKITĖS PIGESNE KAINA!
SKUBĖKITE REGISTRUOTIS RUDENINEI 

EKSKURSIJAI | LIETUVA
SPALIO MĖN. 2 DIENĄ — 15 dieni? kelionę — Grupė Nr. 10 

Registracija priimama Iki rugsėjo mėnesio 1 dienos
(Maskva, Vilnius, Kaunas, Ryga, Leningradas, Helsinkis)

Iš NEW YORKO — $832.00 asnmlui (dvigubam kambaryje)

Iš CHICAGOS — $944.00 asmeniui (dvigubam kambaryje)

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 1975 METAMS:" 

KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJAI

Vasario mėn. 8 dietų _ EKSKURSIJA I HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų 
kelionė $750.00 asmeniui (dvigubam kambary)

Vasario mėn. 15 dieną _ EKSKURSIJA I MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė
— 385.00 asmeniui (3 naktys Mexict> City, 4 nak

tys Acapulco)

Kovo mėn. 10 dieną — EKSKURSIJA Į ŠVENTĄ 2EM£ IR GRAIKIJĄ
— 10 dienų kelionė $939.00 asmeniui (dvigubam 

kambary)

Balandžio mėn. 19 dieną — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA Į ROMĄ — 11 
dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary)

PRICES & AIR KARES SUBJECT TO CHANGE. RATES 
QUOTED BASED ON TARIFFS AND ENCHANGES IN 
EFFECT AUGUST 1, 1974.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE-
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 Soulh Western Avenue 
Chicago. Illinois 60643 
Tel (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti Rimines iš Lietuvos sudarome rei
kalingus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informa
cijas kelionių reikalais po visų Ameriką ir kitus pasaulio 
kraštus; parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname reikalingas 
vizas.

IDEMETINAS IŠRADIMAS
Geriausio Amenkoic ir Eurogoie "JIB Hoorptlegc-Lotion" preporotoi sutaiko 
plauku įlinkimą, naikina plailkanai, palaima niaUjlmą. plauką skilimą, 
stiprino plouką laimu, podedo otgouli natūralią plauką tpolvą. JIB vor- 
lodomi nebosite nei žili, nei pliki 100%. Irolyti voistiitių BEO BLUE knygor 
Jie Medicme Liq 8 uotuos 16 so-mičių $6 00 Pinigus siųsti mūsų olstovybei. 

2498 DougalI Rd., VVindsor 12, Ontario, Canada arba
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Avė., Cicero, 

IUinois 60650, U. S. A. 

są Chicagoje. Tai anie, ten 
susirinkę, gal rastų laiko tie 
mūsų parinktieji atsiminti 
raštą. Visu geru ir nauju 
garu prisimintų, kad daug 
kur, visokiais atvejais pir
miau buvo raštas.

Norom ar nenorom, mums 
reikia ateiti naujon dirvon 
su akėčiomis ir plūgais. 
Naujų, visai mums netikė
tų įvykių ateitis pareika
laus ir kitokių priemonių. 
Senas, išbandytas įrankis 
Raštas stovi pirmoj eilėje.
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a laiškai Dirvai
Bražinskams reikia vizos!

Šių metų gegužės mėn. 
pabaigoje lietuviškoje spau
doje sutviskėjo džiaugsmin
gos žinios, kad Pranas ir Al
girdas Bražinskai Turkijo
je amnestuoti, Turkijos res
publikos 50 metų šventės 
proga. Visi laukėme jų lai
mingo atvykimo j JAV-es, ar 
kurį kitą laisvą kraštą.

Betgi mūsų vadovaujan
čios įstaigos neįstengė jiems 
parūpinti vizos. Netrukus 
pasirodė žinios, kad jie, So
vietų Rusijai reikalaujant, 
vėl teisiami.

Po ilgokos pertraukos, ga
vau iš jų laišką, parašy
tą 1974 liepos 30 d. Kai 
kurias to laiško vietas pa
skelbiu lietuviškos visuome
nės žiniai ir dėmesiui:

Jie rašo:
“Šis laiškas yra pirmas 

ne iš kalėjimo, o iš laisvės, 
jeigu taip galima pavadinti 
sunkų gyvenimą šioje pabė
gėlių stovykloje, į kurią ap
linkybių verčiami, patys pa
siprašėme”.

Toliau:
“1974 m. gegužės 21 d. bu

vo didžiulės pergalės diena, 
pradėjusi naują lapą mūsų 
odisėjoje, kurios gyvybinga
sis švyturys visuomet buvo, 
yra ir bus Lietuvos ir kitų 
Baltijos tautų laisvės ir vie
nybės vizija. Už konkrečias 
pastangas šios ugningos vi
zijos įgyvendinimui mums 
grėsė mirtis sovietų impe
rijoje, ir, sovietams neat- 
laidžiai spaudžiant, ilgame
tis įkalinimas Turkijoje. Ta
čiau laiminga žvaigždė neap
leido mūsų: ryšium su Ata- 
turko įkurtos respublikos 50 
-mečiu Turkijos vyriausy
bės priimtas amnestijos įsta
tymas buvo pritaikintas ir 
mums, beveik ketverius me
tus kalintiems Lietuvos lais
vės kovotojams. Žinoma, 
mūsų išlaisvinimui iš kalėji
mo lemiamos įtakos turėjo 
ir laisvo pasaulio lietuvių 
visuomenės gyvas atsiliepi
mas į mūsų atsišaukimus, 
už ką mes esame nuoširdžiai 
dėkingi”. Vieną sakinį pra
leidus, skaitome: “Minimas 
laiškų, telegramų, peticijų 
siuntimo žygis ne vien padė
jo mūsų bylai, bet ir gerai 
pasitarnavo Lietuvos vardo 
ir vargo išgarsinimui tarp
tautiniu mastu.

Nuo 1974 m. gegužės 
21 d. mes tapome teisiškai 
ir faktiškai laisvi. Išvykimui 

iš Turkijos mums reikalin
gos tik vizos! Tačiau iki šio
lei lietuvių veiksniai jų ne
besugebėjo gauti. Jie negali 
teisintis neva neaiškia mū
sų teisine būkle, nes jinai 
yra labai aiški: Turkijos 
teismai teisėtai pritaikė 
mums amnestiją ir ryžtin
gai atmetė pakartotinus ru
sų skundus, protestus, 
šmeižtus. Suprantama, ru
sai nemano pasiduoti: jie 
planuoja smurto veiksmus ir 
tikisi tam tikrų politinių 
pasikeitimų, kurie dabar, 
kai virš Kipro salos siau
čia karo audros, esą ypačiai 
galimi. Mūsų padėtis visais 
atžvilgiais labai, labai bloga 
ir dar labiau pavojinga. Po 
gegužės 21 d. kiekviena 
Turkijoje praleista diena 
reiškia dar vieną žingsnį į 
bedugnę. Mes manome, kad 
lietuvių visuomenė turėtų 
daugiau spausti veiksnius, 
kuriems, turint gerus santy
kius su žymiaisiais valsty
bininkais, tikrai neturėtų bū 
ti sunku parūpinti tinkamas 
vizas. Kaip turbūt žinote, 
gegužės pabaigoje mus ap
lankė Vliko vicepirm. J. Va
laitis ir adv. E. Armanie- 
nė, o liepos mėn. pradžio
je -- Vliko pirm. dr. J.K. Va
liūnas. Tačiau šių kelionių 
rezultatai dar laukiami”.

Toliau rašo, kur jie dabar 
yra, kad dabar negauna lie
tuviškos spaudos. Rašo, jie 
turi lietuviškus pasus. 
“Mums reikalingos tiktai vi
zos! Jeigu Jūs galėsite šia 
linkme kiek nors padėti, bū
sime tikrai dėkingi”.

O KAIP SU VIZOM Į KITĄ 
LAISVĄ VALSTYBĘ?

Bražinskų reikalu esu te
lefonu kalbėjęs su Vliko 
pirm. dr. Valiūnu ir susi
dariau nuomonę, kad jis jų 
išlaisvinimu labai rūpinasi 
ir stengiasi padaryti kiek ga
lima geriau, nori juos išgel
bėti. Matomai yra kliuvinių, 
kurių mes nežinome ar apie 
kuriuos gal nepatogu kalbė
ti, skelbti.

Jei Bražinskų vizos -■ įva
žiavimo reikalas yra įklim
pęs JAV-ių vyriausybėje, ir 
jei artimiausiu laiku jis ne
bus pakreiptas į mums pa
geidaujamą pusę, gal reikė
tų stengtis jiems įvažiavimo 
vizos prašyti kitos ar kitų 
valstybių.

Žinant užsienyje gyvenan
čių lietuvių palankų nusi
statymą Bražinskų reikalu, 
galima tikėtis, kad jie bū
tų mielai priimami ir globo
jami ir kitur, kur tiktai gy
vena lietuviai.

Šiuo reikalu su Vliku ver
tėtų pasitarti kitoms or
ganizacijoms, ar kituose 
kraštuose gyvenantiems lie
tuviams. Negalime Bražins
kų palikti likimo valiai!

Turkijos vyriausybė, kaip 
skaitėme iš jų laiško, yra 
suteikusi jiems laisvę. Da
bar užsienio lietuvių parei
ga jiems parūpinti iŠ Turki
jos išvažiavimo ir į kitą vals
tybę įvažiavimo vizą.

Dėl suprantamų priežas
čių dabartinio jų adreso 
spaudoje nenoriu skelbti.

Algirdas Gustaitis

Gerbiamas p. Redaktoriau,

Kaip ir daugelis lietuvių, 
š.m. gegužės 15 aš pasiun
čiau telegramą Turkijos 
teisingumo ministeriui, pra
šydamas amnestijos Brazins 
kams ir linkėdamas amžinos 
laisvės Turkijai... Prieš sa
vaitę gavau ministro atsaky
mą, kurio kopiją Jums pride
du.

Iš ministro atsakymo ma
tyt:

1) Teismas, kai byla bus 
išspręsta, taip pat nutars ar 
amnestijos įstatymas pritai
komas Bražinskams.

2) Tvirtinama, kad tik 
teismas gali padaryti spren-

— Tai ne mano mama, o mano tėtis!

With kind rogarda

Jevkot Kazan
Ulnister of Justice of the 

Rapubllo of Turkey

Mr.Dennis Trimakas 
1975 Donns Drive 
Kestlake Ohio-U.S.A

Ref : Your telagraph dated 15.5*1974
Algirdas Pranas(Koreyvo) and his oon.Algridaa Bra

žinskas hare been charged with the crimes of raurdering,attempt 
to murder.threetining by weapon,restrioting personai llberty , 
having unlawful artus and traveling without peosport, before 
the second Criminel Court of Ankara.The Court has not given 
its verdict on thia caso.until this time..'.'hon the finsl deci- 
sion is bcen rendered,the Court itnolf -.vili decide on .vhether 
the lstost amnesty bill would cover those criutea or not.

On the other hand.scoording to the artiole 132 of 
our Contitution," The judgca of oourto are Independent in the 
trial of all caoee snd in the rendering of their verdiot.They 
are subjeot only to the provisions of the lsw..and the belisf 
of their conaclenca.Ho organ,authority or person may intervene 
in the appllcatlon of the Judicial power by oourto and Judgos 
by order,regulation or reoommendation.”

For your information

Dirvos 54 nr. tilpu
siam, antgalvyje paminė
tam, straipsnyje yra toks sa
kinys: “Apie tokius ‘pa
mestinukus’ žinojo dvi jo 
bendradarbės gailestingo
sios seserys Vintytė ir Ubo- 
revičienė (Rusijoje sušaudy
to generolo Uborevičiaus 
žmona)”. Kad ji buvo gai
lestinga sesuo ir kad turėjo 
Uborevičienės pavardę, tai 
tiesa, bet ji nebuvo sušau
dyto generolo žmona. Ji bu
vo ne generolo, bet gene
rolo vyresniojo brolio žmo
na. Šis jo brolis, tarnau
damas carinėje Rusijos ka
riuomenėje baigė felčerių 
mokyklą (sanitarijos puska
rininkių) ir vėliau joje pasi
liko tarnauti virštarnybiniu. 
Pirmo pasaulinio karo metu 
dirbo lauko ligoninėse, o 
vykstant civiliniam karui, 
bolševikų kariuomenėje ir 
savo brolio daliniuose buvo 
net ligoninės viršininkas. 
Pasibaigus civiliniam karui, 
nežiūrint, kad jo brolis bu
vo iškilęs net į armijos va
do vietą, nepasiliko Rusijo
je ir 1922 metų vasarą grįžo 
į Lietuvą ir apsigyveno 
Užpaliuose, kur jam buvo 
leista verstis toliau felče- 

dimą ir jokie kiti organai 
neturi įtakos.

D. Trimakas
1974 m. rugpo. 10 d.

pir-

Patikslinimas prie straipsnio 
'Dr. P* Baublio atminimui’ 

rio praktika, ir teikti 
mąją pagelbą.

Grįždamas iš Rusijos par
sivežė, palyginus su jo am
žiumi, labai jauną žmoną -- 
rusaitę. Ji buvo gana išsila
vinusi ir labai gabi. Per kelis 
metus ne tik išmoko labai 
tiksliai skaityti ir rašyti lie
tuviškai, bet pasiruošė ir 
eksterną išlaikė, Užpalių vi
durinėje mokykloje, keturių 
klasių egzaminus. Gavusi 
šitą pažymėjimą ji įstojo į 
Raudonojo Kryžiaus gailes
tingųjų seselių kursus Kau
ne, juos sėkmingai baigė ir 
tada pradėjo darbą kurioje 
tai Kauno ligoninėje. Karo 
metais, matyt, ji ir buvo at
sidūrusi į tuos vaikų namus, 
kur dirbo dr. Petras Baub
lys (jos vyras dar gerokai 
prieš karą buvo miręs).

Kol generolas Uborevi- 
čius buvo gyvas ir užėmė 
aukščiausias vietas sovietų 
kariuomenėje, Lietuvoje ne
buvo atsilankęs. Beveik kas 
metais į jo tėviškę (Antan- 
drajaos kaimas, Daugailių 
valsč.), su SSSR pasiunti
nybės Kaune mašina, atvyk
davo jo žmona ir aplankyda
vo ūkį valdantį jo brolį su 
šeima. Kai 1937 m. gene
rolas Uborevičius buvo su
šaudytas, jo žmonos ryšiai 
su likusiomis giminėmis Lie

tuvoje nutrūko ir jos likimas 
nebuvo žinomas net ir pirmą 
kartą bolševikams okupa
vus Lietuvą. Ar dabar jis 
yra kam nors žinomas - ne
žinau.

J. Butas

PLATING PRODUCTION 
SUPERVISOR

Required for Chrome plat- 
ing plant. 3 years plating 
and supervision experience 
required. Good vvorking con- 
ditions. All fringe paid bene
fits. Salary to be discussed. 
Apply call or write to :

FREELAND INDUSTRIES 
LTD.
Box 960
Kingsville, Ontario, Canada 
519-733-2303 (61-67)

HOUSE PHYSICIAN

Full time house physician 
wanted for new suburba n 
hospital. Pa. license. Sala
ry depending on experien- 
ce and ųualifications.

WARMINSTER
GENERAL HOSPITAL
225 Newtown Road 
Warminster, Pa.
674-4400, ext. 266
An Equal Opportunity
Employer (61-65)

JUOZAS SLAVĖNAS

Sunkios problemos
(IŠTRAUKA Iš "ĮŠVIRKŠTI METAI")

Beržo kooperatyvo vežikas Jurgis ir Skonio pieninės 
kūrikas, sargas, valytojas Motiejus, žmonių pieninės 
direktorium pramintas, buvo neišskiriami draugai. Pa- 
tiltiečiai negalėdavo išsiaiškinti, kas šiuodu žmones taip 
suartino, tiesiog surišo, nes juodu tiek savo išore 
tiek ir būdais labai buvo skirtingi, beveik priešingybės. 
Jurgis - žemaūgis, silpnutis, moteriško balso, ant jo 
veido nei ūsai nei barzda nežėlė -- tebuvo lyg plonyčių 
samanėlių ar pelėsių kuokšteliai. Visada gyvas, judrus, 
visa kuo interesuodavosi ir į kiekvieną dalyką tiesiog 
visą save įsprausdavo. Su kuo kalbėdamas, Jurgis, kiek 
pakėlęs galvą, suraukęs kaktą visu atsidėjimu klau
sydavosi, lyg pirmą kartą tai girdėdamas, įterpdavo sa
vo tai nustebimą, tai pasigėrėjimą. Kas betgi geriau 
Jurgį pažinojo, įžvelgdavo jo įterpimuose ir ironijos ir 
pašaipos kibirkštėlių. Dėl silpno kūno sudėjimo ir ne
paprasto judrumo žmonės Jurgį vadindavo Žiogeliu.

Motiejus - aukšto ūgio, apkūnus, lėtų judesių, mažai 
kalbus, o jei ką sako, tai vis lyg su pašaipa ir kaip būti
nas jo žodžių priedas - mirkteldavo kairę akį ir tuo pat 
metu trukteldavo kairį ūsą. O ūsai -- vešlūs, 
rusvi, nusikorę į šalį ir kiek žemyn užsilenkdami apgaubė 
viršutinę lūpą. Motiejus ūsais didžiuodavosi, juos nuolat 
taisė, galiukus susukdamas į nukarusias virvutes. 
Vešlūs Motiejaus ūsai davė jam ir kitą vardą -- 
žmonės jį vadindavo Šamaūsiu, atseit, turinčiu žuvies 
šamo ūsus.

Ir Jurgio ir Motiejaus savaitės dienos buvo panašios 
viena į kitą kaip javų grūdai. Nuo ankstaus ryto abu dirb

davo: Jurgis veždavo į malūną javus ir parveždavo ko
operatyvo kepyklai miltus, gabendavo į geležinkelio 
stotį įvairias kooperatyvo iš ūkininkų supirktas prekes, 
gaminius, o pargabendavo krautuvėms atėjusias pre
kes. Beržo kooperatyvas buvo didelis, varė plačiašakę 
prekybą ir Jurgiui darbo būdavo iki valiai. O pieninėj 
darbai prasidėdavo dar prieš saulėtekį net vasarą - ūki
ninkai pradėdavo pieną vežti dar tamsį, o ką bekalbėti 
apie žiemą. Tik apie pietus ūkininkų judėjimas pieni
nėje baigdavosi, bet nesibaigdavo Motiejaus darbai; 
reikėdavo viską sutvarkyti, apvalyti, pasirengti rytdie
nai. Tik apie 5-6 valandą ir Jurgis ir Motiejus baigdavo 
savo pagrindinius darbus. Dabar juodu jau galėdavo 
kiek atsikvėpti ir ramiai pavakarieniauti. Abu eidavo 
į šaulių klubą. Anksčiau atėjęs palaukdavo pavėlavu
sio. Dažniausia tuo metu dar būdavo laisvų kambarėlių, 
o jei nebūdavo, -- abu sėsdavosi bendrojoj salėj prie nuo
šalaus staliuko. Užsisakydavo kietos dešros ar po 
pora silkių su cibuliais ir kaip būtinas priedas - vasarą 
pora’ butelių alaus, o žiemą - pusbonkėlis. Valgydavo 
pamažu, kalbėdavosi apie dienos įvairenybes. Vienas 
kitą užgerdami baigdavo savo kuklią vakarienę ir eidavo 
ilsėtis. Motiejus turėjo kambarėlį prie pieninės, o Jurgis, 
nors irgi turėjo kooperatyvo duotą kambarėlį, dažniau
sia miegodavo arklidėj, pas savo ‘kuziukus’ -- du gra
žiai nušertus sarčius, kurie buvo ne vien jo kasdieninio 
darbo dalininkai, bet, tarsi, draugai.

Jurgis buvo ‘amžinas viengungis’ taip jis pats, 
sakydavosi - esą jis negražus, mažas, merginoms 
toksai nepatinkąs. Motiejus buvo kitados vedęs, bet 
pirmojo pasaulinio karo metu žmona žuvo Patilčius bom
barduojant, o abu sūnūs išėjo į savanorius ir nebegrįžo. 
Motiejus už savo žuvusius sūnus buvo gavęs žemės, 
valdžios visokeriopai remiamas. Bet jis žemę pardavė, 
pinigus išskolino ‘geriems žmonėms’, o pats pristojo dirb
ti pieninėje.

Jei savaitės dienos ir buvo viena į kitą visiškai pana
šios, tai savaitgalis abiem draugam - Jurgiui ir Motie

jui - buvo ir visų savaitės darbų atomazga, šeštadienį, 
kiek anksčiau baigę darbą, abu ateidavo į šaulių klubą pa
kilioj nuotaikoj, lyg savaitės rūpesčius nuo pečių nusime
tę. Silkė su cibuliais ar kieta dešra tesudarė dabar tik 
įžanginį patiekalą, taip pat nebuvo normos alui ar 
pusbonkėliams. Abu draugu užsisakydavo ką nors šilto -- 
sriubos ir keptos mėsos, pasistatydavo ant stalo ke
lis butelius alaus, o ir pusbonkėlių, reikalui esant, dau
giau atsirasdavo. Pasistiprinę ir užgėrę draugai pradė
davo gyvai kalbėtis, pirmiausia apie įdomesnius savai
tės įvykius ne tik jų darbo vietoj, bet ir apskritai. Pa
mažu, stiklelis po stiklelio, atgaivindavo artimesnės ir 
tolimesnės praeities atsiminimus, o prie šių pastarųjų 
priėjus -- neribotos galimybės fantazijai, kurioje abu 
draugai pakaitomis lenktyniuodavo. Motiejus mėgdavo 
pasakoti apie savo jaunystės nuotykius, apie savo žmoną 
ir vaikus, nes žmona buvusi pati geriausia visame pasau
lyje, o vaikai - patys gudriausi. Jurgis paberdavo at
siminimų apie gaspadorius ir gaspadines, kur jam teko 
jaunystėje tarnauti: jei tai buvę geri žmonės, jo ne- 
skriausdavę, ypač jei mirę, Jurgis sakydavo ‘Dieve, 
duok jiems dangų’, jei blogi -- nepagailėdavo aštresnio 
žodžio ir kartais net nusispiaudavo jų atminimui.

Kai jau vakarienė būdavo suvalgyta ir ne vienas bute
lis patuštėjęs, pasikalbėjimas įgaudavo savotišką po
būdį: Jurgio balsas tapdavo lyg spiegiantis, lyg kad jo 
klausytojas neprigirdėtų, jis mostiguodavo rankomis, 
čia pakildavo čia vėl sėsdavo, tuo tarpu Motiejaus 
žodžiai retėdavo, virsdavo ištęsiamais, lyg koks vapė
jimas. Pasirodydavo aiškus palinkimas užsnūsti: akys 
prisimerkdavo, galva kiek pasvirdavo į priekį, o rankos 
bejėgiškai nukardavo apibus kojų. Jurgis dar pakalbin
davo draugą, bet šiam jau pusiau snūduriuojant, ei
davo prie paskutinio to vakaro akto:

- Žinai, tu biaurus šamaūsi, aš vis dėl to tave myliu - 
kreip ūsą, pabučiuosiu...

(Bus daugiau)
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EIkuryba ir mokslas
Ar Railos "Paguoda” 
mus paguodžia?

HT. ALANTAS

Apie ką rašo Bronys Rai
la savo naujoje knygoje 
‘Paguoda’?

Pradžioje jis duoda kele
tą svetimų rašytojų apy
braižas: George Orwell, 
Arthur Koestler ir Igor 
Guzenko praslenka pro skai
tytojo akis. Toliau jis rašo 
apie marksizmą ir rusų 
‘Narodnikus’, bet daugiausia 
‘škicuoja’ lietuvių rašytojus: 
Petrą Vaičiūną, Aht. Venc
lovą, Mykolą Biržišką, su
lenkėjusi lietuvį Česlovą Mi
lašių, Henriką Radauską, 
Petrą Cvirką, Joną Graičiū- 
ną, Adomą Mickevičių, Al
fonsą Nyką-Niliūną, Antaną 
Rūką, Juozą Krūminą, A. 
Landsbergį, Marių Katiliškį, 
Antaną Gustaitį, Vaclovą 
Biržišką, E. Hemingway, 
Stasį Santvarą ir šių eilučių 
autorių.

Viena kita studija yra iš
samesnė, bet daugiausia tai 
tik kritiškos akimirksnių pa
stabos apie jų kūrybos bruo
žus. Nemaža savo knygoje 
Raila pateikia ir atsimini
mų. Sakysime, rašydamas 
apie Radauską, kuris, pasi
rodo, buvo jo kaimynas gy
venant tėviškėje, Raila il
gesingai ir gražiai pakalba 
apie savo gimtinę Plauciš- 
kius ir Daugyvenės upę, kur 
jis išmokęs plaukyti... Ar
ba, kalbėdamas apie Stasį 
Santvarą, prisimena vasa
rojimą Palangoje, kur jaunų 
rašytojų būrelis susirinkda
vo palangiškiams gerai pažįs 
tamame Santvaro name...

LINIJA TA PATI

Aplamai kalbant, Raila sa
vo naujoje knygoje pasilie
ka lygiai toks pat pesimistas 
ir aštrus, jei neaštresnis kri
tikas, kaip kad ir kituose sa
vo raštuose. Gal čia būtų ne- 
pro šalį prisiminti jo pokal
bį su Dirvos atstovu 1962 m. 
pasirodžius jo knygai “Iš 
paskendusio pasaulio”. Tarp 
kitko jis tada pareiškė, jog 
žinąs “mūsų aplinkos pilką 
tikrovę: juk tokia bala ap
linkui, toks bukumas, kon
servatyvumas, apsamanoji- 
mas ir kvailumas”. Ir jis pri
dūrė, kad vis dar netu
rįs vilties ir kol kas ne
matąs “jokios sveikesnės 
prošvaistės”. (Dirva, II.V. 
1962)

Ir vėlgi maždaug tą pa
čią mintį tik kitais žo
džiais jis pareiškė 1970 m. 
kalbėdamas su Akiračių at
stovu. Jo straipsniai esą 
“ne džiaugsmo puotų šampa
nai ir ne Napoleono tortai”, 
o daugiausia “tai kančių 
skundai, kruvini liūdesiai, 
princų ir princesių nugenėji
mai, rašalo ašaros, geriau
siu atveju -- juokavimai pro 
ašaras. Aiški stoka tikro 
optimizmo” (Akiračiai, bir
želio nr. 1970 m.)

Aiški stoka tikro opti
mizmo ir ‘Paguodoje’. Jis 
rašo: “Pirmiausia tiesa ir 
tik tiesa, nors ji būtų žiau
ri ir nemaloni. Viršuj ir apa
čioj tik aukšti principai ir 
tobulybės sietas. Kas ne
telpa į mūsų teisybės lovi, 
kirskim tam kojas arba gal
vą... žodžiu, mums kelro
džiu tegali būti tobulybės 
mastas, ‘ekscelencija’. (Pa
guoda, 210 psl.).

Raila savo aštriu ir įžval
giu protu nardosi po mūsų 
kultūrinį, visuomeninį bei 
politinį gyvenimą iškelda

mas aikštėn jo ydas ir ieš
kodamas teisybės. Nieko blo 
go: į gyvenimą galima žiū
rėti pro juodus ar ružavus 
akinius, kad tik būtų įžval
giai ir rimtai atskleidžiami 
jo atspalviai. Pasakyti Railą 
esant tik kritiką būtų per 
maža: jis yra ir didelis 
pesimistas. Jis maknoja per 
gyvenimą iki pusiau, o gal ir 
iki kaklo pasinėręs pesimiz
mo liūne ir iš visų jėgų 
galuojasi pats iškopti Lau
mės Juosta į idealo tobuly
bės viršūnes, ir mus ten už
tempti. Iš šių dienų tragi- 
kos jis stengiasi ištrėkšti 
rytdienos žydrią Šviesą. 
Žmogus Likimo pasmerk
tas klysti. Bet Raila, atrodo, 
nenori su tuo sutikti ir “aukš 
tų principų ir tobulybės" 
vardan ir “kas netelpa mū
sų teisybės lovin” (jis, tur 
būt, norėjo pasakyti “jo tei
sybės lovin”), jis siūlo kapo
ti kojas ir galvas, nes "mums 
kelrodžiu tegali būti tobuly
bės mastas, ekscelencija”. 
Iš to kas pasakyta negali 
kitokios išvados padaryti 
kaip tik tą, kad Raila yra re
voliucionierius, tautos rene
sanso šauklys, negailestin
gas ir neatlaidus mūsų vi
suomeninio gyvenimo ydų 
kapotojas, apsamanojusių 
liūnų sausintojas, teisybės 
riteris.

Šioje vietoje skaitytojas 
truputį pasimeta. Juk jei vi
si bukapročiai, konservato
riai, apsamanojusieji kvai
liai, jei nebėra jokių švie

Bronys Raila, kurio knyga ‘Paguoda’ nesentai išėjo iš 
spaudos.

sesnių prošvaisčių, tai tada 
reikia visiems nukapoti ko
jas ir galvas, tik tada kyla 
klausimas kas geriau: ar pil
nas lavonų laukas, ar dar 
leisgyviai, šiek tiek krutan- 
tieji darbuotojai? Tad kur iš
ganymas? Raila atsako: “Gy
voji lietuvybė šiandien bus 
tik ta, kuri nuolat ieškos 
naujo individualinėje kūry
boje - meno formose, moks
luose ir idėjose”. (182 psl.). 
Mintis teisinga, tik ją reikė
tų dar gerokai praplėsti ir, 
man rodos, panagrinėti indi
vido kūrybos santykį su ko
lektyvu. Juk kūrėjas be tau
tinio pagrindo nuplaukia į 
“tarptautinius vandenis”.

RAILA APIE SAVE

Skaitytoją beveik priglu- 
šina, kai ‘Paguodos’ auto
rius ima kalbėti apie save. 
“Užvis blogiausia, rašo jis, 
kad iš viso nemoku rašyti”, 
nes jis rašąs “per dažnai, 
per ilgai, be plano, be sis
temos ir be skonio, vis kaž
kokius begalinius plepėji
mus”. Ir jam nesą abejo
nės, kad “kiekvienas grafo
manas” šiandien parašąs 
“drąsesnius, geresnius, lo- 
giškesnius straipsnius”. Ir 
jam esą “iki saldumo skau
du, kad to negalima rimtai 
užginčyti”. (200 psl.).

Nežinau, ar čia saviplaka, 
ar susikuklihimo poza? Yra 
žmonių, kuriems susikuklini- 
mo poza tinka, bet mums ne- 
įmanu įsivaizduoti Railos 
apsigaubusio nusižeminusio 
kukluolio skraiste. Jis svai
dosi iš padangių perkū
nais, skelbdamas ir reikalau
damas reformų ir atsinauji
nimo, o čia dabar apsigrę
žęs sako, kad jis esąs “kaž
koks begalinis plepys”. Aš 
nenoriu primesti jam savo 
išvadų, bet, man rodos, kad 
taip save apibūdindamas, jis 
turėjo galvoje ne save, o kai 
kuriuos savo oponentus...

PERFEKCIONISTAS

Tai tik tarp kit ko. Raila, 
matyt, yra kontraversinė as
menybė pačioje savo prigim

tyje. Galų gale ar mes pa
jėgtume surasti asmenybę 
be kontraversijos? Žmogus 
dažniausiai būna kontraver
siškas savo paties ir kitų 
akyse.

Aukščiau pastebėjau Rai
lą esant pesimistą, tačiau 
reikia pridurti, kad jis nėra 
pesimistas iš savo prigim
ties, o greičiau iš savo pesi
mistinės intelektualinės pa
saulėžiūros. Tikras pesimis
tas nieko gero gyvenime 
nebemato, bet pesimistas, 
kuris nors ir sako, kad ne- 
bematąs jokių šviesesnių 
prošvaisčių, tačiau mums 
dar rodo tobulybės, eksce- 
lencijos viršūnes, kuris eina 
per gyvenimą, kapodamas 
“kojas ir galvas” tiems, ku
rie “netelpa į jo teisybės 
lovį”, negali būti nuomarū- 
nas, beviltiškai pasilaidojęs 
pesimizmo tamsybių pože
miuose. Man rodos, kad 
Railai gelbsti išsilaikyti pa
viršiuje sveika lietuvio ūki
ninko prigimtis ir tobuly
bės ekscelencijos nenugali
mas ilgesys. Raila yra per- 
fekcionistas, tobulybės neat
laidus ieškotojas tiek savo 
pasaulėžvalgoje, tiek savo 
kūryboje. Jis skelbia savo 
idėjas rūpestingai išieškotu 
stiliumi ir kalba. Kažkas pa
sakė: Taisyk žodžiui vietą, 
kaip svečiui patalą. Kitaip 
sakant, brangink žodį, kaip 
brangų svečią. Raila lietu
višką žodį brangina neiš
pasakytai ir kloja jam ko 
gražiausią ‘patalą’. Šiuo po
žiūriu jis yra mūsų žurna
listinės kalbos atnaujinto
jas. Aš nežinau mūsų žurna
listikos istorijoje nė vieno 
publicisto, kuris būtų rašęs 
tokiu Originaliu ir individu
aliu stiliumi,

AR “PAGUODA” ATNEŠ 
PAGUODOS?

Savo įžangos žodyje “Ra
šau skaitytojams" Raila aiš
kina, kodėl jis knygą užvar- 
dijęs ‘Paguoda’, o jis taip ją 
užvardijęs dėl to, “kadangi 
knygos ir kultūros verty
bės” jam buvusios “didžiau
sia, kartais vieintelė paguo
da”, tačiau jis gailęsis, kad 
toks pavadinimas, kuris jam 
esąs toks brangus, kai ku
riems “paliestiesiems gal at
rodys pikta nesąmonė”, įžei
džiąs pasityčiojimas.

Tiesa, palyginus su kitų 
Railos knygų lakiais užvar- 
dijimais, “Paguodos" pava
dinimas man pasirodė šiek 
tiek keistokas, bet ne “pikta 
nesąmonė”. Tik, man rodos, 
kad skaitytojas, skaityda
mas apie tą žiaurių Railos 
skelbiamą kryžiaus karą 
mūsų blogybėms, pasiges 
šviesesnių kontūrų ir nors 
šiokių tokių receptų išbristi 
iš tos ‘balos’. Man rodos, 
būtų lyg ir žiauroka įstum
ti skaitytoją į pesimizmo pei
kę ir neparodyti jam nė ma
žiausio žiburėlio iš jos iš
bristi. Kodėl ‘Paguodos’ au
torius nesušvelnina savo 
rūstybės ir nepasistengia 
“bukiems ir apsamanoju
siems kvailiams” įbrukti į 
rankas baltos lazdos bent 
šioliai tokiai išeičiai surasti 
iš klaidynių? Tokios ‘paguo
dos’ skaitytojas tikrai pa
sigenda.

Raila mums sako: čia ne
gerai ir ten negerai, -- ir mes 
su juo sutinkame, -- bet dėl 
Praamžiaus malonės, kas 
mūsų troba išvalys, jei vi
sur tik ‘bala, bukumas, ap- 
samanojimas ir kvailumas”? 
Kur tie staininiai žirgai, ku
rie išniūktų iš pelkių veži
mą, jei visur tik nusmurgę 
kuinai?

Ir vis dėlto negaliu iškęs
ti nestabtelėjęs ties vienu la
bai svarbiu momentu, kuris

Dr. Jokūbas Stukas kalba apie kelionę Lietuvos Atsi
minimų radijo programoje. R. Kisieliaus nuotrauka 

KELIONĖ Į PENKIOS KRAŠTUS 
JULIUS VEBLAITIS

Jau—hebe pirmas kartas 
kai rytinio pakraščio lietu: 
viai vasarą keliauja po platų
jį pasaulį. Ir atrodo, kad 
tas pasaulis darosi vis 
mažesnis ir mažesnis. Ga
bus ir sumanus tokių kelio
nių organizatorius yra veik
lusis New Jersey lietuvis dr. 
Jokūbas Stukas. Jis ne tik 
ragina savo tautiečius pama
tyti dar nematytus kraštus 
bei ypatingas vietas, tačiau 
ir patsai su savo žmona Lo
reta jose dalyvauja.

Ir šią vasarą Lietuvos At
siminimų radijo programos 
direktorius po kelių savaičių 
kelionės ką tik sugrįžo į na
mus. Jis vadovavo Lietuvos 
Vyčių ekskursijai po Eu
ropą. Pasibaigus kelionėms 
po Vakarų ir Pietų Europą 

padeda skaitytojui praryti 
Railos pesimizmo tabletes 
nelabai užspringstant: turiu 
galvoje jo humorą, vietomis 
sarkazmą, žodžiu, stilių. Vie
tomis skaitant juodžiausia- 
me pesimizme išmirkytą jo 
publicistiką nieku būdu ne
gali susilaikyti nešyptelėjęs, 
kai jis tau kyšteli humoro 
gabaliuką, netikėtą palygini
mą arba žybteli sarkazmu, 
ir pesimizmo migla pragied
rėja. Tatai nekeičia jo pa
grindinės minties, tik apvel
ka ją šiltesniu apdaru. Tuo 
būdu Railos rašto skaity
mas pasidaro labai patrauk
lūs, ir reta intelektualinė 
pramoga. Aš beveik norė
čiau jį atsiplrašyti, kad dėl 
savo stiliaus prašmatnybių 
vis dėlto nepadarė manęs 
beviltišku pasimistu, nors, 
rodos, ir labai stengėsi...

Šiemet ‘Paguodos’ auto
riaus gyvenimas atžymėtas 
dviem svarbiais įvykiais: 
jam sukako 65 m., ir jis išėjo 
į pensiją. Ta proga mes pa
linkėtume, kad jis ir toliau 
pasiliktų toks pat kovingas, 
neatlaidus ir kontraversiš
kas, bet kad nebepasitenkin- 
tų savo raštuose išmėty- 
tom tik užuominom kas 
darytina, kaip išbristi iš pel
kių, o sukurtų ištisą veika
lą, kur būtų išdėstyta jo 
idealizmo bei tautinės kultū
ros filosofija ir mestas 
žvilgsnis į ateitį. Mums ne
bepakanka “akimirksnių kro 
nikų”, mes norėtume, kad 
jis savo aprėpnia plunksna 
pavaizduotų mums nebe tik 
“akimirksnius", bet ir mūsų 
kultūros amžinas proble
mas.

BRONYS RAILA, Paguo
da. Akimirksnių kronikos 4, 
pirmoji dalis, Nidos Klubo 
Leidinys nr. 91, 1974 m. 
Londonas. Viršelis Kosto Je- 
zerskio, 428 psl., kaina 5 dol. 

jis, kaip Seton Hali Univer
siteto profesorius, buvo siun
čiamas į Lenkiją, kur susipa
žino ir tyrinėjo prekybinės 
organizacijos santvarką Var
šuvos universitete. Nors tik 
po kelių valandų poilsio, už
klupau jį sekančią dieną 
dar gerokai pavargusį, kad 
pasidalintų savo įspūdžiais 
su Dirvos skaitytojais.

- Malonu matyti, Jokū
bai, vėl sveiką sugrįžusį. 
Kaip gi sekėsi kelionė po 
Europos kraštus?

- Atrodo, kad viskas gra
žiai pavyko. Buvome apie 40 
lietuvių keliautojų. Kai ku
rie buvo tiesiog priblokšti, 
kai nuvažiavę pamatė, kad 
infliacija vakarų Europą yra 
palietusi daugiau negu čia 
pas mus. Kai kuriuose kraš
tuose infliacija siekia net 
iki 20 procentų. Taigi ir mū
sų doleris, kadaise buvęs ga
lingas, dabar nebėra toks 
jau galingas.

- Kokius kraštus galėjote 
aplankyti?

- Mūsų plane buvo numa
tyti šie kraštai: Vakarų Vo
kietija, Belgija, Prancūzija, 
Ispanija ir Portugalija. Po 
to, man tarnybos reikalais 
teko nuvažiuoti į Lenkiją.

-- Kadangi Jūsų pirmas 
sustojimas buvo Vokietijoje, 
tai buvote ir Vasario 16 
gimnazijoj. Kaipgi ten dabar 
viskas atrodo?

-- Buvome ir aplankėme 
gimnaziją. Ten mūsų laukė 
ne tik mokytojai ir mokiniai 
bet ir apylinkėse gyveną lie
tuviai. Mūsų grupėje kelia
vo ir aktorius Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko, tai ta 
proga jis gimnazijoje davė 
savo humoristinę programą. 
Jai pasibaigus, paminėjome 
tėvo Bernatonio 60 metų ku
nigystės sukaktį. Tasai vie
nuolis, galima sakyti yra be
veik tos mokyklos Širdis. Ži
noma daug rūpinasi ir kiti 
mokytojai. Teko įdomiai pa
bendrauti ir su direktoriu
mi Dr. Vincu Natkevičium. 
Mūsų ekskursantai apsilan
kymo proga gimnazijai suau
kojo virš 1000 dolerių. 
Gimanzijoje mokosi apie 80 
mokinių. Mokyklos nekilno
jamas turtas dabar yra ge
rokai pakilęs.

- O kaip patiko Frankfur
tas ir kitos vietos?

- Šiame mieste buvau pir
mą kartą. Sakoma, kad vis
kas atstatyta pagal seną
ją architektūrą. Judėjimas 
didelis, gyvenimas tikrai di
namiškas bei įspūdingas. 
Nepaprastai įdomi buvo ke
lionė laivu Reino upe, kur

(Nukelta į 6 psl.)
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garsioji poeto Heine’s apdai
nuota Lorelei ir dabar dar- 
tebesėdi aukštai ant uolos ir 
vilioja pravažiuojančius.

- Po Vokietijos, berods, 
keliavote į Briuselį. Kas ge
ro Belgijos sostinėje?

- Atvažiavę Briuselin ra
dome dar daugiau žmonių. 
Jų pilna visur: gatvėse, vieš
bučiuose, krautuvėse. Kur 
tik eisi, visur teka žmonių 
srautas. Kone visos didžio
sios amerikiečių bendrovės 
turi ten savo skyrius. Ma
tėme ten ir Naujosios Eu
ropos Tarybos Rūmus. Daug 
statybų vyksta užmiestyje, 
nes pačiame mieste jau 
darosi per ankšta ir nėra 
vietos.

-- 0 kaip ekskursantams 
patiko Paryžius?

-- Kuo puikiausiai. Kaipgi 
toks miestas gali kam nors 
nepatikti? Mūsų viešbutis 
buvo kaip tik labai arti Luv
ro muziejaus. Mona Lisos, 
deja, neradome, nes ji buvo 
iškeliavusi į Maskvą. Ma
tėme keletą programų nakti
niuose klubuose ir, reikia 
pasakyti, kad dabar ir ten 
viskas daroma su geru sko
niu, kas tinka ir jaunimui 
ir vyresniem.

-- Kiek girdėjau, Jūs lan
kėte ir šventąsias vietas, 
būtent Liurdą ir Fatimą. Ko
kie įspūdžiai iš ten?

-- Visa kelionė apsimokė
jo jau vien tik dėl to, kad bu
vome Liurde, kur Šv. Mer
gelė Marija bene prieš 100 
metų pasirodė keturiolik
metei Bernadetai. Įspūdis 
puikus. Apie 20,000 maldi
ninkų dalyvauja vakare ei
senoje su žvakėmis. Ligonių 
pilna visur. Gal koks tūks
tantis guli lauko lovose, 
slenka ant lazdų arba sėdi 
kėdžių vežimėliuose laukda
mi stebuklo.

- Tai gal matėte stebuklą?
- Aš tai nemačiau, bet 

vienam iš mūsų grupės Juo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MILLVVRIGHTS
ELECTRICIANS
PIPE FITTERS

APPLY EMPLOYMENT OFFICE 
MONDAY THROUGH SATURDAY 
DETROIT TANK PLANT 

28251 VANDYKE WARREN Mich.
or Coli 539-3000, EXT. 2147

CHRYSLER
CORPORATION

An Equal Opportunity Employer

(61-64)

WANTE1) AT ONCE ENPER1ENCED

WELDERS FITTERS

Experienced people needed for second shift. Good W6ges, over- 
time, all fringe benefits. Now is the time to joing an expand- 

ing company building equipment for Nuclar and Eossil power 
plants.

STOCK EQU1PMENT
16190 Chillicothe Rd.. Chagrin Falls. Ohio 

216-543-5181
F.guiil Opportunity l.inplovrr

ELECTRICIANS
CLASS A
Immediate opening on the 
night shift for an individual 
who has 6 to 8 years expe- 
rience as an electrician. 
We offer outstanding fringe 
benefits and good starting 
salary.
Apply Employment Office

CLEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio 
229-2200 ext. 2906
An equal opportunity 
employer (60-62)

zui Krutuliui iš Linden, 
New Jersey teko matyti, 
kaip vienas jaunas parali- 
žuotas staiga pradėjęs keltis 
ir eiti. Tuomet visi kiti ligo
niai buvę ten masiniai ne
šami ir vežami prie pasvei
kusio, kad galėtų prie jo pri
siliesti, tikėdamiesi ir sau 
stebuklingos pagelbos. Sa
koma, kad stebuklas ten 
įvyksta kas dieną. Ir aš par
sivežiau bonkutę švento 
vandens iš Liurdo šaltinio. 
Ką žinai, gal kada nors kam 
prireiks...

- Ar būnant Liurde jums, 
kaip maldininkams, teko 
dalyvauti pamaldose?

- Taip. Mūsų grupėje bu
vo lietuvis kunigas Gilis iš 
Mississippi. Jis koplyčioje 
atlaikė Mišias, o mes sugie
dojome Marija, Marija ir 
Tautos Himną. Patarčiau vi
siems, kurie nori atsigaivinti 
dvasioje, nuvažiuoti į Liur
dą.

- Po to, berods, keliavo
te į Ispaniją. Kaip patiko 
senasis Madridas?

-- Nelabai. Pirmiausia, 
tai labai užterštas oras ir 
švara nekokia gatvėse, bet 
Madrido universitetas man 
tikrai patiko. Po Ispanijos 
atsidūrėme Lisabonoje. 
Kaip žinia, po perversmo da
bar Portugalijoje sudaryta 
demokratinė valdžia. Žmo
nės atrodė gana draugiš
ki ir paslaugūs. Tačiau sle
giantį įspūdį paliko raudo
nais dažais nuteplioti įvai
rūs paminklai. Ir kaip tai
syklė, tais partijos šūkiais 
raudonai nudažyti Portuga
lijos tautiniai-kultūriniai pa
minklai ir... net bažnyčios. 
Koktu tokią ‘kultūrą’ ma
tant. Tūkstančiai turistų su 
pasibiaurėjimu stebi taip 
grubiai desekruotus pamink 
lūs.

-- O koks gi būtų palygi
nimas tarp Liurdo ir Fati- 
mos?

-- Skirtumas gana didelis. 
Pirmiausia, Fatimoje labai 

nedaug maldininkų. Jokios 
spūsties. Gal todėl, kad ma
žesnis kraštas. Vienok buvo 
įdomu. Sakoma, kad ten 
1917 metais Marija pasirodė 
trims vaikams ir liepusi 
melstis, kad greičiau baigtų
si karas. Vienas iš tų vaikų 
regėjusių Mariją dar tebėra 
gyva ir esanti vienuolė.

-- Kaip gabus ekskursi
jų rengėjas, ką galite pasa
kyti apie tai ar verta ir nau
dinga leisti pinigą tokiom 
kelionėm? Gal planuojate 
ką nors kitą vasarą?

-- Manau, kad tokios ke
lionės yra labai naudingos. 
Jos praturtina keliaujančio 
akiratį ir daug ką išmoki
na. Kai anksčiau buvome 
Pietų Amerikoje, tai vieti
niams lietuviams suteikėme 
didelio malonumo. Ir toks 
lankymas, lietuviškumo at
žvilgiu, yra gera tautinė 
atgaiva ir mums ir jiems.

Tačiau būti tokių kelionių 
vadovu yra didžiai varginan
tis darbas. Kai kurie iš ke
leivių, ypač daugiau pasitu
rintieji, buvo labai šykštūs 
ir nenorėjo suprasti europie
čių papročių. Dėl kelių ar
batpinigių centų jie paro
dydavo savo tikrąjį veidą. 
Man tokie incidentai buvo 
patys nemaloniausi. Kai ku
riuos žmones reikia tiesiog 
visur lyg vaikus vesti, ro
dyti, ir dešimt kartų aiškin
ti tą patį elementarinį 
dalyką.

Mano planas yra ateity
je aplankyti Šventąją Žemę 
su žmona ir gal keliais ar
timais bičiuliais, bet neno
rėčiau būti didesnių kelionių 
vadovu.

INDUSTRIAL
ELECTRICIAN

4 years industrial experien- 
ce reųuired. Excellent frin
ge benefits with overtime 
available. Tremendous 
growth opportunities. Ap- 
piy:

Pan American Chemical
600 Matzinger
419-729-5448
(61-63)

SHOP FOREMAN and 
SET-UP MAN-LEADER

Warner Swasey & Monarch 
Lathes. Mušt be able to sėt 
up work from blue prints 
& close tolerance. For Ist 
& 2nd shift.

SUPERIOR KENDRICK 
BEARINGS INC.
313-841-4322.
(61-65)

AUTO MECHANIC

for fastest grovving auto 
dealer in the Delaware Val- 
ley. Front line rnechanic, 
GM experience preferred 
būt not essential. Top pay, 
fringe benefits, paid va- 
cation. A real grovvth op
portunity with the North- 
east’s nevvest dealer. Con
tact Service Manager. 
CHIEF Pontiac, Bustleton & 
Cottman, Phila. Pa. 215- 
335-1300. (61-63)

Wanted at once experienced

OFFSET PRESS 
OPERATORS

Excellent opportunity for 
the follovving: Experienced 
offset press operators to 
run high quality multi-color 
jobs on one and two color 
Heidelberg presses. Excel- 
lent wages, company paid 
pension plan, life and health 
insurance. Apply in person 
at:

INDUSTRIAL PRINTING 
Industrial Printing Co. 
1635 Coining Dr., Toledo 
or call 476-9101 (61-67)

WAITRESSES. Mušt be 21. 
We need well groomed at- 
tractive people. Apply bet- 
ween 8-2 PM. Kelly’s Court. 
Greenwood Avė. & Lime- 
kiln Pike. Wyncote, Pa. 
į215) 885-6070. (57-63)

MECHANIC for construc- 
tion machinery distributor, 
perm. work, excel. fringe 
benefits. Excel. working 
conds. Exp’d in hydraulic, 
torque converter, autom, 
transmissions, & power 
Train nec. Call 609-235- 
3800. (61-63)

Immediate openings

EXPERIENCED 
MACHINISTS
To $4.80 per hour.

Mušt read blue prints and 
micrometers. Be capable of 
making own job sėt up. 
Excellent paid insurance, 
holidays, vacations & pen
sion plan

PASSAVANT CORP.
Hwy. 79 & Carson Rd.NW 
Birmingham (Pinson Valley) 
Ala.
205 853-6290
An equal opportunity 
employer (59-62)

TOOL & DIE MAKER

INJECTION MOLDING

International company is 
seeking a highly skilled tool 
and die maker to comple- 
ment it’s present staff. In-. 
dividual should be familiar 
with the latest repair and 
maintenance techniques, for 
injection molding tools, in
cluding EDM Machines. 
Mušt be capable of doing 
own set-up work and have 
confidence to work to tole- 
rances of one thousandeth.

Unique opportunity to join. 
a new and dynamic compa
ny offers highly competiti- 
ve wages and benefits. 3 lo- 
cations assistance, plūs an 
opportunity to live in one of 
the most desirable areas on 
the east coast.

Oualified applicants may 
contact Mr. L. L. Boyles 
804-247-0107. (61-63)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTEREI) NURSES 

For all service* and all shifts. 
Good starling salary. Differentiul for 

evening and night shift. 
ALSO ’ 

LXPF.RIF.NCED
ASSISTANT O.R. SUl’ERVISOll
Salary comniensurale with experience 

and ability.
Applv call or write to 

DIRF.CTOR OF NURSES 
MEMORIAL HOSPITAL 

W.\Y( ROSS. GF.ORG IA 3 1501 
_______________________(61 -62)

TELEVISION TECHNI- 
CIAN. For national service 
co. located in Northeast 
serving Phila. area. Per
manent position, car allow- 
ance & benefits. Call (215) 
722-4300. (58-63)

YEAR-around outside work. 
Mus have mechanical abili
ty. Mature. Call (215) AD3- 
1550. (58-62)

MAINTENANCE MAN 
with background in ąlectri- 
cal or mechanical repairs. 
For maintenance position 
with a private school. Ple
ase call (215) TE9-3100. 
Extension 30. (61-65) /

CARPENTERS

Immediate opening for a 
person with a minimum of 6 
years experience in all pha- 
ses of carpentry. This is a 
day shift position. We offer 
an outstanding benefit pac- 
kage and excellent starting 
salary.

Apply employment office

CLEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio 
229-2200 ext. 2906

An equal oppportunity 
employer (60-62)

PLUMBERS
CLASS A
Immediate opening on the 
second shift for a plum- 
ber with 6 to 8 years expe- 
rience. Competetive start
ing salary and outstanding 
fringe benefit package of- 
fered.
Apply Employment Office 
CLEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio 
229-2200 ext. 2906
An equal opportunity 
employer (60-62)

TOOL AND DIEMAKERS
All around journeyman 

tool & die maker. Severai 
years varied experience, 
mušt be able to handle lar- 
ge variety of new & repair 
tooling for small company.

Good working conditions. 
Company paid benefits.

Call or apply 946-5727 
THE MILL-ROSE 
COMPANY 
7995 Tyler Blvd.
Mentor, O. 44060 
An equal opportunity 
employer (61-62)

TRUCK MECHANICS. In- 
ternational Harvester in 
Camden has immed. opening 
for 3 qualified Ist class 
mechanics. Excel. bene
fits incl. vac., siek leave, 
company plan, 11 holidays, 
etc. Good pay. Choice of 
2nd or 3rd shift. Call Mr. 
Darė (609) 662-5567. An 
Equal Oppty. Employer. 
(57-63)

Wanted Ist class skilled 
WELDERS
Fitter layout for struc- 

tural work. Experienced 
need only apply. Full time. 
55 to 60 hours per week. 
U.S. WELDING & FABRI- 
CATING INC. 8609 Stone 
Rd., Independence, Ohio. 
524-3800 (57-63)

WELDER. Exp’d mig wel- 
ders needed for growing, 
metai fabrication co. Mušt 
be able to read prints and 
work alone. Aeroutulse Ine. 
1574A Bridgevvaer Rd., 
Cornwell Heights, Pa. 638- 
7473. (61-63)

MACHINERY BUILDER 
Exp. Lite fabrication. For 
better wages, excellent be
nefits, advancement oppor
tunity see us. JAMES P. 
GERHART, CO., INC., 66 
Richard Rd., Ivyland, Pa. 
675-0599. (62-68)

MECHANICAL HYD- 
RAULIC ASSEMBLERS. 
Mušt have experience for 
steel handling machinery. 
Blue print reading helpful. 
Also SAW MAN. Mušt have 
experience to eut bar stock 
& structural steel.

TERMINAL EQUIP- 
MENT INC. 1 Industry Dr., 
Bedford, Ohio 44146; 232- 
8100. (62-67)

r --- ‘
RNS Director of Nurses. 

Nursing supervisors. The 
Vineland Center, 1045 E. 
Chestnut Avė., Vineland,
N.J. 08360. Phone 609- 
692-2850, write or call 
collect. (62-63)

Wanted at once Ist class 
CARPENTERS and CABI- 
NET MAKERS. Mušt be 
experienced on store fix- 
tures. Steady employment, 
and opportunities for quali- 
fied help. Apply call or ivri
te to: QUALITY CRAFT 
INTERIORS LTD. 1999 Les- 
lie St., Toronto, Ontario, 
Canada 416-445-6440 (62-68)

MACHINE SHOP. Expe- 
rienced machinist and/or 
mechanically inclined per
son for instrument manu- 
facturer. Southampton, Pa. 
area. Please call 215-357- 
3744. Equal opportunity em
ployer. (62-69)

R.N. Hemodialysis exp. 
helpful būt not nec. Eve. 
shift. Gd. benefits. Sal. 
commensurate w/exp. Call 
Advanced Medical Sciences, 
c/o Metropolitan Hospital, 
Phila. Pa. 215-238-2178. 
(62-63)

CLENAING ROOM FO
REMAN. We are a pro- 
gressive gray & duetile 
jobing foundry produeing 
medium size & large cast- 
ings. We need a self star- 
ter with previous supervi- 
sory experience, cleaning 
room is desirable būt not 
necessary.

Apply or call to Walter 
Hannel. Call 933-0800 be- 
tween 8 a.m. & 5 p.m. Mon. 
thru Fri.

MOTOR & MACHINERY 
CASTINGS CO. 7743 W. 
Davison, Detroit, Mich. 
48238. (62-66)

GF.ORG
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

TRADICINĖ GEGUŽINĖ
ALTS-gos Clevelando 

skyriaus gegužinė Dirvai pa
remti, turėjusi įvykti rug
piūčio 4 d. nukelta į rugpiū
čio 25 d., sekmadienį 1 v. 
p.p. Įvyks East Shore Park 
klubo patalpose prie Erie 
ežero (Nauj. parapijos rajo
ne). Įėjimas iš East Park 
gatvės galo.

Visi maloniai kviečiami at
silankyti.

• DARBO ŠVENTĖS 
DIENĄ, rugsėjo 2, Lietuvių 
klubas rengia metinę gegu
žinę Astorhurst Picnic 
Grounds, 6990 Dunham 
Road, į pietus nuo Rockside 
Road. Gegužinės vieta yra 
graži ir gerai įrengta. Klubo 
nariams ir jų šeimoms įėji
mas veltui. Taip pat vėsus, 
putojantis alutis veltui. Visi 
kiti svečiai turės mokėti 
$3.00 už įėjimą. Todėl ragi- 
narrie visus iš anksto įsigyti 
nario kortelę.

Gegužinė prasidės 12 vai. 
ir baigsis 10 v. vak. Klubo 
šeimininkės paruoš skanių 
valgių. Vaikams bus žaidi
mai ir varžybos. Šokiams 
gros Joe Wendel orkest
ras.

Nuo Lietuvių namų 12 
vai. išvažiuos autobusas į 
gegužinės vietą, ir sugrįš 10 
vai. vak. Kelionė autobusu į 
abi puses kainuoja $2.50 
Kas nori važiuoti, turi iš 
anksto užsiregistruoti klu
be.

• RUGPIŪČIO 25, sekma
dienį, 11:30 vai. šv. Jurgio 
parapijos mokyklos klasėje 
įvyksta Vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos tėvų 
susirinkimas. Visi tėvai kvie 
čiami būtinai dalyvauti.

• ILLUMINATING CO. 
praneša, kad į ją kreipia
si daugelis asmenų dėl gau
tų didelių elektros sąskai
tų, manydami, kad tai skait
liukų ar sąskaitybos klaida. 
Jokios klaidos nėra, bet pa
kilus naftos ir anglies kai
nai, elektros kaina yra padi
dinta, apie ką jau buvo anks
čiau pranešta. Jei 1971 m. 
anglių tonas kainavo apie 
$8.61, tai dabar kaina yra 
pašokusi iki $27.19. Pasėko
je to ir elektros kainą rei
kėjo kelti.

ĮSPŪDŽIAI IŠ 
KANADOS SKAUTŲ 
STOVYKLOS
Liepos 27 d. iki rugpiū

čio 10 d. buvau skautų-čių 
stovykloje Romuvoje. Tenai 
stovyklavo Šatrijos tuntas iš 
Toronto. Taipgi buvo svečiai 
iš Detroito, Rochesterio ir 
net viena mergaitė iš Colum- 
bijos. Romuva yra apsupta 
miškų, 13 mylių nuo Hunts- 
ville ir apie 100 mylių nuo 
Wasagos. Nustebau, kad ta 
stovyklavietė net turi lietu
višką pirtį. Aš buvau vie
nintelė iš Clevelando, tai at
važiavus viskas man buvo 
svetima. Bet Kanados skau 
tija yra labai draugiška. 
Bendrai to krašto lietuviai, 
kiek aš pastebėjau, yra 
malonūs, ir tas atsispindi 
skautijoje.

Vieną rytą anksti, prieš 
auštant, tuose miškuose da
viau vyresniųjų skaučių įžo
dį su dviem mergaitėm iš 
Ąžuolo-Gintaro mokyklų. Ši
tos mokyklos paruošia skau- 
tus-tes būti vadovais. Ka
nados lietuvių jaunimas pra
dėjo daugiau įdomautis 
skautija.

Gavau daug skautiško 
patyrimo. Man buvo paskir
ta eiti adjutantės parei
gas. Paskutinė diena buvo

DIRVAI PAREMTI RUDENS BALIUS
SPALI012 D., ŠEŠTADIENI Lietuvių Namų saleje.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
STALAI (DEŠIMČIAI ASMENŲ) AR PAVIENIOS VIETOS REZERVUOJAMOS IŠ ANKSTO 
KREIPIANTIS It DIRVĄ (TEL. 431-6344) ARBA ItŠIUOS ASMENIS: J. MOCKUS 681-5295, 
S. ASTRAUSKAS 943-5948, V. BENOKRAITIS 481-5175, E. JOKULIENE 333-6876, 
A. BUTKUS 932-9944, K. KARALIUS 229-2419, V. STUOGIS 486-2387, 'A. LAIKŪNAS 
382-9851. BILIETO KAINA ASMENIUI (ŠILTA VAKARIENE IR GĖRIMAI) 12 DOLERIŲ.

TAUTOS ŠVENTĖ CLEVELANDE
Š.m. rugsėjo mėn. 8 d. 4 

vai. p.p. Naujosios Parapi
jos salėje iškilmingai pa
minėsime mūsų tautai ypa
tingai svarbią istorinę die
ną: 1430 m. rugsėjo 8 d. 
Vytauto Didžiojo karūnaci
jos datą. Nors karūnacija 
dėl kaimyninės lenkų tau
tos politikierių klastos ir ne
įvyko, bet pats faktas, kad 
Vytautui D. buvo skirta ka*- 
rališkoji karūna ir kad Lie
tuvos imperija turėjo būti 
atpalaiduota nuo bet kokių 
ryšių su Lenkija, yra reikš
mingas ir nepamirštamas 
mūsų istorijos momentas.

Tautos šventę minėsime 
iškilmingai: iš ryto kelsime 
vėliavas prie lietuvių pa
minklo, rinksimės į abi baž
nyčias, organizacijos prašo
mos atvykti su savo vėlia
vomis.

Po pietų bus įdomi tautos 
šventės minėjimo programa
- koncertas. Sakau - įdomi 
todėl, kad joje dalyvaus ir 
ją praves šaunusis mūsų 
jaunimas. Netgi ‘senių’ pra
kalbų nebus! Kalbės gabus 
ir geras kalbėtojas Alšė- 
nas. Koncerto programą at
liks kanadiškė jauna, bet jau 
garsėjanti dainos meno 
garsėjanti dainos meno 
žvaigždė -- A. Pakalnišky
tė.

Maloni staigmena - pa
kviestas koncertuoti buv. 
Venezuelos operos solistas 
tenoras A. Pavasaris iš Ka
lifornijos. Abu dainininkai - 
pirmą kartą Clevelande - 
atvyksta su gražia ir labai 
įvairia programa. Tat bus 
tikrai miela proga mūsų klau 
sytojams pasidžiaugti dai
nos grožiu. Bilietų kainos
- minimalios, kad niekas ne
galėtų teisintis negalėjęs 
būti šventės minėjime dėl 
pinigų stokos. Jaunimo gru
pė veikianti drauge su LB 
Clevelando apylinkės valdy
ba, turi ir labai remtiną 
intenciją: pelnas, jeigu pasi
seks jo kiek gauti, numato-

mas panaudoti jaunimo jau 
seniau skelbtam užmojui 
įgyvendinti -- savo kamba
riui Lietuvių Namuose, kur 
bus įrengtas informacijos 
ir lietuvių kultūrinis cent
ras. Tat visus nuoširdžiai ra
giname ir kviečiame: daly
vaukime gausiai šioje šven
tėje, neduokime progos mū
sų jauniems entuziastams 
apsivilti jau per šį pirmąjį 
jų žygį. Ypač šaukiame mū
sų jaunuosius lietuvius, ku
rie dažnais atvejais nusi
skundžia, kad senųjų ruošia
mi parengimai jiems neįdo-| 
mūs. ink)

IŠNUOMUOJAMAS butas
Naujos parapijos rajone. 3 
miegamieji ir kiti patogu
mai. Telefonas 531-4922.

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

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

• "Lietuvos keliu 1910- 
1973 m.” Inž. P. Lėlio šiais 
metais išleistą atsiminimų 
knygą 270 psl. Clevelande 
galima įsigyti pas B. Gai- 
džiūną, Patria krautuvėje, 
794 East 185 Street. Kaina: 
minkšt. viršeliais 6 dol., 
kietais — 7 dol.

TAVERN with living 
ąuarters. Euclid, Ohio area. 
Everything likę new. Very 
good business.

Geo Knaus Real Estate 
481-9300
819 East 185 St.

(61-62)

7 DIENOS

ypatingai liūdna visiems, 
ypač mažiem vilkiukam ir 
paukštytėm, (jauni skautai 
ir skautės) buvo gaila skirs
tytis. Mūsų lagaminai buvo 
pilni adresų ir tikimės ko- 
responduotis. Pakely namo 
sustojom prie Niagara Falls.

Jolanda Mickevičiūtė

* PARDUODAMAS AU
TOMOBILIS 1972 m. Volks- 
wagen gerame stovyje. Te
lef. 729-9355.

Brick double, near Our 
Lady. Air condition. North 
of the Blvd.

***
Off East 185th St. Bun- 

galow 3 beddroms, l'Abath, 
divided basement, garage, 
30,500.

Geo. Knaus Real Estate 
481-9300
819 East 185 St.
(61-62)

ČIKAGOJE...
(Atkelta iš 8 psl.)

1965 m. pabaigos. 1966-67 
m. dirbau Montrealyje, o 
1967 m. vėl sugrįžau į Chi- 
cagą provinciolo pareigoms. 
Taigi iki šiol Chicagoje 
jau būsiu praleidęs dešimt 
metų. Ypatingai mieli buvo 
paskutiniai dveji metai Jau
nimo centro direktoriaus pa
reigose. Per tą laiką teko 
ypatingai iš arti pajusti Chi
cagos ir apylinkių lietuvių 
gyvenimą, jų tautinę bei re
liginę dvasią ir nuostabiai 
mane džiugino tai, kiek daug 
dar čia yra pasišventusio 
jaunimo lietuviškoje veiklo
je, kaip gražiai dirba litu
anistinės mokyklos, kultūri
ninkai, organizacijos. Jauni
mo centras pasirodė esąs 
tikras lietuvių dvasinio ir 
kultūrinio gyvenimo švytu
rys, čia buvo galima jausti 
ir pačių mūsų, lietuvių jė
zuitų, egzistencijos prasmę 
laisvajame pasaulyje. Šis 
švyturys turi taip pat gy
vybinę reikšmę ir mūsų 
pavergtai tėvynei. Ypatin
gai, kai jaunajai kartai rei
kia pajusti ir išgyventi 
šiandieninę gyvąją Lietuvą, 
vą...”

• AR CHICAGOS Jau
nimo centrui nebus didelė 
skriauda Jūsų išvykimas? 
“Aišku, Jaunimo centrui yra 
būtina turėti kuo daugiau 
pajėgių, jaunų kunigų. Čia 
veikla yra išsivysčiusi iki to
kio taško, kad vienam žmo
gui sunkiai įmanoma viską 
atlikti. Tai puikiai suprantu, 
išbuvęs direktoriaus parei
gose porą metų. Tikiuosi, 
kad naujasis direktorius 
kun. A. Kezys su pagalba 
kun. v. Gutausko galės ly
giai gerai tęsti pradėtąjį 
darbą. Ypatingai daug vilčių 
dedu į veiklius pasauliečių 
kadrus, kurie taip energin
gai vadovauja ne tik augan
čiam atžalynui Jaunimo cent 
re, bet ir visam gyvajam 
lietuvių gyvenimui”.

• NE VIENAS lietuvis 
Chicagoje šiandien atvirai 
kalba, kad dviejų veiklių ku
nigų, kun. G. Kijausko ir 
kun. L. Zarembos, iškėli
mas iš Chicagos, bus didelė 
skriauda laisvojo pasaulio 
lietuvių sostinei. Bet, antra 
vertus, kai žvelgi į Cleve- 
laną, į tą gyvą ir garsią 
lietuvių koloniją su Čiurlio
niu, su Grandinėle, su R. 
Babicko Vyrų oktetu, su

Dirva, su žygininkais Už 
Tikėjimo laisvę Lietuvoje, 
su dviem lietuvių parapijom 
ir daugybe intelektualų bei 
kultūrininkų, supranti, kad 
tie du vyrai, kurių netenka 
Chicaga, daug padės Cleve
lando lietuviams ne tik 
dvasiniame, bet ir tautinia
me gyvenime, ir galime drą
siai teigti, kad naujojoje 
lietuvių parapijoje greit iš
augs Clevelando lietuvių 
Jaunimo centras šalia puikių 
tenykščių Lietuvių namų.

MECHANICS. We need 5 
mechanics for our shop & 
road service. Excel. working 
conditions. Company paid 
fringe benefits. Top wages. 
Lift truck exp. desired. 
Call Herb at (215) 459-9300, 
Tri Statė Lift Truck, Ine., 
Delavvare County. (59-65)

AUTO MECHANICS
t

Experienced on cars and or 
trucks. Steady work and 
some overtime, benefits. 
Apply

Martyns Towing & Service
29692 Lorraine Rd.,
North Olmsted, Ohio (61-65)

PAINTERS
Immediate second shift open 
ing for someone with 4 or 
more years experience. Ex- 
cellent starting salary and 
outstanding fringe benefit 
package offered.
Apply empoloyment office

CEVELAND CLINIC 
9500 Euclid Avė.
Cleveland, Ohio 
229-2200 ext. 2906

An equal opportunity 
employer (60-62)

/uperior Aviną/
"and lcan association

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 

naujoms statyboms, priestatams ir 
remontui.

★
Už reguliarius taupymo indėlius 

mokama ^/4%
Už terminuotus taupymo pažymėjimus 

mokama 6^2% —
TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 

APDRAUSTI IKI $211,000.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti i
GEGUŽINĘ

š.m. rugpiūčio 25 d., sekmadienį, 1 vai. p.p.
East Shore Club patalpose prie Erie ežero

MALONIAI PRALEISITE LAIKĄ IR SAVO ATSILANKYMU
PAREMSITE DIRVĄ

Ipjimas iš East Park gatvės galo. ALT S-gos Clevelando skyrius

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *14119 
6712 Superior Avenue. Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd„ University Hts., Ohio 44121

★
DARBO VALANDOS

Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadienį 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
įrengta, gerai vėsinama ir yra didelė 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojoj. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• VYTAUTAS ALAN
TAS, kurio istorinio roma
no Šventaragis II tomas ne
trukus išeina iš spaudos, 
su žmona išvyko porai savai
čių atostogų į Rytines vals
tijas. Grįžęs žadėjo parašy
ti įspūdžius.

• AMERIKOS LIETU
VIŲ KONGRESO banke
tas įvyks šeštadienį, rugsėjo 
28 d. 7:00 v.v. Pick Cong- 
ress viešbutyje. Bilietus jau 
galima įsigyti pas bąnketo 
vedėją Oną Gradinskienę, 
2512 W. 47th St., Chicago, 
III. 60632, tel. FR 6-1998. 
Kaina $12.50 asmeniui.

• ONA KAJECKIENĖ, 
Lietuvos atstovo žmona 
Washingtone, negrų buvo 
užpulta ir smarkiai sumuš
ta. Paguldyta ligoninėn. 
Tai jau ne pirmas kartas 
kai Lietuvos pasiuntinybės 
personalas apiplėšimo tikslu 
užpuolamas. Washingtonas 
yra pasidaręs nesaugiausias 
miestas.

• LIETUVOS VYČIŲ sei
me Detroite rugpiūčio 7-12 
d. dalyvavo apie 100 atsto
vų. Nauju pirmininku išrink
tas Leonas Paukšta iš Chica
gos.

• BLUE WATER MA- 
NOR savininkai Domininkas 
ir Aplonija Slivynai ir jų 
dukra Elena Šukienė New 
Yorko Kultūros Židiniui pa
aukojo 1000 dol. Ponai Sly- 
vinai ne kartą yra stambes
ne auka parėmę ir Dirvą. 
Prieš keletą metų jų gražio
je vasarvietėje prie gražaus 
George ežero įvyko neolitu- 
anų stovykla, apie kurią dar 
ir šiandien jaunimas nešio
jasi gražiausius prisimini
mus.
• DR. JONAS IR ALDO

NA SANDARGAI, Dayto
na Beach, Fla., ant Halifax 
upės kranto statosi puošnią 
rezidenciją ir šiame gražia
me kampelyje ruošiasi pra
leisti likusią gyvenimo dalį. 
Jų namus lanko lietuviš
ka spauda - dienraščiai, žur
nalai, buto aplinkoje ypač 
daug lietuviškos tautodailės 
dirbinių. Ne vienu atveju 
savo auka remia ir lietuviš
kus užmojus. Dr. Jonas 
Saudargas anksčiau sėk
mingai vertėsi gydytojo 
praktika Clevelande.

BALTIC APTS. 
CONDOMINIUMS
506-71st Avė. St. Pete 
Beach, Fla 33706. 1 and 2 
bedroom apts. beautiful, 
modern, De Luxe; near 
beach, stores and trans
portation. Small complex, 
low maintenance fees. 
Adults, no pets. Brokers in- 
vited 24,500 and up.

Tel. (813)360-8766.

BRANGIAI MAMYTEI

A. A.

ONAI RALIENEI

MIRUS LIETUVOJE, JOS SŪNUMS KAZIUI, 
LEONUI IR STASIUI SU ŠEIMOMIS GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ REIŠKIAME

irena ir Albertas
SUŠINSKAI

GENE IR JUOZAS
C YVAI

• KUNIGŲ VIENYBĖS 
Seimas susirenka šį trečia
dienį New Yorke. Kun. K. 
Pugevičius padarys praneši
mą etninių grupių apjungi
mo klausimu ir apie Lietu
vių katalikų tarnybą.

• ATLANTO rajono skau
tų stovykla North Stoning- 
ton, Conn. stovyklavietėje 
prasidės rugpiūčio 24 d. ir 
baigsis rugsėjo 2 d.

• STEPO ZOBARSKO va
dovaujama leidykla Many- 
land išleidžia angliškai kny
gą “Partizanai už geležinės 
uždangos”.

IEŠKAU
norinčių kartu praleisti žie
mos atostogas Daytona 
Beach, Floridoje. Esu 75 m 
amžiaus ir turiu didelį gra
žų namą. Rašyti: Mrs. M. 
Paulauskas, 903 Statė Avė., 
Holly Hill, Fla. 32017.

WANTED Journeymen 
or Ist class skileed MILL 
and LATHE OPERATORS. 
Mušt be able to sėt Up 
and read blue prints. Full 
or part time.

Applicants apply in per
son to: MARTIN ELECT- 
RIC, Div. Di-Dro Systems, 
Ine. 3040 E. Outer Drive, 
Detroit Mich, 48234. (61-65)

HOUSEKEEPER

child care, cook, light house- 
keeping. Shaker Hts. home 
with schooi aged children 
and pets, seeks services of 
a pleasant housekeeper. Li- 
ve in 5 days a week. PriVa- 
te living ąuarters. Mušt dri
ve. Top salary and bene
fits.

Call Ms Dale, 881-3000, Experienced spray painter
Monday thru Friday 1 to 4 for 2nd shift> Hours 4.30
pm. (61-67)

ROOFER, Suburban repair 
shop, slate work, copper, tin 
& soldering gutters. Guaran 
teed 52 wks. 215-TU 7- 
3050 (61-67)

WANTED JOURNEYMEN 
or Ist class skilled 
MACHINISTS

Turret Lathe, Bridgeport 
operators.
Mušt have job shop expe- 
rience. Be able to sėt up 
work from Blue Prints & 
elose tolerance. 58 hour 
wekk. Paid hospitalization. 
Pension plan and other frin
ge benefits.

C.K. Precision Products, Ine 
35761 Curtis Blvd.
Eastlake, Ohio 
942-1079
(61-63)

LATHE HANDS

Capable of complete sėt 
up and run engine lathe. 
Experienced only. Top sala
ry plūs overtime and out- 
standing benefit package.

Contact:

INGERSOLL-RAND CO. 
23400 Halstead 
Farmington, Mich. 
313-477-0800
An equal oppportunity 
employer (61-63)

WELDER Ist CLASS

Experience with stainless 
Steel & hėliarc welding 
for stainless steel pipe mill. 
Union shop. Steady employ
ment, all fringe benefits.

Come in or call for in- 
terview SWEPCO TUBE 
CORP. 1 Clifton Blvd., 
Clifton, N.J. (201) 778-3000 
bet. 10 A.M. & 3 P.M. 
(61-63)

MACHINIST IST CLASS
a

Excellent opportunity for 
all around individual, ex- 
perienced on lathe & milling 
machines. Stainless steel 
pipe mill union shop, steady 
employment, all fringe be
nefits.

Come in or call for in- 
terview SWEPCO TUBE 
CORP. 1 Clifton Blvd., 
Clifton, N. J. (201) 778-3000 
1(61-63)

HEADER OPERATORS

Royal Oak automotive parts 
supplier reąuires setter-ope- 
rators with 5 years mini
mum experience on large 
headers, bolt makers or 
parts formers. 50 hr. week, 
excellent salary and fringes. 
Call J. BORK (313) 564-5930 
(61-63)

PAINTER 

p.M. to 1 A.M. Good hourly 
rate & fringe benefits.

FLOURESCENT EQUIP- 
MENT & MFG. CO.
4145 E. 79th St. 
(E. 79tH off Harvard) 
Cleveland, Ohio
(61-63)

NURSE, R.N. 11-7 & 7-3 
Supervisors. Full time & 
part time relief all shifts.
E.C.F. Oak Lane area. 
Fringe benefits. Paid holi
days, vacation, Blue Cross, 
etc. Call HA 4-4084.
(61-67)

TANK CLEANER - Ex- 
perienced. Refinery oil sto- 
rage tank cleaner for new 
tank cleaning oil špili clėan 
up co. Work in Marcus 
Hook, Pa. as well as the 
entire South Jersey area. 
609-931-2083. (61-63)

NURSE, REG. Full or part 
time. 3 PM till 11 PM. 
Nursing Home in Wyncote. 
Good wages & pleasant 
working conditions. Call 
(215) TU7-3430. (58-62)

JOURNEYMEN
MACHINISTS

Should be familiar with 
standard machine shop 
equipment, and have ex- 
perience with automatic ma
chine repair.

Call or send resume to:

MARTIN ELECTRONICS 
Route 1 Box 500 
Perry, Fla. 32347’ 
Attention Bill Beckman 
1-904-584-2634.
(59-65)

VLADAS BUTĖNAS

Kun. Gediminas Kijauskas, S. J., Clevelando lietuviu, 
naujosios parapijos busimasis klebonas, kuris šiomis 
dienomis perima pareigas.

• TĄ DIENĄ, kai šis 
Dirvos numeris keliaus pas 
skaitytojus, iš Chicagos į 
Clevelandą išvyks lietuvių 
jėzuitų provinciolas ir Jau
nimo centro direktorius kun. 
G. Kijauskas, o su juo, 
tuo tarpu, ir kun. L. Zarem
ba. Jie išvyksta perimti nau
jąją Clevelando lietuvių pa
rapiją. Kun. G. Kijausko iš
vykimas, atrodo, ‘laikinas’, 
nes, rugsėjo 25 d. dar turės 
sugrįžti į Chicagą, kur visuo
menė jam rengia atsisveiki
nimo vakarą. Prieš išvykda
mas į Clevelandą klebono 
pareigoms, kun. G. Kijaus
kas į Jaunimo centrą pasi
kvietė Dirvos bendradarbį 
pokalbiui, taikomam specia
liai to laikraščio skaityto
jams, gausiai gyvenantiems 
Clevelande ir kitose vieto
vėse. Pokalbio pradžioje 
kun. G. Kijauskas pabrėžė, 
kad iki šiol Dirva gal ir ne
ateidavo į naująją lietuvių 
parapiją Clevelande, bet, 
jam perėmus klebono pa
reigas, Dirva tuojau bus 
užprenumeruota.
• PIRMAS mano klausi

mas buvo, kaip naujoji Cle
velando liet, parapija atite
ko lietuviams jėzuitams ad
ministruoti? Kun. G. Kijaus
kas atsakė: “Clevelando lie
tuviai klausimą dėl jų 
parapijos ateities pradėjo 
kelti prieš pusantrų metų. 

Jaunimo Centre Chicagoje atidarant Kaziuko mugę. Skautininkų būryje mato
me Lietuvos gen. konsulę J.. Daūžvardienę ir Jaunimo Centro direktorių 
kun. G. Kijauską. V. Jasinevičiaus nuotrauka

Jiems rūpėjo, kas parapiją 
perims, nes ilgametis klebo
nas kun. Juozas Angelai
tis sulaukė 70 m. ir ruošėsi 
pasitraukti į pensiją. Kada 
kun. Angelaičio į pensiją 
išėjimo klausimas iškilo, 
pats klebonas paklausė: ‘Ar 
negalėtų čia atvažiuoti jėzui
tai?’. Tai buvo aiškus sig
nalas sujusti gyviesiems 
Clevelando lietuviams, kurie 
tikėjosi, kad su jėzuitų atvy
kimu parapijoje atsikurs 
Clevelando lietuvių Jaunimo 
centras, koks yra Chicago
je. Pirmiausia kun. J. Ange
laitis parašė oficialų kvieti
mą jėzuitams. Tai buvo 
prieš pusantrų metų. Po to 
Clevelando lietuviai išvystė 
plačią laiškų akciją ir jų vys
kupui pasiuntė virš tūkstan
čio laiškų, kuriuose prašė, 
kad naująją jų parapiją per
imtų lietuviai jėzuitai. Nau
jasis Clevelando diocezijos 
vyskupas J.A. Hickey, vos 
tik perėmęs pareigas, pa
sikvietė iš Chicagos lietuvių 
jėzuitų provinciolą prašyda
mas, kad lietuviai jėzuitai 
perimtų naująją liet, parapi
ją (parapijos vardas sąmo
ningai neminimas, nes jis, 
galimas daiktas, bus su
trumpintas - VI. B.) ir kad 
pats provinciolas būtų pa
rapijos klebonu...”

• KOKIE Jūsų planai per
ėmus parapiją? “Patarnauti 

lietuviams dvasiniai ir tuo 
pačiu sudaryti kaip galima 
geresnes sąlygas tiek jau
nimui, tiek visų lietuvių kul
tūriniam bei visuomeniniam 
gyvenimui. Šioje srityje ga
limybės bus didelės, nes, 
kaip ir Chicagoje, tikimės 
bendradarbiavimo iš visų 
lietuvių, nes, kaip minėjau, 
atvykstam jiems patarnau
ti religinėje ir tautinėje 
plotmėje. Žinoma, veiklos 
sąlygos čia kiek skirsis nuo 
Chicagos, nes parapijoje 
taip pat yra ir nelietu
vių. Ir juos teks aptarnau
ti dvasinėje plotmėje. Pa
rapijinė mokykla yra geram 
stovyje, lituanistinę mokyk
lą teks remti visokiais bū
dais. Kiek žinau, Grandinė
lė repeticijoms nori pereiti į 
parapiją. Mes rasim vietos 
visiems, kad parapijoje susi
darytų tikrai gyva lietuviš
ka oazė. Taip pat lankysim 
šeimas, nes reiks patirti jų 
pageidavimus, problemas ir 
rūpesčius. Mes taip pat ti
kimės iš Clevelando lietu
vių nuoširdaus bendradar
biavimo, nes jie juk laukė 
jėzuitų...”

• KAS Jus asmeniškai 
riša su Clevelande? "Ten 
1950 m. apsigyvenau, atvy
kęs iš Europos, nors, tiesa, 
labai trumpam,, nes tris mė
nesius palankęs universite
tą, įstojau į jėzuitus. Ten il
gą laiką gyveno mano tėve
liai, neseniai persikėlę į 
Pennsylvaniją, ten gyvena 
du broliai, sesuo, todėl Cle
velande gana dažnai tekda
vo sustoti. Be to dar teko 
pravesti visą eilę misijų 
bei rekolekcijų abiejose Cle
velando lietuvių parapijose, 
taip pat nuolatos susitikda
vau su vietos jaunimui Tad 
mano prietiltis Clevelande 
ir būdavo: tėvai, rekolekci
jos ir jaunimas...”

• KOKIA yra naujosios 
Clevelando liet, parapijos 
vertė ir ar yra užsilikę 
skolų? “Parapija yra išmo
kėta ir jos vertė, pagal spė
jimą, apie du milijonai do
lerių. Toks dvasinis ir kultū
rinis centras išeivijos gyve
nime yra labai svarbus. Rei
kia pasidžiaugti tenykščių 
parapijiečių ištverme tą 
centrą išlaikyti..."

• KIEK metų Jums teko 
praleisti Chicagoje ir kurie 
maloniausi prisiminimai iš 
mūsų miesto? “Pirmą kartą 
patekau į Chicagą 1962 m. 
rudenį ir čia darbavausi iki

(Nukelta į 7 psl.)
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