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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

IŠ ČIA IR ANAPUS
Tarp amerikietiškų ir lietuviškų pažiūrų

Sykį kalbant politinėm 
temom, mano sūnus stai
ga pastebėjo:

"Žinai, kai galvoju lie
tuviškai — man vienaip 
atrodo, angliškai — ki
taip!"

Iš pradžių gali pasiro
dyti, kad tai nesąmonė, ta
čiau truputį ilgėliau prie 
tos pastabos sustojus, 
gali įžiūrėti bent dalį tie-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

sos. Mūsų galvosenoje, 
ypač išugdytoje Nepri
klausomybės metu, vy
rauja pažiūra, kad paski
ro asmens interesai turi 
nusileisti tautos ir vals
tybės labui. Tuo tarpu 
amerikiečiuose vis dau
giau atgyja jų sena pažiū

TOLMATOS ŽIBURIAVIMAI... (2)

VERSALIO SUTARTIES EMINENCIJA
Jūratė Statkutė - de Rosales

1904 metais, Lpndone, 
Geographical Journal 
puslapiuose pasirodė vie
nas straipsnis, rašytas 
geografijos profesoriaus 
Halford J. Mackinder. Pa. 
sidėjęs priešais Merca- 
toriaus mapa mundi ir 
neramiai žvalgydamasis 
į britų salų izoliuotą pa
dėtį, Mackinderis ten pri
ėjo išvados, kad geriau
sioje politinėje ir stra
teginėje padėty yra tie 
kraštai, kurie randasi 
Azijos ir Europos žemy
nų centre. Nelaimės at
veju, tokie kraštai turi 
savyje ir aplink save pa 
kankamai vietos elastiš- 
kiems strateginiams at
sitraukimams. O sustip
rėjimo atveju, tokie kraš. 
tai gali lygiai taip pat 
elastiškai plėstis visų 
juos supančių kaimynų 
sąskaitom

Ši Mackinderio teori
ja, jos naujove, jos įtiki
nantis patiekimas, vėliau 
nulėmė šiurpiai didelę 
XX šmtm. politinių įvy
kių dalį.

Pats Mackinderis šio 
savo lemtingo straipsnio 
atsiradimą anuomet ap
rašė tokiais žodžiais: 
"dabartiniame dešimtme. 
tyje (1900-1910) mes pir
mą kartą atsidūrėme pa
dėtyje, kurioje galime 
bandyti ... išvesti logiš
ką ryšį tarp stambesnių 
geografinių ir stambes
nių istorinių bendračių". 
... "ši formulė galės bū
ti naudinga praktikoje nu
statant dabartinės poli
tikos besivaržančių jė
gų ateities perspekty
vas".

Taip pritaikęs savo for
mulę praktikai, Sir Mac
kinder priėjo išvados, 
kad geriausioje geopoli
tinėje padėtyje yra Vokie
tija ir Rusija. Šiuos abu 
kraštus jis pavadino 
"ašies" kraštais. Rem
damasis istoriniais pa 
vyzdžiais, nurodančiais, 
kad tokioje padėtyje 
esantis kraštas yra ka
riniai beveik neįveikia
mas, Mackinder priėjo 
šios galutinės išvados:

"jėgų persvara ašies 
padėtyje esančios valsty
bės naudai, galinti įvyk
ti tai valstybei išsiple- 
čiant į Eurazijos peri
ferinius kraštus ir lei
džianti tokiai valstybei 
panaudoti savo vidinių že
mių resursus tam, kad 
pasistatyti laivyną, su
daro sąlygas pasaulį už

ra, kad paskirą asmenį 
reikia apsaugoti nuo vals
tybės sauvalės. Abi skir
tingos pažiūros turi ilgą 
istoriją. Mūsų tautos iš
gyvenimui buvo reikalin
gos specialios priemo
nės, nors kartais ir kraš
tutinės. Panašiai buvo ir 
kitose po pirmojo didžio
jo karo nepriklausomybę 
atgavusiose valstybėse. 
Tuo tarpu amerikiečiai 
neturėjo priešų, kurie 
būtų norėję ar galėję sa
vo naudai pasisavinti 
JAV teritoriją. Jų prie
šai buvo viduje, o ne už
sienyje.

Ryškiausiai tas instink
tyvių galvosenų skirtu
mas paaiški besiginči
jant apie Watergate afe
rą. Ji kenkia krašto pres 
tižui. Už tat mums atro
do, kad ją reikia kuo grei
čiausiai užmiršti irper- 
eiti prie kitų reikalų 
sprendimų, ką padaryti 
ir ragino prezidentas 
Nixonas savo paskutinė
je kalboje. Tuo tarpu di
delė amerikiečių dalis, 
ypač intelektualai, ne-

varančios imperijos at
siradimui. Tatai gali 
įvykti jei Vokietija suda
rys sąjungą su Rusija".

Kilus pirmajam pasau
liniam karui, nepapras
tai dideli sunkumai ku
riuos teko net trijų že
mynų sąjungininkams pa
kelti, tam, kad įveikti pa
lyginti mažytę Prūsiją, 
visų politikų akyse galu 
tinai patvirtino Mackinde
rio teorijos neklaidingu- jausdami jokio išorio pa- 
mą. 1918 metais, "nau
jausio mokslo" skraiste 
apsisiautęs pranašas 
Mackinder jau buvo įta
kingas britų parlamento 
narys ir didelis vokie
čių geografinės padėties 
pavojų aiškintojas.

Ne vienas geopoliti
kos žinovas šiandieną 
yra nurodęs, kad 1918me
tų Versalio sutarties me
tu laimėtojams duoti Mac
kinderio perspėjimai tu
rėjo lemiamos reikš
mės. Jo įrodinėjimai, 
kad jungtinė rusų-vokie - 
čių ašis ateityje gali tap 
ti neįveikiama, pasaulį 
užvaldanti jėga, vertė su 
daryti planus šių abiejų 
kraštų apkarpymui ir jų 
amžinam perskyrimui.

Čia, be abejo, patogiai 
sutapo laimėtojų gal
vosena su Centro Euro
pos tautinių atgimimų są
jūdžiu. Tą rusų ir vokie
čių perskyrimą kitomis 
valstybėmis, kurį Versa 
lio strategai patarinėjo 
pravesti "amžinai taikai 
užtikrinti", rytų Europos 
tautos be jokių ceremo
nijų jau buvo įvykdžiu- 
sios su ginklu rankoje. 
Beliko tiktai apsidžiaug
ti, jog kare išsisėmusių 
jėgų sąjungininkams ne
teks panaudoti tolimes
niam rytų Europos "tobu
linimui" ir džiugiai pa
laiminti taip protingai ir 
laiku atsiradusias rytų 
Europos valstybes.

Tokiu būdu, pastačius 
keliolikos valstybių per
tvarą tarp Rusijos ir Vo
kietijos, Versalio sutartį 
pasirašiusieji laimėtojai 
išsiskirstė įsitikinę, jog 
jie gudriai išvengė atei
ties pavojų ir užtikrino 
pasauliui amžiną taiką...

Tame keistame išve
džiojimų, nedakeptų teo
rijų ir įvykusių faktų lo
šime, Lietuva atgavo ne
priklausomybę.

(Kitame numeryje: 
"Jowa ūkininko ra
mybės kaina").

vojaus mano, kad prezi
dentas, pasisamdęs pen
sijon išėjusius saugumie
čius ir pavedęs jiems su
laužyti šio krašto įsta
tymus pirmiau neva tai 
krašto saugumo, o vėliau 
grynai savo perrinkimo 
sumetimais, sudaro jiem 
ir kraštui didelį pavojų.

Tiesa, nėra tiesiogio 
įrodymo, kad jis visą tai 
būtų asmeniniai įsakęs, 
tačiau tai ne tiek svarbu. 
Svarbiau, kaip tokios 
mintys iš viso galėjo at
eiti. Juk tos pačios rū
šies žmonės įklampino į 
bėdą kitą prezidentą— J. 
F. Kennedy. Jo leistas 
žygis į Kubą, pasibaigęs 
Kiaulių įlankos katastro
fa, buvo iš pat pradžių 
pasmerktas nepasiseki
mui, jei nebūtų paremtas 
rimtų JAV karo pajėgų. 
Už tat ČIA pareigūnų, 
kurie tą žygį organizavo 
pareiga buvo jo nepradė
ti be kariuomenės talkos

(Nukelta į 2 psl.)

Praeitą savaitgalį buvo atidarytiCIevelande Naujieji lietuvių namai -- klubas ir kultūrinis centras. 
Nuotraukoje, stambiausia auka net 10,000 dol. parėmęs šių namų statybą Rapolas Zambliauskas (kairė
je) perkirpo atidarymo juostą ir tarė kelis žodžius. Į dešinę stovi p. Zambliauskienė, Lithuanian Vil
lage Ine. direktoriai Z. DuCmanas, S. Mačys ir direktorių tarybos pirmininkas Juozas Stempužis. Pla
čiau apie atidarymo iškilmes 7 puslapyje. J. Garlos nuotrauka

Besikeičią JAV ir Raudonosios 
Kinijos santykiai BRONIUS AUŠROTAS

šių santykių išsivysty
me, yra buvęs kiniečių ne
paprastas JAV Ambasa
doriaus pagerbimas Jam 
atvykus į Pekiną. Ir iš 
tiesų tas pagerbimas bu-

Eilė įtakingų JAV ir 
D. Britanijos laikraščių 
daug vietos savo pusla
piuose paskutiniu laiku 
skyrė JAV ir Kinijos san
tykių raidai nagrinėti.

Vienas iš tokių yra bu- vo beveik tolygus suteik
tas JAV Prezidentui lan
kantis Pekine, praėju
siais metais vasario mė
nesį. Gi ši JAV Ambasa
doriui, David K.E. Bru- 
ce suteiktoji garbė yra 
surišama su JAV kariuo
menės atitraukimu iš 
Vietnamo. Esą Kinijoje 
laukiama, kad Amerikos 
atsipalaidavimas iš Indo
kinijos turėsiąs daug tei
giamos įtakos į Kinijos 
— SSSR ir Kinijos — ki
tu Azijos tautų tarptauti
nius santykius.

Viena iš "juodųjų dė
mių" JAV ir Kinijos san
tykiuose yra neabejotinai 
Kambodija. Mat, Kinija 
remdama Princą Noro- 
dom Shihanouk, labai daž
nai kritikuoja Nixono ad
ministraciją. Gi negali
ma reikalauti, kad Kinija 
kitaip elgtųsi; jeigu kas 
ką remia, tad tą ir gina 
ir tai yra visiškai supran
tama.

Tačiau, kiniečiai ab-

vęs ir "Baltimore Sun" 
liepos pirmomis dieno
mis įsidėjęs savo Hong 
Kongo korespondento 
John E. Woodruf straips
nį, kuriame stengėsi nu
teikti JAV skaitytojus, 
kad "girdi, didžioji da
lis analistų, stebinčių 
JAV - Kinijos santykių 
išsivystymo raidą užsie
nio politikos srityje pri 
ėjo išvados, kad šie san
tykiai yra nužengę iš de 
tente į entente, kas diplo 
matiškoje kalboje reiš
kia į 'valstybinius drau
giškus santykius'."

Laikraštininkas toliau 
rašo, kad "anksčiau ki
niečių politika 
buvusi pagrįsta 
kanta ir kritika 
kai už kariškų
laikymą Japonijoje ir Fi
lipinuose; gi jau prieš ku
rį laiką šis propagan
dinis bombardavimas vi
siškai nutilo".

Dar svarbesnis įvykis

Azijoje 
neapy- 

Ameri- 
d alinių

Fil.vs kun. Saulaitis, S.J., atskridęs iš Brazilijos, jubiliejinėje stovykloje diskutuoja su skautėmis.
Jacintos Gustainytės nuotrauka

soliutiškai pritaria JAV 
vedamai politikai Europo 
je ir Amerikos kariškų 
jėgų buvimui Europos 
kontinente: kiniečiai JAV 
niekada nekaltino impe
rializmu, siekiančiu pa
vergti europiečius. Net 
priešingai: Kinijos dip
lomatai ne vieną kartą 
esą raginę Europos vy
riausybes kad pastaro
sios ne tik kad sustiprin
tų savo kariškas jėgas, 
bet kad žymiai padidintų 
savo finansiškus įsipa
reigojimus JAV kariuo
menei Europoje išlaiky
ti.

Bet gi kiekvienam su
prantama, kad savosios 
problemos yra daug svar
besnės už svetimąsias; 
lygiai tas pat liečia ir ki
niečių "nuoširdžius" pa
tarimus apie Europos gy 
nybos reikalus. Toki pa
tarimai yra labai egois
tiški išplaukiu iš tokio pa
prasto apskaičiavimo; 
juo daugiau vakariečių di
vizijų prie SSSR vakari
nės Europos sienos tilo 
mažiau sovietinių divizi
jų prie Kinijos — SSSR 
Sibiro sienų. Logiška ir 
aišku, lyg du kartus du 
yra keturi!

Tikima, kad Raud. Ki
nija Europoje sugrįžtan
ti prie savo klasiško dip
lomatiško žaidimo: kur 
tik yra proga koneveikti 
Sov. S-gą už satelitų oku-, 
paciją. Tačiau Azijoje, 
kurioje anksčiau Kinija 
kaltinusi JAV ir SSSR už 
Kinijos apsupimą, tokių 
kaltinimų Amerikos ad
resu daugiau nesigirdi. 
Ir tuo metu, kai JAV grįž
ta į namus iš Azijos, 
dėl ūkiškų ir vidaus poli 
tinių sumetimų, Kinija 
supranta ką reiškia 
Maskvos siūloma "ko
lektyvinio saugumo" su
tartis Azijos tautoms.

1972 m. dabartinis Ja
ponijos min.pirm. Kaku- 
ei Tanaka atstatė diplo
matiškus santykius su 
Raud. Kinija; su šių san
tykių normalizavimu, ku 
rie yra buvę karo stovy
je jau nuo 1937 m., Kini-

(Nukelta į 2 psl.)
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pagalbos. Kennedy iš tos 
katastrofos išėjo laimin
gai dėl to, kad ji lietė 
svetimą kraštą ir buvo nu
kreipta prieš komunis
tus. Tų pačių žmonių ne
mokšiška invazija į de
mokratų partijos būstinę 
Nixonui paliko sunkiai iš
trinamą dėmę. Jei tokios 
klaidos buvo prileistos 
čia, kodėl jų negalėjo bū
ti kitur, pvz. ČIA veik
loje Laose, Indokinijos 
kare?

Žinia, nepaprastos val
džios priemonės krašte 
būtų pateisintos kokia 
grėsme iš išorės, jei, 
pvz. dar egzistuotų mo
nolitinis komunistų blo
kas.. Likimo ironija no
rėjo, kad, savo karjerą 
pradėjęs kaip antikomu- 
nistas, Nixonas, pageri
nęs santykius su susipy
kusiais komunistiniais 
milžinais — Sov. Sąjunga 
ir Kinija bei kitom jų pa
kraipos valstybėm, tuo 
pačiu užkirto sau kelią 
kalbėti ir teisintis komu
nistiniu pavojumi, nors 
kai kur jis ištikro egzis
tuoja. Bent Indokinijos ko
munistai tikrai pasinau
dojo Watergate skandalu.

Watergate afera pa
skatins amerikiečius dau
giau domėtis savo pačių 
reikalais ir mažiau užsie
nio. Faktinai ta eiga jau 
buvo prasidėjusi anks
čiau dėl naujos politinės 
ir ekonominės situacijos 
pasaulyje, Watergate ir 
iš viso politikų korupci
ja ją pagreitino. Žinios 
apie galimą vicepreziden
to įsivėlimą į nešvarius 
"biznius" praktiškai pa
dėjo Nixonui,nes palaido
jo respublikonų viltis jį 
pakeisti "Mr. Clean" — 
Agnew. Jos tarp kitko įro 
do, kas jau buvo ir anks
čiau žinoma, kad politi
kavimas JAV reikalauja 
milžiniškų pinigų sumų 
ir visados atsiras biz
nierių, kurie norės pa
dėti vienam ar kitam 
kandidatui, už tai gal ti
kėdamasis kokios nors 
naudos. Pagaliau, kaip 
galima uždrausti žmo
gui, kuris turi pakanka
mai pinigų, padėti savam 
kandidatui. Taisyklė, lei
džianti kiekvienam skirti 
tik ribotą sumą politi
niams reikalams, nėra 
nei teisinga nei demo
kratiška krašte, kur nė
ra ribos asmeniškam tur
tui. Jei tu gali išleisti mi
lijonus menui ir už tai 
būti garbinamas, kodėl 
tu negali aukoti milijo
nus savo kandidatui, ku
ris tik vienas gali išgel
bėti tavo kraštą?

Žodžiu, amerikiečiai 
galės dar ilgai ginčytis 
savo santvarkos reika
lais, kas turės įtakos jau 
šio krašto užsienio poli
tikai. Emigrantiniai vei
kėjai turės prie jos pri
sitaikyti. Vilties, kad jie 
kada nors galės grįžti į 
savo kraštą su amerikie
čių karių uniformom ne
liko. Nauja situacija rei
kalauja ir naujų priemo
nių tautinėm ambicijom 
puoselėti.

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED 

ENGINE .LATHE- HANDS 
MILL HANDS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints and close tolerance work. 

Day and Night shift.
58 hour week minimum. All fringe 

benefits.

WELDMATION INC.
3 1720 STEPHENSON HWY 

MAD1SON HEIGHTS. MICH. 
<60-67i

DIRVA

GRAIKUOS RESPUBLIKA - FENIKSAS IS PELENU?
Istorija rodo, kad 

graikai turi copyright tei
ses į pasakiškojo paukš
čio fenikso, atgimstančio 
iš pelenų, mitą. Šiomis 
dienomis graikai pakarto
ja fenikso idėją: naujai 
įsteigtos respublikos pi
nigai, drachmos, turės 
fenikso atvaizdą. Tai 
graikiškai-tradiciška ir 
politiškai simboliška.

Susekęs laivyno suokal
bį, Graikijos karalystės 
regentas Papadopoulos, 
dešimties minučių kalba 
per Atėnų televiziją, 
panaikino karaliaus Kons
tantino valdymą, paskel
bė įžangą į respublikinį 
režimą. Skubiai įvykdyti 
balsavimai respublikos 
sistemą padarė plebisci- 
tiniai įtvirtintą.

Atidengto sąmokslo da
lyviai buvo areštuoti,nai 
kintuvas Vėlos su savo 
kapitonu Pappas pabėgo 
į Italiją. Karalius Kons
tantinas nuneigė bet ku
riuos įtarinėjimus, esą, 
jis įveltas į sąmokslą 
Gyvendamas savanoriš
koje egzilėje, karalius 
Konstantinas nemano at
sisakyti nuo sosto. Ta
čiau Graikija, atėmusi ka*. 
raliui metinį pusmilijo- 
nio dolerių išlaikymą, ig
noruodama Konstantino 
narsų pareiškimą "Aš su
grįšiu", nuėjo neišven
giamu revoliuciniu keliu. 
Karaliaus atvaizdai nu
imti, kariškų uniformų 
sagos, turėjusios karū
nas, pakeistos. Trylika 
ekstra metalinių sagų 
kiekvienai uniformai su
darė prekijams ir siu
vėjams geras ekstra pa
jamas.

"Coup d'etat (pervers
mas)", pareiškė nušalin
tas karalius Konstanti
nas, "neturi legalinio pa 
grindo". Bet tai jau pri- 
vatiška vakarykščio mo
narcho nuomonė. Vietoje 
karališkų insignijų sa
vo skambančioje mone
toje Graikijos respubli 
ka pasirinko proistori- 
nio mito atvaizdą: iš pe
lenų kylantį paukštį fe
niksą.

Tuo tarpu dar nežinia, 
kaip giliai eis respubli
kinės reformos sociali
niame krašto gyvenime? 
Prieš akis stovi valsty
bės balansas, darbo ir 
eksporto rinkos proble
mos.

Dar iš prezidento Tru- 
mano laikų nesugebėjusi 
įsigalėti per savo "par
tizanų" įsibrovimą per 
Rumunijos sieną, Sovie-

How to make a relaxed 
10-minute long distance call.
Its really very easy. Just, dial your call direct. without operator 
assistance. between 5 and 11 P.M., Sunday through Friday. 
(Rates are even lower after 11 P.M. and on weekends.)
By doing that, you’ll be able to relax and enjoy your call. 
Instead of vv.orrying about the cost.
Because when you follow those guidelines, a 10-minute call to

California won t cost more than $2.60 plūs tax.
So dial your long distance calls the less expensive 

way and relax. Even if you talk for 10 minutes.

©
Ohio Bell

rates apply on out-of-state 
calls (vvithout operator assistance) 

from residence and business phones any- 
where in the U.S. (except Alaska and Ha- 
wan) and on calls placed with an operator 
vvhere direct dialing facilities are not 
available. Dial-it-yourself rates do not ap
ply to person-toperson, coin. hotel guest, 
credit card, collect calls and on calls 
charged to another number.

RIMAS DAIGUNAS
tinė Rusija pradėjo bom
barduoti iš naujo mažą, 
bet atkaklią Peloponeso 
respubliką. Žodį respub
lika sovietinė žinių agen 
tūra rašo kabutėse. Tai 
"Papadopouloso respub
lika", tai "fasado perda- 
žymas", tai karinė dik
tatūra — skelbia TASS.

"Nematydama" Kubos 
valdymo diktatūros, So
vietinė Rusija kaltina 
Graikijos režimą devy
niomis mirtinomis lais
vių užgniaužimo nuodė- 
nės partijos uždraustos", 
graudenasi sovietinė 
agentūra, "uždrausti.
streikai ir demonstraci
jos, karinė padėtis neat
šaukta pramonės centruo
se, kaip atstatyti liau
dies suverenumą?"

Bet, tartum nuneigda
mas sovietų garsinamą 
spaudos užgniaužimo gan
dą, Atėnų laikraštis "Ta 
Nea", atvirai diskutuoja 
skubių reformų reikalą. 
Laikraštis rašo: "reikia 
panaikinti mirties baus
mę, atkurti demokrati
nius institutus, užtikrin
ti pilietines laisves". To
kių temų diskusijos savai
me nuneigia tvirtinimą, 
kad "graikų liaudies" ne
tekusi šalies reformų 
svarstymo forumo.

Komunistų partija lie
ka uždaryta ir priklausy
ti kompartijai galima 
tiktai nelegaliai. Tačiau 
tos pogrindinės kompar
tijos skeveldros jau grą 
sina per Maskvą "anti- 
diktatūrinio fronto judė
jimais".

Tam tikra, strategine 
talka sovietinei propagan
dai gaunamaiš Paryžiu
je gyvenančio buvusio 
premjero Caramanlis, 
kuris skleidžia aštrius 
pareiškimus apienaujagi 
mę Graikijos respubli
ką. Caramanlis reikalau
ja atsteigti karalystę. Jis 
vadina respubliką "mili- 
tarinės juntos" manevru. 
Tais tvirtinimais Cara- 
manlis sutampa su sovie
tinių siekių užkulisiu: 
neigti Papadoulos reži
mą, naujos respublikos 
struktūrą ir vadovaujan
čius asmenis.

Pokalbyje su Ameri
kos korespondentu Wil- 
ton Wynn ex-karalius 
Konstantinas davė su
prasti, kad gausiai šelp
dama Graikiją, Amerika 
netiesiogiai įtaigojo įves

ti Graikijoje respubliki
nio valdymosi formą.

Kas yra dabar Graiki
ja: ar respublika, ar res
publikos surogatas, ar 
nauja tam kraštui būdin
ga naujo režimo forma? 
Geopolitinė Graikijos 
padėtis visad intriguos di
džiuosius.

KINIJA...
(Atkelta iš 1 psl.)

ja nutraukė propagandi
nius puolimus prieš Ame 
riką. Esama nuomonių, 
kad Kinijai yra daug pa
rankiau turėti JAV kariš
kas pajėgas pašonėje, su 
atominiu "lietsargiu", 
nei kad atkurti Japonijos 
karišką jėgą ir tuo pačiu 
leisti Japonijoje įsigalėti 
militaristams. Pagal tą 
pačią teoriją, Pekinui 
yra daug naudingiau ma
tyti amerikiečius, negu 
vis labiau besidominčius 
Azija Sovietus, savo pa
šonėje-. Be to, Kinija ga
linti labai pasimokyti 
techniškos pažangos iš 
japonų ir tuomi pačiu pa
žengti pirmyn ūkiškoje 
plotmėje, prieš įstoda
ma į "atomiško orkestro 
muzikantų tarpą". (a)

DIAMOND 
MFG. CO.

HAS IMMEDIATE OPENINGS FOR 

STEEL FABRICATORS

SHIP FITTERS
WELDERS

MACHINIST
PIPE FITTERS

BENEFITS INCLUDE 
PAID VACATIONS 

FRF.F. LIFE INSURANCE 
HOSPITAL1ZATION INSURANCE

APPLY IN PERSON

OCEAN STEAMSHIP 
TERMINAL 

SAVANNAH, GA. 
OR CALL 912-236-245 1 

(65-67)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

OR

IST CLASS SKILLED 
ASSEMBLERS 
FABRICATORS 
PRESS BRAKE 

SHEAR OPERATORS 
MACHINIST 
WELDERS

AND

IDUSTRIAL LABORERS
Good hourly rate, overtime, profit 
sharing, cash bonus, hospilalizations. 
paid siek benefits, life insurance, va
cation and paid holidays. Promolional 
opportunities for ambitious and qua 
lified men. We are a young and fast 
growing company and need ambitious 
men to grow with us.

AIR TECHNICAL 
INDUSTRIES 

7501 CLOVER AVĖ. 
MENTOR. OHIO 

216-942-4292
(65-71)
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Sovietų nepasisekimai erdvių 
užkariavime

Š.m. gegužės pa
baigoje Christian
Science monitor 
dienraštis paskelbė 
savo spec. bendra
darbio, Kenneth Gat- 
land straipsnį apie 
naujausius SSSR pra 
laimėjimus erdvių 
užkariavimo fronte. 
Pažymėtina, kad Gat- 
land yra žurnalo Spe 
ceflight vyr. redak
torius bei Britų 
Tarpplanetinės 
Draugijos vicepirmi
ninkas.

Neįtikėtina serija ne
pasisekimų, lyg raudo
na juosta, paskutiniais 
mėnesiais nubrėžė Sovie
tinių erdvėlaivių katas
trofas. Šie dalykai yra 
puikiai žinomi Europos 
erdvių sekėjams bei Pen
tagonui, Washingtone. Ir 
ne tik visa Sovietinė, žmo 
nių vairuojamų erdvėlai
vių programa labai žy
miai nukentėjo dėl pasta
rųjų nepasisekimų, bet 
šios bėdos taip pat palie
tė ir sovietų karines ope 
racijas: galvojama, kad 
sovietinis satelitas - šni
pas buvo tyčia erdvėje 
susprogdintas, kai jį ne 
pavyko "įrikiuoti į nori
mą orbitą.

Galvojama, kad šie vi
si Sovietų nepasisekimai 
yra puikiai žinomi JAV 
gynybos sekėjams. Ma
noma, kad JAV vyriausy
bė šių žinių tyčia nepla
tina, nenorėdama pasau
liui parodyti savo sis
temos sekimo pranašu
mo prieš sovietinę.

Vienas iš paskutinių 
buvusių Sovietinių erdvė
laivių nepasisekimų yra 
pažymėtas 1973. V.22 da
ta, kai didžiulis satelitas 
Cosmos nr. 557, užbai
gė savo 11-os dienų 
skridimą, suduždamas 
į žemės atmosferą. 
Spėjama, kad pastara
sis erdvėlaivis buvo vie 
nas iš bandomųjų žmo
gaus vairuojamų, tik šį 
kartą jame nebuvo as
tronautų. Šių nepasiseki 
mų chronologiškoje eilė
je jau galima suskai
čiuoti ketvertą:

a. Sovietų šnipas - 
satelitas,

b. Cosmos 557
c. 19-kos tonų "Saly- 

ut" 2' erdvės stotis, So
vietų atsakas į JAV Sky 
lab, sudužo orbitoje ir

d. Prontono raketa, ku
ri esą kėlusi į mėnulį 
Sovietinį automatą, ga
lintį judėti mėnulyje, 
taip pat nukrito į Paci- 
fiką, prie rytinių Sibiro 
pakrančių.

Atrodo, kad a, ar 
Cosmos nr. 554, kai jo 
nebuvo galima "ištrauk 
ti" iš jo orbitos, buvo iš 
žemės susprogdintas ra 
dijo signalo. Galima pri
leisti, kad sovietai bi
joję, kad to satelito fil
mas galįs būti surastas 
už SSSR teritorijos ri
bų.

Gi Cosmos nr. 557, iš 
šautas į erdves V.ll. iš 
Tyuratam raketų bazės 
Azijoje prieš sudegda
mas atmosferoje buvęs 
matytas, kaip labai švie
sus dangaus kūnas skren 
dąs danguje. Jo radijo 
signalai, panašūs į tuos, 
kuriuos Sovietai naudo
ja savo satelitams dėl 
žmogaus valdomų erdvė
laivių, buvo girdimi Ang 

lijoje ir Švedijoje. Pa
gal kitą teoriją, Cos
mos skridimas nr. 
557 buvo skirtas nufo
tografuoti pažeistąjį 
Salyut 2 erdvėlaivį. Taip 
pat esą galima, kad Cos
mos nr. 557 galėjęs bū
ti skirtas susitikimui su 
Salyut nr. 2. Visokiu at
veju vienas ir kitas skri
dimas galėję turėti tar
pusavį tamprų ryšį.

Buvo laukiama, kad 
Salyut 2 galutinai išeis 
iš savo sovietų nekontro 
liuojamos orbitos gegu
žės pabaigoje ir šios ra
ketos likučiai gali nukris
ti bet kur virš žemės pa
viršiaus. Taip yra žino
ma, kad Sovietų sateli
tas Cosmos nr. 482 yra 
nukritęs virš Naujosios 
Zelandijos. Galvojama, 
kad kai kurios to satelito 
dalys pasiekę erdvės at
mosferą, perėję į suktu
ką, kas jas pakankamai 
atvėsinę, kad jos nesudeg
tų pačios savaime nuo 
per didelio greičio.

Ar JAV ir vėl ištrauks 
"už ausų" nusibankru
tavusius sovietinius erd
vių užkariautojus, kaip 
kad juos išgelbėjo nuo 
badmirio dienų praėju
siais metais,parodys jau 
netolimi 1975 metai, "ka
da bus pradėti vykdyti 
sudėtiniai skridimai į 
erdves su sovlečikais".

(br.a.)

MAINTENANCE
MEN

Abrasive manufacturer
needs

mintenance men

Welding and 
some electrical 

experience. 

Good pay, 
overtime plūs benefits.

For interview
call 216-671-1181

Tony Comella
Mon. through Fri 9-5 

(65-69)

HOUSEWIVES
Full or part time work. Good 
salary. Increases while train
ing. This job offers steady em- 
ployment with opportunities for 
advancement.

APPLY 
TOP HAT INC.

TELEGRAPH—VAN BORN 
TELEGRAPH—CHICAGO 

GRAND RIVER BEACH—DALY 
FOURT—SOUTHFIELD 
12 MILE AND GRATIOT 

8 MILE AND RYAN 
(64-66)

MACHINE operator for mid- 
night to 8 A. M. shift. Immediate 
opening for permanent posi- 
Tion, will train, mušt be ma- 
ture & dependable. Newtown 
Square, Pa. 353-3300. (63-69)

AUTOMATICS
We are currently seeking an ex- 
perienced person to sėt up and 
operate a battery of single 
spindle screw machines working 
with stainless and alloy matert- 
als. We have top new pay rates 
and industry leading benefits 
for the right person. Call or ap
ply in person to

Chandler Products
1491 Chardon Rd.

Euclid, O. 44117 216-481-4400

An Equal Opportunity Employer
(61-64)
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UULERIG KONVULSIJOS 
TARPTAUTINĖJE BIRŽOJE

giau ir dolerio vertė bu
vo 4,3375 frankų. Šveica
rai primetė 3 centimus ir 
už dolerį mokėjo 3.0437 
frankus. Olandai, pridė
ję 5 centus, mokėjo 
2,7325 guldenus. Keis
damas amerikinius dole
rius Londonas prie do
lerio kainos primetė 
pusę amerikinio cento.
Svaras kainavo 2,4569do, 
lerius.

Aišku, rugpiūčio 16 d. 
kursai nėrapastovūs,nei 
stabilizuoti. Jie gali keis
tis kas valandą. Sensaci-

kad birža pajuto tam tik
rą pasitikėjimą doleriu, 
nes JAV-bių tarptautinis 
balansas išsiveržė iš pa
sakiškai didelio deficito 
pančių. Jeigu sekančiam 
1973 mėtų ketvirčiui Ame
rika įstengs sutramdyti 
vis realų deficito pavojų, 
kils tarptautinis pasiti
kėjimas doleriu.

Aukščiau nurodytas 
kursas, kuriuo doleris 
kotiruojamas Europos 
rinkose, rodo, kad paly
ginus su "gerais lai
kais", kada doleris buvo 
nevainikuotas visų valiu
tų karalius, doleris atpi
go 25%. Toks sumažėjęs 
anemiškas doleris dabar

Pastarosiomis dieno
mis Londono birža skuba 
pranešti sensaciją: ame
rikinis doleris sveiksta.

Rugpiūčio šešiolikto
sios dienos biuletenis 
skelbia, kad JAV doleris 
sustojo geriausioje savo 
pozicijoje ir laikėsi taip 
net septynias dienas. Ko
dėl toks stebuklas?

Žinovai tvirtina, kad 
dolerio kursą parėmė 
JAV tarptautinio balanso 
pagerėjimas. Tas balan
sas rugpiūčio 16 d. pasie
kė apyvartos perviršį.
463 milijonai dolerių, ku- ja čia susiformavo todėl, 
riuos Amerika laimėjo, 
įveikdama chronišką ba
lanso deficitą, padvelkė 
palankiais pasitikėjimo 
vėjais. Jukpirmamel973 
ketvirtyje JAV tarptau
tinio balanso deficitas bu
vo pasiekęs astronomišką 
dešimt bilijonų penkių 
šimtų milijonų sumą. 
Nuo 1969 metų balanso 
deficitai, pirma paleng
va, o vėliau labai dras
tiškai griovė pasitikėji
mą doleriu. Doleris smu
ko, kitų valstybių valiu
tos vertė kilo. Du kart 
devaliuotas doleris pa
sidarė pinigų rinkos in
validu.

Tačiau devaliuacija, 
kurią taip nepalankiai su- kaunasi dėl savo gero var. 
tiko visi, kas tikėjo dole
rio absoliutizmu, turėjo 
palankias pasekmes. De
valiuacija padėjo ekspor 
tui. Eksportas, kaip sa
ko monetariniai šaltiniai 
atpigo, įgalino varžytis 
su kitų kraštų tarptauti
nės prekybos iniciatyva 
ir per tai pakėlė balanso 
rodyklę. JAV prekyba su 
užsieniu pradėjo rodyti 
kuklų pelną. Buvo laimė
tas psichologinis nusitei 
klmas doleriui, pasitikę-čios aukso kainos, dole- 
jimas juo ir noras vėl ris smunka. Rugpiūčio 
inkasuoti dolerį savo 15 d. už aukso unciją Ciu- 
sandėriuose.

Londono, Paryžiaus, 
Frankfurto, Briuselio, 
Amsterdamo ir Ciuricho 
biržos, praneša AP agen 
tūra, brangiau mokėjo už 
amerikinį dolerį. Dole
riui sistematiškai smun
kant, kelių centų ar pfe- 
nigių už dolerių daugiau, 
jau sudarė tam tikrą šen 
saciją. Dolerio pagerėji
mas užregistruoas ne
tiktai specialiuose, lako
niškuose biržų biulete
niuose, bet tapo didelė 
dienos naujiena.

Iš tikrųjų gi septynių 
dienų bėgyje doleris lai
mėjo labai nedaug. Frank
furte (VIII—16 d.) už dole
rį mokėjo dvi markes ir 
keturiasdešimt aštuonis 
pfenigius. Tai yra du pfe- 
nigiu brangiau! Paryžiu
je mokėta 10 centimųdau

do! Didžiulė kitų, po karo 
su Amerikos doleriais at
statytų kraštų industrija, 
sėkmingas tų kraštų eks
portas, tarptautinių savo 
biudežetų balansai, sutei
kė stiprius smūgius savo 
gerbūvio gimdytojui, 
JAV doleriui. Toks yra 
tarptautinės valiutos rin 
kos parakoksas, bene pir
mas ir vienintėlis polit- 
ekonomijos istorijoje.

Tuo tarpu, greta kylan-

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3'A°/o on 

escrow accounts
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ATMESTA KOMUNISTINE UTOPIJA - SUKURTAS
GERESNIS GYVENIMAS

Prieš kelis metus Len.. 
kijoje degino raudonas vė
liavas, pokšėjo policijos 
šūviai ir kulkos buvo nu
kreiptos į protestuojan
čių darbininkų krūtines. 
1970-jų metų gruodis yra 
didelis įvykis Lenkijos is
torijoje. Žmonės pareika
lavo iš jų išgrobtų tei
sių grąžinimo. Visos as
meninės ir demokratinės 
teisės nebuvo grąžintos 
bet šis bei tas buvo duo
ta.

Amerikos žurnalistas-
J.A. ivlorris Jr. aplankė 
dabartinę Lenkiją ir su
žinojo, kad ekonominis 
žmonių gyvenimas page
rėjo, politinės utopijos 
įgyvendinimas atlyžo. Ed- 
wąrd Gierek atleido reži
mo vadžias ir (laikinai?) 
atsisakė nuo krašto stū
mimo į bolševikiniam re
žimui įprastus deficitus 
ir . badmiriavimus. Da
bar valdžia netgi ragi
na privatų ūkininkavimą. 
Ūkininkai gali turėti di
dokus ūkius, pripirkti že
mių, verstis bemaž "ka
pitalistiškai".

Tos atlaidžios politi
kos-išdavoje žemės pro
duktų gamyba pakilo 12% 
per porą metų. Ūkinin
kam mokamos kainos pa
keltos iki 17%. Miesto gy
ventojai turi būti paten- 

kinti plačios apyvokos 
prekių kainų įšaldymu.

Tokias keistas formas 
įgijo dabar taip pasenu
sios marksistinės teori
jos reforma satelitinėje 
Lenkijoje. Ši politika yra 
teorijos kompromisas su 
gyvenimo praktika. Kaip 
ilgai tokia politika tęsis? 
Kas gali pranašauti! Gal 
būt taip nusileista visuo
menei, norint išvengti 
streikų, badų ir visiško 
režimo sugebėjimo susi- 
niekinimo? Gal būt tai, 
kaip tas rusiškasis NEP, 
žingsnis atgal, su tikslu 
įsibėgėti ir nušokti to
liau?

riche mokėta 93,50 dol. 
Dieną vėliau, rugpiūčio 
16 d., aukso kaina pašo
ko ir Londone mokėta 101 
dol. Ciuriche net 103 dol. 
Bet tai nebesukėlė sensa
cijos . Tarptautinėje rin
koje aukso kainos svyra
vimai neberišami su ame
rikinio dolerio kursu.

Tuo tarpu, dabar, maty
ti Giereko nuolaidžiavi
mas žemės ūkio žmo
nėms. Pirmaisiais sovie
tinės okupacijos metais 
(neformali okupacija) 
norėta, kaip ir okupuo
tame Pabaltyje, pavers
ti visą Lenkiją kolūkių 
pragaru. Bet 1956 me
tais nuo kolchozinimo at
sisakyta. Visuotinis pa
sipriešinimas, kurio for
mų tuo tarpu nežinome, 
sulaikė bolševikinių "re
formų" siautėjimą. Gie- 
rek leido verstis priva
tiems ūkininkams, o vė
liau ėmė juos netgi tam 
tikru būdu proteguoti. 
Reikėjo maisto mies
tams, o Gierek žinojo, 
kad sotūs nestreikuoja, 
nei maištauja. Ir dabar 
net 85% lenkų ūkininkų 
dirba savo privačiuose 
ūkiuose. Vidutinio pri
vataus ūkio didumas apie 
12 akrų. Tad, valdžia su 
tinka, kad ūkio žemės ga
li būti didinamos. Suma
nūs ūkininkai _ superka 
daugiau akrų. Ūkiai didė
ja. Amerikos žurnalistas 
pateikia pasikalbėjimą 
su ūkininku Truszkows- 
ki iš Kacice.

Truszkowski turėjo 37 
akrų ūkį. Darbas sekėsi. 
Prie turimos žemės jis 
pripirko dar 12 akrų. Jis 
pirko ir traktorių. Jo na
mai gerai atrodo: cent
rinis šildymas, languo
se užuolaidos, gražus 
svečių kambarys. Atei
nančiais metais Trusz- 
kowski pirks automobi
lių.

Amerikietis žurnalis
tas beveik propagandiš- 
kai vaizduoja lenku ūki
ninko gerbūvį!

Žurnalistas nurodo, 
kad iš lenkiško kolūkio 
leidžiama išstoti, pirk
tis biznelį ar ūkį ir vers
tis savarankiai. Taip iš 
kolūkinės kiaulių fer-
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BALZEKO MUZIEJUS — 
PRAEITIES VEIDRODIS

Lietuvių kultūros muzie
jus, arba Balzeko muziejus, 
prieš septynerius metus, 
įsteigtas Chicagoje. Ke
liuose šiuo muziejaus sky
riuose gausiai sutelkta eks
ponatų vaizduojančių nuo 
senovės laikų lietuvių kul
tūros raidą ir jos praeitį. 
Steigėjas S. Balzekas, j r., 
daug metų puoselėjo svajo
nę pagerbti šalį ir tautą iš 
kurios yra kilę jo tėvai ir, 
kurią jis gerbia ir myli, šis 
muziejus Lietuvos praeities 
vardu, šaukia lietuvius vie- 
nybėn ir jungia juos su 
garbinga tautos praeitimi 
bei žadina gilesnius senti
mentus tėvų žemei, tautos 
tradicijoms ir idealams, 
šiame muziejuje telkiama 
lietuvių sukurtos dvasinės, 
kultūrinės ir materialinės 
vertybės. Muziejus renka ir 
saugo įvairią lietuvių pra
eitį, kultūrą vaizduojančią 
medžiagą, kaip senovės pi
nigus, medalius, ordenus, 
įvairius jubiliejinius ir kt. 
žetonus, pašto ir žyminiusmos išstojo keli ūkinin

kai, nupirko žemės ir ženklUs, laiškus, atvirukus, 
kiaulių ir įkūrė savo pri- 
vatišką kiaulių fermą.

Nepasitikėjimas ko
lektyviu žemės ūkiu yra 
gyvybiškiausias marksis
tinių ekonominių fanta
zijų nuneigimas. Žemės 
produkcija kyla žmo
nėms pradėjus privatinin- 
kiškai ūkininkauti! Lenkų 
spaudoje nėra to komiš
ko histeriškumo, kuris 
užpildė Pabaltijo spaudą: 
raginimų dirbti vis spar
čiau, vis labiau '.'mėgti" 
baudžiavą ir lažą. Ir ši
taip, artindami žemės 
ūkį prie kapitalistinio 
ūkio pavyzdžių, lenkai su 
gebėjo paniekinti komu
nistinės utopijos tezes, 
susikurti geresnį gerbū- tadieniais nuo 1 vai. iki 
vį. Kaip juokingai atrodo ‘ ‘
raginimai "statyti komu
nizmą" okupuotame Pa
baltyje! Pasirodo, kad 
"komunizmą statyti" ga
lima ir Lenkijos meto
dais. Lenkai tai įrodė. Pa
baltijos kvislingai to vis 
dar nemato. (s.p.)

diplomus, fotografijas, pa
veikslus, pavaikslėlius, kny
gas, laikraščius, žurnalus, 
nespausdintus rankraščius, 
draugijų protokolų knygas 
bei jų svarbesnį susirašinė
jimą, audinius, mezginius, 
drožinius, ginklus, įvairių 
uniformų bei šarvuotės at- 

iributus ir t.t.
Tokius įvairius, nors čia 

ir neišvardintus daiktus tu
rintieji asmenys, prašomi 
nenaikinti jų, bet atiduoti 
šiam muziejui, kur jie bus 
dėkingi priimti, pakvituoti 
ir saugomi^ Muziejaus ad
resas: 4012 Archer Avė., 
Chicago, III. 60632. Muzie
jus veikia kasdieną ir šeš-

4:30. Tel. (312) 847-2441. 
_________________ fkp)

MEN 
FABR1CATORS

To make steel compactor bodies 
for trash trucks, exp. pref. All 
shifts. Start immed. US Com
pactor, Langhorne, Pa. (215) 
757-6991. (54-58)

TRIANGLE PLASTICS
15700 Common Rd.
Roseville, Michigan

IMMEDIATE OPENINGS
With a long established and growing injection molding plant.

Our present needs are:
Assistant Mold Engineer 
Assistant molding Foreman 
Chief Inspector 
Trainee—Tool Cost Estimator 
Material Handlers 
Machine Operators 
Excellent employee benefits.
at above address or call 313-777-1262 

jor an appointment.

Equal Opportunity Employer

Apply

(65-67)

AUTOMOTIVE SCREW MACHINE
SĖT UP MEN

AND
OPERATORS

Are You 100% Satisfied With Your Present Job And 
The Area You Live In.

Why Spend Weekends & Holidays 1q A Resort Community, When You 
Could Live In One Year Round & Enjoy The Many Pleasuries Of 
Hunting Fishing Sailing & Snow Mobiling.
The Area Offers An Excellent School System For Your Children, And 
Is Close To Major Shopping Centers.
lf You Are Interested In Making a Movė—A Rapidly Expanding 
Automotive Supplier Will Help You Relocate & Pay Moving Expenses. 
Why Not Give us A Call And Find Out What We Have To Offer?

Call Bob Balęs Collect At 313-359-2911 Anytime
Between 9 To 5 On Saturday Or Belween 9 A. M. & 8 P. M. 

Mon. Thru Wed.

HURON TOOL MFG.
D1V. OF U. S. INDUSTRIES INC.

6554 Lake Shore Rd., Lexington, Mich. 48450
Equal Opportunity Employer

(63-65)

PRODUCTION SHOP
WE NEED EXPERIENCED: 

INSPECTORS
SHEET METAL FABRICATORS 

N/C OPERATORS 
MACHINE ASSEMBLERS 

WELDERS
Day and night shifls. We offer steady work. Excellent vvorking conditions 
and fringe benefits. Call Davė D. Goward, at

DIAMOND AUTOMATION
23400 HAGGERTY RD., FARMINGTON. MICH. 48024 

(313) 476-7100
An Equal Opportunity Employer

(56-65)
A.
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Sovietų Sąjungos taikos 
laikotarpio strategija (?)

KAIP BUVO 1941 M. IŠLAISVINTI TRAKAI?

Naudotasi medžiaga iš Instituto Konfliktui Studijuoti - I.S.C. specialaus 
pranešimo išleisto Londone š. m. pavasarį.

Bronius Aušrotas

TAIKINGAS
SUGYVENIMAS

Sov. S-ga privalėjo 
keisti savo strateginį 
ateities planą pamačiu
si, jog Vakarų demokra
tijos nesugriuvo pačios 
savaime, iš vidaus, ir 
kad pastarųjų negalima 
sunaikinti užpuolimo ke
liu. Šiai būklei sutikti 
Sovietų lyderiai priėmė 
laikinį, bet iš esmės 
imant, neapibrėžto lau
kimo principą, pavadin
dami jį "taikingas sugy 
venimas".

Šią pažiūrą pirmą kar
tą Chruščiovas paskel
bė XX-me SKP Kongre
se 1956 m., paskelbda
mas, kad "girdi nesama 
neišvengiamo. būtinumo 
kariauti". Šios gudrybės 
Chruščiovas turėjo grieb
tis, kai buvo pasiektas 
"akligatvis" atominių 
ginklų varžybose. Tada 
buvo pasiekta tokia tarp
tautinė būklė, kurios ne
numatė ir pranašas Le
ninas. XXI-jame SKP Su
važiavime 1959 m.Chruš
čiovas pakartojo terminą 
"taikingojo sugyvenimo" 
dėsnis buvo įrašytas į 
Naująją Partijos Progra
mą, VHI-jame poskyry
je.

Nors Chruščiovui va
dovaujant SKP atsisakė 
"nuo neišvengiamo karo" 
dogmos, tačiau SKP ne
palaidojo "dviejų sto
vyklų" principo. Vaka
ruose labai dažnai yra 
klaidingai suprantamas 
"taikingo sugyvenimo" 
terminas. Visiškai klai
dinga yra galvoti, kad So 
vietai siekdami "bendra
darbiavimo ir taikos" bū 
tų atsisakę nuo revoliu
cinių tikslų.

Sov. .S-ga yra stip
riai pasidarbavusi, plėšo
dama šį klaidingą supra
timą: visiškai neabejoti 
na, kad SSSR tęsė ir tęs 
žūtbūtinę kovą, prieš "im
perialistus ir kapitaliz
mą", nepanaudodama ka
riškos jėgos. Ir pats L. 
Brežnevas, ne kas kitas 
1968.III.29 patvirtino, jog 
"mūsų partija visada 
skaitė, kad negali būti tai
kingo sugyvenimo tarp 
kapitalizmo ir proletari 
jato ideologinėje plot
mėje". Ir mes šį Brež
nevo teigimą, kaip labai 
svarbų KP istorijoje, įdė 
joms šio straipsnio pra
džioje.

ni ja tapo Sov. S-gos prie
šu. Dėl tų ir kitų Sovietų 
komunistams svarbių mo
tyvų, teko jų žargone nu
kalti naują "bendradar
biavimo" terminą ir bū
tent, "daugiacentrišku- 
mas" — anglų kalboje 
"polycentrism", kas pap
rasčiausia reiškia, kad 
maskviniai tironai vieni 
jau negroja pirmuoju 
smuiku! Kiniečių komu
nistai stengiasi visomis 
jėgomis sugriauti "sovie
tiškos tironijos pančius" 
daugelyje rusų bolševikų 
dominuojamų kraštų. Ir 
kas dar blogiau: tokia ki
niečių elgsena ne tik kad 
griauna Maskvos despotų 
autoritetą ir "vienybę" 
Sovietų kontroliuojamų 
KP tarpe, bet dar gi skati
na ambicingus bolševi
kus krašto viduje kovoti 
už valdžios ir jėgos pasi- 
grobimą. Iš šito seka 
svarbi Kiniečių - Sovietų 
priešiškumo pamoka: tai. 
dar nereiškia, kad komu
nistiškų vyriausybių įsi
kūrimas už Maskvos kon
troliuojamų sienų, kaip 
kad Leninas galvojo, kad 
tokio pobūdžio komuniz
mo plitimas padidintų 
Sov. S-gos pajėgumą ir 
saugumą namuose ir už
sieniuose. Ir juo toks ko
munistiškas kraštas di
desnis ir stipresnis, tuo 
greičiau jis gali pasukti 
savo keliu į tautinį komu
nizmą (nežiūrint to ar 
Maskva norėtų ar ne). To
dėl Sovietai stengiasi 
griežtai kontroliuoti Ry
tų Vokietiją ir yra prie
šingi abiejų Vokietijų su
jungimui, jeigu ir sutikti 
su prielaida, kad V. Vo
kietija būtų priversta 
jungtis su Rytine ir tap
ti pusiau komunistine.

Nežiūrint virš minėtų 
realybių, visiškai netin
kančių Maskvos skoniui, 
Sov. S-ga vis tiek atkak
liai darbuojasi už komu 
nistiškų ar pro-komunis- 
tiškų valdžių įsigalėjimą 
Italijoje ir Prancūzijoje. 
Tačiau, "daugiacentriš 
kūmas" verčia SSSR ves
ti savo užs. politiką dar 
atsargiau negu ligi da
bar; neabejotina, kad So
vietai stengsis sudaryti 
laikinius sandėrius nesu 
komunistiškais kraštais 
ne tik Vakaruose, bet ir 
kituose pasaulio konti
nentuose.

Gi okupuotų kraštų Rau
džių nepasitenkinimas R. 
Europoje, lygiai kaip ir 
pačioj SSSR, vertė ir 
verčia bolševizmo vadus 
bijotis ir savo šešėlio: 
jie gerai žino, kad išsi
laisvinę iš pusamžio ver
gijos rusai ir jų okupuo
tos tautos pirmoje galvo
je susitvarkytų su "savo 
vadais". Todėl SSSR vidu
je, ir jų Rytų kontroliuoja
moje Europoje, yra suor
ganizuotas milžiniško 
masto saugumo apara
tas, paremtas KGB ilga
mečiu patyrimu. Žinoma 
kaip ir kiekvienas, taip 
ir šis aparatas yra rei
kalingas daugelio įgudu
sių rankų, kurios, kitu 
atveju, galėtų dirbti kraš
to pramonėje ar ž. ūky
je. Gi ši visa saugumo 
mašina yra nukreipta vie
na linkme: izoliuoti savo 
žmones nuo "heretiškų" 
idėjų ir įtakų, kurios ver
žiasi į SSSR iš Vakarų pa
saulio. Ir jeigu tokios idė 
jos yra pastebimos, tad 
jos tuč tuo j aus stengiama
si pasmaugti pačioje jų 
užuomazgoje. Tam tiks
lui Sov. S-ga yra atsitvė
rusi nuo likusio pasaulio 
"Ledynų Siena".

Be to, Sov. S-gos ka
riškos jėgos ir jų kariš
kas - atominis laivynas 
buvo pastatyti ir ištobu
linti nežiūrint milžiniškų 
beveik visą SSSR ūkišką 
gyvenimą, pažeidžiančių 
išlaidų; labai dažnai at

sisakant nuo būtiniausių 
apyvokos reikmenų. Gi 
tos kariškos jėgos buvo 
statomos ne kam kitam, 
bet dar didesniam SSSR 
saugumui nuo išorės už
sitikrinti, nežiūrint to 
fakto, kad Sov. S-gai nie
kas. rimtai negrąsino. Be 
to, Vakarų pasaulis ski
ria didelę reikšmę tam 
faktui, kad SSSR ginkluo
tos jėgos, po II-jo Pasau
linio Karo niekada neka
riavo prieš kitus "prie
šus", bet tik prieš savuo
sius jų užgrobtuose 
kraštuose komunistų val
domuose".

Vokiečių okupacijos 
metu Vilniuje stipriai vei 
kė kelios lietuviškos po
grindžio organizacijos, 
kurių viena didžiųjų buvo 
LLK (Lietuvos Laisvės 
Kovotojai). Jos veikliu na 
riu buvo studentas Vy
tautas Pašakarnis, 1973 
m. liepos 8 d. miręs San 
Diego, Calif.

Nors jis gerai, sklan
džiai ir įdomiai, lengvai 
rašė, nors ne kartą pra
šiau parašyti pogrindi
ninko atsiminimus, bet

Vytautas Pašakarnis

LIGUISTIŠKAS
SAUGUMO IEŠKOJIMAS

Komunistiniame pasau
lyje būtų labai paprasta 
vadovautis "taikingo su
gyvenimo" teorija, jeigu 
visos komunistinės vy
riausybės ir kitos proko
munistinės revoliucinės 
partijos, be kovos pasi
duotų Maskvos diktatui. 
Gi vienalytiškumas, ko
munistiniame pasaulyje 
pradėjo griūti, kai "he- 
retikas" Tito, 1948 m. at
sikratė Maskvos jungo. 
Tačiau Maskvos varžtai 
dar labiau atsipalaidavo 
1953 m., po Stalino mir
ties, ir kai Kinijos komu
nistai pasirinko "savoke
lią į komunizmą". Neuž
mirškime, kad per pas
taruosius 12-ka metų Ki-

Bendrai imant, nežiū
rint kelių stebėtinų išim
čių kaip puolamųjų rake
tų pervežimas į Kubą 
1962 m., ir ištobulintų 
naujų priešlėktuvinių 
ginklų davimas Egiptui 
ir Š. Vietnamui, Sovie
tai, šiame jautriame biz- 
nyje, yra parodę reikia
mą atsargumą. Per visą 
SSSR egzistencijos lai
kotarpį, Sovietų vadai bu
vo lituguistiškai susirū
pinę savo vidaus ir išo
rės saugumu. Mat, jie kū
rėsi ir augo pasaulyje, ku
riame, jie tikėjo, kad 
kiekvienos ne jų kontro
liuojamos vyriausybės 
ranka, veikė prieš juos.

SOVIETŲ ŠNIPINĖJIMO 
RATAI

KGB (Komitet Gosu- 
darstvennoj Besopas- 
nosti) ir GRU (Glavnoe 
Razvedyvatelnoje Upra- 
vlenie ar Kariškų Jėgų 
Žvalgyba) renka užsie
niuose politiškas, ka
riškas, ūkiškas, moks
liškas ir kitas informa
cijas bei platina subver- 
syvias informacijas, 
stengdamiesi sukompro-

mituoti aukštai stovin
čius asmenis, kad tokius 
politikus galėtų priversti 
dirbti Sovietų žvalgybai.

Sov. S-ga jau buvo ap
kaltinta 30-je valstybių 
užsiėmusi nelegalia veik
la; tačiau, nežiūrint šio 
kaltinimo, pagrindinis 
SSSR žvalgybos taikinys 
yra Vakarų Europa. Ir 
nežiūrint skleidžiamų 
gandų apie detentes ir ki
tokiais gražiais vardais 
krikštytas subversijas, 
sovietai tęsė ir tęs šį Va
karams didžiai pragaiš
tingą šnipinėjimo veik
lą.

Taip pav. vien tik 
Prancūzijoje yra priskai
čiuojama virš šimto So
vietų žvalgybos tarnau
tojų, kontroliuojančių 
įvairius šnipinėjimo tink
lus. 1971 m. pabaigoje, 
generolas Aleksejus Kro 
chinas, Sovietų Ambasa
dos Paryžiuje patarėjas, 
buvo tyliai paprašytas iš
vykti iš krašto: buvo tiki
ma, kad jis vadovavo vi
sam KGB tinklui Pranzū- 
cijoje. 1972 m., vienas 
SSSR Ambasados pirmų
jų sekretorių Paryžiuje 
buvo taip pat išvarytas iš 
Prancūzijos ir jį sekė 
Čekoslovakijos ambasa
dos trečiasis sekreto
rius. Tikima, kad UNES
CO vyr. būstinėje Pary 
žiuje iš ten esamų 20- 
ties soviečikų bent aš- 
tuoni iš jų yra šnipai. 
Gi iš 57-rių toje pat įs
taigų laikinai dirbančių 
bolševikų bent 20-ts yra 
žvalgybos tarnautojai. 
Galima prisiminti ir 1965 
m. Sergejaus Pavlovo, 
Aerofloto atstovo Pary
žiuje, šnipinėjimo afe
rą, kai Pavlovas rodė 
per didelį susidomėjimą 
naujai statomu "Con- 
corde" lėktuvu.

1971 m. rugsėjo mėn. 
iš Anglijos buvo išmes
ta 105 Sovietų pareigūnai, 
jų tarpe net 40 diploma
tų. Gi trys iš šių "diplo
matų" jau anksčiau buvo 
pavaryti iš Kenijos, Gha 
nos ir Kongo, prabėgu
sio dešimtmečio laiko
tarpiu. Taip pat 1971-72 
metais keliasdešimts So 
vietų diplomatų buvo iš
tremta iš Belgijos ir Da 
nijos.

(Bus daugiau)

širdies smūgio ištiktas 
mirė nieko ta tema ne
parašęs, teturėdamas 
vos 53 metus.

Taip pat labai svar
bus yra lietuvių sukilė
lių staigus Trakų užėmi 
mas, padarytas nedide
lio būrio lietuvių studen
tų ir įvykdytas 1941 m. 
birželio 23 d., — Vokie 
tijai pradėjus karą prieš 
Sovietų Rusiją. Viena pro^ 
ga jis man tai pasakojo, 
bet nemanydamas rašyti 
neįsidėmėjau. Jis buvo 
vienas iš tų išlaisvinto
jų — Trakų užėmėjų.

Taip dingsta mūsų tau
tai svarbios žinios, ku
rios, atsargiai ir teisin
gai aprašytos, būtų nau
dinga istorinė medžia
ga. Išsaugojimas ar pra
žudymas priklauso nuo 
kiekvieno tokius duome
nis žinančio. Belaukiant 
kad kitas padarys geriau 
štai, turime pavyzdį, kas 
nutinka.

Svarbesni pogrindžio 
veikėjai, sukilėliai turė-

tų tuoj pat savo atsimini 
mus pradėti rašyti. Ne
reikia dairytis į kitus. 
Kiekvienas asmuo net tą 
patį dalyką gali aprašy
ti kitaip. Tikras pavar
des, jei gali pakenkti as 
menims, galima rašyti 
inicialais ar slapyvar
džiais.

Reikės parašyti lietu
vių tautos pogrindžio 
veiklos II Pasaulinio ka 
ro metu Lietuvoje isto
riją, taip pat ir lietuvių 
tautos prieš rusus- bolše 
vikus sukilimo istoriją, 
ryškiausiai įvykdytą 1941 
metų birželio mėnesį. 
Tai didesnis įvykis, negu 
1863 m. sukilimas. Pra
ėjus šimtmečiui ragini
mai bus pavėluoti ir teks 
graibstytis išlikusiais 
duomenimis.

Mirus lietuviui po
grindžio veikėjui, žinan
tiems reikia apie tokį as
menį suteikti daugiau ži
nių. Su laiku jie bus pa
garbiai minimi. Be var
dų, pavardžių, datų, įvy
kių — nieko istoriniai 
rimto neįmanoma parašy
ti.

Didelės reikšmės turi 
Nepriklausomybės sava
norių, kovotojų atsimini 
mai, veikę Lietuvoje, or 
ganizavęsi Rusijoje ir ki
tur. Jų eilės jau visai re
tos. Gi Prūsijoje veiku
sių lietuviškų pulkų isto
rija taip ir dings, pa
tiems lietuviams nesitei 
kus parašyti savų atsimi 
nimų.

Tokių atsiminimų ra
ginimą turėtų primygti
nai skatinti ramovėnų 
šaulių vadovybės organi
zuoti jų atspausdinimus.

Algirdas Gustaitis

IT A

VIENINTĖLIS lietuvis kailininkas

11
185 North Wabash Avenue
2nd Floor
Chicago, 111. 60601 (įuiife

Tel. 263-5826 (įstaigos) ir
677-8489 (buto)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6815 SO. WESTERN AVĖ.. CHICAGO, ILL.
—v—*'------ -m-v —

TRYS MODERNIŠKOS B
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS fe

Mašinoms vieta

REpuhlic 7-8600 REpublic 7-8601

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1 £

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

i

*
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Jaunimo skaitinių klausimai JUOZAS ŠVAISTAS
Laiškų Lietuviams 7 

nr. paties red. Juozo 
Vaišnio vedamasis — 
Kam pirmenybė? — ra
šo apie švietimą ir skai
tinius jaunimui. Pabrė
žiamas šios srities pir
mumas prieš visus kitus 
reikalus mūsų veikloje ir 
lėšų telkime. Teisingai 
sakoma, kad "jaunimoap
rūpinimas gerais skaiti
niais yra svarbiausias už 
visus". Ir padejuojama, 
kad neatsiranda mecena
tų tam tikslui, nors "įvai
riems konkursams, kon- 
kursiukams ir kitokiems 
tikslams mecenatų at
siranda".

Gaila, kad LB jaunimo 
skaitinių tvarkovas J; 
Vaišnys nesiima temos 
nuodugniai gvildenti, 
tenkinasi jau girdėtais 
teiginiais ir aimanavi
mais. Kyla įspūdis, kad 
ir šis straipsnis — ne 
tai temai aiškinti ir ja 
skaitytoją dominti, bet 
kažkokiems kitiems da
lykams toje srityje pa
teisinti. Todėl maždaug 
pusę rašinio užima kiti 
klausimai: apie skautų 
Kaziuko mugės knygų pre
kybą, apie skriaudą mūsų 
rašytojams, apie mirš
tančiųjų piniginius pa
likimus, na, ir apie oku
panto išleistus vadovė
lius bei skaitinius (šiais 
ypatingai žavimasi). 
Taip pat jau pačioj pra
džioj kaltinami spaudos 
bendradarbiai, kurie dėl

lf the thought of another school year 
hurtsyou more than them,you need a BankAmericard.

Come to Cleveland Trust and ask us. We’ll take your picture and put it on a 
Bank Americard’that only you can ūse.

Then you can put it to vvork helping you manage the cost of those 
things you just can’t put off: Nevv school shoes, clothes, lunch- 
boxes, satchels, pencils, pens, crayons and notebooks.

Used vvith care, it vvill bring the relief you need from your 
back-to-school blues.

or CLEVELAND TRUST
care of every thing.

ALG. DOMEIKA
siūlymo jaunimui skaiti
nių gabendintis iš oku
panto rankų — "pakelia 
didelę audrą spaudoje", 
J. V. savo nusistatymą 
vis dėlto tų okupanto spau
dinių oficialiai parsisiųs
dinti ir teikti mūsų jau
nimui — ramsto net žy
miais vardais, kaip Va
lančius, Maironis, Pie
taris (o tai menka atra
ma, nes žinome, kaip 
komunistai moka ir dorų 
autorių raštus savaip nu- 
sijoti ir panaudoti, pvz. 
Vaižganto veikalą filmu 
taip sudarkė, kad net pa
tys susigėdijo). Bet J.V. 
tuoj ima griežtai ginčyti, 
kad okupanto vadovėlių 
mūsų mokykloms "Švieti
mo Taryba niekad nesiū
lys". Lyg būtų esminis 
skirtumas, ar mokslei
viui bus nurodyta vado
vėlį ar kitokią knygelę iš 
anapus skaityti ir iš jos 
mokytis: juk ten partija 
visą jaunimui medžiagą 
leisdina pagal tą pačią 
kietam tikslui pajungtą 
ir įsakmiai apribotą pro
gramą. Bet J.V. vis te
beieško tų skirtumų, ir 
Š. Taryba atkakliai pasi 
ryžusi tų okupantiškų lei
dinių inūsų vaikams įsiū
lyti, kruopščiai atrinku
si, kuriuose,girdi, "pro
pagandos nė su žiburiu 
nerasi". Toks atrinktas 
sąrašas jau Švietimo 
Gairėse paskelbtas.

Kaip regisi, švietimo 
grubus minėjimas knygo
se jas daro šališkas, bet 
— visas turinys, temųat 
ranka ir kai ko uždraudi 
mas, dėstymo ir pagr. 
idėjų linkmė sudaro tą 
gudriai suplanuotą komu
nistinę propagandą. O mū
sų švietimo tikslas yra 
teikti jaunimui tik tikro 
tautinio, religinio, idėji
nio ugdymo medžiagą, 
nes šiaip bet kokių pasi
skaitymų vaikai ir be Š. 
Tarybos rekomendacijų 
gali susirasti. Tačiau 
kas išeina iš Š.T. autori
tetingos globos — turi ati
tikti lituan. mokyklų tiks
lą: tautinis ir religinis ug
dymas , kurio ok. Lietu
voje (nei Amerikos mo
kyklose) nėra. Giliau ir 
iš esmės žiūrint, auklė
jimo objektai negali būti 
izoliuoti arba vieni ki
tiems prieštarauti taip, 
kad apie ką nors pamoko, 
se reikėtų mokyti, o pas
kui skaitiniuose to dalyko 
100% išvengti. Toks 
"auklėjimas" nepasiektų 
tikslo, būtų tik mūsų jė
gų, laiko ir lėšų eikvoji
mas. Tėvai ir mokytojai 
daug aukojasi tampagrin 
diniam mūsų švietimo 
tikslui, L. Fondas pila 
tūkstančius visuomenės 
suakotų dolerių — juk vi
sa tai ne bet kokiems bei- 
dėjiniams pasiskaity
mams, "komikų" ar "pla 
čios rusiškos tėvynės" 

(Nukelta į 6 psl.)

SUGRĮŽTA Imis 6UtllD*
Nidos knygų klubo lei

dykla pasiekė įspūdingo 
savo leidinių numerio. 
Devyniasdešimtoji Nidos 
knyga — Juozo Švaisto 
novelių rinkinys Karnava
lo Aikštėje.

Pernai sukako ir liko 
neatžymėta reta kiekvie
no rašytojo gyvenime su 
kaktis: sodri, derlinga, 
1912 metais. Retas rašy
tojas gali apžvelgti savo 
kūrybinį kelią, kurio trūk- 
mė šešiasdešimt metų. 
O, štai, ir šešiasdešimt 
pirmaisiais savo kūrybi
nio gyvenimo metais 
Švaistas pateikia skaity
tojams naują novelių rin
kinį!

Per šešiasdešimt me
tų Švaistas davė mūsų li
teratūrai romanų, nove
lių, memuarų, vertimų, 
studijinių darbų. Jis ra
šė ir vaikams. Kelios li
teratūrinės premijos už
dėjo laurus ant jo veš
lios, atkaklios, dabar jau 
apyžilės ševeliūros. Jo 
kūrinių siužetai labai 
įvairūs. Ilgo kūrybinio ke 
lio trūkmėje buvo daug 
etapų, savo rašymo me
todų peržvalgų, ieškoji-

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Rašytojas J. Balčiūnas - švaistas.

mų, atradimų.
Pirmoji jo knyga Šilki

nė suknelė (1927) buvo tik 
ras novatoriškumas ano- 
laikinėje prozoje. Be 
abejo tai buvo reformiz- 
mo ataidėjimas, nes 
Švaistas stovėjo greta 
futūristiškai reformato
riškų Keturių vėjai są
jūdžio. Su savo pirma kny 
ga parodęs dėmesį eks
presionistiniam meto
dui, rašytojas palengva 
atsisakė nuo jo. Gal būt 
jis pamatė, kad jaunatviš
ka eksperimentika var
žo išraiškos pilnybę ir 
kad eksperimentika nie
kad nėra pilnybė savyje.

Naujame novelių rinki
nyje mes sutinkame bran 
dų, tradicinį Švaistą — la
bai pastabų, bet žinantįri
bas detalizacijoje; nuo
širdų, bet nuosaikiai 
skeptišką; išradingą, bet 
be noro imponuoti išra
dingumu ir, pagaliau šil
tai ironišką, atlaidų ir 
kai kur (tai nekasdieniš
ka literatūroje) makab
riškai linksmą (šio rin
kinio novelėje Chaoso 
simfonija).

Rinkinyje tilpę dalykai 
priskirtini novelių žan
rui tiktai labai liberališ
kai novelės sąvoką ir jos 
klasikinę struktūrą pra- 
plėtus. Priartėjimas 
prie tradicinės noveliš- 
kos atmazgos Švaisto vi
sai nejaudina. Jo novelė
je galima atžymėti kele
tą "punch line", ir tos 
staigmenos susidaro ne 
dėl siužeto ir jo finalo, 
bet dėl pačių personažų 
noveliškumo. Persona
žas įžengia įpuslapįir sa
vo buvimu, savo santykiu 
su aplinka, sukuria tam 
tikrą novelišką atmosfe
rą. Paradoksiškai tarus, 
Švaisto novelės persona
žai kiekvienas yra nove
lė savyje. Jų suma, subur
ta novelės siužete, yra 
daugiavarsis paveikslas, 
gyvenimo nuopiova, net 

mini-romanas.
Realistinis Švaisto 

vaizdavimo metodas tu
ri didelius nuotaikos įvai- 
ravimus. Tas kolorito 
kintamumas ir darnus ko-' 
lorito sutapimas su siu
žetu yra ryški literatūri
nė autoriaus dorybė. Tai 
yra tas įžvalgos subtilu
mas, kuris yra novelės 
dvasia. Pateikdamas kū
rinio realybę su kolori
to kontrapunktu Švaistas 
išgauna autorišką mak
simumą iš siužeto ir per 
sonažų junginio.

Šitą kolorito ryšį su 
siužeto itin vaizdžiai ga 
Įima susekti palyginus 
dvi šiame rinkinyje pa
grečiui sudėtas _ nove
les: Ragana iš Žeberkš 
tynės ir Šviesiaplaukė 
Carmen. Svajingai - grau
di, nostalgiška nuotaika 
pirmosios novelės (Ra
gana...) kontrastuoja su 
sarkastišku antrosios no 
velės (Carmen) kolori
tu.

Rinkinyje yra vienuo
lika novelių ir vienas sce 
nos vaizdelis. Visi daly
kai harmoningai balan
suoti savo dydžiu. Anks
čiau, vienas kitas, išmė
tyti periodikoje, sujung
ti dabar į visumą, kūri
niai sudarė 284 puslapių 
tomelį. Pavadinimai: 
Moteris karnavalo aikš
tėje, Ragana iš Žeberkš- 
tynės, Šviesiaplaukė Car 
men, Saulėtos sutemos, 
Visai rimtai, O mes vis 
tolstam, Buvo šventės, 
Netikėtas poilsis .Naktis 
prie ligonio, Chaoso sim 
fonija ir Vakaras taigoj.

Sugrįžęs, sustojęs kar
navalo aikštėj, Švaistas 
atnešė gyvenimo karnava
lo bildesį ir jautrius to 
bildesio komponentus: 
čia vos sugaunamą sen
timentalumą, ten skaudo
ką nostalgiją ir visumo 
je gerai gyvenimą žinan
čio visaatleidžiantį dide
lio rašytojo šypsnį.
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Jaunimo skaitinių klausimai
(Atkelta iš 5 psl.) 

idealais pasigrožėti, bet 
aiškiam tikslui. Ir jei
gu kuri medžiaga to tiks
lo neparemia, su tokia 
neverta Š. Tarybai gaiš
ti nei mokinius gaišinti. 
Kai patys vadovai neper- 
labai supranta, kas yra 
mūsų auklėjimo tikslai ir 
kas vien tušti skaitiniai, 
net nuneigiantieji mūsų 
idealus, taip kaip galima 
tikėtis, kaip J. V. įtai
goja, kad "mokytojas ga
lės vaikams paaiškinti, 
kokia ta propaganda yra 
grubi ir pigi"? Regisi, 
švietimo vadovai leidžia
si į teorinius filosofavi
mus ir yra visiškai ati
trūkę nuo realybės. Už 
miršta vaikų nesubren- 
dusios psichikos gležnu
mą ir nekritiškumą: jau
nikliai knygoje viską pri
ima už gryną pinigą.

O vengimas ko nors 
minėti irgi yra tam tik
ra šališka propaganda, 
tik labiau gudri ir nuslėp
ta, o šiuo atveju mūsų jau
nimui net itin kenksmin
ga. Todėl mums reikia ap
dairumo — nepakibti ant 
meškerės. Jei "gražiai 
iliustruotose knygelėse" 
planingai niekur nemini
mas Dievas (didžiąja rai
de — su pagarba) nei Lie 
tuva tėvynė, ar tai neaiš
ki propaganda, siekianti

EXPANSION PROGRAM

Automatic screw machine sėt up and operators on Brown and Sharpe, 
New Britain, Acme Gridley and Davenport. Mušt have good work 
record and broad knowledge of machines. Tool crib attendant with 
šame knowledge of tool grinding. New building, pleasant vvorking 
conditions, group insurance, paid holidays, vacation. Blue Cross and 
Blue Shield. Join a company that is goin/ ahead providing new jobs 
and steady work. All inquiries will be held in stricl confidence.

DEERFIELD SCREW MACHINE PRODUCT CO.
5320 FIELDS-ERTEL RD., CINCINNATI. OHIO 45242

Located on Intcrstate 71 at Fields-Ertel Rd. exit.
(63-65)

•••
jaunimą vesti į ateizmą 
ir nutautinimą? Kiekvie
nam bent kiek galvojan
čiam tai aišku, ir todėl 
J.V. sakymas, kad tenai 
"propagandos nė su žibu
riu nerasi" yra klaidinan
tis. Bet švietimo žynys 
vis tebesiūlo šią įsikal
bėtą ereziją, nepaisyda
mas gausių priešingų pa
sisakymų visuomenėje ir 
spaudoje. Pvz. ar būtų tik
ras toks religinis auklė
jimas vienuolių novicija- 
te, jei viename kurse bū
tų dėstoma apie Dievą, 

-o visur kitur ir ypač skai
tiniuose - lektūroje ne
būtų nė žodžio apie die
vybę? Atrodytų lyg at
žagarias vaidinimas ar 
pasityčiojimas. O čia 
šviet. vadovai pakartoti
nai giriasi net sudarę 
spec. komisiją ir daug 
darbavęsi panašia link
me, būtent, mūsų moks
leivius apipilti knygelė
mis (mat, jos labai pi
gios), kuriose griežtai 
atmestas Dievas ir meilė 
tėvynei Lietuvai. Šit, auk
lėkime vaikus lietuviš
kai, bet jokiu būdu nepa
minėkime religijos, mo
ralės nei savo tautybės, 
išvenkime rieužisiminę 
apie tautinę vėliavą arba 
himną, apsieikime skai
tiniuose be savo garbin
gos ir asmenybę ugdan
čios istorijos, be pagar

bos savo laisvės kovoto
jams karžygiams, nemi- 
nėkim Lietuvos laisvės! 
Iš tiesų net gėda tai dis
kutuoti (o Š, Tarybai ver
tėjo tą energiją panaudoti 
tikriems lituanistinės 
auklybos tikslams aiškin
tis ir daugiau gerų skaiti
nių surasti, išleisdinti). 
Tarsi būtume galutinai 
"išsiplovę smegenis",ne
tekę tautinio jausmo be
spalviai žmogėnai, ku
riems "ten tėvynė, kur pi
gu ir lengva, kur gražios 
iliustracijos"...

Taip tad, arba mes nuo
sekliai ir planingai sten
giamės jaunąją kartą auk
lėti tautiniais ir religi
niais idealais (ne vien ne
pritariant okupanto ideo
loginiams šūkiams, bet 
ir nenuklystant į beidėji- 
nį tautinio ir religinio 
indiferentizmo šunkelį), 
arba — liaukimės iš viso 
apie jaunimo ugdymą kal
bėję. Bet neapsigaudinė- 
kime kreivais kompromi 
sais, ieškodami lengvo ir 
pigaus kelio. Ir nevaidin 
kime lietuvybės apašta
lų, jei nejėgiame neeili
nio žmogaus išmintimi 
dabartinę tragišką tautos 
būklę ir okupanto pinkles 
suprasti.

(Bus daugiau)

DIE MAKER
Experienced on progressive dies. 
Overtime, fringe benefits. Dayshift. 

Also

DIE REPAIRMAN 
Experienced on progressive dies. 

Days or nights. Apply 

ATLANTIC TOOL & DIE 
19963 PROGRESS DR.

STRONGSVILLE INDUSTRIAL 
PARK. OHIO 
216-238-6931

(61-67)

mayco 
budget 

stores

PIRKITE MIESTE PIRMAD. IKI PENKTAD. NUO 10 
IKI 7 V. V. ŠEŠT. IKI 5:45. SKYRIUOSE IKI 9:30 V. V. 
MES DUODAME IR KEIČIAME EAGLE STAMPS.

Jų pačių akimis •••
TARYBINIAI DANGORĖŽIAI

— Sugedo liftai... Jonas VARMAS

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED 

SETUP MEN 
FIRST SHIFT

Mušt be fullv experienced on setup 
of progressive. draw dies, blank and 
form dies. Mušt be cxperienced on 
all phases of work. Benefits. Apply 
in person.

VARIETY STAMPING 
CORP.

12695 Elmwdod Avė.
Off West 117 St.
Cleveland. Ohio

(62-66)

TOOL MAKERS — 
JOURNEYMEN 

AND 
QUALIFIED APPRENTICES 

EXPER1ENCLD — On small exactin$ 
work desired.
MACHINISTS OR SET-UP 

MEN
CAPABLE — Of using precision tools 

and underslanding blueprints.
APPLY

TRIPLE A TUBE, INC.
470 BECK RD. 

JONESV1LLE, MICHIGAN 
517-849-9945

(60-69)

Greitesniam pašto kores
pondencijos gavimui, Dirva 
pašte išsinuomavo pašto dė
žutę — P. O. Box 03206, tad 
slysdami Dirvai laiškus, ko
respondencijas ar pinigus, 
adresuokite:
J DIRVA

P! O. B4x 03206 
Cleveland, Ohio 44103

EKPERIENCED
ENGINE AND 

TURRET LATHE 
GRINDER HANDS

INSPECTORS
MILL HANDS 

also 
TRAINEES WITH 

QUALIFIED 
BACKGROUND 

GORHAM TOOL 
CO.

14401 Woodrow Wilson 
Detroit, Mich. 

(54-73)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED

For the following positions:
• . . FLOOR INSPECTORS
• DlEUCAST OPERATORS

Z1NG & ALUMINUM
• ®J»ELT OPERATORS 

ZINC & ALUMINUM 
FOR ALL SHIFTS

Steady work, escellent. wages & com
pany benefits. 4

Apply in person

DYNAC CORP.
229 KERTH 

ST. JOSEPH, MICH. 
An Equal Opportunity Employer 

(55-64)

EXPERIENCED
OPERATORS NEEDED

J. F. SPORTSWEAR
1431 CAPOUSE AVĖ. 

SCRANTON, PA. 
717-346-0530 or 717-346-3437 

(65-70)

experienced help wanted
We are in need of the following experienced help in our foundry.

MOLDERS
MAINTENANCE MECHANICS 

MAINTENANCE ELECTRICIANS 
We have an excellent fringe benefit program and pay 

competitive rates.

HAMILTON FOUNDRY DIVISION 
HAMILTON ALLIED CORPORATION 

1551 LINCOLN AVENUE, HAMILTON, OHIO
”We are an Eųual Opportunity Employer”

VASAROS BALTASIS IŠPARDAVIMAS------du------ .--------------

DELLA Ė. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

Della E. Jakubs ir sūnūs IVilliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

z T'

Calvert vinyl 
medvilninės 
staltiesės

52x52
palygink su 4.00

52x70, palygink su 6.00 ------------------------- 2.99
60” Apskrita, palygink su 9.00 ----------------3.99
68” Apskrita, palygink su 9.50 ----------------4.99
60x90, palygink su 9.50 ------------------------- 4.99
Pasirinkit gėliuotų ir įvairių piešinių žaviose spalvose, 
labai lengvai išlaikyti švaria.

Calvert pūkinės 
ir ekstra plunksnų 
storos pagalvės

Standartinio dydžio
Reg. 10.99

Minkštos — 100% pūkų
Vidutinės — 50% pūkų, 50% plunksnų
Atsparios — 10% pūkų, 90% plunksnų
Nealergiškos, mašina plaunamos ir džiovinamos, Ekstra 
storos. Pūkus nepraleidžiantis medvilninis užvalkalas.
Paštu ar telefonu užsakymai priimami, skabinkit 241-3070 
bet kuriuo laiku. Budget Domesties visuose skyriuose.!
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Prov. Stepono Nasvy- 
čio, ALT S-gos garbės na
rio, 90 metų amžiaus su
kakties vaišės įvyks š. m. 
rugpiūčio 26 d., sekmadie
ni, 5 vai. p. p. Brigitos ir 
Algirdo Nasvyčių reziden
cijoje, 10823 Magnolia Dr., 
Clevelande. Vaišes rengia 
Aldona ir Juozas Augusti- 
navičiai, Birutė ir Julius 
Smetonai, Jaunutis P. Nas-
vytis, Brigita ir Algirdas 
Nasvyčiai.

• Vladas Pažiūra, Los 
Angeles lituanistinės mo
kyklos vedėjas, ir jo žmona 
Alfonsą Pažiūrienė savo 
atostoginėje kelionėje yra 
pasiryžę apvažiuoti JAV, 
susipažindami su vietovaiz
džiais, lietuvių gyvenamo
mis kolonijomis ir aplanky
dami gausius savo draugus 
bei pažįstamus. Praėjusį 
savaitgalį jie buvojo Cleve
lande, iš kur išvyko į jubi
liejinę skautų stovyklą. Iš 
ten rytiniu pakraščiu pa
sieks Washington, D. C. ir 
rugsėjo vidury grįš į Los 
Angeles, Cal.

jau šešti 
kiekvieną 
savaitgalį

Pelnas skiriamas

• Oktoberfest 
metai iš eilės 
Darbo Dienos 
rengiamas Berea parodų
aikštėje, sutraukiąs milži
nišką minią žmonių. Nes už 
nedidelį įžangos mokestį 
galima puikiai pasilinks
minti.
protiniai atsilikusių vaikų 
šelpimui.

Rezervuokite vieną iš 
trijų dienų rugsėjo 1, 2 ar 3.

• Ingrida Bublienė šį sa
vaitgalį Skautų Jubiliejinėj 
Stovykloj dalyvaus forume 
— Moters rolė šių dienų pa
sauly.

• A. a. Jadvygos Budre- 
vičienės mirties pranešime 
(Dirva Nr. 62), mirusios š. 
m. rugpiūčio 8 d. Marijam
polėje, buvo praleistos bro
lių Ilendų pavardės. Būtent: 
liūdi vyras Česlovas, sūnūs 
Stasys ir Vytautas su šei
momis, broliai Edvardas ir 
Albinas Ilendai su šeimo
mis.

RENGIAMAS CLEVELANDE 
ŠEŠTASIS METINIS 

(Oktnbrrfi'iit 
Jūsų DARBO DIENOS SAVAITGALI 

skirkite šeimos džiaugsmui
Geras maistas! Gera muzika! Gera meninė programa!

G E M U E T L I C H K E I T !
10 orkestrų — daugiau kaip 50 išpildytoju 

BE PERTRAUKOS PRAMOGA NUO PIETŲ IKI 
11 VAL. NAKTIES.

BEREA FAIRGROUNDS 
šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį, rugsėjo 1, 2, 3.

Pelnas skiriamas Parents Volunteer Assoc. for 
Retarded Children.

ĮĖJIMAS S 1.75
Vaikai jaunesni 14 m. — veltui. Veltui mašinų pastatymas.

Įžanga duoda teisę į vietą didžioje palapinėje žiūrėti 
programos. Keturios šokiams salės. Geras maistas 

ir gėrimai už nedidelę kainą.

Clevelando Naujųjų namų iškilmingame atidaryme dalyvavo Clevelando miesto meras Ralph J. Perk, 
miesto viešųjų įmonių direktorius R. Kudukis, gubernatoriaus atstovas R. Shipka, apskr. kontrolierius 
G. Voinovich ir kt. J. Garlos nuotrauka

LIETUVIU NAMAI ATIDARYTI IR 

PERDUOTI VISUOMENEI

prasidėjo 
vakarą, š. 
17 d., nau- 
Klubo ati-

Naujųjų Clevelando 
Lietuvių Namų atidary
mo iškilmės užtruko tris 
dienas. Nesuskaičiuo
sime, kiek žmonių ta pro
ga susipažino su nauju, 
moderniai puošniu pa
statu.

Iškilmės 
penktadienio 
m. rugpiūčio 
jojo Lietuvių 
darymu, kurį atliko se
nosios kartos veikėjas 
Feliksas Baranauskas, 
buvęs vienas aktyviausių 
senojo Lietuvių Klubo 
steigėjų prie Superior 
gatvės. Įvykio reikšmę 
pabrėždami, kalbėjo J. 
T. Derighter ir eilė ki
tų asmenų. Putojo dova
nai pilstomas šampa
nas, svečiai pakilia nuo
taika linksminosi. Visa 
pusantros valandos pro
grama, kurią šį penkta
dienį Tėvynės Garsų ra
dijas buvo specialiai pra 
ilginęs, per WXEN ra
diją buvo transliuojama 
iš naujųjų klubo patalpų.

Šeštadienio vakare iš
kilmingo Lietuvių Namų

• Automobilio nelaimėje 
Clevelande buvo sužeisti ne 
Jadvyga ir Jonas Naujokai
čiai, .kaip Dirvoje Nr. 64 
buvo pranešta, bet Jadvyga 
ir Juozas Naujokaičiai. Jo
nas Naujokaitis nėra su
žeistas.

atidarymo pokylis - ba
lius vyko didžiojoje salė
je, puošniai įrengtoje 
antrajame aukšte, pasi
vaišinus kokteiliais pir
mojo aukšto vestibiuly
je. Veidrodžiai ir kili
mai ne tik puošia patal
pas, bet ir suteikia joms 
šeimyniško jaukumo. Sa
lė buvo sausakimšai pri
statyta stalų ir kėdžių, 
visos užpildytos. Vėliau 
apsisprendusiems nebe
liko vietos. Apskritai 
nuotaika buvo maloni ir 

J. Garlos nuotrauka
Baliuje vienas iš stalų, prie kurio sėdėjo meras R. Perk ir kiti 

aukšti miesto pareigūnai.

šventiškai pakili. Girti
nas. dalykas buvo palik
ti barui aptarnavimą gė
rimais. Kas norėjo, juo 
naudojosi ligi soties.

Pavakarieniavus ir ba
rui užsidarius, viešnios 
ir svečiai atidžiai ir ma
loniai išklausė meninės 
programos, kurią atliko 
pianistas Andrius Kupre
vičius ir solistė daininin 
kė Aldona Stempužienė, 
akompanuojama Valenti
nos Vaišnoraitės-Fillin 
ger, senosios kartos lie
tuvaitės, kilusios iš Pitts- 
burgho.

Pokylį, trumpu žodžiu 
pasveikindamas jo daly
vius, pradėjo adv. P.P. 
Chalko, uždarė dr. D. De- 

J. Garlos nuotraukašeŠtadienĮ naujuose namuose Įvykusio baliaus bendras vaizdas.

gesys, padėkodamas pro
gramą atlikusiems me
nininkams ir atsilankiu
sioms viešnioms bei sve
čiams. Vaišinimasis ir 
privatūs bei grupiniai pa
šnekesiai užtruko iki vė
lyvos nakties, kada savo 
instrumentus susikrovęs 
šokančiųjų nebeliksmi- 
no serbų orkestras.

Centrinė iškilmių da
lis vyko sekmadienį, ka
da kun. K. Žemaitis at
liko naujųjų patalpų pa
šventinimą, o stambiau
siam piniginiam rėmė
jui Rapolui Zambliaus- 
kui, naujųjų namų sta
tybai paaukojusiam 10, 
000 dol. perkirpus pa

radinių durų fronte kas
piną, Lithuanian Village 
pirm-kas J. Stempužis 
pakvietė visus dalyvius 
vidun, oficialiai perleis
damas Namus visuome
nei, bet patikindamas jai 
stropiausią administraci
nę paslaugą.

Kas gavo salėje kėdę 
tas sėdėjo, kam jos nebe
liko, tas stovėjo per iš
kilmingąjį aktą,užtruku
sį arti trijų valandų. Jį 
pradėjo Talkos komiteto 
pirm-kas dr. Danielius 
Degesys. Pakviesta sol. 
Aid. Stempužienė sugie
dojo JAV himną. Lietu
vos himną giedojo jau vi
si šio akto dalyviai. Dr. 
Degesys trumpai perbė-

go šio pastato atsiradi
mo eigą, pristatė Lithu- 
aniam Village direkto
rius, kurių atsidėjimo dė
ka išdygo šie namai. Tai 
Lithuanian Village direk
torių tarybos pirm-kas 
Juozas Stempužis ir di
rektoriai: Z. Dučmanas, 
V. Vinclovas, J. Apano- 
vich, J. Malskis, St. Ma
čys, St. Lukas, R. Kudu- 
kis, Ed. Stepas, Pr. Stem
pužis, Ern. Šamas ir Z. 
Tarutis.

Tolesnei akto eigai va
dovavo J. Stempužis, ku
ris po savo pranešimo 
perskaitė Namų dedikaci
jos aktą. Prieš tai svei
kinimo žodį tarė Clevė- 
lando miesto meras R. J.
Perk. R. Kudukis įteikė 
simbolinę miesto admi
nistracijos dovaną — 
JAV vėliavą, DLK Biru
tės dr-jos pirm-kėV. Na- 
gevičienė — Lietuvos tri-- 
spalvę. Trumpu žodžiu vi
suomenės džiaugsmą iš
reiškė PLB pirm-kas St. 
Barzdukas. Dar žodžiais 
sveikino Ohio gubernato
riaus atst. R. Shipka, 
apskr. kontrolierius G. 
Voinovich, miesto tary
bos narys John Prince ir 
kt.

Ilgokai užtruko garbės 
pažymėjimų įteikimas vi
siems tiems, kurie pagel
bėjo šių patalpų pastaty
mą, įrengimą ar papuoši
mą. Perdaug ištystų ši 
mūsų apžvalga, jeigu ban
dytume visus pagerbtuo
sius išminėti. Jeigu ras 
reikalinga, Lietuvių Na
mų vadovybė tatai pa
darys ateity. Gal tektų 
išskirtinai paminėti, jog 
dail. Ant. Vaikšnoras šia 
proga padovanojo du puoš
nius paveikslus, Šamo fir
ma — laikrodžių tiek, 
kiek tik bus reikalinga, 
Fel. Eidimtas su žmona 
— Lietuvos valstybinį 
herbą, Pr. Stempužis — 
kalbėtojo pultą, D. Ja- 
kubs & Son — fortepio- 
no įsigijimui 200 dol. če
kį ir visa eilė kitų.

Pagerbus architektą, 
statybą ir mūro darbus 
vykdžiusius rangovus, 
elektr. ir elektronikos 
įrengėjus, J. Stempužis 
specialiomis dovanomis 
pagerbė ypatingai stro
piai savo pareigas atli
kusius direktorius: Ed. 
Stepą, Vaclovą Vinclovą, 
Z. Dučmaną ir R. Kudu- 
kį.

Baigiamąjį žodį tarė 
P. P. Chalko, paskelbda
mas dar eilę gautų dova
nų ir pakviesdamas vi
sus kuklių vaišių.

Atidarymo iškilmes 
surengė direktorių ta
ryba, padedama specia
liai sudaryto talkos ko
miteto, kuris su šiomis 
iškilmėmis savo darbą 
baigė.
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CLEVELAUDO MREKGIMIį 
KALENDORIUS

RUGSĖJO 3 D. Darbo Dieną, 
Lietuvių Amer-ikosĖ Piliečių Klu
bo metinė' gegužinė, šv. Juoza
po sodyboje.

RUGSĖJO 8 D, Tautos Šven
tės minėjimas. Ruošia Lietu
vių Bendruomenės Clevelando 
Apylinkės valdyba.

RUGSĖJO 9 D. Balfo metinis 
susirinkimas.

RUGSĖJO 23 D, §v. Jurgio 
parapijos salėje Sauliai ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gimimo 
sukaktj.

SPALIO 6 d. abiturientų pri
statymo balius. Rengia LB Ohio 
apyg. valdyba.

SPALIO 7 D. ClevelandoSkau- 
tininkių Draugovė ruošia Cleve
land Music School Settlemente 
M.K. Čiurlionio akademiją.

SPALIO 13 D. G. Čapkauskie- 
nės ir K. Jakučio koncertas Nauj. 
parapijos salėje.

SPALIO 21 D. Naujosios pa
rapijos salėj koncertas: N. Lin • 
kevičiūtė, B. Prapuolenis ir V. 
Nakas.

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

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašomė kreiptis 
pas Čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, vienos šeimos, 

dvigubas garažas prie East 
185 St. Arti prekybos cent
ro, mokyklos ir autobu
so. Parduoda savininkas. 
Skambinti 3-7 vai. vak. tel.: 
486-6540. (62-65)

PARDUODAMAS NAMAS
Arti Naujos parapijos 

vienos šeimos 6 kambarių, 
11/2 vonios, veranda su tink
lais, kilimai, vienas miega
masis yra 10x16 dydžio, ga 
ražas. Labai puikus namas. 
Kaina 23,900. Tel. 238-7755 
ir 431-8181.

V. Banonis 
MAINLINE REALTOR 

1191 East 79 St.
(64-65)

BENCH LEADER 
BRIDGEPORT MILL 

JIG BORE 
GRINDERS I.D.-O 1). 

SURFACE

Mušt be top man for steady 
year around job. 58 hours 
Journeyman status, or 8 
years exp. Apply, or pilone 

COLUMBIA TOOL 
& DIE COMPANY 

8818 Traverse 
Detroit, Mich. 48213 

313-921-3174
(54-56)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

TOOL AND DIE MAKERS 
Job experienced preferred. Able to 
work from blue prints and elose 
tolerance.
For a new ntanufacluring plant now 
open. For further informalion call 
Lcw Taylor 904-284-5611 or apply to 

PYRAMID AND INDIAN 
HEAD CO.

300 S. MAGNOLIA AVĖ. 
GREEN COVE SPRINGS. FLA. 

(58-651

V'ANTED AT O.NCT 
JOURNEYMEN '

ZINC ALLOY DIE BARBERERS 

MOLD MAKERS 
MACHINISTS 

FOUNDRY WORKERS 
_ Overtime. excellent frinRes. 
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Vytauto Didžiojo Uni

versiteto 50 metų įkūrimo 
sukakties minėjimas Įvyks 
š. m. lapkričio 3 dieną, Car- 
negie Endowment Hali, 46 
St. ir 1 Avė., New Yorke.

Kalbės prof. Jonas Puzi- 
nas ir prof. Aldona Augus
tinavičienė. Tai progai pri
taikytas skaidres parodys 
P. Jurkus palydint V. Stro- 
lios parūpintai muzikai. Mi
nėjimą rengia iš lietuvių 
organizacijų sudarytas ko
mitetas, vadovaujamas dr. 
V. Paprocko.

• Lietuvių Gydytojų Kor
poracija Fraternitas Litua
nica Nevv Yorko skyriaus 
paskelbto konkurso parašy
ti muziką Birutės Pūkele- 
vičiūtės premijuotam eilė
raščiui, įvertinimo komisi
ją sudaro: šie muzikai: 
kun. L. Budreckas, M. Ci
bas, V. Mamaitis, V. Stro- 
lia ir dr. V. Paprockas. Kon
kurso terminas baigiasi š. 
m. rugsėjo 1 d.

• Dail. Jonas Rimša, iš 
Santa Monicos, Calif., il
gesnį laiką sirgęs ir pakėlęs 
sunkią operaciją, priežiūro
je dr. Juozo Gudausko ir dr. 
Algirdo Pautieniaus, mums 
rašo:

"Įsisenėjusi liga privertė 
mane šių metų birželio mėn. 
gale atsigulti ligoninėn ope
racijai. Dėl neperstipriau- 
sios mano sveikatos buvo 

Mielam Kolegai, buv. Miškų De

partamento Direktoriui ir Žemės Ūkio 

Akademijos profesoriui

ANTANUI RUKUIŽAI

mirus, jo žmonai, sūnui ČESLOVUI ir 

jo žmonai ELENAI, gilią užuojautą 

reiškia

mišk. Mykolas Gureckas

Mielam jaunystės ir mokslo dienų draugui
A t A

KUN. JULIUI STANAIČIUI
mirus (Vokietijoj), jo broliams prof. OTONUI, 
dr. EMILIJUI, sės. MARTAI (Amerikoj), sės. 
EMAI GORSKIENEI (Australijoj) ir 0LGA1 
(Lietuvoje) ir jų šeimoms bei kitiems giminėms 
reiškiu nuoširdžią užuojautą

Ant. Vaišnys, tVaterbury, Conn.

A t A 
KAZIMIERUI VADOPALUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausmo prislėg
tus: jo žmoną MICHALINĄ, vaikus Dr. IRUTĘ ir 
Dr. KAZĮ su šeimomis Lietuvoje. Jo brolius AN
TANĄ, JONĄ ir JUOZĄ bei jų šeimas Amerikoje 
ir kartu su jais liūdime

br. H. Z. Ruksa 
P. I. Vėbra 
R. Vadopalas

atsiradę įvairių komplikaci
jų, teko išgulėti ligoninėje 
ištisą mėnesį, pakelti sunkią 
operaciją ir dar porą savai
čių sveikti ir stiprėti mano 
gerųjų bičiulių slaugomas 
iki galėjau grįžti į savo 
nuolatinę pastogę.

Esu nuoširdžiai dėkingas 
ir kartu sujaudintas nepa
prastai rūpestinga ir nuo
širdžia globa gydžiusio ma
ne dr. JUOZO GUDAUSKO 
ir jį pavadavusio dr. AL
GIRDO PAUTIENIAUS.

Kartu, šią proga dėkoju 
visiems mano gerinusiems 
bičiuliam, kurie kasdien 
lankė mane ligoninėje, at
nešdami man paguodos ir 
tiems, mano meno gerbė
jams, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu rūpinosi mani
mi, melsdami Aukščiausiąjį 
grąžinti man jėgas. Visiems 
jiems mano nuoširdžiausias 
AČIŪ.”

• Povilas Dargis, SLA 
prezidentas ir ponia Ger
trūda, šiuo metu atostogau
ją Conneaut Lake Park, Pa., 
Dirvai siunčia nuoširdžius 
linkėjimus.

• Dr. P. Jonikas intensy
viai ruošia savo 1952 išleis
tosios "Lietuvių kalbos is
torijos” antrąjį leidimą. Tai 
bus perdirbtas ir išplėstas 
leidimas, paremtas naujais 
tyrinėjimais, atsižvelgiąs į 
mokslo padarytą pažangą. 

Tas veikalas, atskleidžiąs 
šios mūsų būdingosios tau
tinės kultūros srities“ raidą, 
turėsiąs būti objektyvus 
mokslinis, bet populiarus 
darbas, tinkamas ir p'lates- 
niems visuomenės sluoks
niams.

• Lietuvių Rašytojų 
Draugijos suvažiavimas Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės seime Washingtone ne
įvyks.

PHILADELPHIA 
RUOŠIASI 

VAKARUI

Philadelphijos miestas ne 
tiktai yra brangus kiekvie
nam tauriam amerikiečiui, 
kaip pirmoji JAV sostinė, 
dar ir šiandien dažnai vadi
nama "Broliškos meilės 
miestu”, bet taipogi dauge
liui senesnės kartos lietu
vių, atvykusių pereito šimt
mečio pabaigoje į šį laisvės 
kraštą. Jie čia pirmieji pra
dėjo kurtis Phila. apylin
kėse — Pennsylvanijos an
glių kasyklose. Ne paslap
tis, kad čia įsikūrė pirmieji 
mūsų laikraščiai, klubai, 
parapijos, chorai bei vaidy
bos būreliai.

Laikui bėgant, nemažas 
lietuvių kiekis, ieškodami 
geresnio duonos kąsnio, pa
traukia vakarų kryptimi — 
Chicagos ar kitų didesnių 
vidurio Amerikos miestų 
link.

Dar ir šiandien turima 
nemaža skaičių lietuvių Phi- 
iadelphijoje bei jos apylin
kėse, jau nekalbančių tėvų 
gimtąja kalba, tačiau meilė 
tėvų žemei juose yra gyva. 
Viena iš tokių išskirtinų 
asmenybių — tai čia gimęs 
ir mokslus baigęs Edward
C. Wayne (Wasikonis), ku
ris šiandieną yra bendrinin
kas — savininkas Krometal 
Mfg. Corp. ir jai sėkmingai 
vadovauja. Be to, yra vie
nas iš direktorių taip vad. 
"lietuvių banko” — Liber- 
ty Federal Savings & Loan 
Assoc. Paprašytas, neatsi
sako paremti finansiniai 
lietuvių kultūrinę veiklą. 
Pernai, rengiant Jaunimo 
Kongresą, buvo vienas di
džiausiu Philadelphijos rė
mėju.

Kitas veiklus mūsų lietu
viškos kolonijos narys, at
siradęs "Dėdės Šamo” že
mėje po antrojo pasaulinio 
karo, tai Algirdas Jonys. 
Ypatingai sielojasi tautine 
veikla — yra ALT Sgos Phi
ladelphijos skyriaus vienas 
iš steigėjų ir nuolatinių na 
rių, keletą metų vadovavo 
ALTS Rytų Apygardai, 
žmogus, kuriam niekada ne
trūksta jaunatviškos ener
gijos ir įvairių sumanymų. 
Paprašytas niekada neatsi
sako padėti lietuviškame 
darbe, o ypatingai puikus 
organizatorius piniginiam

Montrealio skautės jubiliejinėje stovykloje. Sauliaus Brikio nuotrauka

l973> L5S JUBILIEJINES STOVYKLOS PLANAS - BEAUMONT- CLEVELAND

Iš Clevelando stovykla 
lengvai pasiekiama važiuo
jant 90 keliu (Erie), išsuk
ti į dešinę 45 kelią (Ashta- 
bula-Rock Creek) ii- pava
žiavus 7 mylias link Rock 
Creeck dešinėje pamatysite 
stovyklos pavadinimą Beau
mont. Stovyklos pilnas ad
resas: Beaumont Scout Re- 
servation, Lithuanian Scout 
Camp, Rock Creek, Ohio 
44084. Tel. (216) 563-3319.

vajui pravesti. Jau nuo se
no vadovauja Phila. lietu
vių radijo valandėlės lėšų 
telkimo komitetui. Taip ii' 
šiais metais jo iniciatyva 
rengiamas tam tikslui rug
sėjo 9 d. Olympia Lake prie 
130 kelio didelis piknikas- 
gegužinė.

Vasaros karščiams pra
ėjus, visas lietuviškas kul
tūrinis gyvenimas persikels 
į sales. Vienas iš pirmųjų 
rudens parengimų, kuris 
virto jau tradicija, — tai 
Amerikos Liet. Tautinės 
S-gos Phila. skyriaus ren
giamas š. m. rugsėjo 29 d. 
Hamiltono "Aukuro” teatro 
pasirodymas — viešnagė. 
Teatras atsiveža Vytauto 
Alanto 3-jų veiksmų links

mą komedija "šiapus už
dangos”. Minėtam teatrui 
vadovauja ir pati vaidina 
aktorė E. Dauguvietytė-Ku- 
davienė. (P)

TOOL MAKERS
For progressive dies, fixtures, close 

tolerance machinery 
also 

GRINDERS 
close tolerance OD-ID.

Steady vvork for qualified men and 
full benefits. Apply call or write 

SPRING TOOL CO.
P. O. Box 625 

Schoolcraft, Mich. 49087 
616-679-5276

(6.1-65) 

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 1973 M. 
SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

Šiais metais L.S.T. Korp! Neo-Lithuania dešim
tasis visuotinas sumažiavimas šaukiamas rugsėjo mėn. 
15-16 d. Chicagoje, Lietuvių Tautinių Namų salėje, 
6422 So. Kedzie Avė.

Tad visi kolegos ir koleges šiame suvažiavime pra 
šom gausiai dalyvauti.
1. Rugsėjo mėn. 15 d., šeštadienį:

Nuo 1-2 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija,
2 vai. Suvažiavimo atidarymas (Himnas), 

Prezidiumo, Rezoliucijų, Spaudos Komisijų 
sudarymas, 
Sveikinimai,
Pereito suvažiavimo protokolo skaitymas, 
Korp! padalinių pranešimai; Bostono, Chica
gos, Clevelando, Detroito, New Yorko, Los 
Angeles, Philadelphijos. 
Diskusijos dėl pranešimų.
Paskaita.

7 vai. — Vakarienė su šokiais (grojant Korp! 
Neo-Lithuania orkestrui).

2. Rugsėjo mėn. 16 d., sekmadienį:
10 vai. ryto Pirmininko pranešimas,

Iždininko pranešimas,
Revizijos Komisijos pranešimas,
Garbės Teismo pranešimas,
Diskusijos dėl pranešimų, 
žurnalo Naujosios Vilties reikalai.

Rinkimai:
Vyr. Valdybos, Revizijos Komisijos, Garbės 
Teismo ir Tarybos narių;
Mandatų ir Nominacijų Komisijų pranešimai, 
Rezoliucijų ir Spaudos Komisijų pranešimai, 
Klausimai ir sumanymai, 
Suvažiavimo uždarymas (Gaudeamus).

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

IMMEDIATE 
OPENING 

ELECTRICAL 
ENGINEER 

HYDRAUL1CS 
ENGINEER 

THE 
LESS-BRADNER 

CO.
W. 121 AND ELMWOOD 

CLEVELAND, OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

_______ ._____________ (64-69)

Algirdas Jonys priima čekį iš 3dward C. Wayne.
R. A. Dilbos nuotrauka
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