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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽMOGAUS SVORIS
Nedaug reiškia masėje, bet vis dėlto

Kai Aleksandrui Sol- 
ženicinui buvo paskirta 
Nobelio premija, vienas 
mūsų spaudos bendradar
bių pradėjo gailėtis šve
dų karaliaus. Girdi, jam 
reikės paspausti ranką 
komunistui! Man atrodo, 
kad šiandien Švedijos 
Gustavas, gulėdamas 
mirties patale, tokį ran
kos paspaudimą būtų ga
lėjęs laikyti vienu iš gra 
žiausių momentų jo ilga
me amžiuje. Jis negalė
jo to padaryti, nes Krem
lius neleido Solženicinui 
priimti tos premijos ir 
pats rašytojas nenorėjo 
išvažiuoti, nes bijojo, 
kad jam bus neleista grįž- 
ti.

Solženicino bei kitų 
mažiau garsių rusų inte
lektualų nuopelnas ir glū
di tame, kad jie nenori 
pabėgti, bet likti savo 
krašte ir ten kovoti dėl 
žmogaus teisių, prisiim
dami visą riziką. Jie įro
dė, kad tai įmanoma, 
nors ir su didelėm asme
niškom aukom. Tai nepir 
mas atsitikimas žmoni
jos istorijoje. Atvirkš
čiai, labai retai didžio
sios idėjos susilaukia 
savo garbės valandos, jų 
kūrėjams dar tebegyve
nant.

PLB VALDYBA 
PASISKIRSTĖ

PAREIGOMIS

PLB pirm. Br. Nainys

Rugsėjo 8 d. naujai iš 
rinktoji PLB valdyba, su 
sirinkusi pirmojo posė
džio, pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas inž. 
Bronius Nainys, vicepir 
mininkas kun. Jonas Bo- 
revičius, vicepirminin
kas finansiniams reika
lams inž. Kostas Doč
kus, vicepirm. Jaunimo 
reikalams Romas Kas
paras, vicepirm. švieti
mo reikalams Jonas Ka 
Valiūnas, sekretorius 
Juozas Šlajus ir vice
pirm. administraciniam 
reikalam Stasys Džiu
gas. Seimo nutarimu ir 
konstitucijos nuostatais 
valdyba dar kooptuos spe
cialiems reikalams ke
letą žmonių artimoje atei
tyje.

VYTAUTAS MESKAUSKAS

Pasirodė, kad žmogus 
su tokiu asmeniniu auto
ritetu kaip Solženicinas 
ar atomų tyrinėtojas 
prof. Sacharovas ir so
vietų masėje turi dides
nį negu savo fizišką svo
rį. Tam tikrom laimin
gom aplinkybėm susidė
jus, jie gali pakelti savo 
balsą ir jis yra girdimas 
užsieniuose ir namuose.

Tos lamingos ar tei
singiau patogios aplinky
bės buvo tokios, kad 
Kremlius dėl eilės prie
žasčių, politinių ir ūki
nių išskaičiavimų yra 
reikalingas geresnio su 
gyvenimo sų Vakarais, 
kurie už tai pageidauja 
tik vieno dalyko — lais
vesnio susisiekimo ir pa 
sikeitimo idėjomis. Nai
vu buvo tikėtis, kad so
vietai sutiktų su tą są
lyga praktiškam gyveni
me. Dėl tos paprastos 
priežasties kad ji gresia 
jų egzistencijos pagrin
dams. Už tat atrodė, kad 
visi tie gražūs žodžiai 
praktiškai bus įgyvendin
ti tik labai retų išimčių 
atsitikimais, pvz. lei
džiant išvažiuoti kelio
likai tūkstančių žydų. Sa
charovas, pasikvietęs į 
savo butą užsienio korės 
pondentus dėl to bandė 
įspėti Vakarų viešąją opi
niją. Jo nuomone, Vaka
rai dabar turi progos pa
spausti sovietus. Perei
tą savaitę jis davė per te
lefoną pasikalbėjimą su 
vokiečių milijoniniu laik
raščiu Bild Zeitung, ja
me pageidaudamas kanc
lerio W. Brandt interven
cijos. Už kelių valandų 
paskelbtas kanclerio at
sakymas skambėjo: "Aš 
jaučiu asmeninį ryšį, ir 
tai ne nuo šiandien, su vi 
sais tais, kurie atsidūrė 
pavojuje dėl savo įsitiki
nimų".

Tokią 'atsargią' reak
ciją į savo veiklą numa
tydamas, Solženicinas 
jau anksčiau skundėsi:

"Jei girdi tik bailius at
skirus protestus, be jo
kio tikėjimo įjųpasėkas, 
ir dar su pastaba, kad pa
našūs dalykai vyksta ir 
Graikijoje, Ispanijoje bei 
Turkijoje, tai tik sukelia 
agresorių juoką. Jei apie 
krepšinio komandos rasi
nę sudėtį kalbama dau
giau negu apie kasdieni
nes injekcijas klinikose, 
duodamas kaliniams... 
kad jie "prisipažintų", ką 
daugiau gali justi kaip tik 
panieką egoistiškai, 
trumparegiškai ir neno
rinčiai gintis civilizaci
jai".

Panašiai galvodamas 
Kremlius tikėjosi, kad 
kapitalistinių valstybių 
biznieriai, nepaisant vi
so intelektualų verkimo, 
eis į talką sovietams, 
siekdami asmeninio pel
no. Tas apskaičiavimas 
nėra visai teisingas; ka
pitalistinis pasaulis per
gyveno ūkinio pakilimo 

laikotarpį. Pareikalavi
mas toks didelis, kad 
pasiūla vos vos jį paten
kina. Sovietai tačiau no
ri specialių lengvatų: kai 
nų ir kreditų, kurių ka
pitalistai nėra linkę ir ne 
turi intereso duoti. Už 
tat intelektualų balsai tu
ri didesnį svorį.

Pasak paryžiškį žurna
lą "Le point", Brežnevas 
jau Nixonui sakęs, kad 
jis norįs apie 1.000 savo 
nepatenkintų intelektualų 
išsiųsti į užsienį. Tų dau
guma laikosi didvyriš
kai: "Kas bebūtų, mes lik
sime".

Jie gali pralaimėti nū
dienę kovą, bet laimėti 
ateitį. Pradžioje juk turi 
būti ŽODIS.

• DR. A. GERUTIS, 
Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjas, š.m. rugsėjo 
2-4 dienomis lankėsi Ro
moje, kur su Lietuvos 
Diplomatijos šefu S. Lo
zoraičiu tarėsi dėl klau
simų, susijusių su rugsė
jo 18 d. Ženevoje šaukia 
mos vadinamojo saugu
mo ir bendradarbiavimo 
konferencijos naująja fa
ze.

Pasitarimų metu buvo 
aptartos priemonės, kai n 
įtaigiau priminti Vakarų 
valstybių vyriausybėms 
Sovietų Sąjungos įvykdy
tą agresiją prieš Lietuvą 
ir kitas Baltijos valsty
bes. Taip pat buvo ap
svarstytas reikalas at
kreipti Vakarų viešosios 
nuomonės dėmesį į tai, 
kad toji sovietų agresija 
yra vienas Maskvos eks
pansijos, sudarančios 
nuolatinę grėsmę visai 
europai, reiškinys.

Tuo tikslu buvo nusi
statyta išvystyti šaukia 
mos Ženevoje konferen
cijos proga atitinkamą 
veiklą, glaudžiai bend
radarbiaujant su svar
biausiomis lietuvių orga 
nizacijomis ir kitų Balti
jos valstybių diplomati
niais atstovais.

•LIETUVIAI RESPU
BLIKONAI Chicagoje 
rugpiūčio 26 d. suorgani
zavo Calumet uoste prie 
sovietų laivo protesto de
monstracijas dėl išveža
mų į Sovietiją grūdų.

Nepasidavė viliojimui'} marksistinį katilą...

LIETUVOS PILIAKALNIAI. Vakarinėje Seredžiaus dalyje yra tvirtovinio pobūdžio piliakalnis su 
pailga aikšte ir aukštu pylimu. Tai buvusi svarbi lietuvių pilis Dubysos žiotyse XIV amžiuje, kuri nuo
lat buvo kryžiuočių puolama, bet atlaikė visus uolimus, nors kelis kartus buvo sudegintas jos prieš
pilis. 1322 m. kryžiuočių puolimas buvęs toks stiprus, kad pilies gynėjai priešo veržimosi sunkiai be
įstengė sulaikyti nei ietimis, nei kalavijais ir kitos rūšies ginklais, jog stvėrę rąstus, jais nustumdavę 
nuo sienų belipančius kryžiuočius. 1362 m. kryžiuočiams sustiprinus puolimus prieš Nemuno tvirtoves 
ir Ka’uną sudeginus, buvo sudeginta ir ši pilis.

ČILĖ ŽAIDŽIA SU MARKSIZMU
Spausdinant šį straipsnį, gauta žinia, kad Čilėje įvyko karinis 

perversmas ir marksistas prezidentas Salvador Allende nusižudęs 
Čilė žaidžia su valsty

binį chaosą kuriančiomis 
reformomis. Tas refor
mas vadina marksizmo 
įgyvendinimu. Rūpestin
gai slepiama, kad žemės 
ūkio pertvarkymas ir pra
monės reformos yra ko
munistinės sovietinės 
sistemos steigimas. Ar
timi prezidento "mark
sisto" Salvadoro Allen- 
dės bendradarbiai, kaip 
skelbia spauda, Trans
porto ministro padėjėjas 
Jaime (Chaimas) Faivo- 
vič'ius ir Čilės kompar
tijos centrinio komiteto 
politinės komisijos na
rys V. Teitelboimas,yra 
"socializmo statybos" ži
novai, turį artimus ry
šius sų Maskva.

Šita "smulkmena", ku 
ri nepastebėta bendruo
se komunikatuose apie Ci 
lės grumtynes dėl "mark 
sistinių" reformų, ge
rai atidengia tų "refor
mų" pobūdį.

1970 metais preziden
to rinkimams iškrėtus

Demonstracijoms va
dovavo Edvardas Šuma
nas, Marąuette Parko 3 
distrikto kandidatas į 
JAV kongresą.

RIMAS DAIGŪNAS
pokštą, prezidentu tapo 
senas, 62 metų amžiaus 
"liaudies frontų" judėji
mų specas Salvadoras Al 
lendė. Rinkimų įstaty
mas buvo nevykęs. Lai
mėjo tas kandidatas, ku
ris gavo daugiau už kitus 
kandidatus balsų. Allen- 
dė gavo apie 35% balsų. 
65% balsuotojų atidavė 
balsus už kitus kandida
tus. Prezidento rinkimuo
se Čilė nepraktikuoja net 
gi dviejų daugiausiai ga
vusių balsų kandidatų var 
žybų. Rinkimuose nėra, 
kaip sakysim, pas mus, 
"primary" ir "finai" sis
temos. Jeigu kandidatų 
būtų daugiau, prezidentu 
tapti gali ir 15%gavęs kan
didatas. Bet prezidento 
ir jo kabineto funkcijos 
savo veikimo galia mažai 
besiskiria nuo mūsųpre- 
zidento galios. Tad Al- 
lendė su savo įstatymda- 
vėjų mažuma tučtuojau 
pradėjo "reformuoti" Ci 
lės žemės ūkį, svarbias 
valstybės gyvenimo va
rio kasyklas, pramonę.
Metams prabėgus, sovie
tinė spauda jau palankiai 

(Prabilo apie Čilės liaudį 
eksproprijuojančią la- 

tifundijas", "užvaldančią 
vario kasyklas".Sovieti
nė spauda prabilo apie 
"spontaniškai" susior
ganizavusią "darbininkų 
miliciją", kuri sunkveži
miais atvyksta į "ekspro 
priacijų" (nusavinimų) 
punktus, talkina "ekspro 
priatoriams", nušalina 
seną administraciją, 
įtaiso "liaudies kontro
lės" atstovus.

Valstybės ūkio produk
cija nukrito iki nulio. 
Prie didžiulių fermų (la~ 
tifundijų), kurių žemės 
teikė grūdus ir mėsą, sto
vėjo "liaudies fronto" 
sargybiniai. Latifundi- 
jos nustojo tiekti savo 
produktus. Demokratiš
kais, labai netobulais, 
rinkimais pasirėmęs Al- 
lendė toleravo nedemo
kratiškus valstybinio ger
būvio žudymo metodus. 
Čilė ėmė slinkti į chao
są, artėti įpilietinįkarą. 
Maskvos ir sovietinių sa
telitų spauda skelbė "eks 
proprijuotų" gamybinių 
Čilės įmonių ir ūkių "lai
mėjimus". Tikrovė buvo 
kita. Čiliečiai pajuto tik
ro bado grėsmę. Drą
sios šeimininkės, iškėlu- 
sios virš galvų keptuves, 
išėjo į gatves ir skar
džiais keptuvių ir sam
čių akordais pasveikino 
alkano "marksistiškai re
formuoto" gyvenimo 
pradžią.

Įvykiai išsivystė skubo- 
mis, galvotrūkčiom. Su
stoję šio mėnesio angoj, 
matome, kad Čilė vis la
biau nusialina, žmonės 
vis labiau vargsta, neda- 
tekliai vis didėja. Tuo 
tarpu Allendė dar nedis
ponuoja tokia politine ir 
teroristine galia, kurią 
turi sovietiniai satelitai. 
Allendė vis dar negali su 
kišti visą Čilę į savo "re
formų", maišą, nukirsti 
bet kurią komunikaciją 
su laisvuoju pasauliu, ap
tverti savo siaurą ir per 
nelyg ištysusią valstybę 
gėdos siena, kaip tai pa-

(Nukelta į 2 psl.)
f
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Australijos padangėje
- ——ANTANAS LAUKAITIS

ŠVENČIA TĖVAS IR SŪNUS

Neseniai Sydnėjuje sa
vo amžiaus 70-ties metų 
sukaktį atšventė Emili- 
jonas Kolakauskas. Su
kaktuvininkas yra labai 
gerai žinomas lietuvis vi
suomenininkas ir veikė
jas ne tik Sydnėjaus, bet 
ir visoje Australijos lie
tuvių bendruomenėje.

Gimęs 1903 metais lie
pos mėn. 18 d. Raseiniuo
se, E. Kolakauskas 1924 
metais, baigęs Šiaulių 
gimnaziją, stojo į Kauno 
V.D. Universitetą ir 1930 
metais baigė teisę, vė
liau dirbdamas antstoliu, 
juriskonsultu ir advokatu 
kurio privati praktika ir 
vardas buvo labai gerai 
žinomas Kaune.

Karo audrų nublokš
tas, atsiduria Hanau sto
vykloje ir vėliau emigruo 
ja į Australiją, kur apsi
gyvena Sydnėjaus mies
te. Nuo pat pirmųjų įsikū
rimo dienų Sydnėjuje, su
kaktuvininkas aktyviai 
įsitraukia į mūsų visuo
meninį lietuvišką gyveni
mą. Ilgus metus jis yra 
vietinėje Apylinkės V-je, 
vėliau eilę metų yra Kraš
to V-boje, eidamas vice
pirmininko ir kt. parei
gas, tuo pačiu dalyvauda
mas mūsų lietuvių Tary
bos suvažiavimuose ir 
daug prisidėjęs prie įvai
rių teisiškų mūsų bend
ruomenės ir paskirų or
ganizacijų statutųparuo- 
šimų. Didžiausias ir 
reikšmingiausias sukak
tuvininko darbas yra Syd
nėjaus Lietuvių Klube. 
Nuo pat pirmųjų šio klu
bo įsisteigimo dienų ir 
vėliau paskirų namų pir
kimo, E. Kolakauskas bu
vo ir iki šios dienos yra 
vienas iš klubo direkto
rių. Ir jeigu šiandien Syd
nėjaus lietuviai turi tokį 
puikų ir liuksusinį savo 
klubą, kuris jau pamažu 
perima ir ateityje grei
čiausiai, materialiniai 
perims visą mūsų lietu
viškų organizacijų veik
lą, tai prie to labai daug 
yra prisidėjęs savo ne
nuilstamu darbu ir pasi
šventimu E. Kolakaus
kas, kurį ir dabar jau 
sulaukusį gražios 70- 
ties, savaitgaliais, o daž
nai ir darbo dienomis, 
matysime savam klube 
bedirbantį, arba su pasi
gėrėjimo šypsniu prii
mantį atsilankančius sve
čius.

E. Kolakauskas su po
nia išaugino gražią lie
tuvišką šeimą. Dukra Ju
ta savo studentavimo die
nomis, buvo labai aktyvi 
lietuvių studentų ir jauni
mo narė, su didžiausiu 
pasisekimu ir energija 
dirbdama ir vadovauda
ma mūsų jaunimui. Ji la
bai intensyviai dalyvavo 
I-me Pas. Jaunimo Kon 
grėsė, kur Australijos 
lietuvių jaunimas, kaip ir 
vėliau, turėjo labai didelį 
pasisekimą.

Sūnus Jurgis, neseniai 
atžventė universiteto bai
gimą, gaudamas Bache- 
lor of Science in Eletri- 
cal Engineering Diplo
mą. Gimęs prieš pat ka
rą Lietuvoje, jis savo 
mokslo pradžią pradė
jo Hanau stovykloje, vė
liau pradžios mokslą ir 
gimnaziją baldamas Syd
nėjuje. Pradėjęs studi
juoti, jis vedė, sukurda-

timas bent kuriai lietu
viškai veiklai ir pačiam 
bendruomenės ir paski
rų organizacijų vadova
vimui ir darbui.

Inž. I. Jonaitis, kaip 
ir jo gimnazijos mokyto
ja žmona Elena, labai ak
tyviai reiškiasi visame 
mūsų gyvenime, spaudo
je, skautuose, Plunksnos 
Klube ir savo, ypatingai 
turiningų ir įdomių pas
kaitų skaityme.

Naujajam Inžinierių 
S-gos pirmininkui ir vi
siems Sydnėjaus inžinie 
riams, pradedant naujuo
sius darbo metus, linkė 
tina ir toliau be savonuo
latinio aktyvaus darbo, 
nepamiršti ir mūsų jau
nimo, kurių jie visuomet 
buvo ir yra labai geri 
prieteliai ir materiali
niai jų rėmėjai.

***

Vienintelis Australi
joje veikiantis Australi
jos Lietuvių Muziejus - 
Archyvas eilę metų la
bai gražiai veikia Adelai 
dėje. Čia yra sutelkta 
daugumas gražių ir retų

mas gražią lietuviška šei
mą su mūsų vieno iš gar 
šiaušių Australijoje dai
lininkų - portretistų Vla
do Miškėno dukra Nina, 
kuri taip pat yra baigusi 
Aukštąją Dailės mokyk
lą ir labai sėkmingai se
ka savo tėvo pėdomis.

Sukurta šeima,jaunam 
studentui nepastojo kelio 
mokslui. Dirbdamas ir 
tuo pačiu išlaikydamas 
savo žmoną ir dukrą, 
jis įstengė baigti N.S.W. 
universitetą ir tapti elek- 
trikos inžinieriumi. Lie
tuviškame gyvenime nau
jasis inžinierius ir reiš
kėsi, dalyvaudamas ak
tyviame lietuvių studentų 
gyvenime ir Lietuvių Klu
be.

Sveikinant senjorą E. 
Kolakauską jo gražaus 
amžiaus sukaktuvių pro
ga tesinori jam palinkė - eksponatų iš mūsų Aus
ti stiprios sveikatos, ku- tralijos lietuvių gyveni- 
ri jam leistų ir toliau mo» tačiau, taip pat ne
dirbti ir vadovauti mū- mažai yra ir iš kitų kraš- 
sų lietuviškam gyveni- tu lietuvių veiklos, kas 
mui, kai sūnui inž. Jur- patį muziejų padaro la- 
giui, sveikinant jo nenu- įdomų ir gražų. Mu- 
ilstamo pasiryžimo ap- ziejui šiuo metu vadovau 
vainikuotais vaisiais — 3a Pyragius, 
universiteto diplomu, no
risi palinkėti jam ir jo 
puikiai šeimai, gražių ir 
sėkmingų metų, neuž
mirštant ir viso, ypatin
gai akademinio, lietuviš
ko gyvenimo Sydnėjuje.

***
Aktyvaus veterano 

sportininko, kuris ir da 
bar labai intensyviai žai
džia stalo tenisą ir gol
fą, dantų gydytojo Kosto 
ir dr. Bagdonavičių sū
nus Viktoras, bebaigiąs 
odontologiją ir sporte ne
atsilieka nuo tėvo. Jei
gu tėvas, prieš daugelį 
metų atstovavo Lietuvą 
krepšinyje, tai sūnus Aus
tralijoje yra iškilęs žie
mos sporte ir yra vice- 
kapitonas Australijos 
greitojo čiuožimo spor
te, skindamas pergales 
po pergalių ir skaitomas 
antru geriausiu visoje 
Australijoe paskirų 
rungčių ir komandinėse 
varžybose. Buvusioje Ja
ponijoje žiemos olimpia
doje V. Bagdonas, nesėk
mingai nusilaužė koją ir 
negalėjo dalyvauti. Šiuo 
metu jaunasis čempionas 
ruošiasi ateinančiom pir
menybėms N. Zelandi
joje, vėliau Euiopoje ir 
sekančiais 
tautinėse 
Kanadoje.

Bernotas
Giedrius

Inžinierių

***

Įvykusiame savo meti
niame susirinkime Lie
tuvių Klube, Sydnėjaus In
žinierių S-ga išsirinko 
s avo naują valdybą, kurią 
sudaro: pirmininkas Izi
dorius Jonaitis, sekreto
rius Vytautas 
ir iždininkas 
Dryža.

Sydnėjaus
D-ja neseniai atšventė 
savo įsikūrimo 22 me
tus. Ji mirusio inž. Br. 
Daukaus iniciatyva, bu
vo įsteigta 1951. 8. 22. Šio 
steigiamojo susirinkimo 
metu, pirmininku tapo iš
rinktas didelis Tautinės 
S-gos veikėjas ir ilga
metis Krašto V-bos pir 
mininkas inž. Br. Dau
kus, kai iždininku tapo 
išrinktas inž. I. Jonai
tis. Iki šios dienos Syd
nėjaus lietuviai inžinie
riai neužgeso, bet į sa
vo eiles įtraukė daug, jau 
čia baigusio, jaunimo ir 
savo darbu ir lietuviška 
veikla yra labai aktyvūs.

Dabartinis draugijos 
pirmininkas inž. Izido
rius Jonaitis yra nusky
nęs didelę darbo vagą vi
same Australijos lietu
vių gyvenime. Be akty
vaus darbo su inžinie
riais, jis yra buvęs kelio
se kadencijose Krašto 
Valdybos pirmininku, 
sėkmingai vadovavęs vi
sam Australijos lietuvių 
gyvenimui ir labai daug 
prisidėjęs prie mūsų bu
vusių paskirų ginčų ir ne
susipratimų išsprendi
mo. Būdamas pirminin
ku, inž. I. Jonaitis, vie
nas iš pirmųjų suprato 
mūsų čia priaugančio jau
nimo aktyvų įtraukimą į 
visą lietuvišką darbą vi
suomenėj. Jis jau 1959 
m. įsteigė specialią Jau
nimo Komisiją, kuri ra
do kontaktą tarp vadovy
bės ir jaunimo ir šian
dien Australijos lietuviš
kasis jaunimas nėra sve-

metais tarp- 
pirmenybėse

ČILĖ ŽAIDŽIA SU

(Atkelta iš 1 psl.) 
darė Rytų Vokietija prie 
Berlyno.

Opoziciją Allendės "re 
formoms" sovietinė spau
da vadina... chuliganiz
mu. Tas tonas atskamba 
net sovietinėje spaudoje 
lietuvių kalba. "Švytu
rio" (Nr. 4) koresponden
tas B. Rumšiškis aprašo 
demonstraciją prieprezi 
dentūros: "Aumados gat
vėje, už trijų kvartalų 
nuo prezidento rūmų 'La 
Moneda' pamatėm fašis- 
tuojančių chuliganų sam
būrį..."

Sekant šią sovietinę 
retoriką ir ilgas savaites 
besitęsiantį sunkvežimių 
vairuotojų streiką tektų 
vadinti chuliganiška iš
daiga! Geografinė Čilės 
padėtis (ir gal būt trans
porto tradicija) paremta 
sunkvežimių transportu. 
Sunkvežimiams nekur
suojant sutrinka krašto 
ekonomija, maisto tieki
mas. Todėl sunkvežimių 
nusavinimą Allendės ad
ministracija prilaikė vė
lesnei savo "reformai". 
Sunkvežimių savininkai 
(daugumoje smulkūs ver
telgos) sudaro labai gau
sią energingų žmonių gru
pę. Į beplintančius jų 
turto "ekspropriacijos" 
gandus, jie atsakė reika
lavimu. Administracija 
turi garantuoti, kad nu
savinimų nebūsią. To
kios garantijos jie nega
vo. Tada dėl formalios ir 
sovietinei tvarkai būdin
gos smulkmenos (dingo 
atsarginės auto dalys) 
sunkvežimių karalija at
sakė streiku. Šis ilgas 
streikas sulaukė pritari 
mo plačioje visuomenė
je. Žmonės pajuto, kad 
vis dar įmanoma susi
kauti su sovietinės sis
temos įnašais į Čilės ūkį. 
Streikui solidarizuoja 
netgi krašto gydytojų są
junga.

Allendė stengėsi įneš
ti nesantaiką tarp sunkve
žimių savininkų ir jų sam 
domų vairuotojų, garan
tuodamas vairuotojams 
nelaimių kompensacijas 
ir tam tikrus nuošimčius 
nuo keleivių bilietų kai
nos. Pavyko sukurti šo
ferių grupę, kuri sutiktų 
su Allendės gundymais. 
Tačiau tos grupės vadas 
Oscar B. Campos sulau
kė prieš jį pasikėsinimo. 
"Proallendiška" tos gru
pės agitacija nutilo. Faga-***

Sydnėjaus muzikinia
me gyvenime labai dide
liu greičiu kyla jaunoji 
Virginija Inkrataitė. Bū
dama ne tik labai graži, 
ši talentinga pianistė bu
vo pakviesta į čia esan
čią muzikų draugijos su 
organizuotą, ypatingai ga
bių jaunųjų muzikų, susi
dedančių iš pianino, smui
ko ir violenčelės,koncer 
tinį trio pavadintą Vi- 
diam Trio vardu. Oia jau
noji Virginija atleka 
pianino partijas, nors 
taip pat ji yra ir labai 
gera smuikininkė. Šis 
trio turėjo savo dideles 
gastroles po įvairius 
Šiaurės Australijos mies- 
tus, kurios didelį dalį fil
mavo ir į juostas įrašė 
valstybinė ABC televizi
jos stotis. Visi koncertai 
ri kiti jaunųjų talentų pa 
sirodymai praėjo su di
džiausiu pasisekimu, iš
keliant ir mūsų jaunosios 
muzikės ypatingą talen
tą.

***
Adelaidėj su dideliu

pasisekimu veikia Aus
tralijos lietuvių garbės 
nario Juozo J. Bachuno 
vardo biblioteka, kuri at
lieka ypatingą tautinį ir 
visuomeninį darbą. Nese
niai Sydnėjuje lankėsi 
šios bibliotekos vedėja 
E. Reisonienė, kuri ap
žiūrėjusi Lietuvių Klubą, 
ypatingą dėmesį kreipė į 
čia esančią ir P. Aleknos 
vadovaujamą lietuvišką 
biblioteką - kioską.

Adelaidės J. J. Bachu
no biblioteka praeitais 
metais padarė netoli 
5000 dolerių apyvartos. 
Jos tikslas yra patarna
vimas tautiečiams jų lie
tuviškų knygų, plokšte
lių, paveikslų ir kt. įsi
gijime, o taip ir visuo
menei pristatymo mūsų 
naujų kūrinių ir organiza
vimo literatūrinių popie
čių. E. Reisonienė ir jos 
nepavargstančios pagel- 
bininkės, šį visą darbą 
dirba laisvu ir, be jokio 
užmokesčio, laiku.

MARKSIZMU...
liau streikuotojai pa
skelbė ir politinį reikala
vimą: pašalinti iš minist
rų kabineto Jaime Faivo- 
vičių, kuris siundinėja 
brutalią riaušių malšini
mo policiją prieš strei
kuojančius šoferius su 
tikslu konfiskuoti sunkve 
žirnius.

Streiko incidentai pa
reikalavo šešių gyvybių, 
daug sužeistų. Streikinin
kų konfederacijai priklau
so 40,000 sunvežimių dar
buotojų. Lotynų Ameri
kos temperamentas šia
me streike nuostabiai pri
laikomas. Tačiau spau
dos pranešimai rodo, kad 
be žinios dingo Valparai- 
so uoste reziduojantis 
diplomatas kubietis. 
Apie tai pranešė Kubos 
ambasada Čilėje. Įvykį 
riša su šnipinėjimo afe
ra.

Allendė, kovingasis 
marksistas, kreipėsi į... 
Santiago kardinolą Rau- 
lą S. Henriąuez, prašyda
mas arkivyskupą paveik
ti sunkvežimių konfede
raciją, nes streikas pa- 
ralyžuojąs kraštą. Kardi
nolas sutiko. "Kardino 
las visad pasiruošęs 
kviesti čiliečius sutarti 
savybėje", pareiškė die
cezijos atstovas. Į šią 
kurjozišką dvasiškio tal
ką marksisto išdaigoms 
streikuotojai atsiliepė... 
pasalų šūviais į kardi
nolo buveinę.

Čilės chaoso padėties 
prognozės nedrįsta nu
statyti nė drąsiausieji 
žurnalistai. Komunikatai 
iš Santiago irValparaiso 
vaizduoja skaudžius uto
pinės (negyvenimiškos) 
iliuzijos darkomą vals
tybę. Šie Čilės įvykiai, 
kaip kadaise Rusijos re
voliucija, absoliučiai nu
neigė K. Markso teorijos 
bazę, kad tiktai perdėm 
stipriai industrializuo
tuose kraštuose gali būti 
įmanoma socializmo (ir 
komunizmo) statyba. 
Kaip ir carinė Rusija, Či
lė yra agrarinis kraštas. 
Čilė neturi industrinio 
proletariato.

Patekęs į prezidentu 
rą, iš kur jis sėja chao

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

są, Allendė, atrodo, su
lauks savo prezidentavi
mo termino galo. Demo
kratiniai rinkimai turės, 
gal būt, staigmenų. Bet, 
gal būt, per tą laiką Al
lendė parengs naują 
zidento rinkimo įstaty
mą, kuris neleis rinkti 
prezidento pareigoms as
mens, priešingo "mark
sistinėms reformoms".

WELDERS 
HELIARC 

EXPF.R1ENCED RF.QUIRED

On aluminum and stainless materials. 
Hourly rate, benefits, union shop. 
Equal opportunity employer. Applv

HUNTER MFG. CO.
30525 AURORA RD.. SOLON, OHIO 

DAILY 8 TO 5 P. M.
Appls. can be made by calling 

216-248-6111
(68-71)

MACHINISTS
RADIAL DRILL PRESS 

TURRET LATHE RAM TYPE 
TURRET LATHE SADDLE TYPE 

Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
Good hourly rate plūs incenlives and 
all company paid benefits. Call 2 16- 
267-6868.

CLARK RELIANCE CORP.
15901 INDUSTRIAL PARKWAY 

CLEVELAND, OHIO
An Equal Opportunity Employer 

(68-70)

SPLINE, SURFACE AND
O.D. GRINDERS

BROACHMEN ONLY
STEADY WORK
PLENTY OF OVERTIME 

PENS1ONS &
FRINGE BENEFITS

ACAR BROACH CO.
25300 GROESBECK HWY.

WARREN. MICHIGAN 

313-777-0410

YOUNG MAN — for general 
warehouse work. Legible hand- 
writing important. Steady posi
tion for dependable person. Ap
ply in person. AMICO Inc. 3633- 
I-Street, Phila., Pa. Apply — 
Tues.-Wed.-Thrus. only. (68-70)

FOUNDRY GRAY IRON
JOURNEYMAN

SQUEEZER FLOOR 
MOLDERS

also 
EXPERIENCED 

GENERAL FOUNDRY
HELP

Mušt be able to pass physical 
examination. Good wages, fringe 
benefits, pension plan, insurance 
pacage including major medical.

Apply call or write 
KENT FOUNDRY CO 

514 Butterworth S. W. 
Grand Rapids, Mich. 49504 

(68-77)

EXPERIENCED “ 
OPERATORS NEEDED

J. F. SPORTSWEAR
1431 CAPOUSE AVĖ. 

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

(65-70)
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Balfo Marąuette Parko skyriaus valdyba, kun. klebonui Antanui Zakarauskui leidus, š.m. rug
piūčio mėn. 19 d., prie Gimimo Švenč. Mergelės Marijos parapijos bažnyčios Marquette Parke, 
pravedė su vokeliais rinkliavą. Talkininkavo Elžbieta Anužienė, Kazys Bielskis, Kostas Čepaitis, 
Ona Idzelienė, Antanas Kareiva, Kazys Kasakaitis, Robertas Kosmanas, Juozas Mackevičius, Gau- 
dentas Mališauskas, Ignas Petrauskas, Jadvyga Sasnauskienė, Antanas Stankus, Jonas Vinciflnas, Kos 
tas Januška ir kiti.

Nuotraukoje skaičiuojant surinktas aukas sėdi: O. Idzelienė, L. Bielskis, Ig. Petrauskas ir A. Ka
reiva. Stovi K. Čepaitis, G. Mališauskas, K. Kasakaitis, J. Mackevičius ir A. Stankus.

Gulbinsko nuotrauka

T 1 ŪMI
M t—' m

DUONELE MUSU KASDIENE
Jungtinių Amerikos 

Valstybių ekonomikoje 
buvo išvaizdingai pade
monstruota senų ekono
mistų aksioma: grūdai 
yra valstybės gerbūvio 
pamatas. Stipri, pasau
lyje pirmaujanti industri
nė galybė, Amerika, su
silaukė bėdos: šeiminin
kės su panika stebi, kaip 
kasdieną kyla kainos, 
skleidžiami gandai apie 
būsimą maisto trūkumą.

Kodėl taip?
Milžiniškos grūdų at

sargos iš Amerikos aruo
dų perkeltos į kitų vals
tybių aruodus. Sovietų Są
junga išsprendė savo vi
sad tuščio pilvo proble
mą. Grūdų gavo tiek, kad 
savo įtakai plėsti dalį 
amerikinių grūdų "pasko
lino" Bangladešui. Ame
rikiniai grūdai plaukia į 
maoistinę Kiniją. Dabar 
rušiamasi šelpti grūdais 
badaujančią Afriką.

Prisimename, kadpil- 
ni Lietuvos ūkininko aruo - dais. 
dai lietuvišką litą išlaikė 
nekrflptelėjusį per sun
kiausią pasaulio depre
siją. Prisimename, kad 
pirmas bolševiko kėslas 
sunaikinti Lietuvą buvo 
bolševiko pasikėsinimas 
prieš ūkininko aruodus.

Atgyja aštuoniolikto
jo šimtmečio ekonomi
nė fiziokratų doktrina, 
tvirtinusi, kad žemės 
ūkis yra vienintėlis visų 
agrarinio krašto turtų 
šaltinis (L.E.t. VI). Da
bar ta teorija truputį, bet 
neesminiai, pakeista: že
mės ūkis yra šalies ger
būvio pamatas.

Susižavėjusi savo ga
lingiausia pramone Ame
rika ilgai neigė tą mo
dernizuoto fiziokratiz- 
mo doktriną. Ūkininkams 
mokėta už nepilną savo 
žemės išnaudojimą. Vals
tybė mokėjo už milijonus 
akrų, kurie buvo pavers
ti dykynėmis. Grūdų bu
vo perdaug!

Bet vos pakilo vėtra, 
nusiaubusi Amerikos 
aruodus, išsviedusi grū 
dus iš krašto ir ... žmo
nės, prieš pietus, turi 
veržti diržus.

Dabartinė žemės ūkį 
rikiuojanti legislacija sa
vo veiklos tikslu laikė 
žemės ūkio overproduk- 
cijos sulaikymą. Gru
bios tos politikos pasek
mės buvo milijonai dykų 
akrų. Traukdmas dūmą 
iš pypkės ūkininkas mito 
iš valstybės subsidijų už 
... nedirbamą žemę! Bet 
ši merkantilistiška įsta- 
timdavystė baigiasi su 
šiais metais. .į 1974- 
uosius metus ruošiamasi 
įžengti su kitomis ekono
minėmis idėjomis. Kon
gresas ruošia naują įsta
tymą "the farm bill", ku
ris, atrodo, dalinai ska-

tins ūkininkus apsėti 
laukus. Naujas įstaty
mas turės suformuluoti 
tam tikrus patikinimus, 
kurie įgalins ūkininkus 
siekti aukštesnės produk
cijos. Žemės ūkio produk
cijos kėlimas tapo gyvy
biniu Amerikos reikalu. 
Grūdų eksportas reikia 
patenkinti. Dangoraižiš- 
ko aukščio kainas namų 
rinkoje sumažinti.

Žemės ūkio departa
mentas jau paragino ūki
ninkus 1975 metais išnau
doti kiekvieną dirbamą 
akrą. Toks paraginimas 
rodo grįžimą į fiziokra
tinę doktriną. Pasaulio 
rinkos ir ekonominės pa
dėties realybė privertė 
stambiausią industrinę 
galybę, Ameriką, prisi
minti, kad ne automobi
liais , televizijos imtu
vais ir sprausminiais lėk
tuvais stipri yra valsty
bė, bet duonele kasdie
ne, pilnais ūkininkų aruo-

Gal būt prieš dvyliką - 
penkioliką metų maisto 
kainos Amerikoje buvo 
pernelyg žemos, jos turė
jo būti kontroliuojamos ne
pilnu dirbamos žemės iš
naudojimu. Bet kiekvie
nas turi sutikti, kad nebu
vo veiksmingos geros tos 
svarbios problemos kon
trolės. Kaip dabar tvirti
nama, seniai galėjo būti 
sukurti grūdų eksporto 
fondai, kurie neįtakotų vi 
daus rinkos apyvartos.

Naujai parengtą įsta
tymą, "the farm bill", 
smarkiai puola už tai, 
kad jame nėra garantijų 
es amoms kainoms. Prie
šininkai reikalauja, kad 
dabartinės kainos būtų 
garantuotos, kad jos ne
kristų. Tų garantijų pro
blema turi būti išspręs
ta. Prezidentas grasina 
vetuoti įstatymą, kol nė 
ra tinkamai nusakyta kai
nų išlaikymo klauzulė. 
Tos tąsynės, atrodo, pra

KOKS TIKRAI BUVO BALFO REIKALAIS
BESIGINCIJ ANCIIį SUSITARIMAS?

Kai kurie lietuvių laikraščiai netiksliai atpasakojo Brooklyno 
teisme įvykusį Balfo New Yorke 100-jo skyriaus su Balfo centro 
valdyba Chicagoje susitarimą. Sis susitarimas buvo akceptuotas 
iš vienos pusės Balfo New Yorko 100 skyriaus pirmininko E. Noa- 
ko ir Philadelphijos skyriaus pirmininko J. Luko, ir iš kitos pusės 
Balfo centro valdybos pirmininkės "elect" M. Rudienės ir sekreto
riaus A. Dzirvono, bei šalių advokatų A. Shovelski, E. Armanas ir 
F. Roche.

Balfo New Yorko 100-tojo skyriaus valdyba atsiuntė kiek sutrum
pintą šio susitarimo vertimą ir pastebi, kad laikraščiuose paskelb
tos Žinios apie š.m. birželio4-5d. teismą neatitinka tikrenybei.nes 
teismo sprendimo nebuvo, o šalys tarpusavyje susitarė paliekant 
teismui teisę, vienai kuriai šaliai neprisilaikant susitarimo nuosta
tų, bylą atnaujinti.

Š.m. birželio mėn. 4-5 
d.d. Kings County aukš
čiausias teismas, IIspe
cialios dalies, pirminin
kaujant teisėjui J. Court- 
ney McCroarty, svarstė 
— Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo 
100 New Yorko Skyriaus, 
jo pirmininko Eugenijaus 
Noako ir kt. paduotą 
skundą, kuriuo buvo pra
šoma teismo patvarkymo 
ir pripažinimo, kad 1972 
m. spalio 28-29 d.d. Det
roite, Mich. įvykęs Bend 
rojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo, Ine. Sei
mas buvo neteisėtas,nes 
įvykęs neprisilaikant Bal
fo įstatų.

Skundžiamieji:
Bendras Amerikos Lie 

tuvių Šalpos Fondas, Ine.
Kunigas Vaclovas Mar- 

tinkus, Centro Valdybos 
Pirmininkas ir Marija 
Rudienė, Centro Valdy
bos Pirmininkė "elect".

Šie advokatai atstova
vo šiuos aukščiau pažy
mėtus:

Anthony Shovelsky, — 
Balfo 100 New Yorko sky_ 
rių, jo pirmininką Eugeni 
jų Noaką ir kt. — skun
dėjus.

Elena Armanas 
Centro Valdybos pirmi 
ninką kunigą Vaclovą 
Martinkų ir Teismo pa
skirta Amicus Curiae — 
Bendram Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondui, Ine.

Frances Roach, (pa
samdytas Chicagos Balfo 
Centro Valdybos) 
Bendrą Amerikos Lietu 
vių Šalpos Fondą, Ine. ir 
Mariją Rudienę, Centro 
Valdybos pirmininkę 
"elect", — sundžiamuo- 
sius.

Pasėkoje kelių dienų 
teisinių diskusijų, visos 
šalys kaip atskirai taip ir 
bendrai pasitarę nutarė 
prieiti sekančio susita
rimo.

Todėl, atsižvelgiant į 
šį susitarimą, šie sekan
tieji nuostatai čia yra pa
tiekiami, kad:

poracinės teisės, nes šis 
teismas pasilieka sau tei
sę palaikyti šį reikalą sa
voje jurisdikcijoje.

3. Todėl, dabartiniu 
laiku ir iki tol kol nau
jas seimas bus sušauk
tas, šios organizacijos 
visos funkcijos ir darbas 
yra tęsiamas toliau. Tad 
sutinkama ir nustatoma, 
kad šios organizacijos 
nuosavybė — namai, ku
rie yra 105 Grand Street, 
Brooklyne, N.Y. jokiu bū 
du nebus nei paleisti, ar 
parduoti, ar apsunkinti 
skolomis, iškeisti ar iš 
mainyti, ar kuriuo būdu 
paimti iš Bendrojo Ame
rikos Lietuvių Šalpos 
Fondo, Ine. nuosavybės.

4. Taip pat sutinkama, 
kad Juozas Bagdonas, da
bartinis reikalų vedėjas 
ir toliau bus paliktas sa
vo pareigose ir bus to
liau Balfo samdomas 
kaip New Yorko atsto
vas, toliau vykdyti šal
pos ir tęsti visą darbą, 
kurį Direktorių Taryba 
jam deleguos per tą lai
ką ir iki to laiko kol nau
jojo seimo bus išrinkta 
nauja Direktorių Taryba 
ir tuo reikalu nutars.

5. Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fon
do, Ine. — 100 New Yor 
ko skyrius ir kitos šalys

sutinka, kad laikotarpy
je 30 dienų raštinės ir 
banko knygos bei inven
torius bus perduoti Cent 
ro Valdybai, Chicagoje, 
reikalų vedėjo Juozo Bag
dono, kuris atstovaus vi
są organizaciją šiam 
tikslui ir kuris paruoš 
atitinkamą aktą, kuria
me smulkiai išvardins 
kas jo bus priimta ir taip 
pat jis priims patvirtina
mąjį aktą, ką jis yra per
davęs.

Toliau šalys susitaria 
ir sutinka, kad visas per
davimas vyks bendradar 
biavimo dvasioje, tikslu 
patikinti tvarkingą perda 
vimą, kad ši Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondo, Ine. organiza 
cija toliau galėtų tęsti 
nepertraukiamai gėrio 
vykdomą šalpos darbą, 
kuris pasėkoje įvykių bu 
vo sutrukdytas, kai net 
buvo šaukiamasi teisinės 
pagalbos.

6. Taip pat šalys pri
pažįsta ir sutinka, kad da
bar pirmininkaująs spe
cialiam terminui III—je 
dalyje teisėjas, palaiko 
ir tęsia tolimesnę juris
dikciją bei šios bylos 
priežiūrą, kad visi susi
tarimo nuostatai būtų vyk 
domi ir atvejuje jeigu ku
rie klausimai ar nesutari 
mai iškiltų, bent kuri ša
lis ir toliau galėtų reika
lauti teisminės interven
cijos.

Tuo pačiu yra atmeta
mi patiekti (per Centro 
Valdybos pirmininkę 
"elect") paduoti skundai 
ir tuo pačiu įsakoma vyk
dyti šio susitarimo nuo
statai.

Jeigu kas nors nevyk
dytų šių susitarimų vis
kas bus sugrąžinama į 
buvusią padėtį atgal į teis
mą.

Si teismo byla yra su
laikoma, be jokių išlaidų, 
mokesčių ar procentų 
bent kuriai šaliai.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 
welder-fitters 

Experienced in slructural vvelding. 
Union shop, siek benefits. Paid hos- 
pitalization. Fui) time. Day shift. 

Applv in person.
CLEVELAND BF.ACON PRODUCTS 

CO.
860 Addison Rd.. Cleveland, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(68-77)

Jų pačių akimis...

tęs esamo įstatymo veiki 
mą ir kainos kils kaip ki
lusios. (r d)

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAM^!

įjĮ.įl Ml tk£i rtr Itt

• Low Rates
• Minimum Expenses
• We pay 3’/4 % on 

escrow accounts

6 % - 2 yr. certificates (Min. $5,000) 
5% %- Lyr. certificates (Min. $1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮX.
Member F.S.L.I.C., VVashington, D.C. Equal Opportunity Lender

Saint 
AAjithoriy 
©avlngs

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

Goen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sol.,9-1; Closed Wed.

2

1. Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo, 
Ine. 100 New Yorko sky
rius ir kt., skundėjai, 
kaip sąlygą šio susitari 
mo sutinka pripažinti 
Detroite įvykusį Balfo 
Seimą, išrinktą Direkto 
rių Tarybą ir jos Cent
ro Valdybą, kurie toliau 
tęs šios Organizacijos 
funkcijas ir jos darbus 
iki tol kol nauja Direkto
rių Taryba bus naujame 
Balfo Seime išrinkta,pri
silaikant šio susitarimo 
nuostatų ir Balfo įstatų.

2. Tuo pačiu šalys su 
tinka ir nustato, kad nau
jas Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo, 
Ine. Seimas bus sušauk
tas paskutinę spalio mė
nesio ar pirmą lapkričio 
mėnesio savaitę šiais" 
1972 metais Clevelande.

Šis seimas bus sušauk 
tas ir vykdomas griežtai 
prisilaikant ir remiantis 
Incorporavimo Certifi- 
cato, įstatų ir bendros 
nepelninės (Šalpos) kor-

Sovietiniai alpinistai lietuviškame pušynėlyje

Toks aukštas kalnas, o iemėlapyje dar nepažymėtas!

Jonas DOCIUS
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PAVIRŠIUS IR ESME
Jūratė Statkutė - de Rosales

Kartą pradėjus kalbėti 
apie "nesantaikos beldi
mus" reikia pripažinti, 
jog pats šiurpiausias ry
tų Europos "tarpvalsty
binių" ir kiekvienos tau
tos "vidinių" vaidų bruo
žas yra stebėtina propor. 
cijos stoka tarp objekto 
dėl kurio yra ginčijama, 
si ir nuostolio kurį tas 
ginčas atneša. Tatai 
prieštarauja pačiam ele
mentariausiam politikos 
dėsniui, pagal kurįyra vi
sų pirma apskaičiuojama 
kiekvieno objekto vertė 
santykyje su kitais objek 
tais.

Kitas nuostabus aklu
mo bruožas yra tas, jog 
mūsų vidinių "partijų" 
įvairios šalys barasi dėl 
paviršutiniškų, neretai 
vien politinės metodologi
jos temų, su lygiai tokiu 
pat įniršimu, lyg čia bū
tų svarstomas esminis 
pasaulio ateities klausi
mas. Tuo tarpu tikrai es
minių klausimų inicia
tyva yra paliekama sve
timiesiems... To negana, 
esminių mūsų ateities 
klausimų svarstymas ne 
tiktai įvyksta be mažiau
sio mūsų dalyvavimo, bet 
dargi patys neigiamiausi 
mūsų atžvilgiu nutarimai 
neretai yra priimami su 
viltimi, jog "gal kas nors 
mums iš to gero bus"!

Jei mes paimsime pa
vyzdžiu visose rytų Eu
ropos tautybių išeivijos e 
vykstantį ar jau įvykusį 
susiskaldymą į "evoliu- 
cininkus" (mūsų atveju 
akiratininkus) ir "revo- 
liucininkus" (mūsų atve
ju ALTą), mes pastebė
sime, kad abiejų grupių 
skirtumas glūdi tiktai ta
me, jog vieni bando šiek 
tiek naudos savo kraštui 
išspausti iš Maskvos nu
tarimų, o kiti bando šiek 
tiek naudos savo kraštui 
išspausti iš Washingtono 
nutarimų. Šios abi gru
pės be abejo viena kitą 
papildo, t.y. jos paden
gia du skirtingus išeivių 
veikimo sparnus. Tačiau 
ir vienu ir kitu atveju vi
sas vargas yra tame, jog 
ir Maskvos, ir Washing-> 
tono nutarimai žiūri iš
imtinai savo naudos, o 
mums ir prie geriausių 
norų nei ten, nei čia nie
ko neišsispaudžia...

Nei viena, nei kita gru
pė nėra betgi padariusi 
pilno pervertinimo tų pa
grindų, ant kurių mūsų va
dinamieji "spaudimai" 
laikosi. Galimas daiktas 
kad tokį pervertinimą pa
darius, abiejų grupių pa
grindai pasirodys esą 
stebėtinai vienodi.

Lygiai taip pat, nei vie 
na, nei kita grupė, pav. 
lietuvių tarpe, nėra pri
silenkusi prie esminio - 
ne oportunistinio — vi
sos rytų Europos globa
linės padėties svarsty
mo. Iš tokio apsvarstymo 
galėtų iškilti naujos bend
ros gairės ne tiktai lie
tuviams, bet ir kitoms ry 
tų Europos tautoms.

Toks apsvarstymas tu
rėtų visų pirma remtis 
kiekvieno tautinio viene
to integriteto principu ir 
svarbiausiai kiekvieno 
tautinio vieneto susifor
mavimo iš vieno bendro 
kamieno studija. Čia rei
kia primygtinai pabrėžti: 
bet koks visos rytų Euro-

PACKAGE

KARAS TARP SLAPTŲJŲ ŠPIONAŽO TARNYBŲ
35-40 slaptų tarnybų. Va
karų žvalgybų pareigūnai 
spėja, kad vienas iš dviejų 
rusų gyvenančių Vakaruo
se dirba KGB naudai!

Agentai gali būti ar pu
siau — oficialūs ar visai 
oficialūs, kaip pav. sovietų 
ambasadų šoferiai; jie dir
ba atvirai ir "susitepimo" 
atveju tokie asmenys yra 
prašomi išvykti iš svetimos 
valstybės. Savo slaptoje 
tarnyboje sovietai nemėgs
ta krizių ir jų agentai yra 
taip keičiami, kaip kad au
tomobilio žvakės.

Mūsų gyvenamasis laiko
tarpis yra užtvindytas šni
pinėjimo romanų seklių 
apysakų, bei nuotykių ap
rašymų. Tačiau, labai daž
nai, gyvenimiškosios žval
gybos istorijos yra daug 
įdomesnės, negu išgalvoto

pos apibendrinimas turi 
remtis išimtinai tautiniu 
pagrindu, jei jis iš viso 
nori būti gyvuotinas. Tau- sios. Gi, niekam nėra jokia 
tinis veržlumas yra tas paslaptis, kad ir labai drau- 
nugarkaulis, ant kurio vi- giškai sugyvenę, tarpusavė- 
sa rytų Europa laikosi. 
Lygiai kaip iš jo kilo tar 
pus aviai vaidai, lygiai 
taip pat ant to pagrindo 
turi būti pastatytas tar
pusavio saito įsisąmoni
nimas.

Po rytų Europos tau
tų išviršinių skirtumų 
klodu slypi giliųjų tauti 
nių įsitikinimų, kultūros 
papročių, filosofinių pa
žiūrų esmė, kuri yra ta 
pati šiaurėje irpietuose, 
rytuose ir vakaruose. Ne 
išoriniui "observer" yra 
lemta ją įžiūrėti, o tik
tai mums patiems, ge
rokai padirbėjus, gali bū
ti įmanoma prie to bend
ro pagrindo prieiti ir su 
kurti mūsų padėčiai pri
taikytų politinių formu
lių projektus.

Lygiai kaip modernio
je kalbotyroje, tolimiau
sius baltų kalbų klodus 
šiandieną galima pasiek
ti vidinės rekonstruk
cijos, t.y. vidinio gilini- 
mosi būdu, o ne tiktai ly
ginamuoju su kitomis kai 
bomis metodu, taip ir po 
litikoje, mums reikia 
siekti savų atsakymų gi
linantis mūsų pačių padė- 
tin, o ne dairantis aplin
kui.

je valstybės domisi viena 
kitos politika ir paslapti
mis.

Tad pasiskaitykime ką 
apie KGB veiklą, vadovau
jamą Jurijaus Andropovo, 
67 metų amžiaus ruso, bu
vusio diplomato ir CK Po
litbiuro nario, yra mums 
paruošęs Jean Grandmou- 
gin. šio prancūzo surinktos 
žinios, buvo atspausdintos 
”JAIME LA CHANCE” nr. 
20, 1973 m. birželio mėne
syje Paryžiuje.

KGB veikla

Autorius teigia, kad KGB 
skiriasi nuo vakariečių žval
gybų taip vadinamomis 
"specialiomis institucijo
mis”. Jų tarpe, KGB yra 
sukūrusi "šlapių kojų sek
ciją”, rusiškai vadinamą 
"Mokroe delo”. Tai reiškia, 
kad aparačikui gali sušlapti 
kojos ar krauju pasrūti ran
kos. Manoma, kad tūkstan
čiai sovietų agentij pašok
tų iš vietos, išgirdę tokį ne
kaltą "varlės” žodį. Kai kas 
teigia, kad vien tik Vakarų 
Vokietijoje esama virš 
10,000 sovietinių agentų. 
Gi, tokiame Vakarų Berly
ne sovietai išlaiko bent
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Taip pav. sovietų amba
sadorius Kuboje, draugas 
Ivanovičius Aleksėj evas ga
li būti staiga pasiųstas 
kaip "NOVOSTI” korespon
dentas į Čilę ar Peru. Ta
čiau toks "pažeminimas” 
dar nereiškia, kad draugo 
Aleksėjevo alga sumažėtų. 
Anaiptol ne.

Kiti slapti sovietų agen
tai, kaip ir JAV gerai pa
žįstamas Rudolf Abel, žino
mas kaip pulk. Aleksandras 
Ivanovičius Belovas, veikė 
Amerikoje naudodamasis 
eile išgalvotų pavardžių. 
Mes žinome, kad jis buvo 
iškeistas j JAV lakūną Po- 
wers, kai pastarasis buvo 
pašautas virš sovietų teri
torijos, vykdydamas orinio 
špionažo misiją. Kitas gar
sus slaptas agentas pulk. 
Kolon Molody buvo išvirtęs 
į kanadietį Gordon Lons- 
dale. Ir jis buvo atšifruotas. 
Prieš keletą metų, du sovie
tų ambasados tarnautojai 
Berne, Šveicarijoje, taip 

pat priklausę Tarptautinei 
Teleryšių Unijai buvo išpra
šyti, iš Šveicarijos: juodu 
stengėsi įsigyti Šveicarijos 
tapatybės dokumentus, kad 
juos galėtų perduoti savo 
agentams.

Kaip sutaupyti milijonus 
rublių

KGB tarnyba užsieniuo
se, pirmoje galvoje, stengia
si išvogti kariškas paslap
tis. Toks, tik ką virš minė
tas G. Lonsdale gavo darbą 
Portlande, Anglijoje, įmo
nėse, kuriose buvo gamina
mi nardlaivių ginklai. Su 
šituo paslapčių išvogimo 
metodu sovietai išmoko 
garsinės nardlaivių suseki
mo technikos, kuria naudo
josi D. Britanijos laivynas. 
Tuo būdu sovietai ne tik kad 
sutaupė milijonus rublių, 
bet netgi šoktelėjo aštuone
tą metų pirmyn, kad ir pa
tys galėtų ištobulinti tokius 
ginklus. Gi kitas rusas, JT 
sovietų misijos vertėjas 
Aleksandras Tičhomirovas, 
buvo areštuotas Seattle, 
Washingtono valstijoje, kai 
mėgino nupirkti žinių iš 
JAV kariuomenės seržanto 
apie raketų išdėstymo pla
nus Pacifiko šiaurės vaka
rų pakrantėse.

Antrasis KGB uždavinys 
užsieniuose yra pogrindinė 
veikla ar čia populiariai va
dinama subversija. Tokios 
nuomonės yra ir britų slap
toji tarnyba: anglai yra įsi
tikinę, kad Fordo įmonių ir 
Clyde laivų statyklų sukelti 
streikai yra buvęs sovietų 
agentų darbas. Kiti sovietų 
agentai stengėsi sukliudyti 
D. Britanijai įstoti į Bend
rosios Europos Rinką. Taip 
pat yra visiškai galima, 
kad neapsieinama be sovie
tų agentų įsikišimo jau ke
liolika metų besitęsiančiuo
se š. Airijos neramumuose. 
Taip pav. buvo nustatyta, 
kad sovietų pasiuntinys 
Helsinkyje, draugas Aleksis 
Bieliakovas buvo priverstas 
išvykti iš Suomijos už vi
suotino streiko sukėlimą.

Pramoninis špionažas — 
trečiasis KGB uždavinys, 
šio špionažo pobūdis yra 
labai madoje visuose kraš
tuose. Kodėl? Sov. S-ga yra 
nepaprastai techniškai atsi
likęs kraštas. Net kai kurie 
reikalo žinomai teigia, kad 
SSSR reikia net trisdešimts 
metų, kad galėtų pasivyti 
JAV. Todėl, ir paaiškinama, 
kad sovietai agentai sten
giasi pavogti planus, brėži
nius, mašinti 
toki dalykai tampa neįma
nomi tada vagiamas metalo 
laužas!!! žinia, yra daug 
pigiau tokią techniką pasi
vyti vagiant planus, negu 
kad nusipirkti norimą įme 
nę, kad toki pramonės ga
miniai būtų gaminami 
SSSR. Yra žinoma, kad ke
liems sovietų agentams bu
vo pavykę įsiskverbti į bri
tų įmones, gaminančias 
"Orinio Autobuso” pirmuo
sius modelius ir planus. Ki
ti sovietų šnipai labai jau 
domėjosi Rolls-Royce įmo
nėmis išvysčiusiomis CON- 
CORDE lėktuvo variklius. 
Gi nepaprastas panašumas 
tarp TUPOLEV — 114 ir 
CONCORDE lėktuvų nėra 
vien atsitiktinumas. Galvo
jama, kad rytų Vokietijos 
šnipas Herbert Steinbre- 
cher pavogęs SST britų- 
prancūzų planus. Būk tai, 
mikrofilmuoti planai buvę 
perduoti sovietų agentams 
Ostend - Varšuva greitojo 
traukinio prausykloje. Bri

dalis; gi kai

tai juokais pavadino sovie
tų pagamintą lėktuvą TU
POLEV — 144 ”CON- 
CORDSKI” ar "CONCOR- 
DEVICH”.

Masiškas diplomatų 
išvijimas

Britai ilgai kentėjo, ste
bėdami sovietų šnipų, lyg 
grybų augimą visame kraš
te: Londono sovietų pasiun
tinybė išaugo į 550 asmenų 
komuną, kurioje dirbo ir 
gyveno 150 "diplomatų” ir 
400 mirtingųjų-tarnautojų. 
Gi prie Highgate, netoli 
Karį Markso kapinių esan
ti Sovietų Prekybos Misija 
ant savo pastatų stogų už
krovė ištisą mišką toli .sie
kiančių antenų, šiame pa
state-tvirtovėj e dirbo eilė 
KGB specialistų-technikų. 
Ir kai pabėgo "svarbus so
vietų prekybos atstovybės 
narys su dar svarbesniais 
dokumentais”, tada Angli
jos min. pirm. Heath, 1971 
m. rugsėjo mėn. išprašė 
lauk 105 sovietų diploma
tus.

Pagal nusistovėjusią tra
diciją sovietai skubėjo at
gaivinti "šnipinėjimo hid
rą”, kuriai britai nukirto 
keliolika galvų ir uodegų . . . 
Nauji agentai atskubėjo 
pakeisti sutrefnintus; taip 
pat ir susitikimų vietos bu
vo pakeistos. Taip pat so
vietai įjungė į šį darbą ir 
savo satelitų agentus, kurie 
yra sudėtine viso sovietų 
šnipinėjimo aparato dalimi. 
Bet ir vėl bėda: Čekoslova
kijos pasiuntinybės III-sis 
sekretorius Frantisek Ko- 
risko buvo sugautas, kai 
jam buvo į rankas perduo
dami krašto elektroninės 
gynybos planai. Ir tada, pa
gal vakariečių ekspertus, 
prasidėjo masiškas šnipų 
perkeldinimas iš krašto į 
kraštą, kokio nėra buvę so
vietų špionažo istorijoje 
nuo 1932-35 metų.

žinia, sovietai taip pat 
naudojasi ir Lotynų Ameri
kos diplomatais. Prieš 18- 
ką mėnesių pabėgęs Kubos 
ambasados narys, Gerardo 
Pereza atidengė sovietų šni
pinėjimo planus. To pasėko
je britai galėjo ištremti Ku
bos ambasados I-jį sekre
torių Blas Reviroza ir du 
sovietus, su kuriais Revi
roza palaikė tamprius ry
šius: tai buvo Sov. S-gos 
karinis attache pulk. Juri 
Ščelpanov ir jo laivyno rei
kalams attache — pavaduo
tojas, kapitonas Michailo- 
vas.

Teismas Paryžiuje

Š. m. gegužės mėn. Pran
cūzijos Valstybės Saugumo 
Teismas nuteisė sovietų 
agentą, Dmitri Volochovą 
10-čia metii kalėjimo. Pran
cūzijos min. pirm. Pierre 
Ivlessmėr savo laiške teis
mui nurodė, kokią žalą 
Prancūzijos gynybai yra 
padaręs Volochovas, per
duodamas sovietams ma
žiausia tris svarbius krašto 
gynybos dokumentus, lie
čiančius atominės energijos 
išvystymą. Volochovas bu
vo gimęs Paryžiuje 1932. 
Jo tėvas yra buvęs inžinie
rius. Baigęs Paryžiaus uni
versiteto fizikos katedrą jis 
gavo darbą Atominės Ener
gijos Institute dar tebetar- 
naudamas Armijos Inžine
rijos korpuse. Kai jis buvo 
perkeltas tarnauti į Fort 
Aubervilliers, čia seržantas 
Volochovas studijavo šią 
mokslo sritį atominių reiš
kinių laboratorijoje.

(Bus daugiau)
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JURGIO GLIAUDOS

TAIKOS RYTAS
E. Č. Milius

Šių metų pradžioje 
skaitytojus pasiekė visa 
eilė naujai išleistų jau 
tvirtai įsipilietinusių lie
tuvių rašytojų knygų, 
ypač novelių. Šįkartąpri
siminkime vieną iš jų, t. 
y. Jurgio Gliaudos "Tai
kos Rytas". Paskutinį 
knygos lapą užvertus pa
junti, kad autorius ją ski
ria išimtinai lietuvių šei
mos problemų nagrinėji
mui, nors visatai atlieka 
penkiolikoje novelų, pa
vadintų atskirais var
dais. Vienose tačiau iš 
jų savo personažuose au. 
torius atskleidžia vieno
kį šeimos psichologinį 
momentą, kitose vėl skir 
tingą, bet gyvenimišką, 
kiekvienam skaitytojui 
ne kartą girdėtą, savo ap 
linkoj matytą, o gal net 
paties pergyventą. Lei
dinyje randame šeimos 
gyvenimo laimingų mo
mentų, tragizmo ir klas
tingų intrygų, laimės pra
radimų ir atradimų.

Štai novelėje "Sprendi 
mas" po ilgų laimingo gy 
venimo metų į Vaironių 
šeimą netikėtai sugrįžta 
praeities juodas šešėlis, 
kai čia atsibasto dailinin
kas Šatūnas ir pasisiūlo 
nupiešti Vaironių duk
ters Rimos portretą, o 

TALKON! TALKON! 
"9% UŽ LIETUVIŠKUMĄ” 

New York'o Kutūros Židiniui užbaigti,_ 
Tėvai Pranciškonai išleido PASKOLOS LAKŠ
TUS arba "MORTGAGE BONDS" MOKAN
ČIUS 9% PALŪKANŲ. Procentai išmokama 
kas metų ketvirtis. Visi lietuviai gali inves
tuoti po $1,000 — ar daugiau. "Bonds" bus at
perkami po penkerių metų. Reikalui esant, pi
nigus galima atsiimti po trijų metų.

Paskolos garantuotos Tėvų Pranciškonų 
Vienuolijos ir Lito Bendrovės.

Prašom pasinaudoti sekančia forma šių 
"BONDS" užsiprenumeravimui.

GERB. TĖVAI PRANCIŠKONAI

Čia siunčiu čekį sumoje $ ,00.00, už
kuriuos prašau atsiųsti Jūsų virš minėtas 
Bonds. Aš suprantu, kad už šiuos bonds bus 
mokama 9% metinio dividento sekančiai: 8% 
metinio dividento bus išmokama kas metų ket
virtis ir 5% ekstra dividentas bus pridėtas 
atperkant šiuos bonds po 5-ių metų.

Aš turiu teisę šiuos bonds iškeisti po tri
jų metų, bet tada metinis dividentas bus tik 8%. 

Šiuos bonds prašau užregistruoti sekančiai:

Mano vardu _____________

Mano vardu lygiateisiai su _ _______________

Skančiu vardu _____________________________
paskiriant mane kaip legalų globėją.

Pavardė ir vardas __ ______________________

Adresas_________________________

Sočiai Security numeris___________________

Parašas

Prašom siųsti:

Franciscan Fathers c/o Litas Investing Co. 
86-01 114th St., Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. num. 212-441-6799

tuo metu Vaironis prade 
da įtarti, kad Rima ne jo, 
bet šio dailininko duktė 
ir savo spėliojimu įsi
tikinęs dvasioje ima blaš
kytis, svarstyti, kaip už
baigti savo nusivylusio 
gyvenimu žmogaus galą, 
kol žmona savo nuošir
džiu apsisprendimu įti
kino jį šeimos nesugriau. 
namumu.

"Gera turėti šeimyni
nes brangenybes, — nu
sijuokė Vaironis. Kaip 
prireikia, atvoži seifą ir 
pamatai, kad vis tebesi 
turtingas". (21).

Novelėje "Nelauktas 
laiškas" intriguojantis 
siužetas atskleidžia Va
lio antrą kartą sukurtai 
šeimai likimo siųstą iš
daigą, kurioje šeima 
staiga atsiduria kryžke
lėj. Tokių nelauktų laiš
kų yra gavę daugybė šios 
generacijos laisvojo pa
saulio lietuvių.

"Mielas Ignai, tikėda
masi, kad bent šis laiš
kas pasieks tave,rašy
siu labai trumpai. Atke
liavome čia ir apsigyve
nome. Jau ilgai čia gyve
name ir vis galvojame 
apie tėviškėlę. Ir apie 
tave. Danutė kartu su ma
nimi. Ji gera mano duk
ra. Žino apie tave daug iš

mano žodžių ir ilgisi tė
velio. Kasmet rašiau, tik 
atsakymų negaunam. Ona 
ir Danutė" (45).

O čia Igno antroji žmo
na, įteikusi iš pašto dė
žutės jam laišką, laukian
ti kūdikio, pravirksta iš 
baimės prarasti sukurtą 
šeimos laimę. Skaityto
jas skubiai seka Igno re
akciją, kuris, aišku, ap
sisprendžia realaus gy
venimo pavyzdžiu, laiš
ką sudraskydamas įsmul- 
kias dalelytes ir paleis
damas į orą, o šalia sto
vinčiai žmonai prisiekia, 
kad jų gyvenime niekas 
nepasikeis, stengdama
sis visiškai iš atminties 
išrauti praeitį. Tačiau 
ji vis vien vyro veide iš
skaito dvasinę vidinę ko
vą, lyg matantį staiga ir 
netikėtai į jų namus įsi
veržusi plėšiką. Tary
tum staiga pamatęs jo pui
kaus šeimos židinio, bu
vusio gražaus rūmo griu
vėsius, lyg anos žmonos 
ištiestą ranką iš pačių 
Sibiro tolių. Nors ir kaip 
stengdamasis raminti ša
lia stovinčią ir bandyda
mas iš sielos gelmių iš
plėšti praeitį, vis dėl to 
ištaria: "Betgi nieko ne 
parašė apie sūnų. Ir ko
dėl? Lyg jo nebūta. Kur 
jis, tas mano berniu
kas?"

Staigus, netikėtas ir 
tragiškas gyvenimo mo
mentas ištiko šeimą no
velėj "Stirnų medžioklę" 
kur šeimos gyvenimas 
ėjo laimingos santuokos 
dvasioj, kol bičiuliams iš
vykus medžioti vienas 
iš jų buvo nušautas kitų 
medžiotojų nelaimingu at
sitikimu. Tos nelaimės 
prislėgtas draugas va
žiuodamas namo radęs 
automobilyje žuvusio pa
liktą švarką ir pakėlęs 
jį pamatė iš kišenės iš
kritusią savo žmonos nuo
traukėlę su jos pačios už 
rašų ir laiškelį "devynio 
mis ir toje pat vietoje". 
Ir, kai sužinojusi žmona 
apkaltino jį kaip žudiką, 
vyras tų nusivylimų eks
tazėj, nedvejodamas ir 
griūvančiam šeimos gy
venimui atstatyti projek
tų neieškodamas, padegė 
savo namą, manydamas, 
kad su degančiu namu kar
tu sudegs ir jo gyvenimo 
skaudžių prisiminimų 
praeitis, bet čia pajuto 
dar labiau bei skaudžiau 
apsirikęs.

Kitokio pobūdžio šei
mą autorius vaizduoja 
"Trisdešimt sidabri
nių", kur vyro ir žmonos 
meilę gaubia politinė 
klasta jiems to visai ne- 
nujaučiant, nes veiks
mas vyksta komunistinės 
santvarkos politinėse 
pinklėse.

Paslaptingumu apgaub
ta intriga vyksta novelėj 
"Šermukšnių kekės",kur 
siužetas jau gerokai nu
tolęs nuo realizmo. Šia
me novelių rinkinyje au
torius Jurgis Gliaudą iš 
ryškina žmogaus dvasin
gumą, jo gyvenimo tęsti
numą, nenutraukiamą ry
šį su praeitimi ir žmo
gaus bejėgiškas pastan
gas tą praeities gyveni
mo siūlą nutraukti, staty
ti naują rūmą ant senų 
pamatų. Jis taip pat at
skleidžia žmogaus men
kybę, parodydamas, jog 
jo kiekvieną žingsnį įy-

Algimantas Dudoravičius (dešinėje) svečiuose pas rašytoją JurgJ Gliaudą.

PASITARIMAS SU ALGIMANTU DUDORAVIČIUM
Visaip galima pavadin

ti tą susitikimą — pasi
matymas, pašnekesys, 
nuotaikingas kelionės įs
pūdžių dėstymas. Sma
gaus pokalbio atributas 
— vynas. Maloni dovana 
iš Kanados — radijo dra
mos "The Trouble with 
Giants" rankraštis ir 
įrašo juostelė. Vadinu tą 
vizitą pasitarimu. Pro
jektų daug.

Šitaip vieną vakarą, pa
laimintą kaliforniškos vė
sos, Algimantas Dudora
vičius atlankė mano šei
mos pastogę. Jis iš toli
mo ir mums čia atrodan
čios šalto kanadiškos Al- 
bertos Edmontono. Algi
mantas Dudoravičius yra 
stumeklis ir įkvėpimas 
sukurti pabaltiečių pro
blemoms jautrią dramą, 
kuri buvo transliuota per 
visas Kanados radijo sto
tis vasario 17 d. Vėliau 
veikalas buvo apvainikuo
tas premija. Apie tai pla 
tokai rašė kanadiškė lie
tuvių spauda. Mūsų, ame 
rikinė lietuvių spauda, 
sustojo kažin kaip ato
kiau nuo to milžiniško 
projekto aprašymo.

Vaidinimo skriptas 
skirtas vienai valandai.

— Kokios to projekto 
detalės: sumanymo at- 
s ir adim as, įgyvendini- 

di už jį patį galingesnė 
likiminė galia.

Aplamai, apie auto
riaus raštų formos ir siu
žeto įvairumą nėra ko ir 
kalbėti, skaitytojai jį pui 
kiai pažįsta iš kitų jo raš
tų. Ir šios knygos kiekvie
noje novelėje autorius in
dividualiai pasireiškia 
savo personažuose įvai
riai atvaizduodamas šio 
laikotarpio gyvenimo tik 
rovę ir iš kasdienybės,iš 
laimės nukeldamas juos į 
šeimos tragizmą.

Leidinys amerikietiš
ko tipo, patogus kišenių- 
je arba rankinuke laiky
ti kas mėgsta važinėda
mas skaityti. Nidos leidi 
nys, 228 psl., kaina 4 
dol.

JURGIS GLIAUDĄ
mas, vaidinimo efektas?

Svečias nuotaikingai, 
lyg iš naujo išgyvenda
mas projekto vykdymo 
etapus, supažindina su 
"The Trouble with 
Giants" istorija.

— Projekte dalyvavo 
pabaltiečiai: latviai,es
tai ir lietuviai. Jie sudė
jo pinigus. Lietuviai gal 
būt buvo aktyviausi. Su
manymas buvo paremtas 
labai praktiška strategi
ja: reikia rasti autorių, 
kurio veikalai vaidinami 
kanadiškame radijuje. 
Tokiam autoriui pateikti 
tezę, temą, net siužetą, 
kuris paryškins pabaltie
čių imigrantų idėjinį pa
saulį. Šiame pasaulyje tu
ri būti inkorporuota Pa- 
baltijos valstybių lais
vės netekimo drama. Tu
ri būti paliestos plačios 
išvestinės iš tos tautų 
dramos, suderintos su 
paskirų individų imigran- 
tinio gyvenimo dramo
mis. Po tam tikrų paklai
dų, rastas prestižinis ra
dijo scriptwriter, rašyto 
jas Leonard Peterson. Jo 
ėmė savo produkcijai 
Jean Bartels ir, tokiu bū
du, rinktinės radio pro
gramos repertuare CBC 
Stage (CBC-CBL) mili
jonams kanadiečių prista
tė veikalą. Stotys gavo 
puikius atsiliepimus. Pri
zas — veikalui.

Vėliau, nagrinėju vei
kalo skriptą. Veikalas 
perdėm modernus. Tai 
tam tikras pasąmonės 
srautas ir šiame proce
se atsiskleidžia sudėtin
ga drama, kinta pristaty
mo plokštumos, praeitis 
ir dabartis sueina įneat- 
vyniojamą raizginį. Iš to
lo, veikalas gali panašė
ti į labai praplėstą ab- 
surdininko Krapp’o Lašt 
Tapė siužetą. Bet tas pa
našumas labiau liks for
malus. Iškyla siužeto pa
pildiniai ir centrinis in
dividas apleidžia siužeto 
centrą, sustodamas tarp 
kitų dramos dalyvių. Vei
kalas dvelkia tikra for

mine naujove, kas, be 
abejo, jam atnešė šių 
metų kūrybinę radijo 
membranos premiją.

— Kokie gi planai su 
tuo vaidinimu — ar nėra 
galimybės parodyti jį, sa
kysim, mūsų scenose?

Algimantas pilnas di
džių naujų sumanymų. 
Jis sako:

— Jeigu viskas klosis 
palankiai, veikalas galės 
pasiekti televizijos ekra
ną. Tam tikros pajėgos, 
kurios turi sąlytį su tele
vizijos sferomis, gali tą 
sumanymą prastumti. 
Problema, kaip visad, la
bai nesudėtinga — reikia 
resursų, reikia finansi
nio stūmeklio.

Ir čia, mums besita
riant, Dudoravičius pa
aiškina tas specifines de
tales, kurių vis nenori 
įsisąmoninti mūsų vi
suomenė. Norint įžengti 
į televiziją, kaip lygiai 
stengiantis patekti į radi
ją, reikėjo parūpinti 
skriptą, tokio rašytojo 
parašytą, kurio veikalai 
kotiruojami toje rinkoje. 
Taip, Leonard Peterson 
pasiėmęs projektą, turė
damas savo agentus, galė
jo užtikrintai tarti: vai
dinimas suskambės mem
branoje. Taip ir kiti, te
levizijos asmenys, už
tikrinti pristatymu si
dabriniame ekrane, ga
lės užtikrintai patiekti

■ vaidinimą.
— Tema lietuviška, 

mūsų siekiai darosi pla
čiausiai žinomi, —kalba 
Algimantas. — Tiktai 
per radijo, per televizi
jos specialistus, begali
me patekti į milijonų žiū
rovų dėmesį, laimėti sim 
patijų mūsų proble
moms.

Iš tikrųjų tai gana re
voliucinė mintis mūsų 
kultūrinėje propagando
je. Tas metodas didelis, 
išganingas, lyg garsaus 
TV komentatoriaus ar 
žurnalisto palenkimas 
mūsų, patriotinei veiklai. 
Tas projektas, kas gi ne

sukelta į 6 psl.)
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Per sporte; į Europa

ĮŠOKO VAGYS | 
RŪTŲ DARŽELI...

Prancūzai -- vagys. Visi? Kai 
kurie tikrai. Mūšy sportinės iš
vykos dalyviai, važiuodami per 
Prancūziją, tuo jau įsitikino. 
Štai truputėlis žiniy apie įvai
rias vagystes.

Gražiame Strasbourgo mies
te, Europos sostinėje, gražios 
mūšy moterys nutarė nusipirk
ti gardaus vyno. Perkant gavo 
grąžos... netikrais, vaikams 
žaisti padirbtais, pinigais. Tai 
didelis nachališkumas.

Mūšy krepšinio rinktinės va
dovai nutarė apšvarinti vyrus. 
Surinko baltinius, nunešė "laun- 
drėn" ir juos (maždaug 16 porų 
baltiniy ir kelnaičių) gavo greit 
atgal švarius. Bet prancūziška 
valykla "išvalė" ir mūšy vado
vus, paimdama 320 franky (apie 
80 doleriy!) už tą mažuti pa
tarnavimą.

šitie du pavyzdžiai — smulk
menos prieš vagystę, {vykusią 
krepšinio salėje. Rugpiūčio 30

Pasitarimas...
(Atkelta iš 5 psl.) 

supras, yra brangus! Bet 
tai nauji vėjai, nauji ho
rizontai! Atrodo, šis TV 
projektas jau ant gerų, 
patikimų bėgių.

— Kitataučių, kurie ga
li įeiti su savo veikalais 
į beveik mums neprieina
mą radijo ar televizijos 
sritį, negalima palikti be 
instrukcijų. Jiems reikia 
parūpinti medžiagos. 
Daug įvairios, patrauk
lios ir gyvenimiškos me
džiagos, iš kurios jie pa 
jėgtų atkurti gyvenimiš
ką mūsų žmonių ir pro
blemų vaizdą, — dėsto 
Dudoravičius. — Taip 
mes elgėmės su Peter
sonu. Taip turime elg
tis su televizijos pro
jektu ir, jeigu viskas klo
sis sėkmingai... net su ki
no produkcija.

Iš tikro, pastatyti kino 
paveikslą nėra labai jau 
sudėtinga. įėjimo į kino 
ekraną klausimas, savo 
principu, yra tas pat, 
kaip projekto pradžia: ra
dijas. Bet jėgos, ruošian
čios projektą turi būti 
tai sričiai savos, ne nau
jokai, ne tie nežinomie
ji pabaltiečiai, kurių mo
tyvais iškils veikalas.

— Tad pabaltiečių raš
tija nebus panaudota?

— Mūsų raštija gali 
puikiai talkinti projektui 
Ekranizacijai reikia tu
rėti tūzą scriptwriter’į, 
bet ekranizacijai gali bū
ti naudojamas ir mūsų 
veikalas. Savaime aišku, 
tas veikalas pasikeis, 
įgaus naują formą, nes 
tai jau taisyklė, kad ek
rano rašytojas gali sa
vaip derinti siužetą, per 
keisti ir jo herojus.

Dudoravičius svajotų 
atkurti ekranui ką nors iš 
mūsų tautinės herojikos.

Ir, ekspromtu, mudu 
dairomės po plačius mū
sų išeiviškosios beletris
tikos laukus. } tą pro
jektą žada įsijungti kiti 
pabaltiečiai. Jų beletris
tikos pasaulis taip pat įdo
mus, našus siužetais, idė 
jomis ir personažais. Pa
galiau, juk įmanoma siu
žetų sintezė...

Algimantas Dudoravi
čius, svečias iškanadiš- 
ko Edmontono, galvoja vi
so Pabaltijo kategorijo
mis. Tai mums vis dar 
naujiena. Bet kokia tai na
ši naujiena dideliems pro
jektams! Juk to taip pa
sigendame politinės veik - 
los projektuose.

\
J. ŠOLICNAS

Dirvos spec. korespondentas 

dieną, LeTouquet kurortiniame 
mieste, mūšy krepšinio rinkti
nė žaidė revanšines rungtynes 
prieš Berck komandą, dabarti
nį Prancūzijos krepšinio meis
terį.

Sporto salėje degė visos švie
sos, buvo susirinkusi tūkstanti
nė, o visdėlto du tipai, pasiva
dinę save teisėjais pavogė mums 
nepaprastą pergalę. Jie baudy 
pagelba išspaudė laimėjimą pran
cūzams 94:88 (48:49). Tai laimė
jimas, kuriuo didžiuotis Pran
cūzijos meisteris neturi nė ma
žiausio pagrindo, nes moraliniai 
nugalėtojai buvo mūšy rinktinės 
vyrai.

Jei pirmame susitikime mū
siškius prancūzai nupūtė nuo 
aikštės savo puikiai išdirbtais 
antpuoliais ir mūsiškius sulai
kė gera zonine gynyba, tai antra
sis susitikimas, visais atžvil
giais, priklausė mūšy rinktinei.

Mūšy vyrai nuo pat pirmyjy 
žaidimo minučių taip užvaldė 
aikštę, jog visos prancūzy žai
dimo plonybės nuėjo velniop. Gai- 
la tik, kad velniai nenunešė ty 
abiejų teisėjavusių asmeny.

Iš tikro buvo koktu žiūrėti 
kaip tie du tipai stabdė mūsų rink
tinės žaidimą. Mūsų vyrams jie 
neleido prie prancūzų net prisi
liesti. Žiūrėk mūsiškis tik ar
čiau prie prancūzo ir jau bauda. 
Galėjai plaukus rautis iš piktu
mo, matydamas kokie beviltiški 
buvo mūsų žaidėjai prieš absur
diškus prancūzy "teisėjų" spren
dimus. Juk tik pagalvokite: pir
mame jau puslaikyje mūsų rink-

NUŠLUOSTYK AŠARAS GAILIAS

Tiesiog verkt norisi. Atsisto
ti kur Belgijos užkampinir išsi- 
bliauti, kaip mažam vaikui, mat, 
mūsų krepšinio rinktinė atida
vė taip mums reikalingą pergalę 
belgams. Ji rugsėjo pirmą dieną 
pralaimėjo belgų vice-meiste- 
riui Brugge miesto S.K. CARAD 
96:92 (44:49).

Po įvairių nesėkmių Norman
dijos Bercko mieste šoktelėjo
me ir atsiradome seniausiame 
Belgijos mieste Brugge. Čia at
radome netik velnioniškai gra
žy, senoišką, tylų miesteliuką, 
bet taip pat ir vienintelę michan- 
gelo statulą už Italijos ribų, se
noje bažnyčioje. Ilsėjomės dvi 
dien. Simpatingi belgai pasi
siūlė mums aprodyti miestą ir 
jo apylinkes. Taigi, vieną dieną, 
kai mūsų krepšinio rinktinė tre
niravosi, lietuviai turistai iš
vyko pasižvalgyti.

Kadangi buvome prie pat Olan
dijos mūsų gidas paklausė ar ne 
norėtum užsukti į artimiausią 
olandų miestelį Sluis. Jis pri
dėjo, kad Sluis miestas yra ti
piškai olandiškas kur dabar jau 
praktikuojama “free sex". Žino
ma, jis atsisakė vadovauti mū
sų vyrų ekspedicijai, kuri užsi 
geidė tą malonumą surasti. Už 
sigeidžiau ir aš. Prisikalbinęs 
žinomą J. Janušaitį ištraukėme 
mergelių ieškoti. Užsukome į 
pirmą pasitaikiusią "paramiš 
kai" atrodančią krautuvę. Iš
traukiau piniginę, parodžiau do 
leriukus ir mudu su Janušaičiu 
gavome... sūrio. Olandiško...

Ir taip baigėsi mūsų donžu
aniška ekspedicija seksu per
krautoje Olandijoje. Grįžome į 
Brugge ir ten jau suorganizavo
me kitą "maldininkų" kelionę į 
viduramžiuose pabudavotą ka
tedrą. Čia mūsų grupės narys 
V. Mažeika uždegė žvakę, pra
šydamas palaimos ir pergalės 
rinktinei. Deja, jo uždegta žva
kė sudegė, kaip ir mūsų laukto
ji pergalė, neatnešusi teigia- 

tinė buvo nubausta net 19 kartų, 
kai tuo tarpu prancūzai tik 7!

Visdėlto, mūsiškiai nenusimi
nė. Jie kovojo žvėriškai gerai ir 
visą kėlinį pirmavo: 8:4, 20:12, 
40:34. Tik kėlinio gale jie tru
putį atsileido, bet vistiek kėli
nį baigė dar 49:48 savo naudai.

Antroje žaidimo pusėje, lietu
viai, nenorėdami taip greit iš
lėkti už baudas iš aikštės, žai
dė netaip agresyviai ir prancū
zai pagaliau perėmė pirmavi
mą 52:51. Jie pirmavimą išlai
kė ligi rungtynių pabaigos, ka
dangi vis dažniau ir dažniau mū 
siškiai turėjo kovoti netik prieš 
meisterio komandą, bet ir prješ 
du "teisėjus".

Mūsiškių neišgelbėjo nė pui
kūs Baškausko ir Palubinsko 
metimai, nors jie ir buvo pri
siviję prancūzus iki 74:72. Ta - 
čiau nuo čia lietuviai pradėjo 
apleisti aikštę už baudas (jų iš 
viso apleido net penkiese, o pran
cūzų -- nė vienas!) ir mūsų dai
nelė buvo suaainuota. Taip. Po
pieriuje rinktinė pralaimėjo, ta
čiau jie šitame pralaimėjime 
atrodė tikri nugalėtojai. Tai pa
tvirtino netik daugumas žiūro
vų, palaikydami mūsiškius sa
vos neišpasakytu riksmu ir švil
pimu, bet taip pat ir priešinin
kų žaidėjai, štai Bercko ge
riausias žaidėjas, amerikietis 
Gardner pareiškė, jog jam bu
vo tikra gėda prieš mus už to- 
kų prancūzų "teisėjų" elgesį. 
Jam pritarė ir kitas koman
dos amerikietis, kuris pasakė 
kad šios dienos rungtynės pri
klausė mums, lietuviams.

Porungtyninis momentas bu
vo ypač skaudžiai išgyventas 
rinktinę lydinčių lietuvių turis
tų. Ne vieno jų akyse buvo ma
tyti ašaros ir galėjau justi ne
apykantą skriaudėjams.

Sunku buvo įsivaizduoti ir pri
imti pralaimėjimą. Mūsų visa 
rinktinė sukovojo fantastiškai 
ryžtingai ir gerai. Ypatingai ža
viai pasirodė Baškauskas, Pa
lubinskas ir mūšy jaunieji Pui
dokas su Mažeika. Stebint juos 
širdyje džiaugėmės ir vylėmės 
kad dar ilgai, ilgai mūsų spor
to pasaulyje skambėtų visų rink
tinės vyrų vardai, nes jų dau
guma yra dar tik pradžioje sa
vo sportinės karjeros.

Už rinktinę taškus pelnė: Pa
lubinskas — 22, Baškauskas — 
20, Mažeika — 11, Modestas — 
10, Šakys — 9, Puidokas -- 8, 
Jesevičius -- 2, Varnas — 2, 
Kaknevičius — 2 ir Baris — 
2.

mų pasekmių. Atrodo, kad Die
vas sužinojo apie mūšy netokias 
jau aukštas intencijas Sluis mies - 
telyje ir mūsų maldos liko neiš
klausytos.

Sporto salėje rinktinė po gar
bingos kovos negarbinga i atidavė 
pergalę belgams. Pastarieji ne
buvo pėsti, nes šiuo metu yra 
Belgijos vice-meisteriai irsvar. 
biausia savo tarpe turi ameri
kietį Katherman, kuris pats vie
nas, pelnydamas 37 taškus,nužu
dė mūsų rinktinę.

Jei pirmame kėlinyje mūsiš
kiai, dėka sensacingo Puidoko 
žaidimo, ir visą laiką pirmavo, 
tai antrasis kėlinys priklausė 
belgams. Belgiški vyrai pradžio
je rungtynių net nebežinojo kas 
dedasi aikštėje. Mūsiškių grei
tis ir puikūs Baškausko, Palu
binsko ir Puidoko praėjimaitem - 
pė musy rinktinę ir lietuviai 
pirmavo visą kėlinį: 16:6,20:10, 
28.-U-. 30:25. Visdėlto, pilnai at
siplėšti ir galutinai partiesti 
priešininką ant menčių, tik dėl 
Kathermano nesustabdomų meti
mų, mūsų rinktinė nebepajėgė. 
Tačiau vistiek pirmąjį kėlinį ji 
laimėjo 49:44.

Jau pati antrojo kėlinio pra
džia parodė, kad belgai lengvai 
nepasiduos. Jie pradėjo dominuo. 
ti lentas ir mūsiškiai tik dėka 
Puidoko ir Palubinsko pajėgė 
pirmauti. Vienu metu tie du mū
siškiai pelnė tik dviese net 16 
taškų iš eilės. Deja, visa kita 
rinktinė nepajėgė netik jiems 
padėti, bet pasileido gynyboje 
ir pagaliau, likus 10-čiai minu
čių žaisti, belgai pirmą kartą iš
lenda priekin 74:73. Nuočia mū
sų rinktinės žaidimas, palygi
nus su pirmuoju puslaikiu, tam
pa nebeatpažįstamas. Dingsta 
darnūs puolimo deriniai, o gyny
bos visiškai nebelieka. Ir užtat 
tik Palubinsko tolimų metimųdė- 
ka mūsiškiai tegali atsilaikyti 
prieš sėkmingus belgų antpuo
lius.

Paskutinėse aštuoniose minu
tėse pasekmė nuolatos keičia
si tai vienos, tai kitos koman
dos naudai.

Tiesa, likus dviem minutėm 
žaisti,-priešininkas net tris kar
tus praranda kamuolį, bet mūsiš - 
kiai, pavargus Puidokui, puoli
me neturi jokio kito ginklo ir 
neišnaudoja nė vienos progos.

Laikrodis rodė — viena minu
tė žaisti. Priešininkai vedė 92: 
iO. Mūsų Modestas pasekmę iš
lygino dviejų baudų išnaudojimu. 
Deja, Kathermano ilga bomba 
mus ir vėl nuginklavo ir belgai 
vedė 94:92. Tada Puidokas ga
vo mesti dvi baudas, bet dėl nuo 
vargio jas abi prametė. Prieši
ninkas mūsų nesėkmę išnaudojo 
išlaikydamas kamuolį ir dar pel
nydamas du taškus. Galutinis tei-

PRANCŪZAI LAUŽO VISKĄ...
Anais senais ir gerais lai

kais mūsų kaimo bobutės pasa
kodavo, kad "viskas kas viernai 
ščyra ir čysta" ateina per Lenki
jos ponstvą iš prancuskos že
mės. Mes — vaikai tikėjome ir 
prancūzus įsivaizdavome kaip 
labai elegantiškus ponus, teisy
bės mylėtojus ir kovotojus už 
žmogiškas teises.

Deja, šiandien pabuvus kiek 
ilgėliau toje "prancuskoje že
mėje", beveik visa kuo jau teko 
nusivilti. Dar vis nesutikau ele
gantiško prancūziško pono (išim
tis — Rene Kapp), dar vis nepa
mačiau teisybės mylėtojo (išim
tis — Rene Kapp), dar vis nėra 
dau kovotojo už žmogiškas tei
ses (išimtis -- Rene Kapp).

Paimkime pavyzdį iš mūsų 
vykstančios krepšinio rinktinės 
išvykos Europoje.

Štai rugsėjo 3 dieną Paryžiu
je įvyko mūsų krepšinio rinkti
nės rungtynės prieš Prancūzijos 
rinktinę. Dievaž, geresnio stor
žieviškumo ir neteisybės pavyz
džio būtų sunku surastu

Vos tik prasidėjus rungtynėms 
3-je minutėje, baisiai mandagūs 
prancūzai, baisiai nemandagiai 
pasielgė, sulaužydami krepšinio 
lentą. Atskubėję prancūziški uni
jų darbininkai, subudavojo naują 
lentą. Už kelių minučių tie drib
tos (atsiprašau — mandagieji 
prancūzai) ir vėl sulaužė lentą. 
Šiuo kartu jos pakeisti jau nebe
buvo kuo. Buvo atvežti labai pras
tos kokybės pastatomieji krep
šiai ir tęsiamos rungtynės to
liau.

Trumpai apie pačias rungty
nes. Visais atžvilgiais jos buvo 
įdomios, dramatiškos ir galuti
ne pasekme — apgaulingos, nes 
jas laimėjo prancūzų rinktinė. 
Sakykite ar aš perdedu? Nema
nau.

štai kodėl. Prancūzai pradžio
je pirmavo. Paskum pirmavimą 
perėmė mūsiškiai ir jie žaidimą 
dominavo. Jie net pirmąjį kėlinį 
baigė 41:34 savo naudai.

Nors mūsų vyrų žaidimas bu
vo ir blankokas, tačiau puikus 
Varno ir Puidoko duetas tempė 
mūsiškius patenkinamai ir pran - 
cūzai tepajėgė tik vytis.

Tiesa, tie mandagūs prancūzai 
mus ir pralenkė kai jų rinktinės 
eilėsna garbingai įsirikiavo ir 
du jų vadinami teisėjai. Anie du 
tipai jau antrojo kėlinio pradžio
je pradėjo mūsiškius bausti už 
mažiausią krislelį jų akyse ne 
pastebėdami stambiausių kuolų 
saviškių nasruose. Kur teisybė? 
Kur teisybė?

Mes visi ten buvusieji teisūs 
lietuviai nutarėme po trečiojo 
pasaulinio karo susodinti visus 
prancūzų krepšinio teisėjus į 
Nuernbergo teismą ir juos visus 
teisti už nusikaltimus prieš žmo
giškumą.

Taigi tą gražią rugsėjo dieną 
Corbeil sporto salėje prancūzų 
žaidėjai sulaužė lentas, o teisė
jai — teisingumą.

Kaip ten bebūtų mūsų rinkti
nė, kad ir žaisdama prieš sep
tynetą asaby, turėjo vilties lai
mėti. Likus aštuonetui minučiy 
žaisti dar pirmavo 66:58. Deja, 
mūsų vyrija kažkodėl pasimetė. 
Pradėjo bereikalingai atidavinė 
ti kamuolius. O to prancūzai 
tik ir laukė. Geriau sakant ne 
prancūzai, o du jųjų žaidėjai: 
Bonato (29 taškai) ir Casheme- 
re (28 taškaih Jie per vieną mi
nutę priartėjo iki 70:71, o netru
kus net persvėrė ir savo nau
dai 72:71. Nuo čia užvirė žūtbū
tinė kova, kuri deja negalėjo 
būti mums palanki, nes teisė
jai už baudas pašalino mūsų vi
sus geresnius žaidėjus iš aikš
tės. Galutinė pasekmė: 78: 
75 prancūzų naudai buvo tik popic 
rinis formalumas, kurį atliko 
prancūzų teisėjai. 

sėjo švilpukas skelbė96:92 belgų 
pergalę. Taigi tikra pergalė bu
vo atiduota svetingiems šeiminin - 
karns.

Tenka pastebėti su malonumu, 
kad Brugge miesto teisėjai buvo 
puikūs. Dar tokių objektyvių tei
sėjų ligšiol Eurpoje nebuvome su 
sitikę. Tai byloja ir galutinis bau
dų santykis: lietuviai buvo nu
bausti 30 kartų, o belgai — 29.

Nemaloni pastaba -- mūsų ge - 
riausias gynikas šakys susižei
dė koją, ji buvo sugibsuota ir at
rodo, kad tolimesnės rungytnėse 
jis jau nebegalės dalyvautu Tai
gi Burgge mieste tapome dvigu
bai nuskriausti.

Taškus rinktinei pelnė: Pui- 
doks -- 27, Palubinskas — 25, 
Modestas — 14, Baškauskas — 
14, Šakys -- 8 ir Mažeika --4.

Tiesiog neįsivaizduojame kaip 
tokio žemo mentaliteto ir kalib
ro teisėjai gali teisėjauti tarp
tautinėms rungtynėms. Nejaugi 
prancūziški sporto vadeivos yra 
tiek ištroškę pergalės, jog jos 
siekia betkokiomis, gal net ne
leistinomis, priemonėmis? Gal 
būt, nes jų valstybinė rinktinė 
jokio gerėlesnio įspūdžio nepa
liko ir, mano nuomone, kaip ko
manda yra daug silpnesnė už mū
siškąją. Aš manau, kad tai pran
cūzams teks įsitikinti būsimose 
Europos pirmenybėse.

Taškus mūšy rinktinei pelnė: 
Puidokas — 17, Varnas — 15, 
Baškauskas -- 13, Palubinskas 
— 10, Modestas --8, Mažeika — 
6, Gineitis -- 4 ir Jesevičius — 
2.

PER

VYNUOGYNUS

I MONACO
Kaulus laužė netik ankstyvus 

Paryžiaus rytas, bet ir skau
dus pralaimėjimas prieš Pran
cūzijos rinktinę. Norėjosi verk
ti ir nesikelti kelionei į Mona- 
co. Tačiau kai kas viliojo. Norė 
josi pamatyti lig šiol tik filmuo 
se stebėtą Monaco ir širdyje 
knietėjo noras pelnyti pergalę 
prieš Monaco. Ir... abu tikslai 
tapo atsiekti. Bet prieš tai dar 
kelionė per Pietinės Prancūzi- 
jo vynuogynus.

Turėčiau daug, turbūt aiškin
ti, kol suprastumėte apie vieną 
staigmeną mūsų kelionėje. O bu
vo maždaug taip: visa dieną ke
liavus per gražiuosius laukus, 
nakties prieglobstyje pasiekė
me St. Maxime miestuką. Nie
ko ypatingo. Jis toks buvo ma 
žas, kad jo turbūt net žemėla
piuose nerasite. Bet tas mies
tukas buvo mums svarbus, nes 
tai buvo mūsų tos dienos tiks
las. Vadovai ten surado mūsų 
grupei nakvynę. Tai dar nevis
kas. Hotelio vardas šaunus: l’o 
tel de Paris. Mūsų nustebimui 
mes prašveitėme St. Maxime ir 
įkritom tamsion Prancūzijos nak 
tin. Pradėjome baladotis po St. 
Maxim apylinkės vynuogynus. 
Pagaliau sustojome... atrodė,t
kad ūkininko kieme. Visi kelei
viai juokėsi. Girdi privažiavo
me liepto galą...

Priešingai. Tai buvo gražios 
taikingos nakties pradžia. Ži
noma, pirmiausiai valgėme pran
cūzišką vakarienę. Puiki. Vy
nas. Mėsa. Skanėstai. Nors na
gus laižyk. Ir kambariai neblo
gi. Kritome miegan. O kai pri- 
sikėlėme tai mus pasitiko pa
sakiško grožio vaizdas. Pasi
rodo mūsų poilsio vieta — ro
jaus kampelis. Žavėtinai gražu: 
aplink tyvuliuoja vynuogių lau
kai. Motelis — milžinų ąžuolų 
pavėsy. Danguj saulė tviskuliuo- 
ja ir pila vyną į benokstančias 
vynuoges. Nesinorėjo tos vie

r
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tos palikti. Širdyje pagyvenusie
ji keikėsi kam per anksti gimė, 
kodėl per anksti ženijosi, kodėl 
Dievulio ranka nesuklostė ženy- 
binių valandų taip, kad čia gali 
ma būtų buvę medaus mėnesį 
praleisti.

O visdėlto tą vietą turėjome pa - 
likti, nes rugsėjo 5-sios vaka
ras buvo skirtas rungtynėms 
prieš Monaco krepšinio vienetą, 
kuris yra šįmetinis II-stos di
vizijos Prancūzijoje meisteris.

Truputėliuką pavažiavus, pa
siekėme garsųjį Carines miestą. 
Ne. Ten nedalyvavome jokiuose 
festivaliuose, o Viduržemio jū 
ros pakrante, apstulbinti neišpa
sakytai prabangių kurortinių 
prancūzų Rivieros pastatų, pa
čiam vidudieny atsidūrėme Mo 
naco karalijoje.

Čia mūsų niekas su trimitais 
nepriėmė, bet radome plaka
tus ir straipsnius laikraščiuo 
se, nusakančius, kad lietuvių 
rinktinė žais krepšinio rung
tynes. Vieni ilsėjosi, o kiti iš 
skubėjo apžiūrėti princesės 
Grace Kelly palocių. Aš tai slam
pinėjau ir icecreamą valgiau.

Vakare, sutartu laiku, mūsų 
rinktinė ir Monaco drąsūs krep_ 
Storai susitiko sporto aikštėje. 
Tai buvo liūdna diena Monaco 
istorijoje. Mat, mūsų vyrija bu
vo jau "siek and tired" dėl pran
cūzų elgesio su mumis sporto 
aikštėse. Užtat mūsų rinktinė 
Monacui davė krepšinio pamo
ką, jį nugalėdama net 107;86

Mūsų vyrai nuo pat pradžios 
rungtynių taip užspaudė šeimi
ninkus, kad jy negelbėjo net 
svetimtaučių geras žaidi
mas (du amerikiečiai: Ed- 
wards -- 30 taškų, Phillips — 
20, čekas — Sirany — 13 taškų)

Mūsiškiai greit iššoksta prie
kin ir pirmauja 10:4, 22:14, 30: 
24. Ir tik antroje kėlinio pusė
je Monaco priartėja iki 44:39. 
Tačiau, treneris Valaitis įlei
džia naujus žmones (Jesevičius, 
Kaknevičius) ir padėtis vėl su 
normalėja. Mūsiškiai pirmavi
mą išlaikė ir pirmąjį kėlinį lai
mėjo 58:49.

Antrame kėlinyje mūsų rink
tinė spaudimą dar padidina, bet 
skirtumas pasekmėje paauga 
tik po dešimtos minutės, kai mū
siškiai atsiplėšia net 85:72. Nuo 
čia treneris Valaitis, jausdamas 
kad pergalė jau pasiekta, lais
vai keičia žaidėjus ir mūsų ant
rasis penketukas pajėgia pasek
mę išlaikyti savo naudai ir rung
tynes lengvai laimi 107:86.

ši pergalė buvo itin mums rei
kalinga, nes prieš akis nepapras 
tas tarptautinis krepšinio turny
ras itališkame Udinės mieste.

Prieš Monaco komandą ypač 
puikiai, kaip ir visados, sužai
dė pastovusis Baškauskas. Tre. 
neris Valaitis savo džiaugsmui 
surado puikų pakaitalą sužeis
tam šakiui Varno asmenyje. Gi 
centre mūsų jaunuosius Puido
ką ir Mažeiką gražiai pavada
vo Jesevičius. Gražu buvo ste
bėti nuostabius Modesto meti
mus.

Prieš Monaco mūsų rinktinei 
taškus pelnė: Modestas — 26, 
Palubinskas — 18, Baškauskas
— 16, Varnas -- 12, Puidokas — 
10, Jesevičius —10,Kaknevičius
— 9, Baris — 4, ir Mažeika 
-2.

Skaitykit ir platinkit 
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TOOL i DIE MAKERS 
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F.XPERIENCED PLATING FOREMAN 
Liberal benefits. overtime, & steady 
work.

Apply in person 
PATTERSON LAKE PRODUCTS 

1600 Palterson Lake Rd. 
Pinckney, Mich. 48169 

(68-70)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Z. JURAS, visuome
nininkas ir prekybinin
kas Anglijoje, atstovau
damas Didž. Britanijos 
lietuvių sąjungą, buvo at
vykęs į PLB Seimą. Ke
liaudamas po Ameriką 
ir Kanadą, buvo sustojęs 
Clevelande, kur aplankė 
Naujuosius Namus, Dir
vą ir kitas lietuvių įstai
gas.

• ŠV. KAZIMIERO lit. 
mokykloje mokslas pra
dedamas šeštadienį, rug
sėjo 15 d. 9 vai. r. Visi 
mokiniai ir jų tėvai ren
kasi į salę, kur įvyks 
trumpas m. metų pra
džios aktas ir po to — 
svarbus tėvų susirinki
mas.

Mokiniai skirstysis į 
savo klases, kur bus re
gistracija ir pamokos.

• CLEVELANDO LIT. 
PEDAGOGINIŲ kursų 
klausytojų registracija 
pradedama š.m. rugsė
jo 15 d. 9 vai. r. Nauj. 
parap. salėje. Kursai 
veiks, jeigu susirinks pa 
kankamaš klausytojų 
skaičius.

Yra sumanymas į kur
sų programą įtraukti spe
cialių paskaitų bei pra
tybų lietuvių vaikų auklė
jimo ir mokymo temomis 
jaunoms motinoms ir tė
vams (laisviems klausy
tojams). Tat kviečiame 
pasinaudoti ta gera pro
ga.

• Apdraudos reikalais ge
riausiu? patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.
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PROV. STEPONO NASVYČIO

AMŽIAUS SUKAKČIAI
Dr. K. Pautienis

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, hospitalizations. 
paid siek benefits, life insurance, va 
cation and paid holidays. Promotional 
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)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB 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.

90 metų amžiaus su
kakties proga provizo
rių Steponą Nasvytį pri
simename kaip didelį lie. 
tuvybės veikėją. Jis ir jo 
velionė žmona dar carų 
laikais žadino lietuvišką 
kaimo jaunimo sąmonę. 
Jų neviliojo to laiko di
duomenės beprasmiški 
baliai ir linksmas laiko 
praleidimas, ir jie pasu
ko ten, kur juos šaukė 
tautinio prisikėlimo dar
bai ir ateinanti Lietuvos 
laisvė. Per dainą, jau
nimo švietimą, vaidini
mus ir šokius jie siekė 
praturtinti rusų slopina
mą lietuvių kultūrinį gy- 
venmą. Gyvendama Su
bačiuje, Nasvyčių šeima 
subūrė apie save labai 
daug jaunimo iš paties 
miestelio ir jo plačių apy
linkių. Jų milžiniškas lie' 
tuviškas darbas rado 
pritarimo jaunų lietuvių 
širdyse ir dėl to, visada 
jų darbai ėjo su geru pa
sisekimu.

1932 metais, pradėda
mas savo pirmąją gydy
tojo praktiką Vabalninke, 
Subačiaus kaimynystėje 
iš vietinių gyventojų su
žinojau apie didelę Nas- 
vyčių lietuvišką veiklą. 
Tuo laiku būdamas Vabal
ninko ligoninės vedėju, 
aš nepažinojau Nasvyčių 
šeimos, bet iš žmoniųpa- 
sakojimų daug išgirdau 
apie ją. Po 22 metų aš 
sužinojau, kad Nasvyčių 
veiklos atgarsiai dar bu
vo gyvi žmonių tarpe ir 
aukštai vertinami. Rei
kia manyti, kad ir šian
dien Subačiaus apylinkės 
gyventojai Nasvyčių lie
tuviško darbo nėra pa
miršę. Prov. Step. Nas
vytis ir jo buvusi a.a. 
žmona visas davo dvasi
nes 
gas 
dyti 
jam 
iO metų amžiaus sukak
ties, mes su didele pa
garba ir su nemažesniu 
dėkingumu lenkiame-gal
vas už jo didelius lietu
vybei atliktus darbus.

Sukaktuvininkas prov. 
Steponas yra didelė ir ša
kota asmenybė mokslo, 
visuomenės, kultūros ir 
savo specialybės srity
se. Rusijoje jis buvo lie

ir materialines jė-
aukojo lietuvybei ug~ mus visur ir visada silp- 
ir stiprinti. Todėl 
sulaukus garbingos

tuvių vaistininku draugi
jos steigėjas. Ten pat 
karo metu dirbo šalpos 
draugijoje nuo karo nu- 
kentėjusiems lietuviams 
remti. Vėliau Jonavos 
miesto valdybos pirmi
ninkas, Kauno apskr. val
dybos pirmininkas, Lietu
vos farmacininkų sąjun
gos pirmininkas ir Far
macijos Žinių redakto
rius. Nuo 1934 iki 1939 
m. buvo sveikatos depar
tamento farmacijos re
ferentas ir Kaune vaistų 
sandėlio direktorius.

Atvykęs į Clevelandą, 
jis rašė spaudoje apie 
opius lietuviškus visuo
meninius reikalus, par- 
kvietė iš Vokietijos Čiur
lionio ansamblį Clevelan- 
dan ir įsijungė aktyviai į 
tautininkų veiklą. Už tau
tinės ir apskritai lietu
viškos veiklos nuopelnus 
jis yra išrinktas Cleve
lando tautininkų skyriaus 
garbės pirmininku ir 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos garbės 
nariu. Jis yra ir Čiurlio - 
nio ansamblio garbės na
rys.
a Pasigirsta nepama
tuotų balsų iš priešingų 
partijų. Sakoma, tas vi
suomenės veikėjas yra 
tautininkas, arba anas 
yra krikščionių demokra
tas, socialdemokratas ar 
kitos partijos žmogus. 
Man jų, kaip priešingų 
partijų žmonių veikla yra 
ne prie širdies ir nepa
keliui. Meskimepagaliau 
iš savo tarpo atgyventus 
ir pavojingus lietuvybei 
ir Lietuvos vadavimui 
priekaištus, nes tokia kri
tika, mėtant vienam ant 
kito tik tamsias dėmes 
žodžiu arba spaudoje ne 
tik kenkia Lietuvos va
davimo darbui, ne tik 

nina, bet ji iššaukia mū 
sų jaunimo tarpe neigia
mą nusistatymą ir net 
pasipiktinimą lietuvišku
mu. Visos politinės lie
tuvių partijos ir kultū
rinės organizacijos yra 
geros, nes jos visos šie 
kia Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Ir 
čia mes daug ko, bet ypa
tingai tolerancijos, ne
svarbu kuriai partijai ar 
organizacijai patriotas 
lietuvis priklausytų, ga
lime pasimokyti iš prov. 
Stp. Nasvyčio.

Visuomenei padarė ge. 
rą įspūdį, šeimos suruoš 
tas jo 90 metų gimtadie
nis ir jo dukters Aid. Au- 
gustinavičienės Dirvoje 
paskelbti prisiminimai.

Sukaktuvininkui prov. 
Steponui Nasvyčiui linki
me geriausios sveikatos, 
kad jis galėtų dar ilgai 
pasidžiaugti savo dide
liais nuopelnais lietuvy
bei ir lietuvių tautai, ro-
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Lietuvių krepšinio rinktinė, kuri šiuo metu rungtyniauja Europoje. Z. Degučio nuotrauka

PABALTIEČIŲ 

PLAUKYMO 
PIRMENYBĖS

Rugpiūčio 5 d. Mon- 
mouth College, West 
Long Branch, New Jer
sey, įvyko 1973 m. Š. 
Amerikos Pabaltiečių 
Plaukymo Pirmenybės, 
kurias sklandžiai prave
dė estai.

Varžybos sutraukė 
virš 50 plaukikų, iš kurių 
14 lietuvių, įvairiose am
žiaus klasėse.

Pirmenybės pasisekė 
geriau negu tikėtasi ir bu
vo gana šviesi prošvaistė 
po prastai pavykusių leng 
vosios atletikos ir lauko 
teniso varžybų, įvykdytų 
anksčiau.

Varžybose buvo pa
gerinta 21 pabaltiečių pir
menybių rekordas ir 2 pa 
kartoti. Estai laimėjo 24, 
lietuviai 17 ir latviai 11 iš 
52 įvykdytų rungčių.

Iš lietuvių ypatingai ge 
rai pasirodė Vida ir Sau 
liūs Mikaloniai (Detroi
to Kovas), Rita Trima
kaitė (Clevelando Žai
bas) ir Lina bei And
rius Barzdukai (Washing, 
tono Vėjas).

Iškiliausią varžybų pa
sekmę vyrų plaukikų tar
pe atsiekė Raymond Ent 
maa, estas iš Toronto, 
praplaukęs 100 yd. lais- 
vy st. per 50.6 sek., 15- 
17 m. grupėje. Mūsiškis 
S. Mikalonis, praplaukęs 
100 yd. laisvu st. jaunių 
13-14 m. klasėje per 57.1 
sek. buvo 6-tas.

Moterų varžybose iš
kiliausią pasekmę atsie
kė estė Linda Treumuth, 
praplaukusi 50 yd. laisvu 

dydamas gyvą pavyzdį vi
siems už jį jaunesniems.

• PENSININKŲ KtU- 
BO susirinkimas ir susi
pažinimo pobūvis įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 16 
d. 2 vai. po piet p.p. Vi
sockų sodyboje, 18202 
Windward Rd.

Klubo valdyba kviečia 
dalyvauti visus narius ir 
būsimus narius su sve
čiais.

Lietuvaičių kompleksinės 4 x 50 jardų estafetės jaunių komanda, 
pabaltiečių plaukymo varžybose Long Branch, N.J laimėjusi pirmą 
vietą ir pasiekusi naują pabaltiečių rekordą. Iš kairės: Rita Trima 
kaitė, Clevelando Žaibas (nugara), Virginija Bačkaitytė, Washing- 
tono Vėjas (krūtine), Vida Mikalonytė, Detroito Kovas (peteliške), 
Lina Barzdukaitė, 9 metų, Nashingtono Vėjas (laisvu stilium). 
Laikas — 2.28.0 min.

ir negausi daly- 
mūsų plaukymo 
šaka yra bene

st., 11-12 m. klasėje per 
30.2 sek. Mūsiškė Vida 
Mikalonytė užėmė trečią 
vietą, praplaukusi 100 yd. 
nugara per 1:13.9 min.,
4-tą vietą su 100 yd. lais
vu st. per 1:05.0 min. ir 
6-tą vietą su 200 yd. įvai
raus plaukimo per 2:40.8 
min., 13-14 m. klasėje.

Šios iškiliausios pasek- 
mės atrenkamos palygi
nant jas procentiniai su 
JAV atatinkamais rekor
dais.

Nors 
viais 
sporto 
aukščiausiai pažengusi 
kokybiniai. Gaila,kadmū 
sų klubai pro pirštus žiū
ri ir nesistengia plauky
mą labiau populiarinti, 
tuo labiau, kad jaunimas 
šią šaką mėgsta.

Pagal klubus lietuvių 
plaukikų buvo 5 iš Wa- 
shingtono Vėjo, 4 iš Cle
velando Žaibo, 2 — Dėt 
roito Kqvo. Likusieji iš 
New Jersey.

Mūsiškius globojo 
ŠALFASS-gos plaukymo 
k-to vadovas A. Biels
kus ir komiteto narys A. 
Barzdukas. (sv)

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

EXPERIENCED
ENGINE AND 

TURRET LATHE 
GRINDER HANDS

INSPECTORS
MILL HANDS 

also 
TRAINEES WITH 

0UALIFIED 
BACKGROUND 

GORHAM TOOL 
CO.

14401 Woodrow Wilson 
Detroit, Mich. 

(54-73)

• PROF. F. PALU
BINSKAS, ■ išbuvęs dve
jus metus Europoje, šio
mis dienomis grįžo atgal 
į Los Angeles ir nuo šio 
rudens vėl pradės dirbti 
Kalifornijos Valstijos 
Long Beachuniversitete, 
dėstydamas tarptautinės 
prekybos kursą. Į Europą 
jis buvo siųstas Ameri
kos valdžios, kaip Full- 
bright'o programos pasi
keitimo profesorius. Jis 
vienerius metus dėstė 
prekybos mokslus Aust
rijos aukštojoje preky
bos mokykloje ir paskuti
nius metus Helsinkyje, 
Suomijos prekybos insti
tute.

♦ KUN. ANTANAS PER
KUMAS, Venezuelos lie
tuvių kapelionas, atsiun
tė laišką - protestąprieš 
okupuotos Lietuvos švie 
timo "ministerio"
straipsnį "Tarybiniam 
Mokytojui", kur M. Ged
vilą mėgina įrodinėti, 
kad jo buvęs mokinys, 
kun. Perkumas, lanky
damasis. Vilniuje, jam 
padaręs įvairių neigia
mų pareiškimų apie ku
nigystę, tikėjimą ir kt. 
Kun. Perkumas paneigia, 
kad apie tai su M. Ged
vilą būtų kalbėjęs ir sa
vo pašaukimo niekada ne 
buvo išsižadėjęs. Jis ir 
dabar visu uolumu dirba 
tarp Venezuelos lietuvių 
religinį ir tautinį dar
bą.

MIRĖ KUN. J. STANAITIS
Vokietijoje rugpiūčio 4 

d. mirė ev. kun. Julius 
Stanaitis, 70 m. amž. Bu
vo gimęs Gaisrių km. Ma
rijampolės valsč.

Po II Pas.karo 1948m. 
Hanau liet, stovykloje dir
bo su lietuviais evangeli
kais. Vėliau aptarnavo 
ev. liuteronus Bavarijoje 
ir Baden Wuertten'berge, 
nuo 1960 m. gyveno Back- 
nange.
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

• PETRAS JURGELA 
lietuviškos skautijos įkū
rėjas, dalyvavo jubilieji
nėje skautų stovykloje. 
Ten jis kalbėjo vėliavų 
nuleidimo apeigose, Skau
čių Seserijos, Skautų Bro 
Ii jos, Jūros skautų ir 
skaučių ir akademinės 
skautijos pastovyklėse. 
Savo įkurtai skautijai 
linkėjo ryžtingai eiti pir
mųjų Lietuvos skautų ir 
skaučių įmintu keliu. 
Chicagoje P. Jurgėla ge
rų savo įspūdžių apie 
jubiliejinę stovyklą pa
reiškė per Margučio ra
diją ir lietuviškąją te
leviziją. Amerikos Lie
tuvių Aero klubo ruošia
mam filmui apie Darių 
ir Girėną nušvietė šių 
sparnuotų lietuvių žygį. 
Be to, kun. Algimantas 
Kezys susuko dokumen
tinį filmą apie Petro Jur 
gėlos darbus, kuriant lie
tuvišką skautiją, skauti- 
nę literatūrą ir kitus nuo 
pelnus Lietuvai.

NAUJI PLI STUDENTAI
Tenka džiaugtis, kad tu

rime idealistinio jauni
mo, pasiryžusio pagilinti 
savo lituanistines žinias.

Patys apsisprendė ir 
pareiškė norą įstoti į Pe
dagoginį Lituanistikos 
Institutą šie ŪALM ab
solventai: Kubiliūtė Ra
munė, Markulytė Rasa, 
Petravičiūtė Rima ir Si
dabras Viktoras.

Tokių pasiryžėlių tu
rime ir iš Kr. Donelai
čio Aukštesniosios Li
tuanistinės mokyklos ab

KŪRĖJUI SAVANORIUI

JUOZUI KAŠUBAI

MIRUS, JO ŽMONĄ ONĄ IR SŪNUS RO
MUALDĄ IR JONĄ SU ŠEIMOMIS NUO
ŠIRDŽIAI UŽJAUČIA

AL. IR ANT. MIKOLIŪNAI

A

MYLIMAI MAMYTEI MIRUS, BUV. K.V.T. 
ŠOKĖJĄ

T. BABUŠKINAITĘ - VASILIAUSKIENĘ

ANŪKĘ TATJANĄ, NUOŠIRDŽIAI UŽJAU
ČIAME IR KARTU LIŪDIME

N. A. BUTKAI
I. A. SPRINDŽIAI 
A. S. VELBASIAI

solventų, kurie įstos į 
šį institutą. Štai šie pa
siryžėliai: Andrijauskai
tė Loreta, Degutytė Lai
ma, Jelionytė Raminta, 
Jovarauskaitė Rasa, Mar
kevičiūtė Virginija, Ple 
pytė Ona, Vakarytė Vili
ja ir Vanagas Riman
tas.

Reikia manyti, kad at
siras dar ir daugiau ide
alistinio jaunimo, norin
čio įstoti į šį institutą, 
kur mokslo metai pra
dedami rugsėjo mėn. 15 
d., 9 vai. ryto, Jaunimo 
Centro patalpose, 5620 
So. Claremont Avenue.

• M.A.S. JAUNUČIŲ 
KOMISIJA, kuri rūpina
si visais jaunučiais ir jau 
niais ateitininkais turi 
daug informacijos kurią 
nori pateikti jaun. globė
jams. Tačiau, mūsų glo
bėjų sparašai yra ne tik 
nepilni, bet ir pasenę. To 
dėl prašo, kad kiekvie
nas jaunučių ir jaunių glo
bėjas šiandien išsiųstų 
savo vardą, pavardę ir ad
resą Jaunučių Komisijai, 
c/o Viktoras Nakas, 1668 
Bowers Avė., Birming- 
ham, Mi. 48008.

BOSTON

IŠKILMĖS PONIAI T. 
TATTAN PAGERBTI

Rugsėjo 28 dieną, 7 
vai. vakare, Lenox Vieš 
būtyje, Bostone, Mass., 
įvyks iškilminga pager
bimo vakarienė ponios 
Teofilijos Tattan garbei. 
Teofilija Tattan didesnę 
savo gyvenimo dalį pa
skyrė imigracijos į Ame
riką darbui, vienintelė 
lietuvė mums žinoma, 
kada mes atvykdavome į 
šį kraštą. Ponia Tattan 
visą savo energiją, mei
lę ir atsidavimą atidavė 
mums, naujai atvykstan
tiems iš Europos. Pilna 
energijos ponia Tattan iš
eina į pensiją, ir jos dar
bo užbaigai yra ruošia
mas pagerbimas - vaka
rienė. Tikime, kad visi 
jos gerbėjai ir iš jos ga
vę pagelbos imigracijos 
reikaluose, dalyvaus šita 
me pagerbime, sakydami 
ačiū už jos patarnavi
mus. Iškilmės įvyks rug
sėjo 28 dieną, penktadie 
nį, 7 vai. vakare, Lenox 
viešbuty, kuris yraBoyls. 
ton ir Exeter gatvių kam
pe Boston, Mass. Smul
kesnių informacijų gali
ma gauti pas ponią Na- 
makšienę tel. 332-2645.

• DANUTE KETUR
AKYTĖ neseniai baigė 
Stevens Point Wisconsin 
valstybinį universitetą, 
įgydama bachelor of arts 
laipsnį.

Šalia to ji sėkmingai 
gilino vokiečių kalbą ir 
buvo nuvykusi įVokietiją 
praktiniam pasitobulini
mui.

Danutė yra duktė Br. 
ir E. Keturakių. Jos tė
vas yra uolus sporto sri
ties darbuotojas ir akty
vus sportinio gyvenimo 
laikraštininkas. Danutė 
žada studijas toliau tęs
ti siekiant aukštesnės 
mokslo pakopos.

SANTA MONICA

Sol. I ienrikas Paškevičius

TRADICINIS BALIUS
. Artėjant rudeniui, ar

tėja ir visokių pasilinks
minimų parengimai. Vie 
nas iš elegantiškiausių 
balių Piet. Kalifornijoje 
yra Santa Monicos Lie
tuvių Klubo tradicinis ru
dens balius, kuris ruošia
mas kiekvienais metais 
spalio mėn. pirmąjį šeš
tadienį.

Šiais metais Klubas 
ruošia savo 11—jį tradi
cinį balių š.m. spalio 
mėn. 6 d. (šeštadienį), 7 
vai. vakaro, Miramar 
viešbutyje — Satellite 
Room, Ocean Avė. S. Mo- 
nicoje.

Visi lietuviai ir jų drau 
gai kviečiami dalyvauti 
ir praleisti vakarą nerū
pestingoje bei jaukioje 
nuotaikoje, Miramar 
viešb. naujai, gražiai iš 
dekoruotoje Satelito sa
lėjo.

Programą atlikti pa
kviestas Klubo aktyvus 
narys, visų lietuvių mė
giamas dėl jo gražaus bal
so, dainininkas - barito
nas, Henrikas Paškevi
čius. Jis pasirodys susą 
vo nauju dainų repertu
aru.

Šokiams gros, lietuvių 
tarpe, labai populiarus 
Latvalos orkestras, (eg)

♦ PROF.ANTANAS RA
MŪNAS, Ottawos uni
versiteto profesorius, Ja
ponijos vyriausybės pa
kviestas skaitys įžangi
nę paskaitą pasaulinia
me pedagogų kongrese 
Tokyo mieste. Po to su 
žmona dr. Marija pra
dės ilgesnę kelionę apie 
pas aulį.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU GOLFO DIENOS 

CHICAGOJE RUGSĖJO 1-2 D.D.
Dr. Vytautas Dargis

Sekant kasmetinę tra
diciją tremtyje, lietuviai 
golfininkai renkasi išban
dyti tarpmiestines ir in
dividualias pastangas ši
tame pamėgtame anglo
saksų sporte. Sumaniai 
vadovaujant ir vykusiai 
organizuojant ŠALFO gol
fo skyriui (vadovas Juo
zas Kregždys - Kredys) 
Glenwoodie CountryClu- 
be ir buvo pravestos tarp
miestinių komandų ir in
dividualios golfo varžy
bos.

Holiday Inn Crete bu
vo pasirinkta vietovė va
dovauti ir svečiams ap
sistoti — taip sakant lie 
tuvių golfininkų genera
linis štabas. Iš šitos vie. 
tovės ir golfo laukai ne
buvo toli.

Tad jau nuo penktadie
nio vakaro riedėjo auto
mobiliai golfininkų vai
ruojami, šmaikščiomis 
lazdelėmis pakrauti. O 
kamuoliukų irgi privež
ta — nežinia kiek Illi— 
nois karpiai prūduose 
(per vandenį šaunant!) už 
simanys pasigardžiuoti! 
Ir pilna šaunių vyrų — 
liekai kanadiečiai iš To
ronto; newyorkiečiai 
šiek tiek snobiški, cleve- 
landiečiai pilni energi
jos — daktaro Alfonso 
Kisieliaus ir jo sūnaus 
vadovaujami; detroitie- 
čiai — greiti ir smagūs 
kaip nauji Fordai — ir 
visi lietuviškai kalba (o 
leksikonas golfo laukuo
se jokių kalbininkų nėra 
varžomas!) — na tai ir 
skamba šaunūs kompli
mentai ir visokių kelių 
nurodymai! Na, žinoma, 
šeimininkai chicagiečiai 
tai jau aiškiai skaičiu
mi dominuoja — išstatė 
net keturias golfo koman
das.

Chicagos Pirmoji (bro
liuk, profesionalai!), Chi
cagos Gydytojai, Chica
gos Inžinieriai ir Chica
gos verslininkai (tikrai 
vien golfu nesiverčia!)

Ir šiemetinis Chicagos 
Lietuvių Golfo Klubo pir
mininkas Jonas Talandis 
rikiavo savo "lazdamu- 
šius".

Oras karštas ir drėg
nas — temperatūra 100 
laipsnių! — bet "lietus 
lyja, darganota ar gied
ri dienelė — kareivėliai 
visad linksmi, skamba jų 
dainelė!" — na tad mūsų 
golfo kulkosvaidininkai 
ir išsipila ketvertukų 
grandinėmis į laukus. 
Nuo vyrų neatsilieka ir 
ponios golfininkės; štai 
iš Toronto ponios Kekš 
tienė ir Balsienė, o iš 
Chicagos ponios Gomu- 
laitienė, Talandienė, 
Rimkienė galanda savo 
golfo lazdeles! Gaila, po
nia Dargienė šį sykį ne
prisijungė — turėjo posė
dį. Toronto šaunus mies 
tas išstato 2 komandas 
ir gina klevo lapo garbę 
(neužmirštant ir Karalie
nės!); Detroitas ir Cleve- 
landas išstato po vieną 
komandą. Visi "lazdamu- 
šiai" nešasi minkštų gė 
rimų bonkas — idant ne 
numirt iš troškulio, o vie
nas golfo bendramintis iš 
Detroito nešasi šampaną 
ir giriasi: "vyručiai jei į 
pirmą skylutę šauniai pa 
taikysiu, tai tuoj ir prade
du "šventinti"! Chica
gos daktarų komanda ne

pilnos sudėties — chirur
gai sako "tokiam karš
tam ore nieką beišpiaus- 
tysi — o čia dar reikia ir 
lazdele suduoti — širdis 
gali neiš laikyt. Na, bet 
rungtynės prasideda ir 
vyrai atakuoja golfo ar
tileriją žaliąsias tvirto - 
ves su skylutėmis ir vė
liavomis vidury! Po dvie
jų dienų rungtynių pirmą 
vietą laimi Chicagos pir
moji komanda, antrą vie- 
tą laimi Toronto pirmo
ji komanda; trečią vietą 
užima Clevelandas vos 
vos įveikęs Chicagos in
žinierius- na ir toliau vi
si kiti.

Pavieniai rezultatai: 
klasėje A — Pussadeckis 
per dvi dienas 157 (Toron. 
tiškis); 2. Panaras (Chi
cago) 158; 3. Petrošius 
(Chicago) 158;

Low net (iš bendro skai
čiaus atėmus išlygina
mųjų smūgių skaičių!) lai
mi Kuelzo (Chicaga) — 
čia gimęs simpatiškas 
lietuviukas.

Vyrų B klasės rezul
tatai: 1. Stakauskas (To
ronto) 176; 2. Banys (Det
roitas) 177; 3. Lapas ir 
Bacevičius (Chicaga) abu 
180.

Low net UntėSupronas 
(Toronto)

Vyrų C klasė: 1. Vai
čaitis (Cleveland) — (tik 
po staigios mirties įvei
kęs Vytą Balsį iš Toron-. 
to) 187; 2. Vytautas Bal
sys Jr. (Toronto) 187; 3. 
Kazakevičius (Chicaga) 
189; 4 Rymantas (Chica 
ga) 192.

Arčiausiai prie vėlia
vos prišovė E. Lapas (vie
nuolika pėdų ir 4 inčai) 
— skaičiuokit, mieli skai
tytojai metrais patys! Il
giausias ir tolimiausias 
šūvis teko jaunajam Ki
sieliui iš Clevelando — 
232 yardai — nesišypso 
kit — prieš vėją!

Jaunių klasėje rezulta
tai: 1. Kisielius Jr. (Cle.) 
157 (lygus Pussadeckiui)
2. Seminkevičius (Toron
tas) 165; 3. Petrulis (Dėt 
roitas) 180.

Jaunučių klasėje: 1. 
Stauskas (Toronto) 88,
2. Nakas (Chicaga) 88;
3. Lapas Tomutis (Chi
caga) 93. Jaunučių skai
čiai paimti tik iš vienų 
rungtynių — tai yra 18 
skylių!

Na, žinoma, ir mūsų 
gražiosios lietuvaitės ir 

Vytas Kisielius (vidury) ne naujokas golfo žaidynėse ir ne vieną 
trofėją yra laimėjęs. Prieš vykstant Į Š. Amerikos lietuviu golfinin- 
kų žaidynes Chicagoje jis išsikovojo čempijono vardą Shelby Oaks 
žaidynėse. Nuotraukoje, kuri tilpo amerikiečių laikraščiuose,prii
ma iš Herb Schlater (kairėje) laimėtą trofėją. Dešinėje Shelby 
Oaks golf Pro Jim Mitchell.

gi išsirikiavo sekančiai 
po ilgų ir karštų ginčų 
ar skaičiuoti kamuoliu
kus, kuriuos karpiai pra
rijo prūde — ponios se
kančiai pasidalijo pri
zus (tikėkime, kad aku
tėmis "teisėjų" link ir 
nemirksėjo!):

1. Rimuvienė (Chica
go) skaičiaus neteko gau
ti — reikėjo kompiute
rio! 2. Kekštienė (To
ronto), 3. Balsienė (To
ronto.

Seniorai: (virš 55 me
tų): 1. Račyla (Cleve.), 2. 
Balsys Sr. (Toronto), 3. 
Saudargas (Detroit).

Tuoj po rungtynių įvyko 
šaunus banketas Holiday 
Inn Crete didžiojoje salė - 
je. Golfo Sekcijos šieme. 
tinis vadeiva Kregždys- 
Kredys pasakė baigiamą
jį žodį (ačiū Dievui ilgas 
nebuvo — svečiai komen 
tavo!) ir po to C. G. Klu 
bos pirmininkas Jonas 
Talandis prisilietė su sa. 
vo ūseliais prie mikro
fono ir gracingai įteikė 
laimėtojams dovanas. Po 
tikrai nuotaikingos vaka
rienės gal kiek ir per gar
sus orkestras (ne lietu
viškas!) sumaniai links
mino golfininkus ir jų sve
čius. Ilgai skambėjo lie
tuviškos dainos ir ener
gingas, sportiškas, lie
tuviškas — "Sveiks - va- 
lio!!! Ilgai vyrai ir po
nios nesiskirstė ir ža
dėjo pasimatyti kitais 
metais ŠALFO žaidynė
se Toronto mieste, Ka
nadoje!

Įdomi baigiamoji min
tis; Paklausiau vieną iš 
"prisiekusiųjų" golfinin 
kų: "Kas tave, brolau, 
traukia į laukus? Kodėl 
pamėgai golfą?" Jis man 
atsakė Kazio Inčiūros ke. 
tureiliu: "Niekur neišei
si, niekur iš laukų tų — 
kur dangus toks melsvas 
— kaip melsvi linai! 
Nors svetur ir auksu grįš - 
ti miestai būtų — be Tė
vynės dūmų trokši tu te
nai!" Ir dar golfininkas 
komentavo: "Išeini į lau
kus ir nejučiomis įsivaiz 
duoji esąs Lietuvoj!" Abu 
nusibraukėme po ašarą, 
paspaudėm dešines ir 
"Iki pasimatymo 1974 me
tais Toronte!" Sveiks va
lio lietuviams golfinin- 
kams, o ypatingai golfi
ninkų atžalynui, kuris ski
ria tautai jaunąsias jė
gas!
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