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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŪKINE BŪKLE
Nuo Čilės iki JAV infliacijų r'

IS

Praeitos savaitės pre
zidento Allende kritimas 
Čilėje pakartotinai įro
dė, kad marksizmas ne
įmanomas be prievartos. 
Iš viso nėra tokios ma
giškos ūkinės formulės, 
kuri visus patenkintų. Jei 
kraštas neturtingas: kaip 
tu nedalinsi jo turtą, vi
siems jo vistiek neužtek
si. Rezultate nepasitenki
nimas tik didės, o ne ma
žės. Ta prasmė ir mūsų 
žemės reforma buvo tik 
trumpalaikis, daugiau 
psichologinio kaip ūkinio 
pobūdžio laimėjimas. 
Anksčiau ar vėliau turė
jo paaiškėti nemalonus 
faktas, kad mūsų žemės 
ūkyje dirbo per daug žmo
nių.

Krašto gerovė priklau
so nuo jo supramonini- 
mo ir gamybos padidini
mo, o ne nuosavybės tei
sės išdalinimo. Čilėje 
Allende bandė žengti į 
socializmą palaipsniui, 
neįvesdamas diktatūros. 
Tas sukėlė dešiniųjų ir 
kariųjų nepasitenkinimą. 
Vieniems buvo per grei
tai, kitiems per lėtai. 
Kad patenkintų darbinin
kų aukštesnio atlyginimo 
reikalavimus, nesusiju
sius su gamybos padidė
jimu, Allende griebėsi vi
sų valdžių mėgiamos nuo
dėmės — infliacijos. Či
lės infliacijos greitis — 
300% į metus sumušė pa
saulinį rekordą ir pagrei
tino Allendes kritimą.

Infliacija, kaip sakė
me, nėra svetima nei vie 
nam kapitalistiniam kraš
tui dėl to, kad ji paleng
vina masių gyvenimą. 2,5 
-3% yra laikoma idealu. 
Kurį laiką atrodė, kad 
JAV galės prie to idea
lo priartėti. Nixono ad
ministracijos kovos su in
fliacija fazės, atrodė 
galėjo susilaukti pasise
kimo. Tą iliuziją tačiau 
sugriovė staigus maisto 
kainų pakilimas — per 
paskutinius 9 mėnesius 
net 33%. Tą kainų pakili
mą iššaukė maisto pa
reikalavimo padidėjimas 
visame pasaulyje. Dole
rio vertei kritus, ki
tiems kraštams pasida
rė įmanoma pirkti mais
to produktus JAV. Ilgai
niui tas reiškinys JAV- 
bėms gali būti tikra pa
laima, nes nė vienas kraš
tas nesugeba taip greitai 
ir pigiai padidinti savo 
maisto gamybą kaip JAV. 
Maisto produktų eksper
tas ateityje išlygins pre
kybos balansą, kuris su
sidarė amerikiečiams 
perkant pigesnius užsie
nio pramonės gaminius.

Bet tai ateities vaizdas 
— už poros metų. Kol kas 
aukštesnės maisto kai
nos vers reikalauti aukš
tesnių atlyginimų, kas sa
vo keliu ves prie aukštes
nių kainų ir infliacijos 
greitis pasieks jau tikrai 
pavojingo 10% dydžio.

Geriausias kovos su in
fliacija būdas yra vals
tybės biudžeto subalansa
vimas ir kredito pabran
ginimas. Biudžeto suba
lansavimas įmanomas ar

nimu, administracija per 
paskutinius kelius mėne
sius naudojasi jau dau
giau. Visi žinome, kad už 
visų rūšių paskolas rei
kia mokėti daugiau. Per 
stiprus abiejų stabdžių 
užminimas gali iššaukti 
ūkinį atoslūgį ar depre
siją. Bet ji būtinai reika
linga infliacijos suma
žinimui. Dabar jau skai
čiuojama, kad ateinan
čiais metais bus parduo
ta apie 10% mažiau au
tomobilių ir bus pradė
ta statyti bent 8%mažiau 
namų. Jei tai bus lydima 
gyventojų susilaikymo 
nuo pirkimo ir taupymo 
artėjančiai ’juodai die
nai’, nes bedarbių skai
čius padidės, infliacijos 
greitis sumažės, bet gy 
ventojų nepasitenkini
mas padidės. Su tuo skai
tydamas!, administra
cija vėl turės didinti vals
tybės išlaidas ir mokes
čių lengvatomis skatinti 
ūkį, kas vėl ves prie in
fliacijos padidėjimo. Žo
džiu, daina be galo.

Valdančiųjų menas ir
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kaip tą normalų reiškinį 
— ūkio pulsavimą — iš
laikyti visiems priimti
nuose rėmuose. Kad visi 
būtų nepatenkinti, bet ne

ba mažinant valstybės 
išlaidas arba didinant 
mokesčius. Abi priemo
nės politiškai yra labai 
nepopuliarios. Preziden
tui vetavus demokratų 
daugumos kongrese pri
imtus įstatymus, tuojau 
pasirodė įrodinėjimų žo
džiu ir vaizdais (televizi
joje) kiek dėl to nuken
tės mažiau pasiturį gy
ventojų sluoksniai. Jei 
reikia sumažinti išlai
das, aiškina administra
cijos kritikai, tai tik kraš
to gynimui skiriamas. Iš 
administracijos pusės at
sikertama, kad tai būtų 
visų pirma nesaugu, o ant
ra atsisakius nuo karinės 
prievolės, kareiviams 
reikia pasiūlyti tokį pat 
uždarbį, -kokį jie gautų 
civiliniame gyvenime. 
Už tat daug mažesnio ka
reivių skaičiaus išlaiky
mas dabar kaštuoja dau
giau negu didesnio skai
čiaus išlaikymas anks
čiau. Paskutiniu laiku pa 
sirodė žinių, kad Nixo- 
nas galvoja ir apie even- pasisekimas glūdi tame 
tualų mokesčių padidini
mą, nos tos priemonės 
jis žadėjo nesigriebti 
prieš rinkimus.

Kitu infliacijos stab
džiu — kredito pabrangi- tiek, kad verstų valdžią.

SACHAROVAS IR LIETUVOS
INTELEKTUALAI M. SARGENIS

VYTAUTAS MESKAUSKAS

Vos spėjo Kremliaus 
sargai nubausti istoriką 
Jakirą ir ekonomistą Kra- 
siną neva už "sovietų 
santvarkos šmeižimą ir 
siekimą su užsienių pa
galba tą santvarką pa
keisti, tuoj tie sargai 
ėmė ieškoti naujų aukų. 
Kadangi tos dvi aukos — 
Sacharovas ir Solženici
nas — yra daug stipres
nės, negu nubaustieji, tai 
Kremliaus budeliai už
siundė sovietų visuome
nę, kad toji iš apačios 
reikalautų jų "nukryžia
vimo". Mums šios bylos 
yra įdomios ne tik poli
tiškai, bet ir psichologiš
kai.

Pirmiausia, kaip lais
vas žurnalistas, drįstu 
išreikšti didžiausią nusi
stebėjimą dėl bausmių 
nelygybės. Jei Jakiras 
ir Krasinas tikrai norė
jo pakeisti sovietinę san 
tvarką, tai jie nusikalto 
labiau negu S. Kudirka, 
kuris jokių revoliucijų 
nekėlė, o tik siekė lais
vės, bandydamas iš so
vietinės vergijos pabėg
ti. Kodėl Kudirka buvo 
nubaustas 10 m. kalėji
mo, o Jakiras ir Krasi
nas po 3 m. kalėjimo ir 
po 3 m. sunkiųjų darbų 
stovyklos? Ar todėl, kad 
Kudirka yra lietuvis? Iš 
esmės, visų trijų nusi
kaltimai demokratinėje 
valstybėje būtų nepasie
kę ir teismo, tačiau dik
tatūrinis Kremlius ieško 
"priešų" visur, kur tik

$

Argentinoje liepos 13 d. buvo išrinkta na uja ALOS Tarybos valdyba. Sėdi iš kairės: antroji sekr. Ona 
Kairelienė, vicepirm. Raulas Stalioraitis, pirmininkas Arturas Mičiūdas, sekretorius Leonardas Sruo
ga ir iždininkas Juozas Šiušis. Plačiau apie Argentinos lietuvių veiklą židr. 2 psl. Kirstuko nuotr.-

NEUTRALIŲJŲ SUVAŽIAVIMAS ALZIRE
Š.m. rugsėjo pradžio- . 

je Alžire įvyko 76-šių ne
utraliųjų valstybių galvų 
suvažiavimas, kurį Libi
jos diktatorius Maum- 
mar Kaddafi,pasityčioda
mas pavadino "didžioji 
jamboree", ar viso pasau
lio skautų judėjimo sąs
krydis .

"M. Kaddafi, tik prieš 
keliolika dienų užmovęs 
ant kaklo kilpą didžio
sioms naftos bendro
vėms Libijoje, atvyko į 
šį suvažiavimą kupinas 
vilčių, kad susirinkę ka
raliai, karaliukai, šeikai 
ir ministrai pirmininkai 
suras bendrą kalbą, kaip 
paspausti turtingiuosius 
mokėti brangiau už "juo
dąjį auksą", bet jis labai 
nusivylė", rašė News- 
week savo š.m. rugsėjo 
17 laidoje.

Supraptama, kad 76- 
rių valstybių tarpe buvo 
ir tokių, kurios buvo 
griežtai priešingos Kad
dafi užsimojimams. Ir 
kai Libijos valdovas už
ėmė kalbėtojo tribūną, 
jis pasakė, kad "šio su
važiavimo tikslai yra la 
bai toli atsilikę nuo gy
venimo tikrovės. Man at 
rodo, kad aš dalyvaučiau 
ne "trečiojo pasaulio jė
gų" suvažiavime, bet 
tarptautinėje mugėje. Ir 
aš netikiu, kad šis vals
tybių kratinys, galėtų bet 
kada ką nors praktiško 
atsiekti".

Newsweek žurnalo re
daktoriai sako, kad Kad
dafi yra "pataikęs į tai
kinio akį". Jau 1961 m., 
pačio "šaltojo karo" 

gali ir juos baudžia taip, 
kaip jis nori. Jakiras ir 
Krasinas apgailestavo sa
vo "nusikaltimus", o Ku
dirka gynė ne tik savo, 
bet ir Lietuvos laisvę 
iki aukščiausio laipsnio. 
Bet, ar dėl to žmogus 
baustinas, kad jis gina 
laisvę? Ar jis baudžia
mas trigubai smarkiau, 
kad jis nėra rusas ar ki
tos tautos asmuo, kurį 
pasaulis labiau remia?

Sacharovas, žinoma, 
ne Jakiras ir ne Krasi
nas. Jis yra pasaulinio 
masto figūra, išgarsėjęs 
tarptautinėje plotmėje 
mokslininkas, Kremliui 
padėjęs įsistiprinti su H
bomba. Jis yra apdovano- įkarštyje, I-jame 25-rių 
tas visokiais Kremliaus 
diktatorių ordinais. Jis 
galėtų laurus skinti ir smuiku grojo Jugoslavi- 
puikiai gyventi, kaip inks
tas taukuose, Sovietų Ru- buvo pasiekta nieko pozi- 
sijoje. Bet visa nelaimė, 
kad jis įsteigė "Žmonių 
teisių gynimo komitetą" 
ir šiam komitetui vado
vauja. Per trumpą laiką 
jis sudarė opozicinę at
mosferą S. Rusijoje. Jis 
viešai gina Kremliaus pa
smerktuosius, nubaus
tuosius, kalėjimuose, be 
protnamiuose laikomus 
Rusijos ir kitų pavergtų 
tautų intelektualus. Tai 
Kremliui ne tik nemalo
nu, bet ir pavojinga. Jis 
bijo, kad opozicija S. Ru
siją gali sugriauti iŠ vi
daus. Todėl suprantama, 
kodėl Kremlius šaukia
si "visuomenės" pagal-

neutraliųjų suvažiavime 
Belgrade, kur pirmuoju 

jos diktatorius Tito, ne- 

tyvaus neutraliųjų pozici 
joms išryškinti. Ir per 
visą dešimtmetį vykę ne

bos, kad Sacharovą nutil
dytų.

Nors Sacharovas ir Sol
ženicinas yra tik mora
liškai bolševikų persekio
jami, tačiau visas lais
vasis pasaulis sujudo 
juos ginti. Jų naudai pra
bilo ne tik antikomunis- 
tai, bet ir buvę komunis
tai, socialdemokratai. 
Būdingiausias pareiški
mas yra ekskomunisto,

(Nukelta. į 2 psl.)
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BRONIUS AUŠROTAS

utraliųjų suvažiavimai 
nieku neišsiskyrė, tik 
skirtingais propagandi
niais obalsiais ir šū
kiais. Gi per visą šį lai

Alžiro galva Boumediene ati
daro konferenciją.

kotarpį tie neutralieji- 
siekė ir siekia atsikra
tyti "didžiųjų diktato ir 
vyravimo"; tačiau šie 
neutralieji niekada neiš
kėlė nei vieno ryškios 
idėjos, ko jie tikrai nori.

To pasėkoje neutralių
jų mišrainėje įvyko daug 
skilimų ir nenuoseklu
mų; taip pav. į šį neutra
liųjų katilą buvo įmesta 
ir tokia Malta, kuri yra 
išnuomavusi kariškas ba
zes NATO valstybėms. 
Ir kaip didžiausia nesą
monė į šį junginį buvo 
taip pat įjungta ir Viet- 
Kong "valstybė" be sos
tinės ir teritorijos. Ir ka
dangi šioje grupėje to
kios "neutralios" valsty
bės, kaip Sov. S-ga ir 
Raud. Kinija varžosi už 
pirmavimą, tad Kaddafi 
patarė, kad "ši konferen
cija turėtu atsisakyti nuo 
neutralumo iškabos, nes 
joje didieji vis tiek vy
rauja".

Konferencijos tikslus 
niekas taip gerai neišryš 
kino kaip Kubos diktato
rius Fidelis Castro. Už
lipęs į tribūną, jis išpo
rino neutraliesiems to
kią Sovietų Sąjungos pa
negiriką, kad jos niekas 
nebūtų geriau parašęs ir

"Neutraliųjų" konferencijos Alžire dalyviai,

—.—

1.
-

pačiame Kremliuje. Dau
žydamas kumštimis sta
lą ir lyg laukinis žvėris 
skėtriodamas rankomis 
ir trepsėdamas kojomis, 
Castro rėkė, kad "tik 
Sovietų Sąjunga tėra ge
riausias neutraliųjų drau- 
gas; ir jeigu kuris nors 
iš delegatų kitaip tvir- 
tingų, tai toks asmuo yra 
ne kas kitas, kaip JAV 
imperializmo įrankis".

Šitokio akiplėšiškumo 
jokiu būdu negalėjo su
virškinti iš Kombodijos 
išvarytas princas Noro- 
dom Sihanouk, kurio egzi- 
linė vyriausybė išsilaiko 
iš raudonųjų kiniečių gra
šių Pekine. "Kodėl Mask 
va palaiko diplomatiškus 
santykius su Lon Nol iš
davikų klika?", šaukė sa
lės viduryje sėdįs Siha
nouk, kai tuo pat metu po
sėdžio pirmininkas ban
dė princą sutramdyti. Ži
noma, Kaddafi, kuris ne
galėjo pakęsti tokio veid- 
maniškumo, protesto 
ženklan prieš Castro įsi
leidimą į šią neutraliųjų 
konferenciją, sušaukė 
vietinės spaudos atsto
vus ir tarp kita ko jiems 
pareiškė, "kaip nėra jo
kio skirtumo tarp Uzbe
kistano ir SSSR taip ly
giai nėra jokio skirtumo 
tarp Kubos ir SSSR".

Suvažiavimas po ilgei 
gražbylystės pasirody
mų užsibaigė pukiame 
Club de Pinos Vidurže
mio pajūrio kurorte. Ir 
Kaddafi savo baigminia
me žodyje išporino, kad 
"dabar kiekvieno krašto 
vadovas grįžęs į namus 
gali elgtis kaip tinkamas, 
nebodamas jokių nutari
mų". Vienok, nors dele
gatai ir nieko pozityvaus 
nenutarė ir nepasiekę, 
tačiau neužmirština, 
kad 76 sudaro JT balsų 
didžiumą. Tuomi šio "tre 
čiojo pasaulio" jėga yra 
ir svari ir svarbi, jeigu 
kada nors jie sutars veik
ti vieningai.
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Antrasis lietuvis profesorius
Prieš keletą metų Syd bai stipriame Šviesos

nėjaus ir Australijos lie - 
tuviai su džiaugsmu suti
ko žinią, kai Sydnėjaus N. 
S.W. universitetas įsavo 
profesūrą pakvietė' vyr. 
šio universiteto lektorių 
dr. inž. Alg. Kabailą. 
Nors visuose Australijos 
universitetuose mes ir 
turime gana nemažai 
įvairaus laipsnio lekto
rių, tačiau dr. Alg. Ka
baila buvo pirmasis-Aus, 
tralijos lietuvis, tapęs 
šio krašto universiteto 
profesoriumi.

Šių metų mokslo pra
džioje, tolimajame
Perth'o mieste, kuris 
yra Vakarų Australijos 
sostinė ir kuriame gyve
na ir labai gražiai tvar
kosi keli šimtai lietuvių, 
šio miesto valstybinis 
universitetas profesoriu
mi pakėlė buvusį taip pat 
šio universiteto vyr. lek
torių dr.inž. Zigmą Bud
rikį.

Būdamas 41-rių metų, 
naujasis profesorius gi
mė Lietuvoje, Skuodo apy 
linkėję. Gimnaziją pra
dėjęs lankyti Vokietijoje 
vėliau ją baigė Australijo
je ir gavęs valstybinę sti 
pendiją įstojo į Sydnė
jaus universitetą, kurį 
baigė Bachelor of Scie- 
ne laipsniu 1955 metais 
ir 1957 metais, gauda
mas First Class Honours 
gavo Bachelor of Engi- 
neering laipsnį ir buvo 
apdovanotas geriausio 
baigimo dvejomis pre
mijomis.

Kurį laiką pagyvenęs 
Sydnėjuje, prof. Z. Bud
rikis persikėlė gyventi į 
Perth'ą, kur 1970 metais 
apgynė disertaciją uni
versitete, tema "A Mo- 
del of Visual Smoothing 
with Application to Tele- 
vision" už tai gaudamas 
daktaratą.

Dėstydamas Perth'o 
universitete, be savo tie
sioginių pareigų nujasis 
profesorius ypatingai pa
sireiškia kaip mokslinin 
kas. Jis prižiūri ir vado 
vauja paruošiamiesiems 
Honours, Masters ir Ph. 
D. studentų ir graduantų 
darbams, tuo pačiu įvai
riose vietinėse ir tarp
tautinėse konferencijose 
skaitydamas mokslines 
paskaitas. 1968 metais 
jis buvo pakviestas ir dės
tė šešis mėnesius Kali
fornijos universitete, 
San Francisco mieste, 
kai savo antroje kelionė
je 1971 metais, moksli
niais tikslais lankėsi Lon
done, Europoje ir Bell 
telefonų laboratorijose 
New Jersey. Čia jis buvo 
pakviestas, su labai ge
rais pasiūlymais lekto- 
riauti ir vadovauti tyrinė- 
jimų darbams, tačiau to 
visko jis nebuvo suvilio
tas ir, atlikęs savo moks 
linius darbus, grįžo atgal 
į Vakarų Australiją.

Lietuvių gyvenime 
prof. Z. Budrikis yra 
irgi labai aktyvus. Nuo 
pat savo studentavimo 
dienų Sydnėjuje, jis kar
tu su kitais šio miesto 
lietuviais studentais, bu
vo vieni iš pirmųjų Stu
dentų S-gos steigėjų ir 
vėliau šios sąjungos, ku
ri ir šiandien jungia mū
sų daugumą akademinio 
jaunimo, aktyvus narys. 
Sydnėjuje jis reiškėsi ir 
tuo metu buvusiame la- 

Sambūryje ir labai veik
liame mūsų rašančiųjų 
kultūrininkų "Plunks
nos" klube, kuris ne už 
ilgo švęs savo 20-ties me
tų darbo veiklos sukaktį. 
Visuomeniniame gyveni
me jis taip pat nėra sve
timas. Sydnėjuje yra bu
vęs ALB Krašto V-bos 
vicepirmininku. Melbour- 
no Lietuvių Klubo ir Per 
no Lietuvių Klubo ir 
Perth'o Apylinkės V-bos 
pirmininkais, kai visą lai
ką aktyviai dalyvauja Lie
tuvių Inžinierių S-je.

Amerikos lietuviai 
krepšininkai, savo gas
trolių metu Australijoje, 
būdami Perth'o mieste 
pajuto labai nuoširdų ir 
draugišką jų priėmimą, 
kai prieš pat rungtynes 
visa komanda buvo supa
žindinta su šios valstijos 
gubernatorium ir kitais 
aukštaisiais vyriausybės 
nariais, kas lietuvio spor
tininko ir Lietuvos vardą 
plačiai iškėlė australų 
spaudos ir pačių australų 
tarpe. Ypatingai gražų 
priėmimą čia padarė ir 
Amerikos generalinis 
konsulas. Tas viskas bu
vo padaryta dėkaprof. Z. 
Budrikio, kuris vadovavo 
visam Amerikos lietuvių 
krepšininkų priėmimui.

Nors Sydnėjaus lietu
vių bendruomenė ir ne
teko šio iškilusio mūsų 
mokslininko, tačiau tiek 
V. Australijos, tiek ir vi 
sos Australijos lietuviai 
didžiuojasi šiuo garbin
gu mūsų mokslininku pro
fesoriumi, kuris taip gra 
žiai kildamas savo moks 
linėje karjeroje, nepa
miršta esąs lietuvių ir sa. 
vo gyvenimo nemažą da
lį skiria ir mūsų lietu
viškiems reikalams. 
Sveikinant naująjį profe
sorių, linkėtina jam daug 
sėkmės moksliniame ir 
jo asmeniniams šeimos 
gyvenime.

***
Sydnėjaus lietuviai fi

listeriai turėjo savo su
eigą, kurios metu mažo
joje Lietuvių Klubo salė
je, šiuo metu Sydnėjuje 
gimnazijoje mokytojau
janti iš Los Angeles atvy
kusi lietuvaitė Giedra 
Gustaitė davė praneši
mą, palygindama Austra
lijos ir Amerikos gyveni
mą, mokslą ir lietuvių 
veiklą. Pokalbis, kuria
me dalyvavo virš 30 syd^ 
nėjiškių lietuvių filiste
rių, buvo labai įdomus 
ir diskusiniai gyvas. Pre
legentei į klausimus at
sakyti padėjo tuo metu 
Sydnėuje buvusi Balti
morės asistentė prof. dr. 
N. Brazauskaitė-Caroz- 
za.

Sydnėjaus filisteriai 
yra viena iš aktyviausių 
mūsų akademinių sąjun
gų. Šiam būreliui gali pri
klausyti visi lietuviai aka
demikai, nesudarant skir
tumo kurią aukštąją mo
kyklą ar universitetą bū
tų jis baigęs, jeigu tik 
šiuo metu šio akademiko 
įsigytas mokslo laipsnis 
yra pripažįstamas ir jis 
dirba šioje savo specialy
bėje. Į šį, puikiai veikian
tį Filisterių Būrelį, gal 
su pavydo ar gailesčio 
akimis žiūri dalis buvu
sių mūsų akademikų, bai
gusių Lietuvoje ar Euro-

ALOS Tarybos naujos valdybos rinkimuose dalyvavę atstovai. S&diiš kairės: J. Šiušis, R. Staliorai- 
tis, A. Mičiūdas, prel. Ragažinskas, O. Kairelienė, L. Sruoga. Stovi: J. Švenčionis, K. Misiūnas, kun. 
J. Petraitis, kun. A. Steigvyla, J. Gilvydis, Bliumbergas, T. Aliukas, Z. Juknevičius, P. Gudelevičius. 

Kirstuko nuotrauka

ARGENTINOS LIETUVIU ŽINIOS

ALOS Tarybos rinki
mai Argentinoje įvyksta 
kas metai. Liepos 13 d. 
lietuvių parapijoje įvyko 
ALOS Tarybos posėdis, 
kurį atidarė pirm. A. Mi 
čiudas ir jam vadovavo. 
Trumpu žodžiu ALOS Ta
rybos pirm. A. Mičiūdas 
apibūdino praeitų metų 
nuveiktus darbus.

Rinkimai vyko slaptu 
balsavimu. Su mažu pa
keitimu liko beveik ta pa
ti valdyba. Julius Mičiu- 
das (brolis Artūro) gi
męs Argentinoje išbuvęs 
ALOS Taryboje iždininku 
arti 9-nių metų, pasižy
mėjo sąžiningumu, gerai 
atlikdamas savo parei
gas. Šiais metais j įpakei- 
tė Juozas Šiušis. Tuo bū
du naują valdybą sudaro: 
pirm. A. Mičiūdas, vi
cepirm. Raul Staliorai- 
tis, sekret. Leonardas 
Sruoga, antroji sekret. 
Ona Kairelienė ir iždin. 
Juozas Šiušis. Atstovai 
linkėjo naujai valdybai 
sėkmės, vieningai dirb
ti Argentinos lietuvių ko
lonijoje ir kovai dėl Lie
tuvos laisvės.

Juozas Šiušis, gerai pa 
žindamas Darių, nes 1926 
m. dirbo kaipo kariškis 
4-tos oro eskadrilės raš
tinėje Aviacijoje, tuo lai
ku buvo minėtos Eskadri 
lės karininkas, kapitonas 
Steponas Darius. Jis pa
siūlė ALOS Tarybai su
rengti 40-ties metų tra
giškos mirties minėji
mą. Pasiūlymas buvo pri
imtas ir sudaryta tami 
komisija: Juozas Šiušis, 
Zef. Juknevičius, A. Mi- 
čiudas, RaulStalioraitis, 
Julius Mičiūdas ir kun. 
A. Steigvyla.

***
Liepos 22 d. lietuvių pa 

rapijos salėje įvyko gra
žus Dariaus-Girėno mi
nėjimas su gražia tinka

poje aukštąsias mokyk
las, kurie negalėjo savo 
profesijose Australijoje 
iškilti ir tuo pačiu negali 
priklausyti ir šiam bū
reliui.

Filisteriams Sydnėju
je vadovauja jaunas chi
rurgas specialistas me- 
dic. dr. Irvis Venclovas, 
neseniai sukūręs lietu
višką akademinę šeimą 
su Nijole Švedaite. Džiu
gu, kad mūsų filisterių 
skaičius Australijoje vis 
didėja ir didėja tačiau 
dar maloniau yra maty
ti, kai mūsų jaunieji gra- 
duantai neištirpsta aus
trališkoje aplinkumoje, 
bet savame filisterių bū
relyje taip gražiai reiš
kiasi.

ma programa. Kur dau
giausiai pasidarbavo mi
nėta komisija.

Minėjimą atidarė nuo
širdus kolonijos veikėjas 
Z. Juknevičius, apibūdi
nęs to minėjimo svarbą 
pakvietė programai vado 
vauti studentą Kęstutį 
Mikalonį. Programos ve
dėjas tuoj iškvietė Juozą 
Šiušį skaityti paskaitą 
apie Darių-Girėną. Pas
kaita buvo labai įdomi 
ir susilaukė padėkos iš 
gausingų dalyvių. Po to 
Bagdonaitė padeklama
vo eiles "Ko oši žalioji 
giružė" su pasisekimu ir 
gera deklamacija.

Dr. Vytautas Dambra- 
va, užimąs aukštas pa
reigas JAV Ambasado
je Buenos Aires,tai die
nai pademonstravo mag 
netofono juostelę, įkal
bėtą tuo laiku, kuomet 
Darius-Girėnas buvo lau
kiamas Kauno aerodro
me Laisvoje Lietuvoje. 
Daug džiaugsmo ir įdo
mumo buvo skaitlingai 
publikai. Dr. Vytautas 
Dambrava ją padovanojo 
ALOS Tarybai. Didelis 
jo nuoširdumas yra Ar
gentinos lietuvių koloni
jai.

Po visų kalbų Jurgis 
Gilvydis parodė filrpą 
kaip buvo laidojami mūsų 
tautos didvyriai Daius- 
Girėnas laisvoje Lietuvo 
je. Pridėdamas dar gra
žių vaizdelių iš laisvo
sios Lietuvos laikų. Su 
teikdamas publikai daug 
gero jausmo.

Baigus akademiją apie 
Darių-Girėną, "Ateitis" 
pašoko keletą gražių šo
kių. Paskiau pasirodė iš 
Brazilijos atvykęs "Ne
munas". Vieni ir kiti ste 
bino gausią publiką savo 
gražiais šokiais.

***
Kun. Kisielius iš Mek. 

sikos atvykęs svečiuotis

Juozas Šiušis Buenos Aires 
suruoštame Dariaus ir Girėno 
minėjime skaito paskaitą.

Kirstuko nuotrauka

į Argentiną, pasakė kal
bą apie išeivius. Jauni
mui iš Brazilijos buvo 
įteiktos dovanos: — juos
tos. Tuo pat laiku buvo pa 
gerbtas Z. Juknevičius, 
jo 60 metų amžiaus ir 40 
metų dirbąs Argentinos 
lietuvių kolonijoje su pa 
siaukavimu lietuvybės 
naudai ir kovai už Lietu
vos laisvę. Jis garbingai 
vedė radijo valandėlę 
"Lietuvos Aidai" virš 20 
metų. Už jo nuopelnus 
jam buvo įteikta dovana 
— bronzinė lentelė dėžu
tėje -- nuo Argentinos 
lietuvių. Dovaną įteikė 
ALOS Tarybos pirminin
kas. Ji yra nupirkta Ar
gentinos lietuvių auko
mis, kurias Juozas Šiu
šis surinko per Dariaus- 
Girėno minėjimą 20.300 
pesų, išlaidoms padeng
ti. Jo žmonai kaipo talki
ninkei buvo įteikta gėlių 
puokštė ir dar priedu dė
žė saldainių.

Turėta loterija sėk
mingai pravedė Susivie
nijimo Liet. Argentino
je vicepirm. Raul Stalio- 
raitis ir J. Bakaitis. Pa
baigoje padėkos žodį ta
rė ALOS Tarybos pirm. 
A. Mičiūdas.

J. Šiušio įneštas su
manymas minėti Dariaus 
-Girėno 40-ties metų tra
giškos mirties sukaktį į 
ALOS Tarybą buvo gan 
sėkmingas. Retai kada 
taip gausiai dalyvavo lie
tuviai, kur skaitoma virš 
300 dalyvių. Salė buvo 
perpildyta dalyviais. Pel
no gauta daugiau 90.000 
Pesų. (jš)

WELDERS
HELIARC

EXPERIENCED REQUIRED

On aluminum and stainless malerials. 
Hourly rate, benefits, union shop. 
Equal opportunity employer. App!w

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

DAILY 8 TO 5 P. M.
Appls. can be niade by cal lin;; 

216-248-6111
(68-711

MACHINISTS
RADIAL DR1LL PRESS 

TURRET LATHE RAM TYPE 
TURRET LATHE. SADDLE TYPE 

Mušt be able lo sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance 
Good hourlv rate plūs incentives anJ 
all company paid benefits. Call 216- 
267-6868.

CLARK RELIANCE CORP. 
15901 INDUSTRIAL PARKWAY 

CLEVELAND, OHIO
An Equal Opportunity Employer

168-70 i

SPLINE. SURFACE AND 
O.D. GRINDERS

BROACHMF.N ONLY 
STEADY WORK 
PLENTY OF OVERTIME 

PENSIONS «■
FRINGE BENEFITS

ACAR BROACH CO.
25300 GROF.SBECK IIWY. 

WARRF.N. MICHIGAN 

313-777-0410
<68-701

YOUNG MAN — for general 
warehouse work. Legible hantl- 
writing important. Steady posi
tion for dependable person. Ap
ply in person. AMICO Ine. 2633- 
I-Štreet, Phila., Pa. Apply — 
Tues.-Wed.-Thrus. only. (68-701

Sacharovas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

garsaus italų rašytojo Ig. 
Silone. Jis smerkia ne 
tik bolševikinę doktriną 
ir sistemą. Atvirai ir drą
siai prabilo ir žinomas 
vokiečių rašytojas G. 
Grass, socialdemokrar 
tas. Tačiau diplomatine 
skraiste ir atsargumu 
prisidengė vokiečių so
cialdemokratų partija ir 
jų pirm. W. Brandt. Kai 
austrų mažos valstybės 
kancleris Kreisky, taip 
pat socialdemokratas, 
drąsiai ir kietais žo
džiais prabilo, W. Brandt 
pareiškė, jog jo nuomonė 
dėl kultūros ir mokslo 
laisvės yra Kremliui ži
noma... Mes iš savo pu
sės griežtai protestuoja 
me prieš Kremliaus dik
tatūrą ne tik kultūros ir 
mokslo srityse, bet ir po
litikos. Kartu su Sacha
rovu mes giname ne tik 
žmonių, bet ir pavergtų 
tautų teises: kiekviena 
Kremliaus pavergta tau. 
ta, kuri yra subrendusi 
demokratiškai nepriklau 
somai valdytis, turi tei
sę būti nepriklausoma 
valstybe.

Laisvasis pasaulis la
bai sujudo dėl Sacharovo. 
Bet kur tas pasaulis buvo 
anksčiau? Kodėl jis ne
matė ir nemato tokių fak
tų, kai Kremlius siste
mingai naikina Lietuvos 
intelektualus. Šit keletas 
faktų. Prof. A. Voldema
ras caro laikais 1911-17 
m. buvo Petrapilio ir Per 
mės u-tų docentas, vė
liau nepriklausomos Lie
tuvos u-to profesorius, 
1940 m. vasarą bolševi
kų suimtas ir išvežtas į 
Rusiją, kur 1942 m. gruo 
džio 16 d. nukankintas ka' 
Įėjime arti Maskvos. 
Prof. Izidorius Tamošai
tis taip pat 1940 m. rusų 
bolševikų suimtas, iš
tremtas, 1943 m. žuvo Ru
sijos gilumoje. Tokio pat 
likimo susilaukėprof. Pr 
Dovydaitis. Prieš keletą 
metų okupuotoje Lietu
voje keistomis aplinky
bėmis buvo enkavedistų 
sunaikintas žymus litu
anistas mokslininkas J. 
Kazlauskas. 1946 m. bu
vo už "antisovietinę veik
lą" suimtas ir Rusijon iš 
vežtas poetas K. Boru
ta. Jis 1946 m. buvo re
abilituotas, tačiau iki 
mirties buvo savotiškoje 
bolševikų nelaisvėje. Jis 
dėl nenormalių sąlygų 
anksčiau ir mirė. Čia ga 
lėčiau gausybę Lietuvos 
intelektualų ir rašytojų 
pavardžių išvardinti, ku
rie žuvo ar buvo bolše
vikų kankinami. Jų dalis 
su palaužta sveikata grį
žo iš Sibiro. Tačiau jie 
ir šiandien yra NKVD 
stebimi, prievartaujami: 
jie negali, ko nori, rašy
ti ir laisvai reikštis.

Sacharovą mes giname 
ir piktinamės Kremliaus 
elegsiu su juo. Bet ar Sa 
charovas gynė Lietuvos 
intelektualus? Boruta dai
navo: "Gyvena tas, kas 
kovoja". Kovoja dėl visų 
žmonių laisvės, o ne tik 
dėl savo. Kovoja dėl vi
sų žmonių ir tautų tei
sių, o ne tik dėl savo. 
Tikėkime, kad Sacharo
vas kada nors prabils ir 
dėl Lietuvos žmonių tei
sių ir mūsų tautos nepri 
klausomybės. Lauksime! 
Liūdna būtų, jei jam 
Kremliaus sargai burną 
užčiauptų.
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Maskvos antausis

"tarybinei” 

lietuvių spaudai

Sovietų Rusijoje yra 
tam tikros klasinės gra
dacijos. Naujos klasės 
"beklasinėje" sovietinė
je valstybėj yra tautinės 
mažumos. Tos mažumos 
traktuojamos niekinimo 
būdu. Maskva reikalauja 
besąlyginio klusnumo. 
Kiekviena mžumų pastan 
ga šiek tiek domėtis sa
vo reikalais Maskvos lai 
koma pasitraukimu iš 
"komunizmo statybos", 
baustinu nesidomėjimu 
kompartijos politika.

Tarp tokių Maskvos 
niekinamų tautinių ma
žumų yra lietuviai, gyve
ną taip vadinamoje LTSR 
"respublikoje". Ši padė
tis itin paryškėjo šiomis 
dienomis. Maskva prie- 
vaizdauja netgi spaudą, 
kuri leidžiama LTSR 
"respublikoje". Maskva 
nurodo tai spaudai apie 
ką rašyti, kaip reklamuo
ti "komunizmo statybą", 
laiko tikrais neišmanė
liais ir kvailiais lietu
vius redaktorius ir duo
da jiems "velnių" už ide
ologinę ignoranciją, su- 
buržuazėjimą ir "aplai
dumą".

Mūsų išeiviškoje spau
doje iki šiol nepastebė
ta, kad Maskvos kompar
tija išleido grėsmingą 
nutarimą, pateikė tikrą 
papeikimo raštą "tary
binės" LTSR spaudos dar
buotojams. Tai centrinio 
kompartijos biuro encik
lika "Dėl socialistinio 
lenktyniavimo klausimų 
nušvietimo Lietuvos TSR 
spaudoje". Maskva drėbė 
smarkų antausį lietuviš
kai "lokalinei" spaudai. 
Arba jūs, tautinės mažu
mos, aklai sekite mask- 
vinę "Pravdą", arba bū
site tardomi dėl sabota
žo "komunizmo staty
ba"! Juk tai labai reikš
mingas dalykas: Mask
va rašo papeikiantįnuta- 
rimą apie Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos spaudinių 
darbą. Maskva netgi 
įtraukia į savo anatemos 
būčių smulkius laikraš
tėlius bei sienlaikraš
čius, kurie leidžiami 
LTSR fabrikuose, gamyk
lose. Maskva piktai kal
ba apie LTSR radijo maz
gus ir propagandinius lei
dinius .

Ši piktoji Maskvos en
ciklika Vilniuje padarė 
sprogusios bombos įspū
dį. Tuč tuojau buvo su
šauktas Lietuvos kompar 
tijos centro komiteto ple 
numas, kuris apsvarstė 
Maskvos prakeiksmus ir 
kompartijos propagan
dos bei agitacijos sekio

Londono dienraštis 
"Daily Telegraph" nese
niai atspausdino savo ke
liaujančio korespondento 
A. Sylvester straipnį 
apie naujus vėjus Lenki
joje. Žurnalistas teigia, 
kad esama pagerėjimų 
ūkinėje padėtyje, bet 
esanti beveik nepasikei
tusi, jeigu kiek nepablo- 
gėjusi politinių laisvių 
suteikimo liaudžiai būk
lė. Esą, šis kelias į Va
karus dar vis tebėra už
griozdintas stalininių už
tvarų, neleidžiančių švie
žiems vėjams prasiverž-* 
ti iš Vakarų.

Korespondentas gal
voja, kad beveik po dvie
jų su puse metų, po jo pas
kutinio apsilankymo Len
kijoje, dabar jam atvy
kus į Varšuvą, jis paste
bėjęs, kad ne tik Lenki
jos sostinė, bet ir visas 
kraštas neatrodo toks nu 
skuręs, ir kad žmonių 
nuotaikos žymiai žvales
nės. ‘

"Dabar už zlotus jau 
galima nusipirkti tokių 
prabangos dalykų, kaip 
Yardley kvepalų išdirbi
nių ar net Cadbury šoko-

ja: "vis dar nėra ryš
kaus posūkio į problema 
tiškumą, į dalykišką reiš
kinių, procesų, žmonių 
charakterių analizę".

Nors tas Maskvos nuta 
rimas skirtas "sociali-

riai kibo į darbą. Nutar
ta patempti redakcijas, 
žurnalistus, "sustiprin
ti veiksmingumą", sukur
ti "ilgalaikę veiklos pro
gramą".

Veiklos programa kve
pia eiline tarybine ruti
na. Centras "duoda vel
nių", periferija žada pa
sitempti, perduoda Mask- Todėl Maskva reikalau- 
vos "velnius" savo ma
žiesiems veikėjukams, 
suranda kas yra "ieš
mininkai kaltininkai". 
Veiklos ratas sukasi kaip 
voverė narvelyje. Lais
vojo pasaulio stebėtojai
turi dar vieną liūdną fak- nįO lenktyniavimo" rei- 
tą: Maskva stropiai pri- kalui, jis kalba apie dau- 
žiūri savo pavaldinius, gybę dialektiškų 
savo periferijas ir jų tau
tines mažumas. Vilnius 
klusniai šoka pagal Mask 
vos katarinką.

Kuo gi nusikalto tauti
nės mažumos, tie sovie
tinės imperijos parijai? 
Mažumos natūraliai pra
dėjo skirti nemažą dė
mesį saviesiems porei
kiams: vietinė kronika, 
sava kultūrinė aplinka — 
tai domina savuosius, 
apie tai imta rašyti. Tarp 
daugelio kaltinimų dėl 
lokalizmo, šie yra būdin 
gi — "vyrauja informa 
cinio pobūdžio medžiaga, 
daug tuščio gyrimosi, ne 
pakankamai atskleidžia
mos trūkumų priežastys, 
apsiribojama bendrais 
šūkiais, raginimais,skai
čiais, procentais, konkre - 
čiai jų neanalizuojant". 
Ši "trūkumų" litanija ro
do, kad Maskva reikalau
ja mažiau lokalizmo, dau 
giau propagandinių bend
rybių. Lokalizmas Mask
vai pavojingas, nes per 
tai žmonės junta priklau- 
somumą savo tautai, sa
vo tautiniam kolektyvui.

nuo- 
krypų", vis smarkiai kai 
tindamas lokališkumu, 
tai yra perdideliu dėme
siu vietos gyvenimui. 
Kurjozas čia yra tas — 
tarybinė spauda lietuvių 
kalba, tebešokau j anti
apie "socialistinio lenk
tyniavimo" būtinybę fab 
rikuose ir kolūkiuose, 
apkaltinta neįsivedus "so 
cialistinio lenktyniavi
mo" į savo darbą! Nėra 
"socialistinio lenktynia
vimo" tarp paskirų spau
dos organų, net tarp tų 
žurnalistų, kurie darbi
ninkų ir žemdirbių "so
cialistinio lenktyniavi
mo" pretekstu, seka tų 
darbo vergų kiekvieną ju
dės į, kiekvieną prakai
to lašelį.... Mat, pelnin
giau būti vergų varovu, 
kaip kad pačiam įsijung 
ti įtas pragaištingas lenk 
tynęs.

Maskvos potvarkis 
"Dėl socialistinio lenkty 
niavimo klausimų nušvie 
timo LTSR spaudoje" yra 
naujas smurtas, periferi 
nio atgijimo tramdymas.

(r.dg.)

ladinių skanėstų (virš iš
vardintos prekės yra ang
liškos kilmės). Taip pat 
anksti rytais netenka ma
tyti moterų ilgų eilių prie 
mėsos parduotuvių; tie
sa, eilutės dar yra likę, 
bet jau ne kilometrinės. 
Pirkėjos daugiau skun
džiasi produktų kokybe, 
bet ne kiekybe", rašo žur
nalistas.

Korespondentas tvir
tina, kad Lenkijoje gali 
labai gerai jaustis turis
tas su zlotų prikimšto
mis kišenėmis, kuriuos 
jis perka juodoje biržo
je už pusę kainos, nuo zlo- 
to nustatyto kurso vertės 
(kas yra visiškai norma
lu šių dienų Lenkijoje). 
Tačiau toks keliaunin
kas liks apsivylęs, ieš
kodamas nusipirkti ko 
nors vertingesnio, nors 
už vidutinišką kainą jis 
gali skaniai pasisotinti 
ir išgerti vynų importuo
tų iš Rytų Europos kraš
tų.

Tačiau Lenkijos visu
mos negalima palyginti 
ir matuoti su turistų iš
tinusiomis kišenėmis ne
legaliai pirktų zlotų! Ne! 
Reikia turėti galvoje, kad 
eilinis dirbantysis teuž
dirba tik apie L6 (šešis 
svarus, kas sudaro apie 
$15.00) vienai savaitei, o 
iš kitos pusės Lenkijoje 
kainos yra pusiau žemes
nės, negu Anglijoje, rašo 
Sylvester.

Po 1970 m. žiemos riau
šių Pabaltės uostuose, 
Lenkijos komunistai ži
no, kad jie daugiau nega
li savo liaudies maitinti 
pažadais ir obalsiais. Ir 
nors po pustrečių metų 
pažanga ūkinėje plotmė
je nėra akis badanti, bet 
tikrieji uždarbiai yra pa- ■ 
kilę apie 6%. Tai yra ma
žoka bet Edvard Gierek, 
spaudžiamas iš visų pu
sių, o labiausia bolševi
kinės meškos, daro vis
ką kas galima tokiose są
lygose nuveikti.

Gi kas yra svarbiau
sia, kad Lenkijoje jokiu 
būdu neįmanoma praves
ti reformas, panaikinan
čias brangią ir niekam 
nereikalingą valdžios ma
šiną. Ir ne dėl to, kad 
tam priešintųsi sovietai. 
Ne! Pravedus reformas 
atsirastų daug bedarbių, 
kurie šiandien "darbuoja
si" armijoje, policijoje 
ir visokios rūšies val
džioje.

Lenkijoje didžioji da
lis naujavedžių negali ti. 
kėtis įsigyti savo butą ar 
namuką net ligi šio šimt
mečio pabaigos. Dėl butų 
trūkumo yra nepaprastai 
nukritęs gimimų skai-

čius; valdžia, kovodama 
su šia negerove, pakėlė 
motinystės atostogas net 
ligi 16 savaičių, leisda
ma motinoms grįžti į tą 
pačią darbovietę net po 
trijų metų. (Trys metai 
yra skaitomi kūdikio rū
pinimosi laikotarpiu).

Kas tai liečia krašto 
ūkininkus, tad ir jiems 
buvo įvesti pagerinimai 
bemokestinio, privalomo 
sveikatos draudimo pavi
dale. Neužmirština, kad 
apie 25% krašto gyven
tojų dar vis tebedirba že
mės ūkyje, kuris nieka
da nebuvo visiškai suvals
tybintas. Eidama dar vie
ną žingsnį pirmyn ūkinin
kų patenkinimo linkme, 
valdžia atsisakė nuo ne
kenčiamų privalomų pi- 
liavų. To pasėkoje nepap 
rastai pašoko kraštui la 
bai svarbi bekono 
ba.

Aišku, kad iš 
bus reikalaujama
ir daugiau dirbti ir už 
šias pastangas ateityje 
atlyginimai nepakils dau
giau kaip 3%. Bus daug 
diskutuojama kaip geriau 
įvykdyti vyriausybės už
sibrėžtas programas, 
bet ne jas kritikuoti. Su
prantama, kad Giereko 
valdoma Lenkija priva-

lanti likti ištikimas ir pa
tikimas SSSR satelitas.

ŽODŽIO LAISVE

gamy-

lenkų 
ilgiau

Neperseniai žinomas 
komunistas - intelektu
alas parašė knygą, kaltin
damas Staliną uš šaltąjį 
karą. Ir kas atsitiko? Ta 
knyga, nors ir buvo at
spausdinta ir. jau knygy
nuose, per vieną naktį 
pražuvo iš knygų lenty
nų. Kitas įtakingas žurna
listas buvo atšiauriai kri
tikuojamas už palankų 
straipsnį Lenkijos išli
kusiai aristokratijai, "ku
ri yra buvusi patriotiška, 
ištverminga ir pilna idė
jų". Gi vienas įžymus is
torikas, už rusų tautos 
kritiką, "kuri visada leng
vai pasiduodavusi dikta
tūriniam valdymui (ar 
tai carų ar komunistų)" 
taip pat buvo leduose iš
maudytas. Taip virš iš
vardinti intelektai buvo 
stiprokai "pačiupinėti", 
bet nei vienas iš jų ne
atsirado už grotų. Kaip 
žinoma, tokiais atve
jais Sov. S-je ir patys 
įžymiausieji arba atsi
randa Vorkutoje ar Ka
lugos "ligoninėse - be
protnamiuose".

(Nukelta į 4 psl.)
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Vienas čia iš ok. Lietuvos lankęsis inteligentas, gana protin
gas ir atsargus, kai įsikalbėta apie tenykšt{ gyvenimą, apie ko
munistinės santvarkos geroves ar negeroves, taip išsitarė:

— Aš daug ką jums teigiamai pasakoju ir daug ką pagiriu ir 
— nieko nemeluoju, visa tai yra tiesa. Tačiau galima suprasti, kad 
tai yra tokia linkmė, kuria man privalu, o gal ir įprasta kalbėti. 
Juk gyvenimas yra platus ir sudėtingas, ir trumpu pokalbiu nė šim
tosios dalies neišsemsi, tad lengva parinkti ir suminėti tik tokius 
faktus, taip sugretinti, kad tenykštė buitis atrodo beveik šviesi ir 
pažangi, t.y, pakenčiamai nebloga. O apie neigiamus faktelius tar
tum nespėjama prasitarti. Matote, man ten reikės grįžti ir ne vien 
pajėgti visą laiką gyventi, bet ir valdžios įtarumo ar bausmės iš
vengti. Be to, man reikės ir veržliai, su pasitikėjimu dirbti, atei
ties viltimis masintis ir — asmeniško džiaugsmo pajusti. Todėl 
aš ir pačiam sau turiu įsikalbėti įvairias geroves ir matyti dau
giau šviesių taškų, kad gyvenimas būtų žmogiškai įmanomas. Bet, 
jeigu ir jūs, čia laisvėje gyvendami, tik tiek išmanysite ir mano 
paminėtus faktus už pilną vaizdą priimsite, jų nė kiek objektyvių 
perspektyvų pagrindu neišbalansavę ir tos ypatingos tendencijos 
neįžvelgdami — aš jumis labai nasivilsiu. Be to, mes, atrodo, turi
me daugiau savigarbos ir mokame giliau skirti; kas yra doras lie
tuvis, o kas yra pataikūnas ir išnaudotojas, savanaudis karjeros 
siekėjas ir tautos žlugdytojas. Kaip anojo autoriaus tarta: Doras 
vergas pavergėjui dirba ir tyliai tarnauja, bet su juo nesibičiuliau- 
ja!

• Anais metais, kai mūsų sportininkų būrelis nuvyko} ok. Lie
tuvą tartum "ryšių su tauta" ieškodami, tarp kitko ir gerokai pa
piktino lietuvius tėvynėje ne tik tuo, kad leidosi maskvinės valdžios 
paniekinamai traktuojami, už nosies vedžiojami (siaurai jiems te
leista pasirodyti), kad menkai pasireiškė ir kaip sportininkai, bet 
ypačiai, kad tas bemaž rinktinis būrelis mūsų jaunuolių, vienas 
pirmųjų atlėkęs tėvynės pasveikinti ir siekęs tarsi padrąsinti oku
pacijos slegiamus saviškius, jiems naujos vilties {nešti, jų dvasią 
laisvės oru pagaivinti — skaudžiai nuvylė tautiniu atžvilgiu, nes su 
kai kuriais sportininkais negalėta nė lietuviškai susikalbėti...

Maskva: — Žinok, nevidone, kad pasaulyje yra tiktai manovieno‘"Pravda"!

• O dabartinė mūsų pavyzdinių sportininkų išvyka Europon ar 
nekartoja tos pat klaidos? Garsiai skelbta, kad jie skrenda "Lie
tuvos vardo garsinti". Vieši žygiai reikia viešai ir išsiaiškinti, 
štai. Laiškai lietuviams 7 nr. rašo: "Dabar jaunimas yra per 
daug lepinamas ir giriamas... Jaunimą reikia objektyviai įvertin-. 
ti, be reikalo neužstoti, jo darbų ir veiklos nepagražinti... Daugelis 
bijo jauną pakritikuoti dėl to, kad jo visai neatstumtų nuo lietuviš
kosios veiklos. Pavyzdžių organizuojant sportininkų išvyką į Eu
ropą... Nuėjus į vieną jų susirinkimą, nustebau, kad per visą susi
rinkimą vyravo anglų kalba. Angliškai kalbėjo ne tik sportininkai, 
bet ir vyriausi vadovai... įdomu, kaip jie kalbės Europoje? I tai 
reikia atkreipti rimtą dėmesį, nes kartais mes patys griauname 
tikslus, kurių siekti raginame kitus". Kai jau dabar u sportininkų 
viešnagė yra įvykusi (tad eigai nepakenks ir kritiškas požvilgis), 
galime ir privalome išsiaiškinti visus kabliukus, nieko neslėpda
mi nei aklai nenuginčydami, tik tiesus atvirumas ugdo pažangą ir 
įgalina bent ateity išvengti klaidų kartojimosi. Taigi, pasisakyki
me: kaip kalbėjo mūsų sportininkai Europoje, nuvykę "garsinti 
Lietuvos vardo"?

• Sulaukėme naujos LB vadovybės ir žiūrime su šviesia vilti
mi: juk nauja šluota gražiau šluoja! Kiekviena žmogiška pastanga 
yra netobula, todėl naują sezoną pradėdami galime užmiršti se
nas klaidas ir palikti užpakaly senus ginčus. Tačiau naujai J vado
vų sostus iškelti asmenys turės dviguba {tampa stengtis, kad mū
sų šviesios viltys pasiteisintų, '.tad darbas būtų varomas pirmyn 
grynu tiesumu ir ypač — nuoširdžia atodaira {tautinės visuomenės 
narius, kurių pasitikėjimas yra viso šio organizacinio pastato pa
grindas. Vadovams privalu įsiklausyti { savos visuomenės balsą ir 
jausti jos nuotaikas, privalu derinti visus darbus i r užmojus. Demo
kratinėje visuomenėje vadovų pareiga ne viešpatauti, o tarnauti. 
Todėl linkime, kad šie rinktiniai asmenys ne tik ryžtingai, bet ir 
sąžiningai eitų į š{ visuomeninio vadovavimo egzaminą.
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pranešimai yra pama
tuoti, bet, kaip ten bebū
tų, nėra abejonės, kad 
JAV šiuo metu intensy
viai ieško pakaitalo naf
tai. Sovietams tat teks 
gaudyti tokį Jaikotarpį, 
kai jų naftos gamyba bus 
pilnai išaugusi, kai pašau 
linė paklausa bus didžiau
sia, o pakaitalai dar ne
bus įsigalėję. Tokioje 
padėtyje jie greičiau
siai rasis 80-ajame de
šimtmetyje, bet ne vė
liau.

3. Vidaus spaudimai. 
Gana stambioms ateities 
kovoms besiruošiant ir 
dargi su bėgančio laiko 
spaudimu, vargu ar ga
lima tikėtis santvarkos 
sušvelnėjimo pačioje Ru
sijoje. Ypač kinų pavo
jaus akivaizdoje, sovie
tams darosi skubiai rei
kalinga sulydyti savo te
ritorijoje esančias tau
tas į neišskiriamą vie
netą. Tačiau pats reikalo 
skubotumas tokį uždavi
nį labai apsunkina.

Istorijoje dar nėra bu
vus pavyzdžio, kad tau
tinę sąmonę turintieji vie
netai būtų buvę sėkmin
gai jėga nutautinti per 
trumpą laiką. Nutautini
mai tiktai tuomet pavyks - 
ta, kai jie yra prave
dami: a) ryškios tauti
nės sąmonės neturinčių

Iš kolukininko triūso gamina bombas rusas

IŠ TU ŠIAUDU NEBUS GRŪDU...

iš lėto, nejučiomis, šimt
mečiais, draugiško sugy
venimo su kita tauta bū
du. Jei šių dviejų sąlygų 
nėra — o sovietinėse res

... Pasekėm K. Pet
rausko mašina. Darbo ko
kybė nekokia — šiaudų 
pradalgėse, varpose ir 
ražienose suradom ne
maža grūdų. Kombaini
ninkas netinkamai nusta
tė tarpą tarp būgno ir po- 
būgnio. Turėjo būti be
veik 6 milimetrai, o vy
ras paliko beveik dvide
šimt.

... Balsupių kolūkyje 
sustojome prie V. Tikta- 
čenčio kombaino. Padė
tis blogesnė, kaip pas 
kaimynus. Mašina labai 
prastai užsandainta. Ne
maža plyšių kūlimo apa. 
rato šonuose.

.. V. Montvilos kolūky
je tikrinti kombaininkų 
darbo kokybę pavesta ag
ronomui M. Blažaičiui. 
Keista, kodėl nepastebė
jo darbo broko.

"Operatyvinė grupė" 
rašo kolūkiečių "griekų

liuota, sudandaruota, 
kaip reikia nustatyta' ir 
prisukta!..

Grįžtame į tarybinį ko
lūkį (Balsupiai), kurį sa
vo revizija teorizuoja 
"operatyvinė grupė". 
Žmonės pasiryžo supre
suoti vasarojaus šiau
dus, bet presuoti negali. 
Kodėl?

... vyrams trūksta špa
gato, — dėsto "operaty
vinė grupė", — o parsi
vežtas iš Ukrainos labai 
trūkinėja. (č.r.)

Lenkijoje...
(Atkelta iš 3 psl.)

rių pramonė tepagami- 
na tik 50,000 traktorių 
per metus, gi atnaujin
toji galėtų "išmesti į rin«- 
ką" virš 100,000 tokių 
mašinų, teigia vakarie
čiai. Kitas susitarimas 
esąs stalčiuose greitam 
svarstymui — tai pasira
šymas sutarties su JAV 
ir Japonijos pramoninin
kais Lenkijos vario ka
sykloms išnaudoti: pas- 
tarsios esančios pačios 
turtingiausios visoje Eu
ropoje.

Be abejo krašto pra
monės plėtimas yra Len
kijos rimtas posūkis į 
ūkišką savarankiškumą 
nežiūrint to ar tai So
vietams patinka ar ne. 
Žinia, lenkai stengiasi 
čia nepabrėžti nepri
klausomumo motyvo.

Nežiūrint visų manev
rų, jeigu Lenkija tikrai 
nori laimėti ir pasimo
kyti techniškos Vakarų 
pažangos, ji privalo pa
sisakyti už toli siekian
čias reformas; ir pirmo 
je galvoje, privalo keisti 
darbo pasidalinimo sis
temą, pasisakant už de
centralizacijos principą.

Žurnalistas teigia, kad 
jam yra tekę nugirsti, 
jog kai kurios Vakarų 
bendrovės sudarys jung
tines Vakariečių - Lenki 
jos ūkiškas organizaci
jas. Ir toks žingsnis bū
tų tikros ūkinės pažangos 
kelyje. (jš)

įdomus Kissingeriško 
hokus-pokus atsiekimas 
yra tas, kad laikas pra
dėjo veikti sovietų ne
naudai. Mat "laikas" yra 
svarbus politinis veiks
nys, apie kurį žinovų yra 
plačiai kalbama ir dar 
daugiau rašoma. Pats 
Kissingeris savo profe
soriavimo laikais smul
kiai nagrinėjo faktą, jog 
po antrojo pasaulinio ka
ro laikas veikė JAV ne
naudai ir sovietų naudai. 
Iš tiesų, kuo ilgiau po ka
ro sudaryta lygsvara tę
sėsi, tuo labiau Ameri
kos pozicijos silpnėjo, o 
sovietų galybė didėjo. 
1972-tais metais praves
tos sutartys laiko veiki
mą atsuko sovietų nenau
dai.

Žiūrint iš šalies,gau
nasi įspūdis, kad sovie
tams šiuo metu tenka gal 
votrūkčiais spręsti tris 
gana sunkius uždavinius, 
kurių nėra kaip suderin
ti į vieną logišką veiki
mo planą:

1. Pirmąjįuždąvinįsu- 
daro kinų pavojus. Rusi
jai nevalia laukti, kol ki
nų - japonų prekyba ir 
politiniai santykiai pa
sieks pilno išsivystymo, 
nes tuomet Kinijos plotų 
ir žmonių masių sąjunga 
su japonų pramone gali 
tapti neįveikiama. Šiuo
metu japonų spauda, pre- žmonių tarpe, arba b) 
kybininkai, pramoninin
kai, politikai, ekonomis
tai jau veik kasdien pla
čiai linksniuoja draugys
tės su Kinija projektus.
Nemažiau efektingątech. publikose šiandieną jųnė- 
nišką paramą gali Kinijai 
suteikti amerikiečiai, jei 
jie tiktai to panorės. Tai
gi nėra abejonių, kad kiek 
vieni metai, kiekvienas 
dešimtmetis Kiniją tiktai 
stiprins.

2. Santykiai su JAV. 
Reikia iš tiesų didelės 
naivumo dozės ir visiško 
rusų istorinės raidos ne 
pažinimo, kad galima bū
tų galvoti, jog tradicinį 
rusų teritorinės ekspan
sijos troškimą sovietai 
iškeis į ekonominio ger
būvio savo tautai siekimo 
politiką. Kiekvienas, net 
paviršutiniškas, rusųse- tiką, vėlgi teks prileis- 
nos ir modernios istori
jos stebėtojas galės pa
sakyti, kad kol JAV kliu
dys sovietų ekspansijai 
vakarų Eurpoje ir pietry- politinę logikąar savisau 
čių Azijoje, tol JAV bus 
sovietams mirtinas prie, 
šas.

Praktikoje, sovietų 
pravedama politika naf
tos eksploatacijos srity- čiau dabartinė sovietų po- pranešimo nuobyros: 
je lyg ir nurodo, kad ru
sai ruošiasi savo naftą 
naudoti kaipo pasaulinės 
ekonomijos kontrolės ir 
politinio šantažo įrankį. 
Tačiau čia vėl, rusams 
yra nevalia per ilgai lauk
ti. Amerikiečių moksli
ninkai jau pranešė, kad 
jie šiuo metu projektuo
ja "saulės centrą" kuris 
1990 galėsiąs tiekti pla
čiu mastu saulės ener
giją pramonės tikslams. 
Anot to pranešimo, dary
to Paryžiuje tarptauti
nio kongreso metu, 2.000 
metais 35% visos apšil
dymui vartojamos ener
gijos, 30% pramonei ir 
transportui suteikiamos 
energijos ir 20% elektros 
energijos pakeisianti iš 
saulės išgaunama energi 
ja. Sunku spręsti kiek šie

ra — nutautinimo bandy
mai tiktai iššaukia kraš
tutinį patriotizmą, kuris 
progai pasitaikius išsi
veržia nebesuvaldomos, 
neracionalios reakcijos 
formoje.

Nors skaitytojams se
kančios mano mintys iš 
rodys labai nepriimti
nos, visgi, šaltai galvo
jant, reikia prileisti tokį 
atvejį, kai kinų pavojaus 
akivaizdoje rusų ir jų už
imtų kraštų gyvybės gy
nybos interesai sutaps. 
Tačiau jei sovietai tęs 
savo "nutautinimų "poli-

ti, kad tam tikru likimi- 
niu momentu, pavergtų 
tautų keršto prasiverži
mas taps stipresnis už

gos instinktą. Toks elge
sys, kuris visai rytų Eu
ropai gali net gyvybę kai 
nuoti, būtų mums vi
siems pražūtingas, ta-

litika tiesiu keliu į tokią 
padėtį mus — ir save — 
veda.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Sovietinė informacija 
gana įsidrąsinusi skelbia 
kad šių metų derlius ne
bus toks katastrofiškai 
blogas, koks jis buvo 1972 
metais. Orai, esą,palan
kesni. Tarybinis ir reži
minis budrumas, dirban
čiųjų priežiūra, esą to
bulesnis.

Tai priežiūrai vykdyti 
organizuotos "op eratyvi - 
nės grupės". Tokie že
mės ūkio darbininkų prie_ 
vaizdavimo būriai,tikri 
pokario meto "stribai", 
švaistosi kolūkiuose, 
stebi dirbančiuosius,se
ka "technikos" stovį, san 
dėlius ir sandėliavimą, 
paruošų plano grafiką. 
Galima suprasti, koks 
"darbo entuziazmas" ap
ima kolūkiečius, kada 
kiekvieną jų judės į seka 
"operatyvinės grupės 
stribai".

Apie vienos tokios gru
pės žygius plačiai rašo litanijas". Toks detalus 
"Valstiečių Laikraštis" šniukštinėjimas, nedo- 
Nr. 94. Į šią grupę įjung- ras nelaimingų žmonių 
ti aukšti paregūnai: Me- pavardžių tąsojimas 
chanizacijos ir elektrifi- spaudoje, tam tikras kon- 
jacijos instituto direkto- trolinis teroras yra"ope- 
riaus pavaduotojas A, 
Prapuolenis ir to pat ins
tituto skyriaus vedėjas 
V. Kadziauskas. Gerai 
apmokamos komandiruo
tės skaintami šie vyrai 
apžvelgė Kapsuko rajono 
kolūkius. Jie atvyko su 
itin budriais obalsiais:Ir 
pelai, ir šiaudai svarbu! 
Tai reiškė, kad grūdus be. 
kuliant, ir pelai, ir šiau
dai ... valstybės labui.Ir 
toks pat obalsis provokuo
ja įtarti, kad anksčiau... 
ir pelai, ir šiaudai nebu
vo svarbūs!

Ką pamatė revizuojan
ti "operatyvinė grupė" 
nenuteikia labai jau opti
mistiškai. Kažin kaip pri
simena senas lietuviškas 
posakis: iš tų šiaudų ne
bus grūdų! Štai revizijos

A. Jančiausko kom
baino bunkeryje radome 
pažeistų grūdų. Mat, ne
apsižiūrėta — per daug 
uždarytas viršutinis žvy_ 
ninis sietas.

ratyvinš grupės" darbo 
esmė. Pirmiau buvo or
ganizuojami taip vadina
mi "reidai". Tai buvo 
staigios kolūkio revi
zijos, 
dabar 
nauja 
rūšis 
pės".
nės buities išdaigos atei
na iš rusiškųjų kolūkių 
priežiūros praktikos. Vi
sas tas psichinis teroras 
taikomas ir bandomas 
ant lietuviško kaimo.

Tuo tarpu Amerikoje 
apie derliaus suėmimą ir 
"įsandėliavimą" nerašo 
spauda, nėra "operatyvi
nių grupių", niekas neap
rėkia ūkininko dėl nesu
rinktų iš lauko pelų ir 
šiaudagalių. Neseniai, at
rakcijų programoje, tele
vizija parodė Kansas ūki
ninką, kuris, vienas, su- 
doroja 2000 akrų fermą. 
Kombainai, automatiški 
grėbliai, kuliamoji — vei
kia be priekaišto! Suregu-

kolūkio
Atrodo, tų reidų 
atsisakyta. įvesta 
staigios revizijos 
"operatyvinės gru- 
Visos šios kolūki-

Paskutiniais metais ta
po labai madinga "groti 
patriotišku smuiku", 
šios rūšies šovinizmui 
skatinti yra parinktos 
šios temos: 1. Ūkiško ger
būvio pakėlimas Sovietų 
vyraujamame pasaulyje 
ir 2. Užsieniuose gyve
nančių lenkų simpatijų at- 
kariavimas "oičiznai", 
kurių apie 10 milijonų 
gyvena vien tik JAV. Kas 
yra įdomiausia, kad pir
mą kartą pokario Lenki
jos vyriausybių istorijo
je yra pradedamos gerb - 
ti užsienio lenkų tikybi
nės bei politinės pažiū
ros.

PREKYBA SU UŽSIE
NIAIS BEI PRAMO
NES TOBULINIMAS

Dabartinė valdžia yra 
atleidusi daug užsienio 
prekybos varžtų, leisda 
ma prekybos ir pramo
nės organizacijoms su
eiti į sąlytį su pramo- 
niškai pažangiu ne ko
munistišku pasauliu. Pa
stebėtina, kad 1972 m. 
Lenkija iš Vakarų įve
žė virš 50% visų kraš
tą pasiekusių gėrybių.

Daugelis V. Vokieti
jos ir Anglios bendro
vių yra pasirengusios 
naujų fabrikų trakto
rių statybai Lenkijoje: 
senoji Lenkijos trakto-

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

EXPERIENCED
ENGINE AND 

TURRET LATHE 
GRINDER HANDS 

INSPECTORS 
MILL HANDS 

also
TRAINEES WITH 

QUALIFIED 
BACKGROUND 

GORHAM TOOL 
CO.

14401 Woodrow Wilson 
Detroit, Mich.

(54-73)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
WELDER-FITTERS 

Experienced in slructural we!ding. 
Union shop, siek benefits. Paid hos- 
pitalizat ion. Full time. Day shift. 

Apply in person.
CLEVELAND BEACON PRODUCTS 

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

(68-77)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

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 Buttervvorth 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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OR.STASIO JANKAUSKO ATSIMINIMAI
Ne kiekvienas, kas už 

savo nugaros turi įdo
mių, turiningų atsimini
mų, besipinančių su vi
suomenės arba valstybės 
gyvenimo įvykiais, gei
dauja, vyresniajam am
žiui atslinkus, susikaup
ti ties tais atsiminimais, 
juos surašyti, pateikti 
praeities paveikslus atei 
čiai. Tokiam individui mi 
rus vertinga mūsų kultū
ros istorijai medžiaga, 
maironiškai tariant, "iš 
nyksta kaip dūmas, ne
blaškomas vėjo".

Tos minties veikiamas 
turėjau progų klausti as
menis, tikrai turėjusius 
ką pasakyti apie savo vi
suomeninę ar politinę 
praeitį, bent apytikriai 
apmesti savo memuarų 
metmenis. Jie pažiūrėjo 
į tai kitomis akimis. Jie 
samprotavo: tai būsiąs 
privatiškumo netekimas 
— nei prasmės, nei nau
dos! Turiningai išgyven
tą praeitį, glaudžiai sulie
tą su visuomene, jie lai
kė sava privatybe...

Daug mūsų kultūros gy 
venimo faktų nunešė į ana
pus toks bailus, ar atsar
gus, požvelgis į savo at
siminimus.

Ant mano rašomo stalo 
dailios formos atsimini
mų veikalas. Tai dr. Sta
sio Jankausko 338 pusla
pių tomas: Veterinarinė 
medicina Nepriklausomo
je Lietuvoje. Knygą iš-

PARAMA MUSU 
SPAUSTUVEI
ATNAUJINTI
Be -jau gautų 5211.00 dol. 
spaustuvei atnaujinti, at
siuntė paramą:
• ALTS-GOS LOS AN

GELES skyrius iš reng
tos gegužinės Dirvosnau- 
jų mašinų įsigyjimui pa
skyrė 50 dol ir pinigus at
siuntė per Vilties d-jos 
vicepirmininką A. Ma
žeiką.

• STEPONAS NASVY 
TIS, ALTS-gos garbės 
narys, dėkodamas už pri 
siminimą jam švenčiant 
90 metų amžiaus sukak
tį, naujų mašinų įsigiji
mui atsiuntė 50 dol.

• KAZYS IR GENO
VAITE TREČIOKAI, 
Union, N. J., nuoširdūs 
tautinės veiklos rėmėjai, 
Dirvai paremti, naujų ma
šinų įsigijimui atsiuntė 
25 dol.

• DR. KAZIMIERAS 
PAUTIENIS, CIevelande, 
Dirvos bičiulis ir rėmė
jas, naujų mašinų įsigiji
mui įteikė 25 dol.

• ALEKSAS BENAS, 
CIevelande, spaustuvės 
pagerinimui įteikė auką 
12 dol.

• DR. P. VILEIŠIS, 
Waterbury, Conn. dalyva
vęs Vliko delegacijoje 
Helsinkyje, Dirvos nau
jų mašinų įsigijimui at 
siuntė 10 dol.

Viso iki šiai dienai spaus
tuvei atnaujinimo fondan 
gauta 5.383 dol.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

JURGIS GLIAUDĄ

autorius davė 
kaip kad buvo 

užsiangažavęs,

leido šiais metais Lietu
vių Veterinarijos Gy
dytojų Draugija tremty
je, tikrai gi apie penkias
dešimties rėmėjų talka. 
Šie atsiminimai susikū
rė netikėtai, beveik spon 
taniškai, iš pranešimo, 
skirto veterinarijos gydy 
tojų suvažiavimui. Savo 
pranešimą, kitų įprašy
tas, autorius pavertė pla 
čios apimties studija. 
Darbas buvo ilgas, atkak
lus. Davinių teko ieškoti 
privačiuose rinkiniuose, 
knygynuose, senoje pe
riodikoje, susirašinė- 
jant. Dvidešimt penkios 
iliustracijos papildo teks
tą.

Autorius davė knygai 
formalų pavadinimą, be 
užsiangažavimo į šiltes
nį, intymesnį formulavi
mą. Knygos įvade au
torius pažymi, kad "pa
grindinis tikslas —užfik
suoti įvykius ir faktus, ku
rių liudininku teko būti, 
pačiam betarpiškai daly
vaujant".

Tačiau 
daugiau, 
kukliai
sustodamas už studiji
niai - formalaus knygos 
pavadinimo fasado. Šie at
siminimai yra ne vien tik 
tai lietuviškosios veteri
narinės medicinos isto
rijos enciklopedija, bet 
šiltai nutviekstas meilės 
savo kraštui spinduliais 
veikalas.

Kai Lietuvių Enciklo
pedijos tomų virtinė liudi
ja tautos, savo laisvos 
valstybės sienose, trium- 
falinį sugebėjimą plėsti 
ir brandinti kultūrinį są
monėjimą, lygiai šis, 
Jankausko veikalas, skir
tas griežtai specifinei te
mai, rodo, kaip detalė, 
veterinarinės medicinos 
laimėjimai, žengė greta 
valstybės brendimo.

Jankausko atsimini
mai tad yra visuomeni
nės reikšmės įvykis ir 
Čia, skaitytojo teisėmis, 
tenka atžymėti jų reikš
mingą įnašą į mūsų kul
tūros istoriją. Knyga pri 
sistato kaip valstybinės 
tautos galių įrodymas. 
Lietuvai, žemdirbystės 
kraštui, buvo natūralus 
žingsnis pažangos keliu, 
tapti aktyviu gyvulinin
kystės ūkiu. Su veterina 
rinės medicinos talka to
kiu ūkiu Lietuva tapo. Iš 
pirmojo pasaulinio karo 
išžengusi natūraliu ūkiu, 
kuris tenkina savo porei
kius , Lietuva tapo ekspor-, 
tinę valstybe. Reikia ži
noti, kokias sudėtingas 
užkardas stato importuo
jamam maistui: sveika
tingumas, kokybė, stan
dartinės žymės..1. Per 
pusantros dekados Lietu 
va paaugo. Ji galėjo var 
žytis su senais gyvulinin 
kystės ūkio produktų eks - 
porto kraštais. Ant tų 
stiprių kojų gyvulininkys
tė Lietuvoje buvo pasta
tyta savų gabių veteri
narijos žinovų. Nei ta-r 
da, nei, juo labiau, dabar 
plačioji visuomenė nere
alizavo tų nuopelnų ir dr. 
S. Jankausko veikalo te
ma tebėra terrae in- 
cognitae (nežinomybės) 
rubrikoje.

Autorius ilgą laiką sto
vėjo veterinarinės medi
cinos reikalų rikiavimo 
viršūnėje ir yra vienas iš 
kompetentingiausių ta 
tema kalbėti. Jis dėsto 
žinoviškai, bet laimingai 
išvengia sauso akademiz
mo. Greta temos speci
fikos, greta griežtų duo
menų, jis gebėjo suteikti 
turiniui malonią lietu
višką ir kolegiškai res- 
pektyvią šilumą. Veteri
narijos darbuotojų bio
grafijos organiškai per
sipina su jų darbais. Is
torija nėra abstraktiš
kas reiškinys, bet gyvų 
asmenų santalka dirbti 
savo kraštui, dažnai ir au
kotis, ir laimėti. Tai yra 
perdėm humanistinis au
toriaus požiūris į temą. 
Iš caristinės Rusijos pa
likimo Lietuva negalėjo 
gyventi. Laisvųjų lietu
vių iniciatyva steigia
mos veterinarijos moks 
lo institucijos. Klesti gai
vi iniciatyva semtis 
mokslo iš Vakarų. Taip 
atsiranda moderniausios 
veterinarinės medicinos 
žinovai. Naujai įkurta Ve 
terinarijos Akademija ap 
vainikavo kūrybinę orga
nizatorių iniciatyvą ir ta 
po veterinarijos mokslų 
židiniu.

Knygoje pavaizduotos 
kovos su epidemijomis, 
įstatymdavystės refor-

laiškai Dirvai
Ties Justo Paleckio atsiminimais

"Komjaunimo Tieso
je" laikas nuo laiko, kelių 
skiltelių tęsiniais, pasi
rodo Justo Paleckio atsi
minimų fragmentai po 
bendru to ciklo pavadini
mu: "Ieškant kelių tik
rų"'.

Kai kada, savo atsimi
nimuose "ieškodamas ke 
lių tikrų", memuaristas 
pasuka ir į netikrus ke
lius, narsiai prasilenkia 
su istoriniais faktais ir 
ypatingai tirštai nudažo 
tuos faktus "sovietinei is
torijai" naudingais da
žais.

Kai kada, tačiau, pa
siklysta "sovietinės isto 
rijos" nenaudai. Ties vie
nu tokiu "pasiklydimu" 
tenka sustoti. Paleckis 
pasakoja apie lenkų ulti
matumo įspūdį lietuvių 
visuomenei.

Ultimatumo įteikimas 
sukėlė lietuvių visuome
nėje apmaudą, natūralias 
priešinimosi nuotaikas, 
intinktyvų stvėrimąsi už 
ginklo. Bet brutali mili- 
tarinė didesnės valsty
bės jėga palaužė lietu
vių idealizmą. Tai, aiš
ku, plati ir įdomi isto
rinių spekuliacijų tema, 
kur kiekvienas svarsty- 
tojas linkęs galvoti "jei
gu būtų taip, kaip būtų 
anaip?,." Ar Lietuvai 
lenkų ultimatumą atme
tus, kiltų karas, ginkluo
tas susirėmimas ir kt.?

Niekas neginčys, kad 
kiekvienas lietuvis tomis 
ultimatumo dienomis gy
veno skaudaus protesto 
jausmais.

Justas Paleckis, tada 
(kaip jis rašo atsimini
muose) "nusistatė pro-

ma, gyvulininkystės ūkį 
ir jo produktų eksportą 
ugdant, platusis ūkininkų 
švietimo darbas:spauda, 
knygos, radijas, paskai
tos, rateliai... Tai viskas 
buvo daroma planingai, 
įžvalgiai, bendradar
biaujant su vis pažangė- 
jančiu ūkininku. Bar
bariškose valstybėse ta
riamą pažangą "įgyvendi
na" prievarta ir bausmė 
mis. Tikroji pažanga įsi
smelkia į žmogaus sąmo
nę per įsitikinimą ir žino
jimą. Per tai Lietuva ta
po stipriu maitinimo tie
kėju Berlynui, Londonui, 
Paryžiui.

Dr. S. Jankauskas lai
mingai suderino savo kny
goje idealistinįir prakti
nį specifinės Lietuvos at
statymo srities kompo
nentus. Viskas atsiekta 
darbu. Jankausko inter
pretacijoje darbas stovi 
žmogaus fone. Žmogus iš
didžiai sustoja pirmas. 
Tiktai baudžiavinis dar
bas užstoja bereikšmį 
žmogų. Jankauskas rodo 
mums žmogų pilną inicia
tyvos, darbo pomėgio, 
idealizmo. Tad veikalas, 
bylojąs apie specifiką, sa
vaime tampa žmogaus 
idealizmo, iniciatyvos ir 
pastangų sintezės liudiji
mu. Tos visuomeniškos, 
humaniškos, perdėm lie
tuviškos kūrybinės nuo
taikos dvelkimas iškyla 
virš temos specifikos ir 
įjungia knygą į patrioti- 
kos lobyną.

testuoti". Jis nusistatė 
protestuoti, betpriešką? 
Prieš lenkus, prieš jų 
imperializmą? Ne! Jis 
nusistatė protestuoti 
"liaudies sąžinės balsu" 
(J. P. išsireiškimas).

Sumanymui įvykdyti 
Paleckis atėjo į operos 
spektaklį ir nusistatė te
atrą paversti politiniu mi
tingu. Pertraukos metu 
nuo antrojo balkono jis su
šuko "piliečiai!" ir iš
drožė ilgoką prakalbą. 
Jis kvietė žmones protes
tuoti prieš ultimatumą. 
Jis (pasak Paleckį) "pa 
smerkė vyriausybės po
litiką, besilaikančią 
smurtu".

Jam, esą, besmer- 
kiant vyriausybę, priė
jęs policininkas paprašė 
nutilti. Bet Paleckis, 
esą, dar suskubo surik
ti: "Vyriausybė privalo 
atsistatydinti!" Savo kal
bos tekstą Paleckis at
stato tokį autentišką, ta
rytum imdamas jį iš ste 
nogramų. Tai, aišku, ne
įtikina.

Toliau viešos vietos 
rimties sutrukdymas įga
vo įprastą vaizdą. Kalbė
tojas buvo paprašytas 
sekti policininką. Teat
ro rūbinėje apsirengęs, 
Paleckis nužingsniavo su 
saugumo valdininku į s au
gumo departamentą, kur 
surašė protokolą. Po to, 
matyti policijai nežinant 
ką bedaryti su tokiu pla
tokai žinomu ponu, Pa
leckis buvo patalpintas į 
kamerą, uždarytas, ir 
čia jis "atsigulęs ant gul
tų, užmigo". (J.P. teks
tas). Mat, tada buvo ži
noma, kad p'rieš obstruk

Baritonas Kazys Jakutis išpildys meninę programą Elizabethe 
rengiamoje Tautos šventėje.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

ELIZABETHE
ALTS-gos Elizabetho 

skyrius rengia Tautos 
šventės minėjimą, rug
sėjo mėnesio 29 dieną, 
šeštadienį, 7 vai. vakare 
Elizabetho Lietuvių Sve
tainėje, 269 Second Street 
Elizabeth, New Jersey.

Kalbės: VLIKo pir
mininkas dr. K. Valiū
nas ir ALTS-gos pirmi
ninkė Emilija Čekienė, 
meninę programą išpil
dys Kazys Yakutis, bari
tonas .

ciją Justas "gerai paė
mė ant drąsos".

Vidurnaktį jį prižadi
no. Jam nežinomas lan
kytojas, reporteris ame
rikietis, patyręs apieobs 
trukciją teatre, pareika
lavo interview.

Rytą Paleckį iš dabok
lės išleido. Gal būt poli
cija jau buvo tikra, kad 
patriukšmavęs per "Sam 
šoną ir Daiilą" žurnalis
tas prasiblaivė. Paleckis 
pernakvojęs daboklėje, 
parėjo namo. Jis buvo 
laisvas. Ir vėliau, už iš
sišokimą teatre jo nei 
persekiojo, nei baudė...

Jaunoji karta, išaugu
si sovietinio gyvenimo 
priežiūroje, tikrai gali 
susimąstyti ties Justo 
Paleckio atsimini
mais —

kaip gi taip, žmogus 
rėkavo prieš vyriausybę, 
kaltino režimą, reikala
vo vyriausybės pasitrau
kimo, apkaltinęs vyriau
sybę smurto veiksmais, 
prašomas į saugumo ži
nią, jam rašomas čia pro
tokolas ir už kelių valan
dų, išeina į laisvę! Jau
nam sovietiniam žmo
gui toks nuotykis skamba 
kaip pasaka iš fantastiš
ko veikalo. Tegu dabar 
kas, pagavęs progą, vie
šai prašneka apie vyriau
sybės defektus, reika
laus pasitraukti Sniečkų 

(Nukelta į 6 psl.)

Baritonas Robertas K. 
Yakutis gimė ir augo lie
tuviškoje šeimoje, Uor- 
cester, Mass. Baigęs 
Clark universitetą, baka
lauro laipsniu, dar kurį 
laiką tęsė meno istorijos 
studijas New Yorko uni
versitete. Muzikiniai ga
bumai pasireiškė gana 
anksti. Vos būdamas pen- 
kerių metų amžiaus ban
dė sukurti dainą apie gel
tonąją kanarėlę.

Muzikos studijas pra
dėjo privačiai pas Gla- 
dys C. Miller (New Eng- 
land conservatory). Vė
liau jas tęsė New Yorke 
pas žinomą muzikę Eva 
Zayde, San Francisco — 
pas Mabel Riegelman ir 
vėl New Yorke pas S am 
S. Sakarian.

Atlikęs karinę prie
volę, kaip stipendinin
kas, pakviestas į San 
Francisco operos Me- 
rola Training Program. 
Po to vėl studijavo muzi
ką Stanford Universitete 
pas Boris Goldovsky bei 
Manhattano muzikos mo
kykloje pas George 
Schick.

Kariuomenėje buvo iš 
rinktas atstovauti JAV 
Armiją televizijos ir 
šiaip jau kariuomenės pa
sirodymuose.

Dainavo Goldovskio 
Operos teatre, San Fran
cisco Operos Guildoje, 
Seattle Operos Teatre ir 
Amato Operoje New Yor
ke.

Kaip solistas daininin
kas yra koncertavęs po vi 
są Ameriką ir paruošęs 
gausų operos vaidmenų 
repertuarą. Iš jų paminė
tini šie: Figaro — Sevi
lijos kirpėjas, Dr. Falke
— Die Fledermaus, Al- 
fio — Cavalleria Rusti- 
cana, Count id Luna — 
II Trovatore.Germont — 
La Traviata, Amonasro
— Aida, Scarpia —Tos-
ca, Valentin — Faust ir 
kiti. (V)
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Per sporte; į Europą

LIETUVIAI BARZDOČIAI
DŪMOJA...

ilgai galvojau ir nebesumisly- 
jau geresnio išsireiškimo, kaip 
tik "dūmojimas", kuris bene ge
riausiai charakterizuos mūšy 
rinktinės pirmąjį turnyrinį krikš
tą šioje išvykoje. Vyrai ir mote
rys, mūsą krepšinio rinktinė 
"pradūmojo" rungtynes. Ji rug
sėjo 7 dieną, atidaromosiose 
Udinės krepšinio turnyro, Itali
joje, rungtynėse- suklupo prieš 
Kanados olimpinę rinktinę 86: 
79 (46:31).

Kartais vieną ar antrą pra
laimėjimą, kaip tai nutiko jau 
keletą kartų net šitoje išvykoje 
galima ir reikia pateisinti. Ta
čiau šitam pralaimėjimui patei
sinimų nebuvo ir jų nebereikia. 
Mūsų visa rinktinė pagarbiai nu
silenkė ir atnešė ant lėkštės pa
dėtą skanėstą kanadiečiams ir 
paprašė, kad anie jį priimtų. 
Gi kanadiečiai, būdami angliškų 
lordų ainiai, neatsisakė ir su
valgė mūsų rinktinę su taukais 
ir plaukais.

Beje, mūsų vyrai taip pat yra 
tam tikri ainiai; bent juos to
kiais esant skelbė visa vieti
nė italų spauda ir turnyrinė 
krepšinio programa. Ten buvo 
kalbama, kad lietuviai niekuo
met nebuvo iš kelmo išspirti. Jie 
visuomet, kokioje nors pasaulio 
šalyje, turėdavo garsų krepšinin
ką. Anais laikais — Ruzgys Is
panijoje, Grybauskas Prancūzi
joje. Vėliau Blatkauskas Brazi
lijoje, Paulauskas -- Rusijoje 
(taip rašoma programoje), o Pa
lubinskas -- Australijoje.

Udinės krepšinio turnyras bu
vo pradėtas iškilmingai ir gra
žiai: sugroti visų tautų himnai, 
ištiesta mūsų trispalvė ant sta- 
dijono sienos. Buvo graudu. Juk 
tiek daug turėjo prabėgti metų 
kol pagaliau mūsų tautos vėlia
va ir vėl pasirodė tarptautinėje 
sporto arenoje. Tik gaila, kad mū
sų rinktinė šitą trispalvės grįži
mą taip neskoningai pasveikino.

Iš tikro mūsų vyrai pirmame 
kėlinyje atrodė, kad aikštėn ne 
išbėgo, o išrėpliojo. Broleli tu 
mano, vai tai buvo graudu. Žiū
riu ir netikiu. Sėdėjau prie pat 
aikštės. Pro mane kanadiečiai 
tik švyst, pašvyst. Kur sakau, 
varge mano, jie lekia. Nugi žiū 
riu, kad ta skaitlinė lentoje au
ga tik vienoje pusėje. Mūsiškiai 
šiaip taip užsikabino ant dutkio 
(po trijų minučių!), o Kanados 
pusėje — 6,10,14,18, 20. Stop, 
sakau. Vyrai, tvarkykitės. Bet 
kur tau. Anie kaip blusinėja 
taip ir tebeblusinėja. Taškelis 
— čia, taškelis — ten. Ach, Fi
garo, Figaro...

Dievaž, dar tokio kėlinio ne
buvau matęs. Jis buvo tragiškai 
juokingas (juokingas — italų žiū 
rovams, nes jie mus nušvilpė),o 
tragiškas tai mums visiems,ten 
buvusiems. Kad ir toks nonsen
sas. Varnas, vienas padoriausių 
vyrukų, pirmojo kėlinio metu 
buvo išmestas iš aikštės, nes 
prasikalto... penkis kartus. Nu 
to tai jau perdaug.

Tikrai perdaug. Mat, antra
me kėlinyje mūsiškiai atsibu
do ir atrodo nutarė, kad už
teks durnių volioti. Jie antra
me kėlinyje atrodė visai pado
riai ir pasakyč net gražiai. Taip 
gražiai, jog itališka publika pra
dėjo mūsiškius palaikyti dėl jų 
staigiai atsiradusio veržlumo ir 
kovoto jiškumo. Mūsų rinktinė 
antrąjį kėlinį nukirto Kanadą

Ties Paleckio •••
(Atkelta iš 5 psl.) 

iš Vilniaus vyriausybinių 
rūmų, o Brežnevą iš 
Kremliaus... Oho!

Jau tikru baubu pavers 
toji "buržuazinė Lietu
va" tokia buvo pakanti 
savo sūnums palaidū
nams!

Beje, ir, pasak Palec
kį, jam bekalbant, publi
ka plojo ir visaip jam pri 
tarė. Iš A. Venclovos at
siminimų žinojome, kad 
"buržuaziniame Kaune 
operą lankyti galėjo vien 
tiktai išnaudotojiško reži
mo grietinėlė"!

S. Vyčius

/
J. ŠOLIŪNAS

Dirvos spec. korespondentas

48:40. Deja, kanadiečiai pir
mosios kėlinio paskolos mums 
negrąžino, išlaikė prireikiamai 
šaltą ir apgalvotą žaidimą (už 
ką žiūrovai juos nušvilpė) ir 
rungtynes laimėjo 86:79.

Tiesa, antrame kėlinyje ka
nadiečiai jokiu būdu ir jokiomis 
priemonėmis nebegalėjo sustab
dyti mūsų aršiojo kovotojo Pa
lubinsko. Jis antrame kėlinyje 
pelnė 24 taškus! Visdėlto, kiti 
mūsų šauliai-, šaudė ne patran
kom, o iš ragatkių ir užtat Palu
binsko šaudymo kanadiečiams 
įveikti nebeužteko. Gaila.

Kanadiečiai, antra vertus, su 
kovojo puikiai. Per visas rung
tynes juose buvo galima paste
bėti puiki trenerio ranka ir ko- 
mandiška drausmė. Tai nieko 
nuostabaus, nes Kanados rinkti 
nė jau gastroliuoja virš trijų mė 
nėšių ir savaime aišku ji jau tu
rėjo progos susilieti vienan 
grumstan kas jiems ir ateityje 
daug pasitarnaus tarptautiniuo
se pasirodymuose.

Už mūsų rinktinę prieš Kana
dą žaidė: Palubinskas -- 28,Puk 
dokas — 12, Baškauskas -- 8, 
Mažeika -- 8, Modestas — 6, 
Gineitis — 6, Kaknevičius — 4, 
Jesevičius -- 4, Čekauskas — 
3, Varnas -- 0.

NARSIEJI 

BERNELIAI...
Mūsų krepšinio rinktinė savo 

pažadus vykdo. Prieš kelionės 
Europon pradžią buvo pareikšta, 
kad rinktinė visados bus vertas 
priešininkas; niekuomet niekam 
nepasiduos be kovos ir negar
bingai.

Tiesa, rugsėjo 8 dieną, antro
se rungtynėse, tarptautiniame7’ 
Udinės krepšinio turnyre, mū
sų rinktinė buvo nugalėta Itali
jos olimpinės rinkinės 84:72 
(39:27). Tačiau šis mūsiškių 
pralaimėjimas buvo tiesiog lai
mėjimas pralaimėjime, nes mū 
siškiai savo tikslą pasiekė. Jie 
įrodė, kad gali kovoti kaip lygus 
su lygiu prieš geriausias Euro
pos komandas. Italai kiekvieną 
tašką pelnė per didžiausią var
gą ir kraują. Jie nesugebėjo, 
nors ir labai stengėsi, visapu
siškai ir absoliučiai mūsiškius 
sunaikinti.

Jau pačios pirmosios rungty
nių minutė rodė, kad lietuviai 
lengvai nepasiduos. Mūsiškiai 
net pirmavo, įmesdami pirmuo 
sius du taškus. Bet šeimininkai 
greit paleido savo laikrodinio 
tikslumo puolimą darban. Jie 
mezgė derinį po derinio, kir
to, kapojo mūsų gynimą, ieško
dami silpnų vietų. Tačiau tokių 
vietų šįkart buvo neperdaugiau- 
siai.

Užtat italai net dvyliktoje žai
dimo minutėje dar pirmavo tik 
17:10., Jų puikūs deriniai nuola
tos atsimušdavo į mūsiškių kie 
tą, bet judrią, zoninę gynybą. 
Čia. žinoma, italų nemalonumui 
nepadėjo ir nepaprastai geri, 
objektyvūs teisėjai. Kanados 
Foxcroft ir Graikijos Isolaki- 
gei pastebėjo kiekvieną pražan. 
gą ir jau dešimtoje žaidimo mi
nutėje geriausias italas Sera- 
fini užsidirbo tris baudas. Jį 
treneris pasodino laikinai, opuo- 
liman patraukė kiti atsarginiai.

Mūsų nelaimei, kaip ir tikė
tasi, italų atsarginiai yra taip 
pat labai geri. Jų pastangomis 
Italija įstengė išlaikyti pirma
vimą ir puslaikį baigė 39:27 sa
vo naudai.

Antrojo kėlinio pradžia, jau 
ir su Serafini priešakyje, ita
lams neatnešė ko jie tikėjosi. 

O jie galvojo, kad mūsiškiai pa. 
galiau sužlugs prieš ją nuola
tines, gerai suderintas ir išgal 
votas, puolimo kombinacijas. 
Bet mūsą vyrai šįkart buvo kie
ti, kaip granitas. Ir prieš gra
žiausius italą antpuolio deri
nius ją zoninė greita gynyba 
tapo sunkiai įkandamas riešutas. 
Ir taip skirtumas italą pirma
vime nuolatos sukinėjosi apie 
dvyliką tašką: 44:31, 48:36, 50: 
38.

Bet štai keturioliktoje žaidi
mo minutėje mūsą puolimas su 
stiprėja. Kodėl? Nagi darban pa
sileidžia mūsą garsioji Puido
ko - Palubinsko kombinacija. 
Reikia pasakyti, kad paskutiniuo
ju laiku šitoji P - P kombina
cija, ypač antrame kėlinyje, ta
po mūsą rinktinės puolimo duo
na ir druska.

Vienas ilgas, kitas trumpas. 
Vienas greitas, kitas stiprus. Ir 
taip jie dažnai priešininką gyny<. 
bą vijurkan susuka.

Panašiai buvo ir antrame kė
linyje prieš Italiją. Palubinsko 
ir Puidoko dėka mūsiškiai pri
artėjo net iki 50:44. Italai pradė
jo nerimauti. Ypatingai žiūrovai. 
Jie savo vyrus pradėjo nušvilp
ti ir plojo mūsą vyrą rodomam 
ryžtingam pasipriešinimui.

Italijos treneris paėmė minu
tę, suramino įsikarščiavusią 
gynybą ir svarbiausiai grąžino 
aikštėn Serafini. Šįkart jis buvo 
nesustabdomas. Jis ir nukovę 
mūsą vyrus, pelnydamas tik ant
rame kėlinyje ... 22 taškus. Tik 
pamanykite: jis vienu metu savo 
komandai pelnė 12 tašką iš ei
lės.

Užvirė arši kova tarp Puido
ko - Palubinsko ir Serafini. Tri
kovę laimėjo italas. Tačiau ir 
dabar italai neįstengė palauž
ti mūsą rinktinės ryžtingo pa
sipriešinimo. Rungtynės artėjo 
prie pabaigos, o italą puolimas 
nebepajėgė perlipti per 12-tašką 
skirtumą.

Italai tą pirmavimą išlaikė ir 
pagaliau rungtynes laimėjo 84: 
72.

Tenka pastebėti, kad po šią 
rungtynią italą spauda nuste
bintu tonu gražiai atsiliepė apie 
mūsą rinktinės puiką pasirody
mą. O italus mūsiškiai nustebi
no todėl, kad jie — mūsiškiai — 
italus, savo žaidimu prieš Kana
dą — apvylė.

Turnyro rengėjai mūsą rinkti
nę išreklamavo kaip pagrindinę 
atrakciją ir, žinoma, iš mūsiš- 
kią buvo nepaprastai daug tiki— 
mas£ Gaila, kad mes juos tru
putį apvylėme. Bet, nėra abejo
nės, kad pasirodymas prieš Ita
liją tą nusivylimą atitaisę.

Mūsą rinktinei taškus pelnė: 
Palubinskas -- 27, Puidokas — 
13, Baškauskas — 10, Varnas — 
8, Modestas -- 7, Kaknevičius 
— 4 ir Jesevičius — 3.

Slaptų kodų skaitytojas
Pagal nustatytas taisyk

les, kiekvienas agentas pri
valo keisti savo bosus kas 
dveji metai; ii- taip Volo
chovas, per dešimtį "tarny
bos metų” yra susipažinęs 
su ketveriais bosais: Alek
sis Morozovas, Ladislas Ar- 
chitovas, Truchinas ir pa
skutinis, II-sis pasiuntiny
bės sekretorius pik. ltn. Ry
levas. Paskutinysis yra bu- 
—i "asmenybė” sovietų 
žvalgyboje: jis vadovavo 

nes. Paskutiniai trys"lai-1 šnipų akademijai netoli Ga- 
mėjimai:

1. Prieš Zovoc sporto
klubą, Gent, Belgija, 3:2 
(15:6, 16:14, 5:15, 4:15,
15:1).

2. Prieš A.S. Electri- 
cite Lille, prancūzų aukš
čių'. ios lygos komandą, 
žaidėm Caudry mieste, 
Prancūzijoje, 3:0 (15:12, 
15:5, 15:10).

3. Prieš Tourcoing
Sports, šiaurės Prancū
zijos čempiones, žaidėm 
Dunkerąue priemiesty, 
3:1 (15:10, 4:15, 15:10,
15:2).

TINKLININKIŲ

TRIUMFAS...
Š. Amerikos lietuvių 

moterų tinklinio rinkti
nė Europoje yra laimėju
si 10 rungtynių irpralai- 
mė jus i tik 2 rungtynes, ly vusi 
giom sužaidusi 1 rungty- ;V ’•

Dar du laimėjimai:
1. Prieš Šiaurės Pran

cūzijos rinktinę 3:0 (15: 
8, 15:6, 15:7). Nors iš re
zultatų atrodo, kad buvo 
lengva, rungtynės buvo 
labai gražios. Mūsų rink
tinė buvo savu aukštumo 
je.

2. Prieš Amiens Sport 
Club 3:0 (15:4, 15:9, 15:5) 
Ši komanda, su kuria su
stojom sužaisti pakeliui į 
Paryžių, buvo silpnoka,

KARAS TARP SLAPTŲJŲ ŠPIONAŽO TARNYBŲ (2)
Dar studentavimo dieno

mis D. Volochovas dažnai 
lankydavosi Sovietų Infor
macijos Centre netoli Parc 
Monceau, Paryžiuje, žinia, 
sovietams visai nesunku tą 
centrą aptarnauti turint 
virš 300 tarnautojų savo 
Paryžiaus ambasadoj. Ir, 
šio centro vedėjas, Aleksis 
Striganovas susidomėjo Vo
lochovu. Ir laikas nuo laiko 
jis duodavo Volochovui pa
daryti techniškų vertimų, 
už ką V. būdavo apmoka
mas. Bet kas čia blogo. Gi 
už darbą visiems moka. Ir 
taip apie 1960 metus Volo
chovas pradėjo sovietams 
pastoviai dirbti, kai jis pa- 
siliuosavo iš armijos ir ga
vo darbo LUCI b-vėje. Ir 
dirbdamas šioje įstaigoje, 
jis jau pradėjo fotografuo
ti slaptus dokumentus, čia 
jam dar padėjo rusas Bo- 
rozhniakovas. Ir taip nuo 
1961 m. ligi jo arešto die
nos, praėjusiais metais jis 
perdavė sovietams 350 nuo
traukų, liečiančių "prelimi
narinį planą 60”. Tas buvo 
skiriamas Pierrelatte ato
minės energijos skyrimo 
įmonei. Teismas nustatė, 
kad Volochovas yra buvęs 
pats aktyviausias atominės 
energijos šnipas Tokamak 
špionažo tinkle.
Volochovas buvo pavyz

dingas penkerių vaikų šei
mos tėvas ir visada pra
smukdavo per visus saugu
mų tarnybų tikrinimus. Jis 
dirbo su Atominės Energi
jos Komisija ir visos durys 
jam būdavo atviros. Kaip 
mokslinio koordinacinio ko
miteto narys Prancūzų-So- 
vietų Draugijoje jis, aišku, 
be įtarimo, galėjo palaikyti 
ryšius su daugeliu Rytų 
kraštų ekspertų. Jis taip 
pat visada būdavo laukia
mas svečias ir Kuršatovo 
Atominio Tyrinėjimo Insti
tute, Maskvoje.

činos. Jis taip pat išdirbo 
metodus šnipams "infiltruo
ti” vakarų demokratijose.

Per ilgą tarnybos laiką, 
sovietai "iščiulpė” Volocho- 
vą ir gale tarnybos jam pa
vedė "darbuotis” statybos 
darbuose. Ir kaip paskuti
nio pasitarnavimo sovietai 
prašė Volochovą surasti ką 
nors kurį būtų galima už
verbuoti. Paskutinio pasi
kalbėjimo metu su Rylevu 
Volochovas pasiūlė pulki 
ninkui, kad jis siūląs toli
mesnei "tarnybai” slaptų 
šifrų skaitytoją; ir ne ką 
kitą, bet savo švogerį, Jac- 
ųues Caron. Pulkininkas su
sigundė: o gal Caron galės 
padėti skaityti prancūziš
kus slaptus raštus, kas ži
no? Ar čia suklupo Ryle
vas? Jis paprašė Volocho- 
vo, kad pastarasis duotų

ir rungtynėse dalyvavo vi
sos pagrindinės ir atsar
ginės žaidėjos.

R. Babickas 

jam rekomendacinį laišką 
Caronui, kuris tada dirbo 
Prancūzijos Ambasadoje 
Belgrade. Pulkininkas nu
vyko į Belgradą, tačiau Ca
ron nesusižavėjo Rylevo 
"medumi teptais pažadais”: 
Caron tuč tuojau sukėlė ant 
kojų snaudžiančius Quai 
d’Orsay saugumo pareigū
nus. Volochovas buvo ty
liai suimtas, nes buvo tiki
masi susemti visas Rylevo 
žuveles vienu samčiu. Bet 
kažkur, kaip ir visada pa
sitaiko, tinkle atsirado sky-

DARBO UNIJOS IR VALSTYBES
ADMINISTRACIJA RIMAS DAIBUNAS

Užsieniui sunkiai su
prantama Amerikos Dar. 
bo unijų politika. Tradi
cinis galvojimas skatina 
Darbo unijas vaizduotis 
kovotojais dėl vis didė
jančio darbininko uždar
bio. Taip nėra. Darbo uni
jų politika, kaip skelbia 
spauda, paremta tikslu 
užtikrinti darbininkui 
orumą, prestižą, tinka
mą vaidmenį Amerikos 
visuomenėje. Todėl šių 
dienų komunikatai apie 
Chryslerio bendrovės ir 
jo darbininkų unijos pasi
tarimus sustoja ant ker
tinio derybų punkto — 
bendrovė negalėtų prak
tikuoti priverstinių virš
valandžių. Viršvalandi- 
nis darbas gali būti tik
tai laisvanoriškas. Dar
bininkas, nenorįs dirbti 
ilgiau aštuonių valandų, 
negali būti priverstas pa
silikti dirbti.

Atrodo, tai finansinė 
darbininko skriauda. Dar
bo valanda, kuri virš 40 
valandų per savaitę,mo
kama pusantro karto 
brangiau. Sekmadienio 
valandos mokamos dvi
gubai. Bet unijos čia įžiū
ri priverstinumo momen- metus įsteigta 3 milijo- 
tą, vergavimą dėl pini
go, žmogaus orumo (dig- 
nity) pažeidimą. Aišku, 
kaip ir anksčiau, unijos 
laimės tą kovą dėl dar
bininko orumo. Atlikti tai 
produkcijai, kuri dabar 
gaminama viršvalan
džiais kompanijos turės 
samdyti papildomų darbi
ninkų. Tai padės mažin
ti bedarbių gretas. Tai 
padės praplėsti darbinin
kų kadrus ir teisingiau 
paskirstyti darbo paja
mas platesnėje dirbančių
jų masėje.

Darbo dienos proga 
(rugsėjo 3 d.) pasigirdo 
daug Darbo unijų vadų pa
reiškimų, kurie skam
bėjo gana kritiškai esa
mos administracijos ad
resu. Ar Nixono adminis
tracija kreips į tai dė
mesį? Ar ieškos toje sri
tyje susipratimo ir san
daros? Rinkiminiai me
tai dar toli, o Darbo uni
jų vadų pareiškimai ga
na šiurkštūs, pilni sar
kazmo ir kritikos.

Su prezidentu kadaise 
radęs modus vivendi 
AFL-CIO prezidentas G. 
Meany užėmė labai kovo- 
tojišką poziciją. Jis pa
sakė, kad Amerikos gy
venime pasireiškė ašt
rus nuosmūkis, išskyrus 
... bankų ir korporacijų 
pelnus. Plieno darbinin
kų unijos prezidentas I. 
W. Abel, aktyvus Demo
kratų kovencijos opozici- 
ninkas prieš McGoverną, 
pareiškė, kad Amerika 
žengė atgal dėl sociali-

lė, kad "Volochovas buvo 
suimtas’’, žuvelės paspruko 
j gilesnius vandenis ir Pran
cūzijos teritorinė saugumo 
tarnyba turėjo pasitenkinti 
tik . . . Volochovu. O, kaip 
Rylevas? šis organizatorius 
susipokavo savo lagaminus, 
prieš paprašytas išvykti.

Teisme Volochovas nai
viai teisinosi, kad "jo drau
gai soviečikai buvo labai 
puikūs žmonės, dažnai su 
jais kalbėjęs apie tikėjimą 
ir stengęsis juos atversti 
prie Dievo”. (jš)

nės ir ekonominės Nixo- 
no politikos. Tai pagim
dė infliaciją ir korpora
cijų pelnus bei palūkanų 
šuolį į aukštį. Ir Automo - 
bilių darbo unijos galva
L. Woodcock suskubopri 
dėti nusiskundimą sun
kiais laikais, didžiųjų 
korporacijų gerbūviu, ku
rio net iki šiol nebūta... 
1972 metais korporacijų 
pelnai pasiekė 36% inves- 
tacijų, darbininkų ir tar
nauto jų atlyginimai tepa
kilo 1,6%!

Tuo tarpu New Yorke 
pasirodė Darbo sekreto
rius P. J. Brennan. Jis, 
kalbėdamas Nixono ad
ministracijos titulu, pa
reiškė optimistiškų min
čių, operavo šviesiomis 
prognozėmis, drąsino pa 
sitikėti administracijos 
iniciatyva.

"Mes dar turime pro
blemų, kurios stovi prieš 
mus krašto ekonomijo
je", pareiškė Brennan, 
"todėl mes turime spręs
ti tas problemas kartu, 
o atsisukę atgal, galime 
matyti, kad turime ir 
tikrų laimėjimų..."

Jis nurodė, kad per 

nai naujų darbų. Tokia 
naujų darbų gausybė be
darbės problemą padarė 
nereikšminga. Dabar 
Amerikoje netrūksta dar 
bo.

Darbo galimybėmis ir 
darbininkų pasiūla rūpi
nasi ir Darbo unijos. 
Viršvalandžių proble
mos sprendimas talkins 
dar didesniems dirban
čiųjų būriams įžengti į 
pramonės sritį. Prieš de
šimtį metų buvo itin sun
ki fabrikų automatizaci
jos problema, nes šimtai 
tūkstančių dirbančiųjų tu
rėjo netekti darbų, už 
leisti vietą automatui. 
Automatizacija pasiekė 
savo viršūnę ir vėl iški
lo dirbančiojo, žmogaus, 
problema. Žmogus nori 
grįžti į automatizuotus 
gamybinius blokus užtik
rintai, pilnavertiškai, 
oriai.

Per devyniasdešimtį 
metų Darbo unijos, savo 
darbo metodais, sie
kiais, laimėjimais, visiš
kai sutriuškino marksis
tinę teoriją, paremtą vis 
tariamai didėjančiu kon
fliktiškumu tarp darbda
vio ir darbėmio. Demo
kratijoje viskas nuėjo ki
tais , Markso neįsivaiz
duotais, nepramatytais 
keliais.

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

• INŽ. BRONIUS NAI
NYS, naujasis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, lankydama
sis Clevelande praeitą 
šeštadienį, ryšium su pa
reigų perėmimu iš seno
sios PLB valdybos, aplan
kė Dirvos redakciją ir į 
svečių knygą įrašė šiuos 
linkėjimus:

"Nuoširdžiausi sveiki
nimai ir linkėjimai Dir
vai. Purenkite sėkmin
gai lietuviškus dirvonus, 
kad jie šioje žemėje nie
kada niekada neužželtų. 
Tikiu, kad Lietuvių Bend
ruomenė ras nuoširdžią 
užuovėją jūsų puslapiuo
se ir bendromis jėgomis 
galėsime geriausiai pa
tarnauti lietuvių tautai 
ir jos laisvei".

V. PUTVIO MINĖJIMAS

Rugsėjo 23 d. Šv. Jur
gio parap. salėje Cleve
lando Kar. A. Juozapavi
čiaus šaulių kuopa ruošia 
Vlado Putvio 100 metų gi
mimo sukakties minėji
mą. Paskaitą skaitys iš 
Detroito LSST c v vykd. 
vicepirminininkas inž. 
Šukys. Šauliai nuošir
džiai kviečia Clevelando 
visuomenę atsilankyti į 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo V. Putvio minėji 
mą. Pradžia II vai. 30 
min.

NAUJI SKAUTININKAI 
CLEVELANDE

Tautos Šventės proga, 
LSS pirmija pakėlė šiuos 
clevelandiečius į skauti
ninko laipsnį: Liudą Briz- 
gienę.

I paskautininko laips
nį: Eglę Giedraitytę, Al
doną Miškinienę ir Ramū
ną Švarcą.

• JONAS GARLA, Dir
vos foto bendradarbis, su 
žmona ir dukra atosto
gavo Floridoje, kur ra
do daug įsikūrusių cleve- 
landiečių.

• JAMES M. CAR- 
NEY, demokratų kandi
datas į Clevelando me
rus tautinėms grupėms 
išsiuntinėjo kvietimus į 
specialią etninių grupių 
konferenciją šį trečiadie
nį, rugsėjo 19 d. 7:30 vv 
Hollenden Housė, East 
Ballroom. Jis sakosi ti
kįs, kad etninės grupės 
vaidina didelį vaidmenį 
Clevelando miesto gyve
nime, tad norįs išgirsti 
jų sugestijas ir patari
mus.

• Perkant ar pardziodant 
namus, prašomė kreiptis 
p.as Čipkus Realty, 31601 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

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

Dalia Bielkevičiūtė ir Mindaugas Pautieniai.

NAUJA LIETUVIŠKA SEIMĄ
Didelis džiaugsmas tė

vams, nemažas ir lietu
viams sulaukus naujos 
lietuviškos šeimos.Rug
piūčio 18 d. BrocktonoŠv. 
Kazimiero liet, parap. 
bažnyčioje iškilmingam 
maršui vargonais muz.
J. Gaideliui palydint, pri
sipildė bažnyčia sve
čiais. Įžengia penkios Da. 
lios palydovės nešinos 
Lietuvos darželiuose, 
pievose, laukuose augan
čių rūtų, jurginų, ramu
nių ir auksinių kviečių 
varpų puokštes — pras
minga ir gražu, tai mei
lė Lietuvai, jos gamtai. 
Pirmoji Rymantė Bielke. 
vičiūtė - Janulaitienė, Su- 
zan Graves, DanguolėRa-

OUR LADY brick bun- 
galow

OUR LADY brick 
bungalow.

***
EUCLID brick bunga- 

low, 3 bedrooms under 
25.000.

***
Bungalow 3 bedrooms

17.900.
***

Brick bungalow near 
Our Lady, 2 bedrooms. 

***
5 - 5 off Lake Shore,

21.900.
***

Grovewood double,
22.900.

George Knaus Realtor 
819 East 185 St. 
481-9300

Grovewood bungalow 
excellent condition, 
aluminum siding, 2 car 
garage. $17.500.

Broker owner 
261-2561.

PA ŠVENTINIMO 
IŠKILMĖS

Rugsėjo 8 d. Detroito 
lietuviams buvo ne tik is
torinė, bet ir labai iškil
minga. Tą dieną buvo pa
šventinta Naujoji Dievo 
Apvaizdos bažnyčia ir 
Kultūrinis Centras. I 
šventinimo iškilmes lie
tuviai nuo pat ankstyvo 
ryto visais keliais trau 
kė - važiavo lyg į kokius 
Lietuvoje švenčiamus a* 
laidus. Atvažiavę statė
si automobilius smėlyje 
ar iki kelių aukštumo iš 
augusioje žolėje. Vieta 
priminė kurį nors Lietu 
vos bažnytkaimį ir jautė 
mės išsprukę iš miesto 
triukšmo ir suodžių. 
Gamtos grožis čia dar 
nepakeistas. Apie naujus 
pastatus auga medžiai, 
krūmai ir didelė žolė. Jie 
auga kaip patinka ir kol 
kas niekeno netrukdomi.

Kiekvieną atvažiuojan
tį pasitiko ir automobi
liui pasistatyti vietą nu 
rodė Baltijos Tunto skau^ 
tai vadovaujami tuntinin- 
ko Leopaldo Heiningo.

Šventinimą 10 vai. pra
dėjo ir jį atliko kardino 
las Detroito arkivysku
pas John Dearden. Kuris 
su vyskupais Vincentu 
Brizgiu ir Antanu Deks- 
niu parapijų klebonais ir 
kitais kunigais naujuo
sius pastatus pašventi
no. Taip pat su jais kar
tu žygiavo ir parapijos 
ir statybos pareigūnai.

Iškilmingas celebruo- 
tas šventas mišias atna
šavo vysk. Vincentas 
Brizgys, vysk. Antanas 
Deksnys, kleb. Mykolas 
Kundratas, kleb. Vladas 
Stanevičius ir daug kuni 
gų. Evangeliją mišių me
tu paskaitė šv. Petro pa 
rapijos kleb. Viktoras 
Kriščiunevičius.

Pamokslą pasakė vysk 
Vincentas Brizgys. Žmo'. 
nės, Pranui Zarankai va/ 
dovaujant giedojo. Nepap 
rastą įspūdį visiems su
darė nauji vargonai ir dū 
dų orkestras, kuris įei- - 
nančius dvasiškius į baž 
nyčią sutiko ir laikė pa-

dytė, Beatričė Vaičiūtė, 
Ramutė Plonytė - Bacon. 
Pabroliai: Algis Pautie- 
nis, Wayne Myers, Gied
rius Lazdinis, Vytenis 
Gatautis ir Jonas Biel- 
kevičius. Mažieji gėlių ir 
žiedų nešėjai Dalytės 
krikšto dukra Aidutė Ja
nulaitytė ir krikšto sūnus 
Adomas Greinis. Kun. 
Vaclovas Martinkus pa
laimino Dalios Bielkevi- 
čiūtės ir Mindaugo Pau- 
tienio moterystės ry
šius. Jungtuvės įvyko šv. 
Mišių metų. Jųmetųįspū 
dingai giedojo solistė Dai
va Mongirdaitė-Richard- 
son, vargonais palydėjo 
muz. J. Gaidelis.

Klebonas Petras Šaka
lys ir kleb. kun. Vaclovas 
Martinkus nuoširdžiai pa
sveikino jaunuosius palin
kėdami ištvermės šeimy
niniame gyvenime, likti 
ištikimais savo tikėjimui 
ir kenčiančiai Tėvynei 
Lietuvai.

Vestuvinė puota tėve
lių Emilijos ir Romual
do Bielkevičių su Onos 
ir dr. Kazimiero Pautie
nių rūpesčiu įvyko puoš
nioje Chateau de Ville 
svetainėje, Randolph, 
Mass., kurioje dalyvavo 
apie 200 jaunųjų bei tė
vų giminių bei artimųjų 
iš Kanados ir JAV.

Vaišes pradėjo jauno
sios tėvelis R. Bielkevi- 
čius. Maldą sukalbėjo 
kun. V. Martinkus, Biel
kevičių svarbesniųjų šei
mos įvykių nuoširdus pa 
lydovas. Sugiedojus il
giausių metų šampanu 
vaišės pradėtos. Vestu
vinei puotai vadovavo dr. 
Šarūnas Lazdinis visų 
svečių vardu išreikšda
mas jauniesiems linkėji
mus.

Ta proga buvo gauta iš 
Lietuvos ir kitų artimų
jų sveikinimo telegra
mos su gražiausiais jau
najai lietuviškajai šei
mai linkėjimais.

Dalia Bielkevičiūtė bai
gusi universitete pedago
ginius mokslus.

Mindaugas bebaigiąs 
odontologiją bus dantų gy
dytojas.

Abu jaunieji susipra
tusių lietuvių vaikai, pa
tys dalyvavę jaunimo or
ganizacijose ir jose dir
ba.

DETROITO LIETUVIII ŽINIOS
. . . . . . . ANTANAS GRINIUS

kilėjimo taip trinktelėjo 
kad kai kurie net išsigan
do.

Taip pat mišių metu 
girdėjome ir smuiką grie
žiant. Mišioms pasibai
gus buvo sugiedotas Lie 
tuvos Himnas. Organiza 
cijos mišiose dalyvavo 
su šiomis vėlivomis: 
Amerikos, Lietuvos, 
LKK Savanorių, Stasio 
Butkaus šaulių kuopos, 
Jūrų šaulių "Švyturio" 
kuopos, ateitininkų, Ga
bijos skaučių tunto, Bal 
tijos skautų tunto ir atei
tininkių.

Po mišių kultūrinio 
centro salėje visiems da
lyviams buvo duodami 
įvairių patiekalų veltui 
pietūs. Pamaldose ir pie 
tuose dalyvavo apie 600 
žmonių.

Vakare 7 vai. toje pa
čioje kultūrinio centro sa
lėje įvyko banketas. De
ja, jdme nedalyvavau ir 
lieko apie jį negaliu pa
sakyti. Pas mus,dažniau
siai, spauda ir korespon
dentai reikalingi tik ren
gėjų parengimus rekla
muoti, o vėlau ir spauda 
ir korespondentai lieka 
pamiršti ir jau nereika
lingi.

Ant rytojaus toje pačio 
j e vietoje buvo atšvęsta 
ir Tautos šventė. 10:30 
šv. Mišias su kitais ku
nigais atnašavo ir labai 
jautrų ir patriotinį pa
mokslą pasakė vysk. An
tanas Deksnys. Giedoji
mui vadovavo Pranas Za 
ranka, vargoanis grojo 
Mykolaitienė. Organiza 
cijos pamaldose dalyva 
vo su vėliavomis, kurias 
tvarkė LŠST c.v. pirmi
ninkas Vincas Tamošiū
nas.

12:30 vai. kultūrinio 
centro salėje įvyko pami
nėjimas - akademija, ku 
rią pravedė LB apylinkės 
valdybos pirmininkas Jo 
nas Urbonas. Pagrindinę 
kalbą pasakė PLB pirmi 
ninkas Bronius Nainys. 
Prezidiumą sudarė: B. 
Nainys, vyskupas A. 
Deksnys, kun. M.Kundro 
tas ir V. Tamošiūnas.

KNYGOS PRISTATYMAS

Spalio 6 d. 7 v.v. Lie
tuvių Namuose Stasio But
kaus šaulių kuopos kul
tūrinė sekcija ruošia dr. 
istoriko Kosto Jurgėlos 
knygos apie 1862-1864me 
tais Lietuvoje įvykusį 
sukilimą pristatymą. 
Tenka pasakyti, kad dr. 
Kostas Jurgėla, LŠST

Puotos metu skambėjo 
lietuviškos dainos, lydė
jo gražios lietuvių vestu
vinės apeigos, tačiau li
ko nepakartas piršlys 
(jaunosios brolis) Jonas 
Bielkevičius, kuris pa
puoštas gauta iš Lietuvos 
puošnia juosta su įrašu 
"Melagiui Piršliui" buvo 
šaunus ir nuoširdžiai vai-
šingas.

Svečiai džiaugėsi p.p. 
Bielkevičių vaišingumu, 
skaniais valgiais, įmant
riais gėrimais, gražiu pa
tarnavimu, puošniomis 
vaišių salėmis ir iš vi
sos JAV ir Kanados sutik-

Jų pačių akimis...

BURŽUAZĖJANTIS KOMJAUNUOLIS
ARBA
GENERACIJŲ SPRAGA SOVIETIJOJE

tais pažįstamais bei drau
gais.

Dalia ir Mindaugas 
Pautieniai apsigyveno 
Clevelande, kol po metų 
Mindaugas bus apdovano
tas daktaro diplomu. Da
lia gavo mokytojos dar
bą. Po metų lauksime su 
grįžtančių į Brocktoną, 
Dalės į lietuviškąją mo
kyklą, o Mindaugo Brock 
tono ir apylinkių lietuviai 
kaip — dantų gydytojo.

Šiai lietuviškai jaunai 
šeimai gražių ir laimin
gų gyvenimo metui

E.' Ribokienė

— Sūnau, ai tau paruo
šiau vieną siurprizą 
Algirdas RADVILAVICIUS

Boston

* LIETUVIŲ DIENA 
įvyks rugsėjo mėn. 23 d. 
Maironio ParkeWorces- 
tery. Ruošia LB Bostono 
Apygardos Valdyba drau
ge su Bostono, Brockto- 
no ir Worcesterio apylin
kių valdyboms.

* TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS įvyks Bos
tono Lietuvių Piliečių 
Klubo Auditorijoje rug
sėjo 31 d. 3 v. p.p.

Kalbės gen. Lietuvos 
konsulas Anicetas Simu
tis iš New Yorko. Kon
certinę dalį programos 
išpildys solistė Daiva 
Mongirdaitė, akompanuo
jant komp. Jeronimui Ka 
činskui. Po programos 
kavutė ir pasilinksmini
mas.

prašomas, rašo istorinį 
anglų kalba veikalą "Ru 
sifikacija ir lietuvių re
zistencija".

Po knygos pristatymo 
Stasio Butkaus sesės šau 
lės visus vaišins kava ir 
skanumynais. Taip pat 
bus galima įsigyti ir virš 
minimą knygą su auto
riaus parašu.

• LB TARYBOS su
važiavimas įvyksta spa
lio 8-9 dienomis Detroi
te, o lietuvių studentų s- 
gos suvažiavimas lap
kričio 22-25 d. irgi Dėt 
roite.

• A.A. ANTANAS VAŠ
KELIS mirė rugsėjo 4 d. 
sulaukęs 61 metų. Mirė 
nesirgęs. Miegant susto 
jo plakusi širdis ir jis už 
migo amžinu miegu. An
tanas Vaškelis buvo miš 
kininkas ir mokytojas. 
Ilgą laiką mokytojavo 
"Aušros" lituanistinėje 
mokykloje. Priklausė St. 
Butkaus šaulių kuoai ir 
kitoms lietuvių organiza 
ei joms. Buvo pašarvotas 
Steponausko laidotuvių 
namuose ir ten rugsėjo 6 
d. buvo suruoštas su juo 
atsisveikinimas. Rugsė
jo 7 d. buvo iš šv. Anta
no bažnyčios virš 20 au
tomobilių vilkstinės nuly 
dėtas į HolySepulchreka 
pines amžinam poilsiui. 
Kapinėse sukalbėjusiam.
K. Simaičiui laidojimo 
maldas ir žmonai Ange
lei, dukterims Vitalijai, 
Gražinai ir pusbroliui 
Vladui užbėrus ant jo 
karsto iš Lietuvos atvež
tos žemės, buvo atsisvei
kinta su a.a. Antanu Vaš
keliu.

Pietus laidotuvių daly
viams buvo paregti Lie
tuvių Namuose.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

"LITAS” EINA TALKON 
LIETUVYBEI IŠLAIKYTI

PLB VI-jo Seimo die
nomis į Washingtoną bu
vo avykęs Lito bendro
vės dir. V. Vebeliūnas. 
pasiklausyti Seime dis
kusijų bei susitikti su sa
vo pažįstamais iš plačio
jo pasaulio. Naudodama
sis proga turėjau su juo 
ilgesnį pasikalbėjimą, 
liečiantį Tėvų Pranciško
nų išleistus "paskolų 
lakštus" ir kokį vaidme
nį šiame reikale turi pa
siėmęs Litas.

— Dirvoje rugpiūčio 8 
d. tilpusiame pasikalbė
jimo nieko neminėjote 
apie Tėvų Pranciškonų 
norimus išleisti bonus. 
Kuriam tikslui tie bonai 
privalo tarnauti?.

— Tikslas yra labai 
aiškus: lietuvybės išlai
kymas plačioje New Yor

Svarbus pranešimas skautams 

akademikams
Lietuvių Skautų Sąjun

gos Tarybos pirmija pra
neša, kad š.m. rugpiūčio 
24 d. posėdyje Beaumont 
stovyklavietėje, vykdy
dama LSS Garbės Teis
mo nutarimą, nutarė pri
imti išvadas:

a) kad nė Suvažiavimo 
Prezidiumo, nė Suvažia
vimo komisijų, nė atski
rų suvažiavimo pareigū
nų veiksmuose nerasta 
nė blogos valios, nė tyčia 
padarytų klaidų;

b) kad LSS Suvažiavi
mas bei jo sueigos yra tei
sėti;

c) kad Suvažiavimo 
išrinktieji vadovai ir va
dovės yra teisėti.

Buvusiam ASS vad. 
pirm, vs L. Griniui nesu

VIENINTĖLIS LIETUVIS KAILININKAS

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor
Chicago, III. 60601 įL

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

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

• Low Ra les
• Minimum Expenses
• We pay 3'A % on 

escrow accounts

(5 . 2 yr. certificates (Min. $5,000)

5% 84)- l-yr.certificates(Min.$1,000) 
NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KAS MĖNESĮ,

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

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

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

ko apylinkėje. Šį tikslą 
Tėvai Pranciškonai 
Brooklyne, kaip kad Tė
vai Jėzuitai Chicagoje 
mėgins pasiekti pritrauk 
darni lietuvišką atžalyną 
į New Yorko Lietuvių Kul
tūros Židinį.

— Kaip toli yra jau pa
sistūmėta Židinio įkūri
mo linkme?

— Labai daug. Kultū
ros Židinio pastatas yra 
ruošiamas užbaigimui ir 
tik trūksta šiek tiek pini
gų. Jis yra labai patogio
je susisiekimo vietoje. 
Ir nors užbaigimo darbų 
diena sparčiai artėja, bet 
Tėvams Pranciškonams 
dar trūksta apie 100,000 
dolerių, kuriuos mes ne
norim "ubagauti" iš vi
suomenės. Bevelijama 
su Lito parama šį darbą 
sėkmingai užbaigti.

tikus su tokiu nutarimu 
ir rūgs. 4 d. paskelbus • 
naujus ASS rinkimus, 
LSS Tarybos pirmija rug
sėjo 13 d. nutarė paskelb
ti, kad

1. Skelbiami (š.m. rug
sėjo 4 d.) Akademinio 
Skautų Sąjūdžio vadovy
bės rinkimai yra neteisė
ti ir

2. tie rinkimai negali 
būti vykdomi Lietuvių 
Skautų Sąjungoje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

— Kodėl Tėvai Pran
ciškonai nesikreipė į vie
tines skolinimo įstaigas, 
šią sumą, gan nedidelę, 
patys pasiskolinti?

— Žinoma, tokią sumą 
Pranciškonai būtų-galėję 
gauti skolinimo instituci
jose. Bet būtų tekę su
mokėti labai jau aukštas 
palūkanas. (Šiuo metu 
JAV vyriausybė, tramdy 
dama infliaciją leido kel
ti procentus už paskolas 
beveik ligi begalybės!!!) 
Ir, mes bendrai pasita
rę, nutarėme išleisti "Pa
skolų lakštus" ar Mort- 
gage Bonds, 100,000 dol. 
bendrai sumai ir kiekvie
no tokio paskolos lakšto 
minimalinė vertė yra nu
statyta 1,000 dol. Tuo bū
du, mes patys, t.y. Tėvai 
Pranciškonai ir Litas, ku 
ris užtikrina šios pasko
los grąžinimą ir palūka
nų laiku mokėjimą, finan
suojame baigminę Židi
nio statybą. Šį kartą ne 
tik kad neprašome iš 
visuomenės aukų, bet 
siūlome investuoti savo 
sutaupąs perkant šiuos 
bonus (paskolų lakštus) 
už kuriuos mokėsime 9% 
palūkanų, pasižadėdami 
jas išmokėti kas trys mė
nesiai ar kas metų ket
virtis. Paskolos lakštas 
bus išperkamas po pen
kių metų. Kiekvienam 
taupytojui čia yra puiki 
proga gerai investuoi sa
vo sutaupąs ir uždirbti.

— Kaip toli yra pažen
gusi Židinio statyba?

— Jeigu viskas gerai 
seksis tad jau šiais me
tais bus galima perkelti 
visą Tėvų Pranciškonų 
būstinę į naująsias pa
talpas. Tai dalinai pri
klauso ir nuo to kaip 
greitai pavyks parduoti 
nereikalingas patalpas 
senoje vietoje. Čia ga
liu pasidžiaugti, kad Li
tui pavyko išnuomoti da 
lį senųjų Pranciškonų pa
statų New Yorko mies
to valdybai, jaunimo or
ganizacijoms už 10,000 
dol. metinės nuomos. 
Mes tikimės, kad ir vi
si kiti pastatai bus labai 
greitai parduoti, bet 
mums dar vis tiek truks- 
100,000 dolerių visiems 
statybos darbams užbaig 
ti. Todėl mes ir kviečia
me, visą plačiąją lietuvių 
visuomenę įsijungti į nie
ku nerizikuojamą talką ir 
kuo greičiausiai, kad i 
New Yorko Lietuvių Ži
dinys galėtų būti atiduo
tas jaunimui.

— Koks yra buvęs vi
suomenės atsiliepimas į 
mudviejų pirmąjįpasikal- 
bėjimą tilpusį Dirvoje?

— Labai puikus. Litas 
gavo eilę pasiteiravimų 
iš įvairių vietų apie tau
pys > sąlygas ir galimy
be-, Lite. Net keli taupy
tojai jauperkėlė savo cen
tus iš amerikinių bankų į 
mūsiškį. Reikia neuž
miršti, kad mes mokame 
8% palūkanų! Ar rasit to
kį banką kuris galėtų mo
kėti tokias aukštas palū
kanas?! Ir tik Litas tai 
gali.

Jeigu šiuo pasikalbėji
mu susidomėjimas bus 
toks didelis koks yra bu
vęs pirmą kartą, tad Dir 
va tikrai daug pasidar
buos sustiprindama lie
tuvybės š aknis plačioje 
New Yorko apylinkėje.

Visi kurie domisi pa
skolų lakštų pirkimu ga
li rašyti tiesiog: Fran- 
siscan Fathers, 361 High 
land Blvd., Brooklyn, N. 
Y. 11207; arba Litas In-.

• NAMUOSE varčiau užra
šus, parsivežtus iš Pennsylva
nijos. Tarp kitko ten buvo mano 
pasižymėta ir keletas liūdnes
nių detalių. Kai praėjusių metų 
pavasarį Jankėm tas pačias apy. 
linkės, Shennadoah mieste ra
dom veikiančius lituanistinius 
kursus suaugusiems, kuriuos 
ten lankė 50-60 III ir IV kartos 
JAV gimusių lietuvių. Taip pat 
Tamaąuos angliakasių miestely
je buvo parapijinė mokykla, ku
rios visos klasės puošėsi lietu
viškomis trispalvėmis. Šiais me
tais abiejų šių institucijų ten jau 
nebebuvo. Shenandoah mieste vei
kę lituanistiniai kursai suaugu
siems sustojo dėl mokytojų sto
kos, o Tamaąuos mokykla buvo 
uždaryta dėl kitų priežasčių. Pra- 
eitą vasarą bei rudenį tiek spau
doje, tiek ir asmeniškai kreipė
mės į LB vadus bei Švietimo Ta
rybos vadovą, kad jie atkreiptų 
dėmesį į senąją Pennsylvanijos 
Lietuvą, kad ten pasiųstų vado
vėlių, pasitairautų, ko jiems 
trūksta. Šiemet, po apsilankymo 
ten, paaiškėjo, kad į mūsų pra
šymą jokio dėmesio nebuvo at
kreipta. Švietimo Taryba ramiai 
sau leidžia mirti lituanistiniam 
švietimui senuosiuose Pennsyl
vanijos angliakasių miesteliuo
se. Ypač gaila lit. kursų Shenan
doah mieste, kurių vietos vyrai 
labai pasigenda. Viliamės tuo, 
kad atsiranda pavienių entuzias
tų, kurie neužmiršta gerųjų Penn.

vesting C.O., Ine., 86-01 
114th St., Richmond Hill, 
N.Y. 11418; arba skambin 
ti (collect) telefonu: (212) 
441-6799.

Br. Aušrotas

TALKON! TALKON! 
"9% UŽ LIETUVIŠKUMĄ” 

New Yorko 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

"Miško broliai" patruliuoja sl<autų jubiliejinėje stovykloje: ko
mendantas J. Šalčiūnas ir A. Vaitkevičius.

Eug. Butėno nuotrauka +

sylvanijos lietuvių. Jųtarperug
piūčio 12 d. buvo "Lituanus” ad
ministratorius J. Kučėnas. Jis 
nuvyko į tenykščią Lietuvių die 
ną, kuriotl susirinko apie 15, 
000 žmonių, ir kiekvienas įva
žiuojantis automobilis J. Ku- 
čėno pastangomis gavo angliš
kas informacijas apie "Litua
nus" žurnalą. Dabar jau ryškė
ja ir to žygio vaisiai: iš įvairių 
Pennsylvanijos miestelių ateina 
naujos "Lituanus" prenumera
tos. Šviesių lietuvių ten yra, tik 
nereikia jų pamiršti. Todėl įspū 
dingi buvo ir naujojo PLB cv 
pirm. inž. Br. Nainio žodžiai, 
kad LB nepamirš ir tų, kurie 
jau gal ir nebekalba lietuviškai, 
bet dvasiniai jaučiasi esą tikri 
lietuviai. Dar kartą prašau, 
kad apie tuos lietuvius pagalvo
tų iš Švietimo Taybos vadovai 
bei nariai.

* CHICAGOS lietuviai apie 
Nashingtone vykusį PLB seimą 
buvo greitai ir taikliai infor
muojami "Margučio" radijo ban
gomis, kuris įgyja vis didesnį 
populiarumą. Į, seimą nuvykus 
"Margučio" vadovui P. Petru- 
čkui, jis iš vietos perduodavo te - 
lefoninius pranešimus apie sei
mo eigą, taip pat seimo metu už- ♦ 
rašė eilę svarbesniųjų kalbų bei 
bendrųjų posėdžių detalių, ku
rias dabar kas vakarą transliuo
ja per radiją. Taip pat "Margu
tį", kaip ir Lietuvių Radijo fo
rumą, nuolatos telegramomis ar 
gyvais telefoniniais pranešimais 
informuoja mūsų krepšininkai iš 
Europos. Įspūdingiausios akimir. 
kos bilna tada, kaiVyt. Grybaus
ko, J. Šoliūno, J. Janušaičio ar * 
kitų telefoniniai pranešimai įjun
giami į radijo tinklą lietuviškųjų 
valandėlių metu. Taip, kad dėka 
modernių komunikacijos prie
monių, radijas, kai kuriais atve 
jais darosi įdomesnis už spaudą.

• MININT Vilniaus miesto pa
skelbimo Lietuvos sostine 650 
m. sukaktį, šalia rengiamo įvai
rių organizacijų pagrindinio mi- j 
nėjimo - akademijos, specialu 
spektaklį, pavadintą "Vilniaus 
pašvaistė” rengia "Margučio" 
vadovybė spalio 14 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Šiame 
meniniame spektaklyje bus at
stovaujama dainos, žodis, jude
sys ir šviesos. Tai bus dėmesio 
vertas meninis Įvadas į pagrin
dinę akademiją, kuri įvyks po 
dviejų savaičių. Vilnius yra toks 
svarbus objektas lietuviams,kad 
kiekvienas rimtas meninis spek
taklis ar akademija jo vardą ir 
amžinąjį sostinės lietuviškumą 
tik kels. Tokį uždavinį, tikime, 
atliks ir "Vilniaus pašvaistės" 
spektaklis.

♦ IŠ NEOFICIALIŲ šaltinių 
teko nugirsti, kad Chicagos Lie
tuvių Opera naujajam sezonui 
ruoš "Pikų damą" ir pastatymo 
vadovas bei dirigentas būsiąs 
muz, Vytautas Marijošius. Muz. 
Fausto Strolios vadovaujamas 
Chicagos Vyčių choras naują se
zoną pradėjo su 28 choristais ir 
ruošiasi lapkričio 17 d. koncer
tui, pavadintam "Laisvės Lietu
vai". Tame koncerte repertua
ras būsiąs grynai patriotinis. 
Chicagos Vyčių chore dainuoja 
nemažas būrys šiame krašte 
gimusių lietuvių. To paties muz. 
F. Strolios vedamas Jaunimo 
choras pirmąją naujojo sezono 
repeticiją pradėjo susirinkus 80 
jaunųjų choristų. Jie ruošia dalį 
programos pagrindiniam Vil
niaus sukakties minėjimui - aka
demijai. Šis jaunas bei veržlus 
choras suorganizuotas ir globo-^ 
jamas Jaunimo centro vadovy
bės. "Dainavos" ansamblis su 
chormiesteriais A. Simonaityte 
ir Alv. Vasaičiu naująjį darbo 
sezoną pradėjo rugsėjo pirmo
siomis dienomis ir kartu su"Tė- 
viškės" parapijos choru ruošia
si komp. VI. Jakubėno kūrinių 
koncertui. Kai chorai taip entu
ziastingai dirba, keista, kad ofi- 
cialiai dar vis nieko nekalbama 
apie busimąją Dainų šventę, nors 
ateinančiais metais švenčiame 
50 m. sukaktį nuo pirmosios 
Dainų švntės, Įvykusios Kaune, 
nepriklausomoje Lietuvoje.
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