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TOLMATOS ŽIBURIAVIMAI... (1)

UŽVAKAR, VAKAR IR ŠIANDIENĄ
Propaguoja 
mišrias vedybas 
Sovietijoje

Tai nauja surusinimo 
ir "sulydymo" forma. 
Mes jau daug girdėjome, 
kaip rusai kolonistai kas
met tūkstančiais veržia
si į Latviją ir Estiją, 
kiek mažiau į Lietuvą, ir 
čia pastoviai įsikuria.

Maskvoje anglų kalba 
leidžiamas savaitraštis 
"Moscow News" savo š. 
m. rugpiūčio 4 d. laido
je įsidėjo iš "Literatur- 
naja Gazeta" (irgi Mask
vos laikraštis) tokį jau ne
labai ką bendrą su lite
ratūra turintį straipsnį, 
kad, esą mišrių vedybų 
skaičius Sovietijoj spar
čiai auga. Laikraštis ran
da, kad tokios mišrios 
vedybos tarp dviejų skir
tingų tautybių ne tik ne
peiktinos, bet dargi rem 
tinos ir skatintinos.

Esą, pas tokius susi- 
maišėlius estetinės ir 
moralinės vertybės padi
dėja, santykiavimas tarp 
"įvairių mūsų krašto tau
tų" pagerėja, šeimos iš 
augina geresnįprieauglį. 
"Kaipo taisyklė" džiau
giasi laikraštis, "tokios 
mišrios šeimos yra dvi
kalbės ir tokių tėvų 
vaikai visuomet moka dvi 
kalbas", kurių viena, aiš
ku, yra rusų, kas padeda 
gereseniam santykiavi
mui ir susižinojimui.

Net ir Brežnevas 
mišrių šeimų sudarinė- 
jimą užgyręs pareikšda
mas, kad tokių šeimų 
skaičius "mūsų krašte" 
jau siekia milijonus. Čia 
pat laikraštis su malo
numu išskaičiuoja, kaip 
toks "mišrėjimas" vyks
ta Latvijoje. Esą 1960 
m. kas ketvirta vedusių 
jų pora buvusi skirtingų 
tautybių, 1961 m. jau net 
30% visų vedybų buvo 
mišrios, 1964m. jau 32%, 
o šiuo metu kai kuriuose 
rajonuose mišrieji su
daro net pusę visų vedu
siųjų arba ir dar gau- 
giau,— Juk tai aiškus 
įrodymas, kaip rusini
mas vyksta Pabaltijo 
valstybėse, kad ir po 
"mišrių vedybų" kauke.

Estijoje mišriųjų vai
kai paprastai gauną es
tiškus vardus ir išmoks
tą kalbėti estiškai, beto, 
kad laisvai mokėtų ru
siškai, nes rusų kalba 
juk esanti tarptautinė su
sižinojimo priemonė.

Dar "gražesni" daly
kai dedasi Kazachstane, 
Bratske (kur ant Angaros 
upės yra statoma mil
žiniška elektros jėgainė) 
Kirgizijoje ir kitur. Ten 
esą "petys į petį" kartu 
dirbą iš "įvairių mūsų 
krašto kampelių" susi
rinkę jauni vyrai ir mer
ginos net 50 įvairių tau
tybių, kurių tūkstančiai 
kasmet sukuria šeimas, 
tuo sudarydami rekordi
nį mišrių vedybų ir gimu 
sių vaikų skaičių.

Kaip jie ten "laisvai 
iš visų mūsų krašto kam
pelių" suvažiavo, mums 
labai gerai žinoma. Tik 
atsiminkime, kad prieš 
kelis metus ir iš Lietu-

Australijos lietuvių Melbourno tautinių Šokių grupės "Klumpakojis” šokėjos paskutiniajame kon
certe. Plačiau apie šią garsėjančią grupę skaitykite 2 psl.

PREZIDENTAS PANEIGĖ 'DENGĖS’ 
WATERGATE TYRINĖJIMĄ

Tačiau jis prisiėmė kaltę, kad jo pavaldiniai

Tikiu, kad ne tik aš 
vienas, bet visi besido
mintieji JAV vidaus poli
tikos išsirutuliojimu ne
kantriai laukėme, ką gi 
naujo Nixonas pasakys vi 
suomenei apie tą nelemtą 
Matergate ir kitus krašto 
reikalus.

Kaip ir to buvo galima 
laukti, Nixonas buvo la
bai santūrūs, tikslus sa
vo teigimuose bei neabe
jotinai įtikins tuos, ku
rie ieškojo tiesos šiame 
atsakyme.

Pradėdamas savo 30 
minučių trukusįpranešl- 
mą tautai, Nixonaspabrė
žė, kad Senato Komitetas 
per ketvertą mėnesių jau 
užrašė du milijonus žo
džių, kurie jokiu būdu ne
įrodė, kad jis būtų sten
gęsis kaip nors nuslėpti 
šią aferą, ir kad jis apie 
ją, ligi tam tikro laiko 
tikrai nežinojęs.

Prezidento nuo.mone, 
šis visas reikalas yra jau 
tiek paaiškėjęs, kad da
bar jį belieka perduoti 
teismams ir kad "JAV 
Kongresas privalo grieb 
tis kitų Amerika svar
besnių reikalų, negu Wa- 
tergate".

Kreipdamasis tiesiog 
į visuomenę Nixonas pa
sakė: "Aš prašau Jūsų 
paramos, kad tie, kurie 
stengiasi pasinaudoti Wa- 
tergate, nesukliudytų 
man įvykdyti tuos svar
bius uždavinius, kuriuos 
Jūs (t.y. rinkėjai) mane 
įgaliotoje 1972.XI.7".

Vienok Prezidentas, 
šiame jėu labai suregz
tame reikale, nepateikė 
nieko naujo. Jis pabrė-

vos buvo išvežti tūkstan
čiai jaunų vyrų plėšti 
Sibiro dirvonų. Paskui 
jauni vyrai, elektrikai, 
mechanikai ir kitoki spe
cialistai išvyko ten "pa
dėti prie statybų", gal 
ir tame pačiame Brats- 
ke, ir dauguma ten ir da
bar tebėra, kurdami "lai
mingas mišrias šeimas" 
su rusėmis, kirgizėmis, 
užbekėmis ir kitomis 
"plačiosios tėvynės tau
tietėmis". (ab)

pažeidę teisę

BRONIUS AUŠROTAS
žė.jog "patiektieji faktai 
yra komplikuoti ir įro

dymai prieštaraujantys T 
Tačiau kaip ir to teko 
laukti, Prezidentas nesi
ėmė šiuo reikalus atnarp- 
lioti, tepasitenkindamas 
užtikrinti JAV visuome
nę, kad "toki dalykai dau
giau niekada nepasikarto
sią JAV istorijoje".

Po šios prezidento kal
bos, rugpiūčio 16 d. ry
tą liberalų garsiakalbis 
"The Washington Post", 
Nixono kalbą taip komen 
tavo:

"Nixono vakarykštė 
kalba per TV ir radiją 
JAV 210 milijonų audito
rijai buvo atvira ir taik
li. Nors kai kurie asme
nys ir pranašavo, kad 
prezidentas "vykdys puo
limą", tačiau šie prana
šai klydo. Nixonas tepra
šė vieno, kad JAV visuo
menė suprastų, kad arba 
Prezidentas buvo apgau
tas ar savo patarėjų net 
išduotas".

Kitame ilgame politi
kierių nuomones aprašo
mame komentare, žur
nalistas teigė, kad girdi 
dabar, "Nixonas visą Wa- 
tergate bylą perdavęs 
amerikiečių viešosios 
nuomonės teismui. Koks 
gi šio teismo sprendimas 
gali būti laukiamas, šiuo 

SLA Pildomoji Taryba su naujai prisaikdintu daktaru kvotėju D. Degėsiu. Iš kairės sėdi: Josephine 
Mileriūtė, iždo globėja; prezidentas Povilas P. Dargis; iždininkė Euphrosine Mikužiutė. Antroj eilėj 
stovi: sekretorius dr. Algirdas Budreckis, iždo globėjas ir teisinis patarėjas adv. Steponas Briedis, 
Jr., viceprezidentas Aleksandras Čaplikas ir naujasis daktaras kvotėjas dr. Danielius Degesys.

momentu dar sunku nu
spręsti. Tačiau, turint 
galvoje pirmuosius JAV 
politikų pasisakymus 
Washingtone ir krašte, 
esą galima spėlioti, kad 
gal būti Prezidentui bus 
pavykę, pagaliau išvai- 
ruoti iš Watergate akli- 
gatvio, į kurį jis pateko 
per neapsižiūrėjimą.

Beveik visi užklaustie
ji politikai sutiko, kad 
zityvų atsakymą iš tau
tos, jog Watergate byla 
dabar jau priklauso teis
mams ir kad JAV Kon
gresas privaląs užsiim
ti kitais svarbiais visą 
Ameriką liečiančiais rei
kalais".

Toliau laikrašty yra 
įdėtos įvairių politikie
rių nuomonės, kurios ski
riasi, žiūrint užklaustojo 
asmens partiniam pri
klausomumui.

Čia norėčiau skaityto
jams pateikti vieną laiš
ką is Newsweek žurnalo, 
š.m. rugpiūčio 20 d. nu
merio, kuriame to žur
nalo skaitytojas Carl 
strong iš Minneapolis, 
Minn. taip rašo: "JAV 
Kongresas ir visa tauta 
privalo gėdytis, leisda
mi taip tyčiotis ir niekin
ti savo Prezidentą, kaip 
kad dabar vyko Senato 
Komiteto tardymo metu. 
Būkime atviri patys su 
savimi: pasižiūrėkime į

Jūratė Statkutė - de Rosales
"... rytų Europos tautos būtų aklos, jei 

jos vėl patikėtų savo apsaugą daugybei 
mažų nepriklausomų valstybėlių, turinčių 
tiktai toli esančių galingų valstybių para- 

(Richard Hartshorne)mą".
Ši ištrauka yra paim

ta iš 1944 metais atspaus
dintos JAV-ėse geopoliti
nės rytų Europos padė
ties studijos. ("Campass 
of the World", 1944 New 
York). Pažymėtina yra, 
jog viena — dargi svar
biausia "toli esanti galin
ga valstybė", kurios pa
rama būtų buvusi reika
linga susmulkintos rytų 
Europos padėčiai išlaiky
ti, buvo JAV.

1944 metais, JAV,dvie
jų generacijų laike, du 
kartu dalyvavo kare pra
sidėjusiame toje nelemto
je rytų Europos "shat- 
ter" zonoje. Nėra ko ste
bėtis tat, jei II-am Pa
sauliniam karui baigian
tis, JAV svarbiausias 
tikslas buvo bet kokia kai 
na atsikratyti tolimesnės 
tokios pavojingos zonos 
globos.

Ši JAV galvosenanepa riuo amerikiečių žinovai 
pakartotinai mini rytų Eu
ropos politinius trūku
mus ir trumparegišku
mą. Užsibaigiant antram 
pasauliniam karui, ame
rikiečiai — du kartu kru
vinai pasimokę — gerai 
žinojo, kad pačios Eura
zijos širdies, rytų Euro 
pos centrinio ruožo sau 
gumas ir ramybė yra bū
tina sąlygapasaulinės tai 
kos' įvedimui. Jų didžiau
sias troškimas buvo su
teikti tai zonai patvarią, 
žmogaus teises gerbian
čią, santvarką, galinčią 
vienodai atlaikyti rytų ir 
vakarų spaudimus, t.y. 
galinčią amžinai išbalan
suoti Eurazijos jėgas, 
neleidžiant nei rusams, 
nei vokiečiams per daug 
išsiplėsti ir tapti pavo
jingais Amerikai. Ta
čiau nei vienas rytų Eu
ropos politikas nesugebė
jo anuomet tokią globali 
nę išeitį suformuluoti. 
Kiekvienos valstybėlės 
atstovai tebuvo susirūpi - 
nę savo "būsimų sienų" 
ginčų išsprendimu...

Šiandieną, persitvar
kant tai politinei lygsva
rai, kuri buvo sukurta 
antram pasauliniam ka
rui pasibaigus, jau gali
ma lengvai įžiūrėti, jog 
ilgainiui, stebėtinu isto
rinio ciklo tikslumu, ga
li pasikartoti ta pati pa
dėtis, kuri jau du kartu 
sukėlė pasaulinius ka
rus. O drauge reikia ži
noti, jog kaip užvakar, 
kaip vakar, taip ir šian 
dieną rytų Europos sta
bilizacija ar sprogimai 
nulems didžiųjų pasaulio 
galybių jėgų balansą. 

Tačiau šiandieną, kaip 
ir užvakar, kaip vakar, 
rytų Europos tautų nesu 
gebėjimas savo padėtį be
šališkai įžvelgti yra ly
giai toks pat tragiškas, 
koks jis buvo 1945 me
tais...

sikeitė nei per Vengrijos 
sukilimą, nei per Čeko
slovakijos tragiško pava
sario žlugimą. Tačiau ji 
gali pasikeisti per se
kantį dešimtmetį, kai in
dustrializuotos Sovietų 
Rusijos pavojus taps di
desnis už netvarkingos 
rytų Europos globojimo 
rizikas.

Peržiūrinėjant 1944- 
45 metų JAV raštus ir 
dokumentus liečiančius 
rytų Europą, ypač krinta 
į akį du dalykai.

Vienas yra tas, kad

Watergate ir iš kitos pu 
sės. Melas, žinių rinki
mas, svetimų kalbų pasi
klausymas, kitų klaidini
mas yra visada buvę ne
atskiriami Amerikos gy
venimo elementai kaip 
prekyboje taip teismuo
se, reklamoje, asmeniš
kame gyvenime ir net 
medicinoje. Tad kas gi 
čia yra naujo (Waterga- 
te reikale)?. Ir ko gi čia 
dūkti?, "baigia savo trum
pą laiškutį C. Strong.

Manyčiau, kad šis pasi
sakymas yra tikrai ver
tas "Pulitz" premijos. 

svarstant ir nagrinėjant 
rytų Europos padėtį, mes 
niekur neužtinkame pa
čių suinteresuotų rimtos 
nuomonės paminėjimo. 
Rytų Europos globalinės 
padėties studijas darė 
anglai, amerikiečiai, vo
kiečiai, kurie mažai, ar 
nieko neišmanė apie gi
lias ir istoriniai tolimas 
rytų Europos vidinio su- 
siskaldimo šaknis. Sveti
mųjų paviršutiniškai pa
tiektos politinės išeitys 
negalėjo patenkinti nei 
vieno rytų Europos gy
ventojo, ir tegalėjo užtai
syti tiktai ilgalaikę bom
bą, kuri anksčiau ar vė
liau neišvengiamai turės 
sprogti, ir kuri jau da
bar, tai viename, tai ki
tame krašte,sporadiškai 
sproginėja.

Antras būdingas bruo
žas yra kartelis, su ku-

(Kitame numeryje: 
"Versalio sutarties 
pilkoji eminencija")
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

"Klumpakojio” dešimtmetis
Praeitą savaitgalį didžiausią 

Australijos lietuvių koloniją — 
Sydnėjų savo puikiu meniniu pa
sirodymu hipnotizavo melbour- 
niškiai, tai mūsų iškiliausia tau
tinių šokių grupė "Klumpakojis". 
Specialiu autobusu, su savocho- 
ru, muzikantais ir linksma jau
natviška nuotaika, apie 40 šokė
jų, nepabūgo 600 mylių nuotolio 
ir savo puik'u pasirodymu, nu
džiugino ir pralinksmino bežie- 
mavojančius sydnėjiškius.

Koncertas buvo tikrai puikus 
ir per dvi savo dalis svečiai su
šoko 20 šokių, iš kurių dalis bu
vo visai naujų ir iki šiol čia ne
matytų. Šokių išpildyme jau gali
ma buvo justi darnų susišokimą 
ir paskirų charakterių gražų 
pasirodymą. Nors visa grupė ir 
yra mėgėjai, daug savo laisvo 
laiko valandų paaukodami šokių 
repeticijoms, tačiau viso viene
to pasirodyme galima matyti 
jau daugiau kaip mėgėjiškumą, 
pastatant šią mūsų grupę į vie
ną iš geriausių mūsų reprezen
tacinių vienetų. Mačius garsią
ją Amerikos "Grandinėlę", gal 
būt ir per drąsu būtų prie jos 
lyginti mūsų "klumpakojį", ta
čiau, manau, kad su šiuo savuo
ju tautinių šokių vienetu mes ga
lėtume pilnai pasirodyti ir di
džiojoje Amerikoje, nepadarant 
gėdos nei Australios lietu
viams nei mūsų gražiesiems tau
tiniams šokiams, nes "Klumpa- 
kojo" šokių, vaidybos ir paski
rų veiksmų išpildymas yra la
bai geras, ypatingai kai paski
rus šokius palydi ir jų pačių 
chorelis, padedant muzikiniams 
instrumentams. O gal taip ir at
sirastų koks nors mecenatas ir 
padėtų mūsų šiai puikiai grupei 
pasirodyti ir Amerikoje, tuo dar 
artimiau suartinant jaunąjį mū
sų prieauglį.

Prieš kurį laiką Melbourno 
"Klumpakojis" atšventė savo 
įsikūrimo pirmąjį 10-tį. Šios 
grupės pirmtakūnams "Atžaly
nui" iširus, įsisteigė nauja 
"Klumpakojo" grupė, prie kurios 
prisijungė žinoma jaunimo vado
vė Elena Karazijienė. Vėliau gru
pės vadovaimą perėmė žinomas 
Australijos sportininkas I-jo 
P. L. Jaunimo Kongreso atstovas 
ir geras tautinių šokių šokėjas 
inž. Algis Šimkus. Grupė pra
dėjo intensyvų savo darbą ir tas 
atnešė puikius vaisius, pasiro
dant įvairiuose vietiniuose ir 
svetimtaučių subuvimuose.

Šiuo metu jau keli metai šiai 
mūsų iškiliajai grupei vadovau
ja jaunas visuomenininkas, da
bartinis Melbourno Liet. B-nės 
pirmininkas, mokytojas Vytau
tas Straukas. Jo puikioje vado
vybėje "Klumpakojis” iš mėgė
jiškos tautinių šokių grupės virs
ta jau aukštu meniniu vienetu, 
įtraukiant ir dainos bei muzi
kines pajėgas. įvairiomis progo
mis šis vienetas pasirodo ne 
tik lietuviškuose didesnuose pa 
rengimuose, bet taip pat, kaip 
meninė-tautinė grupė jau yra 
davusi ir tris savo pačių pilnus 
koncertus, kurie tiek Sydnėju
je, tiek Melbourne, buvo labai 
aukšto lygio ir sėkmingi. Be 
vadovo Vyt. Strauko, grupės ad
ministratorius yra R. Dagys, 
technikinė pagelbininkė E. Ka
razijienė- ir garsų tvarkytojas 

Melbourno tautinių šokių grupės "Klumpakojis“ vyrai šokėjai.

yra inž. V. Alekna. Muzikine da
lį sudaro: akordeonistas P. Ara- 
nauskas, gitaristas V. Eimutis, 
būbnininkas P. Baltrūnas ir smui
kininkas V. Straukas. Grupės dai
nininkės: V. Aleknienė, N. Kai
raitienė, B. Staugaitienė, p. Bak- 
trūnienė, V. Alekna, R. Sližys, 
A. Staugaitis ir kt.

Sveikinant mielus klumpakojiš- 
kius jų pirmojo dešimtmečio pro
ga, norisi vadovams ir šokėjams 
palinkėti ir toliau geros sėkmės 
taip gražiai reprezentuojant tuos 
puikius mūsų tautinius šokius. 
Jūsų puiki reprezentacinė"Klum - 
pakojo” grupė suteikia ne tik 
Melbourno, bet ir visos Austrą 
lijos lietuviams pasididžiavimą 
ir norą, kad jūs ir toliau taip 
gražiai mus iškeltumėte austra 
lų is svetimtaučių tarpe ir, jei 
gu tik kada sąlygos leis, parody
tumėte ir Amerikos bei Kanados 
tautiečiams, kad mes čia suge
bame irgi išeiti iš tos mėgėjiš
kos kasdienybės ir su savo šia 
puikia grupe tikrai atsistotume 
šalia jau žinomų didžiųjų kitų 
tautinių šokių vienetų.***

Naujajai Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybai šiais metais vadovau
ja jaunesniosios kartos, Sydnė
juje universitetą baigęs chemi
kas Juozas Maksvytis. Naujasis 
pirmininkas yra labai gerai pa
žįstamas sydnėjiškiams ir Aus
tralijos lietuviams kaip labai ge 
ras organizatorius, didelis dai
nos mėgėjas, choristas, dirigen
tas ir buvęs kurį laiką Krašto 
V-bos pirmininku. Ypatingą dė
mesį J. Maksvytis kreipia Į mū
sų jaunimą ir jo dvi dukros yra 
aktyvios visame mūsų lietuviš
kame gyvenime. Šiuo metu val
dyba daro žygius N.S^V. valsti
jos Švietimo Departamente, kad 
lietuvių kalba būtų įskaityta į 
dėstomus dalykus gimnazijose ir 
lietuvių kalba būtų, kaip ir kitos 
kalbos, pripažintos baigimo ate
state.

««*
Australijos Lietuvių Katalikų 

Federacijos leidžiamo Melbour
ne laikraščio "Tėviškės Aidai" 
redakcijoj ir administracijoj 
įvyko pasikeitimai. Ilgametis 
laikraščio redaktorius kun. P. 
Vaseris pasiprašė iš laikraščio 
pareigų būti atleidžiamas, kad 
turėtų laiko kitiems savo dar
bams. Redagavimą nuo liepos 
1 dienos perėmė kun. Pr. Dauk
nys, kai redakcinę komisiją su
daro: kun. P. Vaseris,V. Gižaus - 
kas, J. Petraitis. Administrato. 
riaus pareigas perėmė J. Šėlio
tas. ♦♦♦
Adelaidės choras "Lituania" 

savo metiniu koncertu atšventė 
24-rių metų gyvavimo sukaktį. 
Šis, didžiausias Australijos lie
tuvių choras, buvo įsteigtas mu 
ziko V. Šimkaus, kuriam jis il
gus metus labai sėkmingai va
dovavo, duodamas puikius kon
certus ne tik savųjų tarpe, bet 
tuo pačiu ir garsindamas lietu
vių dainos grožį lietuvių ir sve 
timtaučių pasirodymuose, už ką 
buvo spaudoje ir kitur gauta dau
gybė gražiausių atsiliepimų. V. 
Šimkui išsikėlus iš Adelaidės 
choro vadovavimui ir dirigavi
mui buvo pakviesta mūsų iškilio 
ji dainininkė G. Vasiliauskienė, 

kol vėliau, dėl nelaimingų šei
mos nelaimių, ji iš dirigavimo 
pasitraukė ir chorą perdavė jau
nai dirigentei, kylančiai muzikei 
Rasai Kubiliūtei, kuri šiame kon
certe turėjo savo pirmąjį debiu
tą. Jaunoji dirigentė į visą dai
nų repertuarą ir jų išpildymą 
įnešė daugiau jaunatviško gyvu
mo ir spalvingumo. Koncerte 
taip pat vykusiai pasirodė "Žil
vino“ tautinių šokių grupė, va
dovaujama jaunosios mokyto
jos R. Bielskytės ir "Nemuno 
Dukrų" trio, vadovaujamas A. 
Urnevičienės ir akordeonu pri
tariant M. Dumčiuvienei. Koncer
tui pasibaigus, padėkos žodį ta
rė administratorius J. Mockū- 
nas, po ko, begale gėlių ir kito
mis dovanomis, buvo apdovanoti 
dirigentė, vadovai, solistai ir pa _ 
skiri šiam chorui nusipelnę žmo
nės, kas pilnai įrodė, kaip Ade
laidės lietuviai myli, didžiuoja
si ir gerbia savo šį iškilųjį 
meno vienetą. »««

Melbourno parapijos sekma
dieninė mokykla šiais metais 
švenčia savo darbo dvidešimt
metį. ši mokykla yra atlikusi 
didžiulį lietuvišką darbą ir šian
dien jau ne vienas buvęs auk
lėtinis ir pats savo vaikus atve
ža mokintis lietuvių kalbos, ku
rios prieš daugelį metų ir jis 
pats mokėsi. Atžymėti šią su
kaktį mokyklos vadovybė numa
to išleisti specialų leidinį Albu
mą-Metraštį, kuris bus kaip kul 
tūrinis ir istorinis įnašas į Aus
tralijos lietuvių gyvenimą.

Australijos lietuvių Kultūros 
Tarybos pirmininkas ir teatro 
režisierius Viktoras Baltutis 
su vyresniaisiais savo kolego
mis artistais pilnai nepasitenki
na ir baigia Adelaidėje suorga 
nizuoti lietuviško jaunimo teat
rą, kurio pirmasis pasirodymas 
numatomas neužilgo parodyti ir 
vietiniams lietuviams. Geriau
sios sėkmės mūsų nepavargstan 
čiam kultūrininkui.

Jaunimas neatsilieka ir kituo
se Australijos miestuose. Štai, 
gana nedidelėje lietuvių bend
ruomenėje, Geelongo mieste, 
jaunoji Birutė Gailiūtė suorga
nizavo ir moko 10-tį porų tauti
nių šokių, su kuriais tikisi ir grei
tai pasirodyti viešumon.

Nežinia dėl kurių priežasčių, 
kas yra labai skaudu visai 'Aus
tralijos lietuvių bendruomenei 
ir ypatingai Adelaidei, VLIKoįga^- 
liotinis Australijai, Juozas Lap- 
šys iš savo pareigų pasitraukė. 
J. Lapšys buvo vienas iš mūsų 
didžiųjų organizatorių. Turėda
mas labai puikius ir artimus ry
šius su australų aukštąja visuo
mene, jis visuomet rasdavo ke
lius kaip prieiti prie australų, 
spaudos, radijo ir televizijos ir 
jo pastangomis visuomet lietu
vių pasirodymai būdavo plačiau
siai ir gražiausiai paminimi. Ne 
apsiriksiu pasakydamas, jog J. 
Lapšys buvo ir yra mūsų di
džiausias lietuviškų reikalų am
basadorius ir, reik tikėtis, kad 
ir ateityje jis iš lietuviško gyve 
nimo ir, ypatingai mūsų repre 
zentavimo, nepasitrauks.

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

Also

DIE REPAIRMAN 
Experienced on progressive dies. 

Days or nights. Apply 

ATLANTIC TOOL & DIE 
19963 PROGRESS DR.

STRONGSV1LLE INDUSTRIAL 
PARK. OHIO 
216-238-6931

(61-67)

Ju pačių akimis •••
tarybinė liaudis kryptingai supranta tarybinę SCENĄ

Juozas JUOZAPAVIČIUS

a laiškai Dirvai
NESIJUOKIME IŠ 
SENATVĖS...

Ne kartą teko pastebė
ti spaudoje kaip senatvė 
panaudojama su tikslupa- 
šiepti, paniekinti, įžeisti 
ir bendrai įrodyti oponem 
to menkavertingumą, pa
šaipiai jį pavadinant se
niu, seneliu, senute,kar
šinčium ir panašiai.

Atrodytų kad tam tiks
lui lietuvių kalbos žodyne 
be senatvės panaudojimo 
yra ganėtinai tinkamų žo
džių.

Jei seno žmogaus išo
rine išvaizda, bei jo keis
tas fizines ar dvasines 
ypatybes panaudojame 
spaudoj, scenoj bei tele
vizijoj nepiktai, o vien 
tik žiūrovo nuotaikos pa
kėlimui — nieko čia blo
go negalima įžiūrėti ar 
prikišti, nes ir visokio 
amžiaus žmonių tarpe ra
sime nemažai keistų ir 
juoką sukeliančių tipų. 
Tolimųjų rytų kraštuose 
senatvė ir seni žmonės 
nuo amžių laikomi pagar 
boj, o protėvių garbini
mas sudaro jų tikybinio 
kulto žymią dalį. Žmo
gaus amžius nestovi vie
toje ir kiekvienas laikui 
bėgant senėja ir pasens
ta, tai gi — kas man šian
dien, tau rytoj.

Ir todėl žmogaus senat
vės panaudojimas įgėli
mo, įžeidimo bei nuverti 
nimo tikslu man atrodo 
yra ne etiška ir bereika
linga. Kadangi aš pats jau 
labai senas tai mano pa
žiūra šiuo klausimu gali 
būti subjektyvi ir šališ
ka, todėl seniem žmonėm 
būtų įdomu nugirsti šiuo 
reikalu pažiūras ir nuo
mones ir iš nesenų žmo
nių.

K. Mažonas 
Cleveland

ATVIRAS LAIŠKAS

Rugpiūčio 8 laidoje Dirvoje 
Vladas Būtėnas savo skyriuje 
"7 dienos Čikagoje" paliečia LB 
Marquette Parko Apylinkės Val
dybos veiklą Chicagoje. Dėkoda
mas savo senam spaudos bičiu
liui už pa minėjimą,'deja, norė
čiau įnešti kai kurių pataisų, nes, 
matyt, VI. Būtėno kai kurie rei
kalai nebuvo tiksliai suprasti.

Rašydamas apie lietuviškos vė
liavos pastatymą šalia vietinės 
parapijos kieme, Būtėnas sako: 
"Iškilo tik lėšų klausimas nau
jam stiebui. Tai jautoks menkas 
objektas, kuris, tikime, nesupyk- 
dys LB apylinkės valdybos supa 
rapijos klebonu"...

Lėšų klausimas visai nebuvo 
iškilęs ir nebuvo dėl to kalbama. 
LB Apylinkės Valdyba savaime 
prisiėmė visas išlaidas. Žino
ma, apie kokį pyktį su klebonu nė 
kalbos negali būti, nes valdyba su 

klebonu savo pasitarimuose vi
suomet suranda tikslią išeitį. 
Klebonas remia ir,tikime, rems 
LB užmojus.

Kalbėdamas apie valdybos ruo
šiamą pobūvį Union Pier šio mė 
nėšio 25 dieną, Būtėnas iškelia 
labai gražias mintis: vertėtų ir 
aktorius įvesti J programą. Pa
vyzdžiu nurodo Karaičio" Ginta
rą", kur būdavo organizuojama 
kultūriniai rašytojų ir aktorių pa 
sirodymai.

Vienas reikalas ruošti links- 
mavakarį salėje su šokiais ir 
stipresniais atsigaivinimais, o 
visai kitas prie laužo ar kita pro
ga kviesti aktorius ar rašytojus. 
Kažin, kar dailiojo žodžio meni
ninkai būtų patenkinti ir kažinar 
sutiktų pasirodyti linksmavaka- 
rio parengime, kurio tikslas yra 
visai kitas.

LB Vidurio Vakarų Apygardos 
Valdyba taip pat ruošia panašų 
pobūvį, bet negirdėti, kad dailio
jo žodžio menininkai būtų kviečia
mi. Ir labai teisingai. Viskam 
yra vieta ir laikas.

Kodėl nesiūloma dailiojo žo
džio pasirodymus ruošti apy
gardos valdybai ar kitoms apy
linkėms. Taip atrodo, kad Mar- 
quette Parko Apylinkės valdyba 
turi padaryti... viską. Kas skai
to mūsų dienraščius, tikrai gali 
pasakyti, kad Marquette Parko 
Apylinkės veikla pakankamai dar' 
bų yra atlikusi, įskaitant ir geno 
cido parodos išstatymą, kurio, 
deja, mielas bičiulis VI. Būtėnas 
visai nepaminėjo...

Kai kuriuos darbus irBūtėnas 
Dirvoje savo skyriuje teigiamai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

buvo palietęs. Kai kurie netiks
lūs pasakymai buvo paaiškinti 
Dirvoje žmonių iš šalies.

Nežinau, ar tai būtų buvusi 
korektūros klaidelė, bet mano 
pirmojo vardo pirmoji raidė pa
minėta "V". Mano vardo pirmoji 
raidė visuomet būdavo ir bus 
"J".

Apgailestauju, kad mielas bi
čiulis Būtėnas nėra susipažinęs 
su LB Įstatais. Jis paneigia min. 
tį, kad LB privalo rūpintis lie
tuvių socialiniais reikalais.

VI. Būtėnas nesuprato ir pa
čio pagrindinio socialinio rei
kalo. Jis yra priešingas, kad 
gen. M. Rėklaitis dirbtų su apy
linkės valdyba, nes susidarytų 
susikirtimas su Lietuvos Duk
terų Draugija. Visai ne taip yra. 
Vienas darbas yra tos draugi
jos (o jos veikla nepaprastai 
didelė ir reikšminga), o kitas dar 
bas organizuojamos socialinės 
komisijos. Lietuvos Dukterų 
Draugija pagelbsti lietuviams, 
patekusiems į sunkią padėtį, 
Draugija organizuoja lėšas savo 
keliu. M. Rėklaičio darbas vi
sai kitas, visai nesusiduriąs su 
Dukterų darbu. Jo organizuoja
ma parama visai neliečia Duk
terų. Jo organizuojama parama 
liečia šio krašto įstaigas.

O jeigu Būtėnas rašo, tad "... 
Tad kažin ar verta LB atimti 
darbą iš anos gyvos organizaci
jos, kada ir dabar visų Įsiparei
gojimų LB negali atlikti".

Tokius siūlymus, manau, Bū
tėnas turėtų rašyti ne vienaiapy 
linkei, bet LB aukščiausiems or
ganams.

Nes apylinkė tik vykdo Įstatuo - 
se parašytus straipsnius.

Jonas Vaičiūnas, LB 
Marquette Parko Apylin
kės Valdybos pirmininkas
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| DIDĮJĮ TIKSLĄ
sias nepasisekimas ne
atimtų noro toliau dirbti, 
kas mūsuose dažnai atsi
tinka numojant į viską 
ranka, bet, kad nesėkmė 
labiau paskatintų užsi
spyrimą dirbti, ieškoti 
naujų kelių įdant kurio 
nors draugo ar priešo 
rengiama kliūtis tikslu 
sugriauti pradėtą organi - 
zacinį darbą, nepasiektų 
savo 
lo, o 
džiais 
išvydę 
sekioto ją patys nenulenk 
tume prieš jį galvos 
idant užsimojusiai ran
kai smagiau būtų suduot 
į sprandą (Varpas, 9nr.) 

Artėjant rudeniui, pra^ 
dedant šių metų veiklos 
sezoną, vietoje abejingu
mo prasmingiau būtų stip
rinti mūsų gretas, lietu
vių tautinę spaudą, be ku
rios neįmanoma jokia 
organizacinė veikla, o 
taip pat vietoje rezigna
cijos aktyvinti rezisten
cinę veiklą laisvajame 
pasaulyje. Tai nėra sun-

* c c
Kiekviena išeivijos lie 

tuvių organizacija turi vi 
są eilę savo užsibrėžtų 
ir įstatuose įrašytų tiks
lų bei uždavinių, kurių ta
čiau, vienas iš pagrindi
nių ir beveik visoms or
ganizacijoms bendras 
yra Lietuvos išlaisvini
mo kova. Vienas iš tokių 
pagrindinių uždavinių 
yra įrašytas ir Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są
jungos įstatuose tokiais 
žodžiais: rėmimas lietu
vių tautos pastangų atsta 
tyti bei išlaikyti savam 
krašte 
Lietuvos 
gojančią 
žmogaus 
ves (2 str. c.).

Tačiau, kad organizaci
ja būtų pajėgi siekti šio 
pagrindinio tikslo, ji turi 
atlikti dar daug kitų už
davinių bei darbų. Pir
miausia, turi būi stipri 
ir vieninga savybėje, jei 
visi nariai vieningai rū
pinsimės savo tautos liki
mu ir nenurimsim veikę, 
kol komunistinis okupan
tas pasitrauks iš mūsų tė- įgyvendinti bent mi- 

11 nimaliai prisidedant sa
vo įnašu, pav., rašyti 
laiškus įvairiais Lietu
vos reikalus liečiančiais 
staiga iškilusiais klausi
mais JAV spaudai ir kon 
gresmanams bei sena
toriams, aktyviai daly-

griaunančio tiks- 
V. Kudirkos žo- 
tariant, kad mes 
užsimojusį per-

Kainų didėjimą bešifruojant
Monopolis yra išskir

tinė teisė verstis vers
lu, prekyba, gamyba. Pa
vieniai asmenys arba as
menų grupės naudojasi 
šia teise ir nušalinę lais
vam ūkiui sveiką, visad 
neišvengiamą konkuren
tą, diktatūriškai išnau
doję rinkos galimybes. 
Tokia ūkinė sistema, ku
rioje auga ir klesti sindi 
katai, monopolio princi
pais susidarękolektyvai, 
laikoma nenaudinga var
tojo interesams, nenaši 
ūkio gerybėms gaminti, 
žalinga ekonominei ini
ciatyvai.

Policinės valstybės, jų 
tarpe visos socialisti
nės, praktikuoja griežtą 
monopolinę sistemą. 
Kaip žinia, tos valstybės 
turi stagnacinę ekonomi
ją, problematišką gamy
bą, nuolatinį gamybinių 
ir ūkio gerybių deficitą. 
Socialistinės valstybės 
vengia savo monopolius 
vadinti monopoliais arba 
sindikatais. Tačiau taisą 
vokai ten mielai naudoja 
žodį "trestas". Socialis
tinės prasmės trestas 
ten reiškia logišką or
ganizacinę gamyklų for
mą. Tačiau tas pat tres
tas, esąs kapitalistinėse 
valstybėse, socialistinių

RIMAS DAIGOMS

nepriklausomą 
valstybę, apsau 

pagrindines 
teises bei lais-

vynės Lietuvos, kol pati 
mūsų tauta galės laisvai 
tvarkyti savo gyvenimą. 
Šių pagrindinių siekių įgy 
vendinimas gali pareika
lauti ilgo laikotarpio, bet 
ir tai neturi gąsdinti pri
siminus, kaip kelius am
žius buvusi pavergta, 
nužemintai vergavusi 
svetimiems, būdama ne
laisvėj buvo beveik nusto
jusi savo gyvybės sąmo
nės, buvo apimirusi irki 
tiems rodėsi, anot prezi
dento A. Smetonos žo
džių, kad jau ir palaido
ta, bet, anot jo, radosi ta
čiau kilnių jos vaikų, ku
rie nenusiminė, kurie tu
rėjo tiek drąsos ir ryžo
si gaivinti apmirusią są
monę, kelt ir plėtot, gy
dyt, budint, judint visuo
menės valią, pažadint 
miegančius. Vieni gyvu 
žodžiu, kiti raštu, kiti gy
vu darbu ir veiksmu pa
reigos liepiami dirbo, 
tvirtai tikėjo savo žy
giais, kovojo ir laimėjo 
savo tėvynei Lietuvai 
laisvę.

Pasikeitė laikai ir 
žmonės, bet grįžo tie pa- 
tys lietuvių tautos išblaš 
kytų vaikų laisvės troški
mai. Dabar iš mūs nerei
kalaujama tokios didelės 
aukos, tik nuolatinio budė' 
jimo tautos laisvės sar
gyboje. Ir juo mes būsim 
vieningesni savybėje, juo 
stiprės mūsų gretos ir 
veikla.

Ko organizacija laukia 
iš kiekvieno nario siekda 
ma savo užsibrėžtų tiks
lų? Tik minimalaus orga 
nizacinių pareigų atliki
mo, daugiau ryžto ir iš
tvermės. Kad mažiau-

vauti svarbiomis progo
mis mūsų ruošiamose de
monstracijose.

Organizacija, turinti 
gausų ir vieningą narių 
užnugarį įgys ir svares
nį balsą svetimųjų tar
pe, sugebės atlikti daug 
Lietuvai naudingų dar
bų, kurių kiti nespėja ar 
tikslo nemato dirbti. 
Kiekvienas didelis tiks
las, didelės svarbos dar 
bas, reikalauja daug jė
gų, visų susipratusių lie
tuvių dėmesio ir para
mos. Kiekvienas ALTS- 
gos narys tebūna tuo ryž
tinguoju kelrodžiu į di
dįjį tikslą — Lietuvos iš 
laisvinimą.

E. Čekienė

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

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

Tad visi kolegos ir koleges šiame suvažiavime pra 
šom gausiai dalyvauti.

1. Rugsėjo mėn. 15 d., šeštadienį:
Nuo 1-2

2
vai. Suvažiavimo dalyvių registracija, 
vai. Suvažiavimo atidarymas (Himnas), 
Prezidiumo, Rezoliucijų, Spaudos Komisijų 
sudarymas,
Sveikinimai,
Pereito suvažiavimo protokolo skaitymas, 
Korp! padalinių pranešimai; Bostono, Chica
gos, Clevelando, Detroito, New Yorko, Los 
Angeles, Philadelphijos.
Diskusijos dėl pranešimų. 
Paskaita.
vai. —- Vakarienė su šokiais (grojant Korp! 
Neo-Lithuania orkestrui),

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

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

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

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

7

valstybių žodyne turi kitą 
atspalvį: tai monopolijų 
forma, kur įmonės ir ga
myklos beturi pasyvią, 
vergišką funkciją.

Laisvojo ūkio, valsty
bės vengia praktikuoti 
monopolių sistemą. Dar 
daugiau, monopolijos 
draudžiamos, specialūs 
anti-trestiniai įstatymai 
įpareigoja atitinkamas 
žinybas sekti trestų ar
ba monopolijų organizavi- 
mąsi. Už pastangas or
ganizuoti trestą, sindi
katą, monopoliją įstaty
mas baudžia.

Tačiau netaip jau leng
va sekti slaptų trestų ir 
slaptų monopolijų veiki
mą. Pastarosiomis dieno
mis amerikinė spauda 
duoda suprasti, kad ypa
tingai ryški grūdų rinkos 
ir piniginės apyvartos 
rinkos praktika rodo, kad 
labai stambios jėgos ma- 
nipuoliuoja tose rinko
se, skina nepaprastus pel
nus, žaloja laisvos rin
kos principus, kenkia var
totojų masei.

Nepaprastas grūdų at
sargų iššvaistymas su
kėlė chaosą maisto pro
duktų kainoraščiuose. 
Pirmą kartą Chicagos 
grūdų biržoje kviečių bu - 
šelio kaina pasiekė 4,22 
dol. Tai aukščiausias kai
nos rodiklis per 150 me
tų amerikinėje grūdų rin
koje. Nors Amerikos grū
dų produkcija šiais me
tais pasieks vieną bilijo
ną septynis šimtus pen
kiasdešimt milijonų buše
lių, numatomo deficito ne 
galima išvengti. Atsargų 
stoka, irtebesitęsiąs eks
portas, kainas kels. Tas 
kainų kėlimas kels mais
to produktų kainas. Grū
dų bušelio kaina yra viso 
amerikinio maisto kainų 
bazė.

Ddlerio krizė, prasidė
jusi grandiozinėmis dole 
rių supirkimo ir pasiūlų 
spekuliacijomis užsie
nyje, atidengė dolerio ne
stabilumą. Beveik aklas 
pasitikėjimas ameriki
niu doleriu, viešpatavęs 
pasaulio pinigų rinkoje 
kelių generacijų bėgyje 
vien tiktai metų bėgyje 
buvo visiškai sugriautas. 
Europos ir Japonijos va
liutiniai vienetai, lyg bė
gikai Olimpiados trasoj, 
paliko dolerį toli už sa
vo nugarų. Dolerio pra- 
laimėjmai užsieniuose 
tuoj pat atsiliepė ir vi
daus rinkoje. Pabran
go kredito patarnavimai, 
pašoko procentai. Bankai 
stengiasi savo dispozici 
joje sutraukti didesnes 
pinigines atsargas ir mo
ka už indėlius iki 7-8%. 
Už tat brangsta paskolų 
nuošimčiai. Siaurėja pa
skolų produktyvumas. 
Smulkusis vartotojas 
kaip ir pašalinamas iš 
našaus skolų naudojimo 
lauko.

portas į užsienį įgauna 
isterišką vaizdą.

Piniginės rinkos sąmy
šis, bankams tebesivar- 
žant savitarpyje dėl vis 
didesnių nuošimčių mokė
jimo už indėlius, žada

blogas prognozes krašto 
ekonomikai ir gamybai.

Amerika turi gerą ir 
išsamų anti-trustinį įs
tatymą, šakotą ir veiklų. 
Bet atrodo, kad milžiniš
ką Amerikos rinką pra
deda valdyti užkulisio 
trestai, monopolijos už 
uždarų durų.

KIEKVIENAM SAVO ATLANTAS
J. Pyragius

daugiau, nei kitų trans
atlantinių lakūnų. Pav. 
ar dažnai pagerbiame mi- 

solo perskridus į tą patį 
Atlantą, vėliau tapusį 
Amerikos aviacijos pul
kininku ir 1956 metais 
mirusį Wiesbadene, Vo
kietijoje?

Aviacijos dėka šian
dieną tolių žemės rutu
lyje nebeliko. Visokerio
pa pažanga pasunkina 
mums nustebinti pasau
lį Lituanicos laimėjimo 
įkvėptais naujais žy
giais. Tenka dairytis, 
kur ir kaip įspūdingiau 
atiduoti savo duoklę tė
vynei. Namie mūsų bro
liai kovoja su tais, kurie 
siekia, kad Lietuvos var
das išnyktų iš viso. Ko
voja tokiais būdais ir 
priemonėmis, kokios ten 
įmanomos.

Čia išeivijoje mums 
kol kas lieka viena gali
mybė: — nustebinti pa
čius save, išliekant gy
vais lietuviais, kol vėl 
atsiras proga kuriam 
nors švystelti meteoru.

Maišantis tarp sveti
mųjų nubyrėjimas yra na
tūralus ir neišvengia
mas. Lietuviai visais lai 
kais buvo dosnūs kraujo 
donorai kitiems, laukian
tiems transfuzijos. Dėl 
to jaudintis nėra pras
mės; jei kuris linkęs 

^nusirašyti į nuostolius", 
to ir pririšęs nesulaiky
si. Kas apsisprendęs iš
likti kuo gimęs, tam įš
virkštimai nereikalingi. 
Kad ir svetur užaugę, Da
rius su Girėnu vis tik įra
šė: — Šį savo skridimą 
skiriame ir aukojame 
Tau, Jaunoji Lietuva!

Mes, Jaunosios Lietu
vos vaikai, lenkdami gal
vas prie jų aukos,pagerb
kime Dariaus ir Girėno 
atmintį ne vien, žodžiais, 
bet ir darbais.

Susiraskime kiekvie
nas sau įmanomą nugalė
ti Atlantą tautos garbei 
ir senosios tėvynės iš
laisvinimui.

Plačiame pasaulyje pa 
sklidę lietuviai kas me
tais skiria vieną dieną 
pabendrauti su dviem ne- nėjimu Feliksą Vaitkų 
pamirštamais vyrais — 
su Darium ir Girėnu.

Šiemet 40-tą kartą iš 
gyvenam jų skridimą,, 
džiaugiamės jų žygio 
didybe nugalėjus Atlantą 
ir kartu liūdime dėl juos 
ištikusio tragiško liki
mo.

Apie 30-tuosius me
tus, kai po I-jo pasauli
nio karo išaugusi aviaci
ja techniškai subrendo, 
kilo įkarštis siekti tolių. 
Skridimai per kontinen
tus ir vandenynus viliojo 
nepaisant pavojų, kliūčių 
ir išlaidų. Tada tolimie
ji skridimai nemažiau do
mino žmoniją, kaip dabar 
kelionės į mėnulį..

Mūsų lakūnai pataikė 
kaip tik įgerą laiką sukel
ti pasaulinio masto dėme
sį Lietuvai. Tuo metu lie 
tuviai buvo užsiėmę di
džiulį darbą — atstatinė
jo savo valstybę. Lietu
viškoji išeivija tada įsi
jungė į atstatymo darbą 
įspūdingiausiu būdu: pa
rodė savo prisirišimą se
najai tėvynei, suruošda- 
ma du skridimus į Lietu
vą.

Darius su Girėnu įra
šė savo testamente: >— 
Lituanicos laimėjimas te 
gu sustiprina jaunųjų Lie
tuvos sūnų dvasią ir įkve
pia juos naujiems žy
giams. — Jų laimėjimo 
didybė ne tame, kad apie 
Lietuvą ir lietuvius nu
aidėjo per pasaulį. Daug 
svarbiau, kad apie save, 
savo pajėgumą ir ryžto 
vertę sužinojom mes pa
tys. Jie nesigardžiavo 
praeitimi, bet rodė įatei 
tį.

Dariaus ir Girėno in
vestuotas į žygį tautinio 
solidarumo mokestis — 
jų gyvybė — tebeneša 
mums didžiulįdividendą. 
Tėvynėje ir išeivijoje 
Jaunoji Lietuva žengia 
lygiomis su kitom kultū
ringom pasaulio tautom 
mokslo, meno, sporto 
ir kitose srityse.

Jei Darius ir Girėnas 
tada būtų laimingai nusi. 
leidę Kauno aerodrome, 
dabar jie gal būtų pensi
ninkai, sulaukę 77 metų 
amžiaus ir dalyvautų, 
kaip ir mes, kokiuose mū
sų praeities minėjimuo
se. Jų pačių žygis būtų 
prisimenamas gal ne ką

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or 
IST CLASS SKILLED . 

PROTO TYPE METAL MODEL 
MAKERS

ZINC ALLOY DIE BARBERERS 
MOLD MAKERS 

MACHINISTS 
FOUNDRY WORKERS 

Overtime, excel)ent fringes.
Apply ai 

EXPERI-METAL INC.
8II Ryan Rd.. W«irren. Mich 

(3I3) SL 7-8121
(62-68'

Z

VIENINTĖLIS lietuvis kailininkas
Sekant Washington 

Post prielaidas, matyti, 
kad užsienio pirkėjai te
beperka amerikinius grū 
dus ir tuo sunkina vi
daus rinkos atsargų ba
lansą. Agrikultūros de
partamento pranešėjas 
ramino spaudos konferen
cijoje, kad grūdų ekspor
to kontrole "under re- 
view". Tuo tarpu didžiau
sios grūdų prekybos 
"Cargill" atstovas net nu
siskundė, kad grūdų eks-

185 North Wabash Avenue

2nd Floor
Chicago, III. 60601 
Tel. 263-5826 (įstaigos) ir

677-8489 (buto).
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Ar Čilė dar toli nuo pilietinio
karo išvakarių?

Čilės respublikos po
litinės svarstyklės, po 
1970 m. lapkričio 3, d. 
marksisto Salvador Al
lende Gossens išrinkimo 
prezidentu, visą laiką 
svyravo, lyg kad žemė 
drebėtų, šioje 4,000 km. 
Pacifiko pakrančių uži
mančioje respublikoje.

Dar puikiai prisimenu 
1967 m. vasario mėnesį 
trumputę - turistišką iš
vyką į šįnuostabiai gam
tos išgražintą kraštą, ku 
riam Viešpats nieko ne
pagailėjo nei grožio nei 
turtų nei žmonių meilės. 
Turisto akimis žiūrint, 
tada Čilėje, rodos, kad 
ir nieko netrūko, gal tik 
kiek per žemi atlygini
mai buvo mokami dirban 
tiesiems; tiesa, Santiago 
miesto pakraščiuose, 
kaip ir Rio de Janeiro ar 
Buenos Aires, netrūko 
"favelų" ar biednuome- 
nės kvartalų. Vienok į 
kurį nors didesnį Loty
nų Amerikos miestą 
atidžiau pasižiūrėjus, 
kiekviename jų būdavo ga
lima rasti socialinio ne
teisingumo liekanų. Ta
čiau, man tada atrodė, 
kad gyvenimas Čilėje dar
bininkams , gal iy buvo 
kiek sunkesnis, negu 
broliškose respų^Į^ge, 
kaip Argentinoj — _x&- 
zilijoje.

Dabar, šešeriems me
tams pavirtus į laiko dul- savo kailiui išgelbėti. Al- 
kes, potomanopasivaži- lende manė, kad jis toliau 
nėjimo Čilėje, beveik nė- negalįs pasitikėti savo ką
rą dienos, kad kokios 
nors blogos, beveik sen
sacingos žinios nebūtų 
skelbiamos per radiją ir 
TV žinių laidose. Gi šio
mis dienomis apie Čilę 
vėl pradėjo rašyti visų 
didžiųjų JAV žurnalų ko
respondentai, maitinda
mi JAV visuomenę prie
laidomis, kad "kraštas 
jau stovįs ant pilietinio 
karo slenksčio". EsąAl- 
lendes valdžia esanti vi-

kai ir

siškai demoralizuota, 
paskutinio sunkvežimių 
savininkų ir kelių kitų 
stambių įmonių streikų 
akivaizdoje. Ir Allende 
negalėjęs nieko gudres
nio sugalvoti,
anksčiau taip ir šįkartą, 
kaip pasikviesti į minis
terių kabinetą visų gink
lų rūšių štabo viršinin
kus ir net karabinierių 
pajėgų vyr. vadą. Kaip 
žinoma, sunkvežimių ir 
kiti streikai prasidėjo 
liepos 26 d. ir jie beveik 
visiškai atskyrė sostinę 
Santiago, su trimis mi
lijonais gyventojų, nuo li
kusiojo pasaulio. Sako
ma, kad miesto gyvento
jai turį stovėti ilgose ei
lėse, kad nusipirktų deg
tukų ar... mėsos (pan. 
kaip Sov. Sąjungoje!)

Važiuojant iš Santiago 
į provinciją, pakelėje 
prie įmonių pastatų jau 
galima matyti grubio
mis rankoms išrašy
tus didžiulius šūkius, 
skelbiančius, kad "jaupa
sibaigė kapitalistų die
nos Čilėje ir visos krašto 
įmonės bus administruo
jamos dirbančiųjų". Ir 
kaip tik tokių įmonių nūs a 
vinimas prasidėjo š.m. 
birželį, po nepavykusio 
tankistų dalinių pučo. Kri
zės metu Allende nematė 
kitos išeities, kaip tik mo
bilizuoti dirbančiuosius

miltinių dirbinių. "Prie 
įmonės vartų mus sustab 
dė augalota 'liaudies sar 
gyba'; mums išsiaiški
nus lankymosi reikalą, 
buvome nuvesti į įmonės 
raštinę. Čia Darbo Uni
jos atstovas, Guillermo 
Bonilla, mums išdėstė, 
kad dirbantieji jėga užė
mė šią įmonę, nes buvu
sieji darbdaviai nesi
skaitė su dirbančiųjų pa
geidavimais, kaip tai da
ro vietų sukeitimas. Gi 
bosai yra buvę tikri niek
šai (bastards)."

G. Bonilla teigė, kad 
įmonę valdant darbinin
kams "produkcija padi
dėsianti" (gi iš esmės 
imant sumažėjo), kadblo 
gi darbininkai būsią atsi
joti ir įmonė dirbs ilges
nes valandas nereikalau
jant virš valandinio atly
ginimo, kad nebūsią rei
kalaujama per aukšto at
lyginimų kėlimo ir pan.

a

Dr. Danielius Degesys, SLA Pildomosios Tarybos išrinktas SLA daktaru kvotėju, duoda priesaiką 
pradėdamas šias pareigas. Dešinėje SLA prezidentas Povilas Dargis, Dr. D. Degesys yra gimęs Ve- 
žoniy km. Daugy valsč. Baibęs Alytaus gimnaziją, 1936 m. įstojo į Lietuvos karo mokyklą, kurią bai
gė atsargos leitenanto laipsniu 1937 m. Po to įstojo į V.D. Universiteto medicinos fakultetą, kurį bai
gė 1943 m. ir vėliau studijavo chirurgiją Vienos klinikose Austrijoje. 1949 m. atvykęs į JAV įsikūrė 
Clevelande ir įgijęs chirurgo specialybę, apsiribojo grynai chirurgine praktika. Dr. Degesys,Dirvos 
skaitytojams gerai pažįstamas iš jo mokslinių straipsnių medicinos ir kt. klausimais, nuo pat atvyki
mo dalyvauja SLA ir kitų lietuviškų organizacijų veikloje.

PASAKIŠKAI PAINUS PLANAVIMAS

riuomene. Tačiau jis ap
sivylė. Ir gyvenimo iro
nija taip norėjo, kad da
bar darbininkai nenori ap
leisti jų užimtų fabrikų. 
Šitas darbo sabotažas 
dar labiau sunkina ir taip 
jau nusmukusį Čilės ūkiš
ką gyvenimą.

Time korespondentas 
aprašo savo vizitą Luc- 
chetti, makaronų įmonė
je, pagaminančioje pusę 
visų Čilėje sunaudojamų

PASITEIRAUKITE PAS MUS JEI 
GALVOJATE PIRKTI NAMĄ!

Low Rates
Minimum Expenses
We pay 3!Zt % on 
escrow accounts

(5 ®/q . 2 yr. certificates (Min. $5,000)
5% Q/o- Lyr-certificates(Min.$1,000)

NUOŠIMČIAI IŠMOKAMI KIS MĖNESĮ ,
X.

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

aint ritiiony 
javlngs

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

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

Iš kur kyla gamybiniai 
ekonomiai, prekybos sun 

"Žinoma, Bonilla leng- kūmai Sovietų Sąjungoje? 
vai reikalus sprendžia", 
rašo Timebendradarbis. 
"Bet nereikia užmiršti, 
kad Čilėje yra pati aukš
čiausia, 300% infliacija 
pasaulyje, tad kaip gi 
Bonnila, mano šį reika
lą sutvarkyti, algų nekel 
damas?" klausia laik- 
rštininkas.

Esą Bonilla su savo dir
bančiaisiais yra nusi
statęs priešintis ir ka
riuomenei, jeigu Allende 
atsiųstų tokius dalinius 
bonillininkus sutvarkyti; 
"Mes kariausime, nors 
tai ir reikštų pilietinio 
karo pradžią", pasakė 
Bonilla. Žurnalisto nuo 
mone, visi įmonės dar
bininkai yra kariškai iš 
mankštinti ir dabar dir 
ba trimis pamainomis: 
vien — dirba, antra — ii 
sisi, gi trečioji — pa
rengties stvoyje "budi 
liaudies reikalų sargybo 
je".

Tačiau įmonės dirban
čiųjų nuotaikos kiek nu
smuko kai buvo sužinota 
kad kariuomenė užėmu
si jėga (buvę užmuštų ir 
sužeistų) vieną tekstilės 
darbininkų užgrobtą fab
riką, Punte Arenas vieto 
vėje, kiek į pietus nuo 
Santiago.

"Ar kariai vėl įėję į 
ministerių kabinetą su
grąžins krašto ūkį į nor 
malias vėžes, parodys 
tik ateitis", baigiamas 
šis straipsnis. (br.a.)

TOOL MAKERS — 
JOURNEYMEN 

AND 
QUALIFIED APPRENTICES 

EXPF.RIENCED — On small exaclin$ 
w k desired.
MACHINISTS OR SET-UP 

MEN
CAPABLE — Of using precision tools 

and understanding blueprints. 
APPLY

TRIPLE A TUBE, INC.
470 BECK RD. 

JONESVILLE, MICHIGAN 
517-849-9945

(60-69)

Kur, kaip sakoma, šuva 
pakastas? Kodėl dar pa
saulio istorijoje nematy
tas ir nepraktikuotas 
valstybės aparato ragi
nimas dirbti vis smar
kiau, vis ilgiau, neduoda 
vaisių? Prekės vis "de
ficitinės". Prekybos dar 
bas vis prie mirties taš
ko, nejudrus, nelankstus, 
netikęs. Gamybos grafi
kas absoliučiai neatitin
ka buitiniams gyventojų 
poreikiams.

Sovietinė valstybė su 
nepaprastu propagandi
niu azartu varo savo de
vintąjį penkmetį. Agita
toriai zuja, raginimo ir 
grąsymo žodžiai skam
ba, žmonės apsipylępra- 
kaitu... penkmetis bus 
baigtas ir staiga... žmo
nės pamato, kad prekės, 
kaip buvo deficitinės, to 
kios paliko ir dešimto 
penkmečio planams!

Šios negandos yra "ul
tra-planingo" ūkininka
vimo išdava. Užsienis 
jau pastebėjo tą savybę, 
vadindamas "planavimą" 
nesveikai išplitusiu biu
rokratizmu. Sovietai gal
voja, kad planingam ūki
ninkavimui reikia kuo iš
samiausio plano, kuo nuo
dugniausių gamybinių 
projektų, kuo detaliausio 
gamybos rikiavimo. So
vietai netgi išdidžiai 
priešpastato planingąjį 
ūkininkavimą kapitalisti
nio ūkio "chaotiškumui". 
Sovietai didžiuojasi, kad 
planingasis ūkis nepažįs
tąs depresijos, recesi
jos, kainų nestabilumo ir 
kitų laisvojo ūkio proble
mų.

Nepaprastą sovietinio 
planavimo stagnaciją 
mes atrandame net pačia
me pradiniame ekonomi
nės ir socialinės inicia-

tyvos procese. Čia pri
dedame tiktai vieną ma
žytę "planavimo" detalę, 
"Rajono ekonominio ir 
socialinio plano sudary
mo pagrindinių etapų"

jos leidinio "Laikas ir 
įvykiai" (Nr. 11). Tokių 
schemų yra kelios. Jos 
taikomos paskiriems ini 
ciatyviniams vienetams. 
Planavimo ir svarstymo

RAIONO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PLANO SUDARYMO 
PAGRINDINIAI ETAPAI

Partijos RK biuras

Partinio-ūkinio akty-
vo mokymas

i Plano pagrindinių
krypčių paruošimas

Mokslinių darbuotojų 
Įtraukimas į plano pa
ruošimą

1

Partijos komiteto ‘r 
D2D Tarybos vykdo
mojo komiteto darbuo
tojų mokymas

Kvalifikuotos darbo 
Jėgos balanso penk
mečiui formų paruoši
mas

Įmonių (ūkių) ekonomi
nio ir socialinio vys
tymo planų analizė

Klausimų ir anketų 
paruošimas

T

1 1

Pasitarimas su Įmonių, 
ūkių vadovais, parti
nių organizacijų sek
retoriais. Išdalinimas
klausimų ir balanso 
formų

Plano struktūros pa
grindinių krypčių ap
svarstymas Ir patvirti
nimas-

Mokslo Įstaigų reko
mendacijų analizė -

Partijos RK Ir Vykdo
mojo komiteto skyrių 
rekomendacijų analizė

1 ■

1

jėgos penkmečiui ba
lanso analizė

Pirmosios plano re
dakcijos paruošimas

Plano projekto svars
tymas partijos RK ir 
rajono D2D Tarybos 
vykdomajame komite
to

Surinkimas iš įmonių, 
ūkių duomenų ir jų 
išanalizavlmas

Plano svarstymas ra
jono D2D Tarybos se
sijoje ir jo patvirtini
mas

Partijos MK biuras

Ekonominio Ir sociali
nio planavimo tarybos 
prie -partijos RK suda
rymas

1
Plano sudarymo dar
bo grupė

Į
Pirminių partinių or
ganizacijų sekretorių 
pasitarimas

Pasitarimas pas parti
jos RK I sekretorių, 
dalyvaujant partijos 
RK ir vykdomųjų ko
mitetų skyrių vedė
jams

1
Pasitarimas su įmonių, 
ūkių, vykdomojo ko
miteto skyrių atsto
vais darbo organizavi
mo vietose klausimais

Į
Penkmetyje numatytų 
pastatyti objektų są
rašo sudarymas Ir su
derinimas

1
Plano galutinės redak
cijos svarstymas bend
rame partijos RK biu
ro ir rajono vykdomo
jo komiteto posėdyje

Pataisų ir papildymų 
įnešimas. Plano sude
rinimas miesto D2D 
Tarybos vykdomajame 
komitete
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

t

schemą, Panašios sche
mos, su specifiniais va
riantais, galioja parti
niam kolektyvui, gamybi
niam kolektyvui, miesto 
kolektyvui ir t.t. pradė
jus "planuoti". Jeigu skai
tytojas nuveiks perskai
tyti "etapų" schema, jam 
bus aišku, kad tas sovie
tinis planavimas yra ka
žin kokia psichinė masi
nė liga, kuri lyg smegenų 
vėžys graužia ekonominę 
ir socialinę sovietų visuo 
menės iniciatyvą.

Kiek gi posėdžių, šnek
tų, ginčų, projektų, dar
bo valandų tuščiam pa
reikalauja projektas, ei
nąs "pagrindiniais eta
pais"! Partijos prievaiz
doje pradėtas bet kuris 
projektas, bent per tris
dešimtį svarstymo "eta
pų" praėjęs, vėl sugrįž
ta į partijos dispoziciją.

Ši "ultra-planingo" ūki
ninkavimo schema paim
ta iš, Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto 
propagandos ir agitaci-

etapai privalomi, parti
jos nustatyti, aprobuoti 
ir nekintami. Tai partitū 
ra, kurią pildo sovieti
niai "planavimo" meist
reliai, vis dairydamiesi 
į lenininę dialektiką, ig
noruodami gyvenimo rea
lumą. Pasakiškai painus 
planavimas gamina pa
sakiškai skurdų derlių.

(č.ž.)

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)
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STEPONUI NASVYČIUI
90 METU o. ALDONA AUGUSTINAVIČIENĖ

Mano tėvui greitai nu
sibosdavo gyventi vieno
je vietoje ir jis turėjo la
bai daug kūrybinės ener
gijos. Dėl to pardavęs 
pusę vaistinės Jonavoj 
jis nusipirko Bečių dv. 
centrą, visiškai apleis
tą, bet ant Šventosios 
upės kranto ir nepapras
tai gražios gamtos vie
tovę. Čia jis norėjo įro
dyti, kad iš 80 hektarų ga
lima sukurti puikų, pavyz 
dingą, o vėliau ir pelnin
gą ūkį. Žinoma, jam pa
dėjo Jonavos vaistinės 
materialinė parama, o 
išmintingais patarimais 
ūkininkavimo meno jįiš- 
mokė agronomas Tallat- 
Kelpša, kaimynas ir Vep 
rių miestelio Žemės ūkio 
mokyklos direktorius, la
bai protingas, stiprios lo
gikos ir gilios inteligen
cijos žmogus. Žinoma 
mūsų šeimos labai suar
tėjo ir Tallat-Kelpšai li
ko artimuose santykiuo 
se su mumis iki pat ne
priklausomybės neteki
mo. (Tallat-Kelpša vė
liau labai iškilo, tapęs 
"Maisto" bendrovės di
rektoriumi). Bečiuose 
visa mūsų vaikystė pra
ėjo žavios romantikos ir 
gamtos grožio apsupta, 
tarp gausybės įdomių ta
lentingų ir šviesių žmo
nių, kurie savaitgaliais 
susirinkdavo aukštojoj 
Šventosios upės atkran
tėj.

Sukūręs Bečių dv. cent
rą ir vėl jįpardavęs,pir
ko Baripolio dv. centrą.

rėdamas arčiau Kauno 
įsikurti, o tuo pačiu bū
sią patogiau vaikus moky
ti ir su Kaunu bendrauti. 
Tačiau objektyviai spren
džiant jam labai patiko 
naujas kūrybinis vyks
mas, iš apleisto Baripo
lio padaryti vėl šviečian
čią oazę. Kiek vėliau mes 
visi prie naujos vietos la
bai prisirišom. Nebuvo 
ten Bečių didybės, bet ir 
Baripolio sodyba buvo 
nepaprastai graži, kaip 
Pečkauskaitės "Sename 
dvare".

Senas dvariškas na
mas, ant seno, gausiais 
medžiais apaugusio prū
do. Nūnai atrodo, kad ta 
vieta mums vaikams bu
vo ypatingai reikšminga 
mūsų socialiniam ir inte
lektualiniam brendimui. 
Mūsų tėvai mokėjo sukur 
ti žavią aplinką mūsų dva
siniam ir kūrybiniam vys 
timuisi! Baripoly buvo 
daug laisvės ir tvarkos; 
visos geros sąlygos ir 
daug laiko studijoms, o 
pramoginis gyvenimas, 
bei pasikalbėjimai buvo 
vertingi ir turiningi. Tė
vai mylėjo visus mūsų 
draugus, dėl to jaunimo 
buvo labai daug. Be to iš 
čia mes jautėme didelį 
tėvų svetingumą ir tėvų 
prieteliams, bei visiems 
į Baripolį atvykstan
tiems. Baripolio gyveni 
me galėjome išmokti šir
dingai pamilti žmones ir 
svečius, nes daugelis tuo 
metu ir žymių asmenybių 
tapdavo artimi ir savi vi-

Smetonai atvažiavo pa
tys mūsų aplankyti, kai 
susipažino Birutė su Ju
lium ir nuo to prasidėjo 
dviejų šeimų artimas 
bendravimas. Antanas 
Smetona labai mėgo pa
diskutuoti su mano tėvu 
užsienio ir vidaus poli
tikos klausimais. Be to 
jam patiko mano moti
nos gyvenimo išmintis 
ir lietuviškos moters oru
mas, patiko jam ir mūsų 
namų, kūrybinė lietuviška 
nuotaika ir santykiai tė
vų su vaikais. Tai buvo 
visiškai nesuinteresuo
tas, gražus bendravimas 
einąs iki gilios,širdin
gos bičiulystės. Tai šir
dingai bičiulystei padėjo 
daug ir Sofijos Smetonie
nės žavumas ir jos mokė
jimas kiekvieną apsupti 
didele šiluma. Užtat An
tanas Smetona eilę metų 
pabėgdavo į Baripolį 
švęsti savo vardinių. Ir 
dažnai šiaip sau susigal
vojęs atvažiuodavo kurį 
vakarą, kaip jis sakyda
vo: paviešėti, širdingai 
pasikalbėti ir pavalgyti 
skanios Baripolio duo
nos.

Deja, tai nebuvo ilgas 
laiko tarpas, gi su Sofi
ja Smetoniene mano tėvų 
labai artima bičiulystė 
tęsėsi iki pat jos mir
ties.

Toks tat buvo privatus 
mano tėvo gyvenimas. Ta
čiau niekada nenutrūko ir 
visuomeninio gyvenimo 
pareigų siūlas. Jis buvo 
tautininkų sąjungoj akty-

Juzefą ir Steponas Nasvyčiai apleidę tėvynę Vokietijoje prieš 
imigruojant į JAV. ?

mėjų būrelio pirminin
kų.

Nūnai rinkdamas visus 
pagarbos pareiškimus, 
kaip retas gėles, mano tė
vas tam tikra prasme ga
li būti ir mums pavyz
dys, mat jam labai tinka 
prancūzo poeto Andre' 
Chenier simboliškai iš
reikšta mintis: Esą gy
venti gražu tol, kol pava
saris teikia žavumų. O 
mano tėvui pavasaris ir 
gamtos atbudimas dar ne
nustojo savo žavumo.

LIETUVIAI DAILININ
KĄij CORCORANO 

GALERIJOJE
T. ’Penktadieni, rugpiūčio 10 

d. atidaryta lietuvių daili
ninkų paroda Washingtono 
didelėje Corcorano galeri 
joje. Paroda užima pirmo 
aukšto centrinio įėjimo sa
lę ir dvi centrines galeri
jas. Iš viso iškabinti 105 
tapybos ir grafikos darbai.

• Pavilčiūtė Audronė, L.
S.T. Korp! Neo-Lithuania

Tėvas mums visą amžių sai mūsų šeimai, 
teisinosi (mes vaikai la- Baripolyje įvyko ir su- 
bai prieš tai protestą- artėjimas su Smetonų šei- 
vom) kad pardavė ūkį, no-ma. Antanas ir Sofija

Steponas Nasvytis ir Sofija Smetonienė Clevelande dažnai susi
tikdavo ir dalindavosi praeities prisiminimais.

BALYS AUGINĄS

KALTĖ
SUSITEPIAU mintim, kad šiaurės jerubė 
Yra menkesnė už ereli.
Paniekinau senkapių samaną,
Apkabinusią senolių krūtinę.
Palikau panuovalių liną,
Rėdžiusį mano protėvių kartas------

Dabar skurdus dairaus į tolį,
Pajuodusiais žiedais —
Kaip persodintas apynys------

Gandrų gentis sugrįžta vėl
Į pirmapradį lizdą,
Maža boružė ištikimai ant nugaros 
Gabena tėviškės sietyną,

Žmogus — ir žemę ir namus
Išmaino į buveinę

Ant bedugnės krašto---------

vus narys, nuo pat jos įsi
kūrimo pradžios ir tikrai 
buvo širdingas tautinin
kas, siedamas savo po
litinius partinius įsiti
kinimus su patriotizmu, 
bet toleruodamas ir gerb
damas kitų pažiūrų žmo
nes. Jo pažiūros nepaki
to ir pabėgus iš tėvynės, 
dirbo jis ir čia Clevelan 
de, pirmininkavo arba ak
tyviai organizacijoje da
lyvavo.

Pabėgimas iš Lietu
vos jam neatėmė nei op
timizmo, nei prigimties 
energijos veiklai, nei 
šviesių vilčių kad ir toli
mesnei Lietuvos atei
čiai. Visas pabėgimo lai
kas visuomeniniai nepra
ėjo be prasmės Vokieti
joje, o Amerika ir Cleve- 
landas, jo manymu, teati- 
darė naujas glimybes ir 
naujus horizontus, rūpi
nantis Lietuvos reika
lais. Gyvendamas Cleve
lande, jis suorganizavo 
kolektyvų perkėlimą 
Čiurlionio ansambllio į 
Ameriką. Čiurlionio an
samblis jam padarė ne
paprastą įspūdį. O ypa
tingai mano tėvas susi
žavėjo daina "Palankėj, 
palankėj saulelė tekėjo" 
Choras, o ypatingai due
tas jam priminė jo žmo
nos dainavimą, atgaivino 
Lietuvos prisiminimą, ir 
iš naujo leido pajusti lie
tuviškų dainų žavų sim
bolizmą.

Gal daug kas pasakytų 
kad sulaukus 90 metų, ga 
lima ramiai linguoti gal
va ir sakyti "Sic transit 
gloria mundi", be ne 
mano tėvui. Dabar jis 
rimtai kovoja "visuome
ninę kovą" už Vasario 16 
gimnazijos tęstinumą ir 
yra vienas aktyviausių rė-

Vyr. Valdybos vicepirmi
ninkė vyksta j Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenės IV Sei
mą š. m. rugpiūčio mėn. 30 
ir rugsėjo 1 d. Washing- 
tone.

Ji atstovaus Korporacija 
P.L.B. Jaunimo Sekcijos 
simpoziume: — "Jaunimas 
tautinėje veikloje ir Lietu
vių Bendruomenėje”.

MIRĖ MUZIKAS JUOZAS 
OLŠAUSKAS

Rugpiūčio 12 Amsterda
me, N. Y., mirė muzikas 
Juozas Olšauskas, lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos 
vargonininkas.

Velionis buvo gimęs 1893 
rugsėjo 23 Talokių kaime, 
Alytaus apskr. Mokėsi var- 
goninkavimo pas J. Naujalį 
Kaune. Kaune lankė A. 
Sutkaus vaidybos studiją, 
vaidino Tautos teatre ir 
Vilkolakyje, lanke Kauno 
Kauno konservatorijoje dai
navimo klasę.

I Ameriką atvyko 1924. 
m. birželio 24 drauge su A. 
Vanagaičiu ir V. Dineika 
ir sudarė Dzimdzi-Drimdzi 
grupę. Su grupe apvažinėjo 
lietuviškas kolonijas vaidin
dami ir dainuodami.

Grupei išsiskirsčius, var
gonininkavo New Britaine, 
Clevelande, ii- vėliau Ams
terdame. Reiškėsi lietuviš
koje visuomeninėje veiklo
je, buvo suorganizavęs Am
sterdamo lietuvių radijo 
valandėlę. Už nuopelnus 
Lietuvai buvo apdovanotas 
Gedimino ordinu.

MEN
FABR1CATORS

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

KVIEČIAME į PLB SEIMĄ WASHINGTONE
Vykstantieji prašomi užpildyti šią kortelę Ir pasiųsti nurodytu adresu. Bilietus į 
banketą prašom užsakyti Iš anksto, nes atvykus bus per vėlu.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMO 
1973 rugpiūčio 30 — rugsėjo 2 Washingtone, D. C.

REGISTRACIJOS IR BILIETŲ UŽSAKYMO KORTELĖ

Pavardė, vardas.................................................................................................................
Adresas .........................................   • •
Užsakau.................... bil. i Čiurlionio ansamblio koncertą už — 6 — 4 — 2 dol.

Juos atsiųsti paštu .....................  atsiimsiu atvykęs pats ....................
Užsakau ........................... kvietimus į Seimo banketą (kaina 15 doL asmeniui).

Juos atsiųsti paštu ..................... atsiimsiu atvykęs pats ....................
Ar reikalinga susisiekimo priemonė į koncerto salę: taip ...............  ne..................
Prašau mane užregistruoti Seimo svečiu (mokestis: 2 doL asmeniui): taip...., ne....
Grąžinu kortelę ir siunčiu ............. dol. čekį šiuo adresu:

Dr. Zigfridas Vaitužis
Seimo Komiteto iždininkas
1019 Welsh Dr.

Rockville, Md. 20852

KAS NORI sustoti Statler Hilton viešbutyje, kur vyks seimas, užpildo viešbu
čio registracijos kortelę. Seimo dalyviams kainos yra papigintos, tokios, kaip pažy
mėtos kortelėje. Užpildytą kortelę siųsti registracijos kortelėje nurodytu adresu — 
dr. Z. Valtužlul.

GUEST ROOM RESERVATION REQUEST
fi Name........................ ....................................................................
S
0

fi •M 
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r
e 
o

s
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«

Address ............... ........... ±............L................................................
City.......................   Statė...........  Zip..........
"Reservations mušt be received no later than two weeks prior 
to opening date of meeting, and rooms will only be held until 
6:00 p. m. on the date of arrival unless we are otherwise 
advised. Checkout time is 1:00 p. m.”
Arrival Date.......................................... Hour........... A. M. P. M.
Departure Date .....................................Hour........... A. M. P. M.

PLEASE CIRCLE RATES DESIRED
..........  SINGLES 218.00 ..........  TRIPLF.S 232.00
.......... DOUBLES 226.00 ..........  SU1TES t81.00
.......... TWINS 226.00 “"d UP

ALL RATES SUBJECT TO 6% D. C. S/

□ Plaaaa aend
Hoapitality Packag* 
Plan infonaattoa

ES TAX
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Sovietų Sąjungos taikos 
laikotarpio strategija

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

Bronius Aušrotas

"Tuo metu, kai mes 
stengiamės įtikinti ki
tus kraštus ir jų politi 
kus apie taikingą sugy
venimą, mes žinome, kad 
to sugyvenimo pasiseki
mas yra labai svarbus 
mūsų (komunistų) įsigalė
jimui pasiekti; tačiau to 
sugyvenimo siekimas jo. 
kiu būdu neprivalo susilp 
ninti mūsų ideologinės ko
vos.

Priešingai, mes priva
lome būti pasirengę ide 
ologišką kovą paspar
tinti, suteikdami jai gy
vesnes formas, besi- 
grumdami tarp dviejų so 
cialinių sistemų. Mes vi
siškai neabejojame šios 
kovos išdavomis, nes is
torinė tiesa ir sociali
nio išsivystymo įstaty
mai yra mūsų pusėje, 
"taip kalbėj Leonidas 
Brežnevas, pietų metu, 
pagerbiant Fidel Cast
ro 1972.VI.27. Maskvoje.

ĮŽANGOS VIETOJE
Baigiant rašyti šįpra. 

nešimą, 1972 m. pabaigo_ 
je vyko paskutiniai p ar en 
giamieji veiksmai Euro
pos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferenci
jai (CSCE) Helsinkyje su
šaukti. Šis pranešimas 
buvo baigtas prašyti tu
rint galvoje, kad siūlo
moji konferencija įvyks 
1973 m. vidurį (kasirįvy 
ko beveik nedavę jokių 
vaisių — Aut.). Gi ši stu
dija yra tąsa ankstyves
nio specialaus praneši
mo apie Euroos saugu
mą ir sovietų problemą.

Virš minėtame spec. 
pranešime mes atkrei
pėme dėmesį (sako au
toriai) į pavojus gręsian
čius Vakarų Sąjunginin
kams, dalyvaujantiems 
toje pačioje Konferen
cijoje su Sov. S-ga: mes 
nurodėme, kad tie pavo
jai yra paveldimi iš ne
sikeičiančio Rusijos glo
balinės politikos pobū
džio ir jos ideologiško 
"išganytojiško" charak
terio; jos milžiniško ato
miškų ir normalių ginklų 
sutelkimo Europoje ir Va - 
kariečių įsivaizduojamų 
"detente" (atsipalaidavi
mo) vaisių laukimo, tu
rint galvoje SSSR pažiū
ras į taptautinę teisę.

Naujoji Studijų Grupė 
atkreipia skaitančiųjų dė
mesį į svarbius pasikei
timus pasaulinėje būklė
je pastaraisiais metais, 
kurie apima:

1. Prezidento Nixono 
keliones į Pekiną ir Mask
vą; 2. 1972 m. gegužės 
mėnesio Maskvos susita
rimus tarp JAV ir SSSR;
3. Vakarų Vokietijos su 
tartis su Sov. S-ga ir Len
kija; 4. Berlyno susitari
mą; 5. Bendrąją sutartį 
tarp Rytinės ir Vakari
nės Vokietijų ir 6. Stra
tegiškus Ginklavimosi 
Apribojimo Pasitarimus 
ir Susitarimus (SALT). 
Be virš išvardintųjų dar 
būtų galima čia prikerg
ti ir naująją JAV- SSSR 
prekybos sutartį ir iš to 
išplaukiančius naujus 
veiksnius, kaip a) JAVau 
gantis reikalavimas su
sirasti naujus žaliavų ir

Behrendt, Het Parool, Amsterdam

"Už komunizmo pergalę pa
saulyje su Amerikos duona ir 
Europos sviestu"!

energijos šaltinius, ku
rių yra apstu Sov. S-je 
bei b) SSSR gyvas reika
las įsigyti vakariečių 
technologišką patyrimą. 
Svarstant padėtį visapu
siškai, visiškai negalima 
atmesti prielaidą, kad 
Sov. S-gos vadai šioje 
naujoje padėtyje, gali pa
laipsniui sumažinti ar su 
švelninti savo politiškus 
siekius, beieiškodami sa 
vo saugumo problemų iš
sprendimo (jau II-jo Pa
saulinio Karo pabaigos); 
ar tiksliau sakant nuo 
1917 m. po bolševikų Re
voliucijos įsigalėjimo ca 
rištinėje Rusijoje. Ir jei 
gu toks atoslūgis užlietų 
Europą, ko tikrai labai 
sunku laukti, tada tik visi 
žmonė ar Rytuose ar Va 
karuose tegalėtų iš tokio 
reiškinio ir pozityvaus 
pasikeitimo tepasidžiaug 
ti.

Tačiau, atvirai kal
bant, nei Caristinės Ru
sijos nei SSSRistorijane 
sužadina per daug vilčių 
šiame reikale; šitokio pa 
sikeitimo taip pat nepri
artina ir labai atsargios 
prielaidos stebint pasta
ruosius Maskvos žings
nius. Šis pranešimas pri
ima dėmesin Vakarų Są
jungininkų paširengimus 
dalyvauti Helsinkio Eu
ropos Saugumo Konfe
rencijoje, nežiūrint vaka 
riebiams gręsiančių pa
vojų (kurių, ačiū die
vams , lyg povandeninių 
uolų, šį kartą buvo sėk
mingai išvengta.) Žinia, 
Sov. S-ga tikėjosi, kad 
1973 m. Konferencija jai 
suteiks šiokių tokių pliu
sų, nežiūrint to ar ji bū
tų apvainikuota sutarti
mi ar ne; visokiu atveju 
bent keli žingsniai ir vėl 

Kviečiame praleisti savo atostogas Pietinės 
New Jersey Atlanto pakraščio gražiame kurorte

OCEAN CITY
mūsų vasarnamyje. Kambariai su tekančiais van
denimis kainuoja tarp 50.00 dol. ir 65.00 dol. savaitei 
dviems asmenims^ šeimyniška nuotaika, švarus ir 
rūpestingas patarnavimas. Atidari nuo gegužės pa

baigos'iki rugsėjo pabaigos.

Galite apsidrausti nuo lietingo oro

EUGENIJA ir JONAS JASINFKAI 
Hotel Croft Hali, 601 Atlantu Avė. 

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

Area Code 609

būtų pažengti detente 
vieškeliu, Ši studija nag
rinėja Sovietų veiksmus 
V. Europoje ir JAV, at
kreipiant ypatingą dėme, 
sį į NATO kraštus ir į 
Prancūziją. Joje yra taip 
pat atkreiptas dėmesys 
ir į Sovietų pogrindinę 
veiklą virš minėtuose 
kraštuose.

Žinokime, kad Sov. S- 
gos žargone terminai 
kaip "detente" ir "taikin
gas sugyvenimas", nėra 
išskiriami iš politinės ko
vos, ligi tol kol nėra rei
kalo panaudoti karišką jė
gą. Taigi,po Europos Sau
gumo Sutarties pasira
šymo, yra visiškai gali
ma, kad tokia sutartis pla
čiai atvers Vakarų vals
tybių duris tų kraštų de
mokratiškoms visuome
nėms sukvailinti ir pa
jungti Sov. S-gos intere
sų labui.

Vienok, tai dar nereiš
kia, kad tokios galimybės 
(kaip visuomenei ir poli
tiškiems vadams pro-so- 
vietiškai nuteikti) būsian
čios sukurtos sovietų ini
ciatyva, intrigomis ar 
įmantriu manevravimu. 
Anaiptol ne! Atsiminti - 
na, kad didelė dalis dabar
tinės pogrindžio veiklos 
yra atliekama kraštuti
nių kairiųjų grupių, ku
rios piktai atmeta bet ko
kį Sovietų joms vado
vavimą; tos pačios gru
pės nekenčia kapitaliz
mo ir imperializmo tepri- 
pažindamos tik vieną so
cialinio valdymosi formą 
— komunizmą. Taigi šis 
rašinys svarsto ne vien 
tik Sov. S-gos subversy- 
vinius aktus: neužmirš
tos ir kitos kairiosios 
grupės.

Taip pat negalima besą
lygiškai priimti, kad pro 
-maoistinis ar trockisti 
nis pogrindinis veikimas 
būtinai privalėtų tarnau
ti Sov. S-gai. Tai svars 
tant reikia turėti galvo
je, kad siekiant Europos 
saugumo, Sovietų jėgos 
bazė yra milžiniškos 
reikšmės veiksnys, jei
gu mes jį sulyginsime su 
tolima Raudonosios Ki
nijos Respublika ar su 
IV-ju Trockininkų In
ternacionalu, su savo 
Vyr. Būstine Briuselyje.

(Pastaba: Tačiau kas 
yra teisinga Europai, ži
noma, ne būtinai privalo
ma pritaikyti ir kitoms 
pasaulio dalims; pav. 
Pietryčių Azijos, Afri

kos ir Persijos įlankos 
teritorijos gali būti leng
viau kiniečių pažeidžia
mos, negu kad Europos 
kontinentas. Taigi virš 
išvardintose teritorijo
se Sov. S-ga skyrė ir 
skirs daugiau pinigų ir 
smegenų nuslopinti kinie
čių machinacijas, negu 
kad kovoti su Vakarų in
teresais).

Gi, iš antros pusės, 
Sov. S-ga Europoje gali 
skirti, palyginti, maža 
reikšmės ir dėmesio ar 
pav. Italijos kompartija 
pasmerkia ar užgiriato
kios Čekoslovakijos oku
paciją, ligi tol, iki italų 
komunistai iš esmės pri
taria tai pačiai užsienio 
politikai, kuri yra beveik 
tapatinga maskvinei. Jei 
gu anti-maskviniai "gru- 
puscolli" sėkmingai vyk
do politiškus streikus, ve
dančius prie Italijos ūkiš
ko gyvenimo susilpnini- 
mo ir tuomi pačiu prie 
valstybės įsikišimo, su
teikiant mažesnėms įmo 
nėms valstybines subsi
dijas ar net teismų diktuo
jamą tokių įmonių nusavi 
nimą: čia įvyksta tai ko 
Sov. S-ga ir laukia; svar
bus NATO narys yra ūkis 
kai susilpninamas. Gi 
valstybės įsikišimas ir 
turto nusavinimas taip 
pat tarnauja ir Italijos 
KP (ir jeigu pastaroji 
perimtų krašto valdžią) 
tada tuo pasinaudotų ir 
Sov. S-ga.

Taip pat panaši būklė 
galinti išsirutulioti ir V. 
Vokietijoje, jeigu pasta
rosios kariuomenė negau 
tų ganėtinai naujokų, no 
rinčių tarnauti V. Vokie
tijos kariškose jėgose; gi 
kaip tik šito siekia V. Vo
kietijos revoliucijonie- 
rius Rudi Duschke. Logiš
kai, V. Vokietija be nau
jokų papildymo privalėtų 
išstoti iš NATO. Tada, 
pilnoje to žodžio prasmė
je, laimėtoju būtų ne 
Kaud. Kinijos režimas 
ar Briuselio trockistai, 
bet tik Sov. S-ga.

Todėl, Studijų Grupė 
skaito, kad būtų klaidin
ga ir nerealu turėti gal
voje vien tik SSSR po
grindinę veiklą ir už
miršti likusius pogrin
džius. Rašantieji šį dar 
bą turėjo tikslą, kad at
kreipti dėmesį į Vaka
rų kraštų pažeidžiamu 
mą iš įvairaus pobūdžio 
subversyvinės veiklos 
ar jam vadovautų Mask
va ar jo siūlai vestų į 
Pekiną. Žinoma, Studi
ją rašantiems taip pat 
yra žinomi ir visi kiti 
slapti Sovietų autokrati 

jos pogrindžio veiks
mai: jie apima ištisą san
tykių valstybės su vals
tybe ciklą, kaip diplo
matiški ir kultūriški pa
sikeitimai, tarptautinės 
konferencijos, tarpus a- 
vės paramos ir prekybi
niai susitarimai ir t.t. 
Tačiau virš minimi tarp
valstybiniai įvykiai yra 
gana smulkmeniškai ap- 

. rašomi žinių ir kitokių 
informacijos agentūrų. 
Bet jeigu palyginti tuo
se kraštuose vykdomą 
griaunamąją veiklą, tai 
ji yra labai menkai po- 
puliarizuojama arba tai 
paliekama skelbti poli
tiškoms organizacijoms, 
kurioms tuč tuojau yra 
prikergiama "dešiniojo 
sparno" etiketė. Todėl 
šis Institutas nutarė pa
skelbti plačiai visuome 
nei šį savo darbą.

Penkiasdešimts šeše- 
riems metams praėjus 
po bolševikų įvykdytos

uuos i urnų
I 6 dienų (Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 2, 

Taline 3, ir Helsinkyje 3 d.d.)

KAINA nuo $675.00
Jungtis prie grupių galima BOSTONE arba NEW 

YORKE. Dar yra vietos šiose grupėse:

SPALIO 3 ir GRUODŽIO 21

Vykstantiems iš Chicagos $100.00 ir iš 
Detroito $66.00 daugiau.

Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
NESI VĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j:

TRAMLAITIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

revoliucijos Rusijoje, 
Sov. S-gos valdžia, ir 
šiandien, yra ne kas ki
ta kaip save pakeičianti 
autokratija (ar despotiz
mas), kurios pirmasis ir 
pagrindinis tikslas yra 
kuo ilgiausias išsilai
kymas valdžioje. Antra
sis, šalutinis — savo jė
gos išplėtimas. Abudu 
tikslai siekia vieno: ab
soliutiškos jėgos savo 
rankose. Mat, Sov. S-gos 
vadovai tiki, kad istoriš
kai ir dialektiškai jų sis
tema privalanti vyrauti 
virš kitų valdymosi for
mų. Antrojo tikslo yra 
siekiama gana įvairiais 
būdais, apie kuriuos So
vietų vadai mano, kad jie 
nepakenksią jų pirmajam 
tikslui t.y. kuo ilgiau
siam valdžios užgrobi
mui savo kontrolioja- 
mose teritorijose.

POLITIKOS 
KAITALIOJIMAS

Šiandieninė Sov. S-gos 
užsienių politika jokiu bū
du negalima palyginti su 
marksizmo - leninizmo 
skelbtomis dogmomis: 
mes žinome, kad Sovietų 
diktatoriai yra parodę ne
paprastą išradingumą 
paaiškindami savo tikinė
ti esiems, kaip suderinti 
jų veiksmus su dogmo
mis, kurias jie išpažįs
ta, bet kuriomis jie ne
sivadovauja (Hitlerio - 
Stalino paktas). Visokiu 
atveju, Sovietų lyderiai 
savo pagrindiniu politi
kos dėsniu yra paėmę le
ninizmą, taigi ir visi jų 
veiksmai yra visada nu
dažomi šio dėsnio ant- 
spalviu. Panašiai, ir So
vietinės ekspansijos poli
tika negalima visiškai su
lyginti su caristinės Ru
sijos ta pačia politika; 
nors, iš esmės imant, is
toriškai ir geografiškai, 
Sovietų strategijos savy- 
bės yra labai artimos ca- 
ristinėms.

Kaip gerai žinoma, pa
grindinė - leninistinė pa
saulio revoliucijos dog
ma buvo paremta prielai
da, kad "kapitalistiškai - 
imperialistiška" pašau 
lio valdymosi forma, dėl 
joje vyraujančiųpriešin- 
gumų, esanti ant sugriu
vimo slenksčio; iš to se
kė išvada, kad Sovietų val
džia, kur tik galinti, pri
valanti paskatinti ir padė

ti pasaulio Revoliucijos 
eigai, kuri buvusi ne tik 
neišvengiama, bet ant 
kiekvieno pramonės kraš 
to "namų slenksčio". Gi, 
nuo SSSR įsigalėjimo na
muose ligi paskutinių die
nų, beveik visos pramoni 
nės demokratijos yra ko
vojusios su ūkiškomis 
bei kolonijalinėmis pro
blemomis. Tačiau gyveni 
mo tikrovė lieka tokia, 
kad tos demokratijos ne 
tik kad sugebėjo susitvar 
kyti savo namuose nesu- 
griūdamos, bet didžiumo 
je šias problemas įveikė 
taikingomis priemonė
mis. Šie svarbūs demo
kratijų laimėjimai pri
vertė SSSR vadovus per
žiūrėti savo politikos 
tikslus užsieniams: Sov. 
S-ga nutarė atidėti revo
liucijos atėjimą V. Eu
ropoje ir kitur tolimes
nei ateičiai!

Sovietų autokratai pri
pažįsta, kad taip ilgai, 
ligi JAV išlaikys atomi
nį pajėgumą, įgalinantį 
Ameriką smogti USSR 
"nepriimtiną sužaloji
mą" atsilyginamuoju 
smūgiu, tol Sov. S-ga ne 
sielgs rizikingai, kad ga
lėtų iššaukti atominį su
sidūrimą. Gi Sov. S-gai 
nebūtina plėstis, kad na
muose išsilaikius val
džioje. Neužmirškime, 
kad V. Europos normali 
gynyba, sustiprinta JAV 
kariškomis jėgomis, yra 
pakankamai stipri, kad 
galėtų pateisinti Sovietų 
vadų abejotino laimėjimo 
rizika: gi toks pralaimė
jimas galėtų grėsti 1984 
metų priartėjimu.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

IST CLASS SKILLED 

ENGINE LATHE HANDS 
MILL HANDS

Mušt be able to sėt up vvork from 
blue prints and close toierance vvork. 

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

benefits.

WELDMATION INC.
3 1720 STEPHENSON HWY 

MADISON HEIGHTS, MICH.
<60-67 >

TOOL MAKERS
For progressive dies, fixtures, close 

toierance machinery 
also 

GRINDERS 
close toierance OD-ID.

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

SPRING TOOL CO.
P. O. Box 625 

Schoolcraft, Mich. 49087 
616-679-5276 

(61-65)
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

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

• St. Lozoraitis, jr., Lie
tuvos. diplomatinės tarny
bos narys, šį ketvirtadienį 
ar penktadienį iš Romos at
skrenda į Clevelandą. No
rintieji dalyvauti jo sutiki
me aerodrome, dėl laiko 
prašome teirautis pas dr. 
H. Brazaitį, tel. 942-6131.

REIKALINGI 
AKOMPONIATORIAI

Liudo Sagio organizuoja
moms jaunųjų šokėjų bale
to ir tautinių šokių pamo 
koms yra reikalingas muzi
kiniai jautrus ir pažengęs 
pianistas arba akordionis- 
tas. Akordionistas turėtų 
groti nuosavu instrumentu. 
Darbo valandos būtų sek
madieniais ir trečiadieniais. 
Darba apmokamas. Pagei
daujama, kad visą akompo- 
navimo darbą pasiimtų vie
nas asmuo, bet galima su
daryti dviejų žmonių grupę 
ir dirbti darbo valandas pa
sidalinus.

Dėl' platesnių informaci 
jų ir susitarimo prašome 
skambinti Liudui Sagiui te
lefonu 442-8674.

• Adelė ir Vincas Beno- 
kraičiai, Dirvos skaitytojai 
ir rėmėjai, praeitą savaitę 
paminėjo savo vedybų 45 
metų sukaktį.

• Jadvyga ir Jonas Nau
jokaičiai, gyv. Clevelande, 
praeitą savaitę sunkiai bu
vo sužeisti automobilio ne
laimėje ir yra ligoninėje.

NAUJI MĖGINIMAI

Su mokslo metų pradžia 
Liudas Sagys organizuoja 
jaunųjų šokėjų grupę. Pra- 
dinėn grupėn bus priimami 
11, 12, 13 metų berniukai ir 
mergaitės. Pirmenybė bus 
teikiama tiems, kurie lanko 
lituanistinių mokyklų tau
tinių šokių pamokas. Pir
maisiais metais pamokos 
daugiausia vyks sekmadie
niais YMCA patalpose.

šios jaunųjų šokėjų gru
pės darbe didelis dėmesys 
bus kreipiamas į šokėjų 
bendrą laikyseną, gražų ir 
tinkamą judėsiu atlikimą, 
sceninę ir kasdieninę išvaiz
dą. To siekiant, šios grupės 
jaunuoliams bus privalomos 
klasikinio šokio-baleto pa
mokos.

Ekstra darbe pastangos 
ir naujos baleto pamokos 
turėtų padaryti jaunuolį ne 
tik geresniu tautinių šokių 
šokėju, bet lygiai taip pat 
gražesniu, ryškesniu žmo- 
žmogumi visam jo gyveni
mui. Lygiagrečiai vyks lie
tuviškam liaudies šokiui 
reikalingų judesių, žingsnių 
bei figūrų mokinimasis.

Kiekvienas jaunuolis, da
lyvaująs pradinėje šokių 
grupėje, mokės nustatytą 
mokestį ir laikysis nustaty
tos grupės tvarkos. Surink-

JUBILIEJINE SKAUTŲ STOVYKLA 
IR JOS PROGRAMA

Praėjusį sekmadienį, rug
piūčio 19 d., gražioje ame
rikiečių skautų Beaumont 
stovyklavietėje, per 50 my
lių nuo Clevelando, važiuo
jant 90 keliu, atsidarė lie
tuvių skautijos jubiliejinė 
stovykla, kurioje dalyvauja 
virš 1000 lietuvių skautų-čių 
ir akademikų.

Clevelandiečiai, kuriems 
stovykla lengvai pasiekia
ma, kviečiami savaitės die
nomis lankytis stovykloje, 
išgirsti akademines paskai
tas, dalyvauti laužų progra
mose ir didžiajame parade, 
kuris įvyks sekmadienį.

Kiekvieną dieną nuo 5 iki 
6:30 v. v. yra laisvalaikis 
ir laisvas rajonų lankymas. 
Nuo 6:30 iki 7 v. v. vėliavų 
nuleidimas. 7-8 v. v. vaka
rienė ir vėliau pasiruošimas 
laužui, kurie vyksta nuo 
8:30 iki 10 vai.

Visuomenei skelbiame 
įdomesnių paskaitų progra
mą. šios paskaitos vyks val
gyklos patalpoje.

Trečiadienį, rugpiūčio 22 
d., 10 vai. ryto komp. A. 
Mikulskis kalbės tema — 

ti pinigai dalinai padės už
mokėti už YMCA patalpas 
ir atsilyginti grupės moky
tojams.

Pirmoji pradinė repetici
ja ir registracija bus sek
madienyje, rugsėjo 9 d., 
12:00 vai. East Cleveland 
YMCA patalpose, 1831 Lee 
Blvd. (kampas Euclid Avė. 
ir Lee Road). Antroji pa
moka ir dar registracijos 
diena bus sekantį sekma
dienį, rugsėjo 16 d., 12:00 
vai. tose pačiose YMCA pa
talpose.

Norintieji gauti daugiau 
informacijų, prašomi kreip
tis pas Liudą Sagį telefonu 
442-8674.

PARDUODAMAS NAMAS
Arti Naujos parapijos 

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

V. Banonis 
MAINLINE REALTOR 

1191 East 79 St.
(64-65)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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

”Muzika tautos veidas”.
10 vai. vak. dr. D. Dege- 

sys kalbės tema — ”Alko 
holizmas jaunimo tarpe”.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 
23 d., 10 v. v. Clevelando 
miesto vandens kokybės di
rektorius A. Garliauskas 
kalbės — "Ekologijos klau
simas Lietuvoje ir Ameri
koje”.

Penktadienį, rugpiūčio 24 
d,, 10 v. v. Clevelando mies
to viešųjų įmonių direkto
rius inž. R. Kudukis kalbės 
apie kovą su oro, vandens 
ir garso teršimu.

šeštadienį, rugpiūčio 25 
d., 10 vai. ryto Clevelando 
radijo programos Tėvynės 
Garsai direktorius kalbės 
apie lietuvių radijo valan
dėlės ir jų programą.

10:45 v. ryto iš Romos 
atvykęs Lietuvos diploma
tinės tarnybos narys Stasys 
Lozoraitis, jr. kalbės tema 
— Lietuvos valstybinis 
klausimas pasaulinėje plot
mėje.

3:30-4:30 po pietų prof. 
dr. A. Avižienis, prof. dr. 
R. Kašuba ir dr. š. Lazdinis 
kalbės apie Lietuvos ir 
Amerikos mokslo pažangos 
palyginimus.

5 vai. vak. numatytas at
skirų vienetų paradas.

8:30 v. v. bendras laužas.
10:30 v. v. A. Rukšėnas, 

autorius knygos ”Day of 
Shame” kalbės apie Simą 
Kudirką.

Sekmadienį, rugpiūčio 26 
d. nuo 10:30 iki 3:30 bend
ra jubiliejinės stovyklos 
programa: pamaldos, etc.

3:30-4:30 v. p. p. foru
mas: ”Ar reikalingos ideo
loginės organizacijos?” Ko
ordinatorė fil. D. Jurgutie- 
nė. Dalyvauja: fil. dr. š. 
Lazdinis (Akademinis Skau 
tų Sąjūdis), Paulius Alšė
nas (Ateitininkų Federaci
ja), Dana Grigaliūnienė 
(Korp! Neo-Lithuania), Ri
mas Aukštuolis (Lietuvių 
Studentų Sąjunga) ir fil. 
kun. A. Saulaitis JS (Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Są
junga).

5 vai. vak. Jubiliejinės 
stovyklos paradas.

8:30 Jubiliejinės stovyk
los laužas.

Stovykloje sveikatos rei
kalais rūpinasi Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugija pir
mininkaujama dr. J. Skrins-

Jubiliejinę skautų stovyklų aplankius
Stovykla išsidėsčiusi di

džiuliame 1200 akr. miško 
plote.

Pačiame centre prie eže
ro įsikūrė jūrų skautai-ės. 
Jų stovykla matoma nuo 
pat centrinio stovyklos pa
stato, kuriame yra pagrin
dinė valgykla ir salė.

Toliau už jūrų skautų (B 
rajone), įsikūrė skautų pa- 
stovyklė ir LSB vyriausias 
skautininkas v. s. P. Molis 
su savo štabu. Ten pat turi 
savo vietą ir skautai vyčiai.

Kairėje ežero pusėje C 
rajone, netoli nuo pagrindi
nio kelio, įsikūrė vilkiukai 
— patys jauniausi stovyk
lautojai. Toliau šiame rajo
ne yra akademikų skautų ir 
skaučių pastovyklė. šiai pa
stovy klai vadovauja skauti
ninkas V. Varnas iš Los. 
Angeles ir jo pavaduotoja 
s. D. Orantaitė iš Clevelan
do.

Už Grand River — upės, 
A rajone, tarp gražių pu
šaičių įsikūrė LS Seserijos 
pastovyklė ir vyriausia 
skautininkė s. Milukienė su 

kos. Koordinatorė dr. G. 
Matienė. Talkina gail. sese
rys D. Žemaitytė, D. čyvai- 
tė ir p. Skrinskienė.

Į stovyklą važiuoti 90 
keliu (Erie). Prie Ashta- 
bula išsukti į dešinę 45 ke
liu ir pavažiavus apie 7 my
lias pamatysite dešinėje 
stovyklos vartus ”Beau- 
mont”. Automobilius pasi
statyti prie Informacijos 
namelio. Stovyklos telefonas 
(216) 563-3619).

(m)

HOUSES FOR SALE

19511 Arrowhead Avė.
16,500 one bedroom, base- 
ment, modern home.

19516 Kildeer Avė. 4 bed- 
rooms, big lot, 19,900.

Geo.Knaus Realtor 
481-9300

Brick bungalow, near 
Our Lady.

6-6 double, 31,000, near 
Our Lady.

Euclid brick double 5-5, 
15 years old. Only 45,900.

KEO KNAUS Realtor
819 East 185 St.

481-9300
(63-64)

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

Chandler Products
1491 Chardon Rd.

Euclid, O. 44117 216-481-4400

An Equal Opportunity Employer
(61-64)

IMMEDIATE 
opening 

ELECTR1CAL 
ENGINEER 

HYDRAUL1CS 
ENGINEER 

THE 
LESS-BRADNER 

CO.
W. 121 AND ELMWOOD 

CLEVELAND, OHIO 
An Equal Opportunity Employer 

_____________________ (64-69) 

savo štabu, čia prie kelio 
Chicagos skautės pastatė 
atsivežtą gražų lietuvišką 
kryžių.

Stovyklos centre esan
čiuose pastatuose įsikūrė 
LSS Tarybos pirm. v. s. 
Ant. Saulaitis su savo šta
bu, kapelionas, svečiai skau
tininkai ir Nr. 8 pastate s. 
VI. Bacevičius atidarė paš
tą ir suvenyrų krautuvę.Iš 
čia jis linksmina stovyklos 
lankytojus lietuviška plokš
telių muzika, čia pat yra ir 
stovyklos ambulatorija. Ja
me yra įsikūrusi dr. G. Ma 
tienė su savo štabu.

šeštadienio ryte į Cleve
landą atskrido gražus būrys 
skautų ir skaučių iš tolimos 
Los Angeles. Iš aerodromo 
jie buvo clevelandiečių nu
vežti į stovyklą. Tą pat ry
tą atvyko autobusu ir Mon
trealio skautai ir skautės. 
Didžiausias judėjimas pra
sidėjo sekmadienio rytą, 
kada autobusais ir mašino
mis pradėjo rinktis visi kiti 
skautai ir skautės. Iš Phi- 
ladelphijos ir Washingtono 
skautai-ės atvyko į stovyklą 
sekmadienį po pietų.

Iš užsienio į stovyklą jau 
yra atvykę iš Anglijos v. s. 
Maslauskas ir viena skau
tė, iš Vokietijos s. Antanas 
Veršelis ir skautas Olišaus- 
kas, iš Brazilijos v. s. kun. 
Ant. Saulaitis ,SJ ir iš Aus
tralijos skautų Milvydaitė. 
Šią savaitę atvyksta į sto
vyklą iš Australijos ”Mūsų 
Pastogės” redaktorius s. dr. 
A. Mauragis.

Į stovyklą atvyko skau- 
tai-skautės iš šių vietovių: 
a) iš Kanados — Montrea
lio, Toronto, St. Catharines, 
Hamiltono ir Londono; b) Iš 
Amerikos — Los Angeles, 

AUTOMOTIVE SCREW MACHINE
SĖT UP MEN

AND

OPERATORS
Are You 100% Satisfied With Your Present Job And 

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

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

Mon. Thru Wed.

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

6554 Lake Shore Rd., Lexington, Mich. 48450
F.qual Opportunity Employer

(63-65)

PRODUCTION SHOP
WE NEED EXPERIENCED: 

INSPECTORS 
SHEET METAL FABRICATORS 

N/C OPERATORS 
MACHINE ASSEMBLERS 

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

DIAMOND AUTOMATION
23400 HAGGERTY RD., FARM1NGTON. MICH. 48024 

(313) 476-7100
An Equal Opportunity Employer •

(56-65)

exBansion program

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

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

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

EXPERIENCED HELP WANTED
We are in need of the following experienced help in our foundry.

MOLDERS
MAINTENANCE MECHANICŠ 

MAINTENANCE ELECTRICIANS
We have an excellent fringe benefit program and pay 

competitive rates.

HAMILTON FOUNDRY DIVISION
HAMILTON ALLIED CORPORATION

.1551 LINCOLN AVENUE, HAMILTON, OHIO
”We are an Equal Opportunity Employer” (64-66)

Omahos, Chicagos, Detroi
to, Washington DC, Phila
delphia, New Yorko, Eliza
beth, N. J., Hartfordo, Wa- 
terburio, Worcesterio, Bos
tono, Brocktono ir Roches
terio ir Clevelando.

V. Kizlaitis

PARDUODAMAS NAMAS
Mūrinis, vienos šeimos, 

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

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

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

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

HOUSEW1VES
Full or part time work. Good 
salary. Increases while train- 
ing. This job offers steady em- 
ployment with opportunities for 
advancement.

APPLY 
TOP HAT INC.

TELEGRAPH—VAN BORN 
TELEGRAPH—CHICAGO 

GRAND RIVER BEACH—DALY 
FOUR/T—SOUTHFIEILD 
12 MILE AND GRATIOT 

8 MILE AND RYAN 
(64-66)

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



DIRVA
TAUTINĖ S MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

INFORMACIJOS APIE PLB SEIMĄ«

Prof. Antaną Rukuižą palaidojus

PLB seimo posėdžiai vyks 
Statler-Hilton viešbuty. At
stovai turi kambarius iš 
anksto užsisakyti, jei nori
ma gauti papiginimą, kuris 
yra duodamas konferenci
jos dalyviams. Kambariai 
kainuoja $18.00 — su viena 
lova, $26.00 ’ — su dviem, 
ir $23.00 — su trim. Regis 
tracijos kortelių turi ryti
nės Amerikos LB apylinkių 
valdybos nariai, bet geriau
sia ta kortelę išsikirpti iš 
lietuviškų laikraščių ii’ 
siųsti tuoj pat j Statler 
Hilton Hotel, 16th and K 
Streets N. W., Washington, 
D. C. 20036.

Ligi šiol nežinome, kiek 
atstovų iš užjūrio atva
žiuos, ir kiek iš jų norės ap- 
sigyvendinti privačiuose na
muose. šiuo reikalu (norint 
atvažiuojančius apnakvy- 
dinti, ar norint nakvynę 
gauti) patariama kreiptis į 
Aldoną Bačkaitienę (tel. 
703-759-2903). Nakvynių 
reikalais bus bandoma pa
dėti tik užjūrio atstovams. 
Visi kiti rūpinasi šiuo rei
kalu asmeniškai.

Oficialus atsilankymas 
Lietuvos Atstovybėje yra 
organizuojamas tik seimo 
atstovams. Tuo laiku ten 
daugiau ir netilptų. Kitų 
laiku, laike darbo valandų 
arba susitarus, Atstovybė
je visi yra maloniai priima
mi.

Corcoran galerijoje pra
šomi visi atsilankyti ir pa
matyti lietuvių 12-kos dai
lininkų parodą. Galerija 
yra tik už poros blokų į 
pietus nuo Baltųjų Rūmų.

Parodon įeiti laike jos 
atidarymo iškilmių (rug

Mielam Prieteliui

VIKTORUI BINKIUI, 
Anapilin iškeliavus, žmoną ELENĄ, dukras DA

LIĄ ir VIKTORIJĄ su šeimomis ir sūnų JULIŲ 

nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime

Edvinas ir Halina Balceriai

A. A.

PETRONĖLEI SKRINSKIENEI

mirus, jos sūnui dr. JUOZUI SKRINSKAI ir jo 

šeimai gilią užuojautą reiškia

Edmundas ir Aldona 
D r u k t e i n i a i

Mielai motinai •
A. A.

PETRONĖLEI SKRINSKIENEI 
mirus, dr. JUOZUI ir BIRUTEI SKRINSKAMS 
reiškiame širdingą užuojautą

Vladė ir Antanas Butkai 
ir šeima

Mielai motinai

A. A.

PETRONĖLEI SKRINSKIENEI
mirus, kolegą dr. JUOZĄ SKRINSKĄ ir jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame

Dr. A. ir K. Martus

piūčio 30 d. 7:30) reikia 
specialaus pakvietimo. Bus 
pardavinėjima meniška tos 
parodos programa ir bus 
mažas mokestis už įėjimą. 
Kitu laiku įėjimas kainuos 
tik tiek kiek renka pati ga
lerijos administracija.

Parodos ruošimu rūpino
si trijų žmonių komisija — 
Dalė Lukienė, Algis žemai
tis ir Vida Zubkienė.

Čiurlionio ansamblio kon
certas įvyks Marylando 
Universiteto Teatro salėje 
(Tawes Fine Arts Building) 
College Park mieste, Wa- 
shingtono pakraštyje. Sei
mo atstovams vežti j šį 
koncertą yra pasamdyti du 
specialūs busai. Kiti va
žiuos privačiai. Koncerto 
bilietai turės tris kainas: 
$6.00, $4.00 ir $2.00. Bilie
tus bus galima įsigyti per 
koncerto ruošimo komisi
jos pirmininką A. Barzdu- 
ką iš anksto, laike registra
cijos, ir prie įėjimo.

Seimo banketas įvyks 
gražioje patalpoje — Pre- 
sidential Ballroom, Statler 
Hilton Kotelyje, čia ne tik 
visi gali dalyvauti bet visi 
yra labai maloniai kviečia
mi. Įėjimas į banketą kai
nuos $15.00 asmeniui. Visi 
.yra prašomi šiuos bilietus 
į koncertą užsisakyti bent 
dvi dienas iš anksto.

Bankete bus garbės sve
čių pristatymas, pagrindi
nis žodis angliškai, literatū
ros premijos įteikimas ir 
šokiai grojant Jack Morton 
orkestrui.

Banketo reikalais rūpina
si Washingtono Lietuvių 
Moterų Klubas vadovauja-

PASAULIO LIETUVIU BEORUOMEIS 
SEIMO KONCERTAS 

šeštadienį, 1973 m. rugsėjo 1 d., 8:15 vai.
MARYLANDO UNIVERSITETO TAWES 

FINE ARTS TEATRE
COLLEGE PARK, MARYLANI)

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
su pilnu kanklių ir liaudies instrumentų orkestru 

ir tautinių šokių šokėjais,

diriguoja muz. ALFONSAS MIKULSKIS.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė į koncertą ypač 

kviečia Washingtono, Baltimorės, taip pat Pensylva- 
nijos, Virginijos ir apylinkių lietuvius ir jų svečius 
amerkiečius. Puiki proga jiems parodyti lietuvių liau
dies meną spalvingame koncerte.

Salė vėsinama, daug vietos šalia automobiliams 
pastatyti. Pasiekiama College Park, iš U. S. Route 1, 
važiuojant Campus Drive į vakarus arba iš Univer- 
sity Boulevard (Md. Route 193) ir Adelphi Road 
sankryžos į rytus.

Bilietai po 6.00, 4.00 ir 2.00 dolerius gaunami: 
Lithuanian Concert, 1019 Welsh Drive, Rockville, 
Maryland 20852 arba nuo rugpiūčio 31 d. teatro ka
soje.

Tuo pačiu adresu galima gauti informacijų apsi
stojimo ir nakvynių reikalu.

mas Aldonos Bačkaitienės. 
Šokių ir baro reikalais rū
pinasi Jūratė Micutaitė. 
Rugsėjo 2 d., sekmadien. 
Baras pradės veikti 7:00 
vai. p. p., o banketas pra
sidės 8:00 vai. p. p. ir tęsis 
iki 2:00 nakties. Prie įėji
mo bilietai nebus parduoda
mi.

Pamaldos vyks šv. Mato 
katedroj, tik už keturių 
blokų nuo Statler Hilton 
viešbučio, šv. Mišias atna
šaus vysk. V. Brizgys. Lai
ke pamaldų giedos Čiurlio
nio ansamblis.

Jau išleistas specialus 
seimo leidinys, kuriame yra 
detali programa, orientaci- 
n:s žemėlapis ir daug ki 
tos informacijos liečiančios 
kongresą. Seimo finansi
niais, bilietų ir registracijos 
reikalais patartina kreiptis 
pas dr. Z. Vaitužį (1019 
Welsh Drive, Rockville, Md. 
20882), tel. (301) 762-7843. 
Bendros informacijos reika
lais į kitus komiteto na
rius; dr. J. Genį, tel. (301) 
459-5693, A. Barzduką 
(koncertas) — (703) 260- 
1410, Stasį Bačkaitį (trans- 
portacija, atsilankymas At
stovybėje) (703) 759-2903, 
Jūratę Micutaitę (pramo- 
gos-šokiai) (703) 522-0279, 
Dalę Lukienę (paroda ir in
formacija) (301) 530-5369. 
Laike kongreso komiteto 
būstinė bus Statler Hilton 
viešbutyje, Michigan Room.

• Martynas E. Nauburas, 
pedagogas, 75 metų am
žiaus, praeitą penktadienį, 
nu piūčio 17 d., važiuoda
mas iš Chicagos į savo va
sarvietę, žuvo automobilio 
nelaimėje, o jo žmona sun
kiai sužeista guli ligoninėje.

Velionis buvo gimęs 1898 
m. Laugaliuose, Pagėgių 
apskr. Iki pasitraukimo iš 
Lietuvos 1944 m. mokyto
javo ir direktoriavo įvairio
se mokyklose. Po karo buvo 
Augsburgo lietuvių gimna
zijos direktorius. Į JAV at
vyko 1949 m. ir nuo 1953 
m. biro vokiečių žurnalo 
Die Hausfrau redakto
rius. Bendradarbiavo lietu
vių spaudoje buvo lietuvių 
evangelikų liuteronų Tėviš
kės parapijos pirmininkas.

• Dr. K. Bobelis, ALT 
pirmininkas ir kun. A. Sta
šys vicepirmininkas, rug

piūčio 11d. dalyvavo Lietu
vos Fronto bičiulių stovyk
loje, Dainavoje. Dr. Bobelis, 
jaunimo simpoziume, pasa
kė kalbą kuri buvo labai šil
tai priimta. Vėliau jis taip 
pat dalyvavo diskusijoje, 
kurios tema buvo Lietuvos 
laisvinimo politinių darbų 
koordinacija.

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

DIRVA
P! O. Bpx 03206 
Cleveland, Ohio 44103

BENCH LEADER 
BRIDGEI’ORT MILL 

JIG BORE
GRINDERS I.D.-OD. 

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

COLUMBIA TOOL 
& 1HE COMPANY 

8818 Traverse 
Detroit, Mich. 48213 

313-921-3174
(54-56)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

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

PYRAMID AND INDIAN 
HEAD CO.

300 S. MAGNOL1A AVĖ. 
GREEN COVF. SPRINGS. FLA.

(58-651

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

For the follovving posilions:
• FLOOR INSPLCTORS
• PIF. CAST OPERATORS

ZINC & ALUMINUM 
« REMLLT OPERATORS 

ZINC * ALUMINUM 
” FOR ALL SHIFT S 

Steady work, excellent wage» N eonu 
pany benefits.

Apply in person

DYNAC CORP.
229 KERTH 

ST. JOSEPH. MICH.
An Equnl Opporlunily 1 inployer 

(55-641

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
IST CLASS SKILLED

SETUP MEN
FIRST SHIFT

Mušt be fullv experienced on setup 
of progressive, draw dies, blank and 
lomi dies. Mušt be experienced <>n 
all phases of work. Benefits. Apply 
in person.

VARIETY STAMPING
CORP.

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

(62-661 

Eidamas 86-uosius me
tus š.m. rugpiūčio mėn. 
4 d. rytą ramiai užgeso 
Lietuvos miškininkystės 
pirmūnas, valstybinin
kas ir visuomenininkas 
profesorius Antanas Ru- 
kuiža.

Apie jo turiningą gyve 
nimą ir nuopelnus sava
jai tautai jos nepriklau
somybės, o ypač jos at
kūrimo laikotarpiu — ne 
mano plunksnai aprašyti. 
Tikiuos, tatai atliks jo 
paruoštieji miškininkai 
ir bendradarbiai. Čia no
riu paminėti vieną-kitą 
epizodėlį iš jo pastarųjų 
trylikos metų, praleistų 
be akių šviesos.

Regėjimo praradimas 
kiekvienam žmogui yra 
pribloškianti nelaimė, 
bet ką kalbėti apie tokį 
likimą akademikui - pro
fesoriui skaičiusiam ir 
rašiusiam per visą savo 
gyvenimą. Velionis šios 
nelaimės ištiktas nepa
lūžo ir prie jos prisitai
kė išvystęs nepaprastą 
klausos jautrumą. Iš pra
tarto žodžio jis atpažin
davo lankytoją ar telefo
nu kalbantį asmenį. At
rodo, jo pasaulis išliko 
nesusiaurėjęs, nes jis sa 
vo nepavargstančios žmo
nos, radijo ir telefono pa- 
gelba sekė kaip ir anks
čiau ne tik pasaulinius, 
bet ir bėgamuosius įvy
kius. Ne tik sekė, bet ir 
rašė diktuodamas savo 
gyvenimo draugei Sofi
jai. Kas iš spaudos skai
tytojų nprisimena jo pas 
kutiniųjų aprašymų iš lau
kinių ančių ir stirniuko 
gyvenimo, kurie dvelkte 
dvelkia ne tik gamtos pa
žinimu, bet ir jos meile.

Savo likimu velionis 
niekad nesiskūsdavo. Jo 
pasikalbėjimų temos ir 
mintys dažniausia sukosi 
apie Lietuvą ir jos atei
tį. Pasauliniai įvykiai 
būdavo atsveriami kaip 
ir kiek jie gali atsiliepti 
lietuvių tautai ir Lietu
vai, nes jis neabejojo, 
kad anksčiau ar vėliau, 
Lietuva atgaus nepriklau
somybę. Dar liepos mėn. 
21 d. švenčiant sūnaus 
Česlovo vardadienį, pasi- 
kalbėjimų tema buvo aly
vos atradimas Lietuvoje 
ir prie Mažeikių rusų sta
toma rafinerija.

Prieš keletą metų, pa
sigirdus apie rusų daro
mus gręžinius Lietuvoje 
ir prie Gargždų surastą 
naftą, velionis buvo para
šęs apie carinės Rusijos 
geologinį žemėlapį, kurį 
jam, dar jaunam miški
ninkui, tekę matyti. Jau 
tada Rusijos geologai bu
vo atžymėję alyvos basei
nus ir gyslas Latvijos, 
Lietuvos ir Prūsijos že
mėse. Lietuvoje surasta 
nafta tik patvirtinusi se
nųjų geologų spėjimus. 
Dėl tos priežasties velio
nis visai netikėjo kas da 
bar skelbiama, kad Lie
tuvoje statoma rafinerija 
perdirbs Rusijos gilu
mos naftą. Jo įsitikini
mu, ten bus perdirbama 
Lietuvos nafta.

Beje, ir šias eilutes 
rašantis Lietuvoje ka
mantinėjo geologą Dr. Pa. 
kucką kur yra naftos ba
seinai iš kurių puria uo- 
lena, nelyginant knatu, 
nafta iškyla Estijos že
mės paviršiun. Nepri
klausoma Estija šiąska- 
lyno naftą išnaudojo. Mū
sų geologai žinojo, kad 
skalyno sluoksnis eina 
gilyn Latvijos ir Lietu
vos kryptimi.

A. A. Prof. A. Rukuiža

Pastaruoju metu buvo 
žinių, kad Švedų-Ameri 
kiečių bendrovė daranti 
gilius gręžinius Baltijos 
jūroje prie Švedijos. Jei 
gu toji bendrovė rastų 
naftos, tai būtų dar vie
nas įrodymas, kad Pabal 
tijis yra naftos turtų 
kraštas ir jo tarptauti
nė vertė ir svarba dėl 

’ to nepaprastai pakiltų. 
Velionies manymu, Lie
tuvos vadavimo veiksniai 
šiuos dalykus turėtų iš
siaiškinti ir teigiamu at
veju atitinkamai veikti.

Pokalbiuose velionis 
ne kartą apgailestauda
vo, kad Lietuvos okupan
tas kai kuriuos išeivius 
per lengvai įtikina, pa
daro juos savo agentais 
ar bent išjungia iš lietu
viškos veiklos.

Savo senatvės dienas 
velionis leido rūpestin
goje žmonos, sūnaus ir 
marčios globoje. Įpras
tines atostogas prie Mi
chigan ežero šiemet jis 
pasirinko vėliau ir pasa
kė, kad jos bus paskuti
nės. . Ir tikrai, atosto
goms net neįpusėjus.pro^ 
fesorius ambulansu bu
vo parvežtas ne namo, 
bet jau į ligoninę. Die
ną prieš mirtį, sūnaus 
raminamas pasakė: "Aš 
jau gavau žinią, — aš 
mirsiu". Žinia buvo tik
ra. Ir koks sutapimas! 
Per eilę metų nežydėju- 
si kinų rožė laidotuvių 
dieną išskleidė vienintė 
lį savo žiedą.

Laidotuvių išvakarėse 
Petkaus koplyčioje miš
kininkai ir kitų organi
zacijų atstovai atsisvei
kino su velionimi. Rug
piūčio 7 d. laidotuvių apei
gas atliko kan. Vaclovas 
Zakarauskas. Marijos Gi
mimo - bažnyčioje, Mar- 
ąuette Parke, per mišias 
kanauninkas pasakė turi
ningą pamokslą. Puikus 
Prudencijos Bičkienės 
giedojimas ir P. Armono 
violenčelės solo prisidė
jo, kad mišių nuotaika bu
vo maldingai graudi.

Pamaldų metu tikri
namos miesto sirenos, 
lyg užsakytos, pabrėžė 
Lietuvos ąžuolo laidotu
vių svetimame krašte tra
gedijos priežastį ir pri
minė, kad tos priežasties 
buvimas žinomas ne vien 
mums lietuviams.

Virš 50 automobiliųpa. 
lydėjo mirusį į Šv. Ka
zimiero lietuviškas kapi
nes, kur po apeigų buvo 
sugiedota "Marija, Ma
rija..." ir Lietuvos him
nas. Lietuvos žemės tru 
pinėliais apibertame 
karste velionis užbaigė 
žemiškąją kelionę, ta
čiau savo atliktais dar
bais jis dar ilgai kalbės 
gyviesiems.

Ilsėkis ramybėje!
Domas Adomaitis
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